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Rakennuksen osoitemerkintä saaressa

Osoitemerkinnät opastavat liikennöimistä, hälytys- ja huoltoajoa kiinteistöille.

Omistajan velvollisuus: 
Rakennuksen omistajan tulee asettaa liikenneväylältä näkyvään paikkaan raken-
nuksen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain. Kun pääasiallinen liikennöintitapa 
saaressa tai mantereella olevalle kiinteistölle on venekuljetus, tunnusta ilmaise-
va kilpi sijoitetaan kiinteistön rantaan. Osoitenumerosta päättää kunta. Osoite-
numeron tekstityypistä ja kilven koosta päättää kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen. 

Tekstityyppi: Helvetica Medium 
Numeron väri: Musta, suuri kontrasti kilven värin kanssa 
Numeron korkeus (mm): 200 mm 
Kilven pohjaväri: Valkoinen tai vaalean harmaa 
Kilven korkeus maanpinnasta (mm): Min. 1500 mm 

Kilven sijainti:  
Kilpi sijoitetaan ranta-alueelle siten, että se näkyy järvi- tai merialueen suun-
taan.
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