
Ohjeita osoitteiden merkitsemiseksi maastoon

Osoitenumerot 

Rakennuksen osoitenumeron tulee olla luettavissa kadulta tai tieltä. Se voidaan kiinnittää 
rakennuksen seinään, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai pylvääseen. Tiettömissä saarissa 
osoitenumerot voi kiinnittää rakennuksen seinään (loma-asunnot, saunat, venevajat), mikäli 
ne ovat luettavissa järvelle. Muussa tapauksessa suositellaan numerokilven pystyttämistä 
tolppaan rannalle. 

Liitteenä tarkemmat ohjeet taajamia (1.), haja-asutusaluetta (2.) ja / tai saaria (3.) varten. 
Osoitenumerokilvet kustantaa ja asentaa kiinteistön omistaja. 

Numerokilpiä on saatavana mm. seuraavista liikkeistä: 

Kilpiykköset Oy, Alasuontie 11, 57210 Savonlinna, p. 0400 199 161, 050 351 8404 
Savonlinnan Mainospalvelu Oy, Olavinkatu 56, 57100 Savonlinna, p. 044 051 4514
Kilpi- ja Opastetalo Ra-Ri Kilpi Oy, Tuottajantie 12, 57230 Savonlinna, p. (015) 557 533 
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Tiennimikilvet 

Mikäli nimikilpi pystytetään yleisen tien 
varteen, tulee etäisyyden olla pientareen 
ulkoreunasta 4 metriä. Yksityistien reu-
nasta tulee etäisyyden olla vähintään 
1 metri ja enintään 3,5 metriä. Nimikilpi 
sijoitetaan vähintään 2,0 metrin korkeu-
delle, suositus 2,5 metriä. 

Katso erillinen ohje "Nimikilpien sijoit-
taminen maantien läheisyydessä".

Teiden nimikilvet kustantaa Savonlinnan 
kaupunki, mutta niiden pystytyksestä vastaa vakiintuneen käytännön mukaan tien ylläpitäjä 
(tiekunta, kiinteistön omistajat). Teiden nimikilvet pylväineen ja jalustoineen ovat noudettavissa 
kaupungin varastolta, osoite: Schaumanintie 28. 
Varaston aukioloajat: ma-ke klo 7:00-15:30, to-pe klo 7:00-14:30. 
Yhdyshenkilöt: Juha Räsänen p. 044 417 4625 ja Panu Pankakari, p. 044 417 4654

Kaupungin varasto
Scaumanintie 28
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Rakennuksen osoitemerkintä haja-asutusalueella 

Osoitemerkinnät opastavat liikennöimistä, hälytys- ja huoltoajoa” kiinteistöille. 

Omistajan velvollisuus: 

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta 

näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain. Osoitenumeros-

ta päättää kunta. Osoitenumeron tekstityypistä ja kilven koosta päättää kunnan rakennusvalvontaviran-

omainen. 

Tekstityyppi: Helvetica Medium, pienaakkoset 

Numeron / tekstin väri: Musta, suuri kontrasti kilven värin kanssa 

Numeron / tekstin korkeus (mm), kun päätien suurin ajonopeus on 60km/t: 
Numero 100 mm, pieni kirjain 60 mm 

Numeron / tekstin suurin korkeus, kun päätien suurin ajonopeus on 80km/t: 
Numero 150 mm, pieni kirjain 100 mm 

Kilven pohjaväri: Valkoinen tai vaalean harmaa 

Kilven korkeus maanpinnasta (mm): Min. 2000 mm 

Kilven sijainti: 

Tien välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinään tielle johtavan 

portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle. Milloin rakennus ei ole tien välittömässä läheisyydessä, osoi-

tenumero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän aikupäähän noin 2,1 metrin 

korkeudelle maasta, tarvittaessa erillisen pylvääseen. Jos ajoväylästä ajetaan kahteen kiinteistöön, käy-

tetään jaettua osoitetta ja ne merkitään pienillä kirjaimilla välittömästi numeron viereen esim. 120a,b. 
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12
250mm

123
300mm

123a,b
350-400mm

Kilpien korkeudet:
150 mm. kun alueen ajonopeus on 60 km/t. 200 mm, kun alueen ajonopeus on 80 kt/t. Kilpien rakenta-
minen ja yksityiskohdat vaikuttavat elinympäristömme ominaispiirteisiin ja muodostavat rakennettua 
kulttuuria. 
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Osoitteet saarissa ja tieverkon ulkopuolella

Kaikilla saarissa sijaitsevilla asutuilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan kiinteistöillä sekä kokoon-
tumispaikoilla, tulee olla osoite joka opastaa hälytystehtäviin sekä muuhun liittyvää liikennöintiä.

Saarikiinteistön osoitemerkintä

Kun kiinteistölle saaressa tai mantereella kuljetaan 
pääasiassa veneellä, osoite-numerokilpi sijoitetaan 
rantautumispaikan tuntumaan siten, että se näkyy
järven suuntaan. Numerokilpeen on suositeltavaa 
lisätä myös saaren osoitenimi.

Saaressa osoitenumerokilven suositukset ovat:

- numeron korkeus 200 mm
- fontti Helvetica Medium (tai näkyvyydeltään selkeä fontti)
- kilven korkeus 250 mm
- kyltin korkeus maanpinnasta vähintään 1,5m

Osoitenumerokilven hankkiminen, kiinnittäminen, kunnossapito 
ja opastuksen näkyvyyden arviointi ovat kiinteistön omistajan 
/haltijan vastuulla (MRA 84§). Kilpiä voi tiedustella / hankkia 
opasteita valmistavilta yrityksiltä.

Hätäilmoitusohje 

Hätäkeskuslaitoksen www.112.fi Hätänumero 112-sivulta 
on tulostettavissa sijaintitietolomake, jolle merkitään kohteen 
osoite ja/tai koordinaatit ja mantereella käytössä olevan 
venevalkaman osoite, jos sellainen on.

Hätäilmoitusohje on hyvä sijoittaa sisälle sekä säänkestäväksi 
käsiteltynä ulos helposti löydettävään paikkaan. (Esim. joskus 
retkeilijä saattaa eksyä saareen, jolloin ulkona oleva hätäilmoi-
tusohje voi olla avuksi.) 

Avunsaantia nopeuttaa se, että tiedät sijaintisi ja erityisesti 
vapaa-ajanviettopaikan tarkat osoite- tai koordinaattitiedot. 
Selvitä ne etukäteen – karttakoordinaatit saat esimerkiksi 
112 Suomi -sovelluksesta, jonka voit ladata sovelluskau-
poista ilmaiseksi (Huawei App Gallery, Google Play, App Store). 
Kun soitat hätänumeroon 112 Suomi -sovelluksen kautta, sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen 
automaattisesti.  
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