
Rautatieasemien staattiset opasteet
Suunnitteluohje

Liikenneviraston ohjeita

8/2017



 



  

Rautatieasemien staattiset opasteet  

Suunnitteluohje 
 

Liikenneviraston ohjeita 8/2017

 

  
  

Liikennevirasto 
Helsinki 2017



Kannen kuva: Mikko Poutanen  

  

Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)    
ISSN-L  1798-663x
ISSN  1798-6648 
ISBN  978-952-317-371-2 

 

Liikennevirasto    
PL 33    
00521 HELSINKI    

Puhelin  0295 34 3000



 OHJE  

   

   

 30.3.2017 LIVI/2176/04.00/2017 

   

Liikenteen palvelut   
 

LISÄTIETOJA 
Kimmo Turunen 
Liikennevirasto 
puh. 0295 34 3873 
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi 
 
Liikennevirasto    
PL 33 puh. 0295 34 3000 kirjaamo@liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi 
00521 HELSINKI faksi 0295 34 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voimassa  Korvaa
1.4.2017 alkaen toistaiseksi Rautatieasemien staattiset opasteet - Suunnitteluohje

Liikenneviraston ohjeita 3/2013 
 
Asiasanat: rautatiet, rautatieasemat, opasteet, liikennemerkit, suunnittelu, ohjeet
 

Rautatieasemien staattiset opasteet – Suunnitteluohje
Liikenneviraston ohjeita 8/2017 
  
 Rautatieasemien staattiset opasteet suunnitteluohjeessa on esitetty Liikennevi-

raston rautatieasemien matkustajainformaatiojärjestelmän staattisten opasteiden 
sisältöön, mitoitukseen ja sijoitteluun liittyvät vaatimukset. Ohjeessa käydään lä-
pi mm. opastusta ohjaavat määräykset ja ohjeet, opastuksen lähtökohdat, Liiken-
neviraston opastuksessa käyttämät piktogrammit, opastettavat kohteet, opasteis-
sa käytettävä typografia, opasteiden mitoitus ja opastesuunnitelmien vaatimuk-
set. 

 
Suunnitteluohje koskee Liikenneviraston hallinnoimia alueita mm. laiturialueet, 
ali- ja ylikulut. Ohjetta voidaan soveltaa myös muiden toimijoiden hallinnoimilla 
alueilla esimerkiksi asemarakennusten sisällä. 

 
Staattisten opasteiden teknilliset ja toiminnalliset laatuvaatimukset on esitetty 
Rautatieasemien staattiset opasteet vaatimusmäärittelydokumentissa (Liikenne-
viraston ohjeita 9/2017). 
 
Tekninen johtaja  Markku Nummelin 
 

  Ylitarkastaja   Kimmo Turunen 
 
  Tämä ohje hyväksytään sähköisellä allekirjoituksella. 
  Sähköisen allekirjoituksen merkintä on viimeisellä sivulla. 
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1  Yleistä

1.1  Opastusta ohjaavat määräykset ja ohjeet

Tässä rautatieasemien staattisten opasteiden suunnitteluohjeessa on esitetty opas-
teiden sisältöön ja mitoitukseen liittyvät vaatimukset. Suunnitteluohjeen lisäksi on 
noudatettava seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

1. EU komission asetus N:o 1300/2014 ”Vammaisten ja liikuntaesteisten 
 henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään 
 koskevista yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä” (YTE/2014) 
2. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16 (Väylät ja laiturit) 
3. Rautatieasemien staattiset opasteet vaatimusmäärittely 
 (Liikenneviraston ohjeita 9/2017)

Seuraavassa on esitelty ko. ohjeiden vaatimuksia staattisten opasteiden osalta.

Opasteita on oltava kaikissa paikoissa, joissa matkustajat joutuvat valitsemaan reitin 
sekä tasaisin välimatkoin reitin varrella (enintään 100 metrin välein). Merkit, symbolit 
ja kuvasymbolit on esitettävä yhtenäisesti koko reitin varrella.  

Tarjottavan tiedon on riitettävä reitin valintaa koskevan päätöksen tekemiseen. Esteetön 
reitti on opastettava aina, mikäli se poikkeaa normaalista reitistä, ja liityntäliikenteen 
käyttöön on opastettava kaikkialla, missä liikennettä on saatavilla.

Käytettävien kirjasimien, symbolien ja kuvasymbolien on erotuttava värikontrastiltaan 
taustastaan. Opasteissa on tummansininen pohja ja valkoinen symboli ja/tai teksti. 
Tummansinisen kontrasti on 0,6 valkoiseen verrattuna.

Yhden suunnan esittämiseen saa olla samassa opasteessa vierekkäin enintään viisi ku-
vasymbolia ja suuntanuoli.

Opasteissa käytettävän fontin on oltava helposti luettava. 

Opasteisiin ei saa yhdistää mainoksia. Julkisen liikenteen palveluja koskevaa yleistä 
opastusta ei pidetä tässä kohdassa tarkoitettuna mainontana.

Opasteissa esitetyissä asemannimissä tulee noudattaa kielilakia (33§) ja kunnan kie-
lisuhteita.
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1.2  Opastuksen lähtökohdat

Valaistut opasteet ovat sisäisen valonlähteen käsittäviä valaistuja opastekoteloita. 
Peltiset opasteet ovat valaisemattomia, levymäisiä opasteita. Aikataulukaapit ovat 
suurikokoisia, 70 x 100 cm painoarkeille tarkoitettuja sisältä valaistuja kaappeja, jot-
ka seisovat omilla jaloillaan tai ovat kiinnitettyjä seinärakenteeseen. Pienemmät A3-
aikataulukaapit ovat tavallisimmin kahdelle A3-kokoiselle painoarkille tarkoitettuja va-
laisemattomia kaappeja.

Staattiset opasteet voidaan jakaa seuraaviin opastetyyppeihin:
1. Suuntaopaste (SO)
2. Asemanimikyltti (ANK)
3. Raidenumero-opaste (RNO)
4. Sektorointimerkki (SEM)
5. Valaistu kolmio-opaste (VK)

Opasteet toteutetaan lähtökohtaisesti aina valaistuna. Asemanimikyltit ja suun-
ta-opasteet ovat joko yksi- tai kaksipuolisia sijoituspaikasta riippuen. Raidenumero-
opaste ja sektorointimerkki toteutetaan aina kaksipuolisena. Opasteissa käytetään 
aina saman piktogrammikokoelman symboleita sekä tässä dokumentissa esitettyjä mi-
toitusohjeita.

Paikkoihin, joissa ei ole sähköä saatavilla, opasteet voidaan toteuttaa poikkeukselli-
sesti peltisinä. Sektorointimerkki on aina peltinen.

Myös aikataulukaapit luetaan staattisten opasteiden ryhmään. Aikataulukaapit voidaan 
jakaa kahteen erilliseen ryhmään:

1. Aikataulukaappi A3 -tulosteille (A3 ATK)
2. Aikataulukaappi 70 x 100 -tulosteille (ATK)

A3-kokoisille tulosteille tarkoitetut aikataulukaapit toteutetaan aina yksipuoleisina, 
kun taas suuret 70 x 100 cm kokoisille tulosteille tarkoitetut aikataulukaapit, voidaan 
toteuttaa sekä yksi- että kaksipuolisina.

Staattisten opasteiden tekniset ja toiminnalliset laatuvaatimukset on esitetty Liikenne-
viraston Rautatieasemien staattiset opasteet vaatimusmäärittelydokumentissa 
(Liikenneviraston ohjeita 9/2017).

Kaikki opastussuunnitelmat tulee hyväksyttää Liikennevirastolla ennen opasteiden  
tilaamista ja asennuksia. Opastussuunnitelmien tulee sisältää tarvittavat sijoitus-
suunnitelmat (dwg ja pdf), mitoituskuvat (dwg ja pdf) sekä yksikköluettelot (excel). 
Lisäksi uusille ja peruskorjattaville asemille tehtävissä opastussuunnitelmissa tulee 
laatia matkustajainformaatiojärjestelmien työselostus, jossa on kuvattu mm. asennus-
ten ja hankintojen rajapinnat.
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2  Piktogrammit 

2.1  Käytettävät piktogrammit

Kuvasymboleina eli piktogrammeina tulee käyttää ainoastaan Liikenneviraston hyväk-
symiä piktogrammeja. Tarvittaessa suuntaopasteissa voidaan käyttää muitakin pikto-
grammeja, mikäli niitä ei alla esitetystä piktogrammikokoelmasta löydy tai niiden kat-
sotaan olevan havainnollisempia kuin piktogrammikokoelmassa esitettyjen. Uudet 
piktogrammit tulee aina hyväksyttää Liikennevirastolla ennen niiden käyttöönottoa. 
Käytettävien piktogrammien tulee täyttää ISO 7001:2007 eurooppalaisen standardin 
määritykset sekä siinä vaadittu visuaalinen ilme. Kaupallisten tunnusten ja logojen 
käyttö suuntaopasteissa on kielletty ilman Liikenneviraston erillistä suostumusta.

Liikenneviraston opastusjärjestelmän mukaiset piktogrammit ovat seuraavat

  Liukuportaat Liukuportaat Liukuportaat Liukuportaat Portaat ylös
Infopiste ylös, oikea ylös, vasen alas, oikea alas, vasen oikea 

1.1 1.2a 1.2b 1.3a 1.3b 1.4a

 Portaat ylös Portaat alas Portaat alas  Liikunta- Liikunta- 
vasen oikea vasen Hissi esteinen, oikea esteinen , vasen 
  

1.4b 1.5a 1.5b 1.6 1.7a 1.7b

    Induktio-  Liikenne-
WC InvaWC Avustuspiste silmukka Rautatieasema virasto 

1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

  Lippu- 
Lipunmyynti automaatti Metro Raitiovaunu Bussi Taksi 

1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
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1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25

1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31

1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37

1.38 1.39 1.40 1.41 1.42a 1.42b

    Pyörä-  Auton
Lentokone Autolautta Pysäköintialue pysäköinti  Autojuna vuokraus 

 Säilytys-    Kamera- Tupakointi- 
lokero Ravintola Kahvila Nähtävyys valvonta kielto 

   Suuntanuoli,  Suuntanuoli, 
Odotushuone Kokoontumis- vasemmalle Suuntanuoli, vasemmalle Suuntanuoli, 
 paikka alaviistoon vasemmalle yläviistoon ylös

 Suuntanuoli,  Suuntanuoli,   
oikealle Suuntanuoli, oikealle Suuntanuoli, Poistumistie, Poistumistie, 
yläviistoon oikealle alaviistoon alas oikea vasen
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2.2  Suuntanuolet

Suuntaopasteet koostuvat suuntanuolipiktogrammeista, kuvapiktogrammeista sekä 
erillisistä numeroista ja opasteteksteistä. Suuntanuolena tulee käyttää tässä dokumen-
tissa esitettyä nuolityyppiä eli nk. Belgialaista nuolenkärkeä, joissa nuolen väkästen 
päät ovat samassa linjassa kuin nuolen runko. 

Suuntanuolella osoitetaan opastettavaa kohdetta tai sen sijaintisuuntaa. Suunta-
opasteissa käytettävien nuolien suuntien tarkoitus määritetään ISO 7001:2007 stan-
dardin mukaisesti:

    Jatka eteenpäin TAI jatka ylöspäin

    Jatka alaspäin

    Jatka nuolen osoittamaan suuntaan oikealle

    Jatka nuolen osoittamaan suuntaan vasemmalle

    
    Jatka ylös oikealle/vasemmalle TAI 
    jatka eteenpäin ja viistoon oikealle/vasemmalle

    Jatka alas oikealle/vasemmalle

Samassa opasteessa ei saa olla samaan suuntaan osoittavia suuntanuolipiktogramme-
ja kuin yksi kappale. Poikkeuksena useampiriviset opasteet, joissa voi tarvittaessa olla 
samaan suuntaan osoittavia suuntanuolipiktogrammeja eri riveillä. 

Suuntanuolten järjestys samassa opasteessa lukusuunnassa vasemmalta oikealle on 
seuraava:

1. vasemmalle alaviistoon
2. vasemmalle
3. vasemmalle yläviistoon
4. ylös/alas
5. oikealle yläviistoon
6. oikealle
7. oikealle alaviistoon
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Mikäli suuntaopaste on useampirivinen (ks. kappale 5.3), niin opastussuuntien järjes-
tys opasteessa eri tapauksissa on seuraava:

1. opastussuuntia ylös tai suoraan eteenpäin ja vasemmalle ja/tai oikealla 
 ja/tai alas (kuva 1)

a. opasteen yläriville nuoli ylös
b. opasteen alariville nuoli vasemmalle ja/tai oikealle ja/tai alas

2. opastussuuntia vasemmalle ja oikealle (kuva 2)
a. opasteen yläriville nuoli vasemmalle
b. opasteen alariville nuoli oikealle

3. opastussuuntia ylös tai suoraan eteenpäin ja vasemmalle ja/tai oikealle
 ylä- tai alaviistoon (kuva 3)

a. opasteen yläriville nuoli ylös
b. opasteen alariville nuoli vasemmalle ja/tai oikealle ylä- tai alaviistoon

Kuva 1.    Useampirivinen suuntaopaste, tapaus 1

Kuva 2.    Useampirivinen suuntaopaste, tapaus 2

Kuva 3.    Useampirivinen suuntaopaste, tapaus 3
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2.3  Piktogrammien lukumäärä ja esitys-
 järjestys

Suuntaopasteessa voidaan yhteen suuntaan opastaa suuntanuolen lisäksi maksimis-
saan viidellä erillisellä piktogrammilla ja näiden lisäksi tekstillisillä kohteilla. Ulos-
tekstiä (Ulos/Ut/Exit) ei lasketa piktogrammiksi. Suuntaopasteessa ensimmäinen pik-
togrammi on aina suuntanuoli, jos opasteella halutaan opastaa tietyssä suunnassa ole-
via kohteita ja jokainen opastussuunta aloitetaan suuntanuolipiktogrammilla. (Kuva 4) 

Kuva 4.   Piktogrammien lukumäärä ja esitysjärjestys suuntaopasteessa

Piktogrammien sijoittelussa tulee noudattaa lähtökohtaisesti seuraavaa esitysjärjes-
tystä, mikäli sen tuloksena opastus kohteeseen on mahdollisimman yksiselitteinen:

1. suuntanuoli
2. mahdollinen poistumistieopastus
3. mahdollinen ulosopastus
4. millä ko. suuntaan päästään (hissi, liukuporras, porras, jne.)
5. mitä ko. suunnasta löytyy (liityntäliikenne, lipunmyynti ja muut 
 piktogrammeilla ilmoitettavat palvelut)
6. tekstillä ilmoitettavat palvelut ja kohteet

Piktogrammien järjestys liityntäliikenteen, lipunmyynnin ja muiden piktogrammeilla 
ilmoitettavien palveluiden osalta on seuraava: 

1. metro/raitiovaunu/bussi (tässä järjestyksessä) 
2. taksi
3. pysäköintialue
4. lipunmyynti
5. muut palvelut

Jos liityntäliikenteen piktogrammiin liittyy sitä koskeva kohdeteksti, sijoitetaan se 
opastussuunnan viimeiseksi piktogrammiksi, jotta kohdeteksti on sen yhteydessä. 
Liityntäliikenteen piktogrammit esitetään aina vierekkäin.

Piktogrammien hierarkkinen järjestys voi vaihdella tapauskohtaisesti. Viimeisen pää-
töksen järjestyksestä tekee Liikennevirasto.

Piktogrammeista on suuntariippuvaisia liukuportaat ylös/alas (1.2/1.3), portaat ylös/
alas (1.4/1.5), liikuntaesteinen (1.7) ja poistumistie (1.42). Kyseiset piktogrammit tulee 
sijoittaa niin päin, että ne osoittavat suuntanuolen suuntaan.
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3  Opastettavat kohteet

3.1  Rautatieasemalle ja raiteille opastus

Asemien sisäänkäyntien yhteyteen voidaan sijoittaa tunnuksellinen rautatieasema-
opaste. Sisäänkäynneillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi liityntäpysäköintialueelta tai 
muualta tulevien pääkulkureittien varrella olevaa ali- tai ylikulkutunnelin alkupäätä/
otsapintaa. Merkittävien juna-asemien yhteyteen rautatieasemateksti tai aseman nimi 
voidaan toteuttaa myös irtokirjaimin. Irtokirjaimiin liittyvät suunnitelmat pitää hyväk-
syttää Liikennevirastolla.

Rautatieasemaopaste esitetään aina kolmikielisenä. Kirjasinkoko on 240 mm korkeissa 
opasteissa 100 mm ja 440 mm korkeissa opasteissa 160 mm. Rautatieasemaopasteen 
alkupäähän 200x400 mm tai 400x800 mm kokoiselle alueelle sijoitetaan keskitetysti 
Liikenneviraston piktogrammi. (kuva 5) 

Kuva 5.   Rautatieasemaopaste 240 mm korkealla mitoituksella

Lähiliikenneasemilla on suositeltavaa käyttää rautatieasemaopasteen lisäksi valais-
tua kolmio-opastetta, jonka sijoituksessa pitää huomioida sen mahdollisimman hyvä 
näkyvyys eri kulkusuunnista. Valaistussa kolmio-opasteessa aseman nimi keskitetään 
opasteen näkyvien sivujen keskelle niin, että opasteen informaatio-osan reunoille jää 
vähintään 20 mm tyhjää tilaa. Opasteessa käytettävä kirjasinkoko on 100 mm. Mikäli 
aseman nimi ei em. reunaehdoin mahdu informaatio-osan sisään, pienennetään kir-
jasinkokoa. Fontin korkeus ei kuitenkaan saa olla < 80 mm. Poikkeuksena kolme riviä 
omaava aseman nimi, jolloin fontin kokona voidaan käyttää 60 mm. (kuva 6)
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Kuva 6.   Valaistu kolmio-opaste

Varsinaisen asema-alueen ulkopuolelta voidaan opastaa kohti rautatieasemaa käyttä-
mällä rautatieaseman piktogrammia (1.12) ja tarvittaessa tekstillistä opastusta kolmel-
la kielellä: Rautatieasema, Järnvägsstation, Railway station. (kuva 7)

Kuva 7.   Opastus rautatieasemalle

Rautatieaseman piktogrammia (1.12) voidaan käyttää myös tapauksissa, joissa halu-
taan korostaa, että kyseessä on rautatieasema. Esimerkiksi kevyen liikenteen aliku-
luissa, joissa opastetaan raiteille ja alikulku ei ole varustettu rautatieasemaopasteilla. 
(kuva 8)

Kuva 8.   Rautatieaseman piktogrammi raideopastuksessa

Rautatieasema-alueen sisäpuolella opastetaan raiteille, joilla junat liikennöivät sään-
nöllisesti esitettyjen aikataulujen mukaisesti. Jos asemalla on käytössä vain yksi mat-
kustajaliikenteen raide, ei opastusta raiteelle ole pakko järjestää. Eri raiteille opaste-
taan lähtökohtaisesti myös muilta laiturialueilta ns. raiteenvaihto-opastus. 

Numeroilla esitetään vain ne raiteet, jotka opastettavasta suunnasta löytyy. Mikäli 
opastettavassa suunnassa sijaitsee useampi kuin yksi raide, tulee raidenumerot esit-
tää muodossa [raide], [raide] tai [raide] - [raide]. Lisäksi kohteen tunnistettavuutta ja 
ymmärrettävyyttä lisätään kolmikielisillä otsikkoteksteillä, jotka sijoitetaan ennen rai-
denumeroita. Otsikkotekstit toteutetaan kolmikielisinä (suomi/ruotsi/englanti) niin, 
että ensimmäisen ja toisen kielen järjestys määräytyy alueen kielisuhteiden mukaan.



16 Liikenneviraston ohjeita 8/2017
Rautatieasemien staattiset opasteet – Suunnitteluohje

Opastettaessa vain yhdelle raiteelle esitetään ainoastaan otsikkotekstit ja raidenume-
ro. (kuva 9)

Kuva 9.   Opastus yhdelle raiteelle

Opastettaessa kahdelle vierekkäiselle raiteelle, esitetään otsikkotekstien lisäksi mo-
lemmat raidenumerot pilkulla eroteltuina. Pilkun ja numeron väliin ei tule välilyöntiä. 
(kuva 10)

Kuva 10.  Opastus kahdelle raiteelle

Mikäli opastettavia raiteita on kolme tai enemmän, erotellaan opastettavat raiteet väli-
viivalla. Raiteiden ei tarvitse olla peräkkäisiä raiteita. (kuva 11)

Kuva 11.  Opastus useammalle kuin kahdelle raiteelle

Mikäli samalle tai samoille raiteille nousu tapahtuu vastakkaisista porras- tai liukupor-
raskäytävistä, voidaan samalla opasteella opastaa molempiin suuntiin opasteen päihin 
sijoitetuilla nuolilla. (kuva 12)

Kuva 12.  Opastus samoille raiteille vastakkaisiin kulkuyhteyksiin

Rautatieaseman yhteydessä olevaan asemarakennukseen ja sen tarjoamiin palveluihin 
(lipunmyynti, säilytyslokerot jne.) opastetaan tapauskohtaisesti. Asemarakennukseen 
opastetaan palveluista kertovilla piktogrammeilla sekä tarvittaessa käyttämällä tekstil-
listä opastusta kolmella kielellä: Asemarakennus, Stationsbyggnaden, Station building. 
(kuva 13)
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Kuva 13.  Opastus asemarakennukseen ja sen tarjoamiin palveluihin

Asemarakennuksen opastuksen edellytyksenä on, että asemarakennuksessa on tarjol-
la lippu-, informaatio- sekä muita matkustajapalveluita. Minimivaatimus asemaraken-
nuksen opastukseen on, että siellä on avoinna normaalina liikennöintiaikana lämmin 
odotustila.

3.2  Ulosopastus laiturialueelta

Laiturialueelta opastetaan tapauskohtaisesti ulos, muille raiteille, hisseille, portaille/ 
liukuportaille, aseman yhteydessä olevaan liityntäliikenteeseen ja palveluihin sekä ka-
duille ja lähikohteisiin.

Ulosopastuksessa käytetään tekstillistä opastusta kolmella kielellä: Ulos, Ut, Exit. 
Ulosopastuksen leveys on suuntaopasteessa vakio 200 mm. Opasteissa, joissa on esi-
tetty normaali reitti ja esteetön reitti, tulee ulosopastus lähtökohtaisesti vain normaali 
reitin yhteyteen. (kuva 14)

Kuva 14.  Ulosopastus suuntaopasteessa

Keskilaitureilta tulee opastaa ulos vähintään ulosmenoaukkojen kohdalta. Reuna-
laitureilla ulosopastusta käytetään tapauskohtaisesti. Ulosopastusta voidaan käyttää 
reunalaitureilla esimerkiksi tilanteessa, missä kyseessä on pitkä matkustajalaituri ja 
uloskäynti laiturialueelta on vain laiturin toisesta päästä. Ulosopasteiden lukumäärä ja 
esiintymisväli määritetään tapauskohtaisesti. 

Rautatieasemilla, missä on useampi kuin yksi raide, opastetaan laiturialueelta muille 
raiteille ns. raiteenvaihto-opastus. Raiteenvaihto-opastus esitetään vähintään ulos-
menoaukkojen kohdalla.  Raiteenvaihto-opasteiden lukumäärä ja esiintymisväli mää-
ritetään tapauskohtaisesti.

Rautatieaseman ympärillä oleville kaduille ja lähikohteisiin opastetaan tapauskohtai-
sesti. Katujen ja lähikohteiden opastus esitetään vähintään ulosmenoaukkojen kohdal-
la. Katujen ja lähikohteiden opastuksen lukumäärä ja esiintymisväli määritetään ta-
pauskohtaisesti. (kuva 15)
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Kuva 15. Kadun opastus suuntaopasteessa

Usealla rautatieasemalla on aikataulukaappeihin sijoitetut lähialuekartat, joissa esite-
tään aseman laitureiden, kulkuyhteyksien, liityntäliikenteen ja palveluiden lisäksi myös 
aseman läheisyydestä löytyvät kadut ja tiet sekä tärkeimmät lähikohteet, esimerkiksi 
opistot ja virastot. Kaupallisia liikkeitä tai toimintoja ei tule esittää lähialuekartoissa 
ilman Liikenneviraston hyväksyntää. HSL-alueella lähialuekartoista vastaa HSL ja muu-
alla Suomessa Liikennevirasto.

3.3  Esteettömän reitin opastus

Esteetön reitti on opastettava aina, mikäli se poikkeaa normaalista reitistä. Esteetön 
reitti opastetaan joko hissille tai esteettömään luiskayhteyteen. Opastuskohteet esite-
tään normaalin reitin suunnan yhteydessä ja esteettömän reitin suunta esitetään ilman 
niitä. (kuva 16)

 

Kuva 16.  Normaalin reitin ja esteettömän reitin opastus suuntaopasteessa

Tarvittaessa opastuskohteet voidaan esittää myös esteettömän reitin yhteydessä, jos 
normaalin reitin opastus ei ole välittömässä läheisyydessä ja näkyvissä. (kuva 17) 

Kuva 17.  Pelkän esteettömän reitin opastus suuntaopasteessa

Hissin opastuksessa käytetään hissipiktogrammia (1.6) ja sen yhteydessä aina  
pyörätuolipiktogrammia (1.7), joka sijoitetaan hissipiktogrammin jälkeen. Pyörätuoli-
piktogrammi tulee sijoittaa niin, että se osoittaa suuntanuolen suuntaan. Jos suunta-
nuoli osoittaa ylös- tai alaspäin tai opasteessa ei ole suuntanuolta, niin pyörätuoli- 
piktogrammi osoittaa oikealle. Hissiopaste voidaan toteuttaa ilman suuntanuolta,  
mutta vain siinä tapauksessa, kun opaste sijoitetaan hissin oven yläpuolelle. Hissin 
oven yläpuoleiseen opasteeseen voidaan tarvittaessa lisätä myös opastuskohteet esi-
merkiksi raideopastus. (kuva 18)
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Kuva 18.  Hissiopastus

Joillakin rautatieasemilla tarjotaan junaoperaattorien toimesta avustamispalvelua,  
jossa palveluhenkilö auttaa mm. pyörätuolilla liikkuvaa henkilöä aseman ja junan 
välisellä matkalla. Paikka, josta etukäteen varattua avustamispalvelua saa, merki-
tään avustuspisteopasteella (luokitellaan suuntaopasteeksi), jossa on avustuspiste- 
piktogrammi (1.10). Opasteen rakenne ja mitoitus toteutetaan sektorointimerkin vaati-
musten mukaisesti.

3.4  Liityntäliikenteen opastus

Jos rautatieasemalla on saatavilla liityntäliikennettä, tulee siihen järjestää opastus. 
Liityntäliikenteen opastus aloitetaan lähtökohtaisesti heti laiturialueelta ja opasteita 
tulee olla tasaisin välimatkoin reitin varrella (enintään 100 m välein). 

Liityntäpysäköintiin opastetaan käyttämällä pysäköintialueenpiktogrammia (1.22). 
Metroon opastetaan käyttämällä metropiktogrammia (1.16), takseille käyttämällä tak-
sipiktogrammia (1.19) ja raitiovaunupysäkille käyttämällä raitiovaunupiktogrammia 
(1.17) ja mahdollisesti kadun nimeä, jolla pysäkki sijaitsee. Bussipysäkille tai -termi-
naaliin opastetaan käyttämällä bussipiktogrammia (1.18) ja mahdollisesti kadun ni-
meä, jolla pysäkki sijaitsee. Mikäli opastusta bussiterminaaliin halutaan korostaa, käy-
tetään piktogrammin lisäksi tekstillistä opastusta kolmella kielellä: Bussiterminaali, 
Bussterminal, Bus terminal. Jos liityntäliikenteen piktogrammiin liittyy sitä koskeva 
kohdeteksti, sijoitetaan se opastussuunnan viimeiseksi piktogrammiksi, jotta kohde-
teksti on sen yhteydessä. Liityntäliikenteen piktogrammit esitetään aina vierekkäin. 
(kuva 19)

Kuva 19.  Liityntäliikenteen opastus kohdetekstin kanssa
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3.5  Poistumistieopastus

Poistumistieopastus toteutetaan lähtökohtaisesti erillisopasteina. Tarvittaessa poistu-
mistieopastus voidaan kuitenkin integroida Liikenneviraston suuntaopasteisiin. 

Mikäli poistumistieopastus integroidaan suuntaopasteisiin, tulee opasteissa käyttää 
standardin SFS EN 7010 mukaisia vihreätaustaisia poistumistiepiktogrammeja (1.42). 
Poistumistiepiktogrammi tulee aina ensimmäisenä piktogrammina suuntanuolen jäl-
keen. Poistumistiepiktogrammi tulee osoittaa suuntanuolen suuntaan. Jos suuntanuoli 
osoittaa ylös- tai alaspäin, niin piktogrammi osoittaa silloin oikealle. Jos kyseessä on 
pelkästään poistumistieopaste, on koko opasteen väri vihreä.  (kuva 20) 

 

Kuva 20.  Poistumistieopastus suuntaopasteissa

Poistumistieopasteiden sijoitussuunnittelussa tulee huomioida, että jokaiselta poistu-
mistieopasteelta on näkyvyys seuraavalle opasteelle.

Hätäpoistumistieopasteiden sähkönsyöttö pitää olla järjestetty normaalin sähkön- 
syötön lisäksi varmennetulla sähkönsyötöllä.
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4  Typografia

4.1  Fontti

Opasteiden kirjoitetussa informaatiossa on käytettävä päätteetöntä SansSerif-fonttia 
ja sekä isoja (versaali) että pieniä (gemena) kirjaimia, valkoisella värillä kirjoitettuna. 
Selkeyden ja helpon luettavuuden saavuttamiseksi opasteiden tekstien ensimmäiset 
kirjaimet kirjoitetaan aina suuraakkosin, versaalikirjaimin. Pelkästään isoja kirjaimia ei 
saa käyttää.

SansSerif-fontin kirjoitusasetukset tulee olla Oblique Angle = 0, Tracking = 1 ja Width 
Factor = 1. Oikean fontin vedokset on saatavissa Liikennevirastolta.

 

Kuva 21. SansSerif-fontin aakkosto

4.2  Kielet

Tekstiä sisältävien opasteiden suunnittelussa tulee noudattaa kielilakia (33§) ja 
kunnan kielisuhteita, jotka tulee tarkastaa tilastokeskuksen tuottamasta datasta tai 
Liikennevirastolta. Jos kunta on kaksikielinen, niin opasteiden asemanimissä ja katujen 
sekä lähikohteiden nimissä esitetään myös ruotsinkieli. Kielten esitysjärjestys määräy-
tyy kielisuhteiden mukaan.

Seuraavat kielivaihtoehdot ovat mahdollisia:
1.  Suomi/Ruotsi/Englanti
2.  Ruotsi/Suomi/Englanti
3.  Suomi/Ruotsi
4.  Ruotsi/Suomi
5.  Suomi
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4.3  Kirjasinkoko

Kirjaimien vähimmäiskorkeus lasketaan seuraavalla kaavalla: 
lukuetäisyys [mm] / 250 = kirjasinkoko (mm)

Esimerkki: 10 000 mm / 250 = 40 mm. Eli 40 mm kirjasinkoolla tehty opasteteksti on 
luettavissa 10 metrin päästä.

Yksirivisissä 240 mm korkeissa opasteissa tulee lähtökohtaisesti käyttää seuraavassa 
esitettyjä kirjasinkokoja.

1. Opasteessa yksi (1) rivi tekstiä yhdellä kielellä, kirjasinkoon korkeus 120 mm.  
 Käytetään ainoastaan asemanimikylteissä. (kuva 22)

Kuva 22.  Asemanimikyltti

2. Opasteessa kaksi (2) riviä tekstiä kahdella kielellä, kirjasinkoon korkeus 
 60 mm. Käytetään suuntaopasteissa esimerkiksi kadunnimien tai kaupungin- 
 osien esittämisessä. (kuva 23) 

Kuva 23.  Suuntaopaste, kohde kahdella kielellä esitettynä

Jos esimerkiksi kadulla ei ole kuin yhden kielinen nimi, niin kirjasinkoon korkeus on 
edelleen 60 mm ja teksti sijoitetaan yläriville. (kuva 24)

Kuva 24.  Suuntaopaste, kohde yhdellä kielellä esitettynä

3. Opasteessa kolme (3) riviä tekstiä kolmella kielellä, kirjasinkoon korkeus 
 40 mm. Käytetään suuntaopasteissa esimerkiksi raideopastuksessa. (kuva 25)
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Kuva 25.  Suuntaopaste, kohde kolmella kielellä esitettynä

4.4  Värisävyt

Liikenneviraston kaikissa opasteissa tulee noudattaa seuraavia värisävyjä.

Opastekoteloiden värisävyt: 
1. Sininen RAL 5002 
2. Vihreä RAL 6029 (poistumistieopaste)

Opasteiden informaatio-osan etupintojen valu-PVC valomainoskalvon värisävyt:
1. Sininen 3630-87 tai vastaava
2. Valkoinen 3630-20 tai vastaava
3. Musta 551m-702 tai vastaava (taksi)
4. Keltainen 3630-25 tai vastaava (taksi)
5. Vihreä 8800-614 tai vastaava (poistumistieopaste)

Opasteissa käytettävistä materiaaleista ja värityksistä on kerrottu tarkemmin vaati-
musmäärittelydokumentissa (Liikenneviraston ohjeita 9/2017).
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5  Opasteiden mitoitus

5.1  Asemanimikyltti

Asemanimikyltin minimipituus on 940 mm. Asemanimikyltin pituusmitoitus tehdään 
kirjasinkoon (120 mm) mukaan 100 mm kerrannaisilla eli opasteen leveys kasvaa tar-
vittaessa aina 100 mm:llä.

Tekstikentän aloituskohta on 80 mm opasteen valaistusta reunasta ja opasteen lop-
puun jätetään vähintään 80 mm tyhjä tila. 

Mikäli asemalla pitää esittää aseman nimi kahdella kielellä asemanimikyltissä, tulee 
se toteuttaa pilarikiinnitteisesti kahdella erillisellä opasteella (kuva 26) tai katto- tai  
seinäkiinnitteisesti yhdellä opasteella, jossa molemmat kielet ovat samassa opaste-
kotelossa (kuva 27). Katto-/seinäkiinnitteisissä kaksikielisissä asemanimikylteissä 
tekstien väliin tulee jättää 200 mm tyhjää tilaa.

Kaksikielisessä asemanimikyltissä kunnan kielisuhteet määräävät aloittavan aseman 
nimen kielen, jolloin aseman nimi alueen pääkielellä on lukusuunnassa ensimmäisenä 
vasemmalta oikealle.

Kuva 26.  Asemanimikyltti kahdella kielellä, pilarikiinnitys

Kuva 27.  Asemanimikyltti kahdella kielellä, kattokiinnitys

Kaksikielisessä asemanimikyltissä pidempi nimi määrää käytettävän asemanimi- 
kyltin pituuden. (kuva 28)
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Kuva 28.  Asemanimikyltin mitoitus pidemmän tekstin perusteella

5.2  Yksirivinen suuntaopaste

Suuntaopasteen minimipituus on 640 mm. Suuntaopasteen pituusmitoitus tehdään 
100 mm kerrannaisilla eli opasteen leveys kasvaa tarvittaessa aina 100 mm:llä.

Yksirivistä 240 mm korkeaa suuntaopastetta (näkyvä informaatio-osa 200 mm) tulee 
lähtökohtaisesti käyttää seuraavissa tapauksissa:

1. opastussuuntia on vain yksi
2. opastettavia kohteita on kahdessa eri opastussuunnassa vain yksi (kuva 29)
3. opastettavia kohteita on vasemmalta katsottuna ensimmäisessä opastus-
 suunnassa vain yksi (kuva 30)

Kuva 29.  Yksirivinen 240 mm korkea suuntaopaste, tapaus 2

Kuva 30.  Yksirivinen 240 mm korkea suuntaopaste, tapaus 3

Jos yksirivisen suuntaopasteen näkyvyyttä halutaan lisätä, kasvatetaan sen korkeutta 
440 mm (näkyvä informaatio-osa 400 mm). (kuva 31)

Kuva 31.  Yksirivinen 440 mm korkea suuntaopaste
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5.3  Kaksirivinen suuntaopaste
Kaksirivistä 440 mm korkeaa suuntaopastetta (näkyvä informaatio-osa 400 mm) tulee 
lähtökohtaisesti käyttää seuraavissa tapauksissa:

1. opastussuuntia on enemmän kuin kaksi (kuva 32)
2. opastettavia kohteita on vasemmalta katsottuna ensimmäisessä opastus- 
 suunnassa useampi kuin yksi (kuva 33)

Kuva 32.  Kaksirivinen 440 mm korkea suuntaopaste, tapaus 1

Kuva 33.  Kaksirivinen 440 mm korkea suuntaopaste, tapaus 2

Jos kaksirivinen suuntaopaste on kaksipuoleinen ja toisella puolella sisältöä on vain 
yhdelle riville, tulee tämä sisältö sijoittaa opasteen alariville.

Jos kaksirivisessä suuntaopasteessa on rautatieasemaopaste, tulee se sijoittaa opas-
teen yläriville. Alarivin ensimmäinen suuntanuoli sijoitetaan alkamaan ylärivin ensim-
mäisestä valkoisesta pystyviivasta. (kuva 34)

Kuva 34.  Rautatieasemaopaste kaksirivisessä 440 mm korkeassa 
  suuntaopasteessa

Poikkeuksena kaksirivisiin opasteisiin on, jos opasteen alikulkukorkeus esimerkiksi 
alikulussa on rajallinen eikä kaksirivistä opastetta voida asentaa, toteutetaan opaste 
yksirivisenä. Seinäkiinnitteisillä opasteilla ko. tapaukset toteutetaan aina kaksirivisinä. 

Suuntaopaste voidaan toteuttaa tapauskohtaisesti myös kolmerivisenä 640 mm kor-
keana opasteena (näkyvä informaatio-osa 600 mm), mutta vain tilanteissa missä opas-
teen sisältö ei mahdu järkevästi kahdelle riville. 
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5.5  Suuntaopasteen informaatio-osa

Suuntaopasteen informaatio-osa aloitetaan aina piktogrammilla, yleisimmin opastet-
tavan kohteen suunnasta kertovalla suuntanuolella. Eri opastussuunnissa piktogram-
mit tulevat lähtökohtaisesti aina ennen tekstikenttiä. 

Piktogrammin koko on kaikissa opasteissa, valaistua kolmio-opastetta lukuun ottamat-
ta, 200 x 200 mm. Valaistussa kolmio-opasteessa piktogrammin koko on 770 x 770 mm. 
Piktogrammit ja tekstikentät tulee erotella toisistaan 4 mm leveällä ja 200 mm korkeal-
la valkoisella pystyviivalla.

Suuntaopasteessa saman opastussuunnan piktogrammeilla ja tekstikentillä esitettyjen 
kohteiden väliin jätetään 80 mm tyhjä tila. Raideopastuksessa otsikkotekstien ja raide-
numeron väliin jätetään 40 mm tyhjä tila. Kahden vierekkäisen tekstikentän väliin jäte-
tään 160 mm tyhjä tila ja tyhjän tilan puoleenväliin sijoitetaan 4 mm leveä ja 160 mm 
korkea pystyviiva. Yhden opastussuunnan omaavissa suuntaopasteissa loppuun jäte-
tään vähintään 80 mm tyhjä tila. (kuva 35)

 

Kuva 35.  Informaatio-osan mitoitus ja tyhjä tila opasteen lopussa, yksi
  opastussuunta

Suuntaopasteessa, jossa esitetään myös toisen opastussuunnan kohteet, tulee teksti-
kentän tai piktogrammin jälkeen jättää vähintään 500 mm tyhjä tila ennen seuraavaa 
suuntanuolta.

Useamman kuin yhden opastussuunnan omaavissa suuntaopasteissa opasteen luku-
suunnassa viimeinen kohde sijoitetaan niin, että piktogrammi on kiinni opasteen oi-
keassa reunassa tai tekstikenttä on sijoitettu 80mm etäisyydelle opasteen oikeasta 
reunasta. (kuva 36)
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Kuva 36.  Informaatio-osan mitoitus ja tyhjä tila opasteen lopussa, 
  opastussuuntia kaksi tai enemmän

Jos suuntaopasteessa on kolme opastussuuntaa yhdellä rivillä, tulee keskimmäinen 
opastussuunta keskittää kahden reunimmaisen opastussuunnan väliin. (kuva 37)

Kuva 37.  Informaatio-osan mitoitus, opastussuuntia kolme

Yksirivistä 440 mm korkeaa suuntaopastetta käytettäessä opasteen kirjasinkoko ja 
mitat kaksinkertaistuvat. Yksirivisissä 440 mm korkeissa suuntaopasteissa käytetään 
vain kolmen rivin tekstiä, jolloin kirjasinkoko on 80 mm. (kuva 38)

Kuva 38.  Informaatio-osan mitoitus yksirivisessä 440 mm korkeassa 
  suuntaopasteessa

5.6  Raidenumero-opaste
Matkustajalaiturit on merkittävä raidenumeroin. Raidenumero-opaste toteutetaan aina 
kaksipuolisena ja valaistuna. Raidenumero-opaste tulee asentaa suoraan kulmaan rai-
teisiin ja laituriin nähden, jotta sen havaittavuus on laiturialueella mahdollisimman 
hyvä. 

Raidenumero-opasteessa käytettävän raidenumeron korkeus on 400 mm ja opaste-
kotelon ulkomitat ovat 640 x 640 mm. (kuva 39) 
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Kuva 39.  Raidenumero-opaste

Raidenumero-opasteen kiinnitys on kuvattu vaatimusmäärittelydokumentin (Liikenne-
viraston ohjeita 9/2017) kappaleessa 6 ”Ripustusosat ja kiinnikkeet”.

5.7  Sektorointimerkki

Sektorointimerkki toteutetaan aina kaksipuolisena ja peltisenä, jonka vahvuus on 
5 mm. Sektorointimerkki tulee asentaa suoraan kulmaan raiteisiin ja laituriin nähden, 
jotta sen havaittavuus on laiturialueella mahdollisimman hyvä.

Sektorointimerkissä käytetään 250 mm korkuisia suuraakkosilla kirjoitettuja kirjaimia 
(A-D) ja merkin ulkomitat ovat 430 x 430 mm. Merkin kulmien pyöristyssäde on 15 mm. 
Merkin reunoille ei lisätä kehyksiä tai paksuntavia reunanauhoja. (kuva 40)

Kuva 40.   Sektorointimerkki

Sektorointimerkin kiinnitys on kuvattu vaatimusmäärittelydokumentin (Liikenne-
viraston ohjeita 9/2017) kappaleessa 6 ”Ripustusosat ja kiinnikkeet”.  
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6  Opastesuunnitelmat 

6.1  Opasteiden ja sektorointimerkkien 
 sijoitussuunnitelmat

Opasteiden sijoitussuunnitelmassa opasteiden etupintakuvat sijoitetaan aseman poh-
jakuvaan ja ne yhdistetään viiteviivoilla opasteisiin siten, että viiteviiva yhdistetään 
sille puolelle opastekoteloa, jota ko. etupinta kuvaa. Opastekotelot tulee esittää sijoi-
tussuunnitelmissa oikean kokoisina. Viiteviivojen värinä käytetään punaista, jotta ne 
erottuvat kuvasta. Etupintakuvan yhteyteen tulee merkitä ko. opasteen opastetunnus, 
jossa esitetään [asemanimilyhenne] – [laitetunnus] – [opasteen numero], esimerkiksi 
yksipuolinen opaste TKL-SO-01. Mikäli opaste on kaksipuolinen, opasteen etupinnat 
numeroidaan seuraavasti: TKL-SO-02a ja TKL-SO-02b. Asemanimilyhenteet löytyvät 
viimeisimmästä rautateiden verkkoselostusdokumentista (Liikenneviraston väylätie-
toja 3/2014). Lisäksi opastetunnuksen yhteyteen merkitään opasteen kiinnitystavan 
lyhenne, onko opaste 1- vai 2-puoleinen ja tapauskohtaisesti asennuskorkeus (AK). 
Asennuskorkeus tarkoittaa opastekotelon alareunan ja valmiin pinnan välistä kor- 
keutta.

Asemanimikylttejä tulee käyttää jokaisella laiturilla ja nimen tulee esiintyä vähintään 
80 m välein laituria kohden. Asemanimikyltit asennetaan aina laiturin viimeisimpiin va-
laisin- tai katospylväisiin ja tämän jälkeen nimikylttejä sijoitetaan tasaisin välimatkoin 
kiinnityspisteiden mukaan. Asemalla, jossa on kaksi laituria nimikyltit eivät saa olla 
vastakkain vaan niiden tulee olla viistottain toisiinsa nähden (ns. siksak). Asemalla, 
jossa on enemmän kuin kaksi matkustajalaituria asemanimikyltit asennetaan samoi-
hin linjoihin. Jos asemalla on vain yksikielinen nimi, tulee nimikylttien osoittaa kohti 
asemarakennusta tai mikäli asemarakennusta ei ole, laiturin keskipistettä tai keskeistä 
kulkuaukkoa kohti.

Raidenumero-opaste asennetaan aina, jos rautatieasemalla on useampi kuin yksi rai-
de. Raidenumero-opasteiden lukumäärä määräytyy laituripituuden mukaan. Alle 200 m 
pituisilla laitureilla asennetaan yksi raidenumero-opaste raidetta kohden, tätä pidem-
millä laitureilla kaksi. Raidenumero-opaste sijoitetaan laiturilla mahdollisimman nä-
kyvälle ja keskeiselle paikalle. Raidenumero-opasteiden sijoittelussa tulee huomioida, 
että niitä ei sijoiteta raidenäyttöjen välittömään läheisyyteen, koska raidenäytöissä on 
myös näkyvissä raidenumerot.

Suuntaopasteita asennetaan siten, että tarjottava tieto riittää reitin valintaa koskevan 
päätöksen tekemiseen. Esteetön reitti on opastettava aina, mikäli se poikkeaa normaa-
lista reitistä. Jos normaali reitti on esteetön, opastussuuntaan ei lisätä pyörätuolipikto-
grammia. Liityntäliikenteen käyttöön on opastettava lähtökohtaisesti kaikkialla, missä 
sitä on saatavilla. Opasteet on sijoitettava siten, että niiden havaitsemiseksi ei tarvitse 
mennä laiturin vaara-alueelle.

Aikataulukaappien sijainnit esitetään sijoitussuunnitelmassa ja niiden opastetunnuk-
sessa ilmoitetaan aikataulukaappielementtien määrä, kiinnitystapa ja onko kaappi 1- 
vai 2-puoleinen. Aikataulukaapit tulee sijoittaa niin, että niiden eteen jää vapaata tilaa 
seisomista tai pyörätuolia varten.
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Opasteiden sijoitussuunnitelmissa esitetään myös Liikenneviraston dynaamiset näyt-
tölaitteet, kuten raidenäytöt ja junien aikataulunäytöt. Raidenäyttöjen opastetunnuk-
set ilmoitetaan muodossa [asemanimilyhenne] – [laitetunnus] – [raide] – [raidenäytön 
numero], esimerkiksi TKL-RNS-R1-01 ja aikataulunäyttöjen opastetunnukset muodos-
sa [asemanimilyhenne] – [laitetunnus] – [sijainti] – [aikataulunäytön numero], esimer-
kiksi TKL-TFT-TUN1-01.

Sektorointimerkeistä tehdään oma sijoitussuunnitelma, jossa esitetään sektorointi-
merkkien sijainnit ja junakokoonpanojen pysähtymispaikat eli lähijunien osalta run-
komerkkien paikat ja kaukojunien osalta pituus- ja pysähdyspaikkamerkkien paikat. 
Sektorointimerkit suunnitellaan lähijunien osalta 50 m sektoreina (A-D), jotka jakau-
tuvat kahteen 25 m väliin. Kaukojunien osalta sektorit ovat 100 m pitkiä (A-D) ja nämä 
jakautuvat kahteen 50 m väliin.

Junien runko-, pituus- ja pysähdyspaikka merkit suunnitellaan, valmistetaan ja asen-
netaan ”Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 17, Radan merkit ja merkinnät” (Liikenne-
viraston ohjeita 8/2016) mukaan.
 
Sijoitussuunnitelmissa pitää esittää laitetunnusten ja kiinnitystapojen lyhenteiden 
selitykset. Sijoitussuunnitelmassa pitää esittää myös radan pituussuuntaiset ilman-
suunnat. Selkeiden vuoksi ilmasuunnat esitetään asemien niminä, esimerkiksi rata-
osan pääteasemat.

Sijoitussuunnitelmissa esitetään laitureiden pituudet (laituritason sijoitussuunnitel-
ma) ja kulkuyhteyksien tarkennukset esimerkiksi luiska-/porrasyhteys alikulkuun. 

Sijoitussuunnitelmassa tulee olla piirustusnimiö, josta selviää ainakin
1. suunnitelman tilaaja
2. suunnitelman toimittaja
3. suunnittelija, tarkastaja ja hyväksyjä
4. piirustuksen sisältö, mittakaava ja piirustusnumero

Liitteessä 1 on esitetty esimerkki opasteiden sijoitussuunnitelmasta, liitteessä 2 lähi-
junien runko- ja sektorointimerkkien sijoitussuunnitelmasta ja liitteessä 3 kaukojunien 
sektorointi-, pituus- ja pysähdyspaikkamerkkien sijoitussuunnitelmasta.

6.2  Opasteiden mitoituskuvat

Opasteiden mitoituskuvissa pitää esittää jokaisen opasteen mittakuva, jonka perus-
teella opasteet valmistetaan. Mitoituskuvista tulee selvitä opastekotelon mitat (kor-
keus ja leveys) ja informaatio-osan mitoitus. Mitoituskuvissa pitää viitata opasteiden 
sijoitussuunnitemassa määritettyihin opastetunnuksiin ja näiden perusteella opasteet 
laitetaan järjestykseen. Jos asemalla on monta samanlaista opastetta, niin riittää, että 
mitoituskuva esitetään yhdestä niistä. Kyseisen opasteen mitoituskuvaan viitataan 
niillä opastetunnuksilla mitä se koskee. 

Opasteiden mitoituskuvissa pitää esittää laitetunnusten lyhenteiden selitykset. 
Mitoituskuvissa tulee olla piirustusnimiö, josta selviää samat asiat kuin sijoitussuunni-
telman piirustusnimiöstä. 

Liitteessä 4 on esitetty esimerkki opasteiden mitoituskuvista.



32 Liikenneviraston ohjeita 8/2017
Rautatieasemien staattiset opasteet – Suunnitteluohje

6.3  Opasteiden yksikköluettelo

Opasteiden yksikköluettelossa (excel -taulukko) pitää esittää jokainen aikataulukaap-
pi, raidenumero, valaistu kolmio-opaste, asemanimikyltti, suuntaopaste ja sektorointi-
merkki omalla rivillä. Yksikköluettelon sarakkeista pitää löytyä ainakin seuraavat tiedot:

1. opastetunnus
2. laite
3. kaksipuolisuus
4. kiinnitys
5. koko (korkeus/leveys/paksuus)
6. sähköistys (LED/peltinen)
7. huomioita (mahdollinen kuvaus opasteen asennuspaikasta yms.)
8. kotelot (opastekoteloiden, peltisten opasteiden ja aikataulukaappi-
 elementtien määrät)

Liitteessä 5 on esitetty esimerkki opasteiden yksikköluettelosta.

6.4  Työselostus

Kaikilla uusilla ja peruskorjattavilla asemilla tulee matkustajainformaatiojärjestel-
mistä laatia työselostus. Työselostuksessa tulee esittää tapauskohtaisesti staattisesta 
opastuksesta ja dynaamisista näyttölaitteista ainakin seuraavat asiat:

1. viittaukset ko. suunnitelmiin
2. laiteiden kaapelointisuunnitteluun liittyvät lähtötiedot (laiteiden 
 kaapeloinnit esitetään aina sähkösuunnittelijan erillisissä suunnitelmissa)
3. viittaukset laitteiden valmistuksessa ja asennuksessa käytettäviin 
 Liikenneviraston ohjeisiin ja rakenteiden/perustusten tyyppikuviin
4. laitteiden hankintaan ja asennuksiin liittyvät rajapinnat
5. maininta, että laitteille tulee Liikenneviraston toimesta suorittaa 
 vaatimusmäärittelyn mukaisesti vastaanottotarkastus.
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