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1 
Valtakunnan rajan ylittävien teiden ja lauttayhteyksien viitoituk- 

I sessa ei ole ollut yhtenäistä käytäntöä. Ruotsin ja Suomen tielai-
tosten välisissä yhteyksissä on todettu tarve kehittää ko. opastus-
ta. Edellä olevan johdosta on laadittu suunnitelma, jonka tarkoi-
tuksena on saavuttaa yhtenäinen käytäntö koko maassa. Viitoituk-
seen liittyvien kaupunkien osalta suunnitelma voi toimia suosituk-
sen luontoisena lähtökohtana viitoituksen suunnittelemiseksi katu-
verkolla. 

Suunnitelman on tie- ja vesirakennushallituksen ii ikennetoimiston 
toimeksiannosta laatinut Viatek Oy, josta työhön ovat osallistu-
neet DI Markku Leppävuori ja DI Jaakko Rahja. Liikennetoimis-
tosta työtä ovat valvoneet DI Teuvo Puttonen sekä DI Seppo 
Sarjamo. 



1. 
.JOHDANTO 

1.1 
Suunnitelman taustaa 

Valta- ja kantateiden viitoitus muodostaa viitoitusjärjestelmän 
suunnittelurungon. Sitä hyväksi käyttäen on laadittu tämä rajan 
ylityspaikkojen viitoitussuunnitelma siten, että se saumattomasti 
soveltuu kaukoliikennettä palvelevaan valta- ja kantateiden viitoi-
tukseen. Valta- ja kantateiden v iitoituksen yleissuunnitelma koos-
tuu kaikkia yksittäisiä teitä varten laadituista viitoituksen yleis-
suunnitelmapiirustuksista, joissa on esitetty tien suunnassa sekä 
valta- ja kantateiden keskinaisissä liittymissä opastettavat kau-
ko-, väli- ja lähikohteet. Rajan ylityspaikkojen viitoituksen yleis- 
suunnitelmassa on perustana edellä mainittu valta- ja kantateiden 
viitoitus täydennettynä tarvittaessa alempiluokkaislen teiden vii-
toituksella. 

1.2 
Suunnitelman tavoite 

1 	 Suunnitelman tavoitteena on ollut selvittää rajan ylityspaikkojen 
ja auttolauttasatamien viitoituksessa esiintyviä ongelmia sekä 
lähtötietoihin ja nykyiseen käytäntöön pohjautuen suunnitella vii- 

I  toituksen yleisperiaatteet, joissa esitetään viitoitettavan kohteen 
valinta, viitoituksen laajuus sekä viitoitettavan reitin valinta. 
Tavoitteena on lisäksi ollut laadittuja viitoitusperiaatteita sovel- 

I 

	

	 tamalla laatia kutakin maarajan ylityspaikkaa varten viitoituksen 
yleissuunnitelma. Työ on jaettu kolmeen vaiheeseen: 

	

1. 	 Nykyisten viitoitusopasteiden inventointi sekä maara- 

I 	 jan ylityspaikkojen että autolauttasatamien osalta 
vallitsevan tilanteen selvittämiseksi. 

I 2. 	 Viitoitusperiaatteiden suunnittelu. 

	

3. 	 Yksittäisten rajan ylityspaikkojen viitoituksen yleis- 
suunnitelmien laatiminen. 
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2. 
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2. 	 1 
SLJUNNITTELUPERUSTEE 1 

	

2.1 	 1 Yleisiä perusteita 

Viitoituksen tarkoituksena on antaa helposti ymrnärrettävä!lä ja 
selväpiirteisellä tavalla autoilijalle informaatiota, jotta hän pystyisi 
valitsemaan oikean reitin päästäkseen haluamaansa paikkaan. Au-
toilijan tulee myös pystyä viitoituksen avulla paikallistamaan sijain-
tinsa tieverkolla. Käytännön syistä viitoituksessa rajoitutaan vain 
tärkeimpien kohteiden osoittamiseen, koska viitoituskohteita olisi 
muutoin liikaa. Viitoituksessa tulee valita opastettaviksi kohteiksi 
vain ne, joiden viitoitus parhaiten palvelee tienkäyttäjia. 

Viitoitusta suunniteltaessa oletetaan, että tienkäyttäjä ennen mat-
kalle lähtemistään selvittää, missä päin valtakuntaa ja minkä tien 
varrella hänen matkansa kohde sijaitsee. Tämän periaatteen mukai-
sesti viitoituskohteet tulee valita siten, että ne löytyvät Suomen 
tiekartan uusimmasta painoksesta. Viitoituksen perusteella varmis-
tetaan oikean tien valinta ja kyseisellä tiellä pysyminen. Lähellä 
kohdetta tienkäyttäjää ohjataan paikallisilla opasteilla, joissa on 
osoitettu joko matkan kohde tai muu määränpäätä lähellä oleva 
kohde. 	 1 
Viitoituksen tulee palvella sekä kauko- että lähiliikennettä. Kauko-
liikenteeksi on katsottava rajan ylittävä liikenne. Kaukoliikenteen 
osalta vaatimuksena on, että tienkäyttäjän tarvitsee tutkia karttaa 
vain matkan alkuvaiheessa ja kohteen läheisyydessä. Matkan aikana 
tulee autoiljalla yleensä olla mandollisuus pysyä oikealla reitillä 
pelkän viitoituksen avulla. Lähiliikenteestä suuri osa koostuu tien- 
käyttäjistä, jotka tuntevat paikkakunnan tiestön ja tarvitsevat vii-
toitusta vain kohteeseen johtavan tien liittymäpaikan määrittämi- 
seen. 	 1 
Viitoituksen tulee täyttää seuraavat perusvaatimukset: 

- 	 ymmärrettävyys, 
- 	 jatkuvuus, 
- 	 havaittavuus, 
- 	 ohjaus edullisimmalle reitille ja 
- 	 liikenneturvallisuus. 

Kuntien kielisuhteet otetaan viitoituksessa huomioon siten, että 
liikennemerkissä tai sen lisäkilvessä käytettävän tekstin tulee olla 
yksikielisessä kunnassa yksikielinen kunnan kielen mukaan ja kaksi-
kielisessä kunnassa kaksikielinen kunnan ennemmistökieli ylempänä. 
Valta- ja kantateillä sekä moottori- ja moottoriliikenneteillä käyte-
tään ruotsinkielisissä kunnissa kuitenkin myös suomenkielistä tekstiä 
tien suuntaa osoittavassa opastusmerkissä ruotsinkielisen alapuolel-
la. Erityisistä syistä opastukseen voidaan poikkeuksellisesti käyttää 
suomen tai ruotsin kielen lisäksi muutakin kieltä. 

1 
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I 	2.2 
Teiden luokitus 

Viitoitusjärjestelmä suunnitellaan tien toiminnallisen luokan perus- 

1 teella. Tämän mukaan viitoituksen tulee palvella tietä käyttävän 
liikenteen tarpeita. Kaukoliikenne, seudullinen liikenne ja lähiliiken-
ne asettavat viitoitukselle erilaisia vaatimuksia. Yleisten teiden 

I viitoituksen suunnittelussa käytetään seuraavaa tieluokitusta: 

A. 	 Valta- ja kantatiet. 

I 	 B. 	 Seudulliset tiet. Hallinnollisen luokituksen "Muut maan- 
tiet" jaetaan viitoitusta suunniteltaessa seudullisiin tei-
hin ja muihin maanteihin. Seudulliset tiet on määrätty 
TVH:n päätöksellä. 

I 	 c. 	Muut maantiet. 
D. 	 Paikallistiet. 

2.3 
Yleisten teiden v iitoituksessa käytetyt viitoituskohteet 

1 	 Viitoitettavat kohteet ovat joko kauko-, väli-, lähi-, pää- tai paikal- 
liskohteita. Kohteet valitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

I 	 Valta- ja kantateiden viitoituskohteina käytetään kauko-, väli- ja 
lähikohteita. Kaukokohteeksi valitaan kaukoliikenteen kannalta tär- 
keä, yleisesti tunnettu kaupunki- tai maakuntakeskus. Välikohteeksi 

I määritellään yleensä kaupunkikeskus tai muu merkittävä tieverkon 
solmupiste, jota ei ole valittu kaukokohteeksi. Lähikohteeksi vali-
taan tien vaikutuspiirissä oleva paikkakunta, normaalisti kuntakes- 

I 	
kus, joka synnyttää tielle runsaasti paikallisliikennettä. 

Seudullisilla teillä käytetään kauko-, väli- ja lähikohteita. Kauko- 
kohteeksi valitaan seudullista liikennettä palveleva, tien suuntaa 

I osoittava yleisesti tunnettu kaupunkikeskus tai liikenteen kannalta 
merkittävä muu kohde. Kaukokohteen ei välttämättä tarvitse olla 
viitoitettavan seudullisen tien varrella, vaan se voi olla sen ylempi- 

I 
luokkaisen tai toisen seudullisen tien kohde, johon seudullinen tie 
liittyy. Välikohteiksi voidaan määritellä seudullisen liikenteen kan-
nalta merkittäviä paikkakuntia, joita ei ole valittu kaukokohteiksi. 
Lähikohteiksi valitaan tien vaikutuspiirissä lähellä olevia kohteita, 

1 	 joiden viitoittamista pidetään tarpeellisena. 

Muilla maanteillä käytetään pääkohteita ja paikalliskohteita. Pää- 

I kohteeksi valitaan yleensä tien varrella sijaitseva keskus, joka on 
liikenteelliseltä merkitykseltään tärkein tien varrella olevista kes-
kuksista. Pääkohteen ei välttämättä tarvitse olla ao. maantien 

I 
varrella, vaan se voi olla myös sen ylempiluokkaisen tien kohde, 
johon maantie liittyy. Paikalliskohteeksi voidaan valita liittymän 
lähellä tien varrella oleva kohde. 

I 	 Paikallisteillä viitoitetaan vain paikalliskohteita. Viitoituskohteet 
pyritään valitsemaan siten, että viitoitus palvelee tietä eniten 
käyttävää liikennettä. Tämän mukaan kohteeksi voidaan valita kylä, 

' taloryhmä, teollisuusalue tms. Kohdetta valittaessa tulee ottaa 
huomioon käytännön mandollisuudet viedä v iitoitus katkeamattoma-
na perille saakka. 

1 
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Viitoitettavat kohteet valitaan siten, etta ne löytyvät uusimmasta 
Suomen tiekartasta 1:200 000. 

2.4 
Viitoituksessa käytettävät merkit 

Valtakunnan rajan ylityspaikkojen viitoituksessa käytetään seuraavia 
merkkejä: 

- 	 suunnistustaulut (merkit 611 ja 612) 
- 	 ajokaistan yläpuoliset viitat (merkit 631 ja 632) 
- 	 tienviitta (merkki 641) 
- 	 erkanemisviitta (merkki 642) 
- 	 etäisyystaulu (merkki 661) 
- 	 tien numero (merkit 663 - 666) 
- 	 autolauttasataman tunnus (merkki 674) 
- 	 tavarasataman tunnus (merkki 675) 
- 	 paikannimi (merkki 662) 

Viitoituksessa noudatetaan tie- ja vesirakennushallituksen hyväksy-
miä liikennemerkkien käyttöä koskevia ohjeita (TVH 741909 ja 
741910). 

4. 



.3. 
LÄHTOTIEDOT 

5. 

Nykyisen viitoituksen selvittämiseksi tie- ja vesirakennuspiirejä pyy -
dettiin jnventojrnaan alueellaan olevien autolauttasatamien ja rajan 
ylityspaikkojen viitoitus. 

Inventointi tehtiin siten, että työn lähtötiedoiksi saatiin kustakin 
rajan ylityspaikasta ja autolauttasatamasta 

- 	 viitoitettu kohde (rajan ylityspaikka, matkustajasatama 
tai naapurimaan puolella oleva kohde) 

- 	 viitoitetut reitit 

- 	 viitoituksen laajuus, ts. mistä saakka kohde on viitoitet- 
tu 

- 	 viitoituksessa käytetyt opasteet (tienviitta, suunnistus- 
taulu), niiden teksti ja likimääräinen sijainti. 

Inventointi pyydettiin suorittamaan sopivalle kartalle siten, että 
siinä ilmenee kussakin liittymässä käytetyt opasteet ja viitoitettu 
reitti. 

Tie- ja vesirakennuslaitosta koskevia tähän työhön liittyviä valta- 
kunnan rajan ylityspaikkoja on neljässä piirissä (Turku, Vaasa, Kymi 
ja Lappi) yhteensä 19 kappaletta. Rajan ylityspaikat ovat seuraavat: 

Turku. Turun piirissä on kaksi autolauttasatamaa (Turku ja Naanta-
Ii). 

Vaasa. Piirissä on kolme autolauttasatamaa (Vaasa, Kaskinen ja 
Pietarsaari) 

Kymi. Piirissä on kaksi maarajan ylityspaikkaa (Vaalimaa ja Nuija-
maa) 

Lappi. Piirissä on yhteensä 12 maarajan ylityspaikkaa ja lisäksi 
Kemin kaupungin rannasta on matkustajaliikennettä Luleään. Rajan 
ylityspaikat ovat: Tornio, Aavasaksa, Pello, Kolari, Muonio, Kaare-
suvanto, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Kangasniemi, Nuorgam, Näätämö 
ja Raja- Jooseppi. 

Edellä mainittujen ylityspaikkojen lisäksi on Kainuun piirissä kolme 
rajan ylityspaikkaa. Niistä kaksi on raakapuun tuontia varten ja niitä 
ei viitoiteta. Kolmas ylityspaikka on Vartius, jossa tarvitaan rajan 
ylitykseen ja määrätyllä työskentelyalueella liikkumiseen oikeuttava 
lupa, joten paikka ei ole matkailuliikenteen käytössä. 

Rajanylityspaikkojen viitoituksessa opastettu kohde vaihtelee pi i-
reittäin ja jopa piirin sisällä. Kohteena on 

- 	 Suomen puoleinen rajan ylityspaikka tai/ja 

- 	 rajan takainen paikka tai/ja 

- 	 rajan takainen valtio tai/ja 

- 	 SATAMA autolauttatunnuksen kanssa tai ilman. 

1 
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4. 
VIITOITUSPERIAATTEE T 

	

4.1 	Maarajat 

	

4.11 	Pääperiaate 

Rajan ylityspaikalle johtavalla valta- ja kantatiellä sekä seudulli-
sella tiellä viitoitetaan rajan takainen kohde kaukokohteena sekä 
muilla maanteillä pääkohteena. 

Viitoitettavaksi kauko- tai pääkohteeksi valitaan ensisijaisesti 
paikkakunta, joka on rajan takaisen valtion kaukokohde (fjärrort, 
fjernmäl). Koska tavoitteena on, että viitoitettava kohde sijaitsee 
rajan läheisyydessä, voidaan kohteeksi toissijaisesti valita rajan 
takaisen maan kaukokohteen sijasta rajan takaisen maan lähikohde 
(närort, naermäl). Tällöin lähikohteen on kuitenkin oltava liiken-
teellisesti merkittävä paikkakunta sekä tunnettu myös Suomen 
puolella. 

Suomen puoleinen rajan ylityspaikka viitoitetaan valta- ja kanta- 
tiellä sekä seudullisella tiellä välikohteena sekä muulla maantiellä 
paikalliskohteena. Mikäli Suomen puoleinen rajan ylityspaikka on 
valta- ja kantateiden viitoituskohdeluettelossa valittu aiemmin 
kaukokohteeksi, muutetaan rajan ylityspaikka kaukokohteesta vä-
likohteeksi, jos 

- 	 Suomen puoleinen rajan ylityspaikka ei ole kaupunki- 
tai maakuntakeskus ja 

- 	 viitoitettava rajan takainen kaukokohde on merkittä- 
vä kaupunkikeskus. 

Rajan takaisen kaukokohteen viitoitus aloitetaan rajan ylityspai-
kalle johtavalla valta- ja kantatiellä edellisestä kaukokohteesta. 
Rajan ylityspaikalle johtavalla seudullisella tiellä aloitetaan kau-
kokohteen viitoitus seudullisen tien ja valta- ja kantatien välisestä 
Ii ittymästä tai edellisestä kaukokohteesta, mikäli edellinen kauko-
kohde sijaitsee edellä mainitun liittymän ja rajan ylityspaikan 
välissä. 
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Rajan takaisen paäkohteen viitoitus aloitetaan rajan ylityspaikalle 
johtavalla muulla maantiellä valta- tai kantatien ja muun maan-
tien Ii ittymästä tai edellisestä pääkohteesta, mikäli edellinen 
pääkohde sijaitsee edellä mainitun liittymän ja valtakunnan rajan 
valissä. 
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Suunnistustauluissa ja tienviitoissa mainitaan opastettava rajan 
takainen paikkakunta rajan takaisen maan kielellä. Mikäli kohteel-
la on yleisesti tunnettu ja käytetty suomenkielinen nimi, maini-
taan se vieraskielisen tekstin yläpuolella elleivät paikkakunnan 
kielisuhteet muutoin määrää. Edellä mainittuun periaatteeseen 
tekevät poikkeuksen rajan takaiset Neuvostoliiton puolella olevat 
kohteet kuten Leningrad, Viipuri ja Murmansk. Nämä kauko- tai 
pääkohteet kirjoitetaan vain suomen kielellä. 



1 
Rajan takaisen kohteen nimen yhteydessä käytetään selvyyden 
vuoksi maatunnusta, mikäli nimellä voidaan ajatella tarkoitetta-
van myös Suomen puoleista rajan läheisyydessä olevaa paikkakun-
taa. Tällöin rajan takaisen kohteen nimen lisäksi myös Suomen 
puoleisen paikkakunnan nimen yhteydessä käytetään maatunnusta 
suunnistustauluissa ja tienvi itoissa, mikäli molempien paikkakun-
tien nimet esiintyvät niissä yhtäaikaa. Maatunnuksena on kyseisen 
maan ajoneuvoissa käytettävä kansallisuustunnus. Maatunnus kir-
joitetaan viitoitettavan kohteen nimen jälkeen sulkumerkeillä 
erotettuna. Muilta osin liikennemerkkien kielisuhteissa noudate-
taan valtioneuvoston päätöksessä virka- ja itsehallintoalueiden 
kielellisestä jaotuksesta (30.12.1982/1111), valtioneuvoston pää-
töksessä virka- ja itsehallintoalueiden sekä eräiden liikennepaik-
kojen nimistä (23.12.1982/1052) ja liikenneministeriön päätökses-
sä liikenteen ohjauslaitteista (16.3.1982/203) annettuja määräyk-
siä. 

Etäisyystauluissa osoitetaan etäisyydet rajan takaiseen viitoitet- 
tavaan kohteeseen ja tien Suomen puoleisiin viitoituskohteisiin. 
Välikohteena viitoitettavan rajan ylityspaikan ja valtakunnan ra- 
jan välisellä 	tieosuudeUa valta- ja kantateillä sekä seudullisilla 
teillä etäisyystauluissa osoitetaan myös etäisyys valtakunnan ra- 
jalle, mikäli tieosuuden pituus on vähintään 2 - 3 km. Etäisyys 
valtakunnan rajalle osoitetaan kaukokohteen alapuolella käyttäen 
tekstiä uValtakunnan  raja". Tällöin etäisyystauluissa on suomen- 
kielisen tekstin lisäksi teksti rajan takaisen maan kielellä suomen- 
kielisen 	tekstin 	alapuolella 	elleivät 	paikkakunnan 	kielisuhteet 
muutoin määrää. Muilta osin etäisyystaulun käytössä noudatetaan 
TVH:n hyväksymien viitoitusohjeiden (TVH 741910) sallimaa poik- 
keusta. Sen mukaan etäisyystaulua käytetään valta-ja kantateillä 
ja seudullisilla teillä sekä lisäksi muilla teillä poikkeustapauksissa, 
kun halutaan antaa autoilijalle mandollisuus varmistua, että hän 
on 	liittymän 	jälkeen 	oikealla 	tiellä. 	Tällainen 	tilanne 	voidaan 
katsoa olevan kaikilla rajan ylityspaikoille johtavilla teillä. 

Muilta osin noudatetaan TVH:n hyväksymiä yleisten teiden viitoi- 
tusohjeita (TVH 741910). 

1 

10. 

4.12 	Valtatie 21 

Valtatie 21 kulkee rajan suuntaisesti välittömästi rajan läheisyy- 	 1 dessä. Rajan takainen kohde viitoitetaan valtatiellä 21 (välillä 
Tornio - Kaaresuvanto) vain valtatien 21 ja valtakunnan rajalle 
johtavan tien Ii ittymässä suunnistustauluissa ja tienvi itoissa erka-
nevana kohteena. 

Muilta osin noudatetaan kohdan 4.11 periaatetta ja TVH:n hyväk-
symiä yleisten teiden viitoitusohjeita (TVH 741910). 

Valtatien 21 rajan ylityspaikkojen viitoitusperiaate valittiin seu-
raavista vaihtoehdoista: 

1 
Ei 



1. Rajan takainen kohde viitoitetaan valtatien 2]. väli- 
kohteena. Itse rajan ylityspaikka viitoitetaan lähikoh-
teena 

2. Rajan takainen kohde viitoitetaan vain valtatien 21 ja 
valtakunnan rajalle johtavan tien liittymässä suunnis-
tustauluissa ja tienviitoissa erkanevana kohteena 

3. Osa rajan takaisista kohteista viitoitetaan valtatien 
21 välikohteena ja osa kuten vaihtoehdossa 2. Väli- 
kohteena on vain tärkeä rajan takainen paikkakunta, 
johon tieyhteys asianomaiselta rajan ylityspaikalta on 
joustava. Välikohteet ovat Pello ja Övertorne. Erka-
nevana kohteena viitoitettavat paikkakunnat ovat Pa-
jala (rajan ylitys lossilla), Muodoslompolo (rajan ylitys 
lossilla) ja Kaaresuvanto. 

Valitun vaihtoehdon 2 etuina muihin tarkastelun kohteena olleisiin 
vaihtoehtoihjn on mm., että 

valittu vaihtoehto on selvin ja yksinkertaisin. Koska 
valtatie 21 kulkee välittömästi rajan läheisyydessä ja 
koska siitä erkanee useita valtakunnan rajalle johta-
via tietä, ylikorostuvat rajan takaiset kohteet kah-
dessa muussa vaihtoehdossa ja 

- 	 valittu vaihtoehto on kustannuksiltaan edullisin. 

Liitteessä 1 on esitetty edellä mainittujen vaihtoehtojen 
kustannusten vertailu. 

4.2 	 Autojauttasatamat 

I 	 Rajan ylityspaikalle, jossa valtakunnan rajan ylitys tapahtuu auto- 
lautalla, johtavilla reiteillä opastettavana kohteena on rajan Suo-
men puoleinen satama. 

I Vjjtoituksessa mainitaan sataman nimi asianomaisine tunnuksi-
neen. Mikäli satamalla ei ole yleisesti käytettyä ja tunnettua 
nimeä, käytetään viitoituksessa tekstiä X:n SATAMA. Sataman 
nimen yhteydessä käytettävät tunnukset ovat tunnus 674 (auto-
lautta) ja mikäli samassa satamassa on myös tavarasatama, tunnus 
675 (tavarasatama). 
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Sataman viitoitus sataman nimefti seka tunnuksella tai tunnuksilla 
aloitetaan silloin, kun reitti satamaan erkanee kaupungin sisääntu-
loväylältä tai silloin, kun aloitetaan kaupunginosien viitoitus, 
viimeistään kuitenkin tultaessa kaupungin katuverkolle. Tämän 
periaatteen mukaan suositellaan, että myös kaupungin katuverkol-
la opastetaan satamaan käyttäen sataman nimeä sekä asianomai-
sia tunnuksia. 

5PTAMA bfDE A 

DF-DE C 

r ---- ----1 
- 	

ÖHE 

NN _______ 

<OHDE 

IAItI 1 IuI_ 

ON 

0 Ko-DE .IA C OVAr ?oPuN ci 	A 

12. 

- - - - ON KA1OvERKcA V( r1DrTETTU REJTn WAA4 



1 	 13. 

1 
Tunnusopastus satamaan ilman sataman nimeä voidaan aloittaa jo 
kaupunkiin johtavan sisääntuloväylän ja valta- tai kantatien tai 
seudullisen tien kaupungin läheisyydessä olevasta liittymästä. Täl-
löin voidaan myös ohjata liikenne satamaan haluttua sisääntulo- 
väylää pitkin. 

KO-DE A 

I<DHDE A ON ALYEDLMYITA€ATAMA 

o KOHDE 3 ON KAOPJNQINOA 
- - - 	mJNJ5OPA11JRErrr! 
o°.° 3N REflTT, JÖK V OrTETAN Ärrn'i ar 

€TTY1AN NIr4EÄ JA AtANoN1J3LA ftjNNOKIA 

Lukuunottamatta satamatunnuksia ei muita rajan ylitykseen liit-
tyviä tunnuksia käytetä. 

rAuilta osin noudatetaan TVH:n hyväksymiä yleisten teiden viitoi-
tusohjeita (TVH 741910). 
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5. 
VILTOITUKSEN YLEISSUUNNITELMAT 

5.1 	Maarajat 

Seuraavassa esitetään viitoituksen yleissuunnitelmat jokaiselle yk-
sittäiselle maarajan ylityspaikalle. 

VAALIMAA 

Valtatie 7, [3 

Leningrad rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan kaukokoh-
teena ja rajan ylityspaikka Vaalimaa välikohteena. Kaukokohteek-
si valitaan Viipurin sijasta Leningrad, koska se on liikenteen 
kannalta merkittävämpi ja myös huomattavasti suurempi kuin 
Viipuri. Lisäksi valtatie 7 on myös kansainvälinen pääliikenneväylä 
(E 3). 

Kauko- ja välikohteen viitoitus aloitetaan Haminan kaupungista, 
joka on valtatien 7 kaukokohde ennen Vaalimaata suunnassa 
Helsinki - Vaalimaa. Nykyisin Haminan jälkeinen kaukokohde on 
Vaalimaa, joka muutetaan rajan ylityspaikkana välikohteeksi. Vä-
likohteen viitoituksen aloittamista jo Haminasta puoltaa se, että 

- 	 nykyisin Vaalimaa viitoitetaan jo Haminasta lähtien 
ja 

- 	 Vaalimaa on tunnettu rajan ylityspaikkana. 

Välikohde mainitaan Haminan kaupungin alueella ja silloin, kun 
valtatiehen 7 liittyvä tie on valta- tai kantatie tai seudullinen tie 
(maantie 387), liittyvien teiden suunnitustauluissa päatien suun-
nassa ja päätien suuntaisissa tienviitoissa. 

Virojoen ja Vaalimaan liittymissä valtatiellä 7 käytetään A- 
tyyppisiä suunnistustauluja (merkki 611), koska ne ovat niissä ny-
kyäänkin. Tässä kohdassa poiketaan TVH:n hyväksymistä viitoitus-
ohjeista (TVH 741910). 

Vaatimaan ja valtakunnan rajan välinen etäisyys on 2,5 - 3,0 km, 
joten kyseiselle välille tulee etäisyystaulu, jossa esitetään etäi-
syydet kaukokohteeseen (Leningrad) ja valtakunnan rajalle suo-
meksi ja venäjäksi. Venäjänkielinen teksti on suomenkielisen teks-
tin alapuolella. 

Muissa liikennemerkeissä rajan takainen kaukokohde Leningrad 
mainitaan vain suomenkielisenä. 
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1 
NUIJAMAA 

1 	 Maantie 392 (seudullinen tie) 

I 	 Viipuri rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan kaukokohteena 
ja rajan ylityspaikka Nuijamaa välikohteena. 

I 	 Kauko- ja välikohteen viitoitus aloitetaan maantien 392 ja valta- 
tien 6 liittymästä. Nykyisin edellä mainitusta liittymästä lähtien 
on viitoitettu Nuijamaa kaukokohteena, joka muutetaan rajan 
ylityspaikkana välikohteeksi. Nuijamaa ei ole kaupunki- tai maa- 

I 

	

	 kuntakeskus, mutta sen sijaan Viipuri on merkittävä rajan takai- 
nen kaupunkikeskus. 

I VOi 	mainitaan 	suunnistustauluissa 	ja 	tienviitoissa 	silloin, 
kun maantiehen 392 liittyvä tie on valta- tai kantatie tai seudulli- 
nen tie (valtatie 6) sekä silloin, kun liittyvä tie on maantie 3902 
tai 3921. Edellä mainituilla maanteillä 3902 ja 3921 on pääkohtee- 1 na 

Nuijamaan ja valtakunnan rajan välinen etäisyys on alle 2 km, 

1 kyseiselle joten 	 välille ei tule etäisyystaulua. 

Liikennemerkejssä rajan takainen kaukokohde Viipuri mainitaan 

I vain suomenkielisenä. 

RAJA-JOOSEPPI 

1 Maantie 968 

Murmansk 	rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan pääkohtee- 

1 na ja rajan ylityspaikka Raja-Jooseppi paikalliskohteena. 

Pääkohteen viitoitus aloitetaan maantien 968 ja valtatien 4 liitty- 
mästä, jossa nykyisin on viitoitettuna Nellim ja Raja-Jooseppi. I Nellim on maantien 9681 pääkohde, joten sen viitoitus aloitetaan 
myös edellä mainitusta liittymästä. 

I Paikalljskohteen viitoitus aloitetaan maanteiden 968 ja 9681 liit- 
tymästä, josta viitoitus Nellimiin erkanee maantielle 9681. Pai- 
kalliskohde 	mainitaan 	suunnistustaulujssa 	ja 	tienviitoissa 	vain 

1 edellä mainitussa liittymässä. 

Maanteiden 968 ja 9681 liittymässä ei TVH:n viitoitusohjeiden 
(TVH 	741910) 	mukaan 	ole 	tarvetta 	käyttää 	suunnistustauluja. 
Ohjeista poiketen edellä 	mainitussa liittymässä 	maantiellä 968 
suunnassa Ivalo - Raja-Jooseppi käytetään B-tyypin (merkki 612) 
ja suunnassa Raja-Jooseppi - Ivalo A-tyypin (merkki 611) suunnis- 

I tustaulua, koska tie on tärkeä ja koska liittymässä nykyisin on B- 
tyypin suunnistustaulu suunnassa Ivalo 

- Raja-Jooseppi. Tällöin 
suunnassa Raja-Jooseppi - Ivalo käytetään A-tyypiri suunnistustau- 
lua, koska kyseessä on T-liittymä. 

1 
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Raja-Joosepin ja valtakunnan rajan välinen etäisyys on alle 1 km, 
joten kyseiselle välille ei tule etäisyystaulua. Muilta osin etäisyys- 
taulun käytössä noudatetaan TVH:n hyväksymien viitoitusohjeiden 
(TVH 741910) sallimaa poikkeusta. Ohjeiden mukaan käytetään 
etäisyystaulua muilla teillä kuin valta- tai kantateillä tai seudulli-
silla teillä poikkeustapauksissa, kun halutaan antaa autoilijalle 
mandollisuus varmistua, että hän on liittymän jälkeen oikealla 
tiellä. Tällainen tilanne voidaan katsoa olevan maantiellä 968. 

Li ikennemerkeissä rajan takainen pääkohde Murmansk mainitaan 
vain suomenkielisenä. 

Viitoitettavien kohteiden nimet valitaan sen mukaan, miten kohde 
on esitetty Suomen tiekartassa (1:200 000). Sen mukaisesti ja 
noudattaen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoimiston 
suositusta viitoitettavien kohteiden nimet ovat Raja-Jooseppi 
(ennen Rajajooseppi) ja Nellim (ennen Nellirnö). 

NÄÄTÄMti 

Maantie 971 

Kirkkoniemi (Kirkenes) rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaar'. 
pääkohteena ja rajan ylityspaikka Näätämö paikalliskohteena. 

Pääkohteen viitoitus aloitetaan maantien 971. ja valtatien 4 liitty-
mästä. TVH:n viitoitusohjeista (TVH 741910) poiketen maantien 
971 ja valtatien 4 liittymän suunnistustauluissa ja tienviitassa 
vi itoitetaan pääkohteen lisäksi paikalliskohde Sevetti järvi, koska 

Sevettijärvi synnyttää maantien 971 liikenteestä 
merkittävän osan ja 

nykyisin edellä mainitussa liittyrnässä on viitoitettu-
na Näätämö ja Sevettijärvi. 

Sevettijärven jälkeen viitoitetaan paikalliskohteena rajan ylitys- 
paikka Näätämö. 

Näätämön ja valtakunnan rajan välinen etäisyys on alle 2 km, 
joten kyseiselle välille ei tule etäisyystaulua. Muilta osin etäisyys- 
taulun käytössä noudatetaan viitoitusohjeiden (TVH 741910) salli- 
maa poikkeusta. Ohjeiden mukaan käytetään etäisyystaulua muilla 
teillä kuin valta- tai kantateillä tai seudullisilla teillä poikkeusta-
pauksissa, kun halutaan antaa autoilijalle mandollisuus varmistua, 
että hän on liittymän jälkeen oikealla tiellä. Tällainen tilanne 
voidaan katsoa olevan maantiellä 971. 

Liikennemerkeissä on pääkohteen suomenkielisen nimen lisäksi 
norjankielinen teksti "Kirkenes" suomenkielisen tekstin alapuolel-
la. 
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NLJORGAM 

Maantie 970 (seudullinen tie) 

Vesisaari (Vadsö) rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan kau-
kokohteena ja rajan ylityspaikka Nuorgam välikohteena. 

Kaukokohteen ja välikohteen viitoitus aloitetaan Utsjoelta, joka 
on maantien 970 edellinen kaukokohde. 

Nuorgamin ja valtakunnan rajan välinen etäisyys on noin 2 km, 
joten kyseiselle valille tulee etäisyystaulu, jossa esitetään kauko-
kohteen alapuolella etäisyys valtakunnan rajalle suomen- ja for-
jankielisenä. 

Ljikennemerkeissä on kaukokohteen suomenkielisen nimen lisäksi 
norjankielinen teksti "Vadsö' suomenkielisen tekstin alapuolella. 

KARIGASNIEMI 

Valtatie 4 

Karasjoki (Karasjok) rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan 
kaukokohteena. 

Rajan ylityspaikka Kangasniemi on kaukokohteena valtatiellä 4 
suunnassa Ivalo - Kangasniemi. Koska Karasjoki ei ole merkittävä 
kaupunkikeskus, säilytetään Kangasniemi edelleen kaukokohteena. 
Tällöin rajan takainen kaukokohde viitoitetaan vasta valtatien 4 
sekä maanteiden 9703 ja 9704 liittymästä lähtien. 

Viitoitettavaa väljkohdetta ei ole. 

 

I 	a1tatjen 4 sekä maanteiden 9703 ja 9704 liittymässä käytetään 
A-tyyppisiä suunnistustauluja, koska liittymä sijaitsee välittömäs- 
ti rajan läheisyydessä ja se ylitetään suoraan ajettaessa valtatietä 

I  4 kohti rajan takaista kohdetta. Tässä kohdassa poiketaan TVH:n 
hyväksymistä viitoitusohjeista (TVH 741910), joiden mukaan edellä 
mainittuun liittymään tulisi B-tyypin suunnistustaulut. 

1 	Valtatien 4 sekä maanteiden 9703 ja 9704 liittymän ja valtakunnan 
rajan välinen etäisyys on alle 1 km, joten kyseiselle välille ei tule 

I 	
etäisyystaulua. 

Liikennemerkeissä on kaukokohteen suomenkielisen nimen lisäksi 
norjankielinen teksti "Karasjok" suomenkielisen tekstin alapuolel- 

1 	la. 

KIVILOMPOLO 

1 	 Maantie 958 (seudullinen tie) 

I 	Kautokeino rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan kaukokoh- 
teena ja rajan ylityspaikka Kivilompolo välikohteena. 

I 	Kauko- ja välikohteen viitoitus aloitetaan maantien 958 edellises- 
tä kaukokohteesta lähtien. Edellinen kaukokohde on Enontekiö ja 
tällöin viitoitus alkaa maanteiden 958 ja 956 liittymästä. 



Kivilompolon ja valtakunnan rajan välinen etaisyys on alle 1 km, 
joten kyseiseUe välille ei tule etäisyystaulua. 

Liikennemerkeissä viitoitettavan rajan takaisen kohteen nimi on 
Kautokeino, joka on norjankielinen, mutta käytetty myös Suomes-
sa. Mikäli nimelle halutaan tarkempi suomenkielinen vastine, 
käytetään lisäksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoi-
miston suosittamaa nimeä Koutokeino, joka tällöin mainitaan 
norjankielisen nimen yläpuolella. 

KILPISJÄRVI 

Valtatie 21 

Skibotn rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan kaukokohtee-
na. 

Rajan ylityspaikka Kilpisjärvi on kaukokohteeria valtatiellä 21 
suunnassa Tornio - Kilpisjärvi. Koska Skibotn ei ole merkittävä 
kaupunkikeskus, säilytetään Kilpisjärvi edelleen kaukokohteena. 
Tällöin rajan takainen kaukokohde viitoitetaan Kilpisjärveltä läh-
tien. 

Viitoitettavaa välikohdetta ei ole. 

Kilpisjärven ja valtakunnan rajan välinen etäisyys on 6 - 7 km, 
joten kyseisellä välillä etäisyystaulussa esitetään kaukokohteen 
alapuolella etäisyys valtakunnan rajalle suomeksi ja norjaksi. 

Liikennemerkeissä rajan takaisen kohteen nimi Skibotn mainitaan 
vain norjankielisenä, koska nimelle ei ole yleisesti käytettyä ja 
tunnettua suomenkielistä vastinetta. 

KAARES(JVANTO 

Valtatie 21 

Karesuando rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan vain valta-
tien 21 ja valtakunnan rajalle johtavan maantien 9585 liittymässä 
suunnistustauluissa ja tienviitassa erkanevana kohteena. 

Valtatien 21 ja maantien 9585 liittymässä käytetään A-t.yyppisiä 
suunnistustauluja, koska ne ovat liittymässä nykyäänkin. Tässä 
kohdassa poiketaan TVH:n hyväksymistä viitoitusohjeista (TVH 
741910). 

Valtatien 21 ja maantien 9585 liittymän ja valtakunnan rajan 
välinen etäisyys on alle 1 km, joten kyseiselle välille ei tule 
etä isyystaulua. 
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Liikennemerkeissä rajan takaisen kohteen nimen yhteydessä käy-
tetään maatunnusta selventamaän Suomen Kaaresuvannon ja 
Ruotsin Karesuandon eroa. Maatunnuksena on Ruotsissa ajoneu-
voissa käytettävä kansallisuustunnus S sulkumerkeillä erotettuna. 
Mikäli molempien paikkakuntien nimet esiintyvät ii ikennemerkeis-
sä yhtäaikaa, käytetään myös tekstin "Kaaresuvanto" yhteydessä 
sulkumerkeillä erotettua maatunnusta SF. 

Etäisyystauluissa valtatiellä 21 ja paikannimikilvissä on Suomen 
puoleinen rajan ylityspaikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sen nimitoimiston suosituksen mukaisesti Kaaresuvanto, joka 
esiintyy paikannimenä myös Suomen tiekartassa 1:200 000. Ny-
kyisin edellä mainituissa merkeissä on teksti "Karesuvanto". 

MUONIO 

Valtatie 21 

Muodoslompolo rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan vain 
valtatien 21 ja valtakunnan rajalle johtavan maantien 9582 liitty-
mässä suunnistustauluissa ja tienviitassa erkanevana kohteena. 

Valtatien 21 ja maantien 9582 liittymän ja valtakunnan rajan 
välinen etäisyys on alle 2 km, joten kyseiselle välille ei tule 
etäisyystaulua. 

Liikennemerkeissä rajan takaisen kohteen nimi on Muodoslompolo, 
joka on yleisesti käytetty ja tunnettu nimi sekä Suomessa että 
Ruotsissa. Nimen yhteydessä ei käytetä maatunnusta. 

KOLARI 
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I Valtatie 2] 

Pajala rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan vain valtatien 

I 21 ja valtakunnan rajalle johtavan seudullisen tien (maantie 938) 
liittymässä suunnistustauluissa ja tienviitassa erkanevana kohtee-
na. 

1 	 Kolarin ja valtakunnan rajan välinen etäisyys on noin 1 km, joten 
kyseiselle välille ei tule etäisyystaulua. 

I 	 Liikennemerkeissä rajan takaisena kohteena viitoitetaan Pajala, 
joka on yleisesti käytetty ja tunnettu nimi sekä Suomessa että 
Ruotsissa. Nimen yhteydessä ei käytetä maatunnusta. 
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PELLO 

Valtatie 21 

Pello (Ruotsi) rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan valtatien 
21 ja valtakunnan rajalle johtavan maantien 9333 liittymässä 
suunnistustauluissa ja tienviitassa erkanevana kohteena. Ruotsin 
Pello mainitaan myös valtatien 21 ja kantatien 83 liittymässä 
kantatien suunnistustaulussa ja vastaavassa tienviitassa selventä-
mään ajoreittiä Ruotsin Pelloon kantatieltä 83. Kantatien 83 
kaukokohteena on Suomen Pello. 

Suomen Pellon ja valtakunnan rajan välinen etäisyys on alle 1 km, 
joten kyseiselle välille ei tule etäisyystaulua. 

Liikennemerkeissä rajan takaisen kohteen nimen yhteydessä käy-
tetään maatunnusta selventämään Suomen Pellon ja Ruotsin Pel-
lon eroa. Maatunnuksena on Ruotsissa ajoneuvoissa käytettävä 
kansallisuustunnus 5 sulkumerkeillä erotettuna. Mikäli molempien 
paikkakuntien nimet esiintyvät liikennemerkeissä yhtäaikaa, käy-
tetään myös Suomen puoleisen Pellon yhteydessä sulkumer'keillä 
erotettua maatunnusta SF. 

AAVASAKSA 

Valtatie 21 

Övertorne rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan vain valta-
tien 21 ja valtakunnan rajalle johtavan maantien 9324 liittymässä 
suunnistustauluissa ja tienviitassa erkanevana kohteena. 

Valtatien 21 ja maantien 9324 liittymän ja valtakunnan rajan 
välinen etäisyys on alle 1 km, joten kyseiselle välille ei tule 
etä isyystaulua. 

Liikennemerkeissä rajan takaisen kohteen nimen yhteydessä käy-
tetään maatunnusta selventämään Suomen Ylitornion ja Ruotsin 
Overtornen eroa. Maatunnuksena on Ruotsissa ajoneuvoissa käy-
tettävä kansallisuustunnus 5 sulkumerkeillä erotettuna. Mikäli 
molempien paikkakuntien nimet esiintyvät liikennemerkeissä yh-
täaikaa, käytetään myös tekstin "Ylitornio" yhteydessä sulkumer-
keillä erotettua maatunnusta SF. 

TORNIO 

Valtatie 2]. 

Haaparanta rajan takaisena paikkakuntana viitoitetaan kaukokoh-
teena. 

Rajan ylityspaikka Tornio on kaukokohteena valtatiellä 21. Koska 
Tornio on kaupunkikeskus, säilytetään se edelleen kaukokohteena. 
Tällöin rajan takainen kaukokohde viitoitetaan valtatien 21 ja 
Eurooppa-tien 4 liittymästä lähtien. 

Viitoitettavaa välikohdetta ei ole. 
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Valtatien 21 ja Eurooppa-tien 4 liittymän ja valtakunnan rajan 
välinen etäisyys on alle 2 km, joten kyseiselle välille ei tule 
etäisyystaulua. 

Liikennemerkeissä käytetään rajan takaisen kaukokohteen suo-
menkielisen nimen lisäksi ruotsikielistä tekstiä "Haparanda" suo-
menkielisen tekstin alapuolella. 

5.2 	Esimerkkejä autolauttasatamien v iitoituksesta 

Seuraavassa esitetään eräitä esimerkkejä autolauttasatamien vii-
toituksen yleissuunnitelmista. 

VAASA 

Vask iluoto 

Viitoitettavana kohteena on autolautta- ja tavarasatama Vaskiluo-
to. 

Kohteen vjjtoitus aloitetaan sataman tunnuksilla. Sataman tun-
nuksina käytetään autolauttasataman tunnusta (merkki 674) ja 
tavarasataman tunnusta (merkki 675). Tunnusopastus aloitetaan 
valtatiellä 3 valtatien 8 liittymästä lähtien. 

Valtatieltä 3 Hietalandenkadun kautta Vaskiluodon satamaan 
opastavasta suunnistustaulusta lähtien käytetään viitoituksessa 
satamatunnusten lisäksi viitoituskohdetta Vaskiluoto. Viitoituksen 
jatkuvuuden takia suositellaan, että kaupungin katuverkolla viitoi-
tetaan satamaan sopivaa reittiä pitkin käyttäen viitoituksessa 
sataman nimeä sekä asianomaisia tunnuksia. Valtatieltä 3 voidaan 
viitoittaa reittiä Hietalandenkatu - Koulukatu - Vaasanpuistikko - 
Vaskiluodontie -Reininkatu - Vaskiluoto. 

Valtatiellä 8 suunnassa Kokkola - Vaasa viitoitetaan satamaan 
ensimmäisen kerran ajokaistan yläpuolisessa viitassa Vaasanpuis- 
tikon ja Pitkälandenkadun liittymässä. Kyseisessä viitassa maini- 
taan sataman nimi asianomaisine tunnuksineen. Edellä mainitusta 

1 
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I 	 liittymästä lähtien ohjataan liikenne satamaan käyttäen viitoissa 
sataman nimeä ja tunnuksia esimerkiksi reittiä Vaasanpuistikko - 
Vaskjluodontje - Reininkatu - Vaskiluoto. 

Valtioneuvoston ja liikenneministeriön päätösten (valtioneuvoston 
päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuo-
sina 1983 - 1992, 30.12.1982/1111 ja liikenneministeriön päätös 
liikenteen ohjauslaitteista, 16.3.1982/203) mukaisesti käytetään 
liikennemerkeissä Vaasan kaupungin alueella suomenkielisen teks-
tin lisäksi ruotsinkielistä tekstiä siten, että suomenkielinen teksti 
on ylempänä. Tekstin "Vaskiluoto" alapuolella on teksti "Vasklot". 
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PIETARSAARI 

Leppluoto 

Viitoitettavana kohteena on autolautta- ja tavarasatama Leppä- 
luoto. 

Kohteen viitoitus aloitetaan sataman tunnuksilla (merkit 674 ja 
675). Tunnusopastus aloitetaan maantiellä 742 valtatien 8 ja 
maantien 742 liittymästä, maantiellä 741 maanteiden 749 ja 741 
liittymästä, maantiellä 7493 maanteiden 741 ja 7493 liittymästä 
sekä maantiellä 749 maanteiden 7494 ja 749 liittymästä lähtien. 
Tunnusopastuksella ohjataan näin liikenne satamaan sopivinta 
reittiä pitkin. 

Viitoitus satamaan käyttäen tunnusten lisäksi sataman nimeä 
aloitetaan maanteillä 741 ja 7493 näiden teiden liittymästä, 
maantiellä 742 Kolpintien ja Pohjantien liittymästä sekä maan-
tiellä 7494 Pohjantien ja Luodontien liittymästä. Viitoituksen 
jatkuvuuden takia suositellaan, että kaupungin katuverkolla viitoi-
tetaan satamaan sopivaa reittiä pitkin käyttäen viitoituksessa 
sataman nimeä sekä asianomaisia tunnuksia. Esimerkiksi maan-
tieltä 7493 voidaan viitoittaa satamaan reittiä Vaasantie - Paul 
Hallvarinkatu -Pietarinpuistikko - Ebba Brahen puistikko -AIhol--
mantie - Leppäluoto. 

Valtioneuvoston ja liikenneministeriön päätösten mukaisesti käy -
tetään liikennemerkeissä Pietarsaaren kaupungin alueella suomen-
kielisen tekstin lisäksi ruotsinkielistä tekstiä siten, että ruotsin-
kielinen teksti on ylempänä. Tekstin "Leppäluoto" yläpuolella on 
teksti "Alholmen". 

KASKINEN 

Sisäsatama 

Viitojtettavana kohteena on Kaskisten autolauttasatama (Sisäsa-
tama). 

Kohteen viitoitus aloitetaan maantiellä 667 sataman tunnuksella 
(merkki 674) maantien 667 ja valtatien 8 liittymästä. Kyseisestä 
liittymästä lähtien aloitetaan tunnusopastus myös Syväsatamaan 
käyttäen tavarasatamatunnusta. 

Viitoitus satamaan käyttäen sataman nimeä (Sisäsatama) ja auto-
lauttatunnusta aloitetaan maantiellä 667 Kneiffinpolun ja maan-
tien 667 liittymästä sekä maantiellä 676 tultaessa kaupungin 
katuverkolle. Viitoituksen jatkuvuuden takia suositellaan, että 
myös kaupungin katuverkolla viitoitetaan liikenne satamaan sopi-
vinta reittiä pitkin käyttäen sataman nimeä ja tunnusta. Esimer-
kiksi maantieltä 676 voidaan viitoittaa reittiä Bladintie -Kneiffin-
polku - Sisäsatama. 

Valtioneuvoston ja liikenneministeriön päätösten mukaisesti käy-
tetään liikennemerkeissä Kaskisten kaupungin alueella suomenkie-
lisen tekstin lisäksi ruotsinkielistä tekstiä siten, että suomenkieli-
nen teksti on ylempänä. Tekstin "Sisäsatama" alapuolella on teksti 
"Inre hamnen". 
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NAANTALI 

Naantalin satama 

1 	 Viitoitettavana kohteena on Naantalin autolauttasatama. 

Kohteen viitoitus aloitetaan sataman tunnuksella. Tunnusopastus 

1 aloitetaan valtatien 8 ja maantien 189 liittymästä, kantatien 40 
sekä valtateiden 1, 9 ja 10 liittymistä kantatietä 40 pitkin sekä 
valtatiellä 8 Turun kaupungista. 

Viitoitus satamaan käyttäen sataman nimeä (Naantalin satama) ja 
autolauttatunnusta (merkki 674) aloitetaan maantiellä 189 tul- 

I taessa kaupungin katuverkolle. Viitoituksen jatkuvuuden takia 
suositellaan, että myös kaupungin katuverkolla viitoitetaan liiken-
ne satamaan sopivinta reittiä pitkin käyttäen sataman nimeä ja 
tunnusta. Maantieltä 189 voidaan viitoittaa reittiä Aurinkotie - 
Satamatie - Naantalin satama. 

I TURKU 

Turun satama 

1 Viitoitettavana kohteena on Turun autolautta- ja tavarasatama. 

Kohteen viitoitus aloitetaan sataman tunnuksilla. Sataman tun- 

I nuksina käytetään autolautta- ja tavarasatamatunnuksia (merkit 
674 	ja 	675). 	Tunnusopastus 	aloitetaan 	kantatien 	40 	ja 	Turun 
kaupungin sisääntuloväylien (valtatie 1, valtatie 8, valtatie 9 ja 

I valtatie 10) liittymistä. 

Viitoitus satamaan 	käyttäen 	satamatunnuksien lisäksi 	sataman 
nimeä (Turun satama) aloitetaan kaupungin sisääntuloväylillä tul- 

I taessa 	kaupungin 	katuverkolle. 	Viitoituksen 	jatkuvuuden 	takia 
suositellaan, että myös kaupungin katuverkolla viitoitetaan liiken- 
ne satamaan sopivinta reittiä pitkin käyttäen sataman nimeä ja 

I tunnuksia. 	Esimerkiksi 	valtatieltä 	1 	voidaan 	viitoittaa 	reittiä 
Kaskentie - Itäinen Pitkäkatu - 	 Kuninkaankartanonkatu -Mar- 
tinkatu 	- 	Linnankatu 	- 	Turun 	satama ja 	valtatieltä 	8 	reittiä 

I Suikkilantie - Pansiontje - Vaasantie - Turun satama. 

Valtioneuvoston ja liikenneministeriön päätösten mukaisesti käy- 
tetään ii ikennemerkeissä Turun kaupungin alueella suomenkielisen 

I tekstin lisäksi 	ruotsinkielistä tekstiä siten, että suomenkielinen 
teksti on ylempänä. Tekstin "Turun satama" alapuolella on teksti 
"Abo hamn". 
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KUSTANNUS VERTAILU VALTATIEN 21 RAJAN YLITYSPAIKKOJEN VIITOITUKSIEN 
VAIHTOEHDOISTA 

1. 
JOHDANTO 

Arvioitavana on seuraavien kolmen eri viitoitusvaihtoehdon kus-
tannuserot: 

VE 1. Rajan takainen kohde viitoitetaan vt 21:n valikohteena. Itse 
rajan ylityspaikka viitoitetaan lahikohteena, ellei kohde Suomen 
paätieverkostossa muutoin ole kauko- tai välikohde. 

VE 2. Rajan takainen kohde viitoitetaan vain liittymien suunnis-
tustauluissa ja tienviitoissa erkanevana kohteena. 

VE 3. Osa rajan takaisista kohteista viitoitetaan vt 21:n 
välikohteena ja osa vain liittymien suunnistustauluissa ja 
tienviitoissa erkanevana kohteena. Välikohteet ovat Pelto ja 
Overtorne. 	Erkanevina 	kohteina 	viitoitetaan 	Pajala, 
Muodoslompolo, Karesuando, Skibotn ja Haaparanta. 

2. 
KUSTANNUSVERTAILUN PERUSTEET 

Kustannusvertailu suoritetaan siten, että arvioinnissa oletetaan 
seuraavat seikat: 

- 	 kunkin opasteen pylväät ja kiinnikkeet ovat valmiiksi 
paikalla 

- 	 ne opasteet, jotka eivät opasta rajan takaiseen koh- 
teeseen ovat jo valmiiksi paikalla 

- 	 uusittavat kilvet uusitaan kokonaan 

- 	 asennuskustannuksia ei huomioida 

- 	 tien numero- ja paikarinimikilpiä ei huomioida. 

Edellä olevan perusteella kustannusvertailuun otetaan mukaan: 

- 	 A-tyypin suunnistustaulut 

- 	 B-tyypin suunnistustaulut 

- 	 tienviitat 

- 	 etäisyystaulut 



2.  

Kustannusarvio ei ole tarkka, koska oletetaan, että paikalla on jo 
nyt ne TVH:n hyväksymien viitoitusohjeiden mukaiset kilvet, jotka 
opastavat muihin kuin rajan takaisiin kohteisiin. Tällainen oletus 
täytyy tehdä, koska ei ole olemassa tarkkaa tietoa tämän tyyppi-
sistä olemassa olevista viitoista. 

3. 
KUSTANNUKSET 

Kustannusvertailu on suoritettu käyttäen hyväksi Rencotuote Oy:n 
liikenne- ja opastusmerkkien hinnastoa. 

Seuraavassa esitetään kunkin kolmen vaihtoehdon oheisista 
taulukoista yhteenlasketut neliömäärät sekä kustannukset 
yhteensä ohjehinnoin (a) ja TVH:n hinnoin (b). 

Kilvet ovat alumiinia, maalattu pohja (ei kokonaan heijastava). 

VAIHTOEHTO 1 

Pinta-ala: (97.80 + 6.00 + 18.17 + 140.96) m2 	= 262.93 m2 

a) 262.93 m2 x 350 mk/m2 	 = 92 000 mk 

b) 262.93 m2  x 250 mk/m2 	 = 65 700 mk 

VAIHTOEHTO 2 

Pinta-ala: (64.90 + 6.00 + 7.63 + 2.18) m 2 	= 80.71 m 2  

a) 80.71 m2  x 350 mk/m2 	 = 28 200 mk 

b) 80.71 m2  x 250 rnk/rn2 	 = 20 200 mk 

VAIHTOEHTO 3 

Pinta-ala: (80.00 + 6.00 + 13.52 + 67.88) m 2 	= 167.40 m 2  

a) 167.40 m2  x 350 mk/m 2 	 = 58 600 mk 

b) 167.40 m2  x 250 mk/m2 	 = 41 900 mk 

Edellä olevat kustannukset suhteellisina: 

VE 1 	 3.25 
VE 2 	 1.00 
VE 3 	 2.07 

Asennettavien opasteiden määrät yhteensä: 

VEi 	 92kp1 
VE2 	 23kp1 
VE3 	 54kpl 

I 

I 



3. 

TAULUKKO 1: 	 Vaihtoehdossa 1 uusittavat hikennemerkit 

a) Uusittavat suunnistustaulut (A- ja B-tyyppit) ja tienviitat: 
- 	

- 

Liittymä 
Suunnistustaulut 
A-tyyppi (m2) kpl 	B-tyyppi (m2 ) 

Tieriviitat 
kpl 	(m2) kpl 

Tornio 9.9 2 	- - 	 2.87 2 

Karunki - - 	 - - 	 - - 

Ylitornio - - 	 - - 	 - - 

Aavasaksa 29.6 4 	- - 	 2.20 2 

Pello, kt. 83 5.4 1 	- - 	 2.50 2 

Pello, mt 9333 - - 	 2.4 2 	0.80 1 

Mt 938 4.9 1 	3.6 2 	3.15 3 

Kalan - - 	 - - 	 0.90 1 

Mt 939 4.9 1 	- - 	 1.15 1 

Muonio 29.2 4 	- - 	 2.30 2 

Mt 958 5.3 1 	- - 	 1.15 1 

Kaaresuvanto 8.6 2 	- - 	 1.15 1 

YHTEENSÄ 	 97.80 m2 	16 	6.00 m2 	4 	18.17 m 2 	16 

b) Liusittavat etäisyystaulut: 

Väli matka (km koko (mZ) kpl yht (mZ) 

Tornio - Karunki 25 2.55 3 7.65 

Karunki - Ylitonnio 35 2.55 4 10.20 
II 

Ylitornio - Aavasaksa 9 2.55 1 2.55 
,, 

Aavasaksa - Pello 52 2.55 6 15.30 
2.55 6 15.30 

Pello - Kalan 65 2.55 7 17.85 
2.10 7 14.70 

Kolari - Muonio 76 2.87 8 22.96 
1.94 8 15.52 

Muonio - Palojoensuu 45 

Palojoensuu - Kaaresuvanto 45 3.35 5 16.75 

Kaaresuvanto - Kilpis- 
järvi 112 

'1 

Kilpisjärvi - raja 7 2.18 1 2.18 

56 	 140.96 



4. 1 
TAULUKKO 2: 	 Vaihtoehdossa 2 uusittavat liikennemerkit 1 
a) 	Uusittavat suunnistustaulut (A- ja B-tyypit) ja tienviitat: 

1 
Suunnistust.aulut Tienviitat 

Liittymä 	 A-tyyppi (m2) kpl 	B-tyyppi (m2) kpl (m2) kpl 

Tornio 	 9.0 2 	- - 1.68 1 

Karunki 	 - - 	 - - - 

- 1 
Ylitornio 	 - - 	 - - - - 

Aavasaksa 	 20.8 3 	- - 1.15 1  1 Pello, kt 83 	 4.9 1 	- - - - 

Pelto, mt 9333 	 - - 	 2.4 2 0.8 1 

Mt938 	 - - 	 3.6 2 0.8 1 

Kalan 	 - 

Mt939 

- 	 - - 0.9 1 

- - 	 - - - - 

Muonio 	 21.6 3 	- - 1.15 1 

Mt958 	 - - 	 - - - 

- 1 
Kaaresuvanto 	 8.6 2 	- - 1.15 1 

YHTEENSP 	 64.90 m2  11 	6.00 m 2  4 7.63 m 2  7 

b) 	Uusittavat etäisyystaulut 

1 Väli 	 (km) matka (m2) koko (mZ) 	kpl yht 

Tornio - Karunki 	 25 

Karunki - Ylitornio 	 35 
1, 

Ylitornio - Aavasaksa 	9 
'1 

Aavasaksa - Pello 	 52 
1, 

Pello - Kalan 	 65 
1, 

Kalan - Muonio 	 76 

Muonio - Palojoensuu 	4 ,  

Palojoensuu - Kaaresuvanto 45 

Kaaresuvanto - Kilpisjärvi 	112 

Kilpisjärvi - raja 	 7 2.18 	 1 2.18 1 
1 
1 



5. 

TAULUKKO 3: 	Vaihtoehdossa 3 uusittavat liikennemerkit 

a) Uusittavat suunnistustaulut (A- ja B-.tyypit) ja tienviit.at: 

Suunnistustaulut Tienviitat 

Liittymä A-tyyppi (m2) kpl 	8-tyyppi (m2) kpl 	(m2) kpl 

Tornio 9.9 2 	- - 	 2.87 2 

Karunki - - 	 - - 	 - - 

Ylitornio - - 	 - - 	 - 

Aavasaksa 29.6 4 	- - 	 2.20 2 

Pello, kt 83 5.4 1 	- - 	 2.50 2 

Pello, mt 9333 - - 	 2.4 2 	0.80 1 

Mt 938 4.9 1 	3.6 2 	1.95 2 

Kolari - - 	 - - 	 0.90 1 

Mt939 - - 	 - - 	 - - 

Muonio 21.6 - 	 - - 	 1.15 1 

Mt 958 - - 	 - - 	 - - 

Kaaresuvanto 8.6 2 	- - 	 1.15 1 

YHTEENSP 	- 	80.00 rn2 	10 	6.00 rn2  -- 	4 	13.52 m2 	12 

b) Uusittavat etäisyystaulut 

matka 

Tornio - Karunki 25 
II 

Karunki - Ylitornio 35 

Ylitornio - Aavasaksa 9 
It 

Aavasaksa - Pello 52 

Pello - Kolari 65 

Kolari - Muonio 76 
1, 

Muonio - Palojoensuu 45 

Palojoensuu - Kaaresu- 
vanto 45 

II 

Kaaresuvanto - Kilpis- 
järvi 112 

Kilpisjärvi - raja 	 7  

kpl 	yht. 

2.55 3 7.65 

2.55 4 10.20 

2.55 1 2.55 

2.55 6 15.30 
2.55 6 15.30 
2.10 7 14.70 

2.18 	 1 	 2.18 

	

28 	 67.88 
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LUETTELO RUOTSINKIELISISTÄ JA KAKSIKIELISISTÄ 
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RUOTSINKIELISET JA KAKSIKIELISET KUNNAT 

te valtioneuvoston päätöksestä 1111/82 

N:o 1111 

Valtioneuvoston ptös 
virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 1983-1992 

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1982 

Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä päättänyt 1 päivänä kesäkuuta 1922 an-
netun kielilain 2 S:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa 
laissa (10/75) 

Valtioneuvosto on virallisen tilaston pohjalta Ahvenanmaan lääni 
määrännyt, että maan virka- ja itsehallinto- 	.. 

1 	
Kaikki kunnat ovat ruotsinkielisia. 

aiueer on vuosina 1983-4992 Katsottava suo- 
men- tai ruotsinkielisiksi taikka kaksikielisiksi 
seuraavasti: 

Kymen lääni 

1 Kunnat 	 Kaksikielinen kunta, suomi enemmistön kie- 
lenä: Pyhtää. 

Uudenmaan lääni 	 - - 
'  Kaksikieliset kunnat, suomi enemmistön kie-

lenä: Espoo, Hanko, Helsinki, Kauniainen, Kirk-
konummi, Lapinjärvi, Lohjan kunta, Loviisa, 
Myrskylä, Pohja, Porvoo, Porvoon maalais-
kunta, Ruotsinpyhtää, Siuntio ja Vantaa. 

Kaksikieliset kunnat, ruotsi enemmistön kie-
lenä: Inkoo, Karjaa, Liljendal, Pernaja, Sipoo, 
Tammisaari ja Tenhola. 

Muut kunnat ovat suomenkielisiä. 

Turun ja Porin lääni 
Kaksikieliset kunnat, suomi enemmistön kie-

lenä: Särkisalo ja Turku. 
Kaksikieliset kunnat, ruotsi enemmistön kie-

lenä: Dragsfjärd, Kemiö, Korppoo, Nauvo ja 
Parainen. 

Ruotsinkieliset kunnat: Houtskari, Iniö ja 

Västanfjärd.  Muut kunnat ovat suomenkielisiä. 

Muut kunnat ovat suomenkielisiä. 

Vaasan lääni 
Kaksikieliset kunnat, suomi enemmistön ide-

lenä: Kaskinen, Kokkola ja Vaasa. 
Kaksikieliset kunnat, ruotsi enemmistön kie-

lenä: Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Musta. 
saari, Oravainen, Pieiarsaari, Pietarsaaren maa-
laiskunta, Uusikaarlepyy ja Vöyri. 

Ruotsinkieliset kunnat: Korsnäs, Luoto, Maa-
lahti, Maksamaa ja Närpiö. 

Muut kunnat ovat suomenkielisiä. 

Muut läänit 
Muiden läänien kaikki kunnat ovat suomen-

kielisiä. 
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1 
1 

FORORD 

1 Det har inte funnits ngot enhetligt system i fraga om vägvisnin-
gen när det gäller vägar och färjförbindelser över riksgränsen. 1 
förbindelserna mellan Sveriges och Finlands vägmyndigheter har 
man känt ett behov att utveckla denna vägvisning. En pian har 
därför uppgjorts vars syfte är att uppn ett enhetiigt tiilväga-
gngssätt i hela landet. För berörda städer kan pianen rekommen-
deras som en utgngspunkt för planering av gatunätets vägvisning. 

Pianen har p uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelseris 

I trafikbyr utarbetats av Viatek Oy, där DI Markku Leppävuori och 
DI Jaakko Rahja deltagit 1 arbetet. Frn trafikbyrns sida har 
arbetet övervakats av DI Teuvo Puttonen och DI Seppo Sarjamo. 
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1 
1. 
INLEDNING 	 1 
1.1 
	

Planens bakgrund 

Vägvisningen p  riks- och stamvägarna utgör vgvisningssystemets 
stomme. Med utnyttjande av denna har vägvisningen för gräns-
överskridningsställena planerats för direkt anslutning till vägvis-
ningen p riks- och stamvgarna, vilken betjänar den lngdistanta 
trafiken. Generalpianen för riks- och stamvägarnas vägvisning 
bestr av de generalplanritningar för vägvisningen som uppgjorts 
för alla enskiida vägar. Pä dem finns upptaget de fjärr-, regional-
och närorter till vilka vagvisning bör ske i vägens riktning samt i 
riks-. och stamvägarnas korsningar. 1 generalpianen för vägvisnin-
gen till gränsövergrigsstallena utgörs grunden av den ovannämnda 
vägvisningen för riks- och stamvägar kompletterad vid behov med 
vögvisning för vägar av lägre klass. 

1 
1.2 
	

Planens m1 

Mlet vid pianeringen har varit aLt utreda de probiem som 
förekommit i vägvisningen för gränsöverskridningsställen och bil-
färjhamnar samt att p  basen av den kunskap som finns och 
nuvarande praxis dra upp de ailmänna principerna för vägvisnin-
gen, dessa omfattar valet av ml för vägvisningen, vägvisningens 
omfattning och valet av ted som bör anvisas. Till mlsättningen 
har dessutom hört att uppgöra en särskild generalpian för varje 
gränsövergngsställe p basen av de antagna vägvisningsprinciper-
na. Arbetet har indelats 1 tre skeden: 

1. lnventering av nuvarande vägvisningspraxis samt 
klarläggning av dagens situation i fraga om gräns-
överskridningsställen och bilfarjhamnar 

2. Fastställande av principerna för vägvisningen 

3. Uppgörande av generalpianer för vägvisningen till de 
enskiida gränsövergngsstallena. 
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2. 
PLANERINGSGRUNDER 

I 2.1 	 Alimänna grunder 

Avsikten med vägvisning ar att p ett lättfattligt och äskdligt 
sätt ge bilisten information som gör det möjligt att vilja rätt väg 

I för att komma till den plats man önskar. Med vägvisningens hjälp 
bör bilisten ocks kunna faststlla sin position p vagnätet. Av 
praktiska skäl inskränker man sig 1 vägvisningen till att ange 

I endast de viktigaste orterna, eftersom annars alltför mnga skulle 
bii angivna. Man bör välja ut och vägvisa endast de ml som 
trafikanten har mest nytta av. 

1 	 Vid planering av vägvisningen utgr man frn att 
innan han startar sin färd gör klart för sig var i riket och vid 
vilken väg mlet för hans resa är beläget. 1 enlighet med denna 

I princip bör mlen för vägvisningen väljas s att de hittas p  den 
senaste uppiagan av Vägkarta äver Finland. Med hjälp av väg-
visningen försäkrar man sig om att man vait rätt väg och hller 

I sig p  vägen i fraga. Nära mMet leds trafikanten av lokala 
vägskyltar, p  vilka anges antingen resens ml eller ngon plats 
nära slutmlet. 

I 	 'äg'isningen bör tjäna sväl den 1ngdistanta som den kortdistan- 
ta trafiken. Trafik som överskrider gränsen bör betraktas som 
Ungdistant. När det gäller lngdistant trafik stälis kravet att 

I trafikanten inte skall behöva se p  kartan annat än i början av 
resan och när man närmar sig mälet. Under färden bör det i 
alimänhet vara möjligt att halla sig p den rätta vägen enbart 

I med hjälp av vägvisningen. 1 kortdistant trafik känner en stor del 
av trafikanterna det lokala vägnätet och behöver vägvisning 
endast för att identifiera anslutningspunkten för den väg som 

I 	
leder till mlet. 

Vägvisningen bör fylla följande grundkrav: 

' 	
- 	 den skall vara lättfattlig, 
- 	 kontinuerlig, 
- 	 skd1ig, 
- 	 den skall visa den fördelaktigaste färdvägen och 1 	- 	 den skall garantera 

Kommunernas sprkförhllanden beaktas 1 vägvisningen p  s sätt 

I att den text som används p ett trafikmärke eller dess tilläggs-
skylt i en ensprkig kommun stär p kommunens sprk medan 1 
tvsprkiga kommuner majoritetens sprk star överst. P riks-och 

I stamvagar används dock i svensksprkiga kommuner ocks finsk 
text under den svenska i väyskyltar som anger vägens riktning. 
Om särskilda skäl föreligger kan 1 undantagsfall andra sprk 
användas jämte finska eller svenska. 

25. 
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2.2 

2.3 

Klassificering av vägar 

Vgvisningssystemet pianeras p  basen av vägens funktionel!a 
klass. 1 enliyhet härmed bör vägvisningen tjäna de krav sam stälis 
av den trafik sam använder vagen. Längdistant, regional och 
kortdistant trafik ställer olika krav pä vägvisningen. Vid planering 
av vägvisningen pä alimänna vägar anvands följande vägklassifice-
ring: 

A. Riks- och stamvägar. 

B. Regionala vägar. Den administrativa klassen Andra 
landsvägar" indelas vid pianeringen av vägvisning i 
regionala vägar och andra landsvägar. De regionala 
vägarna har fastställts genom beslut av VVS. 

C. Andra landsvägar. 

D. Lokala vägar. 

Vägvisninqsmä! som kommer i fraga p alimänna vägar 

Vägvisningens mä! är antingen fjärr-, regional- ellei' närorter, 
huvudmäl eller lokala mä!. Dessa väljs enligt följande principer: 

Riks- och stamväqar. Vägvisningens mä! är fjärrorter, regionalor-
ter och närorter. Till fjärrort väljs ett ui' den längdistanta 
trafikens synpunkt viktigt, aI!mänt känt stads- ellei' landskapscen-
trum. Som regionalort fungerar i alimänhet ett stadscentrum eller 
nägon annan betydande knutpunkt i väynätet, som inte utsetts till 
fjarrort. Som närort väljer man en ort inom vägens influensomrä-
de, norma!t ett kommuncentrum, som tillför vägen en livlig loka! 
trafik. 

Regionala vägar. 1 vägvisningen förekommer fjärr-, regional- och 
närorter. Till fjärrort väljer man ett allmänt känt stadscentrum 
ellei' nägot annat ui' trafikens synpunkt viktigt mäl sam betjänar 
den regionala trafiken och visar vägens riktning. Fjärrorten behö-
ver inte nödvändigtvis liyga vid den ifrägavarande regionala 
vagen, utan den kan vara mä!et för en väg av högre klass eller för 
en annan regional väg, till vilken här berörda väg !eder. Sam 
regionalorter kan väljas för den regionala trafiken betydelsefulla 
orter, sam inte utsetts till fjärrort. Till närort utses närbelägna 
orter inom vägens influensomräde, till vilka vägvisning anses 
behövlig. 

Andra Iandsvägar. Pä dessa vägar anvisas huvudmä! och lokala 
mäl. Sam huvudmä! väljs i allmänhet det vid vägen be!ägna 
centrum som anses vara viktigast för trafiken. Huvudmälet behö-
vei' inte nödvändigtvis ligga vid just ifrägavarande landsväg, utan 
det kan ocksä vara mälet för en väg av högre klass, som 
!andsvägen ansluter sig till. Ett !okalt mä! kan vara en plats vid 
vägen nära anslutningspunkten. 
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Lokala vägar. Vägvisningen gl1er här endast lokala mäl. Man 
strävar efter att välja mälen sä att vägvisningen betjänar de 
trafikanter som använder vägen mest. Man kan sälunda välja en 
by, en gärdsgrupp, ett industriomräde eller arinat dylikt. Vid valet 
av mäl bör man beakta möjligheterna att föra vägvisningen 
obruten ända fram. 

Vägvisningens mä! väljs sä att de äterfinns pä den nyaste uppiagan 
av Vägkarta över Finland 1:200 000. 

2.4 	 Märken som bör användas 1 vägvisningen 

1 den vägvisning som gäller riksgränsens övergängsställen används 
följande märken: 

- 	 orienteringstavlor (märkena 611 och 612) 
- 	 körfältsvägvisare (märkena 631 och 632) 
- 	 vägvisare (märke 641) 
- 	 avfartsvisare (märke 642) 
- 	 avständstavla (märke 661) 
- 	 vägnummer (märkena 663 - 666) 
- 	 kännetecken för bilfärjhamn (märke 674) 
- 	 kännetecken för godsham (märke 675) 
- 	 ortnamn (märke 662) 

1 vägvisningen följs av väg och vattenbyggnadsstyrelsen godkända 
regier för användning av trafikmärken (VVS 741909 och 741910). 

27. 
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3. 
UTGANGSDATA 	 1 

För aLt klarlägga den nuvarande situationen ombads vöq- och 
vattenbyggnadsdistrikten att inventera vägvisningen till bilfärj-
hamnar och gränsövergngsställen inom sina respektive omrden. 

Som resultat av inventeringen erhölis för varje gränsövergängs-
stölle och bilfärjhamn uppgift om 

- 	 vägvisningens ml (gränsövergngsstäl!e, passagerar- 
hamn ellei' en ort i granniandet) 

- 	 de anvisade färdvägarna 
- 	 vägvisningens omfattning d.v.s. hur lngt frän mälet 

vägvisningen inleds 
- 	 1 vägvisningen använda skyltar (vägvisare, oriente- 

ringstavlor) deras text och ungefärliga placering. 

Inventeringen levererades pä kartor av vilka framgär vilka skyltar 
som används och vilken led som anvisas vid varje vägkorsning. 

Det finns sammanlagt 19 gränsövergängsställen i fyra distrikt 
(Abo, Vaasa, Kymmene och Lappland) som angär väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen och som berörs av detta arbete. Gränsöver-
gängsställena är följande: 

Abo. 1 Abo distrikt finns tvä bilfärjhamnar (Abo och Nädendal). 

Vaasa. 1 detta distrikt finns tre bilfärjhamnar (Vaasa, Kaskö och 
Jakobstad). 

Kymmene. 1 Kymmene distrikt finns tvä gränsövergängsställen 
(Vaalimaa och Nuijamaa). 

Lappland. 1 distriktet finns totait 12 gränsövergängsställen och 
dessutom förekommer passagerartrafik till Luleä sjövägen frän 
Kemi. Gränsövergängsställena är Torneä, Aavasaksa, Pello, Kola-
ri, Muonio, Kaaresuvanto, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Kangasniemi, 
Nuorgam, Näätämö och Raja-Jooseppi. 

Utan ovannämnda övergängsställen finns tre gränsövergängsstäl-
len i Kainuu distrikt. Av dem är tvä avsedda för virkesimport och 
där förekommer ingen vägvisning. Det tredje övergängsstället är 
Vartius, där tillständ behövs för att överskrida gränsen och för att 
röra sig pä ett bestörnt arbetsomräde. Stället används därfön inte 
i turisttrafik. 

Vid gränsiivergängsställena varierar mälen för vägvisningen i de 
olika distrikten och t.o.m. inom distriktet. Mälet är 

- 	 gränsövergängsstället pä den finska sidan och/ellen 
- 	 en ort pä andra sidan gränsen och/ellei' 
- 	 HAMN med ellei' utan märket för bilfärjhamn 
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4. 
PRINCIPERNA FOR VAGVISNINGEN 

	

4.1 	Riksgränser 

	

4.11 	Huvudprincip 

P riks- eller stamväg samt regionalväg sam leder till ett 
gränsövergngsstlle anges mälet p andra sidan gränsen som 
fjärrort, p andra landsvägar som huvudml. 

Som fjärrort eller huvudml för vägvisningen väljs i första hand en 
ort som är fjärrort (fjärrort, fjernml) i landet pä andra sidan 
gränsen. Dä det är önskvärt att vägvisningens mäl skall vara 
beläget nära gränsen, kan man i andra hand i stället för en 
fjärrort i det andra landet välja som mäl en närort (närort, 
naermäl). 1 sä falI mäste likväl närorteri vara ur trafikens syn-
punkt viktig och känd ocksä pä den finska sidan. 

Den finska sidan av ett gränsövergängsställe betecknas pä riks-
och stamvägar sarnt pä regionalvägar sam regionalort och pä 
andra landsvägar sam lokait mäl. Ifail den finska sidan av ett 
övergängsställe i förteckningen över vägvisningsmälen tidigare 
utsetts till fjärrort, ändras gränsövergängsstället frän fjärrort till 
regionalort om 

	

- 	 övergängsstället pä den finska sidan inte är ett stad- 
eller landskapscentrum och 

	

- 	 den fjärrort pä andra sidan gränsen sam vägvisningen 
gäller är ett betydande stadscentrum. 

Vagvisningen till en fjärrort pä andra sidan gränsen börjar pä riks-
och stamväg sam leder till ett gränsövergängsställe vid föregäen-
de fjärrort. Pä regionalväg sam leder till ett gränsövergängsställe 
börjar vägvisningen till fjärrorten efter regionalvägens förening 
med riks- eller stamväg eller efter föregäende fjärrort, ifali 
denna är belägen mellan ovannämnda korsning och gränsöver-
gängsstället. 
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Vägvisningen av huvudml p andra sidan gränsen inleds p 
landsväg som leder till gränsövergngsstället frn korsningen av 
denna väg och riks- eller stamväg euer frn föregäende huvudmäl, 
ifail detta är beläget mellan ovannämnda korsning och riksgrän-
sen. 
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Pä orienterinystavlor och väyvisare hänvisas till mälet pä andra 
sidan gränsen pä det andra landets spräk. Om mälet har ett finskt 
namn, som är allmänt känt och använt, stär detta ovanför' texten 
pä det främmande spräket ifail spräkförhällandena pä orten inte 
ger anledning till annat. Ett undantag frän denna regel utgörs av 
mäl pä andra sidan gränsen till Sovietunionen, t.ex. Leningrad, 
Viborg och Murmansk. Namnen pä dessa fjärrorter och huvudmäl 
stär bara pä finska. 
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Riksväg 21 
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1 samband med namnet p  en ort pä andra sidan gränsen används 
för tydlighetens skull nationalitetsbeteckning, ifali namnet även 
kunde tankas syfta p en ort nära gränsen p den finska sidan. 
Om bda orternas namn förekommer samtidigt p orienteringstav-
lor och vägvisare, används nationalitetsbeteckning ocks i sam-
band med namnet p  den ort som ligger p den finska sidan av 
gränsen. Som nationalitetsbeteckning används samma som före-
kommer p respektive lands fordon. Nationalitetsbeteckningen 
star inom parentes efter namnet pä den ort vägvisningen gäller. 
För övrigt iakttas 1 fräga om spräkbruket pä trafikmärken vad 
som stadgas i statsrädets beslut om den spräkliga indeiningen av 
ämbetsdistrikt och självstyrelseomräden under ären 1983 - 1992 
(30.12.1982/1111), i statsrädets beslut om ämbetsdistrikts och 
sjä lvstyrelseomrädens samt v issa trafikplatsers namn 
(23.12.1982/1052) och i trafikministeriets beslut om trafikanord-
ningar (16.3.1982/203). 

Avständet till vägvisningsmäl pä andra sidan gränsen och till orter 
vid vägen pä den finska sidan framgär av avständstavlor. Ifail 
avständet mellan ett sam regionalort betraktat gränsövergängs-
ställe och riksgränsen är minst 2 - 3 km, anges detta pä riks-, 
stam- och regionala vägars avständstavlor. Avständet till riks-
gränsen anges under fjärrortens namn med användning av texten 
"valtakunnan raja". Ifail inte spräkförhällandena pä orten ger 
anledning till annat, upptar avständstavlorna under den finska 
texten samma text pä det spräk sam talas pä andra sidan gränsen. 
För övrigt tillämpas 1 användningen av avständstavlor de undantag 
som nämns 1 VVS:s bestämmelser om vägvisning (VVS 741910). 1 
enhighet härmed förekommer avständstavlor pä riks-, stam- och 
regionala vägar samt pä andra vägar i undantagsfall, dä man 
önskar möjliggöra för bilisten att kontrollera vägvalet efter 
anslutning. Detta gäller för alla vägar som leder till gränsöver-
gängsställen. 

För övrigt iakttas de av VVS godkända bestämmelser för vägvis-
ning pä allmänna vägar (VVS 741 910). 

Riksväg 21 löper i gränsens riktning i dess omedelbara närhet. En 
ort pä andra sidan gränsen visas pä riksväg 21 (pä avsnittet Torneä 
-Kaaresuvanto) endast som avfartsmäl pä orienteringstavlor och 
väyvisare i korsningen av riksväg 21 och väg som leder till 
gränsen. 

För övrigt följs principen i punkt 4.11 och VVS:s bestämmelser om 
vägvisning pä ailmänna vägar (VVS 741910). 

Vägvisningsprincipen för gränsövergängsställen med u tgängspunkt 
frän riksväg 21 vaides bland följande alternativ: 
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4.2 

1. En ort p andra sidan grnsen vgvisas sam regional-
ort pä riksvg 21. Själva grönsövergängsstöllet vgvi 
sas sam närort. 

2. En ort p  andra sidan grnsen anges endast som 
avfartsml pä orienteringstavlor och vägvisare i kors-
ningen av riksväg 2]. och väg som leder till gränsen. 

3. En del orter p andra sidan gränsen vägvisas p 
riksväg 21 som regionalart, andra sam i alternativ 2. 
Till regionalort utses endast en viktig ort p  andra 
sidan gränsen, till vilken vagförbindelsen frn ifräga-
varande gränsövergngsställe är smidig. Regionalor-
ter är Pello och Overtorne. Sam avfartsml anges 
orterna Pajala (gränsövergng per färja), Muodoslom-
polo (gränsövergng per färja) och Karesuando. 

Jämfört med de övriga alternativen är fördelarna med altei-nativ 
2, sam valdes, bl.a. att 

det är klarast och enklast. D riksväg 21 löper 1 
omedeibar närhet av gränsen och d flera avfartsvä-
gar leder därifrn till gränsen, blir orter p andra 
sidan gränsen alltför starkt betonade 1 de tvä andra 
alternativen 

- 	 det valda alternativet är kostnadsmassigt flirdelakti- 
gast. 

1 bilaga 1 jämförs kostnaderna mellan de nämnda alternativen. 

Bilfärjhamnar 

P fardvägar som leder till ett gränsövergngsställe, där övergn-
gen sker per biifärja, anges hamnen p den finska sidan om 
gränsen sam ml. 

1 vägvisningen anges hamnens namn jämte vederbörliga kännetec-
ken. Om hamnen inte har ett allmänt använt och känt namn, 
används i vägvisningen texten X HAMN. De känneteeken som skall 
användas i samband med hamnens namn är märke 674 (biifärja), 
och för den händelse hamnen ocksä omfattar godshamn, ocks 
märke 675 (godshamn). 
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Vägvisning till hamnen med hamnens namn jämte kännetecken 
börjar d leden till hamnen avviker frän infartsleden till en stad 
eller dä väyvisningen till olika stadsdelar börjar, dock aura senast 
d man kommer till stadens gatunat. 1 enlighet med denna princip 
rekommenderas att ocks i stadens gatunät vägvisning till hamnen 
sker med användning av hamnens namn och kannetecken. 
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Vägvisning till hamnen med användande av kännetecken utan 
hamnens namn kan inledas redan frn en korsning 1 stadens närhet 
av en infartsled till staden och en riks-, stam- eller regional väg. 
Därvid kan trafiken till harnnen dirigeras längs den önskade 
in fartsleden. 
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Utom kännetecknen för hamn används inga kännetecken för gräns-
övergng. 

För övrigt tillämpas de av VVS godkända bestämmelserna om 
vägvisning pä alimänna vägar (VVS 741910). 

36. 



5. 
GENERALPLANERNA FOR VPGVISNINCEN 

5.1 	 Riksqränserna 

1 det följande redogörs generalpianerna för vägvisningen skilt för 
varje enskiit grönsövergngsstöl1e. 

VAALIMAA 

Riksväg 7, E 3 

Leningrad p andra sidan gränsen anges som fjärrort och gräns-
övergngsstället Vaalimaa som regionalort. Leningrad anges som 
fjärrort i stället för Viborg därför att Leningrad är viktigare ur 
trafikens synpunkt och även betydligt större än Viborg. Dessutom 
är riksväg 7 samtidigt ett internationellt huvudtrafikstrk (E 3). 

Vägvisning till fjärrorten och regionalorten inleds frän Fredriks-
hamns stad, som är fjärrort p riksvag 7 före Vaalimaa 1 riktning 
Helsingfors - Vaalimaa. För närvarande utför Vaalimaa fjärrort 
efter Frediksham, men i egenskap av gränsövergängsställe ändras 
Vaalimaa till regionalort. Det att vägvisningen till regionalorten 
inleds redan frri Fredikshamn motiveras av att 

- 	 för närvarande vägvisningen till Vaalimaa börjar 
efter Fredrikshamn och att 

- 	 Vaalimaa är ett välkänt gränsövergngsställe. 

Regionalorten anges inom Fredrikshamns stadsomrde samt p 

I korsande vägars orienteringstavlor i huvudvägens riktning och pä 
vägvisare i huvudvägens riktning d vay sam korsar riksväg 7 är 
riks-, stam- eller regionalväg (landsväg 387). 

1 	 1 Virojoki och Vaalimaa korsningarna används p riksväg 7 
ringstavlor av typ A (märke 611), emedan sdana ocks för 
närvarande finns där. P denna punkt görs ett undantag frän VVS:s 

1 	 vägvisningsbestämmelser (VVS 

Avständet mellan Vaalimaa och riksgränsen är ca 2,5 - 3,0 km. P 
ifrgavarande avsnitt sätts därför upp en avständstavla, där 
avstnden anges till fjärrorten (Leningrad) och till riksgränsen p 
finska och p  ryska. Den ryska texten star under den finska 
tex ten. 

Pä andra trafikmärkena star fjärrorten Leningrad enbart p 
finska. 

1 
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NUIJAMAA 

Landsväg 392 (regional väg) 

Vibory anges som fjärrort p andra sidan gränsen och gränsöver-
gngsstället Nuijamaa anges som regionalort. 

Vägvisningen till fjärrorten och regionalorten börjar där landsväg 
392 förenar sig med riksväg 6. För närvarande anges Nuijamaa 
som fjärrort frn och med nämnda korsning, men p denna punkt 
införs en ändring s att gränsövergngsstäl1et Nuijamaa väyvisas 
sam regionalort. Nuijamaa är varken stads- eller landskapscen-
trum, medan Viborg är ett betydande stadscentrum p  andra sidan 
gränsen. 

Regionalorten nämns 1 orienteringstavlor och vägvisare d väg 
som korsar Landsväg 392 är en riks-, stam- eller regionalväg 
(riksväg 6) eller d den korsande vägen är landsväg 3902 eller 
3921. Pä dessa vägar är Nuijamaa huvudml. 

Avstndet mellan Nuijamaa och riksgränsen är under 2 km. Därför 
placeras ingen avstndstavla p detta avsnitt. 

P trafikmärkenä star fjarrorten Viborg pä andra sidan gränsen 
enbart p finska. 

RAJA-JOOSEPPI 

Landsväg 968 

Murmansk p andra sidan gränsen vägvisas som huvudml och 
gränsövergngsstället Raja-.Jooseppi som lokalt ml. 

Vägvisningen till huvudm1et börjar frn korsningen av landsväg 
968 och riksväg 4, där för närvarande Nellim och Raja-Jooseppi 
finns angivna. Nellim är huvudmlet för landsväg 9681, och 
vägvisningen till denna ort inleds därför ocks frn ovannämnda 
korsning. 

Vägvisningen till det lokala mlet inleds frn korsningen av 
landsvägarna 968 och 9681, där trafiken till Nellim hänvisas till 
landsväg 9681. Det lokala m1et nämns p orienteringstavlor och 
vägvisare endast 1 ovannämnda korsning. 

Enligt VVS:s vägvisningsbestämmelser (VVS 741910) behövs inga 
orienteringatavior 1 korsningen av landsvägarna 968 och 9681. 
Avvikande frn bestämmelserna placeras i den ifrgavarande 
korsningen p landsväg 968 i riktning Ivalo - Raja-Jooseppi en 
orienteringstavla av typ B (märke 612) och 1 riktning Raja- 
Jooseppi - Ivalo en tavia av typ A (märke 611.), emedan vägen är 
viktig och det för närvarande 1 denna korsning finns en oriente-
ringstavla av typ B 1 riktning Ivalo - Raja-Jooseppi. 1 riktning 
Raja-Jooseppi - Ivalo används en orienteringstavla av typ A, 
emedan det är fraga om en T-korsning. 
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1 
D avstndet mellan Raja-Jooseppi och riksgrönsen är under 1 km, 
behövs ingen avstndstavla för denna strcka. För övrigt tillämpas 
i användningen av avstndstavlor sädant undantag som tillts i de 

VVS godkända vägvisningsbestmmelserna (VVS 741910). Enligt 
bestämmelserna kan avstndstavla användas pä andra vägar än 
riks-, stam- och regionala vägar i undantagsfall, d man önskar ge 
fordonsföraren möjlighet att kontrollera att han efter en väg-
korsning befinner sig p  rätt väg. Detta kan man anse att är 
tillämpllgt p landsväg 968. 

P trafikmärkena star huvudmälet p  andra sidan gränsen Mur-
mansk enbart p  finska. 

Namnen p  mlen för vägvisningen väljs i enlighet med vad som 
star p Vägkarta över Finland (1:200 000). Enligt denna princip 
och enligt namnbyrns vid Forskningscentralen för de inhemska 
sprken rekommendation heter orterna som vägvisas Raja-Joosep-
pi (tidigare Rajajooseppi) och Nellim (tidigare Nellimö). 

1 
1 	 Landsvg 971 

Kirkkoniemi (Kirkenes) p andra sidan gränsen anges som huvud-
ml och gränsövergängsstället Näätämö anges som lokait ml. 

Vägvisning till huvudmlet inleds vid korsningen av landsväg 971 

I och riksväg 4. Avvikande frän VVS:s vagvisningsbestämmelser 
(VVS 741910) anges p  orienteringstavlorna och vägvisaren vid 
korsningen av landsväg 971 och riksväg 4 utom huvudmlet ocks 

' 	 det lokala mlet Sevettijärvi, emedan 

- 	 Sevettijärvi är utgngspunkten för en betydande del 
av trafiken p  landsväg 971 och 

1 	 - 	 vägvisning till Näätamö och Sevettijärvi för närva- 
rande ges i nämnda korsning. 

1 	 Efter Sevettijärvi anges i vägvisningen övergngsstället 
som lokalt ml. 

I 	Dä avstndet mellan Näätämö och riksgränsen är under 2 km, 
behövs ingen avstndstavla p denna sträcka. För övrigt tillämpas 
sdant undantag som vägvisningsbestämmelserna (VVS 741910) 

I tillter i användningen av avstndstavlor. Enligt bestämmelserna 
används avstndstavlor p andra vägar än riks-, stam- och regio-
nala vägar i undantagsfall, om man önskar ge fordonsföraren 
möjlighet att kontrollera sitt vägval efter en vägkorsning. Det här 
kan man anse att gäller för landsväg 971. 

1 trafikmärkena star utom den huvudmälets finska namn den 
norska texten "Kirkenes" under den finska texten. 

1 
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NUORGAM 

Landsväq 970 (regional väg) 

Vesisaari (Vadsö) p andra sidan gränsen vgvisas sorn fjärrort och 
gränsövergngsstäIlet Nuorgam som regionalort. 

Vägvisriingen av fjärrorten och regionalorten pborjas i Utsjoki, 
som utgör föregäende fjärrort p  landsväg 970. 

Avständet mellan Nuorgam och riksgränsen är ca 2 km. Dörför 
placeras en avstndstavla pä detta avsnitt, där avstndet till 
riksgränsen anges under fjärrortens namn p finska och p norska. 

1 trafikmärkena star utom fjärrortens finska namn den norska 
texten "Vadsö" under den finska texten. 

KARIGASNIEMI 

Riksväq 4 

Karasjoki (Karasjok) p andra sidan gränsen vägvisas som fjärrort. 

Gränsövergängsstället Kangasniemi är fjärrort pä niksväg 4 1 
riktning Ivalo - Kangasniemi. D Karasjoki inte är ett betydande 
stadscentrum, bibehälis Kangasniemi förtsättningsv is som fjärr-
ort. Fjärronten pä andra sidan gränsen vägvisas först frn kors-
ningen av niksväg 4 och landsvägarna 9703 och 9704. 

Ngot regionait ml vägvisas inte. 

1 korsningen av riksväg 4 och Iandsvägarna 9703 och 9704 används 
orienteningstavlor av typ A, emedan korsningen är belägen 1 
omedeibar närhet till gränsen och denna övensknids d man kör 
rakt längs niksväg 4 1 riktning mot mlet p andra sidan gränsen. 
P den här punkten görs ett avsteg frn VVS:s vägvisningsbestäm-
melser (VVS 741910), enligt vilka onienteningstavlor av typ B 
borde sättas upp i den nämnda korsningen. 

Avstndet till riksgransen frn korsningen av riksväg 4 och 
landsvägarna 9703 och 9704 är under 1 km, varför ingen avständs-
tavia sätts upp pä denna stracka. 

1 trafikmärkena stär utom fjärrortens finska namn den norska 
texten "Karasjok" nedanför den finska texten. 

KIVILOMPOLO 

Landsväg 958 (regional väg) 

Kautokeino p andra sidan gränsen väyvisas som fjärrort och 
gränsövergängsstället Kivilompolo som regionalort. 
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Vägvisningen till fjarrorten och regionalorten inleds efter före-
gende fjärrort p landsväg 958. Föregäende fjärrort är Enontekiö 
och vägvisningen börjar i korsningen av landsvägarna 958 och 956. 

Dä avständet mellan Kivilompolo och riksgränsen är under 1 km 
kommer ingen avstndstavla i fraga för detta avsnitt. 

Namnet pä den ort pä andra sidan gränsen som anges i trafikmär-
kena är Kautokeino, vilket är norska, men samma namn används 
ocksä i Finland. Om en mera exakt finskspräkig motsvarighet 
önskas, används dessutom namriet Koutokeino, vilket rekommen-
deras av namnbyrän vid Fosrkningscentralen för de inhemska 
spräken. Detta namn stär i sä fali ovanför det norska namnet. 

KILPISJARVI 

Riksväq 21 

Skibotn pä andra sidan gränsen vägvisas som fjärrort. 

Gränsövergängsstället Kilpisjärvi utgör fjärrort pä riksväg 21 i 
riktning Torneä - Kilpisjärvi. Dä Skibotn inte är ett betydande 
stadscentrum, bibehälis Kilpisjärvi förtsättningsvis som fjärrort, 
och fjärrorten pä andra sidan gränsen vagvisas frän och med 
Kilpisjärvi. 

Nägot regionait mä! finns inte att väyvisa. 

Avständet mellan Kilpisjärvi och riksgränsen är 6 - 7 km. Pä detta 
avsnitt placeras därför en avständstavla, pä vilken avständet till 
riksgränsen anges under fjärrortens namn pä finska och pä norska. 

Pä trafikmärkena stär namnet pä mälet pä andra sidan gränsen, 
Skibotn, endast pä norska, eftersom det inte finns nägon allmänt 
använd och känd finskspräkig motsvarighet. 

KAARESUVANTO 

Riksväg 21 

Orten Karesuando pä andra sidan gränsen vägvisas endast som 
avfartsmäl pä orienteringstavlor och vägvisare i korsningen av 
riksväg 21 och landsväg 9585, som leder till riksgränsen. 

1 ovannämnda korsning används orienteringstavlor av typ A, 
emedan sädana ocksä för närvarande finns där. Pä denna punkt 
sker en avvikelse frän de av VVS godkända vägvisningsbestämmel-
serna (VVS 741910). 

Avständet till riksgränsen frän korsningen av riksväg 21 och 
landsväg 9585 är under 1 km, varför ingen avständstavla här 
kommer i fräga. 

41. 
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P trafikmrkena används nationalitetsbeteckning i samband med 
namnet p orten p andra sidan gränsen för att klargöra skillnaden 
mellan Kaaresuvanto i Finland och Karesuando 1 Sverige. Natio-
nalitetsbeteckningen S, som anvands p fordon 1 Sverige, star 
inom parentes. Om bda orternas namn förekommer p trafikmär-
ken pä en gäng, används nationalitetsbeteckning, d.v.s. SF, inom 
parents ocks 1 samband med texten "Kaaresuvanto". 

P avständstavlorna pä riksväg 21 och pä ortsnamnskyltar heter 
övergängsstället pä den finska sidan gränsen i enlighet med 
namnbyräns vid Forskningscentralen för de inhemska spräken 
rekommendation Kaaresuvanto, vilket ocksä förekommer som 
ortsnamn pä Vägkarta över Finland 1:200 000. Nurnera har ovan-
nämnda märken texten "Karesuvanto". 

MUONIO 

Riksväg 21 

Orten Muodoslompolo pä andra sidan gränsen vägvisas pä orien-
teringstavlor och väyvisare endast som avfartsmäl i korsningen av 
riksväg 21 och landsväg 9582, som leder till riksgränsen. 

Avständet frän denna korsning till riksgränsen är under 2 km och 
nägon avständstavla kommer därför inte 1 frägä pä detta avsnitt. 

Pä trafikmärkena är namnet pä orten pä andra sidan gränsen 
Muodoslompolo, vilket är allmänt använt och känt bäde i Finland 
och Sverige. 1 samband med namnet används inte nationalitetsbe-
teckning. 

KOLARI 

Riksväg 21 

Pajala pä andra sidan gränsen vägvisas endast pä orienteringstav-
lor och vägvisare som avfartsmäl i korsningen av riksväg 21 och 
den regionala väg som leder till riksgransen (landsväg 938). 

Avständet frän Kolari till riksgränsen är ca 1 km. Nägon avständs-
tavla behövs därför inte för denna sträcka. 

Pä trafikmärkena anges som mäl p andra sidan gränsen Pajala. 
Detta namn är allmänt och känt bäde i Finland och Sverige, och 
nägon nationalitetsbeteckning används inte i samband med det. 
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PELLO 

Riksväg 21 

Pelto (Sverige) pä andra sidan grönsen vägvisas som avfartsmäl pä 

I orienteringstavlor och vägvisare 1 korsningen av riksväg 21 och 
landsväg 9333, som leder till gränsen. Den svenska Pelto nämns 
ocksä pä en orienteringstavla och motsvarande vägvisare i kors- 

I ningen av riksväg 21 och stamväg 83 för att förtydliga leden till 
Pelto 1 Sverige frän stamvög 83. Fjärrort pri stamvg 83 är Pello i 
Finland. 

1 Avständet frän det 	finska Pelto till riksgränsen är under 1 km och 
nägon avständstavla kommer därför inte i fräga för detta avsnitt. 

I Pä trafikmärkenä stär nationalitetsbeteckningen S inom parentes 
tillsammans med namnet pä mätet pä andra sidan gränsen för att 
klargöra skillnaden mellan Pello i Finland och Pelto i Sverige. Om 
bäda orternas namn förekommer pä en gäng pä trafikmärken, stär I nationalitetsbeteckningen SF inom parentes i samband med det 
finska ortsnamnet. 

AAVASAKSA 

1 	 Riksväg 21 

Orten Overtorneä pä andra sidan gränsen vägvisas endast sam 

I 	 avfartsmäl pä orienteringstavlor och vägvisare 1 korsningen av 
riksväg 21 och landsväg 9324, sam leder till gränsen. 

Sträckan frän denna korsning till riksgränsen är under 1 km och 

1 	 kraver ingen 

1 samband med namnet pä mälet pä andra sidan gränsen används i 

I trafikmärkena nationalitetsbeteckning för att förtydliga skillna-
den mellari Ylitornio i Finland och Overtorneä i Sverige. Som 
nationalitetsbeteckning stär inom parentes bokstaven 5, sam an- 

I vänds pä svenska fordon. Om bäda orternas namn förekommer 
samtidigt pä trafikmärken, används 1 samband med texten "Ylitor-
nio" inom parentes nationalitetsbeteckningen SF. 

1 
Riksväg 21 

Haparanda pä andra sidan gränsen vägvisas som fjärrort. 

Gränsövergängsstället Torneä är fjärrort pä riksväg 21. Dä Torneä 
är stadscentrum, bibehälls det som fjärrort, och fjärrorten pä 
andra sidan gränsen vägvisas frän och med korsningen av riksväg 
21 och Europaväg 4. 

Nägot regionait mäl finns inte att vägvisa. 

Dä avständet frän korsningen av riksväg 21 och Europaväg 4 till 
riksgränsen är under 2 km, kommer ingen avständstavla 1 fräga pä 
denna sträcka. 
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5.2 

P trafikmärkena används utom det finska namnet pä fjörrorten 
p andra sidan gränsen ocks det svenska texten "Haparanda't 
under den finska texten. 

Exempel p vägvisningen av bilfärjhamnar 

1 det följande ges ngra exempel p  generalpianerna för väg-
visning av bilfärjhamnar. 

VASA 

Vaskiot 

Det ml sam skall väyvisas är bilfärj- och godshamnen Vaskiot. 

Vägvisningen till mMet startar med hamnbeteckningarna. Som 
sdana används märket för bilfärjhamnar n:o 674 och märket för 
godshamnar n:o 675. Vägvisningen med dessa märken börjar p 
riksväg 3 frn och med anslutningen av riksväg 8. 

Börjande med den orienteringstavla som visar vägen frän riksväg 
3 via Sandviksgatan till Vaskiot hamn används utom hamnbe-
teckningarna vägvisningsmlet Vaskiot. Med tanke p kontinuitet i 
vägvisningen rekommenderas att man i stadens gatunät leder 
trafiken till hamnen länys en lämplig rutt, där man i vägvisningen 
uppger hamnens namn jämte hamnbeteckningarna. Frän riksväg 3 
kan man anvisa leden Sandviksgatan - Skolhusgatan - Vasaespiana-
den - Vasklotvägen - Reinsgatan - Vaskiot. 

P riksväg 8 i riktning Karleby - Vasa vägvisas till hamnen första 
gngen i vägvisaren ovanför körfilen i korsningen av Vasaesplana-
den och Längviksgatan. P denna vägvisare star hamnens namn 
jämte kännetecknen för hamn. Frn ovannämnda korsning leds 
trafiken till hamnen med användning av dess namn och hamnbe-
teckningarna t.ex. längs rutten Vasaespianaden -Vasklotvägen - 
Reinsgatan - Vaskiot. 

1 enlighet med statsrädet och trafikministeriets beslut (statsrä-
dets beslut om den sprkliga indelningen av ämbetsdistrikt och 
självstyrelseomrden under ren 1983 - 1992, 30.12.1982/1111, 
och trafikministeriets beslut om trafikanordningar 16.3.1982/203) 
används p  trafikmärken inom Vasa stads omräde utom finsk text 
svensksprkig text slunda att den finska texten stär överst. 
Under texten "Vaskiluoto" stär texten "Vaskiot". 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 



JAKOBSTAD 

Alholmen 

Mälet för vgvisningen är bilfärj- och godshamnen Alholmen. 

Vägvisningen inleds med hamnbeteckningarna (märkena 674 och 
675) och börjar i denna form pä landsväg 742 frän dess korsning 
med riksväg 8, pä landsväg 741 frän korsningen med landsväg 749, 
pä landsväg 7493 vid dess korsning med landsväg 74]. och pä 
landsväg 749 frän korsningen med landsväg 7494. Genom vägvis-
ningen med märken leds trafiken sälunda till hamnen längs den 
lämpiigaste leden. 

Vägvisningen till hamrien med användning av dess namn utöver 
hamnmärkena inleds pä landsvägarna 741 och 7493 frän deras 
korsning, pä landsväg 742 där Källbyvägen och Nordanvägen 
ansiuter sig till den och pä landsväg 7494 vid dess förening med 
Nordanvägen och Larsmovagen. Med tanke pä kontinuitet i vägvis-
ningen rekommenderas att 1 stadens gatunät en lämplig led till 
hamnen anvisas med användning av hamnens namn och hamnbe-
teckningarna. Frän landsväg 7493 kan man t.ex. anvisa leden 
Vasavägen - Paul Hallvarsgatan - Pedersesplanaden - Ebba Brahe 
Esplanaden - Alholmsvägen - Alholmen. 

1 enliyhet med statsrädets och trafikministeriets beslut anvands i 
trafikmärkena inom Jakobstads omräde utom finskspräkig text 
svensk sä att den stär ovanför den finska texten. Ovanför texten 
"Leppäluoto" stär texten "Aiholmen". 

KASKti 

Inre hamnen 

Mälet för vägvisningen är Kaskö bilfärjhamn (Inre hamnen). 

Vägvisningen till mälet inleds pä landsväg 667 mcd hamnmärket 
(674) vid korsningen av denna väg och riksväg 8. Frän och med 
denna korsning inleds vägvisning ocksä till Djuphamnen mcd 
användande av godshamnmärket. 

Vägvisning till hamnen med användning av hamnens namn (Inre 
hamnen) och bilfärjbeteckningen inleds pä landsväg 667 där Cnei-
fens stig korsar den och pä landsväg 676 dä man kommer till 
stadens gatunät. Med tanke pä vägvisningens kontinuitet rekom-
menderas att ocksä inom stadens gatunät trafiken leds till hamnen 
den lämpligaste vägen mcd användande av hamnens namn och 
kännetecken. 

Lex. kan man frän landsväg 676 anvisa leden Bladhskavägen - 
Cneifens stig - Inre hamnen. 

1 enlighet mcd statsrädets och trafikministeriets beslut används i 
trafikmärken inom Kaskö stads omräde utom finsk text svensk-
spräkig text sälunda att den stär under den finska texten. Under 
texten "Sisäsatama" stär texten "Inre hamnen". 
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NÄDENDAL 

Ndendals hamn 

Vägvisning sker till Ndendals bilfarjhamn. 

Vagvisningen till hamnen börjar med hamnbeteckningen och inleds 
vid korsninqen av riksväg 8 och landsväg 189, frn korsningarna av 
stamväg 40 och riksvägar 1, 9 och 10 lngs stamväg 40 samt pä 
riksväg 8 frän Abo stad. 

Vagvisning till hamnen med användande av hamnens namn och 
bilfärjhamnsmärket (674) inleds pä landsväg 189 d man kommer 
till stadens gatunät. Med tanke pä vägvisningens kontinuitet 
rekommenderas att trafiken ocks inom stadens gatunät leds till 
hamnen längs den lämpligaste rutten med användande av hamnens 
namn och kännetecken. Frän landsväg 189 kan man anvisa leden 
Aurinkotie - Satamatie - Naantalin satama. 

AB0 

Abo hamn 

Vägvisningens mäl är Abo bilfärj- och godshamn. 

Vägvisningen, som inleds med hamnbeteckningarna (märkena 674 
och 675), börjar vid korsningarna av stamväg 40 och infartslederna 
till Abo stad (riksväg 1, riksvag 8, riksväg 9 och riksväg 10). 

Vägvisning till hamnen med användande av hamnens namn (Abo 
hamn) jämt kännetecken börjar pä infartslederna till staden dä 
man kommer till stadens gatunät. Med tanke pä vägvisningens 
kontinuitet rekommenderas att ocksä inom stadens gatunät väg-
visning till hamnen sker längs den för trafiken lämpiigaste rutten 
med användande av hamnens namn och hamnbetecknin9arna. Frän 
riksväg 1 kan man t.ex. anvisa leden Kaskisvägen -Osterlängs-
gatan -Kungsgärdsgatan - Martinsgatan - Slottsgatan -Abo hamn 
och frän riksväg 8 leden Suikkilavagen - Pansiovägen -Vasavägen - 
Abo hamn. 

1 enlighet med statsrädets och trafikministeriets beslut används 
pä trafikmarken inom Abo stads omräde utom finsk text svensk-
spräkig text sälunda att den finska texten stär ovanför. Under 
texten "Turun satama" stär texten "Abo hamn". 

r] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



BILAGA 1 

JÄMFURELSE AV KOSTNADERNA FÖR ALTERNAT1VA 

VÄGVISNINGAR TILL GRÄNSOVERGÄNGSSTALLEN FRAN 

RIKSVAG 21 



1 
JÄMFIiRELSE AV KOSTNADERNA FÖR ALTERNATIVA VAGVISNINGAR TILL GRPNS-
ÖVERGÄNGSSTÄLLEN FRAN RIKSVAG 21 

I i.  INLEDNING 

Bedömningen gäller skillnaderna i kostnader för följande tre 

1 
ALT. 1. 	Ort p andra sidan gränsen väyvisas sam regionalort 

I 	 p riksväg 21. Själva gränsövergängsstället vägvisas 
som närort, ifali inte orten i fraga utgör fjärr- efler 
regionalort 1 Finlands huvudvägnät. 

1 	 ALT. 2. 	Ort p andra sidan gränsen vägvisas endast som 
avfartsm1 p vägkorsningars orienteringstavlor och 

I 	
vägvisare. 

ALT. 3. 	En del orter p  andra sidan gränsen vägvisas sam 
regionalort p riksväg 21, medan andra vägvisas en- 

I dast sam avfartsml p  vägkorsningars orienterinys-
tavior och väyvisare. Regionalorter är Pello och 
Overtorne. Som avfartsmäl vägvisas Pajala, Muodos-
lompolo, Karesuando, Sk ibotn och Haparanda. 

2. 

1 	GRUNDERNA FÖR 

Kostnadsjämförelsen utförs p basen av följande antaganden: 

1 	 - 	 stolpar och fästen för alla skyltar finns pä plats 
- 

	

	 skyltar som inte vägvisar till ort p andra sidan 
gränsen finns p  plats 

1 	 - 	 skyltar som kräver förnyelse förnyas 
- 	 monteringskostnader beaktas inte 
- 	 vägnummer- och ortnamnsskyltar beaktas inte. 

P basen av ovanstende inkiuderar kostnadsjämförelsen: 

- 	 orienteringstavlor av typ A 
- 	 orienteringstavlor av typ 8 
- 	 vägvisare 
- 	 avständstavlor. 

Kostnadskalkylen är inte exakt, d det antas att p platsen redan 
finns de skyltar sam i enlighet med VVS:s vägvisningsbestämmel-
ser vägvisar till andra m1 än de i sammanhanget relevanta 
orterna p  andra sidan gränsen. Detta antagande mste göras, d 
man inte exakt vet vilka vägvisare av denna typ som finns. 



2.  

3. 
KOSTNADERNA 

Vid kostnadsjämförelsen har man anvnt Rencotuote Oy:s prislista 
för trafik-och vägvisningsmärken. 

1 det följande ges sammanlagda ytor samt kostnader pä riktpriset 
(a) och pä VVS:s pris (b) för varje alternativ. 

Skyltarna är av aluminium, bottnen är mälad (inte heit och hället 
refiekterande). 

ALTERNATIV 1 

Yta: 	(97.80 ̂  6.00 + 18.17 + 140.96) m2  = 262.93 m2  

a) 262.93 m2  x 350 mk/m 2 	 = 92 000 mk 

b) 262.93 m2  x 250 mk/m2 	 = 65 700 mk 

ALTERNATIV 2 

Yta: 	(64.90 + 6.00 + 7.63 + 2.18) m2 	= 80.71 m2  

a) 80.71 m2  x 350 mk/m2 	 = 28 200 mk 

b) 80.71 m2  x 250 mk/m2 	 = 20 200 mk 

ALTERNAT!V 3 

Yta: 	(80.00 + 6.00 + 13.52 + 67.88) m 2 	= 167.40 m2  

a) 167.40 m2  x 350 mk/m2 	 58 600 mk 

b) 167.40 m2  x 250 mk/m2 	 = 41 900 mk 

Proportionen mellan ovanstäende kostnader är: 

ALT 1 
ALT 2 
ALT 3 

Sa mm ani agd 

ALT 1 
ALT 2 
ALT 3 

3.25 
1.00 
2.07 

antalet skyltar som skall sättas upp: 

92 kpl 
23 kpl 
54 kpl 



3. 

TABELL 1: 	 Trafikmärken sam bör förnyas enhigt atternativ 1 

a) Orienteringstavlor (A och B typ) samt vgvisare sam bör förnyas 

- - - 

Korsninq 
OrienteringstavIor 
Typ A (m1) 	 st Typ B (m2) 

Vägvisare 
st 	Cm1) st 

Tornio, Torne 9.9 2 	- - 	 2.87 2 

Karunki - - 	 - - 	 - - 

Ylitornio, Övertorneä - - 	 - - 	 - - 

Aavasaksa 29.6 4 	- - 	 2.20 2 

Pello, kt. 83 5.4 1 	- - 	 2.50 2 

Pello, mt 9333 - - 	 2.4 2 	0.80 1 

Mt 938 4.9 1 	3.6 2 	3.15 3 

Kolari - - 	 - 
- 	 0.90 1 

Mt 939 4.9 1 	- - 	 1.15 1 

Muonio 29.2 4 	- - 	 2.30 2 

Mt 958 5.3 1 	- - 	 1.15 1 

Kaaresuvanto 8.6 2 	- - 	 1.15 1 

SAMMANLAGT 	 97.80 m 2 	16 	6.00 m2 	4 	18.17 m2  16 

b) Avstndstav1or sam bör förnyas: 

Avsnitt längd (km) yta Cm1) st totait (mZ) 

Torne 	- Karunki 25 2.55 3 7.65 
ii 

Karunki - Ylitornio 35 2.55 4 10.20 
,, 

Overtorne 	- Aavasaksa 9 2.55 1 2.55 
te 

Aavasaksa - Pello 52 2.55 6 15.30 
2.55 6 15.30 

Pello - Kolari 65 2.55 7 17.85 
2.10 7 14.70 

Kolari - Muonio 76 2.87 8 22.96 
cc  1.94 8 15.52 

Muonio - Palojoensuu 45 

Palojoensuu - Kaaresuvanto 45 3.35 5 16.75 

Kaaresuvanto - Kilpis- 
järvi 112 

Kilpisjärvi - gränsen 7 2.18 1 2.18 

56 	 140.96 



4. 

TABELL 2: 	 Trafikmärken som bör förnyas enligt alternativ 2 

a) Orienterinqstavlor (A och B typ) samt vägvisare som bör förnyas: 

Orienteringstavlor 	 Vä9visare 
Korsning 	 Typ A (m2) 	st Typ B (m2) 	st Cm') 	st 

1 
1 
1 

Tornio,Torne 9.0 2 	- - 	 1.68 1 

Karunki - - 	 - - 	

- 

Ytitornio, Overtorne - - 	 - - 	 - - 

Aavasaksa 20.8 3 	- - 	 1.15 1 

Pelto, kt 83 4.9 1 	- - 	 - - 

Pello, mt 9333 - - 	 2.4 2 	0.8 1 

Mt938 - - 	 3.6 2 	0.8 1 

Kolari 

Mt939 

- - 	 - - 	 0.9 1 

1 - - 	 - - 	 - - 

Muonio 21.6 3 	- - 	 1.15 1 

Mt958 - - 	 - - 	 - 

- 1 
Kaaresuvanto 8.6 2 	- - 	 1.15 1 

1 SAMMANLAGT 64.90 m2  11 	6.00 m2  4 	7.63m2  7 

b) AvstndstavIor som bör förnyas 

Avsnitt längd (km) yta (mZ) 	st totait (mZ) 

Torne 	- Karunki 25 
$1 

Karunki - Ylitornio 35 

Overtorne 	- Aavasaksa 

It 

9 1 '1 

Aavasaksa - Pello 52 
•1 

Pelto - Kolari 65 
'1 

Kolari - Muonio 76 

Muonio - Palojoensuu 45 

Palojoensuu - Kaaresuvanto 1 
Kaaresuvanto - Kilpisjärvi 112 

Kitpisjärvi - gränsen 7 2.18 	 1 2.18 

1 
1 
1 



TABELL 3: 	 Trafikmärken som bör förnyas enligt alternativ 3 

a) Orienteringstavlor (A och B typ) samt vägvisare som bör förnyas: 

Korsnirig 

Orienteringstavlor 

Typ A (m2) st 	Typ B (m2) 

Vägvisare 

st 	(m2) st 

Tornio, Torne 9.9 2 	- - 	 2.87 2 

Karunki - - 	 - - 	 - - 

Ylitornio, Övertorne - - 	 - - 	 - - 

Aavasaksa 29.6 4 	- - 	 2.20 2 

Pelto, kt 83 5.4 1 	- - 	 2.50 2 

Pelto, mt 9333 - - 	 2.4 2 	0.80 1 

Mt 938 4.9 1 	3.6 2 	1.95 2 

Kolari - - 	 - - 	 0.90 1 

Mt 939 - - 	 - - 	 - - 

Muonio 21.6 - 	 - - 	 1.15 1 

Mt958 - - 	 - - 	 - - 

Kaaresuvanto 8.6 2 	- - 	 1.15 1 

SAMMANLAGT 	 80.00 m2 	10 	6.00 m2 	4 13.52 m2 	12 

b) Avstndstavlor som bär förnyas: 

Avsnitt Längd (km) yta (mZ) st totait (m') 

Torne 	- Karunki 25 2.55 3 7.65 
It 

Karunki - Ylitornio 35 2.55 4 10.20 
IS 

Övertorne 	- Aavasaksa 9 2.55 1 2.55 
tI 

Aavasaksa - Pelto 52 2.55 6 15.30 
2.55 6 15.30 

Pelto - Kolari 65 
II 

2.10 7 14.70 

Kolari - Muonio 76 
II 

Muonio - Palojoensuu 45 

Palojoensuu - Kaaresu- 
vanto 45 

Kaaresuvanto - Kilpis- 
järvi 112 

Kilpisjärvi - gränsen 7 2.18 1 2.18 

28 67.88 



BILAGA 2 

FÖRTECKNINGEN AV SVENSK- OCH TVASPRAKIGA KOMMUNER 

UNDER AREN 1983 -92 



1 
SVENSX- OCH TVASPRAKIGA KOMMUNER 

1 
	

Utdrag av statsrdets beslut 1111/82 

1 
1 
1 

Nr 1111 

Statsrdets beslut 
orn cten sprtkliga indeiningen av ämbetsdistrikt och sjiilvstyre1seomrden under 

aren 1983-1992 

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1982 

1 Statsrdet har vid föredragning fr.ri justitieministeriet rned stöd av 2 S sprkJagen av den 
1 juni 1922, sdant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/75), beslutat: 

Statsrädet har p  grundvalen av den officiella 
statistiken förordnat, att landets ämbetsdistrikt 
och sjä1vstyrelseomrden under ren 1983-
1992 skall anses vara finsk- der svensksprkiga 
der rvspr3.kiga som följer: 

1 Kommunerna 

Nylands iän 
Tvsprkiga kommuner med finska ssom 

flertalets spr&k: Esbo, Hangö, Helsingfors, 
Grankulla, Kyrksiätt, Lappträsk, Lojo kominun, 
Lovisa, Mörskom, Pojo, Borg, Borg lands-
kommun, Strömfors, Sjunde och Vanda. 

Tvisprkiga kommuner med svenska ssom 
flertalets sprk: 1ng, Karis, Liljendal, Pern, 
Sibbo, Ekenäs och Tenala. 

Övriga koxnrnuner är finsksprkiga. 

Äbo och Björneborgs iän 
Tvsprkiga kommuner med finska ssom 

flertalets sprk: Finby och Äbo. 
Tvsprkiga kominuner med svenska ssom 

flertalets sprk: Dragsfjärd, Kiznito, Korpo, 
Nagu och Pargas. 

Svensksprkiga kornrnuner: Houtskär, Iniö 
och Västanfjärd. 

Övriga komrnuner är finsksprkiga.  

Alands iän 
Samtliga kornmuner är svenskspri.kiga. 

Kymmene iän 
Tvsprkig kominun med finska ssorn fier-

talets spni.k: Pyttis. 
Ovriga kommuner är finskspr3.kiga. 

Vasa iän 
Tvspr3.kiga kornmuner med finska ssom 

flertalets spr.k: Kaskö, Karieby och Vasa. 
Tvsprkiga kornmuner med svenska ssom 

flertalets spri.k: Kristinestad, Kronoby, Kors-
hoim, Oravais, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby 
och VörL 

Svensksprkiga kommuner: Korsnäs, Larsmo, 
Malax, Maxmo och Närpes. 

Ovriga kommuner är finsksprkiga. 

Övriga iän 
Samtliga kommuner i övriga iän är finsk-

spr.kiga. 

1 
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LIITE 3 

BILAGA 3 

RAJAN YLITYSPAIKKOJEN VIITOITUKSEN YLEIS- 

SUUNNITELMAT 

GENERALPLANERNA FOR VAGVISNINCEN 

TILL GRÄNSÖVERGANGSSTÄLLENA 
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