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Postin myymälä Kouvolassa 

 

Kiitos palautteestanne ja huolestanne Postin palveluiden tulevaisuudesta 
Kouvolassa. Kuten olemme julkisuudessa kertoneet, Posti on aloittanut suun-
nitteluprosessin koskien 21 Postin myymälää ja Kouvolan myymälä kuuluu 
suunnittelun piiriin. 

Posti on uudistamassa palvelupisteverkostoaan vastatakseen paremmin 
verkkokaupan kasvuun ja asiakkaiden tarpeiden muuttumiseen. Asiakkaiden 
ajankäyttö, liikkuvuus ja asiointitottumukset edellyttävät Postilta reagointia 
omien palveluidensa järjestämiseen. Kuluttaja-asiakkaat haluavat hoitaa 
postiasioinnin samalla, kun käyvät vaikkapa ruokaostoksilla. Tämän johdosta 
Posti panostaakin vahvasti Smartpost-automaattiverkoston laajentamiseen 
ollakseen siellä missä asiakkaat muutoinkin liikkuvat. 

Palvelupisteverkoston kattavuuden ja laajojen palveluaikojen lisäksi 
tunnistamme yritysasiakkaiden erityistarpeet, kuten kuvaamanne pysäköinti-
järjestelyt ja tarpeen tuoda lähetyksiä rullakoilla. Emme siis ajattele, että 
yritysasiakkaiden tarpeet kyettäisiin hoitamaan pelkästään paketti-
automaateilla. Automaattien lisäksi Kouvolasta löytyy siksi jatkossakin myös 
henkilökohtaista palvelua tarjoavia pisteitä – joko Postin itsensä toimesta tai 
vaihtoehtoisesti jonkin paikallisen yrityksen tuottamana. Valtakunnallisesti 97 
% Postin palvelupisteverkoston palveluista toteutetaan jo nyt paikallisten 
yritysten toimesta. 

Mikäli Posti päätyisi Kouvolassa ratkaisuun hakea paikallista kumppania, niin 
kumppanin valintaprosessissa ja Kouvolan postipalveluiden järjestelyissä 
huomioidaan myös paljon lähettävien yritysasiakkaiden erityistarpeet. Suun-
nittelu jatkuu ainakin kesäkuulle asti ja mahdolliset muutokset toteutetaan 
vuosina 2019-2020. 
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Postin nykyisen Kauppamiehenkadun myymälän sekä paikallisten yritysten 
hoitamien Postin myynti- ja noutopisteiden lisäksi Kouvolassa on myös 
yritysasiakkaita palveleva yrityspiste osoitteessa Tykkimäentie 9. Tämä yritys-
piste ei kuulu nyt käynnissä olevan suunnittelun piiriin, eli se palvelee jatkossa-
kin Kouvolan yritysasiakkaita. Yrityspisteissä on huomioitu erityisesti autolla 
liikkuvien yritysasiakkaiden tilantarve. 

Uskomme että elinvoimainen Kouvolan seutu tukee parhaiten myös Postin 
omia liiketoimintatavoitteita. Suunnittelutyömme tavoitteena onkin tarjota Kou-
volan yrityksille parhaat ratkaisut logistiikkaan myös tulevaisuudessa. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Lasse Huttunen 

Palvelupisteverkoston johtaja 

lasse.huttunen@posti.com 


