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Hyvä postin 77700 RAUTALAMPI 
asiakas 

Kaikki postipalvelut Rautalammin Neste-asemalta 10.3. lähtien 
Uusi posti 77700 RAUTALAMPI palvelee viikon jokaisena päivänä 

Posti Oy 

Saat kaikki postipalvelut tiistaista 10.3.2020 kello 10 lähtien Rautalammin 
Nesteellä palvelevasta uudesta postista 77700 RAUTALAMPI, josta voit noutaa 
sinulle saapuneet paketit ja muut kuitattavat lähetykset sekä lähettää postia, 
ostaa postimerkkejä ja pakkaustarvikkeita. 

Uusi posti 77700 RAUTALAMPI palvelee Neste Rautalammilla osoitteessa 
Jyväskyläntie 12 aseman aukioloaikoina maanantaista lauantaihin kello 6-20 
ja sunnuntaisin kello 8-20. 

Nykyinen posti palvelee Rautalammin R-kioskilla osoitteessa Kuopiontie 32 
maanantaihin 9.3. kello 15.30 saakka. Myös kirjelaatikko siirretään 
Jyväskyläntielle Neste-aseman edustalle. 

Muutos ei vaikuta asiakkaiden postiosoitteisiin eikä postinjakeluun. 

Voit ohjata paketteja haluaamaasi noutopaikkaan itse 

Postin automaateista voit lähettää ja vastaanottaa paketteja. Rautalammilla 
voit asioida Postin automaatilla S-Marketissa (Kuopiontie 10) maanantaista 
lauantaihin kello 7-21 ja sunnuntaisin kello 10-21. 

Voit ohjata paketteja itse haluaamasi noutopaikkaan lataamalla 
älypuhelimeesi sovelluskaupasta ilmaisen OmaPosti-sovelluksen. Voit ohjata 
paketteja myös Postin verkkosivuilla osoitteessa posti.fi/ohjaus. OmaPosti-
sovelluksen ja Postin verkkosivujen kautta voit myös seurata pakettien kulkua. 

Paketin lähetyksen voit maksaa edullisimmin OmaPosti-mobiilisovelluksella tai 
Postin verkkopalvelussa. Voit jättää paketin saamallasi Helposti-koodilla mihin 
tahansa postiin tai Postin automaattiin. Lisätietoa palvelusta posti.fi/laheta. 

Posti palvelee verkossa ja puhelimitse 

Kaikkien postien sijainnit ja aukioloajat sekä pakettiautomaattien ja 
kirjelaatikoiden tiedot löydät osoitteesta posti.fi/postit. Postin verkkosivuilta 
löydät myös tietoa ajankohtaisista palveluista ja tuotteista. 

Kotipaikka: Helsinki 
V-tunnus: 0109357-9, ALV rek. 
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Postin maksuton chat palvelee verkossa maanantaista perjantaihin kello 8-18. 
Kuluttajien palvelunumeroon 0600 94320 (1,84 e / vastattu puhelu
+ pvm/mpm). Postin verkkokaupasta voit tilata mm. postimerkkejä 
ja pakkaustarvikkeita: posti.fi/ostoksille. 

Lisätietoa yritysasiakkaillemme 

Yritysten maksullisen nouto- ja jakelupalvelun voit tilata numerosta 
0200 77000 (pvm/mpm).

Tietoa ajankohtaisista palveluista ja tuotteista löydät osoitteesta 
www.posti.fi/yritysasiakkaat ja asiakaspalvelunumerosta yrityksille 
0200 77000 (pvm/mpm).

Ystävällisin terveisin 

Risto Muhonen 
aluepäällikkö 
Posti Oy 

Posti tarjoaa kuluttaja- ja  yritysasiakkailleen monipuolisen ja  maanlaajuisen 
yli 2 000 palvelupisteen verkoston. Postien lisäksi asiakkaita palvelevat Postin 
yrityspisteet, automaatit j a  lukuisat postimerkkien jälleenmyyjät. Digitaalinen 
OmaPosti-sovellus tarjoaa monipuoliset postipalvelut joko mobiiliapplikaation 
tai selaimen (omaposti.fi) kautta. www.posti.fi 




