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Osoitteet taajamissa ja niiden merkintä tonteilla
Kunta vastaa virallisten osoitenumeroiden antamisesta tai tarvittaessa niiden korjaamisesta.
Asemakaava-alueella katunimet perustuvat asemakaavaan ja osoitenumerointi on
pääsääntöisesti juokseva, esim. parittomien puolella 1, 3, 5, 7 jne. Nykyisin voidaan jättää
rakennettavien kiinteistöjen välille numeroita varastoon mahdollisten muiden kohteiden
osoitetarvetta ennakoiden. Kaupungin antamaan osoitenumeroon saattaa kuulua pieni
jakokirjain. Silloin olemassa ollutta tonttijaotusta on muutettu, eikä omaa osoitenumeroa ole
voitu antaa numeroa jakamatta.
Omakotitontit
Tontin sijaitessa katujen kulmauksessa osoite tulee ottaa käyttöön sen kadun puolelta, jolta on
ajoyhteys tontille. Mikäli osoite puuttuu, tulee ottaa yhteyttä kaupunkiin tilanteen
tarkistamiseksi ja korjaamiseksi. Paritalossa asuntojen yksilöivistä tunnisteista päättää tontin
omistaja /haltija.
Kerros- ja rivitalotontit
Ota yhteyttä kaupungin osoiterekisteriä hoitaviin henkilöihin, jos osoitteiden määrittelyssä on
epävarmuutta.
Katujen kulmassa sijaitsevan kerros- tai rivitalotontin rakennuttajan tai suunnittelijan tulee
valita rakennuksen käyttöön osoite sen kadun puolelta, jolta on ensisijainen kulkuyhteys
rakennukselle. Lisänä voidaan käyttää rinnakkaisosoitteita, jos rakennuksessa on sellaisia
toisen kadun puolella sijaitsevia sisäänkäyntejä (esim. rappuja), joista asukkailla on
pääasiallinen kulku huoneistoihinsa. Näissä huoneistoissa on käytettävä kulkuyhteyden
mukaista rinnakkaisosoitetta, joka poikkeaa rakennuksen ensisijaisesta osoitteesta.
Osoitteen tulee mahdollistaa kohteen viiveetön paikantaminen esimerkiksi hätätilanteessa,
ilman kadunkulmien kiertotarvetta. Tulevilla asukkailla on oikeus yksiselitteiseen osoitteeseen,
joten huoneistojen osoitteisiin tulee vain välttämättömät kirjaimet ja numerot. Aiemmin
laajasti käytössä olleet talokirjaimet ovat osoitteissa tarpeettomia, kun rakennusten
rappujaottelu toteutetaan juoksevasti aakkosjärjestyksessä.
Tarvittavien osoitekilpien hankkiminen, kiinnittäminen, kunnossapito ja opastuksen
riittävyyden arviointi ovat kiinteistön omistajan /haltijan vastuulla (MRA 84).
Osoitteen merkintää koskevat määräykset on kirjattu kaupungin rakennusjärjestykseen ja
yleiset suositukset kuntaliiton osoitejärjestelmää koskevaan ohjeeseen ja suositukseen.
Katujen risteyksessä molempiin kadunvarsiseiniin on merkittävä katunimi ja osoitenumero.
Isoille kiinteistöille, joilla on useita rakennuksia, suositellaan alueen opastaulua sijoitettavaksi
kiinteistön sisääntuloväylille. Osoitemerkintä sijoitetaan noin 2100 mm:n korkeuteen
rakennuksen seinään tai pihatien liittymään tolppaan, mikäli rakennus sijoittuu kauemmas
kadusta.
Osoitenumerokilven malli:
Tontin omistajan tai haltijan tulee huolehtia osoitemerkinnän kunnossapidosta ja varmistaa
esteetön näkyvyys kaikkina vuodenaikoina. Asemakaava-alueella osoitenumerot on
mahdollisuuksien mukaan valaistava pimeällä.
Lisätietoja osoitteista www.kuopio.fi/osoitteet
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