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Hoone aadresskoha tähistuse nõuded
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 ja Sillamäe
Linnavolikogu 26. mai 2009. a määruse nr 126 „Sillamäe linna heakorraeeskiri“ § 5 lõike 1
punkti 2 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Hoone aadresskoha tähistuseks (edaspidi „tähis“) on hoonele paigaldatav tänavasilt ja
aadressi numbrimärk.
(2) Tänavasildil on tänava, maantee, puiestee või muu tänava analoogi ametlik eestikeelne
nimi ning numbrimärgil on hoone aadressi ametlik põhinumber või ka selle tähtlisand
(edaspidi „number“).
(3) Tähised peavad vastama käesolevale määrusele ning erikujunduse soovi korral, peab
olema tagatud tähiste vastavus nõuetekohaselt kinnitatud projektile, mis
kooskõlastatakse
linnavalitsuse
arenguosakonna
projektijuhtimise
ja
arhitektuurispetsialistiga.
§ 2. Tehnilised nõuded
(1) Tähised peavad olema pimedal ajal nähtavad, mis tagatakse tänavavalgustuse või
liiklusvahendi sõidutulede abil või puuduliku valgustuse ja tänavast kaugel asuva
tähisega hoone puhul tähise lähedusse paigaldatud kohtvalgusti abil. Erikujundusega
aadressitähis võib olla valgustatud ka seestpoolt.
(2) Tähised tuleb üldjuhul valmistada 1,5-2,0 mm paksusest metall-lehest. Tähiste materjal
ja kinnituskruvid peavad olema korrosioonikindlad või kaetud korrosioonikaitsekihiga.
Märgatavuse parandaiseks on soovitav katta tähis valgustpeegeldava kilega.
(3) 1940.–1950. aastatel ehitatud miljööväärtuslikul hoonestusalal kasutatakse emaileeritud
või valgustpeegeldava kilega kaetud tähiseid.
§ 3. Kujunduslikud nõuded
(1) Tähiste kujunduse graafiline osa on esitatud käesoleva määruse lisas.
(2) Tähise formaadi kujundavad tähise määratletud kõrgus, numbri, lühikese ja keskmise
pikkusega nime puhul tähise määratletud pikkus ning pikema nime puhul määratletud
vaba ruum nime alguses ja lõpus.
(3) Tähiste kõrgus peab olema 280 mm.
(4) Nimesildi maksimaalseks pikkuseks võib olla 1 200 mm.

(5) Lühikese, kahe- kuni viietähelise ja liigisõna kasutuseta nime puhul peab tänavasildi
pikkus olema 680 mm.
(6) Keskmise, kuue- kuni kümnetähelise nime puhul peab tänavasildi pikkus olema 1 040
mm.
(7) Pika, üle kümnetähelise nime puhul sõltub tänavasildi pikkus nime pikkusest
arvestusega, et nimest vasakule ja paremale jäetakse alates tähise raamjoone siseservast
vaba ruumi 100 mm.
(8) Nime ja numbri kirjatüübiks peab olema Arial, kusjuures väga pika nime puhul tuleb
kasutada teksti tihendust või kirjatüüpi Arial Narrow, et sildi pikkus ei ületaks
maksimaalselt lubatut. Nime kujundamisel kasutatakse suur- ja väiketähtede süsteemi.
(9) Tekstiosa kõrguse määratleb nime alustava suurtähe kõrgus, mis on 130 mm.
(10) Numbri kõrgus on 145 mm.
(11) Tähiste värvilahendusena kasutada valgel põhjal musta kirja.
(12) Tähise servades on raamjoon, mille värvus vastab teksti või numbriosa värvile ning
asukoht, laius ja 90 kraadised ümarpöördenurgad on järgmised: raamjoone väline piir
tähise kõigist servadest 18 mm kaugusel, raamjoone enda laius 6 mm ja pöördenurga
siseraadius 22 mm ja välisraadius 28 mm.
(13) Tähise nelja nurka tehakse kruviauk arvestusega, et kruvipea ei kata tähise servades
olevat raamjoont.
(14) 1940.–1950. aastatel ehitatud miljööväärtuslikul hoonestusalal kasutatakse tähisena
käesoleva määruse lisas toodud kujundust, erikujundus peab olema kooskõlastatud
linnavalitsuse arenguosakonna projektijuhtimise ja arhitektuurispetsialistiga.
§ 4. Keelelised nõuded nime- ja numbriosale
(1) Tänavasildil kasutatakse üksnes Sillamäe Linnavolikogu poolt määratud kohanime
ükskeelset nimekuju, kusjuures lubatud on vaid käesolevas määruses esitatud nime
lühikujud, võrreldes täiskujuga.
(2) Isiku järgi määratud tänavanimes on soovitav kasutada täisnime asemel initsiaale
(näiteks M. Gorki).
(3) Tänavanime kirjutamist alustatakse suure algustähega ja ülejäänud on väiketähed.
(4) Initsiaali(de) kasutamisel jäetakse pärast punkti ja enne järgmist initsiaali või
perekonnanime tühik, nagu ka tiitli ametliku lühendi puhul.
(5) Numbri tähtlisandiks on väiketäht (näiteks 28a), mis järgneb numbrile tühikuta.
(6) Kõik liigisõnad (tee, allee, põik jne) kirjutatakse täielikult välja, välja arvatud „maantee“
ja „puiestee“, mille puhul on lubatud punktita lühendid mnt ja pst (näiteks Viru pst).
(7) Liigisõna „tänav“ esinemisel nimetuuma taga, jäetakse see tänavasildil üldse ära (näiteks
Kesk).
(8) Kohanime liigisõna, hargtäiendi või muu osa lühendamine või ärajätmine on lubatud
vastavalt regionaalministri poolt kehtestatud korrale.
§ 5. Paigaldamise nõuded
(1) Tänavasildid tuleb ristmiku hoonetele paigaldada arvestusega, et igal sõidusuunal oleks
ristmikku moodustavate kõigi tänavate sildid nähtavad.
(2) Iga ristmikku moodustava tänava suunas tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud
aadressi tähis.
(3) Ristmiku hoonel paigaldatakse tähised üldjuhul hoone fassaadi või piirde
ristmikupoolsele nurgale ning samale kõrgusjoonele.

(4) Hoonele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul I ja II korruse vaheline
tsoon, I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon või kõrgus kuni 3 meetrit,
arvestades fassaadi arhitektuuri eripära. Samal tänaval peab tähiste paigutus olema
võimalikult ühel kõrgusjoonel.
(5) Piirdele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul kuni 2 m ja madalamate
piirete korral paigaldatakse tähis vahetult nende ülaääre alla.
(6) Tänavasilt ja numbrimärk paigaldatakse üldjuhul vahetult üksteise kõrvale, moodustades
ühtse tähiste ploki, kusjuures numbrimärk järgneb tänavasildile. Kui hoone fassaadi
iseloom ei võimalda tähiste järgnevat paigaldamist, on lubatud numbrimärgi
paigaldamine vahetult tänavasildi alla (mitte kohale) selle keskteljele või paremasse
nurka või paigaldatakse numbrimärk sobivasse kohta ka hoone peaukse juures. Samal
tänaval peab tähiste paigutus olema võimalikult ühetaoline.
(7) Vabaplaneeringuga piirkondades, kus sissepääsud hoonesse avanevad sisekvartalis,
peavad tähised (või tähis) olema tagatud ka üldkasutatava tänava poolsel fassaadil.
(8) Perspektiivselt väljaehitatava tänava silt või hoone numbrimärk paigaldatakse tänava või
hoone väljaehitamise ajaks.
(9) Olemasoleva ümbernimetatava tänava puhul paigaldatakse sildid vastavalt nime
määramise õigusaktis antud uue nime jõustumise ajaks.
(10) Olemasoleva hoone aadressi muutmisel, paigaldatakse uus numbrimärk vastavalt
aadressimuutmise dokumendis esitatud uute aadressinumbrite jõustumise ajaks.
(11) Käesoleva määruse jõustumisel olemasolevad tähised tuleb välja vahetada nõuetele
vastavate tähiste vastu, kui olemasolev tähis muutub kasutuskõlbmatuks (rikkumine,
lõhkumine, rooste jmt) või renoveeritakse hoone fassaadi.
(12) 1940.–1950. aastatel ehitatud miljööväärtuslikul hoonestusalal paikenvatele hoonetele
tellib tähise Sillamäe linn linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt ning annab
tähise paigaldamiseks üle hoone omanike esindajale.
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