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Rakennuksen osoitemerkintä taajamissa 
Malli: Numerokilpi

Osoitemerkinnät opastavat liikennöimistä, hälytys- ja huoltoajoa kiinteistöille.

Omistajan velvollisuus: Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenne-
väylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuo-
neen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain. Rakennuksen osoitenumerosta päättää kunta. 
Osoitenumeron tekstityypistä ja kilven koosta päättää kunta tai kunnan rakennusvalvon-
taviranomainen. 
Rakennuksen osoitenumero tulee valaista, jos kunnassa niin on säädetty. Rakennuksen 
osoitenumero voidaan merkitä myös niminumerokilvellä, jossa samassa kilvessä on ka-
dunnimi ja rakennuksen numero.

Tekstityyppi: Helvetica Medium pienaakkoset 
Numeron / tekstin väri: Musta, suuri kontrasti numeron taustan kanssa 
Numeron korkeus: 100 mm 
Numeron taustan koko: Taustan korkeus 150 mm, leveys alla olevien esimerkkien mukaan 
Numeron taustan väri: Valkoinen tai vaalean harmaa 
Numeron korkeus maasta: min. 2100 mm 

Numeron sijainti: 
Katuun rajoittuvan tai sen välittömään läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenume-
ro sijoitetaan seinään kadulle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle. Milloin 
rakennus ei ole kadun välittömässä läheisyydessä, osoitenumero sijoitetaan näkyvään 
paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2,1 metrin korkeudelle maas-
ta, tarvittaessa erillisen pylvääseen. Jos rakennuksessa on useampia porrashuoneita, 
ne merkitään isoin kirjaimin. Jos sama osoite on jaettu, pienet kirjainosat esim. 2a ja 2b 
tulevat välittömästi numeroiden viereen. Kulmatontilla molemmat osoitenumerot asete-
taan näkyviin kadun suuntaisesti, silloin kun Rakennus on selvästi nähtävissä molemmilta 
osoitekaduilta.

Liite 1. Suosituksia katujen ja teiden nimikilvistä sekä rakennusten numerokilvistä 
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Opastus tontilla: 
Useamman rakennuksen ryhmässä sijoitetaan tontin opastaulu ajoliittymän läheisyyteen 
pelastuslaitoksen toimien helpottamiseksi. Opastauluun merkitään rakennukset, porras-
tunnisteet, väestönsuojan sijainti ja pelastustie. Pelastustie eli ajoyhteys, jota hälytysajo-
neuvot voivat käyttää hätätilanteessa, merkitään Pelastustie-kilvellä. Kilven pohjaväri on 
keltainen ja teksti musta. Kilvessä lukee joko 1) Pelastustie, 2) Pelastustie Räddningsväg 
tai 3) Räddningsväg.
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Rakennuksen osoitemerkintä taajamissa 
Malli: Niminumerokilpi

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. Rakennuksen osoitenumerosta päättää 
kunta. Osoitenumeron tekstityypistä ja kilven koosta päättää kunta tai kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen. 
Rakennuksen osoitetta ilmaiseva tunnus voidaan merkitä numerolla tai vaihto-
ehtoisesti niminumerokilvellä noudattaen tässä esitettyjä ohjeita. Yhdistelmään 
ei tule merkitä As Oy -muotoista kadunnimeen perustuvaa asuntoyhteisön ni-
meä. Kadunnimeen perustuvaa asuntoyhteisön nimeä ei myös tule sijoittaa ra-
kennuksen seinään kadunnimikilpeä muistuttavalla tavalla. Osoitemerkintä tulee 
valaista, jos kunnassa niin on säädetty. Niminumerokilvessä suositellaan käytet-
tävän kielilainsäädännön mukaisia kieliversioita. 

Tekstityyppi: Helvetica Medium isot aakkoset 
Tekstin ja numeron väri: Musta, riittävän suuri kontrasti taustan kanssa 
Tekstin + numeron korkeus: Suuri kirjain 80-100 mm/pieni kirjain 60-80mm, nu-
meron korkeus 80-100 mm, teksti sijoitetaan kilven pituussuunnassa keskelle. 
Taustan pohjaväri: Valkoinen tai vaalean harmaa 
Korkeus maasta: min. 2100 mm 

Kadunniminumeron sijainti: 
Katuun rajoittuvan tai sen välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen ka-
dunniminumero sijoitetaan väärinkäsitysten välttämiseksi ensi sijassa kysei-
sen kadun puolella rakennuksen seinään tai rakennelmaan. Milloin rakennus ei 
ole kadun välittömässä läheisyydessä, kadunniminumero sijoitetaan näkyvään 
paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2,1 metrin korkeudel-
le maasta omaan tolppaan. Tunnus voidaan tällöin poikkeuksellisesti varustaa 
myös opastavalla nuolella. 
Rakennuksen porrashuoneet merkitään numeroin ja/tai isoin kirjaimin. Jos sama 
osoite on jaettu, käytetään pieniä kirjaimia, jotka sijoitetaan välittömästi nume-
roiden viereen esim. 2a ja 2b. Kulmatontilla molemmat osoitenumerot asetetaan 
näkyviin kadun suuntaisesti, silloin kun Rakennus on selvästi nähtävissä molem-
milta osoitekaduilta.
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Opastus tontilla: 
Useamman rakennuksen ryhmässä sijoitetaan tontin opastaulu tontilla sen ajo-
liittymän läheisyyteen pelastuslaitoksen toimien helpottamiseksi. Opastauluun 
merkitään rakennukset, porrastunnisteet, väestönsuojan sijainti ja pelastustie. 
Pelastustie eli ajoyhteys, jota hälytysajoneuvot voivat käyttää hätätilanteessa, 
merkitään Pelastustie-kilvellä. Kilven pohjaväri on keltainen ja teksti musta. Kil-
vessä lukee joko 1) Pelastustie, 2) Pelastustie Räddningsväg tai 3) Räddningsväg.
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