TIEDOTE
13.6.2016
HUHKOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY

Tiedoksi Huhkolan Omakotiyhdistyksen jäsenille
sekä Huhkolan alueen omakotiasukkaille.
Posti on lähestynyt alueemme sekä lähialueen omakotiasukkaita koskien postilaatikoiden uudelleen
ryhmittelyä. Huhkolan Omakotiyhdistys ry käsitteli asiaa yhdistyksen vuosikokouksessa 10.5. sekä toi
asian esille kahdesti TPK:n johtokunnan kokouksessa viimeksi keskiviikkona 8.6. TPK ohjeistaa jäseniään
edelleen olemaan siirtämättä laatikoita mm. kaapeleiden yms. vuoksi.
Viimeisimmän Postin ilmoituksen mukaan postilaatikot tulee olla siirrettynä 27.6. mennessä tai muuten
postit toimitetaan Varissuon R-Kioskille, josta ne voi jatkossa noutaa. Huhkolan Omakotiyhdistys ry:n
kanta on alusta asti ollut, ettei Postin kanssa kannata alkaa asiasta suuremmin taistelemaan, sillä mikäli
Posti haluaa sekä esittää toistuvasti vaatimuksensa laatikoiden siirrosta ja uudelleen ryhmittelystä,
kannattaa asukkaan myös siirtää laatikkonsa tai vaihtoehtoisesti noutaa jatkossa postinsa Postin
ilmoittamasta noutopisteestä eli tässä tapauksessa Varissuon R-Kioskilta tai tilata maksullinen jakelu
asiakkaan haluamaan paikkaan.
Lisäksi kannattaa muistaa se, että mikäli asukkaalla/asiakkaalla on henkilökohtainen erityistarve esim.
liikuntarajoitteisuus tai vähintään 75 vuoden ikä, voi asukas/asiakas tilata postinjakelun haluamaansa
paikkaan suoraan Postin asiakaspalvelusta ks. Postin tiedote 6.4.2016.
Me alueen omakotiasujien etujärjestönä haluamme helpottaa ja edesauttaa asukkaiden ja jäseniemme
laatikoiden siirtoa. Siksi olemme neuvotelleet joidenkin yleisten postilaatikoiden hinnat STARK Skanssin
ja K-Rauta Skanssin kanssa sekä pystytyksestä ja rungon / jalustan rakentamisesta Kiinteistö- ja
Rakennuspalvelu Helin Oy:n kanssa. Edut ja tarjoukset saa käyttöönsä näyttämällä voimassa olevaa
jäsenkorttia liikkeessä. Mikäli et vielä ole jäsen ja haluat hyötyä tarjouksista, niin jäseneksi liittyminen
käy helposti ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan, yhdistyksemme vuosimaksu on vain 8 €.
Postilaatikkomallit ja tarjoushinnat sekä jalustan pystytyshinta sisältöineen on esitetty liitteessä 1.
Alueen yhtenäisen ilmeen sekä siistin ja selkeän ulkoasun vuoksi toivoisimme, että vähintään samaan
ryhmään/telineeseen sijoitettavat postilaatikot olisivat samanlaisia. Myös laatikoille rakennettava
runkoteline kannattaa rakentaa ja pystyttää kerralla riittävän tukevaksi, jotta teline kestää käytössä
useita vuosia. Telineestä ja pystytyksestä on annettu ohjeita Postin tiedotteessa 6.4. HUOM. Asukas
vastaa itse pystytettävän telineen asennuksesta ja mahdollisten kunnallistekniikan ja kaapeleiden
sijainnin selvittämisestä sekä mahdollisista vaurioista. Keskustelkaa laatikoiden hankinnasta ja
pystytyksestä naapureiden kanssa, niin lopputulos on paras mahdollinen niin yksittäisen asukkaan kuin
viihtyisän asuinalueemmekin kannalta.
Postilaatikoiden siirron yhteydessä kannattaa myös tarkastaa postilaatikoiden nimi- ja osoitekylttien
oikeellisuus ja paikkansapitävyys. Nimi- ja osoitekyltissä on oltava seuraavat (Postin ohjeistus) tiedot:
•

SUKUNIMI ja TÄYDELLINEN OSOITE

Lisäksi niin halutessaan voi kyltissä ilmoittaa myös asukkaiden etunimet.
Aurinkoisin terveisin:
Puheenjohtaja Antti Uusilehto
puh. 040 542 0384 / puheenjohtaja@huhkola.fi

LIITE 1.
Postilaatikkotarjoukset mm.:

Stala PL-3 RST
- koko 325 x 250 x 480 mm
- ruostumaton RST
- Abloy lukko + 2 avainta

Stala PL-4
- koko 325 x 280 x 650 mm
- ruostumaton RST
- Abloy lukko + 2 avainta

- Stalan laatikot sisältävät kaiverretun nimikyltin, tilataan erikseen

Bobi Classic Valkoinen
- koko 320 x 210 x 500 mm
- valkoinen maalaus
- Bobi lukko + 3 avainta
Abloy yhteensopiva / valmius
- nimikyltti lisämaksusta, tilaus

149 € STARK

215 € STARK

107 € STARK

150 € K-Rauta

250 € K-Rauta

120 € K-Rauta

Lisäksi Stalan saatavissa valmiita asennusjalustoja STARK:lta 1-4 laatikolle hintaan 90 - 250 €. Voit myös
pyytää tarjousta muista malleista ja väreistä. Bobin jalustat valkoinen 64 € ja RST 130 € K-Raudassa.

Postilaatikoiden jalustat, asennustarjous Kiinteistö- ja Rakennuspalvelu Helin Oy:
Jalusta 1 – 4 postilaatikolle, Postin ohjeistuksen mukainen jalusta:
•
•
•
•
•

Pystytolppa kestopuu 48x98 2kpl
Vaakalauta kestopuu 28x98 2kpl
Tolppajalat 48x98x750 kuumasinkitty 2kpl
Kiinnitystarvikkeet
Postilaatikon kiinnitys telineeseen

Hinta 359,60 € / jalusta sis. alv 24 %, mahdollinen pystytolppien betonointi lisähintaan 60 € / tolppa.
Tarjoushinta toteutuu, mikäli riittävän monta jalustaa tilataan.
Asennustarjouksen ehdot:
Tilaaja (= postilaatikkoryhmä) vastaa postilaatikoiden jalustojen paikan merkitsemisestä. Tilaaja vastaa
mahdollisesti tarvittavista kaapelinäytöistä.
Asiakkaat toimittavat postilaatikot urakoitsijalle nimikyltillä ja talonumerolla varustettuna hyvissä ajoin
ennen asennustöiden aloittamista.
Laskutus suoritetaan jalustakohtaisesti yhdellä laskulla etukäteen ilmoitetuilta tilaajilta, jotka vastaavat
kustannusten jakamisesta muiden postilaatikoiden omistajien kesken.

Postilaatikoiden asennuksen tilauksesta pyydetään ottamaan yhteyttä viimeistään ma 20.6. mennessä.
Kiinteistö ja Rakennuspalvelu Helin Oy; Matti Uimonen
puh. 044 795 0077 / matti.uimonen@kr-helin.fi

