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villa teillä. Liikennemerkkien värejä, rakennetta ja mi-

toitusta koskevilta osiltaan ohjeet velvoittavat kuiten-

kin kaikkia tienpitäjiä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.9 

Q K1-319 
LINJA-AUTOPYSAKKIEN MERKITSEMINEN 27.8 . 1984 

1. YLEISTA 

Tämä ohje linja-autopysäkkien merkitsemisestä koskee merkkien sijoi-
tuksen ja käytön osalta yleisiä teitä. Ohjeessa esitetyt liikenne- 
merkkien mitoituspiirrokset koskevat kuitenkin linja-autopysäkkien 
merkit semistä kaikilla yleisesti liikennöidyillä teillä ja kaduilla. 

Linja-autopysäkkien rakentamisesta ja mitoituksesta on annettu erik-
seen ohjeet TVL : n Teiden suunnitteluohjeissa. 

2. KAYTETTAVAT LIIKENNEMERKIT JA LISAKILVET 

2.1 	Yleistä 

Linja-autopysäkkien merkitsemiseen on käytössä kaksi eri rerkkiä: 
531 (Palkaulisliikenteen linja-auton pysäkki) ja 532 (Kaukoliikenteen 
linja-auton pysäkki). Jos pysäkki on tarkoitettu sekä paikallis- että 
kaukoliikenteen vuoroille » pysäkki merkitäan molemmilla merkeillä. 

Jäljempänä esitettyjä listikilpiä voidaan käyttää pysäkkimerkin yhtey-
dessä selventämään pysäkin sijaintia ja käyttöä sekä antamaan mat-
kustajille tietoa linjoista. Lisäkilpien tekstityyppinä käytetään TVH:n 
hyväksymää tekstityyppiä. Tekstikoko on esitetty mitoituspiirroksis- 
sa. 

Rakenteellisesti lisäkilvet voidaan yhdistää päämerkin kanssa samaan 
kilpiaihioon. 

Muita kuin tässä ohjeessa mainittuja lisäldipiä ei saa käyttää pysäk-
kimerkin yhteydessä. 

2.2 	Pysäkkimerkit 

Paikallisifikenteen pysäkkimerkki on väriltään keltamusta ja kau- 
koliikenteen pysäkkimerkld sinivalkoinen. 	Merkit päällystetään 
heijastavafla kalvolla. 	Merkkien mitoitus ja värit on esitetty 
kuvissa 1 ja 2. 

Pysäkkikilpeen ei saa sijoittaa muita merkkejä, tunnuksia tai tekstejä. 

2.3 	Pysäkin nimikilpi 

Pysäkin nimi voidaan ilmoittaa lisäkilvellä. Pysäkin nimessä käytetään 
kylän tai kaupunginosan nimeä, läheisyydessä olevan puiston, torin, 
rakennuksen, poikkikadun tms. yleisesti tunnetun kohteen nimeä tai 
pysäkin osoitetta. Nimikilven värit ovat samat kuin pysäkkimerkin, 
jonka yhteydessä se on (kuvat 3 ja 5). 
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2.4 	Pikavuoro 

Lisäkilvellä "Pikavuoro" ("Snabbtur") merkitaän pysäkit, joilla pika- 
vuoron linja-autot saavat pysähtyä (kuvat 4 ja 5). Mandollisista 
käyttörajoituksista ilmoitetaan tiedotus- ja aikataulukilvessä. 

2.5 	Linjakilpi 

Linjakilvessä voidaan ilmoittaa linjan numero, mandollinen kirjaintun-
nus, tariffitunnus tai liikenteenharjoittajaryhmän tunnus sekä linjan 
pääteaseman nimi. Kilven pohjaväri on valkoinen ja teksti yleensä 
musta. 

Linjakilpeä ei lueta lisäkilveksi, joten numero- ja kirjaintunnukset 
voivat olla värillisiä. Linjakilvissä voidaan käyttää myös muitakin 
tekstityyppejä kuin TVH:n hyväksymää tekstityyppiä. Kuvissa 6 ja 7 
on esimerkkejä linjaih iki1t vn eleunsa ole 
heijastavaa materiaalä 

2.6 	Tiedotus- ja aikataulukilpi 

Pysäkkimerkin pylvääseen voidaan kiinnittää erillinen tiedotus- ja 
aikataulukilpi, johon kiinnitetään aikataulut ja jossa voidaan esittää 
kaikki muukin tarvittava tieto linja-autojen liikennöinnistä (kuva 7). 
Jos pysäkki on tarkoitettu joidenkin tai kaikkien vuorojen osalta vain 
autoon nousevile tai autosta poistuvulle. niin käyttörajoitus ilmoi-
tetaan tekstillä "Vain autoon nouseville" ("Endast för pstigande") tai 
"Vain autosta poistuvile" ("Endast för avstigande"). 

Tiedotus- ja aikataulukilpeä voidaan käyttää erityisesti vaihtoyh-
teyksiä palvelevilla pysäkeillä, päätepysäkeilä sekä vilkkaasti lii-
kennöidyillä pysäkeillä. Kilven kiinnittämisestä ja tiedotusten sekä 
aikataulujen ajantasalla pitämisestä huolehtii kunta tai liikennöitsijii 

3. 	MERKKIEN SIJOITTAMINEN 

3.1 	Yleistä 

Pysäkkimerkin asettan]ises sa on otettava huomioon, että muuta kuin 
ajoradan ulkopuolella olevaa pysäkkiä ei saa sijoittaa paikkaan, jossa 
pysäyttäminen on kielletty tiehikennelain ja -asetuksen perusteella. 
Pysäkin järjestelyperiaatteet on esitetty TVL : n Teiden suunnitteluoh-
jeissa. Merkki sijoitetaan siten, että se on havaittavissa tien suun-
nassa riittävän etäältä ja sen liikennettä ja kunnossapitoa haittaava 
vaikutus on mandollisimman vähäinen. 

Merkkien ja lisäkilpien asettamisesta voi kunta tehdä esityksen tie- 
ja vesirakennuspiirille. Tällöin kunta toimii myös liikennöitsijöiden 
sekä yksityisten henkilöiden edustajana. 

Merkit hankkii, pystyttää ja kunnossapitää tienpitäjä, ellei toisin ole 
sovittu. Kustannusjaosta voidaan sopia kunnan ja likennöitsijöiden 
kesken esimerkiksi pysäkin nimi- ja linjakilven sekä tariffitunnuksen 
asettamisen yhteydessä. 
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3.2 	Sijainti tien poikkileikkauksessa 

Merkki pyritään sijoittamaan yleensä pysäkin tukipientareelle. Jos 
merkin näkyvyys tukipientareelta on huono, merkki voidaan sijoittaa 
odotustilan ja pientareen rajakohtaan. Korotetun jalkakäytävän ja 
pyörätien kohdalla merkki sijoitetaan jalkakäytävän ja pyörätien ui-
koreunaan. Merkin korkeus on yleensä 2,2-2,5 metriä tien pinnasta. 
Kuvassa 8 on esitetty eri vaihtoehtoja merkin sijoittamisesta. 

Pysakifl. , jolla on sadekatos, pysäkkimerkld kiinnitetään sadekatoksen 
rakenteisiin (kuva 10). 

	

3.3. 	Sijainti tien pituussuunnaSsa 

Linja-autopysäkin pituussuunnassa merkki sijoitetaan siten, että mer-
kin etäisyys pysäkin täysleveän osan alusta on ajosuuntaan 2/3-3/4 
täysleveän osan kokonaispituudesta (kuva 10). 

Milloin pysäkkiä ei ole erotettu ajoradasta tiemerkinnöin, osoitetaan 
pysäkkiin iittyvä pysäyttämisrajoitUs yhtenäisellä keltaisella 
reunaviivalla (kuva 9). 

	

3.4 	Usean merkin sijoittaminen 

Paikallis- ja kaukoliikenteen merkit kiinnitetään yleensä samaan pyl-
vääseen. Tällöin kaukoliikenteen merkki lisäkilpineen asennetaan ylä-
puolelle. Jos pysäkki on vilkkaasti liikennöity, voidaan merkit 
sijoittaa myös omiin pylväisiinsä siten, että niiden välimatka on vä-
hintään 4 metriä. Jos pysäkki on mitoitettu useammaile kuin yhdelle 
autolle, merkit sijoitetaan siten, että paikailis- ja kaukoliikenteen 
autot voivat pysähtyä yhtäaikaa pysäkin täysleveän osan eri kohdffie. 
Pysäkkimerkki, jolla pysähtyy useampi vuoro, sijoitetaan pysäkin 
loppupäähän ajosuunnasta katsoen (kuva 9). 

Kuvan 1 mukaiset merkit kiinnitetään pylvääseen kantakiinnityksellä. 
Kuvan 2 mukaiset merkit kiinnitetään kehysrakenteeSeen. Erityyppi-
siä linja-auton pysäkkimerkkejä ei saa käyttää samassa pylväässä tai 
telineessä. Niiden käyttöä tulee välttää lähellä toisiaan. 

	

3.5 	Pysäkin merkitseminen varalaskupaikalla 

Lentokoneiden varalaskupaikalla olevaa linja-autopysäkkiä ei voida 
merkitä pylvääseen kiinnitetyllä pysäkkimerkillä. Pysäkki merkitään 
pelkästään tiemerkinnöin ja pysäkin kohdalle maalataan teksti "pysäk-
ki" (kuva 11). 

	

3.6 	Väistämisvelvollisuutta osoittavan merkin käyttö linja-autopysäkeilä 

Jos linja-autopysäkki on rakenteellisesti erotettu ajoradasta esim. 
erotuskaistaila, tulee pysäkiltä lähtevälle ajoneuvofle osoittaa 'väis- 
tämisvelvollisuus liikennemerkillä 231 (VäistämisvelvollisUUS risteyk- 
sessä) (kuva 9). 
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4. 	LUVAT YLEISILLA TEILLI' 

Pysäkkirnerkin asettamisesta yleisiile teille päättää tie- ja vesir-
kennuspiiri, joka myös päättää paikaulis- ja kaukoliikenteen merki 
käyttämisestä kuultuaan ensin kunnan, poliisin ja lilkennöitsij 
edustajia. 

Luvan sadekatoksen rakentamisesta antaa tie- ja vesirakennuspiiri. 

Päätöksen lisäkilpien, linjakilpien sekä tiedotus- ja aikataulukilpieri käytöstä tekee tie- ja vesirakennuspiiri. Pikavuorokilpi asetetaan 
vain liikenneministeriön päätöksen mukaisille pikavuoropysäkejlle. 
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LIIKENNEMERKKI 531 a 
Poikallisliikenteen linja- auton pysökki 

0 

0 

440 

Pohja keltainen heijastavo 

Reunanouha jo linja- auto mustat 

LIIKENNEMERKKI 532 a 
Kaukoliikenteen linja - auton pysökki 

0 

N 1ri.-i.i.I.i 
0 1  

440 

Pohja sininen heijastava 
Reunanouha ia linja-auto valkoiset heijastavat 

5 

Kuva 1. Linja-auton pysäkin merkki 
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LIIKENNEMERKKI 531 b 
	

15 
Paikallisliikenteen linja - auton pysäkki 

ID 

520 	tiinnitysvaraus 

Pohja keltainen hejastava 

Linja - auto musta 

LIIKENNEMERKKI 532 b 
Kaukoliikenteen linja - auton pysäkki 

ID 

520 ± kiinnitysvaraus 

Pohja sininen heijastava 

Linja - auto valkoinen heijastova 

Kuva 2. Linja-auton pysäkin merkki kehysrakenteessa 
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Yksikielinen lisäkilpi 

, 

- 

Kaksikielinen lisäkilpi 

EI 
440 

Yksikielinen Ii säkilpi kehysrøkenteessa 

r 
Pöömerkln l.veys 

Kaksikielinen lisdkilpi kehysrokentees$a 

Q 
Päm.rkin leveys 

Merkin värit ja tieijastovuus määräytyvät päämerkin mukoan 

Erityisestä syystä voidaan käyttää myös tekstityyppia 
Hoos Helvetica Medium. 

'1 

1) 

Kuva 3. Lisäkilpi: Pysäkin nimikilpi 



J 3 Pohja sininen heijastava 
Tekstit ja reunanauhat 
vokoiset heijastavat 
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LIIKENTEEN OHJAUS 	1 C.5.i. 

K1-319 Q 	LINJA-AUTOPYSAKIIEN MERKITSEMINEN 	27 .8. 1984 

5 k 	5: 

- ______________________ 

Kaksikielinen lisäkilpi 

Yksikiehnen hsäkiipi kehysrokenteessa 
0) 

,L1 
Päämerkjn Isvevs 

Kaksiki.linen 1 isä kilpi kshysrakenteessa 

I P ©© 

_____ ¶1 
__________ 	Pöömarkin leveys 

Erityisestä syystä voidaan käyttää myös tekstityyppiä 
Haas Helvetica Medium 

Kuva 4. Lisäkilpi: Pikavuoro 
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K1-319 
LINJA-AuTopysAl:KIEN MERKITSEMINEN 27.8. 1984 

	

merkki 532 	 merkki 532 

Pohja 	II 	 Pohja 
hei ja stava heijastova 1 	______ 

sininen 	1 	Ii - 	 . 	sininen 

merkki 531 
Pikavuor Pohja 	II 

Maarianvaa\a 
JastavJL__© 1 

MaIIiI 
Teksti ja reunanauha\ 
heijastava valkoinen Teksti ja reunanauha mustaY 

Merkin 531 yhteydessä lisäkilven 85!-
852 (voimassaoloaika) pohja on hei-
jostavo keltainen ja teksti ja reuno-
nauha musta, 853n teksti heijostavo 

© 	 punainen. 
__________________ 	Merkin 532 yhteydessä lisäkilven 

851- 852 pohja on heijastava sininen 

8 — 17
ja teksti ja reunanauho heijastavo val- 
koinen, 853 n teksti heijastava punainen. 

(8-13) 1 

Kuva 5. Esimerkkejä Pikavuoro - ja Pysäkin nimi - lisä kilpien 
sijoittamisesta ja värien määräytymisestä. 
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- 

1 

0 

o _ __ 

Pikavuoro 
Snabbtur 

0 

o 

Ylioppilastalo 
0 

Studenthuset 

.: 

o32353639c 
0 39 	Simonkenttä A Simonsfältet 

°625631 	0 

- 

kautta va 

Helsinki 	Koivukylä 
Björkby 	0 

0  634 S Helsingfors 

Kuva 6. Esimerkki pysökkimerkkien, Iisäkilpien ja linjakilpien 
sijoittamisesta kehysrakenteeseen 

- 

520 

596 
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Kaukoliikenteen linjat 
	 Paikallisliikenteen linjat 

merkki 532 
	 merkki 531 

DD 

Pi kavuoro 
Linjakiipi 

Linjakilpi 

Linjakilpi 

Linjakilpi 

Linjakilpi 

- Pysäkin nimi 

Aikataulu kehys 
Votdaan sijoittaa näkymöän 
haluttuun suuntaan 

merkki 532 
	

merkki 531 

Pohja 	
_Ic3:JcJcL t,eijastava 	________ 

sininen 

Pikavuoro 
Snabbtur 

EiJDDD II Pohja 
II h,iastava 
II keltainen 

Viherlaakso 
Gröndal 

Kuva 7. Esimerkkejä pysdkkimerkkiefl. lisäkilpien, linjokilpien ja 
aikatauluketiyksen sijoittamisesta 
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LIIKENTEEN OHJAUS 1 	C.5.i.9 	1 Q 1 	K1-319 	1 
L1NJA-AUTOPYSAKKLEr MERKITSEMINEN 27.8.1984 

Ajoradasta erotettu linja - autopysäk k 

Odotustita Ajorata 	 Eristyskaista * 	Pysukki 

1- 	
lO 2202 50 

Ajortaan välittömästi tiittyvä Linja- autopysäkki 

IyQJflU piennar 
Ajorato 	 Pysäkki 	1 

1 	 1 
1 	 1 

-1 	 ______ 	
050 

Korotetu Ilo jalkakäytävällä varuste tulla tiellä oleva 
linja -autopysäkki 

Ajoratu 	 Jk-tie 

1 	 2.50 

Kuva 8. Pysäkkimerkin sijainti poikkileikkauksessa 
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LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.9 

Q r 
LINJA-AUTOPYSAKKIEN 1'.IERKITSEMINEN 27.8 .1984 

Normaali pysäkki 

1 

2/3  

Pysäkki liittymässä, kauko- ja paikallisliikenteen 	#säkkimerkit erillään 

Pysäkillä erotuskaista 

Pysäk k i korotetun jalkakäytävän kohdalla 

Kuva 9. Esimerkkejä pysäkkimerkin sijainnista pituussuunnassa 
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C.5.1.9 

K1-319 
27.8.1984 

Kuva 10. Merkin sijoittaminen pysäkk ikatokseen 
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K1-319 
LINJA-AUTOPYSÄKKIEN !1ERKITSEMINEN 	27.8.198 

48 6678 30 120 20 

1rTi1T 
10 

3000 	 4' 

Ruotsin kielisenä tekstinä 
käytetäan merkintää 
IHALLPLATSN 

keUainen 
reunov livo 

u 

EI 

EI 
E1 

________ 	________ ______ - .. 	- ________ 

Kuva 11. LInj-autopySdkkI varataskupaikalla. 
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1. YLEISTA 

2. KAYTETTAVAT LIIKENNEMERKIT 

2.1 	Liätäpuhelimen opastusmerkki 

2.2 	Hätäpuhelinen etäisyysrnerkki 

3. MERKKIEN SIJOITTAMINEN 

3. 1 	Ilätäpuhelimen opastusmerkki 

3.2 	Hätäpuhelimen etäisyysmerkki 
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IIATAPUHELIMIEN P1ERKITSEMINEN Ki -319 Q 27.8.1984 

1. YLEISTA 

Tämä ohje koskee yleisten teiden varsille asetettujen hätäpuhelimien 
merkitsemistä. Kaikki liiitäpuhelimet merkitään opastusmerkillä. Tie-
osilla, joilla on useita hätäpuhelimia säännöllisin välein, käytetään 
hätäpuhelimien välillä etäisyysmerkkejä, jotka opastavat lähimpään 
hätäpuhelimeen. 

2. KÄYTETTAVAT LIIKENNEMERKIT 

2.1 	flätäpuhelimen opastusmerkki 

flätäpuhelimet merkitään opastusmerkillä 714 (Hätäpuhelin) (kuva 1). 
Merkki on aina kaksipuolinen ja sen normaali koko on 880 x 1000 mm. 

Ilätäpuhelimen ollessa risteävällä tiellä voidaan hätäpuhelin opastaa 
päätieltä pienellä opastusmerkillä (600 mm x 640 mm) ja lisäkilvellä, 
jossa on nuoleila osoitettu puhelimen sijainti (kuva 2). 

2.2 	Hätäpuhelimen etäisyysmerkki 

Tieosalla, jolla on useita hätäpuhelimia, lähin hätäpuhelin osoitetaan 
etäisyysmerkillä. Merkkinä on hätäpuhelimen opastusmerkki (400 x 
500 mm) sekä lisäkilpi, jossa on nuoli ja etäisyys lähimpään hätäpuhe-
ilmeen (kuva 3). 

Yksiajorataisilla teillä ilmoitetaan etäisyys vain lähimpänä olevaan 
hätäpuhelimeen. Moottoriteilä ja muilla kaksiajorataisilla teillä 
ilmoitetaan etäisyys seuraavaan ajosuunnassa olevaan puhelimeen sekä 
lisäksi myös taaksepäin edelliseen puhelimeen, jos se on lähempänä 
kuin ajosuunnassa oleva puhelin (kuva 4). 

3. MERKKIEN SIJOITTAMINEN 

3.1 	Ilätäpuhelimen opastusmerkki 

Opastusmerkki 714 (Hätäpuhelin) sijoitetaan hätäpuhelimen kohdaiie 
2-3 metrin etäisyydelle pientareen reunasta. Jos merkki tulisi tällöin 
sivuojan syvimpään kohtaan, merkki sijoitetaan 1-2 metriä kauemmaksi 
pientareen reunasta vastaluiskaan. Merkin alareunan korkeus tien 
pinnasta on noin 1,5 metriä. 

Risteäviillä tiellä olevan hätäpuhelimen opastusmerkki sijoitetaan nor-
maalin liikennemerkin tapaan tien luiskaan suunnistu staulun jälkeen 
tai, ellei suunnistustaulua ole, 50-200 metriä ennen liittymää. 
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3.2 	Hätäpuhelimen etäisyysmerkki 

Hätäpuhelimella varustetun tiejakson alku- ja loppupistettii ei merkitä 
erillisillä alkamis- ja loppumismerkeillä. Tiej akson reunimniaiset pu-
helimet opastetaan 5 kilometrin etäisyydeltä ellei tällä matkalla ole 
muita yleisöpuhelimia, joita voidaan käyttää kaikkina vuorokaudenai-
koina. Jos yleisöpuhelimen tai sen opastusmerkin etäisyys ensimrnäi-
seen hätäpuhelirneen on yli kilometri, opastetaan hätäpuhelin tällä 
matkalla alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

Etäisyysmerkit asetetaan 0,5-1 kilometrin välein. Ensimmäinen etäi-
syysmerkki asetetaan noin 0,5 kilometrin ja toinen noin 1,0 kilometrin 
etäisyydelle hätäpuhelimsta sekä seuraavat noin kilometrin välein. 
Merkin paikka valitaan -100 metrin tarkkuudella siten, että maasto- 
olosuhteet sallivat merkin pystyttämisen sopivalle etäisyydelle tiestä. 
Jos hätäpuhelirnen tai sen opastusmerkin näkyvyys on erittäin hyvä, 
lähimmät etaisyysmerkit (= 0,5 km) voidaan jättää pois (kuva 4). 

Merkki sijoitetaan tien suuntaisesti vastaluiskaan tai, jos vastaluiska 
on kovin kaukana tai sitä ei ole lainkaan, 3-5 metrin etäisyydelle 
pientareen reunasta. Merkin alareunan korkeus tulee olla noin 1,5 
metriä tien pinnasta (kuva 5). 

Ilätäpuhefimen sijoittaminen linja-autopysäkin yhteyteen ja opasta-
minen. 
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Kuva 2. Hätäpuhelimen opastusmerkki, hätäpuhelin 
risteävällä tiellä 
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Kuva 3. Hätäpuhelimen etäisyysmerkki 
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sijoittaminen 
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1. YLEISTA 

Tienkäyttäjiä haastatellaan esim. liikenteen määräpaikkatutkimuksissa. 
Haastattelu tehdään joko otoshaastatteluna, jolloin vain osa autoista 
pysäytetään haastattelua varten, tai koko liikenteen kattavana, jolloin 
kaikki ohikulkijat pysäytetään. 

Haastattelupaikka valitaan siten, että ajoneuvojen pysäyttäminen ei 
aiheuta vaaraa. Parhaimpia haastattelupaikkoja ovat pysäköinti- ja 
levähdysalueet. Usein joudutaan haastattelupiste valitsemaan kuiten-
kin siten, että ajoneuvot joudutaan pysäyttämään ajoradan reunaan. 

2. KÄYTETTAVAT LIIKENNEMERKIT JA LIIKENNEJARJESTELYT 

Haastattelututkimuksesta varoitetaan liikennemerkillä 189 (Muu vaara), 
jossa on lisäkilpi "Liikennetutkimus" ("Trafikundersökning"). Tutki-
musalueella kielletään ohittaminen liikennemerkillä 351 "Ohituskielto". 
Ennen haastattelupaikkaa sijoitetaan merkki 121 (Kapeneva tie) ja 
siihen lisäkilpi "Valmistaudu pysähtymään" ("Var beredd att stanna"). 
Tiellä, jolla on kaksi tai useampi ajokaista samaan suuntaan, tien 
kapeneminen osoitetaan merkifiä 623 (Ajokaistan päättyminen). Täl-
löin lisäkilpi "Valmistaudu pysähtymään" asetetaan merkin 189 (Muu 
vaara) yhteyteen (kuvat 1-3). 

Taajamassa ja erityisestä syystä muuallakin liikennemerkit voidaan 
sijoittaa lähemmäs haastattelupistettä, kuin kuvissa 1-3 on esitetty. 
Tällöin merkkieri sijoitukseen vaikuttavat paikalliset olosuhteet, 
liittymät yms. 

Nopeusrajoitus merkitään porrastettuna 50:een km/h lähtien kyseisen 
tieosan pysyvästä nopeusrajoituksesta tai yleisrajoituksesta 80 km/h, 
esimerkiksi 100-80-50. 

Merkit sijoitetaan tien molemmille puolille, jos kaistoja on samaan 
suuntaan kaksi tai useampia. 

Vastaantulevaa liikennettä, joka ei osallistu haastatteluun, varoitetaan 
haastattelupaikasta nopeusrajoituksella, ohituskiellolla ja kapenevan 
tien merkillä 

Haastattelupaikalla tie "jaetaan" neljään kaistaan: 
- 	haastateltavien pysähdyspaikka 
- 	haastattelijoiden oleskelutila, "turvakuja" 
- 	haastattelun ohiajavien kaista 
- 	haastattelupaikan sivuuttamiskaista vastaantulijoille. 
Kaistat merkitään sulkupylväin. Ajoreitit osoitetaan merkeillä 417 ja 
418 (Liikenteen jakaja). Vähäliikenteisillä teillä em. kaistat voidaan 
jättää merkitsemättä, milloin haastattelu tapahtuu linja-autopysäkiilä. 

Kuvissa 1-4 on esitetty esimerkkitapauksia liikenteen ohjauksesta yk-
si- ja kaksiajorataisilla teillä sekä pysäköintialueella. 
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Kuva 1. Haastattelututkimus yksiajorataisella tiellä, haastattelu 
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1. YLEISTÄ 

Kiertoteiden viitoitukseUa osoitetaan määrätylle ajonuvoryhmälle tai 
koko tien ollessa suljettuna kaikille ajoneuvoryhmille tarkoitettu 
kiertotie. 

Kiertotietä ei merkitä yksinomaan erikoiskuljetuksia varten. 

2. VIITOITETTAVAT KIERTOTIET 

2.1 	Yleistä 

Kiertotiet ovat joko pysyviä tai tilapäisiä. Pysyvät kiertotiet on 
tarkoitettu yleensä tietylle ajoneuvoryhmälle, joka ei voi käyttää 
suorinta tietä. Tilapäiset kiertotiet on tarkoitettu tapauksesta 
riippuen joko kaikille ajoneuvoille tai tietylle ajoneuvoryhmäfle. 

Vähainkenteisillä teillä, joilla liikenne on paikallista liikennettä, 
voidaan kiertotie opastaa lyhytaikaisen tietyön tms. syyn vuoksi kier-
totielle tiedotustaululla, jossa kerrotaan kiertotiestä esim. "Liikenne 
Pohjan sillan yli keskeytynyt, kiertotie Rumon kautta". 

2.2 	Pysyvät kiertotiet 

Paino-, leveys- tai korkeusrajoitukset 

Kiertotie viitoitetaan liikennerajoituksen ollessa valta-, kanta- tai 
seudullisella tiellä sekä muulla vilkkaasti liikennöidyllä tiellä, jolla on 
paljon raskasta liikennettä (kuvat 2, 3 ja 4, sivut 49, 50 ja 51). 

Ei e rtotien suunnistustaulu matalan alikulun kohdalla 
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hiertotieta ei viitoiteta hiljaisella tiellä olevan liikennerajoituksen 
vuoksi. 

Kaupungin läpiajo 

Kaupunkialueila, joilla raskas liikenne voi katutilan ahtauden tai 
muun syyn vuoksi häiritä asutusta tai muuta liikennettä, raskas läpi-
kulkuffikenne voidaan ohjata kiertotien kautta (kuva 5, sivu 52). 

2.3 	Tilapäiset kiertotiet 

Lautan kiertotie 

Lautan pysyvien rajoitusten kuten esim. painorajoituksen sekä aika-
taulun mukaisen liikennöinnin (yöllä suljettu) vuoksi kiertotietä ei 
vii toiteta. 

Lauttaliikeriteen ollessa tilapäisesti keskeytynyt jääesteiden tms. syyn 
vuoksi vlitoitetaan lauttayhteyden korvaava kiertotie (kuva 6, sivu 
53) tai käytetään kohdassa 2.1 mainittua tiedotustaulua. Kun jäätie 
korvaa lauttayhteyden ja jäätiellä on aihaisemmat painorajoitukset kuin 
lautalla, raskas liikenne ohjataan kiertotielle (kuva 7, sivu 54). 

Tietyö 

Tietyön yhteydessä tie joudutaan yleensä sulkemaan kokonaan tai 
osittain liikenteeltä. Kiertotieopastusta käytetään vain, kun ajorata 
on kokonaan katkaistu ja liikenne joutuu kiertämään tietyökohteen 
erikseen rakennetun kiertotien tai olemassa olevien teiden kautta 
(kuvat 8 ja 9, sivut 55 ja 56). 
Tietöiden liikenteen järjestelyt on esitetty tarkemmin TVH: n julkai- 
sussa "Tietöiden liikenteen järjestely" nro 742000. 
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Lyhyen kiertotien opastus 

Kelirikko 

Kiertotie viitoitetaan painorajoituksen ollessa kelirikon vuoksi valta-, 
kanta- tai seudullisella tiellä sekä muulla vilkkaasti lllkennöidyllä 
tiellä, jolla on paljon raskasta liikennettä (kuva 2, sivu 49). 

Tien ollessa kokonaan suljettu kelirikon vuoksi kiertotie viitoitetaan 
kuvien 6, 9 tai 10 (sivut 53, 56 ja 57) mukaisesti. Vähäifikenteisillä 
teillä viltoitus voidaan korvata kohdassa 2.1 esitetyllä tiedotustau-
lulla. 

Onnettomuuspaikka 

Tien ollessa suljettuna onnettomuuden tai vastaavan syyn vuoksi lii-
kenne ohjataan kiertotielle. Kiertotien tulee olla mandollisimman lyhyt 
ja tasoltaan sellainen, että suljetun tieosan liikenne voi käyttää sitä 
turvallisesti. Kiertotien jatkuvuus tulee esittää niin selvästi, ettei 
synny epäselvyyttä reitin jatkuvuudesta (kuva 10, sivu 57). 

Tiemestaripllrissä tulee olla riittävästi normaalin kokoisia ja pieniä 
kiertotien viittoja, jotta kiertotiet voidaan hätätapauksessa merkitä 
nopeasti. Päätie suljetaan tapauksesta riippuen esimerkiksi liikenne- 
merkeillä, sulkuaidafla tai poliisiautolla. 

LIIKENNEMERKIT JA KAYTTtKOHTEET 

3.1 	Yleistä 

Tässä luvussa on esitetty kiertoteiden viitoituksessa käytettävät lii-
kennemerkit ja niiden käyttökohteet. 

Kiertoteiden viitoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
ettei synny epäselvyyttä reitin jatkuvuudesta. Viitoitusta ei kuiten-
kaan välttämättä tarvitse toistaa jokaisessa liittymässä, jos kiertotie 
jatkuu pääsuuntana olevalla tiellä. 

Eri liittymissä voidaan käyttää tarpeen ja tilan mukaan joko suunnis- 
tustauluja, viittoja tai tunnus- ja numerosuunnistustauluja. 
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3.2 	Kiertotien suurinistustaulut 613 la 614 

613 	 614 

Kiertotien suunnistustaulua 613 käytetään erityisesti silloin, kun 
kiertotie on tarkoitettu kaikille ajoneuvoille. Taulua voidaan kuitenkin 
käyttää myös opastamaan tietylle ajoneuvoryhmälle tarkoitetulle kierto- 
tielle. Tällöin tauluun merkitään ajoneuvoryhmän tunnus. 

Kiertotien suunnistustaulua 614 käytetään opastamaan siinä osoitettu 
ajoneuvoryhmä kiertotielle, kun normaalisti viitoitettu reitti ei ole ao. 
ajoneuvoryhmäri käytettvissä. Tavallisesti taulu rajoitetaan kos-
kemaan raskaita, leveitä, korkeita tai pitkiä ajoneuvoja ja ajoneu-
voyhdistelmiä. Kiertotien pituus ilmoitetaan tarvittaessa 0,1 kilometrin 
tarkkuudella. 

Kiertotien suuniiistustaulussa 613 on mustalla pohjalla keltaiset kir-
jaimet, nuolikuvio ja reunanauha. Kiertotien suunnistustaulu 614 on 
sininen, jossa nuolikuvio ja teksti on esitetty valkoisella, kiertoreitti, 
sen pituus ja ajorieuvoryhmäri tunnus keltaisella ja mandolliset lii-
kennemerkit asianmukaisen värisinä. 

Taulussa 614 voidaan käyttää kielto- ja rajoitusmerkkejä 313 (Kuorma- 
ja pakettiautolla ajo kielletty), 314 (Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kiel-
letty) ja 341-347 (Ajoneuvon suurinta sallittua leveyttä, korkeutta, 
pituutta ja painoa rajoittavat merkit) osoittamaan syytä, jonka vuoksi 
kicrtotie on viitoitettu. Kielto- ja rajoitusmerkkien halkaisija on 
400 mm. 

Kiertotien suunnistuslauluja kivtetäan nornaalien suunnistustaulujen 
tapaan. 

Suunnistustaulun 611 'hteres l:iertotien suunnistustaulu 613 sijoi-
tetaan 50-100 metriä ennen olemassa olevaa suunnistustaulua, joka 
tarvittaessa peitetään osittain tai kokonaan. 

Suunnistustaulun 612 yhteydessä kiertotien suurnistustaulu 613 voi-
daan kiinnittää olemassa olevan taulun kanssa samaan telineeseen tai 
omaan telineeseen 50-100 metriä ennen sitä. Plolemmisssa tapauksissa 
olemassa oleva taulu tarvittaessa peitetn osittain tai kokonaan. 
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Kiertotien suunnistustaulua 614 käytetään joko yksinään tai suunnis-
tustaulun 611 yhteydessä. Suunnistustaulun 611 yhteydessä 
suunnistustaulu 614 sijoitetaan 100-200 metriä ennen normaalia 
suunnistustaulua. 

Kiertotien suuniistustaulua käytetäiin aina, kun kiertotie erkanee 
valta-, kanta- tai seudulliselta tieltä. 

3.3 	Kiertotien viitat 646 ja 647 

[iEiNoLA ' 	.KIERTOTI) 

646 	 647 

Kiertotien viittoja 646 ja 647 käytetaan kiertotien viitoittamiseen taval-
listen tienviittojen tapaan. 

Viittojen pohjaväri on musta ja kirjaimet, tunnukset sekä reunanauhat 
ovat keltaisia. 

Kiertotien viitta sijoitetaan kuten normaali tienviltta. Jos kiertotien 
viitta korvaa jonkin olemassa olevan viitan, kiinnitetään kiertotien 
viitta korvattavan viltan paikalle tai sen päälle. Tilapäisissä kohteissa 
korvattava viitta voidaan peittää mustalla muovilla tai kankaalla ja 
kiertotien viitta kiinnitetään samaan telineeseen sopivaan paikkaan. 

Kiertotien vlittaa 646, ossa on viitoituskohteen nimi, käytetään aina 
pysyvien, tietyille ajoneuvoryhmffle tarkoitettujen kiertoteiden opas-
tukseen. Tällöin viitan kantaan merkitään ajoneuvoryhmän tunnus. 
Samoin pitkäalkaisilla, esim. tietyökohteiden, kiertoteillä tulee mah-
dollisuuksien mukaan käyttää viittaa, jossa on mainittu viitoituskoh-
teen nimi. 

Kiertotien viittaa 647, jossa on teksti "Kiertotie", käytetäan tila-
päisillä ja lyhytaikaisilla kiertoteillä. Viittaan voidaan merkitä 
tarvittaessa ajoneuvoryhmän tunnus. 

Kiertotien viltassa 647 tekstin korkeus on sama kuin muissakin vii-
toissa (200 mm). Hätätapauksissa (onnettomuus, tien sortuminen 
tms.) voidaan kiertotien jatkuvuus merkitä pienillä viitoilla, joissa 
tekstin korkeus on 80 mm. 



46 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.9 

KIERTOTEIDEN VIITOITUS K1-319 - Q 27.8.1984 

3.4 	Kiertotien tunnus- ja numerosuunnistustaulu 

F1 
4, 

Iiertotien tunnus- ja nunerosuunnistustaulun tarkoituksena on antaa 
kiertotien käyttäjille ennakkotieto kiertotien jatkumisesta ja suunnasta 
edessä olevassa liittymässä. Taulua ei käytetä kiertotien alkamiskoh-
dassa vaan ainoastaan sen varrella, huolehdittaessa viitoituksen 
jatkumisesta. 

Taulussa esitetään sen vasemmassa reunassa tai alaosassa olevilla 
nuolilla kiertotien suunta. Tunnus- ja numero-osassa esitetään ajo-
neuvoryhmän tunnus ja tarvittaessa tien numero. 

Taulujen pohjaväri on musta ja nuolet, tunnukset, kirjainiet ja reuna- 
nauhat ovat keltaisia. Tienumerot ovat asianmukaisen värisiä. 

Tunnus- ja numerosuunnistustaulu sijoitetaan taajaman ulkopuolella 
100-150 m ennen liittymää. Taajamassa ja erityisestä syystä muualla-
kin taulu voidaan sijoittaa lähemmäs liittymää. Taulu voidaan sijoittaa 
myös liittymän jälkeen varmistamaan kiertotien käyttäjille oikea tie. 

Kiertotien johtaessa taajamassa tai katuverkolla monen eri tien kautta 
voidaan käyttää viittoja ja tauluja siten, että pienissä liittymissä 
käytetään ainoastaan tunnus- ja numerosuunnistustauluja ja merkittä-
vimmissä liittymissä lisäksi viittoja. 

3.5 	Kiertotioopastus 615 

615 

Kiertotieopastusnerkkiä käytetään osoittamaan lyhyttä kiertotietä. 
Merkkiä käytetään vain silloin, kun joudutaan siirtynään normaalin 
ajoraclan ulkopuolelle. Sitä käytetään pääasiallisesti tietyön yhtey-
dessä, kun ajorata on kokonaan katkaistu ja kiertotic väistää tietyö- 
kohteen. 
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Merkki sijoitetaan noin 200 m ennen kiertotien alkua. Taajamassa ja 
erityisestä syystä muuallakin merkki voidaan sijoittaa lähernmäs koh-
detta. Merkin yhteydessä käytetään tietyöstä varoittavia liiken-
nemerkkejä sekä katkaistulla tiellä sulkuaitaa ja nuolta, joka ohjaa 
kiertotien suuntaan. 

Merkin pohjaväri on musta ja kuvio sekä reunanauha ovat keltaiset. 

3.6 	Ajoreittiopastus 616 

[iR 
616 

Ajoreittiopastusmerkkiä käytetään ajoreitin ennakko-opastukseSsa. Sitä 
käytetään vain taajamien katuolosuhteissa. Merkissä voidaan pienois-
koossa olevalla liikennemerkiiä tai muutoin havainnollisesti osoittaa, 
minkä vuoksi ajoreitti on poikkeuksellinen. 

Merkki on mustareunainen, harmaa suorakaide, jonka sivu on vähin-
tään 100 cm ja jossa on keitaisella kuvattuna tiet sekä mustalla nuo-
leila käytettävissä oleva ajoreitti. Merkin koko ja ulkonäkö suunni-
tellaan kutakin tapausta varten erikseen siten, että merkki on mah-
dollisimman havainnoliinen ja helposti ymmärrettävä. 

Merkissä ei käytetä teiden numeroita eikä tunnuksia. Kohteiden nimiä 
ei myöskään käytetä, vaan ne on tarvittaessa osoitettava muilla opas- 
tusmerkeilä. 

Ajoreittiopastusmerkki sijoitetaan 20-200 m ennen ifittymää olosuhteis-
ta, ajonopeuksista ja käytettävissä olevasta tilasta riippuen. Merkkiä 
ei kuitenkaan saa sijoittaa siten, että merkin ja opastettavan liittymän 
väliin jää liittymä, joka voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Merkki voidaan 
sijoittaa joko ajoradan sivuun tai sen yläpuolelle. 
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Kiertotien tunnus- ja riumerosuunnistustaulu 

Kuva 1. Esimerkkejä kiertotien suunnistustauluista ja 
viitoista 
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Kuva 3. Paino- tai muu rcijoitus päätiellä, 
kiertotie katuverkon kautta 
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o.. to+ 
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Kaikki viilat ja suunnistustOulut 
sinivalkoisia 

Kuva 4. 	Hitjaiselta tieltä silta tai lautta. jolla 
paino - tai muu rajoitus, 
kiertotietä ei opasteta. 
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Kuva 7. Lautta suljettu, jöätie käytössä ja raskaat ajoneuvot 
ohjattu kiertotielle 
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1. YLEISTA 

Tämä ohje koskee lauttapaikkojen tiehikenteen ohjausta sekä lautta- 
paikoilla käytettävien tiedotustaulujen sijoittamista. 

2. KÄYTETTAVAT LIIKENNEMERKIT JA TIEDOTUSTAULUT 

Lauttapailzat merkitään liikennenierkillä 132 (Lautta, laituri tai ranta). 
Merkin yhteydessä ei käytetä lisäkilpeä. Poikkeuksena on kuitenkin 
lisäkilpi "Etäisyys kohteeseen" kappaleessa 4 mainitussa tapauksessa. 

Lauttapaikan nimi ilmoitetaan opastusmerkillä 662 (Paikannimi). 

Lauttapaikoille asetetaan tarvittaessa 50 tai 60 km/h:n nopeusrajoitus. 
Rajoituksen pituus harkitaan olosuhteiden mukaan. Alennetun nopeus-
rajoituksen päättyminen täytyy osoittaa uudella merkillä lautan jäl- 
keen. 

Tyrkästä alamäestä ennen lauttaa varoitetaan tarvittaessa liikenne-
merkillä 115 (Jyrkkä alamäki). Merkkiä ei käytetä, jos pituuskalte-
vuus on alle 5 %. 

Laiturin tai lautan painorajoitukset ilmoitetaan ifikennemerkeilä 344 
(Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino), 345 (Ajoneuvoyhdistelmäfl 
suurin sallittu kokonaispaino), 346 (Ajoneuvon suurin sallittu akseli- 
paino) tai 347 (Ajoneuvon suurin sallittu telipaino). Lautan kantavuus 
ilmoitetaan tiedotustaululla. 

Jos lautan pituus on pienempi kuin suurin sallittu ajoneuvoyhdistel - 
män pituus (22 m), ajoneuvon suurin sallittu pituus osoitetaan liiken- 
nemerkillä 343 (Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pi- 
tuus). 

Odottavien ajoneuvojen kuljettajia kehotetaan sammuttamaan ajovalot 
taululla "Sammuta ajovalot odotusajaksi" ("Släck körljus under vänte- 
tiden"). 

Lautalle johtavan tien sulkemiseen käytetään sulkupuomia, johon on 
kiinnitetty lilkennemerkki 311 (Ajoneuvolla ajo kielletty). Sulkupuomi 
on väniltään puna-keltainen. Erityisestä syystä sulkupuomit voi varus-
taa vilkkuvin punaisin valoin, jotka ovat toiminnassa, kun puomi las-
kee, on alhaalla tai nousee. 

Em. liikenteen ohjaukseen tarvittavien merkkien ja taulujen lisäksi 
lauttapaikoilla tulee olla ilmoitustaulu, johon on sijoitettu lautan mah-
dolliset aikataulut sekä ote liikenneministeriön lauttaliikennettä kos-
kevasta päätöksestä. Harkinnan mukaan lauttapaikalle sijoitetaan 
erilaisia rajoituskilpiä esim. tupakointi-, oleskelu- ja kalastuskielto. 

3. MERKKIEN JA TAULUJEN SIJOITTAMINEN 

Merkki 132 (Lautta, laituri tai ranta) sijoitetaan 150-250 metriä ennen 
sulkupuomia. Nopeusrajoitusmerkki voidaan kiinnittää merkin 132 tai 
115 yhteyteen. 
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Merkki 662 (Paikannimi) sijoitetaan juuri ennen lauttapaikkaa siten, 
että merkki ja lauttapaikka näkyvät samanaikaisesti. 

Lautan kantavuus-, pituus- ja painorajoitusmerkit sijoitetaan odotus- 
paikan jälkeen lautalle johtavan tien varteen välittömästi ennen sulku-
puomia. Sulkupuomi sijoitetaan ennen lautalle johtavaa laituria. 

Taulu "Sammuta ajovalot odotusajaksi" ("Släck körljus under vänte-
tiden") sijoitetaan odotusalueen eteen siten, että jonossa ensimmäisinä 
olevien ajoneuvojen kuljettajat näkevät taulun. 

Muut tiedotus- ja kieltotaulut sijoitetaan lauttapaikalle siten, etteivät 
ne häiritse ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen merkkien havaittavuutta 
eivätkä estä näkyvyyttä lautalta odotusalueelle. 

r'r 

Liikenteen ohjaus lauttapaikalla 
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4. 	LAUTTAPAIKAN ENNAKKOMERKIT 

Lauttapaikan ennakkomerkeilä ilmoitetaan lautalle johtavan tien alussa 
lautan paino-, pituus- tai käyttörajoituksista. 

Painorajoitetusta lautasta ilmoitetaan samoin kuin painorajoitet usta 
sillasta. Lautalle johtavan tien varteen sijoitetaan tiedotustaulu, 
jossa on teksti "Painorajoitettu lautta" ja suurimmat sallitut painot. 
Jos painorajoitus on osoitettu yhdellä tai kandella rajoitusmerkillä, 
käytetään taulun asemesta vastaavia rajoitusmerkkejä. 

Lautan käyttörajoituksesta (lautta liikennöl vain osan vuorokaudesta 
tai se on tilapäisesti suljettu) ilmoitetaan tiedotustaululla, jossa on 
mainittu käyttörajoitukset. 

Etäisyys lautalle ilmoitetaan em. taululla tai rajoitusmerkkien 
yhteydessä lisäkilvellii 815 (Etäisyys kohteeseen). 

Kiertotie voidaan viitoittaa silloin, kun lautta on tilapäisesti poissa 
liikenteestä. Kiertotien viitoitus on esitetty ohjeessa "Kiertoteiden 
viitoitus". 

Vilkkaasti liikennöidyillä lautoilla, joille autojonot ovat pitkiä, tulee 
nopeusrajoitus- ja ennakkornerkki (132) sijoittaa riittävän etäälle lau-
tasta. Ennakkomerkin yhteyteen kiinnitetään lisäkilpi, jolla ilmoi-
tetaan etäisyys kohtoeseen. 

Painorajoitettu 
la u t t a 

8t / 13t / 30 t 
Lautan pituus 

17m 

MALLISALMI 15km 
Lautta liikennöl 

6-22 (6-22) 6-22 

Lautan ennakkomerkit 
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Kuva 1. Lauttcipaikkojen merk itseminen 
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1. YLEISTÄ 

Tämä ohje koskee jaatien liikenteen ohjausta Iauttayhteyden korvaa-
vana yhteytenä tai muuna talvitienä. 

2. JiiATEIDEN LIIKENTEEN OIIJAU S 

2. 1 Viitoitus jäätielle 

Jäätielle viitoitettaessa käytetaan liikennenerkkiä 640 (Kiertotien 
viitta), jossa on mainittu viitoituskohde. 

2.2 Jäätien tiedotustaulu 

Jäätien käytän mandollisista aikarajoituksista ilmoitetaan tiedotus- 
taululla, joka sijoitetaan jäatien alkuun. 

2.3 Jäätien rajoitus- ja kieltomerkit 

Jäätien painorajoitus ilmoitetaan liikennemerkeilla 344 (Ajoneuvon 
suurin sallittu kokonaispaino), 345 (Ajoneuvoyhdistelmän suurin sal-
littu kokonaispaino), 346 (Ajoneuvon suurin sallittu akselipaino) tai 
347 (Ajoneuvon suurin sallittu telipaino). Nerkit sijoitetaan jäätien 
alkuun. liikäli jäätien alkuosa on mantereella ja tien alusta etäisyys 
jäälle on vii kilometrin, rajoitusmerkit toistetaan ennen rantaviivaa. 

Jäätien psinorajoitukset maaräytyvät jään paksuuden mukaan TVh : n 
kirjeen nro Tr-360 /9.2.1962 ohjeiden mukaisesti. 

Ajoneuvojen vJiseksi vähimmäisetäisyydeksi sallitaan 40 metriä. Etäi-
syys ilmoitetaan merkillä 393 (rioottorikäyttöisten ajoneuvojen vähim-
mäisetäisyys). Jäätiellä on pysäyttäminen ja ohittaminen kielletty. 
Suurin sallittu nopeus on yleensä 50 km/h. Rajoitus- ja kieltomerkit 
sijoitetaan mantereelle noin 50 metriä ennen rantaviivaa. 

Jäätiellä, jonka pituus on yli 1,5 kilometriä, toistetaan nopeusra-
joitusta, pysäyttämis- ja ohituskieltoa sekä ajoneuvojen välistä etäi-
syyttä osoittavat merkit puolen kilometrin etäisyydellä jäätien alusta. 
Tämän jälkeen merkit toistetaan kanden kilometrin välein. Jos tois-
tettavat merkit tulisivat kilometriä lähemmäksi jäätien päättymistä, 
merkkejä ei enää toisteta. 

2.4 Ajoradan merkitseminen 

Jäätien ajoradari reunat merkitään aurausviitoilla 50-100 metrin välein. 

2.5 Jäätien käyttörajoitukset 

Jäatien poikki säännöllisesti liikennöidyn laivaväylän ylitse liikenne 
hoidetaan railolossin avulla. Railolossin ollessa käytössä vain osan 
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vuorokaudesta jäätien tiedotustaulussa ilmoitetaan railolossin käyt-
töajoista. Rallolossin ollessa pois käytöstä jäätie suljetaan sulku-
puomein. Jos jäätie joudutaan sulkemaan tilapäisesti laivaväylän tai 
muun syyn vuoksi, ilmoitetaan tiedotustaululla sulkenisen syy ja 
kestoaika. 

2.6 Kiertotieopastus 

Kun jäätie korvaa lauttayhteyden ja jäätiellä on aihaisemmat painora-
joitukset kuin lautalla, raskas liikenne ohjataan kiertotielle. Laut-
tapaikalle johtavan tien alkuun sijoitetaan tiedotustaulu, jossa ilmoi-
tetaan lauttayhteyden katkaisemisesta sekä jäätien uilkennerajoituk-
sista. 

Kiertotien viitoitus on esitetty ohjeessa "Kiertoteiden viltoitus". Kun 
jäätie ei korvaa mitään lauttayhteyttä, vaan on pysyvän tieverkon 
lisäys, erillistä kiertotieopastusta ei tarvita. 

3. 	JAATIEN AVAAMINEN, SULKEMINEN JA KUNNOSSAPITO 

Jäätien avaamisesta syksyllä ja sulkemisesta keväällä päättää tie- ja 
vesirakennuspiiri. Avaamisesta ja sulkemisesta ilmoitetaan paikalli-
sissa lehdissä. Ilmoituksissa mainitaan mandollisuuksien mukaan jää-
tien käyttörajoituksista. 

Jäätien merkitsemisestä ja kunnossapidosta vastaa TVL:n paikallinen 
tieniestaripliri. Se vastaa myös jään vahvuuden ja laadun seurannas-
ta. 

Liikennemerkit lautan korvaavan jäätien alussa 
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Kuva 1. Jääten liikenteen ohjaus, lautta suljettu raskaat 
ajoneuvot ohjattu kiertotielle 
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1. YLEISTA 

Nämä ohjeet koskevat 	eistilaisuuksien viitoitusta yleisten teiden 
varsilla. 

2. VIITOITETTAVAT TILAiSUUDET 

Viitoitus voidaan järjestää tilaisuuksiin, joihin saapuu runsaasti au-
toilijoita paikkakunnan ulkopuolelta ja joiden pitopaikka ei ole yleisesti 
t urinettu. 

Tilaisuuksia, joihin erillinen viitoitus voidaan järjestää, ovat rim. 
messut, maatalous- ja teollisuusnäyttelyt, suuret hengelliset- tai muut 
kokoustilaisuudet ja urheilukilpailut. 

Tilaisuuksia, joihin ei yleensä viitoitusta tarvita, ovat mm. paikalliset 
juhlat, k.untapäivät, markkinat, paikalliset urheilu- ja ravikilpailut. 

Viitoitus voidaan poikkeuksellisesti järjestää paikallisiin tilaisuuksiin, 
jos paikka on vaikeasti löydettävissä tai se on keskustan ulkopuolella 
ja viitoituksen avulla voidaan ohjata liikenno tarkoituksenmukaiselle 
reitille. 

3. VIITOITUKSEN LAAJUUS 

Tilapäisen viitoituksen laajuus riippuu tilaisuuden merkityksestä ja 
sijaintipaikasta sekä siitä, miten yleisten teiden viitoitus on paik-
kakunnalla järjestetty. Viitoituksen laajuuteen vaikuttaa tarve ohjata 
tilaisuuden liikenne tiettyä reittiä pitkin, esimerkiksi pois keskustan 
liikenneväyliltä. 

Jos tilaisuus on valtakunnallisesti merkittävä eikä tilaisuuteen liit-
tyyliä paikannimeä ole mainittu yleisen tien viitoituksessa, viitoitus 
voidaan aloittaa paikkakunnan ohikulku- tai sisälintulotieltä. 

Jos tilaisuus on paikkakunnan keskustassa tai muulla tunnetulla pai-
kalla, joka on opastettu riormaaliila viitoituksella, viitoitus järjestetään 
vain lähiopastuksena. 

I:aupunkialueiile viitoitus voidaan aloittaa sisääntuloteillä ensimmäisissä 
rierkittävissä katuliittynissä. 

Viitoitus järjestetään siten, että se on jatkuva ajoituskohdasta koh-
teeseen saakka. 
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4. VIITOITUKSESSA KÄYTETTAVÄT MERKIT 

rlerkeissä käytetäan nuolikuviota, tilaisuuden tunnust, nimeä sekä 
etäisyyttä kohteeseeri. Pöivämtiiiriä, aukioloaikoja tai muita tekstejä 
merkeissä ei käytetä. 

lJerkkien pohja on valkoinen ja teksti musta tai värillinen. Tunnuk-
set voivat olla värilhisiä. Ileijastavan kalvoa tai päiväloisteväriä ei 
saa käyttää. 

Tekstin korkeus on moottoriteillä käytettävissä merkeissä korkeintaan 
200 mm ja muilla teillä 120 mm. Tekstin tulee olla helposti luettavaa. 
Tarvittaessa tilaisuuden nimi voidaan ilmoittaa useammalla kuin yhdellä 
kielellä. 

Ennakkomerkissä, jota käytetään suunnistustaulun tapaan 50-200 met-
riä ennen hiittymää, erkanevaa tietä kuvaavassa nuolessa on yleensä 
90 asteen kulman muodostama taite ( , ). Jos kohtisuoran tait-
teen käyttäminen voi aiheuttaa väärinkäsityksiä, voidaan poikkeuksel-
lisesti käyttää nuolta, jossa on 45 asteen kulman muodostava taite 

). Suoraan jatkuvaa tietä kuvaava nuoli on pystysuora 
( ). Liittymään sijoitettavassa merkeissä käytetään aina vaakasuo-
ria nuolia (—,—). 

Merkkiä, jossa on vain tilaisuuden tunnus ja nuolikuvio, käytetään 
viitoituksen ollessa pitkä ennakkomerkkinä sekä liittymään sijoitetta-
vana opasteena. Merkkiä ei käytetä viitoituksen alkaniskohdassa 
vaan ns. toistomerkkinii. 

Merkin koko riippuu siitä, kuinka monelle riville ti1aiuuclen nimi si-
joitetan. Moottoritiellä merkin suurin l:oko on 2 , 5 m ja muilla teillä 
1,5 m . 2 Tunnuksella ja nuolikuviolla varustetun merkin suurin koko 
on 0,5 m 

5. r.IERKKIEN SIJOITTAMINEN 

Tilaisuuden järjestäju laatu viitoitussuunnitelriari , johon on merkitty 
kaikki asetettavat merkit. Merkit sijoitetaan TVL:n paikallisen tie-
mestarin osoittamaan paikkaan siten, että ne eivät peitä liikennemerk-
kejä eivät ole näkemäesteinä eivätkä haittaa kunnossapitoa. Merkkejä 
ei saa kiinnittää liikennemerkkeiliin, vaan ne on pystytettävä aina 
omiin telineisiinsä. 

Moottoriteillä merkit sijoitetaan 300-500 metriä ennen erkanernisramp-
pia. Muilla teillä ensimmäisessä opastettavassa liittynässit käytetään 
ennakkonerkkiä suunnistustaulun tapaan. Ennakkomerkkiä käytetään 
myös tämän jälkeen liittymissä, joissa nopeusrajoituksen, liikennemää-
rän tms. vuoksi ennakkomerkki on tarpeellinen. Täilöin käytetään 
yleensä merkkiä, jossa on vain tilaisuuden tunnus ja nuolikuvio. Ennak-
komerkki sijoitetaan olosuhteista riippuen 50-200 metriä ennen liit-
tymää siten, että se on vähintään 50 metriä suunnistustaulun jälkeen. 
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\ 1CiS(tilflSUUdC 	Vintol tus 1iittvr.sEa. 

6. 	LUVAT 

lupa yleisötilaisuuksien viitoituksen järjestämiseen yleisillä teillä on 
anottava tie- ja vesirakennuspiiriltä. Lupahakemuksessa tulee esittää 
tilaisuuden luonne ja arvio kävijämäärätstä, merkkien koot ja sisältä 
sekä kartta, johon on merkitty merkkien sijainti. Lupahakemuksessa 
tulee lisäksi esittää kail;ki muut liilcnteen ohjaukseen vaikuttavat 
asiat esim. nopeusrajoitukserL alentaminen sekä pysäköinti- ja pysiiyt-
tämisrajoitukset. 

Merkkien hankinnasta, pystyttämisestä, kunnossapidosta, poistamises-
ta sekä tarvittaessa siirrosta huolehtii tilaisuuden järjestäjä. Merkit 
voidaar, pystyttää vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista ja ne on 
poistettava vuorokauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä. Tienpitii-
jä ei vastaa merkeille tienpidosta aiheutuvista vaurioista. 

Tuvassa määritel1än kaikki pystyttämiseen liittyvät rajoitukset ja 
yksityiskohdat. Esimerkiksi moottoriteiden varsille merkkien pystyt- 
tämistä. varten tarvitaan noottoritieUi pysäyttämis- ja työskentelylu- 
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TLZU 
o10 

___ xxkm 

Liittymään sijoitettava merkki Moottoritielle sijoitettava merkki 

1LA 
lltll 

xx km 	

5 
Ennak komerkki 
	

Ennakko merkki 

555 
Toistomerkkeinä käytettävät merkit 

Kuva 1. Esimerkejä yleisötilaisuuksien viitoitukseen 
käytettövistö merkeistö 
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Kuva 2. Yteisötilaisuus kaupungin läheisyydessä 
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27 

Kuva 3. Yleisötilaisuus tunnetun taajaman kiheisyydessö 
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xx xx 

IxxxxI 
H - 

xx xx ft 

Kuva 4. Yleisötilaisuus pienen taajaman läheisyydessä 
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8. POROVAARASTA VAROITTAMINEN 

SISÄLLY 5 LUETTELO 

1. YLEISTÄ 

2. PORONLIOITOALUEEN rIEIU:ITSEMINEN 

3. VAROITUSIIERKIN 156 (POROJA) KÄYTTÄMINEN 

4. MERKKIEN ASETTAr.IINEN 
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POROVAARASTA VAROITTAIIINEN K1-31 9 
27.8.1984 

1. YLEISTÄ 

Tämä ohje koskee porojen liikenteelle aiheuttamasta vaarasta varoit-
tanhista. 

2. PORONHOITOALUEEN MERKITSEMINEN 

Poronhoitoalueella autoilijoita varoitetaan tiellä liikkuvista poroista 
taululla, jossa on esitetty Suomen poronhoitoalue ja varoitusmerkki 
156 (Poroja). Lisäksi taulussa on neljällä eri kielellä (suomi, ruotsi, 
englanti ja saksa) teksti "Poronhoitoalue" (kuva 1). 

Taulut sijoitetaan poronhoitoalueen rajalle tärkeimmille teille. Taulut 
voidaan toistaa poronhoitoalueefla taajamien ulosmenoteiden varsilla. 
Toistomerkkinä voidaan käyttää myös taulua, jossa on kuvattuna pel-
kästään merkki 156 ja poronhoitoäluetta esittävä karttaplirros 
(kuva 2). 

3. VAROITUSMERKIN 156 (POROJA) KÄYTTÄMINEN 

Varoitusmerkkiä 156 (Poroja) käytetään varsinaisen poronhoitoalueen 
ulkopuolella, jos porot vaarantavat liikennettä. 

Poronhoitoalueella varoitusmerkkiä voidaan käyttää tilapäisesti esi-
merkiksi poroerotuksen aikana ja erityisestä syystä muulloinkin, jos 
paikka on todettu vaaralliseksi. Tällöin merkin vaikutusalue rajataan 
mandollisimman lyhyelle matkalle (korkeintaan 2 km). 

4. MERKKIEN ASETTAMINEN 

Merkkjen asettamisesta päättaa tie- ja vesirakennuspiiri ja merkit pys-
tyttää sekä kunnossapitää TVL n tiemestaripiiri. 



0 
0 

84 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.9 

POROVAARASTA vArOITTAr1INEN K1-319 Q 27.8. 1984 

o4fo400i 'ö'ooif 

1420 
Pohlu keltainen 

Reunanauha punainen heijastava 

Teksti musta 

Karttapiirroksen rasteroitu osa musta, muu osa keltainen mustin rajoin 

Merkki 156 pienikokoinen heijastava, TVH;n piirroksen Kh22 /82/5 2. 1982 mukaan 

Kuva 1. Poronhoitoalueen merkitseminen 
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400 

20 

Pohja keltainen 

Reunonauho punainen heijastova 

Karttapiirroksen rosteroitu osa musta, muu osa keltainen mustin rojOin 

Merkki 156 pienikokoinen heijastava, TVHn piirroksen Kh22/82/52.1982 mukaan 

0 

(0 

Kuva 2. Poronhoitoalueen merkitseminen 
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Q IIIIIITOLADUN JA TIEN RISTEA1ISKOLITIEN K1-319 
1ERKITSEUNEN 27.8.1984 

9.. HIIHTOLADUN JA TIEN RISTEÄMISKOHTIEN 

MERKITSEMINEN 

SIS ALLY S LU ET TELO 

1. YLEISTA 

2. RISTEAruSKOHDAN VALINTA 

3. RISTEAMISKOHDASTA VAROITTAMINEN 

4. MERKKIEN PYSTYTTAMINEN JA KUNNOSSAPITO 

5. LUVAT 
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Q IIIIHTOLADUN JA TIEN RIsTEAMISKOIITIEN K1-3 19 
IiERKITSEMINEN 27 .8 . 1984 

1. 	YLEISTÄ 

Tamä ohje koskee hiihtoladun ja 
yleisillä teillä, silloin kun latua 
kulkusillan kautta. 

tien risteäniskohtien merkitsernistä 
ei voida järjestää yli- tai ali- 

2. RIsTEArIIsKOIIDAN VALINTA 

fliihtoladun ja tien risteämiskohdan tulee olla paikassa, jossa on riit-
tävät pysähtynisnäkemät ja nopeusrajoitus on mandollisuuksien mukaan 
korkeintaan 60 km/h. 

Risteämiskohtaa ei saa järjestää moottori- tai moottoriliikennetielle eikä 
tielle, jolla jalankulku on kielletty. Valta- ja kantateullä ylitys tulee 
järjestää mandollisuuksien mukaan yli- tai alikulkusillan kautta. 

Latu tulee johtaa tien risteämiskohdalla siten, ettei ylitys tule hlih-
täjälle yllättäen. 

3. RISTEAMISKOLIDASTA VAROITTAMINEN 

Iliihtoladun risteämiskohdasta varoitetaan liikennemerkillä 154 (Hiihto- 
latu). Merkki sijoitetaan yleensä 150-250 metriä ennen hiihtolatua. 
Taajamassa ja erityisestä syystä muuallakin merkki voidaan sijoittaa 
lähemmäksi ristetimiskohtaa. 

Iliihtokilpailujen ja laturetkien ajaksi varoitusmerkkiin kiinnitetään li-
säkilpi, jossa on teksti "Hiihtokilpailu" ("Skidtävling") tai "Laturetki" 
('Skidutflykt"). Iliihtokilpailujen ajaksi on ladun risteämiskohdalle 
järjestettävä liikenteen ohjaus, tarvittaessa alennettava nopeusrajoi-
tusta ja tehtiive muita liikenteen järjestelyjä esim. pysäköintirajoitus. 

Risteämiskohdalla latu merkitään tien molemmilla puolin latumerkein 
siten, että tiellä kulkeva näkee ladun sijainnin. 

Iliihtäjiä varoitetaan ladun varrelle sijoitettavalla taululla, jossa on 
teksti "Tien ylitys, varo liikennettä" ("Korsande väg, varnas för 
trafiken"). 

4. 1 IERKKIEN PYSTYTTAMINEN JA RUNNOSSAPITO 

Koko hiuhtokauden käytössä olevien latujen varoittamisesta huolehtii 
TVL: n tiemestaripiiri, joka pystyttää ja kunnossapitää liikennemerkit. 

Lyhytaikaisten hiihtolatujen merkitsemisestä voidaan tapauskohtaisesti 
sopia myös siten, että ladun pitäjä pystyttää merkit paikalleen hiihto- 
tapahtuman ajaksi. Tieviranonainen osoittaa kuitenkin merkkien pai-
kat. 

Iliihtokilpailujen ja laturetkien ajaksi merkkeihin liitettävät lisäkilvot 
kiinnittää ja irrottaa tilaisuuden jirjestäjä. 
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5. 	LUVAT 

Lupa lihtoladun j'Itari1 	\i! 1 en yltee $C]O SIillCfl malojol- 
lisesti liittyvaan nopeusrajoituksen alentamiseen ja muihin liikenteen 
järjestelyiliin anotaan tie- ja vesirakennuspijriltä. 

Ohjeet tilapäisten merkkien sijoittamisesta ja pystyttämisestä antaa 
paikallinen TVL: n tiemestaripiiri. 

Luvan yhteydessa tulee sopia Puh tola(Iun ja tien risteLimiskolidan kun-
nossapidosta. 

iiiihtolmlu 	n Ilon i1ste riO ololan r1(ljtseFhI1! 
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n 	---V,' 
°Y: 

1 tG4ure4JI 	150- 250 1 n 

___________ 	150- 250m 

Varo Iikcnne 
Tien yI 

\\ 	
—J 

Kuva 1. Hiihtoladun ja tien risteämiskohta 
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AURAAI\IATTOMIEN TEIDEN MERKITSEMINEN K1-319 
- Q 27.8.1984 

10. AURAAMATTOMIEN TEIDEN MERKITSEMINEN 

IS \LLY S LUETT 5 LO 

Y LEI ST A 

Z. 	AURAAP.IATTOMIEN TEIDEN IIERKITSEP.IINEN 
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AURAAMATTOP.IIEN TEIDEN r 1ERIUTSFJ1INEN K1-3 19 
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1. YLEIST? 

Yleisistä teistä annetun lain 12 § : n mukaan yleinen tie, siis myös 
maantie ja paikallistieluontoinen erityinen talvitie, on pidettävä 
talvella moottoriajoneuvoliikenteen tarvetta vastaavasti lumi- ja 
jhesteistä vapaana. Tie- ja vesirakennushallitus voi liikenteen vä-
hyyden vuoksi tai muusta erityisestä syystä, esim. polkutiet, miiä-
rätä, että tie pidetään kunnossa vain hevosajoneuvoila tapahtuvaa 
liikennettä varten tai ettei lumi- ja jäilesteitä lainkaan poisteta. 

Yleisistä teistä annetun lain 13 §:n mukaan tietä, jota erityisen tai-
vitien järjestämisen takia ei tarvita liikenteeseen, ei tarvitse pitää 
kunnossa sinä aikana jona talvitietä. voidaan käyttää. 

2. AURAArIATTOMIEN TEIDEN MERKITSEMINEN 

Tiet, joita ei pidetä kunnossa talviaikana, merkitääri liikennemerkillä 
189 (Muu vaara) varustettuna lisäkilvellä "Ei talvikunnossapitoa" ("Ej 
vinterunderhll"). Merkkejä käytetään vain talviaikana, kun talvikun-
nossapitoa ei tieosuudella tehdä. 

Tie- ja vesirakennushallitus tekee vuosittain päätöksen teistä, joilla ei 
tehdä talvikunnossapitoa. 

Auraarnattoman tien liittvrnä 
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11. HERÄTERAIDAT 

SISALLYSLUETTELO 

1. PAARITELMA 

2. IIERATERAITOJEN KAYTTt) 

3. RAITOJEN SUUNNITTELU JA MITOITUS 

4. UAIENNUSI'IATERIAALI 
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ITERATERAIDAT 
K1-319 
27.8.1984 

1. 

Ilerateraidoilla tarkoitetaan tien pintaan tehtyjä pintaa korkeainpia tai 
syvempiä raitoja, joiden tarkoituksena on dynaamisella vaikutuksellaan 
varoittaa ajoneuvon kuljettajaa erityistä tarkkaavaisuutta vaativasta 
tienkohdasta. 

2. IJERATERAITOJEN KÄYTTti 

Ileräteraitoja tehdaan jäljempänä tarkemmin mäaritellyissä erikoista-
pauksissa liikenteelliseltä merkitykseltään tärkeillä teillä sellaisissa 
tienkohdissa, joissa kuljettajan tarkkaavaisuuden riittämättömyyden 
voidaan olettaa johtavan poikkeuksellisen helposti vaaratilanteen syn-
tymiseen tai joissa on tapahtunut paljon liikenneonnettomuuksia. 

II eräteraitoja tehdään lilkenneturvallisuuden parantamiseksi lähinnä 
tilapäisesti, kunnes raitojen tarpeellisuuden aiheuttamat syyt saadaan 
muilla toimenpiteillä poistetuksi. 

Heräteraitojen rakentamisen kohteena voi olla poikkeuksellisen vaaral-
linen liittymä tai tilapäinen liikennejärjestely. 

II eräteraitojen rakentamista liikenneturvallisuuden parantamiskeinona 
voidaan harkita, jos seuraavat yleiset edellytykset ovat olemassa: 

- 	kohde on valta- tai kantatiellä tai liikenteellisesti vastaavalla 
maantiellä 

- 	kohdetta edeltää pitkä yksitoikkoinen tiejakso, josta kohde poik- 
keaa huomattavasti 

- 	kohteessa on tapahtunut sellaisia onnettomuuksia, jotka heräte- 
raidoilla mandollisesti voidaan estää 

- 	muut liikenteen ohjausmenetelmät eivät ole vähentäneet onnetto- 
muuksia 

- 	liikenne on suurelta osalta muuta kuin paikallista liikennettä 
- 	raidojsta mandollisesti aiheutuva liikenteen lisämelu ei häiritse 

ympäristöä 
- 	edeltävän tiejakson nopeusrajoitus on - 80 km/h. 

Liittymässä heräteraidat tulevat erityisesti kyseeseen milloin 

- 	tie päättyy etuajo-oikeutettuun tiehen tai risteää sitä 
- 	liittymässä on tapahtunut paljon onnettomuuksia, joiden pääsyynä 

on ollut liian suuri tilannenopeus tai väistärnisvelvollisuutta 
osoittavan merkin huomaamattomuus 

- 	liittymä on tilapäinen esim. vaiheittain rakentamisen yhteydessä, 
jolloin liittymän mitoitus ei vastaa suunnitteluohjeita. 
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LIERATERAIDAT 27.8.1984 

Tilapäisen liikennejärjestelyn yhteydessä heräteraidat tulevat kysee-
seen kun 

- 	tie on katkaistu siltatyömaan tns. yhteydessä ja liikenne ohja- 
taan l;iertotielle 

- 	moottoritiellä toinen ajokaista tai ajorata on suljettu tietyön 
vuoksi pitkäksi aikaa. 

3. 	RAITOJEN SUUNNITTELU JA MITOITUS 

fleräteraitojen rakentamisesta tulee laatia suunnitelma. 	Suunnitel- 
massa esitetään myös onnettomuusselvitys, jonka perusteella voidaan 
arvioida järjestelyjen vaikutusta onnettonuusmäärään. Tien uudel-
leenpäällystiirnisen yhteydessä suunnitelma tarkistetaan ennen uusien 
raitojen rakentamista. 

I!eroteraidat T-liittvris 
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}IE1ATERAIDAT 
K1-319 
27.8.1984 

ileräteraidat rakennetaan yleensä siten, että raidat ovat ryhmässä ja 
ryhmiä on 3-5 kpl. Ryhmät tulee sijoittaa riittävän etäälle varoi-
tettavasta kohteesta, että kuljettejat ehtivät reagoida ennen sitä. 

Esimerkki kaistan mitoituksesta on esitetty kuvassa 1. Seuraavassa 
on esitetty nitoituksen paäperiaatteet ja mitat: 

- 	raidat ovat 4-5 raidan ryhmissä 
- 	ryhmien lukumäärä on 3-5 kohteesta riippuen 
- 	raitojen korkeus on noin 7 mm 
- 	raitojen leveys on 30-50 cm 
- 	raitojen pituus on sama kuin ajokaistan leveys 
- 	ryhmien ja ryhmissä olevien raitojen välimatkat lyhenevät lii- 

kenteen kulkusuunnassa, mitoituskuvassa on esitetty välimatko-
jen muutokset 

- 	ensimmäinen raitaryhmä on 30-50 m ennen suunnistustaulua tai 
ensimmäistä varoitusmerkkiä 

- 	viimeisen ryhmän etäisyys varoitettavasta kohteesta on 50-100 m. 

4. 	RAKENNUSMATERIAALI 

Rakennusmateriaalin valintaan vaikuttavat liikennemäärät sekä kohteen 
suunniteltu voimassaolonika. Pitkäalkaisiin kohteisiin, joissa on suuri 
liikennemäärä, tehdään raidat mustasta kestomerkintämassasta. Lii-
kennemäärän ollessa pieni, voidaan käyttää valuasfaittia. Tilapäisissä 
kohteissa käytetään valuasfalttia tai asfaltin paikkausmassaa. 

Raidat voidaan tehdä myös päällysteeseen jyrsimällä. 
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IIERATERAIDAT 27.8984 

c 
4 
4 

c 
0 

0 

4 

Kuva 1. Esimerkki heräteraitojen sijoittamisesta T- liittymään 
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1EIJRI1ON NERJITSEMINEN K1-31 9 - - Q 27.8.1984 

12. KELIRIKON MERKITSEMINEN 

SISALLYSLUETTELO 

1. YLEISTA 

2. IELIRIKON AIKAISET RAJOITUKSET 

3. KELIRIKKOTEILLA KAYTETTAVAT LIIKENNEMERKIT 

4. KIERTOTIET 
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KELIR1KON MERKITSEMINEN K1-3 19 Q 27.8.1984 

1. YLEISTÄ 

Tämä ohje koskee liikenteen varoittamiseksi ja rajoittamiseksi tarvit-
tavaa liikenteen ohjausta kelirikon alaisilla yleisillä teillä. 

2. KELIRIKON AIKAISET RAJOITUKSET 

Paino- ja ajorajoitusten määräämisessä tulee noudattaa TVH :n antamia 
ohjeita (TVH 743214/1982). Piirien ja tiemestaripiirien tulee olla 
yhteydessä naapuripiireihin, jotta rajoitusten asettelussa saavutetaan 
riittävä yhdenmukaisuus hoitoalueelta toiselle siirryttäessä. 

Painorajoitusarvoina käytetään 2, 4, 8 ja 12 tonnia. Rajoitukset tulee 
asettaa vain niille tieosile ja niin pitkäksi ajaksi, kuin ne todella ovat 
tarpeen. Tarvittaessa rajoitukset voidaan välillä poistaa esim. 
pakkaskauden johdosta. 

3. KELIRIKKOTEILLA KAYTETTÄVAT LIIKENNEMERKIT 

Kelirukkotiet merkitään olosuhteista riippuen kuvissa 1 ja 2 esitetyllä 
tavalla. 

Lisäkilvellä 814 "Vaikutusalueen pituus" ilmoitetaan koko kelirikon 
alaisen tiejakson pituus. 

4. KIERTOTIET 

Kiertotie viltoitetaan painorajoituksen ollessa kelirikon vuoksi valta-, 
kanta- tai seudullisella tiellä sekä muulla vilkkaasti liikennöidyllä 
tiellä, jolla on paljon raskasta liikennettä. 

Tien ollessa kokonaan suljettu kelirikon vuoksi kiertotie merkitään 
aina. Vähäliikenteisilä teillä, joilla liikenne on paikallista liikennettä, 
voidaan viitoitus korvata tiedotustaululla, jossa kerrotaan kiertotiestä 
esim. "Tie suljettu, kiertotie Rumon kautta". 

Kiertotien viitoitus on esitetty ohjeessa "Kiertoteiden viitoitus". 
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KELIRIKON rERKITSEMINEN 1(1-319 Q 27.8.1984 

1. Savisoratie, tiellä pintapehmenemistä ja routavaurioita. 

EIiIi1 
Kelirikko 	

+ 

	4 
Yksittäissä poikkeuksellisissa 
tien kohdissa 

2. Kestopäällystetty tie, pää Ilysteessä reikiä, pää Ilyste 

purkautuu osittain. * 
Yksittäisissä poikkeuksellisissa 
tien kohdissa 

Päallystevaurioto 
1 (Belöggningsskador) 

I+oom *1 

3. Kelirikon aiheuttama liikennerajoitus 

3.1 Painorajoitus 

2t, 4t, Bt 

tai 12t 

linja-autolilkennettö 	busstrafik) 

EI koske 	 (Gäller ej 
säännöllistä 	 re9elbunden 

Merkkiä käytetään ennakkomerkkinä lisäkilvellä 815 (etäisyys 

kohteeseen) varustettuna, jos painorajoltus ei ala liittymästä. 

Kuva 3. Kelirikon merkitseminen 
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KELUtIKON MERKITSEflINEN K1-31 9 
27.8.1984 Q 

3.2 Täydellinen ajokielto 

. 

Tie suljetaan puomilla, jos tie on 

täydellisessä liikennekiellossa. 

4. Vettä tiellä 

Vettä tiina 
(Vatt.n p vägen) 

1 
Kokuli. 1arruo 
(Pröva bromsarna) 

ko. tien kohdan jälkeen 

Tiellä olevan veden syvyydestä riippuen käytetaan lisäksi kieltomerkkejä 

määrötyille ajoneuvoryhmille tai tie suljetaan. 

5. Kiertotien ilmoittaminen ilman erityistä viitoitusta 

1 Klertotie teiden 	1 	 1 	Klertotii 	1 
toi 	 1 

	

000 Ja 0000 kautta 	 Maillion kautta 

II 	 II 

	

1 Omväg via vdgarno' 	 1 	Omväg 

	

000 och 000__1 	
eller 	 via Mallilo] 

II 	 II 

Tarkempia ohjeita kiertoteiden merkitsemisestä on esitetty ohjeissa 

kiertoteiden merkitseminen 

Kuva 2. Kelirikon merkitseminen 
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13. PUUTAVARAN KUORMAUSTEIDEN JA -PAIKKOJEN 

MERKITSEMINEN 

LIS 2LL Y S LUE T TELO 

1. YLEISTÄ 

2. YLEISET. TUPVALLISUUSNÄKUKOIIDAT 

3. LIII:ENTEEN VAROITTAr.IINEN 

4. LUVAT 
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PUUTAVARAN KUORMAUSTEIDEN JA K1-319 
-PAIKKOJEN MERIUTSEMINEN 27.8.1984 

1. YLEISTÄ 

Tämä ohje koskee puutavaran kuormausteiden ja -paikkojen merkitse- 
mistä yleisillä teillä. Yksityiskohtaiset ohjeet puutavaran kuljet-
tamisesta yleisillä teillä on esitetty ohjeessa "Puutavaran kuljetus 
yleisillä teillä" nro TVH 741904. 

2. YLEISET TURVALLISUUSNAKOKOHDAT 

Puutavaran kuormauksen yhteydessä tulee kuormauksen tehokkaan 
suorittamisen lisäksi ottaa huomioon erityisesti liikenneturvallisuus- ja 
ympäristönsuojelunäkökohdat. 

Kuormaus yleisen tien ajoradalla seisovaan ajoneuvoon tulee kysymyk-
seen vain sellaisissa tienkohdissa, joissa kuormattava ajoneuvo voi-
daan turvallisesti ohittaa. Kuormaus on kielletty sellaisissa tien- 
kohdissa, joissa ajoneuvon pysäyttäminen on kielletty. Jos puutavara 
on varastoitu sellaiseen kohtaan yleisen tien varrelle, ettei sen 
kuormaus yleisellä tiellä olevaan ajoneuvoon ole mandollista aiheut-
tamatta huomattavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle, puutavara on 
siirrettävä parempaan paikkaan kuormattavaksi. 

3. LIIKENTEEN VAROITTAMINEN 

Kuormattaessa yleisellä tiellä on kiinnitettävä huomiota muun liiken-
teen varoittamiseen. Yleensä käytetään kuvan 1 mukaista järjestelyä. 
Kuvassa esitettyä tielle asetettavaa varoituslaitetta saadaan käyttää 
lyhytaikaisissa töissä, joissa normaalin varoitusmerkin pystyttäminen 
itse työsuoritukseen nähden vaatii kohtuuttoman pitkän ajan. Jos 
näkemäolosuhteet kuormauspaikalla ovat hyvät, liikenteen varoittami-
seksi riittää ajoneuvon taakse sijoitettava varoituskolmio. 

Muun liikenteen varoittamiseen on kiinnitettävä huomiota myös silloin, 
kun puutavaraa kuljettavat ajoneuvot siirtyvät yleiselle tielle yksi-
tyistiellittymän, maatalousliittymän tai tilapaisen lilttymän kautta 
taikka yleiseen tiehen kuuluvan tai liittyvän alueen liittymän kautta. 

Tällöin puutavaran kuljetuksesta on yleensä varoitettava liikennemer-
kein, jos näkemäolosuhteet liittymän kohdalla ovat sellaiset, että 
hilttymä yleistä tietä ajettaessa näkyy 

korkeintaan 250 m etäisyydeltä kaikilla valta- ja kantateillä sekä 
niillä muilla maanteillä, joissa nopeusrajoitus on 100 km/h sekä 
korkeintaan 150 m etäisyydeltä muilla teillä. 
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Liikennemerkkinä käytetään merkkiä 162 tai 163 (Sivutien risteys) 
varustettuna lisäkilvellä 862 "Tukkitie" kuvan 2 mukaisesti. Merkki 
asetetaan näkemuolosuhteista riippuen joko toiselle tai molemmille puo-
lille liittymää 150-250 m etäisyydelle siitä. Liittyvälle tielle on tällöin 
asetettava liikennemerkki 231 (Vitistämisvelvollisuus risteyksessä) ellei 
sitä ole ennestään. Tilapäiset merkit on poistettava heti kuljetuksen 
päättymisen jalkeen tai pitkäaikaisen keskeytyksen ajaksi. Jos kysy-
myksessä on esim, vain kerran tapahtuva kuljetus, liikenneturvallisuu-
desta voidaan huolehtia esim. käsiohjauksella kuvan 3 mukaisesti. 
Käsiohjausta tulee käyttää myös silloin, kun puutavara-auto joutuu 
vaarallisessa tienkohdassa peruuttamaan, liittymään tai muutoin lik-
kumaan yleisen tien ajoradalla normaalista liikenteestä poiketen esim. 
käyttäen kääntyessään vastakkaisen liikenteen ajokaistaa. Liikenteen 
ohjaajana voi toimia vain henkilö, jonka tienpitäjä on määrännyt ko. 
tehtävään. 

4. 	LUVAT 

Liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen on 
hankittava tienpitäjän lupa ao. tie- ja vesirakennuspiiriltä. Piiri voi 
halutessaan siirtää luvan myöntämisen tiernestaripiirille. Lupaa ei 
tarvita tapauksissa, joissa pelkkä varoituskolniio on riittävä. Varoi-
tusmerkit hankkii ja pystyttää puutavaran kuornaaja. 
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Kuva 1. VaroitusaiUeiden käyttö kuormattaesso ajoradalla 
seisovaafl ajoneuvOon 

Kuva 2. Liikenteen ohjaaminen käsiopastusta käyttäen 
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Päätiellä käytettävät liikennemerkit 

Kuva 3. Liikennemerkki 162 ja 163 (sivutien risteys) varus-
tettuna lisäkilvellä 862 (tukkitie) 
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