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Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Laskutuksen yhteydessä perittävät maksut: katso erillinen Lisäpalvelut ja palvelumaksut -hinnasto.

LÄHILAATIKKO-PALVELUT
Lähilaatikko tarjoaa mahdollisuuden saada yrityksesi postit haluamaasi paikkaan. Palvelu sopii myös taloyhtiöille.

Perustamismaksu 16458
Lähilaatikko-palvelujen käyttöönotosta peritään Perustamismaksu 12,10 €. Sitä ei palauteta palvelun peruuttamisen tai irtisano-
misen yhteydessä.

LEHDEN YRITYKSEENJAKELU -PALVELUT
Lehden yritykseenjakelu -palvelussa saat aamun sanomalehden tien varressa olevan laatikon sijaan vaivattomasti yrityksen ovelle 
jaettuna. Palvelu sopii myös taloyhtiöille.

Perustamismaksu 17537 
Varhaisjakelulehti yritykseen ja taloyhtiölle -palvelujen käyttöönotosta peritään Perustamismaksu 12,10 €.  
Sitä ei palauteta palvelun peruuttamisen tai irtisanomisen yhteydessä.

Posti Varhaisjakelulehti yritykseen
• Palvelussa aamun lehdet jaetaan asiakkaan kanssa sovit-

tuun postiluukkuun tai -laatikkoon. Jakelupaikka poikkeaa 
lehden tilaushintaan sisältyvästä jakelupaikasta. Palvelu on 
voimassa toistaiseksi.

• Hinnoittelu perustuu perustamismaksuun ja Varhaisjakelu-
lehti yritykseen -palvelun aiheuttamaan edestakaiseen reit-
tipoikkeamaan varhaisjakelun reitillä. Postilaatikko voidaan 
sijoittaa jakelureitin varrelle tai siten, että edestakainen 
reitiltä poikkeama on enintään kaksi kilometriä. 

Reittipoikkeama (metriä) €/vuosi

0–50 175,00

51–200 350,00

201–500 560,00

501–1 000 770,00

1 001–2 000 1 050,00

Posti Varhaisjakelulehti taloyhtiölle
• Varhaisjakelulehti taloyhtiölle -palvelulla Postin Varhaisja-

kelussa jaettavat sanomalehdet jaetaan Taloyhtiön kanssa 
sovittuun paikkaan lehden tilausosoitteen osoitepaikalle tai 
sen läheisyyteen. Palveluun sisältyy aina kaikki rakennuksen 
asuinhuoneistot.

• Hinnoittelu perustuu perustamismaksuun ja rakennuksessa 
olevien asuinhuoneistojen kokonaismäärän mukaiseen 
vuosimaksuun. Palvelu hinnoitellaan rakennuksessa olevien 
asuinhuoneistojen lukumäärän mukaan. 

• 8,53 €  /kk/asuinhuoneisto (102,36 €/v).  

Lähilaatikko- ja lehdenjakelupalvelut  
– Hinnasto yrityksille ja yhteisöille 1.1.2019 alkaen

Posti.fi

Posti Lähilaatikko yrityksille
• Hinnoittelu perustuu perustamismaksuun ja edestakaisen 

reittipoikkeaman mukaiseen vuosimaksuun. Postilaatikko 
voidaan sijoittaa jakelureitin varrelle tai siten, että edesta-
kainen reitiltä poikkeama on enintään kaksi kilometriä. 

Reittipoikkeama (metriä) €/vuosi

16524 0–50 175,00

16527 51–200 350,00

16528 201–500 560,00

16529 501–1 000 770,00

16530 1 001–2 000 1 050,00

Posti Lähilaatikko taloyhtiöille 16469
• Hinnoittelu perustuu perustamismaksuun ja asuinhuoneisto-

jen määrän mukaiseen vuosimaksuun.  
 

Huoneistojen lukumäärä €/huoneisto/vuosi

1–2 122,00

3–9 101,00

10–19 95,00

20–29 90,00

30 tai enemmän 88,00


