
OSOITTEISIIN LIITTYVIÄ OHJEITA  päivitetty 6.8.2014 
 

 

OSOITENUMERON MÄÄRITTÄMINEN 
Ilman osoitenumeroa olevat kiinteistöt  saavat numeron  mm. rakennuslupahakemusten yhteydessä 

ja pyydettäessä. 

 
Inarin kunnan tekninen osasto määrittelee kiinteistöille osoitenumerot; suunnitteluavustaja 

Semenoff Päivi, puh: 016-687 259 ja 0400-738 995, sähköposti: paivi.semenoff@inari.fi.  
 

Määritetyt osoitenumerot kunta ilmoittaa maistraattiin ja postin yhteystietopalveluihin. 
 

Asemakaava-alueella tien vasemmalla puolella ovat parittomat ja oikealla parilliset numerot. Kun 

tonttien määrä  kadun varrella lisääntyy ja tulee puutetta vapaista osoitenumeroista, jaetaan 

osoitenumero kirjaimin, esim. 6a, 6b. Kulmatontti saa osoitteen kummaltakin kadulta, mutta se 

osoite otetaan käyttöön, miltä kadulta on kulku tontille. 
 

 

 
 

 

Haja-asutusalueella numero muodostuu liittymän etäisyydestä tien alkupisteeseen; esim 90 metrin 

päässä oleva liittymä saa numeron 9 tai 10. Vasemmalla puolella tietä ovat parittomat ja oikealla 

parilliset numerot. Mikäli samaa liittymää käyttää useampi kiinteistö, annetaan lisäksi vielä 

pikkukirjain. Nämä eivät välttämättä ole aakkosjärjestyksessä tien alusta lähtien; pikkukirjaimia 

annetaan sitä mukaan miten uusia rakennuksia tien varrelle tulee. 

 

 
 

 



Saarissa olevan rakennuspaikan lähiosoite muodostuu saaren nimestä ja osoitenumerosta. 

Numerointi määritetään saaren pohjoiskärjestä myötäpäivään rantaviivaa pitkin lasketusta 10-

jakojärjestelmän mukaisesta etäisyydestä. Rantaan ulottumattoman rakennuspaikan osoite 

määritetään kohdistamalla rakennuksen sijainti kohtisuoraan rantaviivaan. 

Saaren lähiosoitteen lisäksi kunta antaa mantereella oleville laitureille ja vastaaville kulkupaikoille 

saareen osoitteet. Kulkupaikan osoitetta tarvitaan opastettaessa kulkemista saareen. 

 

 
OSOITEKILVEN HANKKIMINEN JA KIINNITTÄMINEN 
 
Kunta ei toimita eikä asenna numerokilpiä; rakennuksen haltija/omistaja hankkii numeron omin 

kustannuksin haluamastaan paikasta.  

 

Rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että osoitenumero on kiinnitetty näkyvään paikkaan siten, 

että esim. hälytysajoneuvot löytävät helposti perille. Numerokilpi voidaan kiinnittää rakennuksen 

seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan 

tai vastaavaan rakenteeseen. 

 

Numeropylväiden pystyttämiseen maantien varrelle tarvitaan  lupa. Luvan saa ottamalla yhteyttä 

Ely-keskuksen liikenteen asiakaspalveluun, puh. 0295 020 600 (ark. 9-16), sähköposti: 

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi.  

 

Haja-asutusalue: 
Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikenneväylään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen 

taikka sen välittömään läheisyyteen, on osoitekilpi tai sen osoittava ohjaus sijoitettava kiinteistölle 

johtavan ajoväylän alkupäähän. Osoitekilven tulee olla kaksipuoleinen ja heijastava ja se on 

asennettava 1,5 m:n korkeudelle maanpinnasta painekyllästettyyn tolppaan tai säänkestävään 

putkeen. Osoitekilpi on asennettava liittymään siten, että se osoittaa kiinteistölle päin, jolle liittymä 

johtaa. 

 

Osoitekilpi tulee asentaa näkyvälle paikalle rakennuksen seinään. Numerokilvessä tulee olla musta 

numero heijastavalla valkealla pohjalla, numerokilven tulee olla 150 mm ja numeroiden korkeuden 

100 mm. 

 

Asemakaava-alue: 
Rakennukseen on asetettava kadulta tai muulta liikenneväylältä näkyvään paikkaan osoitenumero. 

Numerokilvessä tulee olla musta numero heijastavalla valkealla pohjalla, numerokilven korkeuden 

tulee olla 150 mm ja numeroiden korkeuden 100 mm, vaihtoehtoisesti osoitenumero voi olla 



valaistu. Kiinteistön haltijan tulee huolehtia, että osoitenumerointi sekä porrasopasteet ja 

tarvittaessa opastaulu on kiinnitetty paikoilleen viimeistään rakennusta käyttöönotettaessa. 

 

NAVIGAATTORIT 
Navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei ole kunnan tehtävä. Navigaattoreihin tiedot 

tulevat eri paikoista ja tietojen päivitys on palveluntarjoajan vastuulla. Osoitetiedot näissä saattavat 

olla vääriä tai puutteellisia. Omaa navigaattoria kannattaa myös päivittää aika-ajoin. 

 

Seuraavassa pari osoitetta sivuille, joissa voi korjata navigaattoreiden osoitevirheitä: 

 

Tele Atlas (mm. TomTom): 

Tele Atlas korjauspalvelu:       http://mapinsight.teleatlas.com/mapfeedback/index.php 

 

Navteq (mm. Garmin ja Nokia): 

Navteq korjauspalvelu:            http://mapreporter.navteq.com 

 

INARIN KUNNAN KARTTAPALVELU 
Inarin kunnan www-sivuilta löytyy linkki Inarin kunnan karttapalveluun. Palvelusta löytyy mm. 

tiehakemisto, johon päivitetään uudet teiden nimet. Karttapalvelu löytyy myös osoitteella: 

http://inari.karttatiimi.fi 

 

KOORDINAATIT 
Kesämökin ja asunnon seinälle on hyvä tulostaa Hätäkeskuslaitoksen sivuilta löytyvä 

koordinaattitaulu. Osoite hätäkeskuslaitoksen koordinaattipalveluun:  http://maps.navici.com/112 

 

POSTIOSOITTEET 
Postiosoite on osoite, jonka postinsaaja on ilmoittanut (esim. muuttoilmoituksella) postilaitokselle 

osoitteeksi, jonne postinsaaja haluaa saada postilähetyksensä. Asukkaan postiosoite voi olla  eri 

kuin rakennukselle määritetty osoite.  

 

TEIDEN NIMEÄMINEN 
Tekniselle lautakunnalle voi tehdä esityksen tien nimeämisestä. Yksittäiselle osoitekohteelle 

voidaan nimetä tie, jos osoitekohde sijaitsee kauempana kuin 200 metriä nimetystä tiestä tai 

osoitekohde on erityisen merkittävä.  

 

Nimiehdotus laitetaan yleisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi. Tuona aikana nimeämisestä voi kuka 

tahansa antaa mielipiteensä. Mahdollisen tien nimen hyväksymispäätöksen jälkeen 

kiinteistönomistajille lähetetään uudet osoitenumerotiedot. Kunta ei laita tiennimikylttejä 

yksityisteille. Tiennimipylväiden pystyttämiseen maantien varrelle tarvitaan lupa. Luvan ja neuvoja 

saa ottamalla yhteyttä Ely-keskuksen liikenteen asiakaspalveluun, puh. 0206 90 300 (ark. 9-16), 

sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi. 
 

Kuntaliiton kadun- ja tiennimikilpisuositukset löytyvät tältä sivustolta. 

 

 


