
Opas postilaatikoiden  
ja laatikkoryhmien  

sijoittamiseen



K unnossapito tarkoittaa, että postinsaajien tai muiden kunnossa-
pidosta vastaavien tulee huolehtia tontilla esteettömästä ajo- 
tai kulkuyhteydestä postilaatikolle tai laatikkoryhmälle. Tämä on 

tärkeää etenkin talvisin. Jos postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan 
yleiselle alueelle tai toisen postinsaajan tontille, tulee postinsaajien 
keskenään sopia ajo- tai kulkuyhteyden ylläpidosta.

Posti vastaa tapauskohtaisesti niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka 
aiheutuvat laatikolle tai laatikkoryhmälle yleisen ajo- tai kulkuväylän 
normaalista kunnossapidosta.

Siisteydellä tarkoitetaan mm. maisemaan sopivaa postilaatikoiden 
väriä. Postilaatikkojen tai laatikkoryhmien sijoittaminen ei saa olennai-
sesti rumentaa alueen ympäristökuvaa katu- ja tienäkymineen.

Miten postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan?
Taajaman katualueella ja yleisen tien alueella postilaatikko tai 
laatikkoryhmä sijoitetaan noin 50 cm:n etäisyydelle jalkakäytävän tai 
ajoradan piennaralueen reunasta.

Haja-asutusalueella postilaatikot tai laatikkoryhmät sijoitetaan tien 
poikkisuunnassa noin 50–70 cm:n etäisyydelle pientareen tai leven-
nyksen ulkoreunasta ja noin yhden metrin etäisyydelle ajoradan  
reunasta. Jos tien luiskat ovat hyvin jyrkät tai postilaatikoita varten on 
rakennettu levennys, laatikot voidaan sijoittaa lähemmäksi tietä.

Postilaatikon tai laatikkoryhmätelineen jalat upotetaan ja tuetaan 
hyvin maan sisään, vähintään 40 cm:n syvyydelle. Postilaatikon täyttö-
aukon suosituskorkeus tienpinnasta on 105–110 cm.

Postilaatikot sijoitetaan ryhmään oikealta katsottuna numerojärjestyk-
sessä pienimmästä suurimpaan.

Yhtenäiset postilaatikkoryhmät luovat siistiä kaupunki- tai 
maisemakuvaa. Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi 
kannattaa kiinnittää huomiota laatikon tai laatikkoryh-
män sijoituspaikkaan. Oikein sijoitellut postilaatikot tai 
laatikkoryhmät eivät haittaa aurausta tai muuta kadun 
kunnossapitoa.



Postilaatikon ja laatikkoryhmän  
pystytyksessä huomioitavaa
Postilaatikot sijoitetaan ryhmään joko yksittäisinä laatikkoina tai 
vaihtoehtoisesti samaan ryhmään kuuluvien laatikkojen omistajat 
voivat keskenään sopia laatikkotelineen rakentamisesta.

Postilaatikkoteline voi olla esimerkiksi metallia tai puuta. Laatikoi-
den kiinnittämisessä pitää ottaa huomioon myös kestävyysvaati-
mukset, kuten talvella auraussuihkun paine.

Postilaatikko tai laatikkoteline pystytetään välttäen rautakangen 
käyttöä. Lapiolla varovasti kaivaminen on turvallista, sillä maapoh-
jassa saattaa olla vaurioituvaa kunnallistekniikkaa. Paikalliselta 
sähkö-, puhelin- ja kaukolämpöyhtiöltä saa yleensä tietoa kaapelei-
den tarkasta sijoituksesta.

Oikea osoite varmistaa sujuvan postinjakelun
Sujuva postinkulku perustuu vastaanottajan nimen ohella täsmäl-
liseen ja täydelliseen osoitetietoon. Lähetykseen merkityn oikean 
osoitteen lisäksi on tärkeää, että postilaatikkoon on merkitty 
talouden täydellinen katuosoite. Suosittelemme myös postinsaajien 
nimitietojen merkitsemistä laatikkoon. 

Millainen on hyvä postilaatikko?
Hyvä postilaatikko palvelee omistajaansa siten, että siihen mahtuu 
päivän lehdet ja muut postit.

Postilaatikkoa hankittaessa kannattaa 
lähetysmäärien lisäksi huomioida käyttö-
mukavuus ja toimivuus eri sääolosuhteissa.

Postinjakajan työtä helpottaa, kun posti-
laatikon suuaukko aukeaa riittävästi niin, 
että postit on helppo sujauttaa laatikkoon. 
Postilaatikon täyttöaukossa ei saa olla 
teräviä reunoja, joihin jakaja voi loukata 
kätensä.

Postilaatikoiden hankinnasta, asennuksesta 
ja kunnossapidosta sekä niistä aiheutuvista 
kustannuksista vastaa postinsaaja.



Mallikuva ja ohje postilaatikoiden ryhmittelyyn
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Tolpat: 50 x 75 mm lankku  
(tai 50 x 100 "kakkosnelonen")
Kiinnitysrakenteet: 28 x 95 mm lauta.

Suosittelemme käytettäväksi painekylläs-
tettyä tai lämpökäsiteltyä puutavaraa.

Huom! Välttäkää pystyttäessä rauta-
kangen, tolppajalkojen ja ruuvipaalun 
käyttöä. Kaivakaa varoen lapiolla.

Upottakaa ja tukekaa tolpat hyvin maan 
sisään vähintään 400 mm:n syvyydeltä. 
Maanpinnan yläpuolella laatikoiden 
kiinnitys tehdään 1050–1100 mm:n 
korkeudelle tienpinnasta katsottuna.

Laatikon kiinnityksessä on huomioitava 
aukeamisvara, laatikko kiinnitetään 
riittävän ylös, ettei kannen ja telineen 
väliin jäävä lumi ja jää riko talvella 
laatikon kantta.

Postilaatikkoon pitää merkitä osoite-
tieto. Suosittelemme myös sukunimien 
merkitsemistä. 

Siisti ja oikeaoppisesti sijoitettu posti-
laatikko on osa maisemamiljöötä, siksi 
samaan laatikkoryhmään sijoitettavien 
postilaatikoiden tulisi väritykseltään 
olla yhteensopivia.

Mikäli katualueelle halutaan  sijoittaa 
tai rakentaa oheisesta laatikko-
telineestä huomattavasti poikkeava 
teline tai katos, sen rakentamisesta 
on sovittava kunnan / kaupungin 
rakennustarkastajan kanssa.

Taajamassa 
etäisyys ajoradan 

reunasta noin 
50 cm laatikon 

etureunaan.
Haja-asutus-

alueella etäisyys 
50–70 cm 

pien tareen tai 
levennyksen 

 ulkoreunasta
ja noin metrin etäi-
syydelle ajoradan 
reunasta laatikon 

etureunaan.
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Posti Oy pidättää oikeudet muutoksiin. 
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