
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 1 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/34
07.05.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki PL 1 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 306
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite osoitemerkinnöistä

HEL 2018-000642 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 7 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kiinteistöjen osoitemerkintöjä ja katunumerointi selkeytetään.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan aloitteeseen, jonka on allekir-
joittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen 
antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 § 438 katsonut valtuutettu Arja Kar-
huvaaran osoitemerkintöjen selkeyttämistä koskevan aloitteen loppuun 
käsitellyksi. Vastauksessa todettiin mm., että rakennuksen omistajan 
velvollisuutena on asettaa osoitemerkintä näkyvään paikkaan. Kaupun-
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kiympäristön toimiala pyrkii selkeyttämään kaupungin omien kiinteistö-
jen osoitemerkintöjä jokaisen tilahankkeen yhteydessä ja käytettävien 
määrärahojen puitteissa.

Kadun risteyksiin voidaan tapauskohtaisen harkinnan mukaan merkitä 
talojen numerointi kahdella numerolla niin, että voidaan päätellä kum-
paan suuntaan katunumerointi kasvaa. Menettelyä on käytetty mm. Pa-
kilantiellä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Aloitteen tekijä

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.03.2018 § 137

HEL 2018-000642 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Rakennusten osoitteesta päättäminen ja osoitejärjestelmästä huolehti-
minen on katsottu kunnan tehtäväksi. Lainsäädännössä osoitejärjestel-
män laatimisesta ja ylläpidosta ei ole kattavasti säädetty. Osoitteen pe-
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rusta on osoitenimi. Nimistönsuunnittelusta on säädetty maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen (895/1999) 24 §:ssä seuraavaa: ”Asemakaava kä-
sittää myös kunnanosien numerot ja mahdolliset nimet, rakennuskortte-
lien numerot sekä katujen ja mahdollisten muiden yleisten alueiden ni-
met.” Katujen nimet määritetään asemakaavassa. Asemakaavoitukses-
ta vastaa Helsingissä maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukoko-
naisuuden asemakaavoitus. 

Kunta vastaa rakennuksen osoitteen antamisesta. Helsingissä tontti-
kohtaiset osoitteet vahvistetaan kaupunkimittauspalvelussa kaupungin-
geodeetin päätöksellä. Yksityiskohtaisissa ohjeissa määritellään nume-
roinnin koko (120 mm), väri ja ulkonäkö. Lisäksi ohjeissa määrätään 
valaisemisesta ja osoitenumeron sijoittelusta. Osoitenumeroinnin toteu-
tuksen valvonta kuuluu ensisijaisesti rakennusvalvontapalvelulle.

Kadun nimikylttien asettamisesta maastoon on vastuussa rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus. Helsingin kaupungin rakentamis-
palvelu Staran Logistiikkayksikön kilpipalvelu valmistaa kadun nimikil-
vet. Uusilla kaduilla nimikilpien käytännön asennustyöstä vastaavat 
Staran kaupunkitekniikan, ylläpidon ja kunnossapidon yksiköt. Kadun 
nimikyltit asennetaan joko pylvääseen tai ne voidaan kiinnittää raken-
nukseen maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:n ja 161–162 §:ien mukai-
sesti sopimalla kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa.

Katujen risteyksiin voidaan tapauskohtaisesti merkitä talojen numerointi 
kahdella numerolla niin, että voidaan päätellä kumpaan suuntaan katu-
numerointi kasvaa ja kumpaan pienenee. Katunimikilpien ulkoisessa 
olemuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös paikka ja sen histo-
ria sekä muutoinkin nimikilven vaikutus kaupunkikuvaan ja soveltuvuus 
arvorakennuksiin. Numerointi soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa esi-
merkiksi kokoojakadun molemmin puolin on samanniminen tonttikatu. 
Esimerkiksi joillekin Pakilantien poikkikaduille on merkitty katunumerot 
kadunnimikylttien yhteyteen. 

Kaupunkiympäristölautakunta on antanut jo lausunnon kaupunginhalli-
tukselle 29.8.2017 osoitteen merkitsemisestä julkisiin rakennuksiin.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi


