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2A 	YLEISTÄ 

2A - 1 	Ohjeiden käyttö 

Nämä ohjeet koskevat liikennemerkkejä ja muita 
liikenteen ohjauksessa käytettäviä merkkejä sekä 
näiden käyttöä yleisillä teillä. Ohjeita voidaan so-
veltaa myös kaduilla ja kaavateillä käytettävien 
merkkien käytössä. 

Ohjeet on laadittu merkkikohtaisiksi. Kunkin mer -
kin osalta on annettu yleisohjeet niistä periaatteis-
ta, joita merkin asettamisessa tulee noudattaa. 

Tieliikennelaissa, tieliikenneasetuksessa ja lii-
kenneministeriön päätöksessä liikenteen ohjaus- 
laitteista annetut määräykset on osittain sisälly-
tetty tekstiin. Nämä määräykset on esitetty lisäk-
si kunkin merkin kohdalla erikseen sivun alareu-
nassa. Viittauksissa on tekstin kohdalla käytetty 
seuraavia merkintöjä: 

- TLL tieliikennelaissa annettu määräys, 
- TLA tieliikenneasetuksessa annettu 

määräys, 
- LMp liikenneministeriön päätöksessä lii- 

kenteen ohjauslaitteista annettu 
määräys 

-LiikMAtiv liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksessa tieliikenteen liikenne- 
valoista annettu määräys 

- LVA laki vaarallisten aineiden kuljetuk- 
sesta, 

- RAK asetus ajoneuvojen rakenteesta ja 
varusteista, 

- RK asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, 
- TIEL, TIEH viittaus tiehallinnon ohjeeseen. 

2A - 2 	Käsitteitä 

Asettaminen 
Liikennemerkin pystyttämistä koskevan päätök-
sen tekeminen ja toimeenpano. 

Sijoittaminen 
Liikennemerkin paikan tarkka määrittäminen tien 
pituussuunnassa ja poikkileikkauksen suunnas-
sa. 

Pystyttäminen 
Merkin konkreettinen paikoilleen sijoittaminen 
maastossa. 

Merkitään/käytetään 
On aina merkittävä/käytettävä niissä tilanteissa, 
jotka on ohjeissa määritelty. 

Merkitään/käytetään yleensä 
Tavanomainen merkintä/käyttötapa ohjeissa 
määritellyissä tilanteissa. Voidaan hoitaa toisin- 
km, jos riittäviä perusteltuja syitä on olemassa. 

Voidaan merkitä/käyttää 
Harkinnan varainen tilanne. Jos merkitään / käy-
tetään, noudatetaan kuitenkin ohjeissa esitettyä 
tapaa. 

Ei yleensä merkitä/käytetä 
Antaa mandollisuuden tiettyyn merkintään / käyt-
töön vain, jos on olemassa erityisiä (poikkeuksel-
lisia) syitä. 

Ei merkitä/käytetä 
Ei ole sallittu merkintä/käyttötapa. 
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2B 	LIIKENNEMERKKIEN KÄYTTÖ 

2B - 1 	Yleistä 

Liikennemerkeillä pyritään antamaan tienkäyttäjälle 
informaatiota tarkoituksenmukaisesta ja oikeasta 
käyttäytymisestä liikenteessä. Liikennemerkeillä 
annettavan informaation tulee olla mandollisimman 
yksinkertaista ja selkeää. Liikkuvasta autosta lu-
ettavaksi ja havaittavaksi tarjotun tietomäärän on 
oltava oikeassa suhteessa ajonopeuteen. 

Liikenteen ohjaamiseen voidaan käyttää liikenne- 
merkkejä, liikennevaloja, tiemerkintöjä ja muita lii-
kenteen ohjauslaitteita siten kuin niistä tieliikenne-
asetuksessa säädetään. Liikenteen ohjauslaitte-
iden käytössä on lisäksi noudatettava liikennemi-
nisteriön liikenteen ohjauslaitteista antaman pää-
töksen mukaisia määräyksiä. Tiehallinto on myös 
antanut tai antaa tarpeen mukaan yksityiskohtai-
sia, merkki- tai merkkiryhmäkohtaisia ohjeita. 

Liikenteen ohjaukseen käytetään vain tieliikenne-
asetuksen mukaisia liikennemerkkejä, jotta mer-
kin viesti on aina yksiselitteinen ja ymmärrettävä. 
Tästä syystä tien läheisyydessä ei saa olla muita 
kilpiä, jotka muistuttavat liikennemerkkejä. 

Liikennemerkkejä käytetään vain säädöksissä ja 
ohjeissa määritellyissä tilanteissa. Eri liikenne- 
merkkien käyttötilanteet ovat erilaiset: tiettyjen 
liikennemerkkien käyttö määritellään säädöksissä 
yksiselitteisesti kun taas suurin osa liikennemer-
keistä on sellaisia, joiden käyttö perustuu tienpitä-
jän harkintaan. Nämä ohjeet on laadittu, jotta liiken-
nemerkkien käyttö olisi mandollisimman yhtenäistä 
koko maassa. 

Liikennemerkkejä ei saa olla liikaa, jotta tienkäy-
ttäjä ehtisi havaita ja ymmärtää merkin viestin. 
Yksittäisen liikennemerkin tarvetta harkittaessa sel-
vitetään myös saataisiinko parempi ratkaisu pa-
rantamalla liikenneympäristöä. Kun liikennemerkin 
käyttö katsotaan tarpeelliseksi, käytetään vain vält-
tämättömiä merkkejä. Turhia liikennemerkkejä tu-
lee välttää, sillä ne vähentävät liikennemerkkien 
yleistä uskottavuutta. Tarpeettomat merkit poiste-
taan tai peitetään. 

Yksittäisen liikennemerkin käyttö saattaa edellyt-
tää samanaikaisesti muiden merkkien käyttöä. 
Näistä tapauksista on maininta merkkikohtaisissa 
ohjeissa. 

Säädökset 

Liikennemerkeillä, liikennevaloilla ja muilla liikenteen oh-
jauslaitteilla osoitettavista käskyistä ja kielloista sekä nii-
den muusta merkityksestä sekä eri kielten käyttämisestä 
liikennemerkeissä ja muissa liikenteen ohjauslaitteissa 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella annetaan tar-
peelliset säännökset liikennemerkeistä ja muista liiken-
teen ohjauslaitteista sekä niiden käytöstä. Liikenne- ja 
viestintäministeriö voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käy -
tettäviksi valtioneuvoston asetuksesta poikkeavia liikenteen 
ohjauslaitteita. 
Tiehallinto antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjaus- 

laitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi 
myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä. (TLL 50 §) 

Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merk-
kiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää 
liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taik-
ka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä. 

Tielle ei saa luvatta asettaa liikenteen ohjauslaitetta. Po- 

liisi tai tienpitäjä saa heti poistaa laitteen, joka on asetettu 
1 tai 2 momentin säännösten vastaisesti (TLL 56 §) 

Liikenteen ohjaamiseen voidaan käyttää liikennemerkkejä, 
liikennevaloja, tiemerkintöjä ja muita liikenteen ohjaus- 
laitteita siten kuin niistä jäljempänä säädetään. (TLA 3 § 1 
mom) 

Liikennemerkillä on se merkitys, joka sille tässä asetuk-
sessa annetaan nimellä, kuvalla ja mandollisella selityk-
sellä. (TLA 10 §) 

Liikennemerkit jaetaan varoitusmerkkeihin, etuajo-oikeus 
ja väistämismerkkeihin, kielto- ja rajoitusmerkkeihin, mää-
räysmerkkeihin, ohjemerkkeihin, opastusmerkkeihin ja Ii-
säkilpiin. 

Jos liikenteen ohjauksessa tarvitaan liikennemerkkiä, jota 
ei ole tässä asetuksessa vahvistettu, voidaan käyttää suo-
rakaiteen muotoista tekstillistä kilpeä. (TLA 11 §) 
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2B - 2 	Liikennemerkkien asettaminen 

Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tie- 
hallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi 
asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien 
tasoristeysmerkit 176 ja 177 asettaa rautatien 
kunnossapitäjä. 

Taajamaa osoittavien liikennemerkkien 571 ja 572 
käytöstä päättää kunta kuultuaan yleisten teiden 
osalta tiehallintoa. Yleiselle tielle taajamamerkin 
asettaa tiehallintoja muulle tielle kunta. 

Eräiden merkkien osalta (643, 644, 711 - 751) tie- 
hallinto voi myöntää luvan tiekunnalle, yrityk-selle 
yms. merkin pystyttämiseen. Tarkemmat ohjeet 
luvanvaraisten merkkien käytöstä on annettu jul-
kaisuissa "Palvelukohteiden viitoitus" TIEL 
2133876 ja "Viitoitus" TI EL 2130006-96. 

Yhtenäisen käytännön turvaamiseksi on suosi-
teltavaa, että päätös eräiden merkkien asetta-
misesta tehdään tiepiirissä keskitetysti. Tällaisia 
merkkejä ovat esimerkiksi etuajo-oikeus- ja 
väistämismerkit 211, 212, 231, 232. Tiepiirissä 
tehdään päätökset myös tiekohtaisista nopeus- 
rajoituksista ja nopeussuositusmerkin 653 käytös-
tä. Tiehallinnon keskushallinnossa tehdään pää-
tökset talvirajoituksista. 

Ohjeet tietyömaiden liikenteen järjestelyistä sekä 
tarvittavien liikenteen ohjauslaitteiden asettamises-
ta on esitetty julkaisussa "Liikenne tietyömaalla" 
TIEL 2272000. 

Säädökset 

Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle tielle tie- ja vesi-
rakennuslaitos. Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen ka-
dulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlai-
selle liikennealueelle. Ennen pysyväksi tarkoitetun liiken-
teen ohjauslaitteen asettamista kunnan on varattava polii-
sille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa, jollei asetuk-
sella toisin säädetä. 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen 
ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan 
suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä 
evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai 
sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten 
liikennemerkkien asettamiseen. 

Taajamaa osoittavan liikennemerkin käyttämisestä päät-
tää kunta kuultuaan yleisten teiden osalta tie- ja vesi-
rakennuslaitosta. Sanotun liikennemerkin asettaa yleisel-
le tielle tie- ja vesirakennuslaitos, muulle tielle kunta. 

Rautatien tasoristeysmerkin asettaa rautatien kunnossa- 
pitäjä. (TLL 51 §) 

Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle lii-
kenteen ohjauslaitteen. (TLL 54 § 1 mom.) 

Milloin tieliikenteen turvaamiseksi on tarpeen asettaa lii-
kennemerkki yleisen ja yksityisen tien liittymäkohtaan yksi-
tyisen tien varteen, on se viipymättä asetettava yleisen tien 
tienpitoviranomaisen harkinnan mukaan ja sen toimesta. 

Tämän lain nojalla asetetut liikennemerkit jäävät 1 §:ssä 
mainitun tienpitoviranomaisen hoitoon 

Mitä edellä tässä laissa on säädetty yksityisestä tiestä, 
koskee myös rakennuskaavatietä.... (Laki tieliikenteen tur-
vaamisesta eräissä tapauksissa 1-3 §) 
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2B - 3 	Liikennemerkkjen koko 

Liikennemerkkejä on kolmea kokoa: suurikokoisia, 
normaalikokoisia ja pienikokoisia. Yleensä käyte-
tään normaalikokoisia liikennemerkkejä. 

Pienikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää 
muusta liikenteestä erillään olevilla kevyen liiken-
teen väylillä. Pienikokoisia liikennemerkkejä voi-
daan lisäksi käyttää taajamissa kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaassa ympäristössä ja asuntoalueil-
la. Edellytyksenä on, että tie on enintään kaksi-
ajokaistainen ja nopeusrajoitus on alle 50 km/h. 

Suurikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää 
moottori-ja moottoriliikennetiellä sekä niihin liitty-
villä tietyömailla. Merkkejä voidaan käyttää mm. 
lähestyttäessä moottori- ja moottoriliikennetien 
päättymiskohtaa tai tietöiden alkamiskohtaa, jol-
loin nopeus pienenee portaittain ja ajokaistajärjes-
telyt ovat normaalista poikkeavat tai ajokaistojen 
määrä pienenee. Muuten moottori- ja moottori-
liikenneteillä ja niiden tietyömailla liikennemerkit 
ovat yleensä normaalikokoisia. Muilla teillä suuri-
kokoisia merkkejä voidaan käyttää tietyön yhtey-
dessä samoin edellytyksin kuin moottori ja moot-
toriliikenneteillä tienkohdassa, jossa suurin sallit-
tu nopeus on 80 km/h tai suurempi. 

Säädökset 

Liikenneministeriö antaa tarkempia ohjeita liikenteen ohjaus- 
laitteiden käyttämisestä ja vahvistaa niiden päämitat. (TLA 
54 §) 

Tielaitoksen keskushallinto antaa tarkempia ohjeita liikenne- 
merkkien, tiemerkintöjen ja sulkulaitteiden väreista, raken-
teesta ja mitoituksesta sekä vahvistaa muut tarpeelliset lii-
kenteen ohjauslaitteet. (TLA 55 § 2 mom.) 

Liikennemerkkejä on, jollei jäljempänä toisin määrätä, kol-
mea kokoa: suurikokoisia, normaalikokoisia ja pienikokoi-
sia 

Suurikokoisia merkkejä voidaan käyttää moottori- ja 
moottoriliikennetiellä sekä niihin liittyvillä tietyömailla. Suu-
rikokoisia merkkejä voidaan käyttää tietyön yhteydessä 
myös tienkohdassa, jossa suurin sallittu nopeus on 80 
km/h tai suurempi. 

LMp 6 §:ssä mainittujen kokojen lisäksi käytetään 
pienoiskokoisia merkkejä seuraavasti: 
- merkkiä 311 (ajoneuvolla ajo kielletty) voidaan 

käyttää 200 mm:n tai 400 mm:n läpimittaisena 
liikenteen valvojan tai ohjaajan antamana py-
säytysmerkkinä (LMp 18 §) 

- merkkiä 371 (pysäyttäminen kielletty) voidaan 
käyttää pienoiskoossa pysäköintimittarin 
peitoksi asetetussa suojuksessa osoitta-
maan, että pysäyttäminen asianomaisella pai-
kalla on kielletty (TLA 16 §) 

- merkkiä 372 (pysäköinti kielletty) voidaan pie-
noiskoossa käyttää pysäköintimittarissa, sitä 
kannattavassa pylväässä tai sen peitoksi 
asetetussa suojuksessa osoittamaan,että py-
säköinti asianomaisella paikalla on kielletty 
(TLA 16 §) 

- merkin 521 (pysäköintipaikka) tulee olla pie-
noiskoossa pysäköinti-mittarissa tai sitä kan-
nattavassa pylväässä. (TLA 19 §) 

Tiehallinto on laatinut kaikista tieliikenneasetuksen 
mukaisista liikennemerkeistä piirustukset "Liiken-
nemerkkipiirustukset" TIEL 2131908, joissa on 
esitetty liikennemerkkien mitat. 

Pienikokoisia merkkejä voidaan käyttää, jollei jäljempänä 
toisin määrätä, muusta liikenteestä erillään olevalla jalka-
käytävällä ja pyörätiellä, moottorikelkkailureitillä sekä sellai-
sessa taajaman osassa, jossa nopeusrajoitus on 50 km/h 
tai sitä alempi ja milloin pienikokoisten merkkien käytölle on 
erityisiä ympäristöllisiä syitä. (LMp 6 §) 
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2B - 4 	Liikennemerkkien värit ja materiaalit 

Liikenteen ohjauksessa saa käyttää vain sellaisia 
liikennemerkkejä, tiemerkintöjä ja laitteita, jotka 
täyttävät tiehallinnon keskushallinnon asettamat 
väriä, rakennetta ja mitoitusta koskevat vaatimuk-
set. 

Liikennemerkkien väriä, rakennetta ja mitoitusta 
koskevat yksityiskohtaiset ohjeet on esitetty jul-
kaisuissa "Liikennemerkkien rakenne ja pystytys" 
TI EH 2000004-02, ja "Liikennemerkkipiirustukset" 
TIEL 2131908. 

Säädökset 

Tielaitoksen keskushallinto antaa tarkempia ohjeita liikenne- 
merkkien, tiemerkintöjen ja sulkulaitteiden väreistä, raken-
teesta ja mitoituksesta sekä vahvistaa muut tarpeelliset lii-
kenteen ohjauslaitteet. (TLA 55 § 2 mom.) 

Liikenteen ohjauslaitteeseen tai sen kannattajaan ei saa kiin-
nittää mitään, mikä ei vastaa tämän laitteen tarkoitusta tai 
mikä vaikeuttaa liikenteen ohjausta. (LMp 4 §) 

Liikenteen ohjauksessa saa käyttää vain sellaisia liikenne- 
merkkejä, tiemerkintöjä ja laitteita, jotka täyttävät tielaitoksen 
keskushallinnon asettamat väriä, rakennetta ja mitoitusta 
koskevat vaatimukset. (LMp 5 §) 

Jos liikennemerkkiä ei valaista pimeän tai hämärän aika-
na, siinä on oltava erityinen heijastava pinta, jotta merkki 
olisi hämärän tai pimeän aikana riittävän kaukaa havaitta-
vissa ja tunnistettavissa. Tämä määräys ei koske maa-
seutuyrityksen opastamiseen käytettävää osoiteviittaa. 

Jos suunnistustaulu, viitta tai etäisyystaulu tai näiden osa 
peitetään tilapäisesti punaisella vinoristillä, on senkin oltava 
heijastavaa materiaalia. (LMp 11 §) 

Liikennemerkin takasivu on harmaa, paitsi niissä merkeis-
sä, jotka on tarkoitettu näkymään kummaltakin puolelta. 
Liikennemerkkien pylväät ovat harmaita. Erityisistä syistä 
voidaan kuitenkin käyttää keltaisia pylväitä. 

Erityisistä syistä voidaan merkkien 411 -418, 511, 520, 
521 ja 521 a - 521 c pylväisiin kiinnittää laite, jossa on 
heijastavia sinisiä ja valkoisia raitoja. (LMp 12 §) 
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2B - 5 	Liikennemerkkien kielisuhteet 

Liikennemerkissä tai sen lisäkilvessä käytettävän 
tekstin tulee olla yksikielisessä kunnassa yksi- 
kielinen kunnan kielen mukaan ja kaksikielisessä 
kunnassa kaksikielinen, kunnan enemmistön kieli 
ylempänä. Valta- ja kantateillä sekä moottori- ja 
moottoriliikenneteillä käytetään lisäksi kaksikielistä 
opastusta seuraavissa tapauksissa: 
- yksikielisessä ruotsinkielisessä kunnassa tien 

suuntaa ja erkanevaa suuntaa osoittavassa 
opastusmerkissä, jos viitoitettava kohde on 
yksikielisessä suomenkielisessä kunnassa tai 
kaksikielisessä kunnassa, jossa suomi on 
enemmistön kielenä 

- yksikielisessä suomenkielisessä kunnassa tien 
suuntaa ja erkanevaa suuntaa osoittavassa 
opastusmerkissä, jos viitoitettava kohde on 
yksikielisessä ruotsinkielisessä kunnassa tai 
kaksikielisessä kunnassa, jossa ruotsi on 
enemmistön kielenä. 

Liikennemerkkien kielisuhteissa noudatetaan val-
tioneuvoston päätöstä virka ja itsehallintoalueiden 
kielellisestä jaotuksesta. Päätös annetaan 10 vuo-
deksi kerrallaan. Opastusmerkeissä käytetään 
virka ja itsehallintoalueiden nimiä koskevassa ase-
tuksessa ja valtioneuvoston päätöksen liitteessä 
esitettyjä kuntien nimiä. Epäselvissä tapauksissa 

kohteen nimi voidaan tarkistaa kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen nimitoimistosta tai kunnasta. 

Saamelaisten kotiseutualueella olevassa liikenne-
merkissä ja lisäkilvessä käytetään suomen kie-
len lisäksi saamen kieltä. Käytettävä saamen mur-
re määräytyy sen mukaan, mitä murretta asian-
omaisella alueella vallitsevasti käytetään. Käytet-
tävän nimistön oikeellisuus varmistetaan kotimais-
ten kielten tutkimuskeskuksen saamen kielen toi-
mistosta. 

Erityisistä syistä liikennemerkissä tai sen lisä- 
kilvessä voidaan käyttää suomen ja ruotsin kie-
len lisäksi muutakin kieltä, Viitoitettaessa valta-
kunnanrajan takana olevaa kohdetta voidaan käyt-
tää suomen ja ruotsin lisäksi asianomaisen maan 
kieltä. Rajanylityspaikkojen ja autolauttasatamien 
tiedotustaulujen teksteissä käytetään suomen, 
ruotsin, naapurimaan/reitin kohdemaan kieltä ja 
englannin kieltä edellä esitetyssä järjestyksessä. 
Liikennemerkissä käytetään yleensä enintään kah-
ta kieltä samanaikaisesti. Tienvarren tiedotus- 
taulun kaksikielinen teksti voidaan jakaa peräk-
käisiin yksikielisiin tauluihin 

Säädökset 

Liikennemerkissä ja sen lisäkilvessä käytettävän tekstin 
kielen ratkaisevat sen kunnan kielisuhteet, jossa merkki 
sijaitsee. Tämän mukaan tulee liikennemerkissä tai sen 
lisäkilvessä käytettävän tekstin olla yksikielisessä kunnassa 
yksikielinen kunnan kielen mukaan ja kaksikielisessä kun-
nassa kaksikielinen, kunnan enemmistön kieli ylempänä. 
Poikkeuksena tästä tulee kuitenkin yksikielisessä kunnassa 
sijaitsevalla valta ja kantatiellä sekä moottori- ja moottori-
liikennetiellä olevassa opastusmerkissä käyttää kaksikielis-
tä opastusta seuraavissa tapauksissa: 
1) yksikielisessä ruotsinkielisessä kunnassa tien suun-
taa ja erkanevaa suuntaa osoittavassa opastusmerkissä, 
jos viitoitettava kohde on yksikielisessä suomenkielises-
sä kunnassa tai kaksikielisessä kunnassa, jossa suomi 
on enemmistön kielenä; ja 
2) yksikielisessä suomenkielisessä kunnassa tien suun- 

taa ja erkanevaa suuntaa osoittavassa opastus-merkissä, 
jos viitoitettava kohde on yksikielisessä ruotsinkielisessä 
kunnassa tai kaksikielisessä kunnassa, jossa ruotsi on 
enemmistön kielenä. 

Saamelaisten kotiseutualueella olevassa liikennemer-
kissä ja lisäkilvessä käytetään suomen kielen lisäksi saa-
men kieltä. 

Erityisistä syistä liikennemerkissä tai sen lisäkilvessä voi-
daan käyttää suomen ja ruotsin kielen lisäksi muutakin 
kieltä. (LMp 10 §). 
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2B - 6 	Liikennemerkkien sijoittaminen 

Liikennemerkit pyritään sijoittamaan tien poikki- 
leikkaukseen yhtenäisesti samalla tienosalla. Mer-
kit sijoitetaan siten, että ne ovat riittävän etäältä ja 
mandollisimman hyvin havaittavissa ja ettei niistä 
aiheudu haittaa tai vaaraa liikenteelle eikä kohtuu-
tonta haittaa tien kunnossapidolle. 

Liikennemerkin sijoituspaikkaa valittaessa on kiin-
nitettävä huomiota erityisesti seuraaviin seikkoi-
hin: 

Opastusmerkkiä ei saa sijoittaa sisäkaartee-
seen tai liittymäalueelle siten, että se haitalli-
sesti pienentää näkemää. 
Merkki on mandollisuuksien mukaan pyrittä-
vä sijoittamaan aurauslumen aiheuttaman voi-
makkaimman iskun vaikutusalueen ulkopuolel-
le 
Valaistulla tienosalla merkki sijoitetaan siten, 
etteivät valaisinpylväät peitä merkin näkyvyyt-
tä. Merkki voidaan kiinnittää myös valaisinpyl-
vääseen, jos merkin näkyvyys ei siitä kärsi. 

Liikennemerkin sijoituspaikkaa valittaessa otetaan 
huomioon liikenneministeriön päätös ja nämä oh-
jeet. Merkki sijoitetaan siten, että sen näkyvyys on 
hyvä, mutta se ei ole näkemäeste. Lumiolosuhteet 
otetaan huomioon siten, ettei lumi kinostuessaan 
peitä merkkiä. 

Säädökset 

Liikenteen ohjauslaitteet on tämän päätöksen määräyksiä 
noudattaen sijoitettava siten, että ne ovat riittävän etäältä ja 
mandollisimman hyvin havaittavissa ja ettei niistä aiheudu 
haittaa tai vaaraa liikenteelle eikä kohtuutonta haittaa tien 
kunnossapidolle. Tarpeettomat liikenteen ohjauslaitteet on 
aina viipymättä poistettava tai peitettävä. (LMp 3 §) 

Liikennemerkki sijoitetaan yleensä kohtisuoraan sitä liikenne- 
suuntaa vastaan, jonka nähtäväksi se on tarkoitettu. Lii-
kennemerkki ei kuitenkaan saa näkyä muuhun tulosuun-
taan siten, että merkin tarkoituksesta saattaa aiheutua vää-
rinkäsityksiä. 

Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleen-
sä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvitta-vil-
la lisäkilvillä. Tämä määräys ei koske opastusmerkkejä 
eikä ajoradan yläpuolelle sijoitettuja merkkejä. (LMp 7 §) 

Jollei jäljempänä toisin määrätä, tulee alimman liikenne- 
merkin tai lisäkilven alareunan korkeuden olla 1,5 - 3,2 metriä 
ajoradan pinnasta, jalkakäytävällä tai pyörätiellä kuitenkin 
2,0 - 3,2 metriä näiden pinnasta mitattuna. 

Jollei jäljempänä toisin määrätä, saa liikennemerkin lä-
himmän reunan etäisyys ajoradan reunasta olla enintään  

3,5 metriä tai pientareen ulkoreunasta 1,5 metriä. Merkin 
vähimmäisetäisyys ajoradan reunasta on 0,5 metriä. Taaja-
massa merkki voidaan kuitenkin sijoittaa edellä mainittua 
lähemmäksi ajoradan reunaa, jos siitä ei aiheudu haittaa tai 
vaaraa liikenteelle eikä kohtuutonta haittaa tien kunnossa-
pidolle. Mitä edellä tässä pykälässä määrätään, ei koske 
opastusmerkkejä eikä ajoradan yläpuolelle, ajoradalla ole-
valle korokkeelle tai sulku- ja varoituslaitteeseen sijoitettu-
ja merkkejä. 

Liikennemerkit on pyrittävä edellä esitettyjen mittojen puit-
teissa sijoittamaan tien poikkileikkaukseen yhtenäisesti 
samalla tienosalla. (LMp 8 §) 

Tien pituussuunnassa tulee liikennemerkkien keskinäisen 
etäisyyden olla riittävä merkkien havaitsemiseksi ja ym-
märtämiseksi. Taajaman ulkopuolella tulee tämän etäisyy-
den yleensä olla vähintään 50 metriä. (LMp 9 §) 
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Jos samaan pylvääseen sijoitetaan kaksi liikenne- 
merkkiä, sijoitetaan liikenteen kannalta tärkeämpi 
yleensä ylemmäksi. Mandolliset lisäkilvet sijoite-
taan välittömästi sen merkin alle, johon ne kuulu-
vat. Samaan pylvääseen sijoitettavat liikennemer-
kit ovat yleensä samaa kokoa. 

Ajokaistan yläpuolisen liikennemerkin alimman 
pisteen korkeuden tulee olla vähintään 5,0 metriä 
ajoradan pinnasta lukien. Jos ajokaistan yläpuoli-
sia merkkejä sijoitetaan ylikorkeiden erikoiskulje-
tusten reitiksi parannetulle tielle, tulee ajoradan 
yläpuolella kaikkien merkkien alareunan olla vähin-
tään 20 cm korkeammalla kuin reitille määritelty 
vapaa alikulkukorkeus. 

Liikennemerkin tarkoituksenmukaiseen sijoittami-
seen pyrittäessä tulee käyttää hyväksi ohjeissa 
esitettyä merkin sijoittelumarginaalia tien pituus- 
suunnassa. Merkin rakennetta voidaan vahvistaa 
tai kasvillisuutta yms. raivata, milloin se kohtuulli-
sin kustannuksin on mandollista. 

Kuvat sivuilla 2B-7 - 2B-16 esittävät tiehallinnon 
suositusta merkkien sijoittamiseksi eräissä taval-
lisissa tapauksissa. Piirroksissa on yksinkertaisuu-
den vuoksi esitetty merkin sijoitus ajoradan oike-
alle puolelle. Vasemmalle puolelle sijoitettaessa 
käytetään samoja etäisyyksiä ja mittapisteitä. Lii-
kenneministeriön päätöksessä liikenteen ohjaus- 
laitteista annettujen minimi ja maksimietäisyyksien 
lisäksi on piirroksissa otettu huomioon aurauslu-
men aiheuttaman iskun kannalta merkittävät etäi-
syydet, joita valittaessa tie on oletettu aurattavaksi 
pientareen ulkoreunaa myöten. 

/ n. 1.5m 

i:s11 \ n.25mm 

2iJ 

ajorata 	Ipiennar 

Liikennemerkin syoittaminen kapea pientareisen tien poikkileikkaukseen (pientareen leveys 0,5 metriä). 

2B-7 
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a5mm 

a5mm 

Liikennemerkin s/oittaminen leveäpientareisen tien poikkileikkaukseen (pientareen leveys 1,5 metriä). 

Liikennemerkin sijoittaminen leveäpientareisen tien poikkileikkaukseen (pientareen leveys yli 1,5 
metriä). 



moottoriajoneuvo- 
liikenteelle 
tarkoitettu merkki 

kevyelle 
liikenteelle 
tarkoitettu merkki 

moottoriajoneuvo- 
liikenteelle 
tarkoitettu merkki 

kevyelle 
liikenteelle 
tarkoitettu merkki 

2,2m 

^O,15m 
n.lmJ/  

2,2m 
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^O,5m 

^O,15m 

ajorata 	piennar 	erotuskaista 

leveys ̂ 1 ,5m 

_n.25mm 
1 

2,2m 

jalkakäytävä/ 

pyörätie 

__T n. 25mm 

2,2m 

Liikennemerkin sijoittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen liittyy yli 1,5 metrin levyisellä 
erotuskaist alla erotettu pyörätie ja jalkakäytävä. 

n.25mm 	 _n.25mm 
O,5-3,5m 

rvvYMvv ,,vlvvvv .  

ajorata 	piennar 	erotuskaista 	jalkakäytävä/ 
leveys >1 ,5m 	pyörätie 

Liikennemerkin sUoittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen liittyy enintään 1,5 metrin levyisellä 
erotuskaistalla erotettu pyörätie ja jalkakäytävä. Moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettu merkki pyritään 
sijoittamaan erotuskaistalle, vaikka sen ajoradan puoleinen reuna tulisikin alle 0,5 metrin etäisyydelle 
pientareen ulkoreunasta. Merkin etäisyyden ajoradan ulkoreunasta tulee tällöinkin olla vähintään 0,5 
metriä. 
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kevyelle tai moottori- 
,v ajoneuvoliikenteelle 

tarkoitettu merkki 

^3,5m 	1 ii 	- r- 

^O,15m 
2,2m 

^ 3,2m 

jalkakäytävä/ 
pyärätie 

Liikennemerkin s/oittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen liittyy enintään 3,2 metrin levyinen ko-
rotettu pyörätie ja jalkakäytävä, joka ei rajoitu sivuesteeseen. 

moottoriajoneuvo- 
liikenteelle 
tarkoitettu merkki -_ 

kevyelle 
liikenteelle 
tarkoitettu merkki 

n. O,5m 
(taajamissa 

O 
	 n. 

2,2m 
	 2,2m 

>3,2m 

Liikennemerkin sjoittamien tien poikkileikkaukseen, kun tiehen liittyy yli 3,2 metrin levyinen korotettu 
pyörätie ja jalkakäytävä, joka ei rajoitu sivuesteeseen. 

2B-1O 
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n.lm 
(taajamissa ?O,15) 

/ 
___________ ______ 1 	Merkki kiinnitetään O 11111 ulokepylvääseen, 

seina li  

2,7- 
3,2m 

2,2- 1' O,5m _____ Sivuesteenä 
3,2m ______ seinä, piha, 

1 
aita tms. 

1,5-4,Om 	/k 
Lllkennemerkin sOoittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen liittyvä korotettu, 1,5 - 4,0 metrin levyi-
nen pyörätie ja jalkakäytävä rajoittuu sivuesteeseen. Sijoittamisvaihtoehtoa 1 käytetään, kun merkin 
näkyvyys tien pituussuunnassa on hyvä, vaihtoehtoa 2, kun näkyvyys on huono. 

n.O,5m 
(taajamissa ?O, 15) 

Kevyefle liikenteelle 
tarkoitettu merkki 

Moottonajoneuvo-
liikenteelle 
tarkoitettu merkki 

2,2m 

\ WI 
\ 

O,5m 

2,2-
3,2m 

Sivuesteenä 
seinä, piha, 
aita tms. 

/k 	>4,Om 	 /1' 

Liikennemerkin sijoittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen liittyvä korotettu, yli 4,0 metrin levyinen 
pyörätie ja jalkakäytävä rajoittuu sivuesteeseen. 
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suositellaan 4m 
aina >1,5m 

2m 	 Ahjejollel 

	

ei tulisi sijoittaa 	1 
im 	

1 opastusmerkkiä 1 

aurauslumi- 

ajorata 	 vimanvuoksLl 

piennar 

0 	1 	2 	3 	4m 

Opastusmerkin sUoittaminen tien poikkileikkaukseen. Sijoitus paikan lumisuusolosuhteet on otettava 
huomioon jättämällä opastusmerkin alle riittävä lumivara. Merkin yksityiskohtainen s/oituspaikka on 
ratkaistava maastossa. 

Tien viitan s(joittaminen liittymään, kun liike nteenjakajasaare ketta ei ole. Viitan s/aintipaikan lumisuus on 
otettava huomioon jättämällä viitan alle riittävä lumivara. Jos tienviitta joudutaan sijoittamaan liittymän 
näkemäalueelle, se on pyrittävä sijoittamaan korkeussuunnassa henkilöauton kuljettajan silmä pisteen 
yläpuolelle (viitan alareunan korkeus tien pinnasta noin 1,5 metriä). 
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?lOm 

s2m 

?lOm 

ajorata 	piennar 

Tien viitan sijoittaminen liikenteenjakajasaarekkeeseen. Viitta pyritään sijoittamaan korkeussuunnassa 
henkilöauton kuljettajan silmä pisteen yläpuolelle (viitan alareunan korkeus tien pinnasta noin 1,5 metriä). 
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100 

z•ii 

oozz IIJJ« 

18 1NK00 
INGA 

cI 

. 

300 

400 

MUSTION RUUKKI 
SVARTA BRUK 

0 	100 	200 	300 	400 

Esimerkki yleisten teiden liittymässä olevista liikennemerkeistä. Kuvassa katkaistuissa liittymän 
haaroissa merkintä on symmetrinen. 
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	 iIi] 

400 

300 

200 

VIRRAT 

SEINÄJOKI 

UUSIKMRLEPYY 
NYKARLEBY 

LAPUA 

,

SEINÄJOKI 
UUSIKAARLEPYY 
NYKARLEBY 

. 

SEINÄJOKI 
UUSIKAARLEPYY 
NYKARLEBY 

NNM 

OKI 
NYKARLEBY 
UUSIKMRLEPYY 	

4•> 
VIRRAT 	LAPIJA 
ALAVUS 

['] 

ALAVUS 

SEINÄJOKI 
UUSIKMRLEPYY 
NYKARLEBY 

. 

100 

200 

'.111'] 

400 

500 

N 

v 

400 	300 	200 	100 	0 	100 	200 	300 	400 

Esimerkki 2-ajokaistaisten teiden eritasoliittymässä olevista liikennemerkeistä (ei todellinen tilanne). 
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-w i . 

Esimerkki moottoritien eritasoliittymässä olevista liikennemerkeistä. 

2B-16 



XIe 
Merkki Mitta Suuri koko 	Normaali koko Pieni koko 

(mm) 	(mm) 	(mm) 

111 - 172, a 1 350 	900 	600 
181 -189 

173 175 b - 	 300 	- 
c 1000 	- 

176-177 d - 	 1300 	- 

e - 	 750 	- 
f - 	 200 	- 

LIIKENTEEN OHJAUS 
WP 	 2003 Yleisohjeet liikennemerkkuen kaytosta 

TIEHALLINTO 

2C 	VAROITUSMERKIT 

2C - 1 	Yleistä varoitusmerkeistä 	 Varoitusmerkkien mitat ovat: (LMp 13 §) 

Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä 
olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta. 
Sitä ei kuitenkaan käytetä, milloin olosuhteet muu-
tenkin edellyttävät erityistä varovaisuutta. 

Muotoja mitat 

Varoitusmerkki on yleensä tasasivuisen kolmion 
muotoinen. Sen kärki on suunnattu ylöspäin, ja 
sen reunat ovat punaiset. Merkin keskustassa on 
keltaisella pohjalla vaaran laatua osoittava kuvio. 
Vaihtuvassa varoitusmerkjssä vaaran laatua osoit-
tava kuvio voi olla vaalea ja pohja musta. Vaihtu-
vassa merkissä merkin kuvio voi poiketa ase-
tuksessa esitetystä kuviosta, ei kuitenkaan oleel-
lisesti. 

Säädökset 

Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa lii-
kenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta. Sitä ei kuiten-
kaan käytetä, milloin olosuhteet muutenkin edellyttävät eri-
tyistä varovaisuutta. 

Varoitusmerkki on yleensä tasasivuisen kolmion muotoi-
nen. Sen kärki on suunnattu ylöspäin, ja sen reunat ovat 
punaiset. Merkin keskustassa on keltaisella pohjalla vaa-
ran laatua osoittava kuvio. Vaihtuvassa varoitusmerkissä 
vaaran laatua osoittava kuvio voi olla vaalea ja pohja mus-
ta. Vaihtuvassa merkissä merkin kuvio voi poiketa jäljem-
pänä esitetystä kuviosta, ei kuitenkaan oleellisesti, (TLA 
12) 

2C-1 
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Sijoitus 

Varoitusmerkki sijoitetaan yleensä ajoradan oike-
alle puolelle. Erityisestä syystä voidaan saman-
lainen merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle 
korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajo- 
radan yläpuolelle. Varoitusmerkin sijoittaminen 
ajoradan molemmille puolille on yleensä tarpeen 
kaksiajorataisilla teillä sekä poikkeuksellisen vilkas-
liikenteisillä teillä. Varoitusmerkin sijoittaminen 
myös ajoradan vasemmalle puolelle saattaa olla 
tarpeen erityisesti silloin, kun varoitusmerkki on 
jyrkässä sisäkaarteessa tai tien näkemät ovat 
huonot. 

Varoitusmerkki sijoitetaan vähintään 150 ja enin-
tään 250 metriä ennen vaarapaikkaa. Moottori- ja 
moottoriliikennetiellä merkki sijoitetaan kuitenkin 
enintään 500 metriä ennen vaarapaikkaa. Taaja-
massa ja erityisestä syystä muuallakin varoitus-
merkki voidaan sijoittaa lähemmäksi vaara- 
paikkaa. Tällaista sijoittamista voidaan käyttää, jos 
nopeusrajoitus on enintään 60 km/h tai jos ajo-
neuvon nopeus muusta syystä on riittävän alhai-
nen vaarallista tienkohtaa lähestyttäessä. 

Sekä taajamassa, että taajaman ulkopuolella on 
otettava huomioon, että ajoneuvon kuljettajalle jää 
riittävästi aikaa toimia merkin edellyttämällä taval-
la. 

Jos varoitusmerkki sijoitetaan edellä mainittua 
kauemmas kohteesta, on merkin yhteydessä käy-
tettävä lisäkilpeä 815 (etäisyys kohteeseen). Jos 
varoitusmerkki sijoitetaan yli 500 metrin päähän 
vaarapaikasta, käytetään aina lisäksi varsinaista 
merkkiä lähempänä vaarapaikkaa. Pitkillä varoi-
tusalueilla varoitusmerkki voidaan tarvittaessa 
toistaa. Tällöin merkin yhteydessä käytetään lisä- 
kilpeä 814 (vaikutusalueen pituus), jossa ilmoite-
taan jäljellä olevan vaikutusalueen pituus. 

Jos on tarpeen käyttää kahta tai useampaa varoi-
tusmerkkiä peräkkäin, on peräkkäisten varoitus- 
merkkien keskinäinen välimatka yleensä 100 - 150 
metriä. Tarvittaessa välimatka voi olla lyhyempikin, 
ei kuitenkaan lyhyempi kuin 50 metriä. Lähinnä 
vaarapaikkaa oleva varoitusmerkki sijoitetaan täl-
löin 150 metriä ennen vaarapaikkaa. 

Säädökset 

Varoitusmerkki sijoitetaan, jollei jäljempänä toisin saädetä, 
ajoradan oikealle puolelle. Erityisestä syystä voidaan sa-
manlainen merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle ko-
rokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan ylä-
puolelle. 
Jollei jäljempänä toisin säädetä, sijoitetaan varoitusmerkki 

vähintään 150 ja enintään 250 metriä ennen vaarapaikkaa. 
Moottori- ja moottoriliikennetiellä merkki sijoitetaan kuiten-
kin enintään 500 metriä ennen vaarapaikkaa. Taajamassa 
ja erityisestä syystä muuallakin varoitusmerkki voidaan si-
joittaa lähemmäksi vaarapaikkaa kuin edellä on säädetty. 
Jos varoitusmerkki sijoitetaan edellä säädettyä kauemmas 
kohteesta, on merkin yhteydessä käytettävä lisäkilpeä 815. 
Varoitusmerkki voidaan tarvittaessa toistaa. 

Varoitusmerkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä mer-
keissä 611- 616 ja 631 -633. (TLA 13 § 1 -3 mom) 

Tieliikenneasetuksen mukaan voidaan varoitusmerkki si- 
joittaa erityisistä syistä myös taajaman ulkopuolella lähem- 

mäksi kuin 150 metrin etäisyydelle vaarallisesta tien- 
kohdasta. Tällaista sijoittamista voidaan käyttää, jos nope-
usrajoitus on enintään 60 km/h tai jos ajoneuvon nopeus 
muusta syystä on riittävän alhainen vaarallista tienkohtaa 
lähestyttäessä. Sekä taajamassa, että taajaman ulkopuo-
lella on otettava huomioon, että ajoneuvon kuljettajalle jää 
riittävästi aikaa toimia merkin edellyttämällä tavalla. (LMp 
14) 

Erityisestä syystä voidaan varoitusmerkin tai suojatietä osoit-
tavan liikennemerkin yhteydessä merkin vaikutuksen tehos-
tamiseksi käyttää opastimia, joissa on enintään kaksi 
pyöreätä valoaukkoa vilkkuvaa keltaista valoa varten. 
Opastimet sijoitetaan joko liikennemerkin ylä- tai alapuo-
lelle. Jos opastimessa on kaksi valoaukkoa, tulee niiden 
olla vierekkäin samalla korkeudella, ja valojen tulee vilkkua 
vuorotellen. (LiIkMA tiv 36) 
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Varoitusmerkin suositeltavat sijoituspaikat eri 
nopeusrajoituksilla ovat: 

Nopeus Etäisyys vaarapaikasta (m) 
rajoitus moottori- ja moot- muilla 
(km/h) toriliikenneteillä teillä 

^ 60 150 150 
70 tai 80 300 200 
100 400 250 
120 500 

2C - 2 	Merkkikohtaiset ohjeet 

Jäljempänä on esitetty varoitusmerkkien 111 - 189 
merkkikohtaiset ohjeet. 
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111-114 	MUTKA 

Mitat (mm): 	a 
111 	 112 

113 	 114 

Merkkien käyttö 

Merkkiä 111 ja 112 käytetään osoittamaan mutkaa, 
joka on vaarallinen ja poikkeuksellinen tien yleiseen 
linjaukseen nähden. Mutka voi olla vaarallinen esi-
merkiksi pienen kaarresäteen, rajoitetun näkemän, 
huonon optisen ohjauksen tai vaarallisen tie- 
ympäristön johdosta. 

Merkkejä 113 ja 114 käytetään osoittamaan toisi-
aan seuraavia vaarallisia mutkia. Jos mutkien vä-
lillä on suora tienosa siten, että lisätystä ajono-
peudesta voi aiheutua vaaraa, osoitetaan mutkai-
set tienosat erikseen. 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Mutkaisilla tieosilla voidaan tarvittaessa käyttää 
reunapaaluja, taustamerkkejä tai kaarteen suunta- 
merkkejä. Käyttö on tarpeen, kun kaarre on jyr-
kempi kuin sitä lähestyttäessä voi päätellä tai kun 
kaarresäde pienenee. 

Jos mutkia on enemmän kuin kaksi, osoitetaan 
mutkaisen tienosan pituus lisäkivellä 814 (vaiku-
tusalueen pituus). 

Säädökset 

Merkit 111 - 114. Merkillä varoitetaan tien yleiseen linjauk-
seen nähden poikkeuksellisesta mutkasta. (TLA 13 §) 

Merkki 111. Mutka oikealle. Merkki 112. Mutka vasemmalle. 
Merkkiä käytetään osoittamaan mutkaa, joka on vaaralli-
nen pienen kaarresäteen, rajoitetun näkemän tai muun vas-
taavan syyn vuoksi. (LMp 14 §) 

Merkki 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle. Merkki 
114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle. Merkkiä käy-
tetään osoittamaan toisiaan seuraavia vaarallisia mutkia. 
Mikäli mutkia on enemmän kuin kaksi, osoitetaan mutkai-
sen tienosan pituus lisäkilvellä 814. Jos mutkien välillä on 
suora tienosa siten, että lisätystä ajonopeudesta voi ai-
heutua vaaraa, osoitetaan mutkaiset tienosat erikseen. 
(LMp 14 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

115 	JYRKKÄALAMÄKI 

116 	JYRKKÄ YLÄMÄKI 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 1350 
normaali 	 900 

115 
	

116 	 pieni 	 600 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, kun mäki on tien yleiseen lin-
jaukseen nähden poikkeuksellinen ja tiellä on 
paljon raskasta liikennettä tai matkailuperävaunu-
liikennettä, jolle jyrkkä mäki saattaa aiheuttaa vai-
keuksia. Merkillä voidaan varoittaa esimerkiksi 
ennen lauttaa olevasta jyrkästä mäestä. 

Merkkiä ei käytetä, jos pituuskaltevuus on alle 5 % 
eikä yleensä tiellä, jolla on toistuvasti lyhyitä jyrk-
kiä mäkiä. 

Merkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä 814 
(vaikutusalueen pituus), jos jyrkkä mäki on poik-
keuksellisen pitkä. 

Poikkeuksellisesti merkkejä 115 ja 116 voidaan 
käyttää ennakkomerkkinä varustettuna lisäkilvellä 
811 (kohde risteävän tien suunnassa) ja 814 (etäi-
syys kohteeseen). 

Säädökset 

Merkillä varoitetaan tien yleiseen linjaukseen nähden poik-
keuksellisen jyrkästä mäestä. (TLA 13 §) 

Merkkiä ei yleensä käytetä tiellä, jolla on toistuvasti lyhyitä 
jyrkkiä mäkiä. Merkkiä ei käytetä, jos pituuskaltevuus on 
alle 5 prosenttia. Pituuskaltevuus ilmoitetaan merkissä pro-
sentin tarkkuudella. (LMp 14 §) 

A. 

__ 	 1 
- 	 IN.I 

Lkm] 

Lr1 
Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä tie! -
lä, jota raskas liikenne kartan perusteella pyrkii 
käyttämään oikotienä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

121 	KAPENEVA TIE 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, jos ajoradan tai pientareen 
kapenemisesta joko molemmilta tai toiselta reu-
nalta on vaaraa liikenteelle. Tienkohdan vapaa le-
veys voidaan merkin yhteydessä osoittaa lisä- 
kilvellä 821 (vapaa leveys). 

Merkkiä käytetään yleensä, jos ajokelpoinen ajo- 
rata kapenee enemmän kuin 1,0 metriä lyhyellä 
matkalla (noin 20 metriä). Pelkästään pientareen 
kapeneminen voidaan ilmoittaa reunapaaluja käyt-
täen. 

Merkkiä käytetään, jos ajokelpoisen ajoradan va-
paa leveys kapenee rumpu- tai siltapaikalla kaksi-
ajokaistaisella tiellä alle 6,0 metrin levyiseksi sekä 
yksiajokaistaisella kapeammaksi kuin 4,0 metriä. 
Tällöin käytetään merkin yhteydessä lisäkilpeä 821 
(vapaa leveys). 

Säädökset 

Merkkiä käytetään, jos ajoradan tai pientareen kapene-
misesta joko molemmilta tai toiselta reunalta on vaaraa 
liikenteelle. Tienkohdan vapaa leveys voidaan merkin yhte-
ydessä osoittaa lisäkilvellä 821. Jos samaan suuntaan on 
useampia ajokaistoja, joista jokin päättyy, käytetään merk-
kiä 623. (LMp 14 §) 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Kapean tien kohdan havaittavuutta voidaan tehos-
taa lisäksi reunamerkkien tai reunapaalujen avul-
la. 

Reunapaaluja käytetään yleensä kapean rumpu-
tai siltakohdan sekä kaiteiden päiden merkitse- 
miseen. 

Jos samaan suuntaan on useita ajokaistoja, jois-
tajokin päättyy, käytetään merkkiä 623 (ajokaistan 
päättyminen). 

Jos kaksiajokaistainen tie kapenee alle 4,5 met-
rin levyiseksi, käytetään merkin 121 lisäksi merk-
kejä 221 (etuajo-oikeus kohdattaessa) ja 222 
(väistämisvelvollisuus kohdattaessa) niistä annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. 

Merkkiä ei yleensä käytetä merkin 142 (tietyö) 
vaikutusalueella, jos tietyön vuoksi kapenevasta 
kohdasta on varoitettu sulkulaitteilla ja varoitus- 
vilkuilla. Merkin käyttö on yleensä tarpeen yksit-
täisellä rumputyömaalla. Merkkien 121 ja 142 käy-
töstä tietyömailla on tarkemmin ohjeessa "Liiken-
ne tietyömaalla" TIEL 2272000. 
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TIEHALLINTO 

Esimerkkejä kapean tienkohdan merkitsemisestä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

Esimerkki väistämisvelvollisuuden osoittamisesta kapeassa tienkohdassa. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

122 	KAKSISUUNTAINEN LIIKENNE 

Merkin käyttö 

Merkillä varoitetaan yksisuuntaisen ajoradan muut-
tumisesta kaksisuuntaiseksi. Merkin tyypillisiä 
käyttökohteita ovat kaksiajorataisen tien muuttu-
minen yksiajorataiseksi esimerkiksi moottoritien 
päättymiskohdassa ja kaksiajorataisen tien toisen 
ajoradan sulkeminen työmaan vuoksi. 

Merkkiä voidaan käyttää myös varoittamaan muut-
tuneista liikennejärjestelyistä, kun yksisuuntainen 
ajorata on muutettu kaksisuuntaiseksi. Tällöin 
merkin yhteydessä käytetään lisäkilpeä "Muuttu-
nut järjestely". Merkki ja lisäkilpi poistetaan, kun 
muutoksesta on kulunut kuusi kuukautta. Liiken-
nemerkin lisäksi muuttuneista liikennejärjestelyistä 
tiedotetaan esimerkiksi paikallisissa sanomaleh-
dissä ja paikallisradiossa. 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan välittömästi ennen risteystä tai 
tienkohtaa, jossa ajorata muuttuu kaksisuuntaisek-
si. Merkki voidaan toistaa kaksisuuntaisen ajoradan 
varrella. Jos merkki sijoitetaan ennen edellä mai-
nittua tienkohtaa, osoitetaan etäisyys aina kohtee-
seen lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen). Merk-
ki sijoitetaan yleensä ajoradan molemmille puolil-
le. 

Esimerkki muuttuneiden liikennejärjestelyjen 
merkitsemisestä, kun yksisuuntainen ajorata on 
muutettu kaksisuuntaiseksi. 

Säädökset 

Merkillä varoitetaan yksisuuntaisen ajoradan muuttu-misesta 
kaksisuuntaiseksi. Merkki on välittömästi ennen risteystä tai 
tienkohtaa, jossa ajorata muuttuu kaksisuuntaiseksi. Merkki 
voidaan toistaa kaksisuuntaisen ajoradan varrella. Lisä- 
kilvellä 815 varustettuna sitä voidaan käyttää myös ennakko- 
merkkinä. (TLA 13 §) 

Merkki sijoitetaan yleensä ajoradan molemmille puolille. 
(LMp 14 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

131 	AVATTAVA SILTA 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään aina, kun tie johtaa avattavalle 
sillalle. 

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä varus-
tettuna lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen). 
Tämä tulee lähinnä kysymykseen vilkasliiken-
teisillä teillä, joilla jonot sillan avaamisen yhtey -
dessä nopeasti kasvavat hyvin pitkiksi ja edellä 
ajavan ajoneuvon pysähtyminen voi tulla yllätyk-
senä. Merkin yhteyteen voidaan liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi kiinnittää vilkkuva keltai-
nen valo, jonka toiminta on ajoitettu varsinaisten 
liikennevalojen mukaan. 

Tieliikenteen ohjaamiseen avattavan sillan kohdalla 
käytetään lisäksi sulkupuomejaja liikennevaloja. 
Liikennevaloissa käytetään opastimia, joissa on 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

yläpuolella yksi tai kaksi pyöreää valoaukkoa 
vilkkuvaa punaista valoa ja alapuolella yksi pyö-
reä valoaukko vilkkuvaa ja kiinteää keltaista va-
loa varten. Jos punaisen valon aukkoja on kaksi, 
tulee niiden olla vierekkäin samalla korkeudella 
ja valojen vilkkua vuorotellen. Avattavalla sillalla 
olevat puomit voidaan varustaa vilkkuvin punai-
sin valoin, jotka ovat toiminnassa, kun puomi las-
kee, on alhaalla tai nousee. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan 150 - 250 metriä ennen sulku-
puomia. Jos merkkiä käytetään ennakkomerkkinä, 
merkki sijoitetaan niin etäälle sillasta, että jonon 
pää ei ulotu merkkiin saakka. 

Säädökset 

Merkkiä käytetään aina, kun tie johtaa avattavalle sillalle. 
(LMp 14) 

Liikennevaloissa, jotka on tarkoitettu tieliikenteen ohjaami-
seen nosto- tai kääntösillan tahi paloaseman kohdalla taik-
ka lauttapaikalla, voidaan käyttää opastimia, joissa on ylä-
puolella yksi tai kaksi pyöreää valoaukkoa vilkkuvaa punaista 
valoa ja alapuolella yksi pyöreä valoaukko vilkkuvaa ja kun-
teää keltaista valoa varten. Jos punaisen valon aukkoja on 
kaksi, tulee niiden olla vierekkäin samalla korkeudella ja 
valojen vilkkua vuorotellen. (LiikMA tiv 30 § 1 mom.) 

Valo-opasteet on annettava seuraavassa järjestyksessä: 
vilkkuva keltainen kiinteä keltainen, vilkkuva punainen, 
vilkkuva keltainen. Kun tarvetta ohjaukseen ei ole, pidetään 
opastimet sammutettuina. (LiikMA tiv 30 § 3 mom.) 

Edellä 29 ja 30 §:ssä tarkoitettu opastin on sijoitettava ajo- 
radan oikealle puolelle. Milloin kulkusuunnassa on kaksi 
tai useampia ajokaistoja tai milloin siihen on muuten syy-
tä, sijoitetaan toinen opastin ajoradan yläpuolelle, keski- 
korokkeelle tai ajoradan vasemmalle puolelle. Jos opastimia 
on useita, ne on sijoitettava samalle tien poikkilinjalle, jollei 
erityisistä olosuhteista muuta johdu. (LiikMA tiv 31 §) 

Vilkkuvaa punaista valoa ei saa käyttää muissa kuin edellä 
tässä luvussa mainituissa liikennevaloissa. Rautatieri taso- 
risteyksessä, nosto- tai kääntösillalla tai lauttapaikalla ole-
vat puomit saa kuitenkin varustaa vilkkuviri punaisin valoin, 
jotka ovat toiminnassa, kun puomi laskee, on alhaalla tai 
nousee. (LiikMA tiv 33 §) 

2C-10 



Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

132 	LAUTTA, LAITURI TAI RANTA 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään aina, kun tie päättyy lautalle, 
laiturille tai rannalle. 

Merkin yhteydessä käytetään lisäkilpiä vain, jos 
merkkiä käytetään ennakkomerkkinä. Etäisyys il-
moitetaan lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen). 
Ennakkomerkintä merkkiä 132 käyttäen on tarpeen 
vilkkaasti liikennöidyillä lautoilla, joille autojonot ovat 
pitkiä. 

Lauttapaikkojen muusta liikenteen ohjauksesta on 
esitetty ohjeet kohdassa 2L - 1 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan 150 - 250 metriä ennen sulku-
puomia. Jos merkkiä käytetään ennakkomerkkinä, 
merkki sijoitetaan niin etää lIe lautasta, että jonon 
pää ei ulotu merkkiin saakka. 

Säädäkset 

1 Merkkiä käytetään aina, kun tie päättyy lautalle, laiturille tai 
rannalle. (LMp 14 §) 
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Mitat(mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

LIIKENTEEN OHJAUS 
VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	

2003 

TIEHALLINTO 

133 	LIIKENNERUUHKA 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää, kun edessä olevasta hi-
taasti liikkuvasta tai pysähtyneestä ajoneuvojo-
nosta saattaa aiheutua vaaraa liikenteelle. Merk-
kiä käytetään vain vaihtuvana siten, että merkki 
on näkyvissä vain kun edessä on ruuhka tai kun 
ruuhkaa on syntymässä. Merkin yhteydessä voi-
daan käyttää vaihtuvaa lisäkilpeä 814 "Etäisyys 
kohteeseen". 

Merkkiä käytetään liikenteen hallintajärjestelmissä, 
jotka perustuvat tosiaikaiseen liikenteen seuran-
taan. 

Merkin sijoitus 

Merkkejä sijoitetaan useita peräkkäin siten, että 
kulloinkin näkyvä merkki varoittaa edessä olevasta 
liikenneruuhkasta 250 - 1000 metriä ennen jonon 
päätä. Jos etäisyys jonon päähän on yli 250 met-
riä (moottoritiellä 500 metriä), etäisyyslukema il-
moitetaan lisäkilvessä. 

Säädökset 

Merkillä voidaan varoittaa edessä olevasta liikenne-
ruuhkasta. Merkkiä käytetään vain vaihtuvana. (TLA 13 §) 

Merkkiä voidaan käyttää, kun edessä olevasta hitaasti liik-
kuvasta tai pysähtyneestä ajoneuvojonosta saattaa aiheu-
tua vaaraa liikenteelle. (LMp 14 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet Iiikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

141 	EPÄTASAINEN TIE 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään varoittamaan yksittäisistä vaa-
rallisista kuopista ja kohoutumista, jotka tien sen 
hetkiseen kuntoon nähden ovat poikkeuksellisia 
ja jotka voivat aiheuttaa vaaraa liikenteelle tai vau-
noita ajoneuvoille tai niiden kuormille. 

Jos tiellä on useita peräkkäisiä epätasaisia tien- 
kohtia, osoitetaan epätasaisen tienosan pituus 
lisäkilvellä 814 (vaikutusalueen pituus). Tämän li-
säksi merkki toistetaan vaikutusalueen sisällä 
poikkeuksellisen pahoissa kohdissa. Toistomerkin 
yhteydessä lisäkilvellä ilmoitetaan jäljellä olevan 
epätasaisen tienosan pituus. Jos epätasaisten 
tienkohtien väli on niin pitkä, että lisätystä ajo-
nopeudesta voi aiheutua vaaraa, osoitetaan epä-
tasaiset tien kohdat erikseen. 

Merkillä varoitetaan töyssystä tai korotetusta 
suojatiestä, jos suurin sallittu nopeus on yli 30 km! 
h. Jos nopeusrajoitus on 50 km!h tai suurempi, 
varoitetaan jokaisesta töyssystä tai suojatiestä 
erikseen merkillä 141, tekstillisellä lisäkilvellä (esi-
merkiksi "Töyssy") sekä tiemerkinnällä. 

Säädökset 

Merkillä varoitetaan tien yleiseen kuntoon nähden yilät-
tävästä ja poikkeuksellisen epätasaisesta tienkohdasta 
(TLA 13 §) 

Jos tiellä on useita peräkkäisiä epätasaisia tienkohtia, osoi-
tetaan epätasaisen tienosan pituus lisäkilvellä 814. Jos 
epätasaisten tienkohtien väli on niin pitkä, että lisätystä 
ajonopeudesta voi aiheutua vaaraa, osoitetaan epätasai-
set tienkohdat erikseen. (LMp 14 §) 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Kun nopeusrajoitus on 40 km/h, varoitetaan alu-
een ensimmäisestä töyssystä tai korotetusta 
suojatiestä merkillä 141, tekstillisellä lisäkilvellä 
(esimerkiksi•"Tyssyjä") lisäkilvellä 814 ja tie- 
merkinnällä. Alueen seuraavat töyssyt tai korotetut 
suojatiet osoitetaan vain tiemerkinnällä. Raken-
teellisten hidasteiden merkinnästä on tarkemmin 
kohdassa 2L - 10. Tiemerkintöjen käytöstä on tar-
kemmin ohjeessa "Tiemerkinnät" TI EH 2000005-
02. 

Merkkiä voidaan käyttää myös varoittamaan tien- 
kohdasta, jossa päällyste päättyy ja päällysteen 
ja soran rajakohdassa on korkeusero. Tällöin käy-
tetään lisäkilpeä" Päällyste päättyy". 

Merkkiä ei käytetä yleensä tietyömailla, jotka on 
merkitty merkillä 142 (tietyö). Merkkiä voidaan 
kuitenkin käyttää myös tietyömailla varoittamaan 
ajonopeuteen nähden poikkeuksellisen pahoista 
epätasaisuuksista. Merkin 141 käytöstä tietyömailla 
on tarkemmin ohjeessa "Liikenne tietyömaalla" 
TIEL 2272000. 
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2003 

TIEHALLINTO 

Kelirikkoisilla päällystetyillä teillä, joilla päällys-
teessä on reikiä tai päällyste purkautuu osittain, 
merkki sijoitetaan kelirikkoisen tieosuuden alkuun 
varustettuna tekstillisellä lisäkilvellä "Päällys-
tevaurioita"ja lisäkilvellä 814 (vaikutusalueen pi-
tuus). Yksittäisissä poikkeuksellisissa tien- 
kohdissa merkki voidaan toistaa. Merkkiä voidaan 
käyttää myös sorapintaisilla kelirikkoteillä osoitta-
maan yksittäisiä poikkeuksellisia tienkohtia. Yleen-
sä sorapintaisilla teillä varoitetaan kelirikosta mer-
killä 189 (muu vaara) siitä annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan 150 - 250 metriä ennen epäta-
saista tienkohtaa. Jos epätasaisia tienkohtia on 
useita peräkkäin niin tiheässä, ettei liikenteen no-
peus ehdi sanottavasti kasvaa niiden välillä, sijoi-
tetaan lisäkilvellä 814 varustettu merkki nopeus- 
rajoituksesta riippuen 150 - 250 metriä ennen en-
simmäistä vaaran kohtaa. Alueen sisällä oleva 
toistomerkki sijoitetaan 150 - 250 metriä ennen 
poikkeuksellisen vaarallista tienkohtaa. Toisto- 
merkin yhteydessä lisäkilvellä 814 ilmoitetaan jäl-
jellä olevan epätasaisen tienosan pituus. 
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142 	TIETYÖ 

Merkin käyttö 

Merkillä varoitetaan työnalaisesta tienkohdasta tai 
tieosuudesta, jolla saattaa olla työkoneita, työn-
tekijöitä taikka työstä tai työn keskeneräisyydestä 
johtuvia vaaroja kuten irtokiviä tai kuoppia. 

Merkkiä käytetään, jos tiellä tai sen läheisyydessä 
tehdään työtä, josta saattaa aiheutua vaaraa lii-
kenteelle tai työntekijöille. 

Merkkiä ei yleensä tarvitse käyttää lyhytaikaisissa 
ja liikkuvissa töissä, jos tienkohdassa on hyvät 
näkemät ja työssä käytetään ajoneuvoja tai työ- 
koneita, joiden kiertävää tai vilkkuvaa keltaista 
valoa näyttävillä varoituslaitteilla varoitetaan liiken-
nettä. 

Mitat (mm) 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Merkki on poistettava tai peitettävä, kun työ kes-
keytetään ruokailutaukoa pitemmäksi ajaksi (yön 
tai viikonlopun ajaksi), eikä työstä tai sen kesken-
eräisyydestä aiheudu vaaraa liikenteelle. Tarvitta-
essa liikennettä on varoitettava muilla varoitus- 
merkeillä. 

Tietyömaiden liikenteen järjestelystä sekä työ-
maalla käytettävistä varoituslaitteista on annettu 
erilliset ohjeet julkaisussa "Liikenne tietyömaalla" 
TIEL 2272000. 

Merkkiä ei käytetä, kun kysymyksessä on täysin 
ajoradan ulkopuolella tapahtuva työ, josta ei ai-
heudu vaaraa liikenteelle eivätkä työntekijät joudu 
työn vuoksi liikkumaan ajoradalla. 

Säädökset 

Merkillä varoitetaan työnalaisesta tienkohdasta tai tie- 
osuudesta, jolla saattaa olla työkoneita, työntekijöitä taikka 
työstä tai työn keskeneräisyydestä johtuvia vaaroja kuten 
irtokiviä tai kuoppia. Merkki voidaan sijoittaa tielle 
asetettavaan varoituslaitteeseen. (TLA 13 §) 

Merkkiä käytetään, jos tiellä tai sen läheisyydessä tehdään 
työtä, josta saattaa aiheutua vaaraa liikenteelle tai jonka 
tekijöitä liikenne voi vaarantaa. Merkkiä ei yleensä tarvitse 
käyttää lyhytaikaisissa tai liikkuvissa töissä, jos tien- 
kohdassa on hyvät näkemät ja työssä käytetään ajoneuvo-
ja tai työkoneita, joiden kiertävää tai vilkkuvaa keltaista va-
loa näyttävillä varoituslaitteilla varoitetaan Ihkennettä. (LMp 
14) 
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TIEHALLINTO 

Merkin käyttö pienessä varoituslaitteessa 

Erityistä tielle asetettavaa varoituslaitetta voidaan 
käyttää, kun liikennettä varoitetaan ja ohjataan tiellä 
tehtävän lyhytaikaisen työn vuoksi ja varoitusmer-
km pystyttäminen veisi kohtuuttoman pitkän ajan 
itse työn tekemiseen nähden. Laite muodostuu 
jalustasta, siihen vähintään 30 cm:n korkeudelle 
kiinnitetystä liikennemerkistä 142 ja tämän yläpuo-
lelle asetetusta vilkkuvaa keltaista valoa antavasta 
varoitusvilkusta, joka on käytössä aina kun 
varoituslaitetta käytetään. Varoituslaite voidaan 
sijoittaa ajoradan oikeaan reunaan tai yksisuun-
taisella ajoradalla sille puolelle, jolla työkohde si-
jaitsee. Tietyön laatu voidaan tällöin osoittaa 
tekstillisellä lisäkilvellä, esimerkiksi "Mittaus". 

Tielle asetettavan varoituslaitteen käyttö on suo-
siteltavaa myös tapauksissa, jolloin työkohteesta 
varoitetaan ainoastaan kiertävää tai vilkkuvaa 
keltaista valoa antavalla valaisimella ja työkohde 
on paikassa, joka ei ole riittävän etäältä selvästi 
havaittavissa. 

Säädökset 

Erityistä tielle asetettavaa varoituslaitetta voidaan käyttää, 
kun liikennettä varoitetaan ja ohjataan tiellä tehtävän lyhyt-
aikaisen työn vuoksi ja varoitusmerkin pystyttäminen veisi 
kohtuuttoman pitkän ajan itse työn tekemiseen nähden. Lai-
te muodostuu jalustasta, siihen vähintään 30 cm:n korkeu-
delle kiinnitetystä liikennemerkistä 142 tai 189 ja tämän 
yläpuolelle asetetusta vilkkuvaa keltaista valoa antavasta 
varoitusvilkusta. 

Varoituslaite voidaan sijoittaa ajoradan oikeaan reunaan 
tai yksisuuntaisella ajoradalla sille puolelle, jolla työkohde 
sijaitsee. 

Tielle asetettavan varoituslaitteen käyttö on suositeltavaa 
myös tapauksissa, jolloin työkohteesta varoitetaan ainoas-
taan kiertävää tai vilkkuvaa keltaista valoa antavalla 
valaisimella ja työkohde on paikassa, joka ei ole riittävän 
etäältä selvästi havaittavissa. (LMp 42 §) 
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143 	IRTOKIVIÄ 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään varoittamaan tiellä tilapäisesti 
olevista irtokivistä. Merkkiä ei yleensä käytetä sora- 
tiellä. 

Merkkiä voidaan käyttää, kun uudella öljysoratiellä 
on massanlisäyksen jälkeen vielä irtokiviä. Merk-
kiä voidaan käyttää myös, kun pientareelta saat-
taa piennartäytön yhteydessä kulkeutua irtosoraa 
ajoradalle. Päällystetyllä tiellä merkkiä käytetään, 
kun tiellä on esimerkiksi soranajon tai muun vas-
taavan syyn johdosta irtokiviä ja niistä saattaa ai-
heutua vaaraa. 

Soratiellä merkkiä ei yleensä käytetä, ellei korjaus- 
työn seurauksena tällaisella tien osalla esiinny tien 
muuhun kuntoon nähden poikkeuksellisen run-
saasti irtonaista kiviainesta. 

Merkkiä ei käytetä tietyömailla, jotka on merkitty 
merkillä 142 (tietyö). 

Säädökset 

Merkillä varoitetaan tiellä tilapäisesti olevista irtokivistä. 
Merkkiä ei yleensä käytetä soratiellä. (TLA 13 §) 

Mitat (mm) 	 a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan 150 m -250 m ennen vaarallis-
ta tienkohtaa. Varoitusalueen alussa olevan mer-
kin yhteydessä käytetään lisäkilpeä 814 (vaikutus- 
alueen pituus), jossa ilmoitetaan koko vaikutus- 
alueen pituus. 

Merkki toistetaan jokaisen yleisen tien, kadun tai 
kaavatien liittymän jälkeen, mikäli liittymien väli 
on yli 500 metriä. Toistomerkkien yhteydessä il-
moitetaan ajosuunnassa jäljellä olevan varoitus- 
alueen pituus lisäkilvellä 814. 
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144 	LIUKASAJORATA 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään varoittamaan liukkaasta ajo-
radasta. Merkillä ei yleensä varoiteta lumesta tai 
jäästä johtuvasta liukkaudesta. 

Merkkiä käytetään, kun tiellä on liukastavia ainei-
ta, esimerkiksi öljyä tai savea tai kun pinta on liu-
kas päällysteen uusimisen vuoksi. Merkkiä voidaan 
käyttää myös tienkohdissa, joissa saattaa esiin-
tyä tien rakenteesta tai muusta syystä yllättäen 
liukkautta. 

Merkillä voidaan varoittaa uuden päällysteen mah-
dollisesta liukkaudesta. Jos päällyste on sateella 
poikkeuksellisen liukas, merkkiin lisätään lisäkilpi 
"Sateella". Merkkiä käytetään vain, jos nopeusra-
joitus on suurempi kuin 60 km/h. 

Sidemaan levittämisen ja kulutuskerroksen muok-
kauksen yhteydessä soratie saattaa olla liukas 
kunnes sidemaa ja kulutuskerroksen materiaali 
ovat sekoittuneet ja kuivuneet. Liukkaudesta voi-
daan varoittaa merkillä ja lisäkilvellä "Savettu tie". 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Sillan kannen yllättävästä jäätymisilmiöstä varoi-
tetaan merkillä 144 ja lisäkilvellä "Silta ajoittain jäi-
nen". Jos sillasta varoitetaan jollakin muulla 
varoitusmerkillä tai sillalla on 60 km/h tai alempi 
nopeusrajoitus, merkin tarve harkitaan tapauskoh-
taisesti. Jäätymisestä varoittavaa merkkiä käyte-
tään vain sellaisena vuodenaikana, jolloin esiin-
tyy niin sanottua mustaa jäätä. 

Paikoilla, missä vettä esimerkiksi lumen sulaessa 
valuu tielle ja jäätyy, syntyy paannejäätä. 
Paannejään aiheuttamasta liukkaudesta voidaan 
varoittaa merkillä 144, johon liitetään lisäkilpi 
"Paannejäätä". 

Säädökset 

Merkillä ei yleensä varoiteta lumesta tai jäästä johtuvasta 
liukkaudesta. (TLA 13 §) 

Merkkiä käytetään, kun tiellä on liukastavia aineita, esimer -
kiksi öljyä tai savea tai kun pinta on liukas päällysteen uu-
simisen vuoksi. Merkkiä voidaan käyttää myös tienkohdissa, 
joissa saattaa esiintyä tien rakenteesta tai muusta syystä 
yllättäen liukkautta. Jos yllättävää liukkautta esiintyy ajoit-
tain, osoitetaan liukkauden syy tekstillisellä lisäkilvellä, 

esimerkiksi "Silta ajoittain jäinen". (LMp 14 §) 
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147 	VAARALLINEN TIEN REUNA 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää varoittamaan korkeasta 
päällysteen reunasta tai heikosta tien reunasta. 

Merkillä varoitetaan korkeasta päällysteen reunasta 
silloin, kun tien reuna esimerkiksi pientareen syö-
pymisen tai painumisen johdosta muodostaa lii-
kenteelle vaarallisen kohdan. Jos vaarallista aluetta 
on enemmän kuin 500 metrin matkalla, merkin 
yhteydessä käytetään lisäkilpeä 814 (vaikutus- 
alueen pituus). 

Merkkiä ei käytetä varoittamaan päällysteen kor-
keasta reunasta, jos päällystetty piennar on le-
veydeltään vähintään 1,0 metriä. 

Päällystystyömaalla merkkiä 147 ei yleensä käy-
tetä samanaikaisesti merkin 142 (tietyö) kanssa, 
koska merkki 142 kattaa päällystystyön yhteydes-
sä normaalisti esiintyvät päällysteen korkeuserot. 
Tietyömaalla oleva vaarallinen tien reuna rajataan 
lisäksi yleensä lippusiimalla tai sulkupylväillä. 

Säädökset 

Merkillä voidaan varoittaa korkeasta päällysteen reunasta 
tai heikosta tien reunasta. (TLA 13 §) 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 

pieni 600 

Merkkiä voidaan käyttää varoittamaan heikosta tien 
reunasta esimerkiksi vanhoilla teillä, joiden reuna 
on huonosti kantava. Merkkiä voidaan käyttää li-
säksi keskeneräisellä tiellä työn keskeytyksen ai-
kana, milloin merkki 142 (tietyö) on poistettu. 
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151 	SUOJATIEN ENNAKKOVAROITUS 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 1350 
normaali 	 900 
pieni 	 600 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, jos suojatie ei muuten ole riit-
tävän ajoissa kuljettajan havaittavissa (ks. nomo-
grammi). Merkkiä voidaan käyttää myös tiellä, jol-
la suojateitä on vain poikkeuksellisesti tai suojatie 
on ensimmäinen lähestyttäessä taajamaa. 

Valo-ohjatun suojatien ennakkomerkkinä ei käyte-
tä merkkiä 151. Jos valo-ohjatun suojatien en-
nakkovaroitus on tarpeen, käytetään varoitus- 
merkkiä 165 (liikennevalot). 

Suojatien katsotaan olevan riittävän etäältä kuljettajan havaittavissa, jos näkemä suojatieltä on vähin-
tään yllä olevan nomogrammin mukainen. 

Säädökset 

Merkkiä käytetään, jos suojatie ei muuten ole riittävän ajois-
sa kuljettajan havaittavissa. Merkkiä voidaan käyttää myös 
tiellä, jolla suojateitä on vain poikkeuksellisesti tai suojatie 
on ensimmäinen lähestyttäessä tieosuutta tai aluetta, jolla 
on useita suojateitä. (LMp 14 §) 
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152 	LAPSIA 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää varoittamaan tienkoh-
dasta, jolta koulun tai leikkipaikan läheisyyden vuok-
si taikka muusta vastaavasta syystä liikkuu taval-
lista runsaammin lapsia. 

Merkkiä ei yleensä käytetä asuntoalueiden kaduil-
la tai teillä, joilta lasten liikkuminen on ennalta odo-
tettavissa. 

Tarpeeton merkki poistetaan tai peitetään esimer-
kiksi kesäloman ajaksi. 

Merkin yhteyteen voidaan liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi kiinnittää vilkkuva keltainen valo. 
Vilkkua voidaan käyttää paikoissa, joissa ei ole ky-
symys ainoastaan tien ylittämisestä, vaan joissa 
pitkähköllä tieosuudella esimerkiksi koulujen lähei-
syydessä liikkuu lapsia koulumatkoilla. Vilkun ajoi-
tus suunnitellaan koululaisten liikkumisaikoja vas-
taavaksi. 

Mitat(mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Merkkiä voidaan liikenneopetuksen yhteydessä 
käyttää tielle asetettavassa varoituslaitteessa. 
Laite sijoitetaan ajoradan reunaan 100 - 150 met-
riä ennen harjoituspaikkaa. Laite muodostuu 
jalustasta, siihen kiinnitetystä liikennemerkistä 152 
ja tämän yläpuolelle asetetusta keltaisesta varoi-
tusvilkusta. Merkin alle kiinnitetään lisäkilpi "Lii-
kenneopetus" siten, että lisäkilven alareunan kor-
keus tien pinnasta on vähintään 30 cm. Jos varoi-
tuslaitteen asettaa muu kuin tienpitäjä, tulee mer-
kin asettamiseen saada poliisin suostumus. 

Säädökset 

Merkillä voidaan varoittaa tienkohdasta, jolla koulun tai 
leikkipaikan läheisyyden vuoksi taikka muusta vastaavas-
ta syystä liikkuu tavallista runsaammin lapsia. Merkki voi-
daan sijoittaa tielle asetettavaan varoituslaitteeseen. (TLA 
13 §) 

Tarpeeton merkki poistetaan tai peitetään esimerkiksi kesä- 
loman ajaksi. (LMp 14 §) 
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Esimerkki vilkkuvan keltaisen valon käytöstä Lapsia-merkin yhteydessä. 
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153 	PYÖRÄILIJÖITÄ 

Mitat (mm): 	a 

normaali 	 900 
suuri 	 1350 

pieni 	 600 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää varoittamaan risteävästä 
pyörätiestä tai tienkohdasta, jossa polkupyöräilijät 
tai mopoilijat pyörätien päättymisen johdosta siir-
tyvät ajoradalle. 

Pyöräilijöitä-merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi paikoissa, joissa pyörätie alkaa ja pyöräili/ät ylittävät 
tien päästääkseen pyörätielle. 

Säädökset 

Merkillä voidaan varoittaa risteävästä pyörätiestä tai tien- 
kohdasta, jossa polkupyöräilijät tai mopoilijat pyörätien 
päättymisen johdosta siirtyvät ajoradalle. (TLA 13 §) 
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154 	HIIHTOLATU 

Mitat (mm) a 

normaali 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää, kun yleisesti käytetty latu 
risteää tietä tasossa. 

Hiihtoladun johtamisessa tien ylitse sekä siihen 
mandollisesti liittyvässä nopeusrajoituksen alen-
tamisessa ja muissa liikenteen järjestelyissä ote-
taan yhteys tienpitäjään. Tällöin sovitaan muun 
muassa hiihtoladun ja tien risteämiskohdan kun- 
nossapidosta. 

Koko hiihtokauden käytössä olevista laduista 
varoittamisesta huolehtii tienpitäjä, joka pystyttää 
liikennemerkit ja pitää ne kunnossa. 

Merkillä voidaan varoittaa hiihtäjistä myös hiihto- 
kilpailujen ja laturetkien aikana. Tällöin varoitus-
merkin alle kiinnitetään lisäkilpi, jossa on teksti 
"Laturetki" tai "Hiihtokilpailu". Hiihtokilpailujen ajak-
si on ladun risteämiskohdalle järjestettävä liiken-
teen ohjaus, tarvittaessa alennetaan nopeus-
rajoitusta ja huolehditaan muista tarpeellisista lii-
kenteen järjestelyistä kuten pysäköintira-
joituksesta. 

Säädäkset 

Merkkiä voidaan käyttää, kun yleisesti käytetty latu risteää 
tietä tasossa. Merkki poistetaan hiihtotapahtuman tai kau-
den päätyttyä. (LMp 14 §) 

Lyhytaikaisten hiihtolatujen merkitsemisestä voi-
daan tapauskohtaisesti sopia siten, että ladun pi-
täjä pystyttää merkit hiihtotapahtu man ajaksi. Tien- 
pitäjä osoittaa kuitenkin merkkien paikat. 

Merkki poistetaan hiihtotapahtuman tai kauden 
päätyttyä. 
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Hiihtoladun ja tien risteämiskohdan paikan valinta 

Hiihtoladun ja tien risteämiskohdaksi valitaan paik-
ka, jossa on riittävät pysähtymisnäkemät ja nope-
usrajoitus on mandollisuuksien mukaan korkein-
taan 60 km/h. 

Risteämiskohtaa ei saa järjestää moottori tai 
moottoriliikennetielle eikä tielle, jolla jalankulku on 
kielletty. Valta-ja kantateillä ylitys järjestetään mah-
dollisuuksien mukaan yli tai alikulkusillan kautta. 
Risteämiskohdalla latu merkitään tien molemmil- 

la puolin latumerkein siten, että tiellä kulkeva nä-
kee ladun sijainnin. 

Latu johdetaan tien risteämiskohdalla siten, ettei 
ylitys tule hiihtäjälle yllättäen ja että hiihtäjä voi tar-
vittaessa pysähtyä ennen tien ylitystä. Hiihtäjiä 
varoitetaan ladun varrelle sijoitettavalla taululla, 
jossa on teksti "Tien ylitys, varo liikennettä". 
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155 	HIRVIELÄIMIÄ 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään hirvieläinten vuoksi vaarallisiksi 
todetuilla tieosuuksilla. 

Merkkien paikat määritellään ja tarkistetaan vuo-
sittain viimeisimpien onnettomuustilastojen, hirvi-
en ylityspaikkatutkimusten sekä liikennettä ja 
eläinkantaa koskevien tietojen pohjalta. Paikalli-
set riistanhoitoyhdistykset voivat olla avuksi 
varoitusmerkkien paikkoja määritettäessä. 

Merkin käyttökohteita voivat olla esimerkiksi hirvi- 
aidan päättymiskohdat ja hirviaidassa olevat jär-
jestetyt aukkopaikat, jos paikassa on runsaasti 
hirvien tienylityksiä. Hirviaidan päättyminen mer-
kitään tällöin varoitusmerkin alle kiinnitettävällä 
lisäkilvellä, jossa on teksti "Hirviaita päättyy". Hirvi- 
aidan aukkopaikan merkitsemisessä käytetään 
lisäkilpeä, jossa on teksti "Aukko hirviaidassa". 
Merkin yhteydessä muualla käytetään lisäkilpeä 
814 (vaikutusalueen pituus). Vaikutusalueen pituus 
määritellään onnettomuustietojen ja eläinten liik-
kumista koskevien tietojen avulla siten, että tar-
peettoman pitkiltä varoitusalueilta vältytään. 

Säädökset 

Merkkiä käytetään hirvieläinten vuoksi vaarallisiksi todetuUla 
tieosuuksilla. (LMp 14 §) 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Hirvien vaelluksen vuoksi hirvivaara on olemassa 
tietyillä alueilla vain osan vuotta. Talvella hirvet olei-
levat usein eri alueilla kuin kesällä. Eläinkantaa 
koskevien tietojen pohjalta saattaa olla mandol-
lista poistaa jotkut hirvieläimistä varoittavista mer-
keistä osaksi vuotta. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan vaaralliseksi todetun tieosuu-
den alkuun. Hirviaidan aukkopaikassa tai päätty-
miskohdassa merkki sijoitetaan 150 -250 metriä 
ennen aukkoa tai hirviaidan päättymistä. 

Merkki toistetaan vaarallisella tieosuudella jokai-
sen yleisen tien liittymän jälkeen, mikäli liittymien 
väli on yli 500 metriä. Lisäksi käytetään toisto- 
merkkejä siten, että kanden peräkkäisen merkin 
välinen etäisyys on enintään 2 km. Toistomerkit 
sijoitetaan sellaisiin kohtiin, missä hirvieläimet eri-
tyisesti liikkuvat, kuten metsän reunaan pelto- 
aukean jälkeen. 
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Merkki sijoitetaan tien molemmille puolille ainoas-
taan neli- tai useampikaistaisilla teillä. Merkin 
havaittavuutta voidaan kaksikaistaisilla teillä tehos-
taa käyttämällä lyhyttä merkkien toistoväliä. 

Yleisten teiden liittymien jälkeen toistomerkki 155 
sijoitetaan riittävälle etäisyydelle liittymän kohdal-
la olevista muista liikennemerkeistä. Sopiva sijoi-
tuspaikka on esimerkiksi 50 - 100 metriä nope-
usrajoitusmerkin jälkeen. 

=L1 
Merkki 155 toistetaan jokaisen yleisen tien liittymän jälkeen ja lisäksi niin, että kanden peräkkäisen 
merkin välinen etäisyys on enintään 2 kilometriä. Toistomerkit pyritään sijoittamaan hirvien tien ylitys- 
paikoille, kuten metsän reunaan. 
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156 	POROJA 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään varsinaisen poronhoitoalueen 
ulkopuolella, jos porot vaarantavat liikennettä. Merk-
kiä käytetään yleensä vain niissä tienkohdissa, 
joissa poroja liikkuu säännöllisesti. Tilapäisesti 
merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi poroerotuk-
sen yhteydessä. 

Merkkiä 156 voidaan käyttää tilapäisesti myös 
poronhoitoalueella esimerkiksi poroerotuksen ai-
kanaja erityisistä syistä muulloinkin, jos paikka on 
todettu vaaralliseksi. Tällöin merkin vaikutusalue 
rajataan mandollisimman lyhyelle matkalle, kor-
keintaan 2 kilometriin. 

Merkillä 156 ja lisäkilvellä "Metsäpeuroja" voidaan 
varoittaa metsäpeuroista niiden vaellusaikoina. 

Poronhoitoalue 
RenkötseIomrde 
Area of reideer 
husbandry 
Reintierzuchtgebiet 

Poronhoitoalueen rajalla oleva taulu 

Säädökset 

Merkkiä käytetään yleensä vain niissä tienkohdissa, joissa 
poroja liikkuu säännöllisesti. Tilapäisesti merkkiä voidaan 
käyttää esimerkiksi poroerotuksen yhteydessä. (LMp 14 §) 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Poronhoitoalueen merkitseminen 

Poronhoitoalueella autoilijoita varoitetaan tiellä liik-
kuvista poroista taululla, jossa on esitetty Suomen 
poronhoitoalue ja merkki 156 "Poroja". Lisäksi tau-
lussa on teksti "Poronhoitoalue" suomen, ruotsin, 
englannin ja saksan kielellä. Saamelaisten koti-
seutualueella käytetään lisäksi saamen kieltä. 

Taulu sijoitetaan poronhoitoalueen rajalle tärkeim-
mille teille. Taulut voidaan toistaa poronhoitoalueella 
taajamien ulosmenoteiden varsilla. Toistomerkkinä 
voidaan käyttää myös taulua, jossa on kuvattuna 
pelkästään merkki 156 ja poronhoitoaluetta esit-
tävä karttapiirros. 

Poronhoitoalueen toistomerkki 

2C-28 



Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Taajamassa olevalla tiellä, jolla nopeusrajoitus on 
50 km/h tai korkeampi, risteyksestä on varoitettava 
erikseen merkillä 161, ellei risteäville teille ole ase-
tettu väistämisvelvollisuutta osoittavaa merkkiä 
231 (väistämisvelvollisuus risteyksessä) tai 232 
(pakollinen pysäyttäminen) taikka väistämisvel-
vollisuus perustu tieliikennelain 14 §:n 3 tai 4 
momentin säännökseen. 

Merkkiä 161 ei käytetä yleisillä teillä taajaman ul- 
kopuolella. Yleisten teiden keskinäisissä risteyk- 
sissä väistämisvelvollisuus osoitetaan merkillä 

LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

161 	TIENRISTEYS 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään varoittamaan risteyksestä, jos-
sa risteysajoa koskevan yleisen säännöksen mu-
kaisesti on väistettävä samanaikaisesti oikealta 
lähestyvää ajoneuvoa. 

Merkkiä käytetään, jos risteystä lähestyttäessä voi 
syntyä epäselvyyttä väistämisvelvollisuudesta tai 
risteys ei ole rajoitettujen näkemien tai muun syyn 
vuoksi riittävän etäältä havaittavissa. Merkillä ei 
varoiteta liikenneympyrästä. 

231 tai 232. 

Säädökset 

Merkillä voidaan varoittaa risteyksestä, jossa risteysajoa 
koskevan yleisen saännöksen mukaisesti on väistettävä 
samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa. (TLA 13 

Merkkiä käytetään, jos risteystä lähestyttäessä voi syntyä 
epäselvyyttä väistämisvelvofiisuudesta tai risteys ei ole 
rajoitettujen näkemien tai muun syyn vuoksi riittävän etäältä 
havaittavissa. Merkillä ei varoiteta liikenneympyrästä. 

Taajamassa olevalla tiellä, jolla nopeusrajoitus on 50 km! 
h tai korkeampi, risteyksestä on varoitettava erikseen mer-
killä 161 ellei risteäville teille ole asetettu väistämis-
velvollisuutta osoittavaa merkkiä 231 tai 232 taikka 
väistämisvelvollisuus perustu tieliikennelain 14 §:n 3 tai 4 
momentin säännökseen. (LMp 14 §) 

Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä 
risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalan- 
kulkijaa. Samoin on kuljettajan, joka muualla kuin risteyk-
sessä, aikoo poistua ajoradalta tai muuten ylittää sen, 
väistettävä tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää, mopoi-
lijaa ja jalankulkijaa. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on 
lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. 

Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennet-
tä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, pihasta, pysä-
köintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alu-
eelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai 
moottorikelkkailurejtjftä. 

Polkupyöräilijän tai mopoilijan on kuitenkin, jollei 2 tai 3 
momentista muuta johdu, tullessaan pyörätieltä ajoradalle 
väistettävä muuta liikennettä. (TLL 14 § 2-4 mom) 

2C-29 



LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

162 - 164 	SIVUTIEN RISTEYS 

LLtL 
162 	 163 	 164 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää varoittamaan risteykses-
tä, jossa risteävää tietä kulkevalla on liikenne- 
merkein osoitettu väistämisvelvollisuus eikä liitty-
mästä ole tiedotettu muilla liikennemerkeillä, ku-
ten suunnistustaululla tai ajokaistan yläpuolisilla 
viitoilla. Merkillä ei varoiteta liikenneympyrästä. 

Merkillä 211 etuajo-oikeutetuksi osoitetulla tiellä 
käytetään sivutien risteys merkkiä vain poikkeuk-
sellisesti. Muilla teillä merkkiä käytetään vain, jos 
risteystä lähestyttäessä voi syntyä epäselvyyttä 
väistämisvelvollisuudesta tai risteys ei ole rajoi-
tettujen näkemien tai muun syyn vuoksi riittävän 
etäältä havaittavissa eikä riittävän hyvin muilla lii-
kennemerkeillä osoitettu. Merkeissä 163 ja 164 0-

levia kuvioita voi yhdistellä olosuhteita vastaavas-
ti. Merkkiä ei käytetä järjestelmällisesti jonkin tie- 
jakson kaikissa risteyksissä. 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Merkillä voidaan varoittaa myös sivutiestä, joka 
tulee pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta 
tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, 
tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä vaikka väis-
tämisvelvollisuutta ei ole liikennemerkillä erikseen 
osoitettukaan. Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi 
varoittamaan vähäiseltä sivutieltä tapahtuvasta 
soranajosta. Merkin yhteydessä käytetään tällöin 
lisäkilpeä, jossa on teksti "Soranajo". 

Merkkien 162 - 164 sijasta käytetään suunnistus- 
tauluja, jos risteävällä tiellä on viitoituskohde. 

Jos taajaman ulkopuolella olevasta risteyksestä 
on varoitettu liikennemerkillä 162 - 164, on riste-
yksessä ja välittömästi ennen sitä voimassa ohi-
tuskielto. Ohituskielto osoitetaan keltaisella sulku- 
viivalla ohjeen "Tiemerkinnät" TIE H 2000005-02 
mukaisesti. 

Säädökset 

Merkilla voidaan varoittaa risteyksestä, jossa risteävää tietä 
kulkevalla on liikennemerkein osoitettu taikka tieliikenne-
lain 14 §:n 3 momentin mukainen väistämisvelvollisuus. 
(TLA 13 §) 

Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, 
jos hän on tulossa tielle pihakadulta, pihasta, pysäköinti-
paikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta 
taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai 
moottorikelkkailureitiltä. (TLL 14 § 3) 

Merkkiä käytetään vain, jos risteystä lähestyttäessä voi syn-
tyä epäselvyyttä väistämisvelvollisuudesta tai risteys ei ole 
rajoitettujen näkemien tai muun syyn vuoksi riittävän etääl-
tä havaittavissa eikä riittävän hyvin muilla liikennemerkeillä 
osoitettu. Merkillä 211 etuajo-oikeutetuksi osoitetulla tiellä 
käytetään sivutien risteys merkkiä vain poikkeuksellisesti. 
Merkillä ei varoiteta liikenneympyrästä. Merkeissä 163 ja 
164 olevia kuvioita voi yhdistellä olosuhteita vastaavasti. 
(LMp 14) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

165 	LIIKENNEVALOT 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, jos liikennevalot eivät ole riittä-
vän etäältä kuljettajan havaittavissa. Merkkiä voi-
daan käyttää myös tiellä, jolla liikennevaloja on vain 
poikkeuksellisesti tai liikennevalot ovat ensimmäi-
set lähestyttäessä tieosuutta tai aluetta, jolla on 
useita liikennevaloja. 

Taajamassa merkkiä käytetään yleensä vain yk-
sittäisissä valo-ohjatuissa liittymissä tai liittymäs-
sä, joka ei ole riittävän etäältä kuljettajan havaitta-
vissa. 

Li ikennevalot ovat riittävän etäältä havaittavissa, 
jos ne näkyvät seuraavilta, nopeusrajoituksesta 
riippuvilta etäisyyksiltä: 

- 	 70 km/h 200 m 
- 	 6Okm/h 150m 
- 	 5Okm/h 120m 

1 Säädökset 

Merkkiä käytetään, jos liikennevalot eivät ole muuten riittä-
vän etäältä kuljettajan havaittavissa. Merkkiä voidaan käyt-
tää myös tiellä, jolla liikennevaloja on vain poikkeukselli-
sesti tai liikennevalot ovat ensimmäiset lähestyttäessä tie- 
osuutta tai aluetta, jolla on useita liikennevaloja. (LMp 14 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan riittävän etäälle liikennevaloista, 
jotta ajoneuvon kuljettaja ehtii varautua pysähty-
mään ennen liikennevaloihin pysähtynyttä jonoa. 
Yleensä merkki sijoitetaan 200 - 250 metrin etäi-
syydelle pääopastimesta. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

,VJ 	
2003 

Yleisohjeet Iuikennemerkkten kaytosta 
TIEHALLINTO 

166 	LIIKENNEYMPYRÄ 

Mitat (mm): 	a 

normaali 	 900 
pieni 	 600 

Yleistä 

Liikenneympyrällä tarkoitetaan liittymää, jossa lii-
kenne kiertää liittymän keskellä olevaa saareketta 
vastapäivään yhdellä tai useammalla ajokaistalla. 
Liikenneympyrä osoitetaan merkillä 416 (pakolli-
nen kiertosuunta) merkin käytöstä esitettyjen oh-
jeiden mukaisesti. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, jos liikenneympyrä ei ole riittä-
vän etäältä helposti havaittavissa. 

Merkkiä 166 ei yleensä käytetä, jos liittymää edel-
tää suunnistustaulu, jossa liikenneympyrän muo-
to on esitetty. 

Säädökset 

Merkkiä käytetään, jos liikenneympyrä ei ole riittävän etääl-
tä havaittavissa. Merkki ei osoita etuajo-oikeussuhteita 
liikenneympyrässä. (LMp 14 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

167 	RAITIOTIE 

Mitat (mm): 	a 

	

Ii 	 normaali 	 900 

	

______ 	
suuri 	 1350 

pieni 	 600 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, kun raitiotie risteää muuta lii-
kennettä poikkeuksefiisesti tai kun raitiotie johtaa 
yllättäen ajoneuvoliikenteen käyttämälle ajokais-
talle. 

Säädökset 

1 Merkkiä käytetään, kun raitiotie risteää muuta liikennettä 
poikkeuksellisesti tai kun raitiotie johtaa yllättäen ajoneu-
voliikenteen käyttämälle ajokaistalle. (LMp 14 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

171 	RAUTATIEN TASORISTEYS ILMAN PUOMEJA 

172 	RAUTATIEN TASORISTEYS, JOSSA ON PUOMIT 

Merkin käyttö 

Merkkiä 171 käytetään kaikissa tien ja rautatien 
tasoristeyksissä, joissa ei ole puomeja. Merkkiä 
ei kuitenkaan käytetä tasoristeyksessä, jossa e-
siintyyjunaliikennettä vain tilapäisesti. Tällöin käy-
tetään merkkiä 189 (muu vaara) varustettuna 
tekstillisellä lisäkilvellä "Raide" ja junasta varoite-
taan käsiohjauksella. 

Merkkiä 172 käytetään kaikissa tien ja rautatien 
tasoristeyksissä, joissa on koko tai puolipuomit. 

Mitat(mm): 	a 

suuri 	1350 
normaali 	 900 
pieni 	 600 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan 150 - 250 metriä ennen raidetta 
tai puomia. 

Jos tasoristeys on sivutiellä 30 - 150 metrin etäi-
syydellä liittymästä, merkki sijoitetaan sivutielle 
mandollisimman lähelle liittymää kuitenkin siten, 
että merkki selvästi näkyy sivutielle käännyttäes-
sä. Merkin alle sijoitetaan tällöin lisäkilpi 815 (etäi-
syys kohteeseen). 

Jos tasoristeys on sivutiellä alle 30 metrin etäi-
syydellä liittymästä, merkki sijoitetaan päätielle 
varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde risteävällä tiel-
lä). 

Säädökset 

Merkki 171. Rautatien tasoristeys ilman puomeja. Merkkiä 
käytetään kaikissa tien ja rautatien tasoristeyksissä, jois-
sa ei ole puomeja. Merkkiä ei kuitenkaan käytetä taso- 
risteyksessä, jossa esiintyy junaliikennettä vain tilapäisesti. 
Tällöin käytetään merkkiä 189 varustettuna tekstillisellä lisä- 
kilvellä "Raide" ja junasta varoitetaan käsiohjauksella. (LMp 
14) 

Merkki 172. Rautatien tasoristeys, jossa on puomit. Merk-
kiä käytetään kaikissa tien ja rautatien tasoristeyksissä, 
joissa on koko- tai puolipuomit. (LMp 14 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

Sivutiellä olevasta tasoristeyksestä varoittava merkki syoitetaan sivutielle. Jos etäisyys liittymästä taso- 
risteykseen on alle 150 metriä, ei lähestymismerkkejä käytetä. 

20-35 



LIIKENTEEN OHJAUS 

	

WJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

	

173 - 175 	RAUTATIEN TASORISTEYKSEN LÄHESTYMISMERKIT 

Mitat (mm): 	b 	c 

normaali 	 300 	1 000 

173 	174 	175 

Merkin käyttö 

Merkkejä voidaan käyttää merkin 171 (rautatien 
tasoristeys ilman puomeja) tai 172 (rautatien taso- 
risteys, jossa on puomit) lisäksi tehostamaan ta-
soristeyksen havaittavuutta. Merkit ovat tasaisin 
välein ennen tasoristeystä siten, että merkki 173 
on kauimpana tasoristeyksestä merkin 171 tai 172 
alla samassa pylväässä. 

Yleisillä teillä olevissa tasoristeyksissä käytetään 
lähestymismerkkejä. Jos tasoristeys on risteävällä 
tiellä alle 150 metrin etäisyydellä liittymästä, ei 
lähestymismerkkejä kuitenkaan käytetä. 

Merkin sijoitus 

Merkit sijoitetaan siten, että merkin punaiset poikki- 
juovat ovat tielle päin kaltevia ja alareunan korke-
us on ajoradan pinnasta on 0.4 - 1.0 metriä. Merkki 
173 sijoitetaan merkin 171 tai 172 alle samaan 
pylvääseen, merkki 174 noin 2/3 etäisyydelle ja 
merkki 175 noin 1/3 etäisyydelle 

tasoristeyksestä. Jyrkässä kaarteessa merkki voi-
daan sijoittaa lisäksi ajoradan vasemmalle puo-
lelle, jos tien näkemät ovat huonot. 

Merkin sUoitus  kaarteessa 

Säädökset 

Merkit ovat tasaisin välein ennen tasoristeystä siten, että 
merkki 173 on kauimpana tasoristeyksestä merkin 171 tai 
172 alla samassa pylväässä. (TLA 13 §) 

Merkkejä voidaan käyttää merkin 171 tai 172 lisäksi tehos-
tamaan tasoristeyksen havaittavuutta. Jos tasoristeys on 
risteävällä tiellä, ei lähestymismerkkejä kuitenkaan käyte- 

tä. Merkit sijoitetaan siten, että merkin punaiset poikkijuovat 
ovat tielle päin kaltevia ja alareunan korkeus on enintään 
yksi metri ajoradan pinnasta. Merkki 173 sijoitetaan mer -
kin 171 tai 172 alle samaan pylvääseen, merkki 174 noin 
2/3 etäisyydelle ja merkki 175 noin 1/3 etäisyydelle taso- 
risteyksestä. (LMp 14 §) 
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TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

176 	YKSIRAITEISEN RAUTATIEN TASORISTEYS 

177 	KAKSI TAI USEAMPIRAITEISEN RAUTATIEN TASORISTEYS 

Mitat (mm): 
d 	 1300 
e 	 750 
f 	 200 
g 	 375 

176 	 177 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään aina tien ja rautatien tasoris-
teyksessä, ellei junasta varoiteta käsiohjauksella. 

Merkit 176 ja 177 asettaa rautatien kunnossapitäjä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle 5 -7 
metrin etäisyydelle läh immästä kiskosta. Merkin 
alareunan korkeus ajoradan pinnasta on 2,4 - 3,0 
metriä. Kaksi- tai useampikaistaisella tiellä ja tar-
vittaessa muutenkin merkki voidaan sijoittaa ajo- 
radan molemmille puolille. 

Säädökset 

Merkki on välittömästi ennen lähintä kiskoa. (TLA 13 §) 

Merkkiä käytetään aina tien ja rautatien tasoristeyksessä, 
jollei junasta varoiteta käsiohjauksella. Merkki sijoitetaan 
5 - 7 metrin etäisyydelle lähimmästä kiskosta siten, että 
sen alareunan korkeus ajoradan pinnasta on 2,4 - 3,0 
metriä. (LMp 14 §) 
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TIEHALLINTO 

181 	PUTOAVIAKIVIÄ 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 1350 
• 	 normaali 	 900 

pieni 	 600 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää, jos esimerkiksi kallio- 
leikkauksesta tielle pudonneista tai putoavista ki-
vistä saattaa aiheutua vaaraa liikenteelle. 

Jos vaarallinen alue on pitempi kuin 500 metriä, 
käytetään lisäkilpeä 814 (vaikutusalueen pituus). 

Säädökset 

Merkkiä voidaan käyttää, jos esimerkiksi kallioleikkauksesta 
tielle pudonneista tai putoavista kivistä voi aiheutua vaaraa 
liikenteelle. (LMp 14 §) 
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Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 
pieni 600 

LIIKENTEEN OHJAUS 

TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

182 	MATALALLA LENTÄVIÄ LENTOKONEITA 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi lentokentän 
läheisyydessä, milloin matalalla lentävät lentoko-
neet äänellään tai äkillisellä ilmestymisellään saat-
tavat vaarantaa liikennettä. 

Tilapäinen lentotoiminta 

Käytettäessä yleistä tietä tilapäiseen lento- 
toimintaan on tie suljettava joko koko toiminnan 
ajaksi tai ainakin lento-operaatioiden ajaksi. Täl-
löin liikennettä varoitetaan merkillä 182, joka on 
varustettu tekstillisellä lisäkilvellä "Tie ajoittain sul-
jettuna". Merkki sijoitetaan 150 - 250 metriä ennen 
sulkupuomia kaikille tilapäiseen lasku ja nousu- 
paikkaan liittyville yleisesti liikennöitäville teille. Jos 
merkkiä käytetään ennakkomerkkinä, merkki sijoi-
tetaan niin etäälle sulkupuomista, että jonon pää 
ei ulotu merkkiin saakka. 

Lentotoiminta yleisellä tiellä on sallittu vain tien- 
pitäjän myöntämällä luvalla. 

1 Säädökset 

Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi lentokentän läheisyy-
dessä, milloin matalalla lentävät lentokoneet äänellään tai 
äkillisellä ilmestymisellään saattavat vaarantaa liikennettä. 
(LMp14) 
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TIEHALLINTO 

183 	SIVUTUULI 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 1350 
normaali 	 900 
pieni 	 600 

Merkin käyttö 

MerkiUä voidaan varoittaa tienkohdasta, jossa usein 
esiintyvä voimakas sivutuuli saattaa vaarantaa lii-
kennettä. 

Merkin läheisyyteen voidaan tarvittaessa pystyt-
tää tuulipussi, jonka avulla tienkäyttäjä voi arvioi-
da tuulen suunnan ja voimakkuuden. 

Merkin yhteydessä ei käytetä lisäkilpeä 814 
(vaikutusalueen pituus). 

Säädökset 

Merkillä voidaan varoittaa tienkohdasta, jossa usein esiin-
tyvä voimakas sivutuuli saattaa vaarantaa liikennettä. (TLA 
13 §) 
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TIEHALLINTO 

189 	MUU VAARA 

£ 
Merkin käyttö 

Merkillä voidaan varoittaa sellaisesta vaarasta, jota 
varten ei ole omaa varoitusmerkkiä. Vaaran laatu 
osoitetaan aina lisäkilvellä. Merkki voidaan sijoit-
taa tielle asetettavaan varoituslaitteeseen. 

Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi varoittamaan 
kelirikosta. Merkin käyttö tulee kyseeseen lähinnä 
savisoratiellä jonka pinta on pehmeä ja jolla on 
routavaurioita. Tällöin merkin yhteydessä käyte-
tään tekstillistä lisäkilpeä "Kelirikko". Lisäksi ilmoite-
taan kelirikkoalueen pituus lisäkilvellä 814 (vaiku-
tusalueen pituus). Kelirikosta voidaan varoittaa 
myös merkillä 141 (epätasainen tie) siitä annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. 

Jos tielle on tulvan tai muun syyn vuoksi tullut vet-
tä eikä vesi estä liikennöintiä kokonaan varoitetaan 
tiellä olevasta vedestä merkillä 189 ja tekstillisellä 
lisäkilvellä "Vettä tiellä". 

Mitat (mm): 	a 

suuri 1350 
normaali 900 

pieni 600 

Kyseisen tien kohdan jälkeen asetetaan merkki 189 
varustettuna tekstillisellä lisäkilvellä " Kokeile jar-
ruja". 

Tiet, joita ei pidetä kunnossa talviaikana, merki-
tään liikennemerkillä 189 varustettuna lisäkilvellä 
"Ei talvikunnossapitoa". Tiehallinto tekee vuosittain 
päätöksen teistä, joilla ei tehdä talvikunnossapitoa. 

Säädökset 

Merkillä voidaan varoittaa sellaisesta vaarasta, jota varten 
ei ole omaa varoitusmerkkiä. Vaaran laatu osoitetaan aina 
lisäkilvellä. Merkki voidaan sijoittaa tielle asetettavaan 
varoituslaitteeseen. (TLA 13 §) 

Yleinen tie on talvella pidettävä moottoriajoneuvoliikenteen 
tarvetta vastaavasti lumi ja jääesteistä vapaana, jollei tie ja 
vesirakennushallitus liikenteen vähäisyyden vuoksi tai 
muusta erityisestä syystä määrää, että tie on pidettävä kun- 

nossa ainoastaan hevosajoneuvoilla tapahtuvaa liikennettä 
varten tai ettei toimenpiteitä mainittujen esteiden poistami-
seksi lainkaan suoriteta. (TL 12 §) 

Tietä, jota erityisen talvitien järjestämisen takia ei tarvita lii-
kenteeseen, ei ole tarpeen pitää liikennöitävässä kunnos-
sa sinä aikana, jona talvitietä voidaan käyttää. 

Milloin lumentulon vuoksi tai muusta syystä tien viereen 
on järjestetty tilapäinen kulkutie, tie saa olla liikennöitävään 
kuntoon laittamatta sinä aikana, kun este on olemassa ja 
tilapäinen tie pidetään liikennekelpoisena. (TL 13 §) 
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Paloasemista varoittaminen 

Paloasemien liittymät ovat taajamassa usein for-
maaleja tonttiliittymiä. Useasti tapahtuvien hälytys- 
ajojen, liittymän huonon havaittavuuden tai pää-
tien suuren liikennemäärän vuoksi liittymästä voi-
daan varoittaa merkillä 189 tai liittymään voidaan 
asettaa valo-opastimet, jotka turvaavat hälytys- 
ajoneuvon esteettömän liittymisen päätielle. 

Liikenteen ohjauslaitteita ei yleensä tarvita, kun 
- liittymä on paikassa, jossa on hyvät näkemät 
- liittymä on hyvin havaittavissa 
- hälytysajoja on harvoin ja 
- kyseessä on vähäliikenteinen tie, jonka nope-

usrajoitus on enintään 60 km/h. 

Paloaseman liittymästä varoitetaan tarvittaessa 
merkillä 189 varustettuna lisäkilvellä "Paloasema". 
Merkin yhteyteen voidaan kiinnittää keltainen 
varoitusvilkku, joka on toiminnassa vain, kun 
hälytysajoneuvot liittyvät päätielle. 

Jos hälytysajoneuvoille halutaan turvata esteetön 
liittyminen päätielle, voidaan käyttää liikenne- ja 
viestintäministeriön tieliikenteen liikennevaloista 
antaman asetuksen 30 §:ssä tarkoitettuja kaksi-, 
tai kolmiaukkoisia liikennevaloja, 

joissa on yläpuolella yksi tai kaksi pyöreää valoa- 
ukkoa vilkkuvaa punaista valoa ja alapuolella yksi 
pyöreä valoaukko vilkkuvaa ja kiinteää keltaista 
valoa varten. 

Käyttö pienessä varoituslaitteessa 

Erityistä tielle asetettavaa varoituslaitetta voidaan 
käyttää, kun liikennettä varoitetaan ja ohjataan tiel-
lä tehtävän lyhytaikaisen työn vuoksi ja varoitus-
merkin pystyttäminen veisi kohtuuttoman pitkän 
ajan itse työn tekemiseen nähden. Laite muodos-
tuu jalustasta, siihen vähintään 30 cm:n korkeu-
delle kiinnitetystä liikennemerkistä 142 tai 189 ja 
tämän yläpuolelle asetetusta vilkkuvaa keltaista 
valoa antavasta varoitusvilkusta, joka on aina käy-
tössä kun varoituslaitetta käytetään Varoituslaite 
voidaan sijoittaa ajoradan oikeaan reunaan tai yk-
sisuuntaisella ajoradalla sille puolelle, jolla työ- 
kohde sijaitsee. 

Merkillä 189 varustetulla pienellä varoituslait-teella 
voidaan varoittaa esimerkiksi karjan kul-
jetuksesta. Merkissä käytetään tällöin lisäkilpeä, 
jossa on teksti "Karjankuljetus". Pienellä varoitus- 
laitteella voidaan varoittaa myös puutavaran 
kuormauksesta ohjeen "Puutavaran kuljetus ylei-
sillä teillä" TIEL 2301839 mukaisesti. 

Säädökset 

Erityistä tielle asetettavaa varoituslaitetta voidaan käyttäa, 
kun liikennettä varoitetaan ja ohjataan tiellä tehtävän lyhyt-
aikaisen työn vuoksi ja varoitusmerkin pystyttäminen veisi 
kohtuuttoman pitkän ajan itse työn tekemiseen nähden. 
Laite muodostuu jalustasta, siihen vähintään 30 cm:n kor-
keudelle kiinnitetystä liikennemerkistä 142 tai 189 ja tä-
män yläpuolelle asetetusta vilkkuvaa keltaista valoa 
antavasta varoitusvilkusta. Varoituslaite voidaan sijoittaa 
ajoradanoikeaan reunaan tai yksisuuntaisella ajoradalla 

sille puolelle, jolla työkohde sijaitsee. 
Tielle asetettavan varoituslaitteen käyttö on suositeltavaa 

myös tapauksissa, jolloin työkohteesta varoitetaan aino-
astaan kiertävää tai vilkkuvaa keltaista valoa antavalla 
valaisimella ja työkohde on paikassa, joka ei ole riittävän 
etäältä selvästi havaittavissa. (LMp 42 §) 
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1 2D 	ETUAJO-OIKEUS- JA VÄISTÄMISMERKIT 

2D - 1 	Yleistä etuajo-oikeus-ja väistäm ismerkeistä 

Merkeillä 211, 212, 231 ja 232 voidaan osoittaa 	Sijoitus 
risteävän liikenteen etuajo-oikeus- ja väistämis- 
suhteet. Merkeillä 221 ja 222 voidaan osoittaa 	Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit sijoitetaan ajo- 
kohtaavan liikenteen etuajo-oikeus- ja väistämis- 	radan oikealle puolelle. Erityisestä syystä voidaan 
suhteet. 	 samanlainen merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla ole- 

valle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai 
Muotoja mitat 	 ajoradan yläpuolelle. 

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkkien mitat ovat 
(LMp 15 §) 

KØ ___ 

Merkki Mitta 
(mm) 

Suuri koko 
(mm) 

Normaali koko 
(mm) 

Pieni koko 
(mm) 

211 a - 600 400 

212 a 900 600 400 

221 b - 600 400 

222 c - 640 400 

231 d 1 350 900 600 

232 e 
f 

- 

- 

900 
300 

600 
200 

Säädökset 

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit sijoitetaan ajoradan oi-
kealle puolelle. Erityisestä syystä voidaan samanlainen 
merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, ajo- 
radan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. (TLA 
14 §) 

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit sijoitetaan, ellei toisin 
säädetä, siihen kohtaan, mistä merkin vaikutus alkaa. (LMp 
16 §) 

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit sijoitetaan pää-
sääntöisesti siihen kohtaan, mistä merkin vaiku-
tus alkaa. 

2D - 2 	Merkki kohta iset ohjeet 

Jäljempänä on esitetty etuajo-oikeus-ja väistämis-
merkkien 211 - 232 merkkikohtaiset ohjeet. 
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211 	ETUAJO-OIKEUTETTU TIE 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään osoittamaan tietä, joka on yh-
täjaksoisesti etuajo-oikeutettu ja jonka liikennettä 
risteäviltä teiltä tulevien ajoneuvojen ja raitiovau-
nujen on väistettävä. Tällöin risteävällä tiellä tulee 
olla joko merkki 231 (väistämisvelvollisuus riste-
yksessä) tai 232 (pakollinen pysäyttäminen), ellei 
risteävä tie ole piha, pysäköintipaikka, huoltoase-
ma tai muu vastaava alue taikka polku, tilustie tai 
muu vähäinen tie tai moottorikelkkailureitti. 

Valta- ja kantatiet moottori- ja moottoriliikennetie- 
jaksoja lukuun ottamatta merkitään yhtäjaksoisesti 
etuajo-oikeutetuksi merkillä 211. Etuajo-oikeuden 
jatkuminen moottori- ja moottoriliikennetien jäl-
keen osoitetaan merkillä 211. Muitakin liikenteel-
lisesti merkittäviä teitä, joiden ajoradalla on tar -
peen kieltää pysäköinti, voidaan tienpitäjän pää-
töksellä määrätä merkittäväksi yhtäjaksoisesti etu-
ajo-oikeutetuksi. 

Mitat(mm): 	a 

suuri 	 - 
normaali 	 600 
pieni 	 400 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan etuajo-oikeutetun tien alkuun ja 
toistetaan yleensä 50- 100 metriä liittymän jälkeen. 
Merkkiä ei tarvitse toistaa jokaisen liittymän jäl-
keen, jos etuajo-oikeutetulla tiellä on useita liittymiä 
lähekkäin. 
Jos liittymässä on linja-auton pysäkki välittömästi 
liittymän jälkeen, sijoitetaan merkki 25 - 50 met-
riä pysäkin jälkeen. Merkki kiinnitetään yleensä sa-
maan pylvääseen merkin 361 (nopeusrajoitus) 
kanssa nopeusrajoitusmerkin alapuolelle. 
Merkki voidaan sijoittaa etuajo-oikeutetulla tiellä 
myös ennen risteystä, jos etuajo-oikeussuhteet on 
järjestetty poikkeuksellisesti. Tällöin merkin yhte-
ydessä käytetään lisäkilpeä 861 (etuajo-oikeute-
tun liikenteen suunta). Kääntyvää suuntaa ei saa 
osoittaa etuajo-oikeutetuksi, jos pyörätie tulisi 
risteämään kääntyvää etuajo-oikeutettua suuntaa 
samassa tasossa. 
Kääntyvän etuajo-oikeutetun suunnan merkitse- 
mistä käsitellään myös sivuilla 2D-9 ja 21-19. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan tietä, jonka liikennettä risteäviltä teiltä 
tulevien ajoneuvojen ja raitiovaunujen on väistettävä. 
Väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkillä, jollei se 
perustu tieliikennelain 14 §:n 3 tai 4 momentin säännökseen. 
Merkki sijoitetaan tällaisen tien alkuun ja tarpeellisiin koh-
tim sen varrelle. (TLA 14 §) 

Merkkiä käytetään osoittamaan tietä, joka on yhtäjaksoi-
sesti etuajo-oikeutettu. Tällöin risteävällä tiellä tulee olla 
joko merkki 231 tai 232, jollei risteävältä tieltä tulevalla ole 
tieliikennelain 14 §:n 3 tai 4 momentin mukaista 
väistämisvelvollisuutta. Merkki sijoitetaan etuajo-oikeute-
tun tien alkuun ja toistetaan yleensä tärkeimpien teiden 
risteysten jälkeen. Merkki voidaan sijoittaa etuajo-
oikeutetulla tiellä myös ennen risteystä, mikäli etuajo-
oikeussuhteet on järjestetty poikkeuksellisesti. Tällöin 

merkin yhteydessä käytetään lisäkilpeä 861. Kääntyvää etu-
ajo-oikeutettua suuntaa ei kuitenkaan saa osoittaa liikenne- 
merkein silloin kun pyörätie tulisi risteämään kääntyvää 
etuajo-oikeutettua suuntaa samassa tasossa. (LMp 16 §) 

"Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, 
jos hän on tulossa tielle pihasta, pysäköintipaikalta, huol-
toasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, 
tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkai-
lureitiltä. 

Polkupyöräilijän ja mopoilijan on kuitenkin, jollei 2 tai 3 
momentista muuta johdu, tullessaan pyörätieltä ajoradalle 
väistettävä muuta liikennettä". (TLL 14 § 3 ja 4 mom) 

Pysäköinti on kielletty: 
5) taajaman ulkopuolella ajoradalla, jos tie liikennemerkein 

on osoitettu etuajo-oikeutetuksi (TLL 28) 
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212 	ETUAJO-OIKEUDEN PÄÄTTYMINEN 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään osoittamaan tienkohtaa, jossa 
merkillä 211 (etuajo-oikeutettu tie) osoitettu etu-
ajo-oikeus päättyy. Lisäkilvellä 815 (etäisyys koh-
teeseen) varustettuna merkkiä voidaan käyttää 
myös ennakkomerkkinä. 

Merkkiä käytetään aina, kun merkillä 211 (etuajo-
oikeutettu tie) osoitettu etuajo-oikeus lakkaa. Etu-
ajo-oikeus päätetään aina risteykseen, jossa etu-
ajo-oikeutettu suunta muuttuu väistämisvelvolli-
seksi suunnaksi taikka merkillä 161 (tienristeys) 
varoitettuun risteykseen, jossa risteysajoa koske-
van yleisen säännöksen mukaisesti on väistettävä 
samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa. 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 - 
normaali 	 600 
pieni 	 400 

Luonnollinen etuajo-oikeuden päättämiskohta on 
esimerkiksi risteys, jossa etuajo-oikeus päättyy T- 
risteykseen väistämisvelvollisena haarana. Merk-
kiä ei käytetä, jos etuajo-oikeutetuksi merkitty tie 
jatkuu moottori- tai moottoriliikennetienä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Sa-
manlainen merkki sijoitetaan yleensä lisäksi ajo- 
radalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmal-
le puolelle tai ajoradan yläpuolelle. 

Merkki sijoitetaan riittävälle etäisyydelle ennen 
risteystä. 

Merkkiä 212 ei käytetä, jos etuajo-oikeutetuksi merkitty tie jatkuu moottori- tai moottoriliikennetienä. 
Etuajo-oikeuden jatkuminen moottori- ja moottorilllkennetien jälkeen osoitetaan merkillä 211. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan tienkohta, jossa etuajo-oikeus päättyy. 
Lisäkilvellä 815 varustettuna merkkiä voidaan käyttää myös 
ennakkomerkkinä. (TLA 14 §) 

Merkkiä käytetään aina, kun merkillä 211 osoitettu etuajo-
oikeus lakkaa. Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolel-
le. Samanlainen merkki sijoitetaan yleensä lisäksi ajo- 
radalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolel- 

le tai ajoradan yläpuolelle. Etuajo-oikeus merkitään 
päättyväksi aina risteykseen, jossa etuajo-oikeutettu suunta 
muuttuu väistämisvelvolliseksi suunnaksi, tai risteykseen, 
jossa risteysajoa koskevan yleisen säännöksen mukai-
sesti on väistettävä samanaikaisesti oikealta lähestyvää 
ajoneuvoa. Merkki sijoitetaan riittävälle etäisyydelle ennen 
risteystä (LMp 16 §) 
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Esimerkki kanden etuajo-oikeutetun tien etuajo-oikeussuhteiden merkitsemisestä T-Iiittymässä. 
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221 	ETUAJO-OIKEUS KOHDATTAESSA 

222 	VÄISTÄMISVELVOLLISUUS KOHDATTAESSA 

Mitat (mm): 
b(221) 	c(222) III 	normaali 	600 	 640 

suuri 	 - 	 - 

pieni 	400 	 400 
221 	 222 

Merkkien käyttö 

Merkkiä 221 käytetään osoittamaan kapeaa tien- 
kohtaa, jossa vastakkaisesta suunnasta tuleville 
ajoneuvoille on määrätty väistämisvelvollisuus 
merkillä 222. 

Merkillä 222 osoitetaan, että vastakkaisesta suun-
nasta tulevalle ajoneuvolle on tarvittaessa annet-
tava mandollisuus ensiksi sivuuttaa merkillä osoi-
tettu kapea tienkohta. 

Merkkejä 221 ja 222 voidaan käyttää tienkohdassa, 
jossa tien kapeus estää tai vaarantaa ajoneuvojen 
kohtaamista. Merkkejä käytetään vain, jos kapean 
tienkohdan päiden välillä on esteetön näköyhteys 
ja lisäksi väli on niin lyhyt, että tienkohdan päästä 
on oikein arvioitavissa syntyvä liikennetilanne. 
Jos liikenne on niin vilkasta (yli 300 ajon/h) tai ka- 

pea tienosa niin pitkä (yli 150 metriä), että etuajo-
oikeutettu suunta kohtuuttomasti estäisi vastaan- 
tulevaa liikennettä, ei merkkejä 221 ja 222 käyte-
tä. Liikennettä ohjataan tällöin liikennevaloin tai oh-
jauksessa käytetään liikenteen ohjaajia. 

Merkkejä 221 ja 222 käytetään kapean tienkoh-
dan osoittamiseen vain, milloin tien leveys ei riitä 
ajoneuvojen kohtaamiseen alennetulla nopeudel-
la. Yleensä kohtaaminen katsotaan mandollisek-
si, jos tien leveys on vähintään 4,5 metriä ja 
kapeasta tien kohdasta on varoitettu merkillä 121 
(kapeneva tie). Jos tienkohdalla on vähintään 4,5 
metrin kohtaamisleveys, voidaan liikenteen antaa 
ohjautua vapaasti. Esimerkkejä kapean tienkoh-
dan merkitsemisestä on sivulla 20-7 (merkki 121) 

Merkkiä 222 voidaan lisäkilvellä 815 (etäisyys koh-
teeseen) varustettu na käyttää ennakkomerkkinä. 

Säädökset 

Merkillä 221 osoitetaan kapea tienkohta, jossa vastakkai-
sesta suunnasta tuleville ajoneuvoille on määrätty 
väistämisvelvollisuus merkillä 222. (TLA 14 §) 

Merkillä 222 osoitetaan, että vastakkaisesta suunnasta tu-
levalle ajoneuvolle on tarvittaessa annettava mandollisuus 
ensiksi sivuuttaa merkillä osoitettu kapea tienkohta. (TLA 
14) 

Merkkiä 222 voidaan käyttää tienkohdassa, jossa tien ka-
peus estää tai vaarantaa ajoneuvojen kohtaamista. Merk-
kiä käytetään vain, mikäli kapean tienkohdan päiden välillä 
on esteetön näköyhteys eikä liikennettä ole ohjattu liikenne- 
valoilla tai käsiohjauksella. Merkki sijoitetaan näkyvälle pai-
kalle välittömästi ennen kapeaa tienkohtaa tai etäisyydel-
le, josta kapea tienkohta on selvästi havaittavissa ja vas-
taan tuleva ajoneuvo mahtuu hyvin sivuuttamaan odotta-
maan pysähtyneen ajoneuvon. Merkkiä voidaan lisäkilvellä 
815 varustettuna käyttää ennakkomerkkinä. (LMp 16 §) 
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Etuajo-oikeussuhteet merkkien 
	

Merkin sijoitus 
vaikutusalueella 

Etuajo-oikeussuhteet määrätään ottamalla huomi-
oon vallitsevat liikennemäärät sekä mandollinen 
toisen ajokaistan sulkeminen. 

Vaikeassa tienkohdassa, kuten mäessä ja muus-
sa vastaavassa paikassa, annetaan etuajo-oike-
us yleensä sille liikennesuunnalle, josta on vaike-
ampi pysähtyä ennen kapenevaa kohtaa tai josta 
pysähtymisen jälkeen on vaikeampi lähteä liikkeel-
le. 

Merkki 222 sijoitetaan näkyvälle paikalle 10 - 30 
metriä ennen kapeaa tienkohtaa ajoradan oikealle 
puolelle. Tällöin vastaantulijaa väistävällä 
ajoneuvolla on väistötilaa yleensä riittävästi. Mer-
kin 221 sijoituksessa noudatetaan samoja etäi-
syyksiä kuin merkin 222 osalla. 
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231 
	

VÄISTÄMISVELVOLLISIJIJS RISTEYKSESSÄ 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajo-
neuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, 
jotka saapuvat risteykseen risteävältä tieltä tai 
etuajo-oikeutetulta suunnalta. Liikenneympyrässä 
merkillä osoitetaan, että liikenneympyrään tulevan 
ajoneuvon on väistettävä liikenneympyrää käyttä-
viä ajoneuvojaja raitiovaunuja. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään etuajo-oikeutettuja teitä ris-
teävillä teillä sekä muulloin, kun liikennemerkillä on 
tarpeen osoittaa väistämisvelvollisuus risteykses-
sä. 

Mitat (mm): 	d 

suuri 	 1 350 
normaali 	 900 
pieni 	 600 

Väistämisvelvollisuus osoitetaan merkillä 231 
(väistämisvelvollisuus risteyksessä) tai merkillä 
232 (pakollinen pysäyttäminen) kaikissa yleisillä 
teillä taajaman ulkopuolella olevissa risteyksissä, 
lukuun ottamatta tieliikennelain 14 §:n 3 tai 4 
momentissa tarkoitettuja risteyksiä. Väistämis-
velvollisuus näissä risteyksissä osoitetaan vain, 
milloin väistämisvelvollisuudesta voi syntyä epä-
selvyyttä. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on 
väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka saapuvat ris-
teykseen risteävältä tieltä tai etuajo-oikeutetulta suunnalta. 
Liikenneympyrässä merkillä osoitetaan, että liikenne- 
ympyrään tulevan ajoneuvon on väistettävä liikenneympyräa 
käyttäviä ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Lisäkilvellä 815 varus-
tettuna merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä. Lisä- 
kilvellä 816 varustettuna sitä voidaan käyttää merkin 232 
ennakkomerkkinä. Merkillä voidaan myös osoittaa tieliikenne-
lain 14 §:n 3 tai 4 momentin mukainen väistämisvelvollisuus. 
(TLA14) 

Merkkiä käytetään etuajo-oikeutettuja teitä risteävillä teillä 
sekä muulloin, kun liikennemerkillä on tarpeen järjestää 
väistämisvelvollisuus risteyksessä. Merkkiä käytetään osoit-
tamaan tieliikennelain 14 §:n 3 tai 4 momentin mukaista 
väistämisvelvollisuutta vain, milloin väistämisvelvol-
lisuudesta voi syntyä epäselvyyttä. Merkki sijoitetaan mah-
dollisimman lähelle risteystä. Merkkiä ei saa sijoittaa 
30 m kauemmaksi risteävän tien ajoradan lähimmästä reu-
nasta. Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Jos 
tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokaistoja, sijoite-
taan samanlainen merkki yleensä lisäksi ajoradalla ole-
valle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajo- 

radan yläpuolelle. Lisäkilvellä 815 varustetturia merkkiä 
voidaan käyttää merkin 231 ja lisäkilvellä 816 varustettuna 
merkin 232 ennakkomerkkinä. Merkin yhteydessä voidaan 
käyttää myös lisäkilpeä 861 osoittamaan etuajo-oikeute-
tun liikenteen suuntaa. (LMp 16 §) 

"Kuljettajari on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, 
jos hän on tulossa tielle pihasta, pysäköintipaikalta, huolto-
asemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, 
tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä. 

Polkupyöräilijän ja mopoilijan on kuitenkin, jollei 2 tai 3 
momentista muuta johdu, tullessaan pyörätieltä ajoradalle 
väistettävä muuta liikennettä". (TLL 14 § 3 ja 4 mom) 

Milloin tieliikenteen turvaamiseksi on tarpeen asettaa lii-
kennemerkki yleisen ja yksityisen tien liittymäkohtaan yksi-
tyisen tien varteen, on se viipymättä asetettava yleisen tien 
tienpitoviranomaisen harkinnan mukaan ja sen toimesta. 

Tämän lain nojalla asetetut liikennemerkit jäävät 1 §:ssä 
mainitun tienpitoviranomaisen hoitoon. 

Mitä edellä tässä laissa on säädetty yksityisestä tiestä, 
koskee myös rakennuskaavatietä.... (Laki tieliikenteen 
turvaamisesta eräissä tapauksissa 1 - 3 §) 
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Tiehallinto asettaa merkin 231 tai 232 (pakollinen 
pysäyttäminen) myös yleisellä tiellä olevaan yksi-
tyisen tien risteykseen. Kadun ja yleisen tien ris-
teykseen merkit asettaa kunta. 

Liikenneympyrässä etuajo-oikeussuhteet määri-
tellään siten, että liittymään saapuvalla liikenteellä 
on väistämisvelvollisuus kiertotilassa kulkevaan 
liikenteeseen nähden. Merkki 231 tai 232 sijoite-
taan liikenneympyrässä olevan merkin 416 (pa-
kollinen kiertosuunta) kanssa samaan pylvääseen 
merkin 416 yläpuolelle. Merkkiä 231 voidaan käyt-
tää myös korostamaan liikenneympyrästä poistu-
van ajoneuvon väistämisvelvollisuutta risteävään 
pyörätiehen nähden. 

Eritasoliittymän liittymistie merkitään väistämis-
velvolliseksi päätiehen nähden merkillä 231. Merk-
kiä ei kuitenkaan käytetä, jos liittymistie jatkuu 
päätien suuntaan omana ajokaistanaan, ellei etäi-
syys seuraavaan erkanemiskohtaan ole niin ly -
hyt, että merkkiä tarvitaan helpottamaan päätieltä 
erkanemista. Jos kiihdytyskaista on liian lyhyt 
nopeuden nostamiseksi päätien liikennevirran 
nopeustasolle, käytetään merkin 231 lisäksi merk-
kiä 189 (muu vaara) ja lisäkilpeä "Lyhyt kiihdytys-
kaista" tai "Kiihdytyskaista puuttuu". Esimerkkejä 

merkkien käytöstä liittymistiellä on sivuilla 2D-10 
ja2D-11. 

Lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen) varustettu-
na merkkiä 231 voidaan käyttää merkin 231 ja lisä- 
kilvellä 816 (etäisyys pakolliseen pysäyttämiseen) 
varustettuna merkin 232 ennakkomerkkinä. 

Merkin yhteydessä voidaan käyttää myös lisäkil-
peä 861a ja 861b (etuajo-oikeutetun liikenteen 
suunta) osoittamaan etuajo-oikeutetun liikenteen 
suuntaa lisäkilvestä annettujen ohjeiden mukaises-
ti. 

Merkillä 231 ilmoitettua väistämisvelvollisuutta voi-
daan tehostaa väistämisviivalla. Väistämisviivan 
käytöstä on tarkemmin ohjeessa "Tiemerkinnät" 
TIEH 2000005-02. 

'1 

\" 

Jos merkki 231 ei ole riittävän etäältä havaittavissa, käytetään ennakkomerkkinä samaa merkkiä va-
rustettuna lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen). 
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Väistämisvelvollisuussuhtejden määrittäminen 

Väistämisvelvollisu ussu hteet määritetään yleen-
sä siten, että etuajo-oikeutetulle suunnalle saa-
daan jatkuvuus liittymästä toiseen edettäessä. 
Liikennemerkillä osoitetun väistämisvelvollisuuden 
tulee yleensä olla ajopsykologista väistä-
misvelvollisuutta tukeva. 

T-liittymässä etuajo-oikeutetuksi suunnaksi valitaan 
suoraan jatkuva suunta. Liittyvän suunnan 
väistämisvelvollisuutta korostavat tien päättymi-
nen ja liikenteenjakajasaarekkeet. 

4-haaraisissa liittymissä etuajo-oikeutetuksi suun-
naksi valitaan suoraan jatkuva suunta. Suuntien 
väistämisvelvollisuussuhteet määritetään seuraa-
vat näkökohdat huomioon ottaen: 
- Pääsuunnan geometria on yleensä korkea-

tasoisempi kuin väistämisvelvollisen suunnan 
geometria. 

- Pääsuunnan liikennemäärät ovat väistämis-
velvollisen suunnan liikennemääriä selvästi 
suuremmat, samoin pääsuunnalla sallittu ajo- 
nopeus on suurempi kuin siihen liittyvällä tiel-
lä. 

- Teiden hallinnollisella luokituksella yksinään ei 
etuajo-oikeussuhteiden määrittelyssä ole rat-
kaisevaa merkitystä. Myös yksityinen tie voi-
daan joissakin tapauksissa merkitä etuajo-oi-
keutetuksi suunnaksi. 

- Väistämisvelvollisuutta korostaa päällysteen 
puuttuminen toiselta tieltä tai päällysteen huo-
no kunto. Väliaikaiset vaihtelut päällystetilan-
teessa eivät kuitenkaan saa aiheuttaa muutok-
sia etuajo-oikeussuhteisiin. 

osoitettu etuajo-oikeutetuksi lisäkilvellä 861 b. 
Tämä edellyttää, että 
- pyörätie ei risteä kääntyvää etuajo-oikeutet-

tua suuntaa ja 
- suoraan jatkuvan tien geometria muuttuu huo-

mattavasti ja 
- liittymän nopeusrajoitus on 50 km/h tai alhai-

sempi ja 
- kääntyvän suunnan liikennemäärä on selvästi 

suurempi kuin suoraan jatkuvan suunnan 

Edellä esitettyjen periaatteiden lisäksi tulee väis-
tämisvelvollisuutta korostaa rakenteellisin keinoin, 
esimerkiksi muuttamalla pääsuunnan geometriaa 
joustavammaksi tai rakentamalla väistämisvelvol-
liselle suunnalle saarekkeita. 

Väistämisvelvollinen suunta voidaan myös kään-
tää kohtisuoraan etuajo-oikeutettuun suun-taan 
nähden, jolloin etuajo-oikeutettua suuntaa voidaan 
selventää lisäkilvellä 861 a. 

Tieliikennelain 14 §:n mukaan pyörätieltä ajo- 
radalle tuleva on yleensä väistämisvelvollinen, jol-
loin pyoräilijöiden väistämisvelvollisuutta ei ole 
tarpeen osoittaa liikennemerkillä. Risteyksessä 
kääntyvä ajoneuvo väistää kuitenkin risteävää tie-
tä ylittävää pyöräilijää. Tapauksissa, joissa autoi-
lijalle tai pyöräilijälle voi syntyä epäselvyyttä väis-
tämisvelvollisuudesta, voidaan väistämisvelvol-
lisuutta korostaa merkillä 231. 

Periaatteet pyöräteiden ja ajoratojen risteys- 
kohdista ja niiden merkintätavoista on esitetty si-
vuilla 20-12. Ohjeessa "Kevyen liikenteen suun-
nittelu" TIEL 2130016 esitetään periaatteet pyörä-
teiden ja ajoratojen risteyskohtien valinnasta. 

Kääntyvä suunta voi vain poikkeuksellisesti olla 
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Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan mandollisimman lähelle riste-
ystä. Merkkiä ei sijoiteta 30 metriä kauemmaksi 
risteävän tien ajoradan lähimmästä reunasta. 
Merkkiä ei saa sijoittaa siten, että se näkyy haital-
lisesti päätielleja voisi aiheuttaa väärinkäsityksiä. 

Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Jos 
tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokaistoja, 
sijoitetaan samanlainen merkki yleensä lisäksi ajo- 
radalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmal-
le puolelle tai ajoradan yläpuolelle. 

I ' /V  

Risteyksessä, jossa on suojatie, merkki 231 sijoi-
tetaan tulosuunnassa ennen suojatietä, jos etäi-
syys suojatien etureunasta päätien ajoradan reu-
naan on enintään 20 metriä. Jos suojatie on 
risteysten välillä tai etäisyys suojatien etureunasta 
päätien ajoradan reunaan on yli 20 metriä, merkki 
231 sijoitetaan ennen risteävää tietä. Merkki kiin-
nitetään yleensä samaan pylvääseen merkin 511 
(suojatie) alapuolelle. 

Merkki 231 voidaan jättää pois, jos liittymiskaista jatkuu päätien suuntaan omana kaistanaan, ellei etäi-
syys seuraavaan erkanemiskohtaan ole niin lyhyt, että merkkiä tarvitaan helpottamaan päätieltä erka-
nemista 
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L 

Lyhyt 
R 	1F 	kiihdytyskaista 

Kiihdytyskaista 
puuttuu 

Päätien nopeus- 
rajoitus (kmlh) 

Kiihdytyskaistan pituus (m) 
___________________________________ 

Rampin pienin kaarresäde 
R<30 R= 30. ..80 	R>80 

60 100 80 60 

80 170 130 100 

100 250 200 150 

Jos kiihdytyskaista on liian lyhyt nopeuden nostamiseksi päätien lIIkenne virran nopeustasoon, käyte-
tään merkin 231 lisäksi merkkiä 189 (muu vaara) ja lisäkilpeä "Lyhyt kiihdytyskaista" tai "Kiihdytyskaista 
puuttuu". Taulukossa on esitetty kllhdytyskaistan vähimmäispituudet erityyppisissä ramppiliittymissä. 
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Pyöräilän tai kääntyvän ajoneuvon väistämisvelvollisuutta voidaan korostaa epäselvissä tapauksissa 
merkillä 231. 
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11111111 

1 

_I_LJ_ 	Y 
Pakollisen pysäyttämisen osoittaminen merkillä 232, kun risteävään tiehen kuuluvan kevyen liikenteen 
väylän takaa ei ole riittävää näkemää risteävälle tielle. Muissa tapauksissa merkin 232 sijoittamisessa 
voidaan soveltaa sivun yläosan esimerkkikuvia. 
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232 	PAKOLLINEN PYSÄYTTÄMINEN 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan, että risteykseen tai tielle tule-
va ajoneuvo on aina pysäytettävä pysäytysviivan 
kohdalle. Missä pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo on 
pysäytettävä välittömästi ennen risteävää tietä sel-
laiseen kohtaan, josta on mandollisimman hyvä 
näkemä nsteävälle tielle. Merkki osoittaa myös, että 
ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitio- 
vaunuja, jotka saapuvat risteykseen risteävältä tiel-
tä tai etuajo-oikeutetulta suunnalta. Liikenne- 
ympyrässä merkillä osoitetaan, että liikenne- 
ympyrään tuleva ajoneuvo on pysäytettävä ja sen 
on väistettävä liikenneympyrää käyttäviä ajoneu-
voja ja raitiovaunuja. Rautatien tasoristeyksessä 
merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on ennen taso-
risteyksen ylittämistä pysäytettävä merkin kohdal-
le. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään merkin 231 (väistämisvel- 
voll isuus risteyksessä) asemesta risteyksessä, 
jossa ajoneuvo liikenteen turvallisuuden vuoksi on 

Mitat (mm): 	e 	f 

suuri 	- 	- 
normaali 	900 	300 
pieni 	600 	200 

aina pysäytettävä. Merkkiä voidaan käyttää myös 
rautatien tasoristeyksessä, jossa ei ole puomia 
eikä liikennevalo-ohjausta. 
Merkin 232 ennakkomerkkinä käytetään taajaman 
ulkopuolella merkkiä 231 (väistämisvelvollisuus 
risteyksessä) varustettuna lisäkilvel lä 816 (etäi-
syys pakolliseen pysäyttämiseen). 

Merkkiä 232 (pakollinen pysäyttäminen) voidaan 
käyttää, kun 
- risteyksen liittymisnäkemä ei ole riittävä, 
- etuajo-oikeutetun suunnan liikennemäärä on 

niin suuri, että väistämisvelvollisen liikenteen 
on yleensä pysähdyttävä, 

- sivutien osuus koko liittymän liikennemäärästä 
on suuri, 

- paikallisista olosuhteista johtuen risteävällä tiel-
lä olevan ajoneuvon nopeuden arvioiminen on 
vaikeaa tai 

- merkin 232 käyttö tulee kyseeseen lähinnä niis-
sä liittymissä, joissa on tapahtunut väistämis-
velvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneita 
risteämis- tai kääntymisonnettomuuksia tai 
esiintyy usein tämän kaltaisia vaaratilanteita. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan, että risteykseen tai tielle tuleva ajoneu-
vo on aina pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle. Missä 
pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo on pysäytettävä välittömästi 
ennen risteävää tietä sellaiseen kohtaan, josta on mah-
dollisimman hyvä näkemä risteävälle tielle. Merkki osoit-
taa myös, että ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitio- 
vaunuja, jotka saapuvat risteykseen risteävältä tieltä tai etu-
ajo-oikeutetulta suunnalta. Liikenneympyrässä merkillä 
osoitetaan, että liikenneympyrääri tuleva ajoneuvo on py -
säytettävä ja sen on väistettävä liikenneympyrää käyttäviä 
ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Rautatien tasoristeyksessä 

merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on ennen tasoristeyk-
sen ylittämistä pysäytettävä merkin kohdalle. (TLA 14 §) 

Merkkiä käytetään merkin 231 asemesta risteyksessä, jossa 
ajoneuvo liikenteen turvallisuuden vuoksi on aina pysäytet-
tävä. Merkkiä voidaan käyttää myös rautatien taso- 
risteyksessä, jossa ei ole puomia eikä liikennevalo-ohjaus-
ta. Tällöin merkki sijoitetaan näkemät ja tieolosuhteet huo-
mioon ottaen mandollisimman edulliseen kohtaan. Muu-
ten noudatetaan soveltuvin osin mitä merkin 231 käytöstä 
ja sijoittamista määrätään. (LMp 16 §) 
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Väistämisvelvol lisuus osoitetaan merkillä 232 val-
ta-ja kantateihin liittyvien yksityisten teiden liitty-
missä niissä tapauksissa, joissa näkemät ovat 
teiden suunnitteluohjeiden mukaan rajoitetut, ts. 
liittymisnäkemän mukaisen näkemäalueen syvyys 
on alle 15 metriä päätien ajoradan reunasta. Muil-
la teillä merkkiä 232 käytetään yksityisten teiden 
liittymissä harkinnan mukaan silloin, kun yksityi-
sen tien liittymän katsotaan olevan erityisen vaa-
rallinen. 

100 	200 	300 	400 
Liittymisnäkemä m 

Pakollista pysäyttämistä osoittavan merkin 
käyttötarve liittymässä mitatun liittymisnäkemän 
ja nopeusrajoituksen perusteella. 

Maastoliikennelain mukaisen moottorikelkkailureitin 
ja yleisen tien risteykseen asetetaan aina merkki 
232. Merkin asettaa moottorikelkkail ureitin pitäjä. 
Moottorikelkkailureitin ylityskohta yleisen tien yli 
pyritään valitsemaan siten, että ylitys ei tule sa-
maan tasoon yleisen tien kanssa. Jos ylityskohtaa 
ei saada eritasoon, ylityskohdaksi valitaan esimer-
kiksi olemassa oleva yksityisen tien liittymä, jos-
sa väistämisvelvollisuus on jo osoitettu liikenne-
merkillä, Moottorikelkkojen ylityspaikkojen suunnit-
telusta on tarkemmin Tietoa tiensuunnitteluun - 
tiedotteessa nro 65/2002 

Merkin käyttö rautatien tasoristeyksessä 

Merkkiä 232 voidaan käyttää rautatien taso- 
risteyksissä, joissa ei ole turvalaitteita tai joilta 
turvalaitteet on tilapäisesti poistettu käytöstä. Merk-
kiä voidaan käyttää yleisillä teillä lähinnä seuraa-
vissa tapauksissa: 

1. Tasoristeystä lähestyttäessä ei ole riittävää 
näkemää, mutta näkemä tasoristeyksessä on 
riittävä. 

2. Tasoristeyksessä on tapahtunut onnettomuuk-
sia tai esiintyy vaaratilanteita. 

3. Risteyskulma on vino (pienempi kuin 65 gon). 
4. Lähestyvääjunaa on paikallisten olosuhteiden 

vuoksi vaikea havaita pysähtymättä ja 
kuljettajakin tiedostaa pysähtymisen välttämät-
tömyyden. 

Junaliikenteen vilkkaus ja tien vähäinen liikenne 
eivät yksin ole perusteena merkin käytölle. 

Merkkiä ei käytetä, jos tien pituuskaltevuus on niin 
suuri, että raskaiden ajoneuvojen liikkeellelähtö 
olennaisesti vaikeutuu. 
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Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan näkemät ja tieolosuhteet huo-
mioon ottaen mandollisimman edulliseen kohtaan. 
Muutoin noudatetaan soveltuvin osin mitä merkin 
231 (väistämisvelvollisuus risteyksessä) käytös-
tä ja sijoittamisesta on määrätty. 

Merkin etäisyys risteävän tien ajoradan lähimmäs-
tä reunasta on yleensä noin 5 metriä. Etäisyyden 
pientareen ulkoreunasta tulee olla vähintään 1,5 
metriä, mieluiten noin 4 metriä. 

Rautatien tasoristeyksessä merkin etäisyys lähim-
mästä kiskosta valitaan siten, että näkyvyys mer-
kin kohdalle pysähtyneestä ajoneuvosta ratalinjalle 
molempiin suuntiin on mandollisimman hyvä. 
Minimietäisyys lähimmästä kiskosta on 3,5 met-
riä. Normaalisti pakollista pysäyttämistä osoittava 
merkki sijoitetaan samaan pylvääseen ris-
teysmerkin kanssa (merkki 176 tai 177). Merkin 
alareunan korkeus ajoradan pinnasta on vähintään 
1,5 metriä. Jos paikalliset olosuhteet niin vaativat, 
voidaan merkki sijoittaa tien molemmille puolille. 

Merkin 232 ennakkomerkkinä käytetään merkkiä 231 (väistämisvelvollisuus risteyksessä) varustettu-
na lisäkilvellä 816 (etäisyys pakolliseen pysäyttämiseen). Jos merkki 232 näkemäesteen tai muun syyn 
vuoksi voi jäädä havaitsematta, sijoitetaan samanlainen merkki lisäksi liittymässä olevaan saarek-
keeseen 
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2E 	KIELTO- JA RAJOITUSMERKIT 

2E - 1 	Yleistä kielto-ja rajoitusmerkeistä 

Kieltoa tai rajoitusta osoittavaa merkkiä ei käyte-
tä, jos tieliikennelain säännökset muutenkin ilmei-
sesti edellyttävät vastaavan kiellon tai rajoituksen 
noudattamista. 

Kielto tai rajoitusmerkin tarkoittama kielto tai rajoi-
tus alkaa merkin kohdalta, jollei lisäkilvellä ole toi-
sin osoitettu. 

Kielto tai rajoitusmerkin vaikutusalue ulottuu, jollei 
jäljempänä toisin säädetä tai lisäkilvellä muuta 
vaikutusaluetta osoiteta, merkissä osoitetun kiel-
lon tai rajoituksen päättymistä osoittavaan taikka 
vastakkaista suuntaa varten asetettuun merkkiin. 

Jos kielto tai rajoitusmerkki on voimassa vain tie-
tyn osan vuodesta, on merkki lisäkilpineen muuk-
si ajaksi peitettävä tai poistettava. Voimassa-
oloajan rajoitusta ei näissä tapauksissa osoiteta 
lisäkilvellä. 

Merkkejä 311 -319, 321 -325, 332-334, 341 - 
347, 365 ja 391 - 393 voidaan käyttää ennakko- 

merkkeinä, jolloin ne varustetaan lisäkilvellä. Kiel-
to- ja rajoitusmerkkejä voidaan käyttää myös 
ennakkomerkkeinä merkeissä 611 - 616 ja 631 - 
633. 

Muotoja mitat 

Kieltoa tai rajoitusta osoittava liikennemerkki on 
yleensä ympyrän muotoinen ja punareunainen. 
Vaihtuvassa merkissä merkin kuvio voi olla vaa-
lea ja pohja musta. Vaihtuvassa merkissä merkin 
kuvio voi poiketa asetuksessa esitetystä kuvios-
ta, ei kuitenkaan oleellisesti. 

Säädökset 

Kieltoa tai rajoitusta osoittava liikennemerkki on yleensä 
ympyrän muotoinen ja punareunainen. Vaihtuvassa 
merkissä merkin kuvio voi olla vaalea ja pohja musta. 
Vaihtuvassa merkissä merkin kuvio voi poiketa jäljempänä 
esitetystä kuviosta, ei kuitenkaan oleellisesti. (TLA 15 §) 

Kielto tai rajoitusmerkin tarkoittama kielto tai rajoitus alkaa 
merkin kohdalta, jollei lisäkilvellä ole toisin osoitettu. Kielto-
ja rajoitusmerkkejä voidaan käyttää myös ennakko- 
merkkeinä merkeissä 611 - 616 ja 631 - 633. (TLA 16 § 2 
mom.) 

Kielto tai rajoitusmerkin vaikutusalue ulottuu, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä tai lisäkilvellä muuta vaikutusaluetta 
osoiteta, merkissä osoitetun kiellon tai rajoituksen päätty-
mistä osoittavaan taikka vastakkaista suuntaa varten ase-
tettuun merkkiin. (TLA 16 § 3 mom.) 

Kieltoa tai rajoitusta osoittavaa merkkiä ei saa käyttää, jos 
tieliikennelain säännökset muutenkin ilmeisesti edellyttä-
vät vastaavan kiellon tai rajoituksen noudattamista. (LMp 
17 §) 

Merkkejä3ll - 319,321 -325,332-334,341 -347ja391 - 
393 voidaan käyttää ennakkomerkkeinä merkeissä 611 - 

616 ja 631 - 633 tai yksinään, jolloin ne varustetaan lisä- 
kilvellä. (LMp 19 §) 
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Kielto- ja rajoitusmerkkien mitat ovat (LMp 18 §) 

©QJIe 
Merkki Mitta Suuri koko Normaali koko Pieni koko 

(mm) (mm) (mm) 

311 a 900 640 400 1  
b 175 125 80 

312- 319, 
321 - 325, 
331 - 334, 
341 - 347, 
351, 352, 
361, 362, 
371, 372, 
381, 382, 
391 	393 c 900 640 400234 

363, 364, d - 900 600 
373, 374 e - 900 600 

f - 640 400 

375, 376 d - 600 - 

e - 800 - 

f - 400 - 

1 Merkkiä voidaan käyttää 200 mm:n tai 400 mm:n läpi- 
mittaisena liikenteen valvojan tai ohjaajan antamana 
pysäytysmerkkinä. 

2 Merkkiä 392 voidaan käyttää poliisimiehen ja merkkiä 
391 tullimiehen pysäyfysmerkkinä myös 200 mm:n läpi- 
mittaisena. 
Pysäköintimittarin peitoksi asetetussa suojuksessa 
merkkiä 371 voidaan käyttää pienoiskoossa. 
Pysäköintimittarissa tai sitä kannattavassa pylväässä 
merkkiä 372 voidaan käyttää pienoiskoossa. 

Merkin 365 mitat ilmoitetaan liikennemerkki-
piirustuskansioissa. 

Sijoitus 

Kieltoa tai rajoitusta osoittava merkki sijoitetaan 
tien tai ajoradan oikealle puolelle. Erityisestä syys-
tä voidaan samanlainen merkki lisäksi sijoittaa ajo- 
radalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmal-
le puolelle tai ajoradan yläpuolelle. Merkit 311, 312 
ja 331 voidaan sijoittaa myös yksinomaan tien tai 
sen osan sulkevaan laitteeseen. Merkit 332, 334, 
342, 362, 364 ja 374 voidaan sijoittaa yksinomaan 
ajo-radalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasem-
malle puolelle tai sen yläpuolelle. Merkki 351 sijoi-
tetaan tien tai ajoradan molemmille puolille. Merkit 
371, 372, 375, 376, 381 ja 382 sijoitetaan yksin-
omaan tien sille puolelle, jota kielto tai rajoitus kos-
kee. 

Kielto- ja rajoitusmerkki sijoitetaan yleensä välit-
tömästi siihen kohtaan, josta merkin osoittama 
kielto tai rajoitus alkaa. Merkki 391 (pakollinen py-
säyttäminen tullitarkastusta varten) ja 392 (pakol-
linen pysäyttäminen tarkastusta varten) sijoitetaan 
kuitenkin kohtaan, jota ennen ajoneuvo olosuhteista 
riippuen on pysäytettävä tai mandollisimman lä-
helle tällaista kohtaa. 

2E - 2 	Merkkikohtaiset ohjeet 

Jäljempänä on esitetty kielto- ja rajoitus-merkkien 
311 -393 merkkikohtaiset ohjeet. 

Säädökset 

Kieltoa tai rajoitusta osoittava merkki sijoitetaan tien tai ajo- 
radan oikealle puolelle. Erityisestä syystä voidaan saman-
lainen merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeel-
le, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. 
Merkit 311, 312, ja 331 voidaan sijoittaa myös yksinomaan 
tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen. Merkit 332, 334, 

342, 362, 364 ja 374 voidaan sijoittaa yksinomaan ajo- 
radalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolel-
le tai sen yläpuolelle. Merkki 351 sijoitetaan tien tai ajo- 
radan molemmille puolille. Merkit 371, 372, 375, 376, 381 
ja 382 sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle, jota kielto 
tai rajoitus koskee. (TLA 16 § 1 mom) 
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311 	AJONEUVOLLAAJO KIELLETTY 

Merkin käyftö 

Merkillä suljetaan tie tai alue ajoneuvoliikenteeltä. 
Merkin vaikutusalue ulottuu vastakkaista ajosuun-
taa varten asetettuun merkkiin asti, ellei lisäkilvellä 
ole muuta osoitettu. 

Merkkiä voidaan käyttää 200 mm:n tai 400 mm:n 
läpimittaisena myös liikenteen valvojan tai ohjaa-
jan antamana pysäytysmerkkinä. 

Merkin käytöstä tietyömailla on tarkemmin ohjees-
sa "Liikenne tietyömailla" TIEL 2272000. 

Merkkiä 311 voidaan tarvittaessa käyttää ennakko- 
merkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde ris-
teävällä tiellä) tai 815 (etäisyys kohteeseen). Mer-
kinja lisäkilven 811 sijasta on usein suositeltavam-
paa käyttää merkkejä 332 - 333 (kääntymiskielto-
merkit). Merkkiä 311 voidaan käyttää ennakko- 
merkkinä myös opastusmerkeissä 611 - 616 ja 
631 -633. 

Mitat (mm): 	a 	b 

suuri 	900 	175 
normaali 	640 	125 
pieni 	400 	80 

Merkin sijoitus 

Merkki asetetaan kaikille su Ijetulle alueelle johta-
ville teille. Merkin sijoituksessa noudatetaan kiel-
to- ja rajoitusmerkkien yleisiä sijoittamisohjeita. 
Näistä poiketen merkki voidaan sijoittaa myös 
yksinomaan tien tai sen osan sulkevaan laittee-
seen. 

Säädökset 

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 
1 )ajoneuvolla maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta, joka ei 
kulje kiskoilla; (TLL 2 a §) 

Merkillä kielletaän ajoneuvon kuljettaminen merkeillä rajoi-
tetulla alueella. (TLA 16 §) 

Merkillä suljetaan tie tai alue ajoneuvoliikenteeltä. Merkki 
asetetaan kaikille suljetulle alueelle johtaville teille. Merk-
kiä voidaan käyttää 200 mm:n tai 400 mm:n läpimittaisena 
liikenteen valvojan tai ohjaajan antamana pysäytysmerk-
kinä. (LMp 19 §) 
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312 	MOOTTORIKÄYTTÖISELLÄAJONEUVOLLAAJO KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan sulkea tie moottorikäyttöisiltä 
ajoneuvoilta. Tie voidaan sulkea kokonaan tai kiel-
tää esimerkiksi vain läpiajo. Kielto voi koskea mo-
lempia tai vain yhtä ajosuuntaa. Merkin vaiku-
tusalue ulottuu vastakkaista suuntaa varten ase-
tettuun merkkiin, jollei lisäkilvellä osoiteta muuta 
vaikutusaluetta. 

Tie voidaan sulkea moottorikäyttöisiltä ajoneuvo- 
ilta siten, että esimerkiksi huoltoajo sallitaan. Täl-
löin kielto osoitetaan merkillä 312 ja tekstillisellä 
lisäkilvellä "Huoltoajo sallittu". 

Jos merkillä osoitetaan läpiajokielto, käytetään 
tekstillistä lisäkilpeä" Koskee läpiajoa". Läpiajo- 
kielto täsmennetään, jos ajo sallitaan yli seu-
raavan liittymävälin. Täsmennys voidaan esittää 
tekstillisessä lisäkilvessä esimerkiksi "Koskee lä-
piajoa Metsäkyläntielle". Läpiajokiellon yhteydes-
sä voidaan viitoittaa kiertotie. Kiertoteiden viitoituk-
sesta on tarkemmin ohjeessa "Liikenne tietyö- 
maalla" TIEL 2272000. 

Säädäkset 

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 
2) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla konevoimalta kulkevaa 
ajoneuvoa; moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ovat moottori- 
ajoneuvo, traktori moottorityökone ja maastoajoneuvo; (TLL 
2a §) 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Koska läpiajokiellon valvominen on vaikeaa, tulisi 
liikenteen ohjaamiseksi vaihtoehtoiselle reitille en-
sisijaisesti käyttää rakenteellisia keinoja ja kierto-
tieviitoitusta. Jos rakenteellisiin ratkaisuihin ei ole 
mandollisuuksia, voidaan käyttää kieltomerkkejä 
ja kiertotieviitoitusta. 

Jos ajokielto koskee vain tiettyä ajoneuvoryhmää, 
se osoitetaan yleensä jollain merkeistä 313-322 
(tiettyä ajoneuvoryhmää koskevat ajokiellot). Ajo- 
kielto voidaan osoittaa myös merkillä 311 tai 312 
ja jollain lisäkilvistä 831 - 834 (ajoneuvoryhmä), jos 
läpiajokielto halutaan rajoittaa koskemaan kyseis-
ten lisäkilpien tarkoittamia ajoneuvoryhmiä eikä 
mikään merkeistä 313 - 322 sovellu tarkoitukseen. 

Jos ajokielto koskee muita kuin tiettyä ajoneuvo- 
ryhmää, tämä voidaan osoittaa tekstillisellä lisä- 
kilvellä, esimerkiksi "Ei koske linja-autoja". Jos ajo- 
kielto rajoitetaan tiettyyn osaan vuorokaudesta, käy-
tetään merkin yhteydessä lisäkilpeä 851, 852 tai 
853 (voimassaoloaika). 
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Eräissä tapauksissa joudutaan joillekin kiinteistöille 
suuntautuva liikenne johtamaan kevyelle liikenteel-
le tarkoitettua tietä pitkin. Muu kuin kyseisille kun-
teistöille suuntautuva moottorikäyttöinen ajoneuvo- 
liikenne kevyen liikenteen tiellä kielletään merkillä 
312. Ohjeet merkitsemisestä on esitetty merkin 
423 (yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä) kohdalla. 

Merkkiä 312 voidaan tarvittaessa käyttää ennakko- 
merkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde 
risteävällä tiellä) tai 815 (etäisyys kohteeseen). 

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä myös 
opastusmerkeissä 611 616 ja 631 -633. 

Merkin sijoitus 

Merkki voidaan kielto-ja rajoitusmerkkien yleises- 
tä sijoittamisohjeesta poiketen sijoittaa myös yk- 
sinomaan tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen. 

Huoltoajo 
sallittu 

Tie suljettu moottorikäyttöisiltä ajoneuvoilta. Huoltoajo sallittu. 

f oskee läpiajoall 
Metsäläntielle 

Läpiajo mainittuun liittymään kielletty. Muuten liikenne tiellä on sallittu. 

Esimerkkejä ajorajoitusten merkitsemisestä. 
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313 	KUORMA- JA PAKETTIAUTOLLA AJO KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan kieltää kuorma- ja pakettiautolla 
ajo, milloin se liikenteellisesti tai ympäristöllisistä 
syistä katsotaan tarpeelliseksi. Kuorma-auton ja 
pakettiauton määritelmät ovat asetuksessa ajo-
neuvojen rakenteesta ja varusteista (1256/92). 

Tieliikenneasetuksen mukaan kielto voidaan rajoit-
taa koskemaan ajamista vain tietyn rekisteriot-
teesta ilmenevän kokonaismassan ylittävällä kuor-
ma- tai pakettiautolla. Tällöin tämä raja merkitään 
lisäkilpeen. Siten kuorma-auto, jonka rekisteriot-
teen mukainen kokonaismassa on 10,0 t, mutta 
massa tyhjänä 5,0 t, ei saa merkityllä tiellä ajaa 
tyhjänäkään, jos raja lisäkilvessä on 5,5 t. 

Jos massarajoitusta osoittavaa lisäkilpeä käyte-
tään, lisäkilvessä käytetään niin alhaista massa- 
rajaa, että kielto saadaan koskemaan tarkoitettuja 
ajoneuvoja ilman tulkintavaikeuksia. Liikenne kevy-
ehköillä kuorma-autoilla voidaan merkitä sallituksi 
käyttämällä lisäkilvessä kokonaismassan ylä- 
rajana esimerkiksi 8,0 tonnia. 

Säädökset 

Jos kielto koskee ajamista tietyn rekisteriotteesta ilmene-
vän kokonaismassan ylittävällä kuorma- tai pakettiautolla, 
merkitään tämä raja lisäkilpeen. (TLA 16 §) 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Massarajoitusta osoittavaa lisäkilpeä ei merkin 
yhteydessä yleensä tarvitse käyttää. Jos liiken-
nettä on tarpeen rajoittaa tien tai sillan kanta-
vuuden vuoksi, käytetään merkkiä 344 (ajoneuvon 
suurin sallittu massa), 345 (ajoneuvoyhdistelmän 
suurin sallittu massa), 346 (ajoneuvon suurin sal-
littu akselille kohdistuva massa) tai 347 (ajoneu-
von suurin sallittu telille kohdistuva massa). 

Jos on tarpeen osoittaa ainoastaan läpiajokielto, 
noudatetaan merkin 312 (moottorikäyttöisellä ajo-
neuvolla ajo kielletty) yhteydessä esitettyjä peri-
aatteita. 

Merkkiä 313 voidaan tarvittaessa käyttää ennak-
komerkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde 
risteävällä tiellä) tai 815 (etäisyys kohteeseen). 
Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä myös 
opastusmerkeissä 611 - 616 ja 631 - 633. 
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314 	AJONEUVOYHDISTELMÄLLÄ AJO KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkillä voidaan kieltää ajoneuvoyhdistelmällä ajo. 
Ajoneuvoyhdistelmällä tarkoitetaan ajoneuvoa, jo-
hon on kytketty perävaunu tai hinattava laite. Pe-
rävaunun ja hinattavan laitteen määritelmät ovat 
asetuksessa ajoneuvojen rakenteesta ja varusteis-
ta (1256/92). 

Jos kielto koskee ainoastaan tietyn painon ylittä-
viä ajoneuvoyhdistelmiä, käytetään merkkiä 345 
(ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa). 

Jos merkin osoittama kielto koskee läpikulkua, 
ajoneuvoyhdistelmille osoitetaan mandollisuuk-
sien mukaan kiertotie käyttämällä merkkejä 613 
tai 614 (kier-totien suunnistustaulu) ja merkkejä 646 
tai 647 (kiertotien viitta) kiertoteiden viitoituksesta 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Kiertoteiden viitoi-
tuksesta on tarkemmin ohjeessa "Liikenne tietyö- 
maalla" TIEL 2272000. 

Muuten noudatetaan soveltuvin osin merkeistä 
311 (ajoneuvoilla ajo kielletty) ja 313 (kuorma ja 
pakettiautoilla ajo kielletty) annettuja ohjeita. 

Merkkiä 314 voidaan tarvittaessa käyttää ennak-
komerkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde 
risteävällä tiellä) tai 815 (etäisyys kohteeseen). 
Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä myös 
opastusmerkeissä 611 - 616 ja 631 - 633. 
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315 	TRAKTORILLA AJO KIELLETTY 

Mitat (mm): 	c 

suuri 	 900 
normaali 	 640 
pieni 	 400 

Merkin käyftö 

Merkillä voidaan kieltää traktorilla ajo. Kielto kos-
kee myös ajamista moottorityökoneella. Trakto-
rin ja moottorityökoneen määritelmät ovat ase-
tuksessa ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 
(1256/92). 

Lisäkilpien käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
merkin 313 (kuorma ja pakettiautolla ajo kielletty) 
yhteydessä annettuja ohjeita. 

Säädökset 

Kielto koskee myös ajamista moottorityökoneella. (TLA 16 
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316 	MOOTTORIPYÖRÄLLÄ AJO KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkifiä voidaan kieltää moottoripyörällä ajo. Jos 
kielto halutaan laajentaa koskemaan myös mo-
poja, on käytettävä lisäksi merkkiä 321 (mopolla 
ajo kielletty). Moottoripyöränja mopon määritelmät 
ovat asetuksessa ajoneuvojen rakenteesta ja va-
rusteista (1256/92). 

Lisäkilpien käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
merkin 313 (kuorma-ja pakettiautoilla ajo kiellet-
ty) yhteydessä annettuja ohjeita. 
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317 
	

MOOTTORIKELKALLAAJO KIELLETTY 

Yleistä 

Moottorikelkan määritelmä on asetuksessa ajo-
neuvojen rakenteesta ja varusteista (1256/92). 

Moottorikelkalla ajo on kielletty muulla tiellä kuin 
moottorikelkkailureitillä. Tien ja sillan ylitys on kui-
tenkin sallittua. Jos kuljetustehtävä tai maaston 
olosuhteet tekevät moottorikelkalla maastossa liik-
kumisen kohtuuttoman vaikeaksi taikka, jos sitä 
on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta 
tarpeellisena, moottorikelkkaa saa kuitenkin tar-
peellista varovaisuutta noudattaen muulloinkin ti-
lapäisesti kuljettaa tiellä käyttäen ensisijaisesti tien 
auraamatonta osaa. 

Käytettäessä moottori käyttöisiä ajoneuvoja maas-
tossa ja moottorikelkkailureitillä sovelletaan maas-
toliikennelakia (670/91). 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkin käyttö 

Merkillä 317 voidaan kieltää myös tien ylitys tai 
edellä esitetty poikkeuksellisesti sallittava moot-
torikelkkojen ajo tiellä. 

Tien ylitys voidaan kieltää esimerkiksi moottori-
kelkoille järjestetyn tien ylityskohdan lähistöllä. 
Moottorikelkalla ajo voidaan kieltää myös tielle tai 
sen kunnossapidolle aiheutuvien haittojen vuoksi. 
Syynä voi olla esimerkiksi moottorikelkkojen tiivis- 
tämä lumi, joka haittaa tien aurausta tai aiheuttaa 
keväisin lumen sulamisvaiheessa tulvia tai rum-
pujen jäätymistä. 

Merkkiä ei käytetä samanaikaisesti merkin 312 
(moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty) kans-
sa, koska merkki 312 kieltää myös moottorikelkalla 
ajon. 

Milloin on tarpeen varoittaa muuta liikennettä moot-
torikelkoista, käytetään varoitusmerkkiä 189 (muu 
vaara) ja tekstillistä lisäkilpeä "Moottorikelkkoja". 

Säädökset 

1. Maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä. Moottorireellä saa 	sena, moottorirekeä saa kuitenkin tarpeellista varovaisuutta 
kuitenkin ylittää tien tai sillan. Jos moottorireellä suoritetta- 	noudattaen muulloinkin tilapäisesti kuljettaa tiellä käyttäen 
va kuijetustehtävä tai maaston olosuhteet tekevät maas- 	tällöin ensisijaisesti tien auraamatonta osaa. Moottori- 
tossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi taikka jos sitä 	kelkan käyttämisestä moottorikelkkailureitillä säädetään 
on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeelli- 	tieliikenneasetuksessa (182/82). (RK 11 §) 
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318 	VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Merkillä kielletään liikenne-ja viestintäministeriön 
määräysten mukaisten vaarallisten aineiden kul-
jettaminen tiellä. Merkkiä käytetään, kun liikenne- 
ja viestintäministeriö on päättänyt rajoittaa vaaral-
listen aineiden kuljettamista tietyllä alueella, tiellä 
tai tien osalla. Merkin yhteydessä käytetään aina 
lisäkilpeä 848 (kielto ryhmän A vaarallisten ainei-
den kuljetukselle) tai lisäkilpeä 849 (läpiajokielto 
ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle) 

Merkin voimassaoloaika osoitetaan lisäkilvellä 851-
853, kun rajoitus koskee vain määrättyinä aikoina 
tapahtuvia kuljetuksia. 

Merkkiä voidaan tarvittaessa käyttää ennakko- 
merkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde ris-
teävällä tiellä) tai 815 (etäisyys kohteeseen). Merk-
kiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä myös opas-
tusmerkeissä 611 -616 ja 631 -633. 

Vaarallisten aineiden reittien merkitsemisestä on 
tarkemmin kohdassa 2L - 5. 

Säädäkset 
Merkillä kielletaän liikenneministeriön määräysten mukais-
ten vaarallister, aineiden kuljettaminen tiellä. (TLA 16 §) 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkin sijoitus 

Merkki asetetaan kaikille rajoitusalueelle johtaville 
teille. Merkin sijoituksessa noudatetaan kielto- ja 
rajoitusmerkkien yleisiä sijoittamisohjeita. 

2E-11 



Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

319 	LINJA-AUTOLLAAJO KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään kieltämään linja-autolla ajo. Lin-
ja-auton määritelmä on asetuksessa ajoneuvojen 
rakenteesta ja varusteista (1256/92). 

Lisäkilpien käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
merkin 313 (kuorma-ja pakettiautoilla ajo kiellet-
ty) yhteydessä annettuja ohjeita. 

2E-12 



Mitat (mm): 	a 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

321 	MOPOLLA AJO KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Mopon määritelmä on asetuksessa ajoneuvojen 
rakenteesta ja varusteista (1256/92). 

Merkillä voidaan kieltää mopolla ajo esimerkiksi 
vilkkaasti liikennöidyllä tiellä, kun se liikenneturval-
lisuussyistä katsotaan tarpeelliseksi ja vastaavan 
likenneyhteyden tarjoava reitti (esimerkiksi mer -
killä 422 —425 osoitettu pyörätie, jolla mopoilu on 
sallittu) on olemassa. Katso myös merkin 322 
(polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty) ohjesivut. 

Merkin sijoitus 

Merkki voidaan kielto- ja rajoitusmerkkien ylei-
sestä sijoittamisohjeesta poiketen sijoittaa myös 
yksinomaan tien tai sen osan sulkevaan laittee-
seen. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

322 	POLKUPYÖRÄLLÄ JA MOPOLLAAJO KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Polkupyörän ja mopon määritelmä on asetukses-
sa ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1256/ 
92). 

Merkillä voidaan kieltää polkupyörällä ja mopolla 
ajo esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyllä tiellä, kun 
se liikenneturvallisuussyistä katsotaan tarpeel-
liseksi ja vastaavan liikenneyhteyden tarjoava reitti 
on olemassa. 

Merkkiä ei yleensä käytetä, jos mopo- ja polku-
pyöräliikenteelle on järjestetty tarpeelliset yhtey-
det, jotka on osoitettu merkillä 422 (pyörätie) tai 
merkeillä 423 - 425 (pyörätie ja jalkakäytävä) 
varustettuna lisäkilvellä "Sallittu mopoille". 

Merkit 422 - 425 osoittavat pyörätien, jota polku-
pyöräilijän on käytettävä ajaessaan asianomaiseen 
suuntaan. Merkityn pyörätien kanssa vastaavan lii-
kenneyhteyden tarjoavan tien käyttö on sitten polku-
pyöräilijältä yleensä kielletty vaikka merkkiä 322 ei 
käytettäisikään. Sen sijaan mopoilijan ei tarvitse 
käyttää merkillä 422 - 425 sekä lisäkilvellä "Sallit-
tu mopoille" osoitettua pyörätietä. Tällöin voi tulla 
tarve merkin 321 tai 322 käyttöön myös tilantees-
sa, jossa tarpeelliset yhteydet on osoitettu mer-
keillä 422 —425. 

Mitat (mm): 	a 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkkiä 322 voidaan käyttää ohjaamaan polkupyö-
räilijä ja mopoilija vastaavan liikenneyhteyden 
tarjoavalle reitille, jos reitti näyttää lähtevän eri 
suuntaan kuin päätie (katso sivun 2E-17 kuva). 
Suositeltavampaa on kuitenkin käytää ohjaami-
seen opastusmerkkiä 681 (polkupyöräilijälle tar-
koitettu reitti ja mopoilijalle tarkoitettu reitti) tai 645 
(kevyen liikenteen viitta). 

Merkillä voidaan kieltää polkupyörällä ja mopoilla 
ajo myös esimerkiksi puistokäytävillä ja vastaa-
villa alueilla. Näissä tapauksissa on kuitenkin suo-
siteltavampaa merkitä kyseinen tie jalkakäytäväksi 
merkillä 421 (jalkakäytävä). 

Jos on tarpeen kieltää vain polkupyörällä ajo, käy-
tetään merkin 322 yhteydessä lisäkilpeä" Ei kos-
ke mopoja". 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

323 	JALANKULKU KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan kieltää jalankulku esimerkiksi vilk- 
kaasti liikennöidyllä tiellä, kun se liikenneturval- 
lisuussyistä katsotaan tarpeelliseksi ja vastaavan 
1 iikenneyhteyden tarjoava jalkakäytävä on olemas-
sa. 

Merkkiä ei yleensä käytetä, jos jalankulkijalle on 
jalkakäytävä, joka on osoitettu merkillä 421 (jal-
kakäytävä) tai merkeillä 423 - 425 (pyörätie ja 
jalkakäytävä). 

Merkit 421 ja 423 - 425 osoittavat jalkakäytävän 
tai pyörätien, jota jalankulkijan on käytettävä asi-
anomaiseen suuntaan kulkiessaan. Merkityn jal-
kakäytävän kanssa vastaavan liikenneyhteyden 
tarjoavan tien käyttö on siten jalankulkijalta kiellet-
ty vaikka merkkiä 323 ei käytettäisikään. 

Säädökset 

Tieliikennelainsädännössä tarkoitetaan: 

ii) jalankulkijalla jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla 
tai vastaavilla välineillä liikkuvaa ja potkukelkan, lasten- 
vaunujen, leikkiajoneuvori, pyörätuolin tai vastaavan lait-
teen kuljettajaa seka polkupyörän tai mopon taluttajaa (TLL 
2 §) 

Mitat (mm): 	a 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkkiä 323 voidaan käyttää ohjaamaan jalan- 
kulkijat jalkakäyttävälle vain jos jalkakäytävä näyt-
tää lähtevän eri suuntaan kuin päätie (katso sivun 
2 E-17 kuva). Suositeltavampaa on kuitenkin käyt-
tää ohjaamiseen opastusmerkkiä 682 (jalankulki-
joille tarkoitettu reitti) tai 645 (kevyen liikenteen viit-
ta). 

Merkin mandollisia käyttökohteita ovat eritaso-
liittymän sisällä olevat linja-auton pysäkit, joilta 
jalankulku kielletään moottori-ja moottoriliikenne-
tielle. Merkkiä voidaan käyttää myös moottori- ja 
moottoriliikennetien rampin loppupäässä, jossa 
halutaan estää jalankulku rampin vastasuuntaan. 
Merkki ei kuitenkaan ole tarpeen, jos liittymä on 
niin lähellä moottori- tai moottoriliikennetien alku- 
päätä, että moottori- tai moottorili iken netien merkki 
on siitä hyvin nähtävissä. 

2E-15 



LIIKENTEEN OHJAUS 

WP 	 2003 
Yleisohjeet liikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

324 	JALANKULKU SEKÄ POLKUPYÖRÄLLÄ JA MOPOLLAAJO KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Polkupyörän ja mopon määritelmä on asetukses-
sa ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1256/ 
92) 

Merkillä voidaan kieltää jalankulku, polkupyörällä 
ja mopolla ajo esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyllä 
tiellä, kun se liikenneturvallisuussyistä katsotaan 
tarpeelliseksi ja vastaavan liikenneyhteyden tar-
joava reitti on olemassa. 

Merkkiä ei yleensä käytetä, jos jalankulkijoille, pol-
kupyöräilijöille ja mopoilijoille on järjestetty tarpeel-
liset yhteydet, jotka on osoitettu merkillä 421 (jal-
kakäytävä), merkeillä 422 (pyörätie) tai merkeillä 
423 - 425 (pyörätie ja jalkakäytävä) varustettuna 
lisäkilvellä "Sallittu mopoille". 

Merkit 421-425 osoittavat jalkakäytävän tai pyörä- 
tien, jota jalankulkijan on käytettävä ja polkupyö-
räilijän yleensä käytettävä asianomaiseen suun-
taan kulkiessaan. Merkityn jalkakäytävän tai pyörä- 
tien kanssa vastaavan liikenneyhteyden tarjoavan 
tien käyttö on sitten jalankulkijalta kielletty ja polku-
pyöräilijältä yleensä kielletty vaikka merkkiä 322 ei 
käytettäisikään. Sen sijaan mopoilijan ei tarvitse 
käyttää merkillä 422— 425 sekä lisäkilvellä "Sallittu 
mopoille" osoitettua pyörätietä. Tällöin voi tulla tar-
ve merkin 321 tai 322 käyttöön myös tilanteessa, 
jossa tarpeelliset yhteydet on osoitettu merkeillä 
422-425. 

Mitat (mm): 	a 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkkiä 322 voidaan käyttää ohjaamaan polkupyö-
räilijä ja mopoilija vastaavan liikenneyhteyden 
tarjoavalle reitille, jos reitti näytää lähtevän eri suu n-
taan kuin päätie (katso sivun 2E-17 kuva). 
Suositeltavampaa on kuitenkin käytää ohjaami-
seen opastusmerkkiä 681 (polkupyöräilijälle tar-
koitettu reitti ja mopoilijalle tarkoitettu reitti) tai 645 
(kevyen liikenteen viitta). 

Merkillä voidaan kieltää polkupyörällä ja mopoilla 
ajo myös esimerkiksi puistokäyttävillä ja vastaa-
villa alueilla. Näissä tapauksissa on kuitenkin 
suositeltavampaa merkitä kyseinen tie jalkakäy-
täväksi merkillä 421 (jalkakäytävä). 

Jos on tarpeen kieltää vain polkupyörällä ajo, käy-
tetään merkin 322 yhteydessä lisäkilpeä" Ei kos-
ke mopoja". 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

Merkillä 324 voidaan kieltää jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo vilkkaasti liikennöidyillä teillä, 
jos on olemassa vastaavan yhteyden tarjoava jalkakäytävä ja pyörätie. Koivaava yhteys osoitetaan 
esimerkiksi merkillä 423 (yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä) tai merkillä 645 (kevyen lIIkenteen vlltta). 
Kuvan tapauksessa pyörätie johtaa samaan kohteeseen kuin päätie. Merkkiä 324 on käytetty, koska 
pyörätie näyttää lähtevän eri suuntaan kuin päätie. 

2E-17 



Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	 2003 
Yleisohjeet liukennemerkkuen kaytosta 

TIEHALLINTO 

325 	RATSASTUS KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan kieltää ratsastaminen esimerkik-
si ulkoilupolulla. Hevosen taluttaminen kielto- 
alueella on kuitenkin sallittua. Kielto ei koske myös-
kään hevosajoneuvoja. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

331 	KIELLETTY AJOSUUNTA 

Yleistä 

Merkin sivuuttaminen ajoneuvolla on kielletty. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään yksisuuntaiselle liikenteelle tar-
koitetulla tiellä tai tienkohdassa, jossa sallitaan lii-
kenne vain yhteen suuntaan. Merkki voidaan nä-
kyvyyden lisäämiseksi sivusuunnassa tehdä lie-
riömäiseksi. Merkin yhteydessä ei käytetä lisäkil-
peä. 

Merkillä kielletään ajo vain sen tarkoittamassa 
suunnassa. Jos on tarpeen kieltää liikenne molem-
missa ajosuunnissa, käytetään merkkiä 311 (ajo-
neuvolla ajo kielletty). 

Merkkiä käytetään esimerkiksi kieltämään ajo vää-
rään suuntaan erkanemisramppia pitkin moottori- 
tielle. Poikkeuksellisesti voidaan ramppia risteä-
välIä tiellä käyttää lisäksi merkkejä 332 (vasem-
malle kääntyminen kielletty) ja 333 (oikealle kään-
tyminen kielletty), kun merkki 331 ei näy risteävälle 
tielle riittävän hyvin. 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkkiä voidaan tarvittaessa käyttää kaksiajo-
kaistaisilla teillä olevissa ns. "kalanpyrstöliitty-
missä" kieltämään ajo liiken nesaarekkeen vääräl-
tä puolelta. 

Merkillä voidaan käyttää myös, kun pysäköinti- tai 
terminaalialueen sisään- ja ulostulokohdat halu-
taan järjestää yksisuuntaisiksi. 

Merkkiä ei yleensä käytetä merkin 417 (liikenteen 
jakaja) yhteydessä. Molempien merkkien käyttö voi 
tulla kysymykseen kaksiajorataisella tiellä tai ka-
dulla, jolla on leveä erotuskaista. Merkkien käytöstä 
on tarkemmin merkin 417 yhteydessä. 

Merkin sijoitus 

Merkki voidaan kielto-ja rajoitusmerkkien yleises- 
tä sijoittamisohjeesta poiketen sijoittaa myös yk- 
sinomaan tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen. 

Väärään suuntaan ajamisen estämiseksi merkki 
sijoitetaan erkanemisrampille rampin risteävän tien 
päähän. Etenkin rombisille rampeille voidaan 
merkki sijoittaa lisäksi noin 50 metriä rampin 
risteävän tien päästä rampin molemmille puolille. 

Säädökset 

Merkin sivuuttaminen ajoneuvolla on kielletty. (TLA 16 §) 

Merkkiä käytetään yksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitetulla 
tiellä tai tienkohdassa, jossa sallitaan liikenne vain yhteen 
suuntaan. Merkki voidaan näkyvyyden lisäämiseksi sivu-
suunnassa tehdä lieriömäiseksi. Merkin yhteydessä ei käy- 

tetä lisäkilpeä. Merkkiä ei yleensä käytetä merkin 417 yhte-
ydessä. (LMp 19 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

332 	VASEMMALLE KÄÄNTYMINEN KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Merkillä kielletään vasemmalle kääntyminen ja U- 
käännös risteyksessä tai liittymässä, jollei lisä- 
kilvellä ole osoitettu muuta vaikutusaluetta. Kään-
tyminen voidaan kieltää, jos se liikenneturvallisuus-
syistä tai liikenteen sujuvuuden vuoksi katsotaan 
tarpeelliseksi. Merkkiä voidaan käyttää esimerkik-
si huoltoasemien, levähdysalueiden ja vastaavien 
sisään- ja ulosmenoteillä kieltämään liikennetur-
vallisuuden kannalta ei-toivottavat ajoradan ylityk-
set. 

Merkkiä voidaan käyttää myös risteävällä tiellä ole-
van merkin 311 (ajoneuvolla ajo kielletty) tai 331 
(kielletty ajosuunta) ennakkomerkkinä. Läpiajo- 
kiellon ennakkomerkkinä käytetyn merkin 332 yh-
teydessä käytetään asiasisällöltään samoja lisä-
kilpiä kuin varsinaisessa läpiajon kieltävässä mer-
kissä. 

Kääntymiskieltomerkkien sijasta voidaan usein 
käyttää merkkejä 411 - 415 (pakollinen ajosuunta). 

Säädökset 

Merkillä kielletään vasemmalle kääntyminen ja U-käännös 
risteyksessä tai liittymässä, jollei lisäkilvellä ole osoitettu 
muuta vaikutusaluetta. (TLA 16 §) 

Merkkiä ei yleensä käytetä, jos risteyksessä on käytetty 
merkkejä 411 -415. (LMp 19 §) 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkin sijoitus 

Merkki voidaan kielto-ja rajoitusmerkkien yleises-
tä sijoittamisohjeesta poiketen sijoittaa myös yk-
sinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan 
vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

333 	OIKEALLE KÄÄNTYMINEN KIELLETTY 

Merkin käyttö 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkillä kielletään oikealle kääntyminen risteyk-
sessä tai liittymässä, jollei lisäkilvellä ole osoitet-
tu muuta vaikutusaluetta. Kääntyminen voidaan 
kieltää, jos se liikenneturvallisuussyistä tai liiken-
teen sujuvuuden vuoksi katsotaan tarpeelliseksi. 

Merkkiä voidaan käyttää myös risteävällä tiellä o-
levan merkin 311 (ajoneuvolla ajo kielletty) tai 331 
(kielletty ajosuunta) ennakkomerkkinä. Läpiajo- 
kiellon ennakkomerkkinä käytetyn merkin 333 yh-
teydessä käytetään asiasisällöltään samoja lisä-
kilpiä kuin varsinaisessa läpiajon kieltävässä 
merkissä. 

Kääntymiskieltomerkkien sijasta voidaan usein 
käyttää merkkejä 411 - 415 (pakollinen ajosuunta). 

Säädökset 

Merkillä kielletään oikealle kääntyminen risteyksessä tai 
liittymässä, jollei lisäkilvellä ole osoitettu muuta vaikutus- 
aluetta. (TLA 16 §) 

Merkkiä ei yleensä käytetä, jos risteyksessä on käytetty 
merkkejä 411 -415. (LMp 19 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VJ 	. 	
2003 

Yleisohjeet luikennemerkkien kaytosta 
TIEHALLINTO 

334 	U-KÄÄNNÖS KIELLETTY 

	

® 	 Mitat (mm): 	c 

suuri 	 900 
normaali 	 640 
pieni 	 400 

Merkin käyttö 

Merkillä kielletään kääntyminen tulosuuntaan (U- 
käännös) seuraavassa risteyksessä ja ennen sitä. 
Kääntyminen tulosuuntaan voidaan kieltää, jos se 
liikenneturvallisuussyistä tai liikenteen sujuvuuden 
vuoksi katsotaan tarpeelliseksi. 

Merkin vaikutusalue alkaa merkin kohdalta. Jos 
merkillä halutaan osoittaa kielto tietyssä risteyk-
sessä, merkki asetetaan välittömästi ennen tätä 
risteystä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan kohtaan, josta kiellon halutaan 
alkavan. Jos risteyksessä on kaksi tai useampia 
ajokaistoja kumpaakin ajosuuntaa varten, sijoite-
taan toinen merkki ajoradat toisistaan erottavalle 
korokkeelle. 

Merkki voidaan kielto-ja rajoitusmerkkien yleises-
tä sijoitusohjeesta poiketen sijoittaa myös yksin-
omaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan 
vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. 

Säädäkset 

Merkillä kielletään kääntyminen tulosuuntaan (U-käännös) 
seuraavassa risteyksessä ja ennen sitä. (TLA 16 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

341 	AJONEUVON SUURIN SALLITTU LEVEYS 

€2  
Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, jos tiellä tai sen osalla joudu-
taan rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua le-
veyttä. Merkkiä käytetään tienkohdissa, joissa 
erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista 
annetun liikenneministeriön päätöksen (1715/92) 
29 §:n mukaista enimmäisleveyden (4,0 metriä) 
mukaista kuljetusta ei voida turvallisesti kuljettaa. 
Leveyttä mitattaessa otetaan myös kuorma huo-
mioon. Suurin luku, joka merkissä voi esiintyä, on 
4,0 metriä. 

Tienkohdista, joiden leveys turvavälit huomioon 
ottaen on yli 4,0 metriä, varoitetaan merkillä 121 
(kapeneva tie) ja lisäkilvellä 821 (vapaa leveys). 

Merkkiä voidaan tarvittaessa käyttää ennakko- 
merkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde 
risteävällä tiellä) tai 815 (etäisyys kohteeseen). 

Jos merkissä ilmoitettua leveämmille ajoneuvoille 
on järjestetty kiertotie, korvaa kiertotien viitoitus 
ennakkomerkin. 

Merkkiä 341 voidaan käyttää ennakkomerkkinä 
myös opastusmerkeissä 611 -616 ja 631 -633. 

Säädökset 

Leveyttä mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. (TLA 
16 §) 

Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan 
rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua leveyttä. (LMp 19 

Mitat (mm): 	 c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan välittömästi ennen kohdetta tai 
eräissä tapauksissa myös esteeseen esimerkik-
si pysäköintilaitoksissa. Lisäksi sijoitetaan ennak-
komerkki noin 300 metriä ennen kapeaa tien- 
kohtaa, jos kohde tulee eteen yllättäen. Ennakko- 
merkki sijoitetaan myös viimeiseen liittymään, jos-
sa on mandollista valita vaihtoehtoinen reitti. 

Merkin rajoitusarvon määrittäminen on esitetty 
kohdassa 2L - 4. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

W, 	. 	
2003 

Yleusohjeet luukennemerkkien kaytosta 
TIEHALLINTO 

342 	AJONEUVON SUURIN SALLITTU KORKEUS 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään tienkohdissa, joissa erikois-
kuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista anne-
tun liikenneministeriön päätöksen (1715/92)29 §:n 
mukaista enimmäiskorkeuden (4,4 metriä) mu-
kaista kuljetusta ei voida kuljettaa. Korkeutta mi-
tattaessa otetaan myös kuorma huomioon. Suu-
rin luku, joka merkissä voi esiintyä on 4,4 m. 

Jos sallittu korkeus on enintään 4,4 metriä, käyte-
tään merkkiä 342 (ajoneuvon suurin sallittu korke-
us). Jos vapaa korkeus on yli 4,5 metriä, voidaan 
alikul kukorkeuden merkitsemisessä käyttää lisä- 
kilpeä 822 (vapaa korkeus) kohdassa 2L - 4 esi-
tettyjen ohjeiden mukaisesti. Sallittu alikulku- 
korkeus on tarkistettava aika ajoin ja aina uudel-
leenpäällystyksen jälkeen. 

Merkkiä käytetään lähinnä matalien silta-aukkojen 
merkitsemisessä. Tietyömailla olevien siltatöiden 
merkitsemisestä on tarkemmin ohjeessa "Liiken-
ne tietyömaalla" TIEL 2272000. 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Kun alikulkukorkeutta rajoittaa sähköjohto, käyte-
tään lisäkilpeä 823 (sähköjohdon korkeus). 

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä varus-
tettuna lisäkilvellä 811 (kohde risteävällä tiellä ja 
815 (etäisyys kohteeseen). Ennakkomerkkiä käy-
tetään merkin 341 (ajoneuvon suurin sallittu leve-
ys) yhteydessä esitettyjä periaatteita noudattaen. 

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä myös 
opastusmerkeissä 611 -616 ja 631 -633. 

Rajoitusarvon määrittämisestä ja rajoitetun korke-
uden merkitsemisestä on tarkemmin kohdassa 2L 
-4. 

Merkin sijoitus 

Merkki 342 sijoitetaan esteeseen. Merkki voidaan 
sijoittaa lisäksi välittömästi ennen kohdetta tien 
oikealle puolelle. 

Säädökset 

Korkeutta mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon 
(TLA16) 

Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan 
rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua korkeutta. 
Rajoituksen suuruutta määrättäessä pyöristetään vapaa 

alikulkukorkeus alaspäin lähimpään 0,1 metriin ja tästä 
vähennetään 0,1 metriä. Erityisistä syistä voidaan käyttää 
myös suurempaa turvallisuusvaraa. Suurin luku, joka 
merkissä voi esiintyä on 4,4 metriä. (LMp 19 §) 

2E-24 



LIIKENTEEN OHJAUS 

TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

343 	AJONEUVON TAI AJONEUVOYHDISTELMÄN SUURIN SALLITTU PITUUS 

Merkin käyttö 

Mitat (mm): 	c 

suuri 	 900 
normaali 	 640 
pieni 	 400 

Merkin sijoitus 

Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla jou- 	Merkin sijoitus käsitellään kohdassa 2L - 1. 
dutaan rajoittamaan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdis-
telmän suurinta sallittua pituutta. Merkissä ilmoi-
tettavaa pituutta määritettäessä otetaan myös 
kuorma huomioon. 

Merkkiä voidaan käyttää, kun halutaan kieltää pit-
kien ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien kulku 
paikkaan, johon ne eivät sovi tai jossa ne eivät 
pääse kääntymään. Käyttökohteita ovat esimer -
kiksi ahtaat kadunkulmat tai lauttapaikat, jos lau-
talle otettavan ajoneuvoyhdistelmän pituutta on 
rajoitettu. 

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä varus-
tettuna lisäkilvellä 811 (kohde risteävällä tiellä) tai 
815 (etäisyys kohteeseen). Ennakkomerkkiä käy-
tetään merkin 341 (ajoneuvon suurin sallittu leve-
ys) yhteydessä esitettyjä periaatteita noudattaen. 

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä myös 
opastusmerkeissä 611 - 616 ja 631 - 633. 

Säädökset 

Pituutta mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. (TLA 
16) 
Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan 
rajoittamaan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurinta 
sallittua pituutta. (LMp 19 §) 
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TIEHALLINTO 

344 	AJONEUVON SUURIN SALLITTU MASSA 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään teillä, tienosilla, alueilla ja sil-
loilla, joilla ajoneuvon suurin sallittu todellinen mas-
sa on tien tai sillan heikon kantavuuden takia pie-
nempi kuin ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun 
asetuksen (1257/92) mukaan tiellä yleisesti salli-
taan. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma 
huomioon. 

Merkkiä 344 voidaan käyttää myös ennakko- 
merkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde 
risteävällä tiellä tai 815 (etäisyys kohteeseen). 
Ennakkomerkkiä käytetään merkin 341 (ajoneu-
von suurin sallittu leveys) yhteydessä esitettyjä pe-
riaatteita noudattaen. Jos rajoituksia on enemmän 
kuin kaksi (esimerkiksi ajoneuvon todellinen 
massarajoitus sekä telille ja akselille kohdistuvat 
massarajoitukset), ilmoitetaan painorajoitetuista 
sillasta edellisessä yleisen tien liittymässä oleval-
la tiedotustaululla. 

Merkkiä 344 voidaan käyttää ennakkomerkkinä 
myös opastusmerkeissä 611 - 616 ja 631 - 633. 
Painorajoitettujen siltojen yhteydessä on yleensä 
tarpeen osoittaa kiertotie. Kiertotien merkitse-
misestä on esimerkkejä ohjeessa "Liikenne tietyö- 
mailla" TIEL 2272000. 

Säädökset 

Luku merkissä 344 osoittaa ajoneuvon suurimman salli-
tun todellisen massan. Massaa mitattaessa otetaan myös 
kuorma huomioon. (TLA 16 §) 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Kelirikosta aiheutuvat painorajoitukset asetetaan 
vain niille tienosille ja niin pitkäksi ajaksi kuin ne 
todella ovat tarpeen. Tarvittaessa rajoitukset voi-
daan välillä poistaa esimerkiksi pakkaskauden joh-
dosta. 

Painorajoitettu 
silta 

8t113t132t 

22km 
- - 

"Painorajoitettu silta" 
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345 	AJONEUVOYHDISTELMÄN SUURIN SALLITTU MASSA 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään teillä, tienosilla, alueilla ja 
silloilla, joilla ajoneuvoyhdistelmän tai ajoneuvon 
suurin sallittu todellinen massa on tien tai sillan 
heikon kantavuuden takia pienempi kuin ajoneu-
vojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/92) 
mukaan tiellä yleisesti sallitaan. Massaa mitatta-
essa otetaan myös kuorma huomioon. 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkin käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
merkistä 344 (ajoneuvon suurin sallittu massa) 
annettuja ohjeita. Merkkiä 345 ei kuitenkaan käy-
tetä, jos rajoitusarvo olisi pienempi kuin ajoneuvo-
jen suurin sallittu todellinen massa. Tällöin käyte-
tään merkkiä 344. 

Esimerkki painorajoitetun sillan merkitsemisestä. 

1 Säädökset 

Merkiss 345 oleva luku osoittaa ajoneuvoyhdistelmän tai 
ajoneuvon suurimman sallitun todellisen massan. Mas- 
saa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. (TLA 16 
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346 	AJON EUVON SUURIN SALLITTU AKSELILLE KOHDISTUVA MASSA 

Mitat (mm): 	c 

8t 
suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla jou-
dutaan rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua 
akselille kohdistuvaa massaa. Merkissä massa 
osoitetaan yleensä tonnin tarkkuudella. Massaa 
mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. 

Merkin käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
merkistä 344 (ajoneuvon suurin sallittu massa) an-
nettuja ohjeita. 

Säädökset 

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun 	Merkkiä käytetään, mikäli tiellä ta sen osalla joudutaan 
akselille kohdistuvan massan. Massaa mitattaessa otetaan 	rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua akselille kohdis- 
myös kuorma huomioon. (TLA 16 §) 	 tuvaa massaa. Merkissä osoitetaan massa yleensä ton- 

nin tarkkuudella. (LMp 19 §) 
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347 	AJONEUVON SUURIN SALLITTU TELILLE KOHDISTUVA MASSA 

(Tt 
Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla jou-
dutaan rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua 
telille kohdistuvaa massaa. Merkissä osoitetaan 
massa yleensä tonnin tarkkuudella. Massaa mi-
tattaessa otetaan myös kuorma huomioon. 

Merkkiä käytetään tavallisesti yhdessä merkin 346 
(ajoneuvon suunn sallittu akselille kohdistuva mas-
sa) kanssa. 

Merkin käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
merkistä 344 (ajoneuvon suurin sallittu massa) 
annettuja ohjeita. 

Sallitut telille kohdistuvat massat riippuvat muun 
muassa telien akselien lukumäärästä ja teliakse-
lien väleistä. Ajoneuvo, jonka kaksiakselisen telin 
akseliväli on vähintään 1,5 metriä tai jonka kolmi-
akselisen telin kaikki kolme akselia ovat käytössä, 
saa ylittää liikennemerkissä osoitetun suurimman 
sallitun telille kohdistuvan massan ajoneuvon rekis-
teriotteesta ilmenevällä tavalla. 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Liikennemerkillä 347 ilmoitetusta telille kohdistu-
vasta massasta poiketen sallitaan enintään kirjees-
sä Skk - 218/29.9.1989 esitetyttelille kohdistuvat 
massat. 

Säädökset 

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman salli-
tun telille kohdistuvan massan. Massaa mitattaessa ote-
taan myös kuorma huomioon. Ajoneuvo, jonka kaksiakseli-
sen telin akseliväli on vähintään 1,5 metriä tai jonka 
kolmiakselisen telin kaikki kolme akselia ovat käytössä, 
saa kuitenkin ylittää liikennemerkissä osoitetun suurim-
man sallitun telille kohdistuvan massan ajoneuvon 
rekisteriotteesta ilmenevällä tavalla. (TLA 16 §) 

Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan 
rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua telille kohdistu-
vaa massaa. Merkissä osoitetaan massa yleensä tonnin 
tarkkuudella. (LMp 19 §) 
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TIEHALLINTO 

351 	OHITUSKIELTO 

Yleistä 

Merkillä kielletään muun liikkuvan moottorikäyttöi-
sen ajoneuvon kuin kaksipyöräisen sivuvaunut-
toman moottoripyörän tai mopon ohittaminen. 
Merkki ei koske kääntymistä varten ryhmittyneen 
ajoneuvon ohittamista ryhmittymisalueella. Merk-
ki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun 
risteykseen taikka merkkiin 352 (ohituskielto päät-
tyy) asti. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, jos ohituskiellon syy ei muuten 
ole riittävän selvästi havaittavissa, varoitus- tai 
sulkuviivan havaittavuus on ennalta huono tai jos 
liikenteen valvonnan tai onnettomuustutkimus-ten 
yhteydessä on todettu yleisesti rikottavan sulku- 
viivalla merkittyä ohituskieltoa. Tällaisia kohteita 
voivat olla esimerkiksi suoralla tieosuudella olevat 
näkemää lyhentävät kumpareet ja painanteet sekä 
sellaisten kaarteiden tai liittymien kohdat, joissa 
varoitus- tai sulkuviivaa on vaikea ennalta havaita. 
Merkkiä voidaan käyttää myös esimerkiksi tien- 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

kohdissa, joissa ajokaistojen lukumäärä vähenee 
kaksiajorataisen tien muuttuessa yksiajorataiseksi 
tai tietyömaan liikennejärjestelyjen johdosta. 

Merkkiä voidaan käyttää tehostamaan sulkuviivaa 
tienkohdissa, joissa ohittamisesta aiheutuu vaa-
raa. Tällaisia kohteita voivat olla taajamien ulko-
puolella huoltoasemien tai yksityisten teiden liitty-
mät, joista ei ole kerrottu ennalta liikennemerkil-
lä. Myös eräiden eritasoliittymien yhteydessä on 
tarpeen käyttää merkkiä 351. Tällöin suunnistus- 
taulu ei varoita päätielle rampilta saapuvasta lii-
kenteestä (ns. lohenpyrstöliittymät). 

Moottoriliikennetiellä merkkiä käytetään, kun kes-
kiviivan ylittäminen on rajoitetun näkemän vuoksi 
kielletty sulkuviivalla. Moottoriliikennetiellä merkkiä 
käytetään yleensä myös, jos sulkuviiva on mer-
kitty muusta syystä. 

Säädökset 

Merkillä kielletään muun liikkuvan moottorikäyt-töisen ajo-
neuvon kuin kaksipyöräisen sivuvaunut-toman moottoripyö-
rän tai mopon ohittaminen. Merkki ei koske kääntymistä var-
ten ryhmittyneen ajoneuvon ohittamista ryhmittymisalueella. 
Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun riste-
ykseen taikka merkkiin 352 asti. (TLA 16 §) 

Merkkiä käytetään, jos ohituskiellon syy ei muuten ole riittä-
vän selvästi havaittavissa tai Jos on erityistä syytä tehostaa 
muista säännöksistä johtuvaa ohituskieltoa. Merkki sijoi-
tetaan ajoradan molemmille puolille. (LMp 19 §) 
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Traktorin tai moottorityökoneen ohittaminen ohi-
tuskieltoalueella voidaan sallia, jos ohittaminen on 
sulkuviivaa tai tien keskiviivaa ylittämättä mandol-
lista. Tällöin käytetään tekstillistä lisäkilpeä "Ei 
koske traktorin ohittamista". 

Pitkillä ohituskieltoalueilla merkki voidaan toistaa. 

Merkin sijoitus 

Merkki 351 sijoitetaan ajoradan molemmille puo-
lille. 

Merkki sijoitetaan siten, että merkillä 351 ja sulku- 
viivalla osoitettu ohituskielto alkavat samasta koh-
dasta. Vastakkaisille ajosuunnille osoitettujen ohi-
tuskieltojen ei välttämättä tarvitse olla yhtene-
väisinä. 

2E-31 



Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan tien oikealle puolelle. 

LIIKENTEEN OHJAUS 
VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	

2003 

TIEHALLINTO 

352 	OHITUSKIELTO PÄÄTTYY 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan, että merkillä 351 (ohituskielto) 
osoitettu ohituskielto päättyy. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, kun merkillä 351 (ohituskielto) 
osoitettu ohituskielto päättyy muualla kuin yleisen 
tien tai kadun risteyksessä. 

- 

-- - 

Sulkuviivan alkamis-ja päättymiskohdat sovitetaan yhteen ohituskiel/on alkamis-ja päättymismerkkien 
kanssa. 

Säädökset 

Merkkiä käytetään, kun merkillä 351 osoitettu ohituskielto 
päättyy muualla kuin yleisen tien tai kadun risteyksessä. 
(LMp 19 §) 
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TIEHALLINTO 

361 	NOPEUSRAJOITUS 

Yleistä 

Merkissa oleva luku osoittaa ajoneuvon suurim-
man sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. 
Merkki on voimassa kyseisellä tiellä seuraavaan 
merkkiin 361 - 363, 572 tai 573 saakka. Merkin 
voimassaolo päättyy myös merkkiin 571 , jollei vä-
littömästi merkin 571 jälkeen ole liikennemerkillä 
osoitettu uutta nopeusrajoitusta. 

Nopeus rajoitusjä rjestel mä 

Nopeusrajoitusjärjestelmä ja nopeusrajoitusten 
määrittäminen on kuvattu yksityiskohtaisesti liiken-
neministeriön yleisohjeessa (LM:n kirje no 3859/ 
27.2.1992, 1373/70/95 16.6.1995) ja ohjeessa 
"Nopeusrajoitukset" TIEL 2131913. 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Nopeusrajoitusjärjestelmä koostuu yleisistä, tie-
kohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista. 
Nopeusrajoituksen tyyppi ilmenee nopeusrajoitus- 
päätöksestä. Voimassaoloajan mukaan nopeus-
rajoituksia kutsutaan pysyviksi, määräaikaisiksi, 
vaihtuviksi ja tilapäisiksi nopeusrajoituksiksi. 

Yleiset nopeusrajoitukset ovat voimassa kaikilla 
teillä ja tienosilla, joille ei ole määrätty muita no-
peusrajoituksia. Yleinen nopeusrajoitus on taaja-
massa 50 km/h ja taajaman ulkopuolella 80 km! 
h. 

Säädökset 

Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä nopeus- 
rajoituksesta koko maassa tai tietyssä osassa maata. 
Tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista päättää lii-
kenneministeriön tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden 
mukaisesti ja 51 §:n säännöksiä noudattaen se, jolle lii-
kenteen ohjauslaitteen asettaminen kuuluu. (TLL 25 §) 

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun 
nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kysei-
sellä tiellä seuraavaan merkkiin 361 - 363, 572 tai 573 saak-
ka. Merkin voimassaolo päättyy myös merkkiin 571, jollei 
välittömästi merkin 571 jälkeen ole liikennemerkillä osoitet-
tu uutta nopeusrajoitusta. 

Tiellä, jolla nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, voi olla 
töyssyjä tai korotettuja suojateitä, joista ei liikennemerkillä 
erikseen varoiteta tai muita nopeutta alentavia rakenteita, 
joita ei liikenteen ohjauslaitteella tai muulla vastaavalla erik-
seen osoiteta. 

Merkillä 361 ja lisäkilvellä "Yleisrajoitus" voidaan tarpeen 

mukaan ilmoittaa siirtymisestä nopeusrajoituksen alaiselta 
tieltä tai alueelta yleisen nopeusrajoituksen piiriin kuulu-
valle alueelle. Merkillä 361 ja lisäkilvella•"Alue" voidaan tar-
peen mukaan ilmoittaa siirtymisestä nopeusrajoitusalueen 
sisällä olevalta merkillä 361 osoitetun nopeusrajoituksen 
alaiselta tieltä takaisin nopeusrajoitusalueelle. (TLA 16 §) 

Merkkiä käytetään osoittamaan tieliikennelain 25 §:n 1 mo-
mentin perusteella tai 109 §:n 3 momentin mukaisesti voi-
massa olevaa nopeusrajoitusta. Merkin yhteydessä ei käy-
tetä muita lisäkilpiä kuin tekstillistä lisäkilpeä'Yleisrajoitus" 
tai "Alue". 

Siirtyminen yleisen nopeusrajoituksen piiriin kuuluvalle 
alueelle muualla kuin taajaman rajalla osoitetaan merkillä 
361 ja tekstillisellä lisäkilvellä 'Yleisrajoitus", jos samalla 
tiellä on ennen kyseistä tienkohtaa voimassa yleisrajoitusta 
korkeampi, merkillä 361 osoitettu nopeusrajoitus. (LMp 19 
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Tiekohtaiset nopeusrajoitukset ovat koko tietä kos-
kevia jatkuvia nopeusrajoituksia. Kaikille pääteille 
ja tärkeimmille muille maanteille on määrätty 
tiekohtainen rajoitus. Rajoitusarvo vaihtelee taval-
lisesti välillä 60 - 120 km/h. 

Paikallisia nopeusrajoituksia käytetään teillä, joi 1- 
la ei ole tiekohtaisia nopeusrajoituksia. Rajoitus 
on yleensä lyhyt ja asutuksen tms. kohdalla. Rajoi-
tusarvot ovat yleistä nopeusrajoitusta pienempiä, 
taajamassa kuitenkin myös 60 km/h. 

Pistekohtainen nopeusrajoitus on yksittäistä tien- 
kohtaa (tavallisesti liittymää) koskeva tiekohtainen 
tai paikallinen nopeusrajoitus, joka on edeltävää 
rajoitusta pienempi. 

Samaa rajoitusarvoa olevat tiekohtaisetja paikal-
liset nopeusrajoitukset voidaan merkitä nopeus-
rajoitusalueeksi. Alueen nopeusrajoitus on aina 
yleistä nopeusrajoitusta pienempi ja korkeintaan 
60 km/h. 

Pihakatu on alue, jolla on voimassa 20 km/h -no-
peusrajoitus ja muut pihakatuja koskevat liikenne- 
säännöt. 

Nopeusrajoituksen merkitseminen maastoon edel-
lyttää tieliikennelain 25 §:ssä mainittua nopeus-
rajoituspäätöstä. Liikenteenohjaus-, liikennemerk-
ki- tai muu vastaava suunnitelma ei ole nopeus-
rajoituspäätös. Yleisten teiden tiekohtaisista ja 
paikallisista nopeusrajoituksista päättää tiehallinto, 
katujen ja kaavateiden kunta sekä yksityisten tei-
den nopeusrajoituksista kyseisen tien tienpitäjä 
saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Yleiset 
nopeusrajoitukset ovat voimassa liikenneministe-
riön päätöksellä. 

Nopeusrajoitusta osoittavat seuraavat liikenne-
merkit: 
- 361 (nopeusrajoitus) 
- 362 (nopeusrajoitus päättyy) 
- 363 (nopeusrajoitusalue) 

- 364 (nopeusrajoitusalue päättyy) 
- 571 (taajama) 
- 572 (taajama päättyy) 
- 573 (pihakatu)ja 
- 574 (pihakatu päättyy). 
Tiekohtaisetja paikalliset nopeusrajoitukset osoi-
tetaan merkillä 361 ja nopeusrajoitusalueena 
merkillä 363. Paikallisen nopeusrajoituksen päät-
tää merkki 362 ja nopeusrajoitusalueen merkki 
364. 

Yleisen nopeusrajoituksen osoittavat taajaman 
rajalla merkit 571 ja 572. Muulloin yleinen nopeus-
rajoitus osoitetaan vain tarvittaessa, lähinnä muun 
nopeusrajoituksen päättyessä. 

Merkin 361 yhteydessä voidaan lisäksi käyttää 
lisäkilpeä "Alue" tai "Yleisrajoitus". Nopeusrajoitus- 
merkkien kanssa ei käytetä muita lisäkilpiä. 

Merkillä 365 (ajokaistakohtainen kielto tai rajoi-
tus) osoitetaan nopeusrajoitus tienkohdassa,jossa 
samaan suuntaan menevillä ajokaistoilla tarvitaan 
eri nopeusrajoitusta. 

Tiehallinto on vahvistanut muuksi liikenteen ohjaus-
laitteeksi myös merkin "yleinen nopeusrajoitus", 
jolla osoitetaan yleisrajoitukset rajanylityspaikoilla 
ja satamissa, joissa on maahan tulevaa auto- 
liikennettä. 

Yksityiskohtaiset ohjeet nopeusrajoitusten merkit-
semisestä on annettu jäljempänä kunkin liikenne- 
merkin, lisäkilven ja muun vahvistetun liikenteen 
ohjauslaitteen kohdalla. 
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Merkin 361 käyttö 

Merkillä 361 osoitetaan tiekohtaiset ja paikalliset 
nopeusrajoitukset. Kun tiekohtainen tai paikallinen 
nopeusrajoitus on osa nopeusrajoitusaluetta, no-
peusrajoitus osoitetaan alueen rajakohdassa mer-
killä 363 (nopeusrajoitusalue). 

Merkin 361 yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä 
"Alue" tai "Yleisrajoitus". Tällöin merkki ilmoittaa 
siirtymisestä aleen tai yleisen nopeusrajoituksen 
piiriin muualla kuin nopeusrajoitusalueen tai taa-
jaman rajakohdassa. Tarkemmat ohjeet on esitetty 
kyseisten lisäkilpien kohdalla. 

Merkillä 361 osoitettu nopeusrajoitus koskee vain 
sitä tietä, jolle se on merkitty. Merkin vaikutus lop-
puu kyseisellä tiellä vasta muuta nopeusrajoitusta 
osoittavaan merkkiin. Käännyttäessä muulle tielle 
tulee voimaan ilman eri merkkiä yleinen nopeus-
rajoitus (taajamassa 50 km/h, taajaman ulkopuo-
lella 80 km/h) tai nopeusrajoitusalueen rajoitus, jos 
ollaan merkityn alueen sisällä. 

Kun nopeusrajoituksen muutos tienkohdassa on 
yli 30 km/h, merkitään nopeusrajoitus alenevassa 
suunnassa 20 km/h porrastuksin (esimerkiksi 
100 - 80 - 60). Porrastus aloitetaan ennen rajoituk-
selle annettua muutoskohtaa. Porrastuksen pituus 
on 150 - 200 metriä. Nopeusrajoituksesta 80 km! 
h voidaan kuitenkin siirtyä porrastamatta 50 km/h 
rajoitukseen. Yleisestä 80 km/h nopeus- 

___ 	 4± 

II,nopeus 
_ !Jl.eI I  
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\ 

, 
II 

- tiekohtainen tai paikallinen nopeusrajoltus 
- yleinen nopeusrajoitus 

Esimerkki nopeusrajoitusjärjestelmästä. 
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rajoituksesta siirrytään porrastamatta myös pai-
kalliseen 40 km/h ja 30 km/h-rajoitukseen, kun tien 
tekninen standardi vastaa selvästi alle 80 kmlh 
nopeustasoa. Eritasoliittymien rampeissa ei yleen-
sä käytetä erillisiä nopeusrajoituksia eikä nopeus-
rajoituksen porrastusta. Liittymisrampilla merki-
tään päätien nopeusrajoitus kohtaan, jossa kiih-
dytys voi alkaa. Nopeusrajoitus merkitään lisäksi 
liittymiskaistan päätyttyä. Muuten rajoitukset mer-
kitään ramppili ittymissä kuten tasoliittymissä. 

Merkin sijoitus 

Nopeusrajoitusta osoittava merkki sijoitetaan 
rajoituksen alkamiskohtaan sekä toistomerkkinä 
yleisten teiden liittymien jälkeen. Jos liittymät ovat 
lähekkäin (alle 150 metriä), riittää yleensä merkki 
ajosuunnassa jälkimmäisen liittymän jälkeen. Tois-
tomerkki voidaan asettaa myös liikenteel liseltä 
merkitykseltään yleiseen tiehen verrattavien yk-
sityisten teiden liittymien jälkeen. Merkkiä käyte-
tään erityisesti silloin, kun rajoitus on alempi kuin 
80 km/h ja liittyvälle tielle on läpiajoyhteys muual-
ta. 

Liittymien välisellä tieosuudella nopeusrajoitus 
toistetaan liittymävälillä niin, ettei peräkkäisten 
merkkien väliksi tule rajoitusarvosta riippuen yli 
- 3 km, kun rajoitusarvo on 50 tai 60 km/h 
- 4 km, 	 70 tai 80 km/h 
-5km, 	 100 km/h 
-6km, 	 l2Okm/h 

Pohjois-Suomen pitkillä vähäliikenteisillä tieosuuk-
sula voidaan liittymien välillä käyttää myös harvem-
paa merkkiväliä, kun rajoitus on 80 km/h tai suu-
rempi. Tieosuuksilla, joilla on vaihtuvat nopeus-
rajoitusmerkit, merkkien väli määräytyy korkeim-
man käytettävän nopeusarvon mukaan. 

Tiekohtainen talviajan rajoitus merkitään kuten 
pysyvä nopeusrajoitus. Toistomerkintöjä voidaan 
kuitenkin vähentää varsinkin alemmalla tieverkolla 
(80 km/h on voimassa myös ilman merkkiä). 

Liittymän jälkeen asettava nopeusrajoitusmerkki 
sijoitetaan yleensä 50 - 100 metriä liittymän jäl-
keen. Nopeusrajoitusmerkin etäisyys linja-
autopysäkin päättymisen jälkeen on 25 - 50 met-
ria. 

Pistekohtaista nopeusrajoitusta osoittava merkki 
sijoitetaan yleensä 150 - 250 metriä ennen liitty-
mää tai vastaavaa rajoituskohdetta. Pienillä rajoi-
tusarvoilla (40 km/h) merkki voi olla lähempänä 
kohdetta. 

Merkki 361 sijoitetaan yksiajorataisella tiellä yleen-
sä vain tien oikealle puolelle. Jos tiekohtainen no-
peusrajoitus muuttuu liittymien välisellä tieosuu-
della, asetetaan nopeusrajoitusmerkit alenevassa 
suunnassa yleensä molemmin puolin tietä. Täl-
löin myös ohittavan ajoneuvon kuljettaja voi havai-
ta merkin. Toistomerkki sijoitetaan vain tien oike-
alle puolelle. 

Moottoriteilläja muilla 2-ajorataisilla teillä nopeus-
rajoitus merkitään tavallisesti ajoradan molemmin 
puolin. 

Nopeusrajoitusmerkki voidaan sijoittaa samaan 
pylvääseen varoitusmerkin, etuajo-oikeutettua tie-
tä osoittavan merkin sekä tiennumeron kanssa. 

Nopeusrajoitusmerkki sijoitetaan varoitusmerkin 
yhteydessä sen alapuolelle. Varoitusmerkkiin mah-
dollisesti liittyvä lisäkilpi on välittömästi varoitus-
merkin alla. Merkin 211 (etuajo-oikeutettu tie) yh-
teydessä nopeusrajoitusmerkki sijoitetaan merkin 
211 yläpuolelle. Jos tien numerokilpi on pelkästään 
nopeusrajoitusmerkin yhteydessä, jätetään merk-
kien välille noin 30 cm tila. 
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Tiekohtainen nopeusrajoitus osoitetaan aina liikennemerkillä. Pistekohtainen nopeusrajoitus liittymässä 
merkitään vain liittymän lähestymissuunnassa. Taajaman ja nopeusrajoitusalueen alkamista ja päätty-
mistä osoittavat merkit asetetaan kaikille alueelle johtaville tielle. 
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362 	NOPEUSRAJOITUS PÄÄTTYY 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan, että merkillä 361 osoitettu no-
peusrajoitus päättyy ja siirrytään yleisen tai alu-
eellisen nopeusrajoituksen piiriin. 

Merkin käyttö 

Merkillä ilmoitetaan tavallisesti merkillä 361 osoi-
tetun paikallisen nopeusrajoituksen päättyminen. 
Merkin jälkeen alkaa yleisrajoitus, taajamassa 50 
km/h ja taajaman ulkopuolella 80 km/h. 

Jos merkki on nopeusrajoitusalueen sisäpuolella, 
se voi ilmoittaa myös nopeusrajoitusalueen voi-
maantulosta. Tällöin käytetään merkin 362 ase-
masta mieluummin alkavan alueen nopeusrajoi-
tusta osoittavaa merkkiä 361 ja lisäkilpeä "Alue". 

Merkkiä voidaan käyttää vain silloin, kun alkava 
nopeusrajoitus (yleisrajoitus) on päättyvää rajoi-
tusta korkeampi. Vaihtoehtoinen merkitsemistapa 
nopeusrajoituksen päättämisessä on alkavaa no-
peusrajoitusta osoittava merkki 361 ja lisäkilpi 
"Yleisrajoitus". Jälkimmäistä merkintää käytettään 
aina, kun rajoitus pienenee yleisrajoituksen piiriin 
tultaessa (esimerkiksi taajamassa olevan 60 km! 
h -rajoituksen päättyessä). 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkkiä 362 käytetään taaja man ulkopuolella eri-
tyisesti silloin, kun tien tekninen standardi yleis- 
rajoitusalueella vastaa pienempää nopeutta kuin 
80 km/h. Taajamissa merkillä päätetään alle 50 
km/h -rajoituksia. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan yleensä tien oikealle puolelle. 
Vähäliikenteisillä teillä ja varsinkin pienillä rajoitus- 
arvoilla merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan 
tien vasemmalle puolelle samaan varteen vastak-
kaista suuntaa varten asetetun merkin 361 kans-
sa. Merkin tulee tällöinkin olla hyvin havaittavissa. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan, että merkillä 361 osoitettu nopeusra-
joitus päättyy ja siirrytään yleisen tai alueellisen nopeus-
rajoituksen piiriin. (TLA 16 §) 

Merkkiä saa käyttää vain, jos merkin jälkeen suurin sallittu 
ajonopeus on korkeampi kuin ennen merkkiä. Kaksisuun-
taisella tiellä, jossa on yksi ajorata ja kaksi ajokaistaa, 
merkki voidaan sijoittaa yksinomaan tien vasemmalle puo-
lelle. (LMp 19 §) 
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363 	NOPEUSRAJOITUSALUE 

Yleistä 

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurim-
man sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa mer-
keillä rajoitetulla alueella. Alueen sisällä voidaan 
suurimmasta sallitusta nopeudesta määrätä muu-
ta merkillä 361 tai 573. 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan nopeusrajoitusalueet taajamis-
sa ja niiden ulkopuolella. Merkkiä käytetään vain 
alueen rajoilla. Merkin yhteydessä käytetään vas-
takkaisessa ajosuunnassa merkkiä 364 (nopeus-
rajoitusalue päättyy). Vähäliikenteisillä teillä käy-
tetään yleensä pienikokoista merkkiä 363 ja 364. 

Alueen sisälle voidaan merkitä muu nopeusrajoi-
tus kuten taajamassakin. Alueen sisällä rajoituksen 
uudelleen voimaantulo osoitetaan merkillä 361 ja 
lisäkilvellä "Alue". 

Mitat (mm): 	d 	e 	f 

suuri 	 - 	- 	- 
normaali 	 900 900 640 
pieni 	 600 600 400 

Nopeusrajoitus voidaan merkitä alueena, kun kai-
kille alueeseen sisältyville tieosuuksille (myös 
muiden tienpitäjien hoidossa oleville) on päätetty 
rajoitusarvoltaan samansuuruinen nopeusrajoitus 
ja alue täyttää nopeusrajoitusten suunnittelu-
ohjeessa nopeusrajoitusalueelle asetetut vaati-
mukset. 

Taajamiin ei merkitä yleistä 50 km/h-rajoitusta eikä 
sitä korkeampaa rajoitusta nopeusrajoitusalueena. 
Taajamien ulkopuolella alueen rajoitusarvo on kor-
keintaan 60 km/h. Nopeusrajoituksen merkitsemi-
nen alueena ilmenee nopeusrajoituspäätöksestä. 

Säädökset 

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman salli-
tun nopeuden kilometreinä tunnissa merkeillä rajoitetulla 
alueella. Alueen sisällä voidaan suurimmasta sallitusta 
nopeudesta määrätä muuta merkiilä 361 tai 573. Alueella, 
jolla nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, voi olla töyssyjä 
tai korotettuja suojateitä , joista ei liikennemerkillä erikseen 
varoiteta tai muita nopeutta alentavia rakenteita, joita ei lii-
kenteen ohjauslaitteella tai muulla vastaavalla tavalla erik-
seen osoiteta. (TLA 16 §) 

Merkki asetetaan kaikille alueelle johtaville teille. Merkkiä 
käytetään osoittamaan tieliikennelain 25 §:n 1 momentin 
perusteella tai 109 §:n 3 momentin mukaisesti voimassa 
olevaa nopeusrajoitusta. Merkin yhteydessä ei käytetä 
lisäkilpiä. (LMp 19 §) 
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364 	NOPEUSRAJOITUSALUE PÄÄTTYY 

Yleistä 

Merkki osoittaa merkillä 363 osoitetun nopeus-
rajoitusalueen päättymisen ja yleisen nopeus-
rajoituksen piiriin siirtymisen. Nopeusrajoitusalue 
päättyy myös toista nopeusrajoitusatuetta osoitta-
vaan merkkiin 363. 

Merkin käyttö 

Nopeusrajoitusalueen päättyminen osoitetaan alu-
een rajoilla merkillä 364 (nopeusrajoitusalue päät-
tyy). Merkki ilmoittaa samalla yleisen nopeus-
rajoituksen alkamisen (taajamassa 50 kmlh, muu-
ten 80 km/h), ellei sen jälkeen välittömästi osoiteta 
muuta nopeusrajoitusta tai toiselle nopeusrajoitus- 
alueelle siirtymistä. 

Jos kaksi rajoitusarvoltaan erilaista nopeusrajoi-
tusaluetta (esimerkiksi 30 km/h ja 40 kmlh) liittyy 
toisiinsa, osoitetaan rajakohdassa kuitenkin vain 
toisen alueen alkaminen. 

Nopeusrajoitusalueen sisäpuolella voi olla merkil-
lä 361 osoitettu nopeusrajoitus. Alueen nope-
usrajoituksen uudelleen alkaminen osoitetaan 
yleensä merkillä 361 ja lisäkilvellä "Alue". 

Säädökset 

Merkki osoittaa merkillä 363 osoitetun nopeusrajoitusalueen 
päättymisen. Nopeusrajoitusalue päättyy myös toista 
nopeusrajoitusaluetta osoittavaan merkkiin 363. (TLA 16 §) 

Merkki asetetaan kaikille alueelta johtaville teille, jollei alue 
rajoitu toiseen merkillä 363 osoitettuun nopeusrajoitus- 
alueeseen. Kaksisuuntaisella tiellä, jossa on yksi ajorata 

Mitat (mm): 	d 	e 	f 

suuri 	 - 	- 	- 
normaali 	 900 900 640 
pieni 	 600 600 400 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan kaikille alueelta poisjohtaville teil-
le. Kaksisuuntaisella tiellä, jossa on yksi ajorataja 
kaksi ajokaistaa, merkki voidaan sijoittaa yksin-
omaan tien vasemmalle puolelle, jos merkin jäl-
keen suurin sallittu ajonopeus on korkeampi kuin 
ennen merkkiä. Tällöin merkki sijoitetaan yleensä 
tien vastakkaisella puolella olevan, nopeusrajoitus- 
alueen alkamista osoittavan merkin kääntöpuo-
lelle. Vähäliikenteisillä teillä käytetään yleensä pie-
nikokoista merkkiä 363 ja 364. 

ja kaksi ajokaistaa, merkki voidaan sijoittaa yksinomaan 
tien vasemmalle puolelle, jos merkin jälkeen suurin sallit- 
tu ajonopeus on korkeampi kuin ennen merkkiä. (LMp 19 
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365 	AJOKAISTAKOHTAINEN KIELTO TAI RAJOITUS 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan ajokaistaa koskeva kielto tai 
rajoitus. Merkillä voidaan osoittaa esimerkiksi 
ajokaistakohtainen nopeusrajoitus moottoritiellä, 
kun rampilla on käynnissä tietyö ja suoraan jat-
kuvan suunnan liikenteelle sallitaan suurempi no-
peus kuin rampilla. Merkillä voidaan osoittaa myös 
ajokaistakohtaisia korkeus- ja leveysrajoituksia 
esimerkiksi moottoriteiden siltatyömailla. 

Merkin kielto tai rajoitus alkaa merkin kohdalla. 
Merkin vaikutusalue määräytyy merkissä esitet-
tyjen kielto- tai rajoitusmerkkien mukaan. Merk-
kiä voidaan käyttää myös ennakkomerkkinä va-
rustettuna lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen). 
Merkissä olevien ajokaistoja kuvaavien nuolten lu-
kumäärän taulun alareunassa tulee vastata 
merkin kohdalla ajoradan poikkileikkauksessa ole-
vien ajokaistojen lukumäärää. Merkissä esitetään 
myös vastakkaisen suunnan ajokaistoja kuvaavat 
nuolet, jos suuntia ei ole erotettu rakenteellisesti. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan ajokaistakohtaisen kiellon tai 
rajoituksen alkamiskohtaan yleensä tien molem-
mille puolille. 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

(8b 5O 

1 , 11' 

? ____ 

Esimerkkejä ajokaistakohtaisista rajoituksista 

Säädökset 

Lisäkilvellä 815 varustettuna merkkiä voidaan käyttää 
ennakkomerkkinä. (TLA 19 §) 

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä, jolloin se va-
rustetaan lisäkilvellä. (LMp 19 §) 
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371 	PYSÄYTTÄMINEN KIELLETTY 

Yleistä 

Merkillä kielletään ajoneuvon pysäyttäminen muus-
ta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen takia tien 
sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkki on 
voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteyk-
seen. Merkin vaikutusalue päättyy myös merkkiin 
371 - 376, 381 - 382 tai merkillä 520 tai 521 osoi-
tettuun , jollei lyhyempää vai-
kutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä. Merkki ei kos-
ke tieliikennelain mukaan sallittua pysäyttämistä 
jalkakäytävälle tai pyörätielle eikä tieliikenne-
asetuksen mukaan sallittua pysäyttämistä linja- 
auton tai raitiovaunun pysäkille. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, milloin ajoneuvojen pysäyt-
tämisen katsotaan tuottavan niin paljon haittaa lii-
kenteelle, että pysäyttäminen on kiellettävä. 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkin vaikutus koskee vain tien sitä puolta, jolle 
se on asetettu. Merkin vaikutusalue ei pääty tien 
vastakkaiselle puolelle asetettuun merkkiin. Mer-
kin vaikutus koskee ajorataa, piennarta ja luiskaa. 

Lisäkilpiä käyttämällä pysäyttämiskielto voidaan ra-
joittaa koskemaan vain tiettyjä ajoneuvoja, tiettyä 
matkaa tai tiettyjä aikoja. Pelkästään lisäkilvellä 814 
(vaikutusalueen pituus) pysäyttämiskielto voidaan 
rajoittaa koskemaan vain matkaa, jonka pituus on 
enintään 30 metriä. Jos pysäyttämiskielto halutaan 
määrätä tätä pitemmälle vaikutusalueelle eikä vai-
kutusalue pääty merkkiin 371 - 376, 381 - 382 tai 
merkillä 520 tai 521 osoitettuun pysäköintipaik-
kaan, vaikutusalueen päättyminen osoitetaan lisä- 
kilvellä 828 (vaikutusalue päättyy) varustetulla 
merkillä 371. 

Säädökset 

Merkillä kielletään ajoneuvon pysäyttäminen muusta syys-
tä kuin pakollisen liikenne-esteen takia tien sillä puolella, 
jolle merkki on asetettu. Merkki on voimassa seuraavan 
yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin 371 - 376, 
381 tai 382 taikka merkillä 520 tai 521 osoitettuun pysä-
köintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole 
osoitettu lisäkilvellä. Merkkiä voidaan pienoiskoossa käyt-
tää pysäköintimittarin peitoksi asetetussa suojuksessa 
osoittamaan, että pysäyttäminen asianomaisella paikalla 
on kielletty. 

Merkki ei koske tieliikennelain mukaan sallittua pysäyttä-
mistä jalkakäytävälle tai pyörätielle eikä tämän asetuksen  

mukaan sallittua pysäyttämistä linja-auton tai raitiovaunun 
pysäkille. (TLA 16 §) 

Vaikutusalueen päättyminen risteysvälillä on osoitettava 
lisäkilvellä 828 varustetulla merkillä silloin, kun vaikutus- 
alue ei pääty tieliikenneasetuksen 16 §:ssä mainittuihin 
merkkeihin. Päättymistä ei kuitenkaan tarvitse mainitulla 
tavalla osoittaa, mikäli vaikutusalueen pituus on enintään 
30 metriä. Tällöin vaikutusalueen pituus tulee osoittaa lisä- 
kilvellä 814. (LMp 19 §) 
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Merkkiä voidaan pienoiskoossa käyttää pysäköinti-
mittarin peitoksi asetetussa suojuksessa osoitta-
maan, että pysäyttäminen asianomaisella paikal-
la on kielletty. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle, 
jota kielto tai rajoitus koskee. Muuten merkin sijoi-
tuksessa noudatetaan kielto- ja rajoitusmerkkien 
yleisiä sijoittamisohjeita. 

Merkin 371 vaikutusalue päättyy seuraavan ylei-
sen tien tai kadun risteykseen. Jos vaikutusalueen 
halutaan jatkuvan risteyksen ohi, sijoitetaan riste-
yksen jälkeen uusi merkki. 

_________ 

Pysäyttämiskielto päättyy merkillä 521 (pysäköintipaikka) osoitettuun pysäköintipaikkaan. 

vU 
1 • 

Pysäyttämiskiellon päättyminen osoitetaan lisäkilvellä 828 (vaikutusalue päättyy) varustetulla merkillä 
371. Enintään 30 metrin vaikutusalue osoitetaan lisäkilvellä 814 (vaikutusalueen pituus). Linja-auton py-
säkillä on tieliikenneasetuksen mukainen pysäyttäminen sallittu. 

•I/ 

ir'. 
Merkin 371 vaikutusalue päättyy seuraavaan yleisen tien tai kadun risteykseen. Jos vaikutusalueen halu-
taan jatkuvan risteyksen ohi, merkki toistetaan. 

Esimerkkejä pysäyttämiskiellon päättämisestä eri tapauksissa. Pysäköintikielto päätetään samalla ta-
valla. 
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372 	PYSÄKÖINTI KIELLETTY 

0 
Yleistä 

Merkillä kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä 
puolella, jolle merkki on asetettu. Merkin vaikutus- 
alue on sama kuin merkin 371 (pysäyttäminen kiel-
letty). 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, jos ajoneuvojen pysäköinnin 
katsotaan tuottavan niin paljon haittaa liikenteel-
le, että pysäköinti on kiellettävä. 

Merkin vaikutus koskee vain tien sitä puolta, jolle 
se on asetettu. Merkin vaikutusalue ei pääty tien 
vastakkaiselle puolelle asetettuun merkkiin. Mer-
kin vaikutus koskee ajorataa, piennarta ja luiskaa. 

Lisäkilpiä käyttämällä pysäköintikielto voidaan ra-
joittaa koskemaan tiettyjä ajoneuvoja, tiettyä mat-
kaa tai tiettyjä aikoja. Esimerkiksi talvikunnossa-
pidon vuoksi merkki voidaan rajoittaa koskemaan 
vain perjantaiaamua, esimerkiksi lisäkilvellä "Per-
jantaisin 9-12". 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Vaikutusalueen päättyminen risteysvälillä osoite-
taan lisäkilvellä 828 (vaikutusalue päättyy) varus-
tetulla merkillä silloin, kun vaikutusalue ei pääty 
merkkiin 371 - 376, 381 - 382 tai merkillä 520 tai 
521 osoitettuun pysäköintipaikkaan. Päättymistä 
ei kuitenkaan tarvitse osoittaa lisäkilvellä 828, jos 
vaikutusalueen pituus on enintään 30 metriä. Täl-
löin vaikutusalueen pituus osoitetaan lisäkilvellä 
814 (vaikutusalueen pituus). Lisäkilpiä 825 (vaiku-
tusalue molempiin suuntiin), 827 (vaikutusalue al-
kaa)ja 828 (vaikutusalue päättyy) ei yleensä käy-
tetä yleisillä teillä. 

Merkkiä voidaan pienoiskoossa käyttää pysäköinti-
mittarissa, sitä kannattavassa pylväässä tai sen 
peitoksi asetetussa suoj uksessa osoittamaan, että 
pysäköinti asianomaisella paikalla on kielletty. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle, 
jota kielto tai rajoitus koskee. Muuten merkin sijoi-
tuksessa noudatetaan kielto- ja rajoitusmerkkien 
yleisiä sijoittamisohjeita. 

Säädökset 

Merkillä kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, 
jolle merkki on asetettu. Merkin vaikutusalue on sama kuin 
merkin 371. Merkin yhteydessä voidaan sallittu 
pysäköintiaika ilmaista lisäkilvellä. Merkkiä voidaan pienois-
koossa käyttää pysäköintimittarissa, sitä kannattavassa 
pylväässä tai sen peitoksi asetetussa suojuksessa osoitta-
maan, että pysäköinti asianomaisella paikalla on kielletty. 
(TLA 16 §) 

Vaikutusalueen päättyminen risteysvälillä on osoitettava 
lisäkilvellä 828 varustetulla merkillä silloin, kun vaikutus- 
alue ei pääty tieliikenneasetuksen 16 §:ssä mainittuihin 
merkkeihin. Päättymistä ei kuitenkaan tarvitse mainitulla 
tavalla osoittaa, mikäli vaikutusalueen pituus on enintään 
30 metriä. Tällöin vaikutusalueen pituus tulee osoittaa lisä- 
kilvellä 814. Merkkiä ei saa sijoittaa suojatien tai risteävän 
pyörätien kohdalle eikä viiden metrin matkalle ennen niitä. 
(LMp 19 §) 
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373 	PYSÄKÖINTIKIELTOALUE 

374 	PYSÄKÖINTIKIELTOALUE PÄÄTTYY 

4.  

900 900 640 
fl fl 	fl 	1 fl 

27: 

Y'eistä 

Merkkien rajoittamalla alueella on pysäköinti kiel-
letty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrä-
tä muuta erillisellä liikennemerkillä. 

Merkin j/ sijoituksessa nouaatetaan kielto-ja ra 
joitusmerkkien yleisiä sijoittamisohjeita. Merkki 374 
voidaan kielto-ja rajoitusmerkkien yleisestä sijoit-
tamisohjeesta poiketen sijoittaa myös yksinomaan 
ajoradalla olevalle korokkeelle. ajoradan vase 
malle puolelle tai sen yl 

tenäinen pysäköintikielto tai -rajoitus. Merkin käyt-
töä tulee välttää alueella, jolla on runsaasti alue- 
rajoituksesta poikkeavia pysäköintikieltoja, -rajoi-
tuksia tai -ohjeita. Merkkiä voidaan käyttää myös 
kääntöpaikalla tai muulla pienellä alueella, Tällöin 
selvennetään tarvittaessa merkin vaikutusaluetta 
tekstillisellä lisäkl\r!l 	'r-kkc Knf.?1L 

Merkin sijoit:. 

Merkit 373 ja 374 sijoitetaan pysäköintikieltoalueen 
rajalle. 

Säädökset 

Merkit 373 ja 374. Merkkien rajoittamalla alueella on 
pysäköinti kielletty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä 
määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä. (TLA 16 §) 

Merkki 373. Merkkiä voidaan käyttää alueella, jolla on yhte-
näinen pysäköintikielto tai -rajoitus. Merkin käyttöä tulee 
välttää alueella, jolla on runsaasti aluerajoituksesta poik-
keavia pysäköintikieltoja, -rajoituksia tai -ohjeita. Merkkiä 
voidaan käyttää myös kääntöpaikalla tai muulla pienellä 

alueella. Tällöin selvennetään tarvittaessa merkin vaikutus- 
aluetta tekstillisellä lisäkilvellä, esimerkiksi ' Kääntöpaikka". 

Merkki 374. Merkki sijoitetaan pysäköintikieltoalueen 
päättymiskohtaan joko tien oikealle tai vasemmalle puo-
lelle tai yläpuolelle. (LMp 19 §) 
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Merkkejä 3 73 ja 374 voidaan käyttää myös yleisen tien varrella olevalla tien pitoajoneuvoille tarkoitetulla 

kääntöpaikalla. 
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TIEHALLINTO 

1 375 	TAKSIASEMA-ALUE 

- - - 
	 Mitat (mm): 	d 	e 	f 

TAXI 
suuri 
normaali 	 600 800 400 
pieni 

Yleistä 

Merkillä kielletään pysäköinti muilta ajoneuvoilta 
kuin takseilta taksiasemalla. Merkki on voimassa 
merkkiin 534 (taksiasema) asti. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään taksiasemalla varaamaan odo-
tustilaa takseille. Merkillä varatun odotustilan päät-
tymiskohta on aina osoitettava merkillä 534 (taksi- 
asema). 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle. 
jota kielto tai rajoitus koskee. Muuten merkin sijoi-
tuksessa noudatetaan kielto- ja rajoitusmerkkien 
yleisiä sijoittamisohjeita. 

Säädökset 

Merkillä kiei.Lj, 	1 

takseilta taksiasemalla. Merkki on voimassa merkkiin 534 
asti. (TLA 16 §) 

[i ra 	Lrasenidlla vdradmadri udutustnad 
takseille. Merkillä varatun odotustilan paattymiskohta on 
aina osoitettava merkillä 534. (LMp 19 §) 
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376 TAKSIN PYSÄYTTÄMISPAIKKA 

   

Mitat (mm): 

suuri 
normaali 
pieni 

d 	e 	f 

600 800 400 

Yleistä 

Merkillä kielletään pysäyttäminen muilta ajoneuvo- 
ilta kuin takseilta. Taksin pysäyttäminen on sallittu 
vain matkustajien ottamista tai jättämistä varten. 
Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin 371 (py-
säyttäminen kielletty). 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään varaamaan pysäyttämistilaa 
takseille. Milloin vaikutusalueen selventäminen on 
tarpeen, voidaan lisäkilven 814 (vaikutusalueen 
pituus) asemasta käyttää tekstifiistä lisäkilpeä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle, 
jota kielto tai rajoitus koskee. Muuten merkin si-
joituksessa noudatetaan kielto-ja rajoitusmerkkien 
yleisiä sijoittamisohjeita. 

Säädökset 

Merkillä kielletään pysäyttäminen muilta ajoneuvoilta kuin 
takseilta. Taksin pysäyttäminen on sallittu vain matkustaji-
en ottamista tai jättämistä varten. Merkin vaikutusalue on 
sama kuin merkin 371. (TLA 16 §) 

Merkkiä käytetään varaamaan pysäyttämistilaa takseille. Jos 
vaikutusalueen selventäminen on tarpeen, voidaan lisäkil- 
ven 814 asemasta käyttää tekstillistä lisäkilpeä. (LMp 19 
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normaali 640 
pieni 400 
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381 	VUOROPYSÄKÖINTI 

382 	VUOROPYSÄKÖINTI 

00 
381 	 382 

Yleistä 

Merkillä 381 kielletään ajoneuvon pysäköinti kuu-
kauden parittomina päivinä ja merkillä 382 kuukau-
den parillisina päivinä, molemmissa tapauksissa 
tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkin 
vaikutusalue on sama kuin merkin 371 (pysäyttä-
minen kielletty). Pysäköintikielto on voimassa tar-
koitetusta päivästä kello 8:sta seuraavaan päivään 
kello 8:aan, jollei lisäkilvellä ole muuta osoitettu. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle, 
jota kielto tai rajoitus koskee. Muuten merkin sijoi-
tuksessa noudatetaan kielto- ja rajoitusmerkkien 
yleisiä sijoittamisohjeita. 

Säädökset 

Merkillä 381 kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden 
parittomina päivinä ja merkillä 382 kuukauden parillisina 
päivinä, molemmissa tapauksissa tien sillä puolella, jolle 
merkki on asetettu. Merkin vaikutusalue on sama kuin mer-
kin 371. Pysäköintikielto on voimassa tarkoitetusta päiväs-
tä kello 8:sta seuraavaan päivään kello 8:aan, jollei isä- 
kilvellä ole muuta osoitettu. (TLA 16 §) 
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Mitat (mm): 	c 

TULLI 

TULL 
suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Yleistä 

LIIKENTEEN OHJAUS 

,VJ 	
2003 

Yleusohjeet luukennemerkkuen kaytosta 
TIEHALLINTO 

391 
	

PAKOLLINEN PYSÄYTTÄMINEN TULLITARKASTUSTA VARTEN 

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on pysäytettävä 
tullitarkastusta varten. 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää tulliasemalla ja pysäytet-
täessä tullitarkastusta varten. Merkin keskustas-
sa olevan juovan yläpuolella on merkintä "TULLI" 
ja alapuolella sama sana sen maan kielellä, jonka 
rajalla tulliasema sijaitsee. 

Merkkiä voidaan käyttää myös 200 mm:n läpimi-
ttaisena tullimiehen pysäytysmerkkinä. 

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä varus-
tettuna lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen). 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on pysäytettävä tulli- 
tarkastusta varten. (TLA 16 §) 

Merkkiä voidaan käyttää tulliasemalla tai pysäytettäessä 
tullitarkastusta varten. Merkin keskustassa olevan juovan 
yläpuolella on merkintä "TULLI" ja alapuolella sama sana 
sen maan kielellä, jonka rajalla tulliasema sijaitsee tai jonka 
lähellä tullitarkastus tehdään. (LMp 19 §) 
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TIEHALLINTO 

392 	PAKOLLINEN PYSÄYTTÄMINEN TARKASTUSTA VARTEN 

Mitat (mm): 	c 
STOP 

suun 	 900 
POLIISI 	 normaali 	 640 

pieni 	 400 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on pysäytettävä 
poliisin suorittamaa tarkastusta varten tai muusta 
sellaisesta syystä. 

Merkin käyttö 

Tehdas-, varuskunta- tai muulla vastaavalla alu-
eella merkissä voidaan käyttää esimerkiksi mer-
kintää "PORTTI". Kaksikielisessä kunnassa ole-
vassa merkissä merkintä on aina kaksikielinen 
kunnan kielisuhteiden mukaisessa järjestyksessä 
Yksikielisessä kunnassa merkin keskustassa ole-
van juovan yläpuolella käytetään merkmtää 
"S T 0 P 

Merkkiä voidaan käyttää myös 200 mm.n läpi- 
mittaisena poliisin pysäytysmerkkinä Tällöin käy-
tetään juovan yläpuolea tekstiä POLIISI 
puolella "POLIS 

Merkkiä voidaan käyaa ennakkonierkkina varu 
te:TL.i.a 	J<:.F: 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on pysäytettävä poliisin 
suorittamaa tarkastusta varten tai muusta sellaisesta syys-
tä. (TLA 16 §) 

Tehdas-, varuskunta- tai muulla vastaavalla alueella merkissä 
voidaan käyttää esimerkiksi merkintaä 'PORTTI". Kaksi- 
kielisessä kunnassa olevassa merkissä merkintä on aina 

kaksikielinen kunnan kielisuhteiden mukaisessa järjes-
tyksessä. Yksikielisessä kunnassa merkin keskustassa 
olevan juovan yläpuolella käytetään merkintää " STOP". 
Poliisimies voi käyttää merkkiä myös 200 mm:n läpi- 
mittaisena. Tällöin käytetään juovan yläpuolella tekstiä" PO-
LIISI" ja alapuolella "POLIS". (LMp 19 §) 
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393 
	

MOOTTORIKÄYTTÖISTEN AJONEUVOJEN VÄHIMMÄISETÄISYYS 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan, että moottorikäyttöisen ajo-
neuvon kuljettajan on pidettävä edellä kulkevaan 
moottorikäyttöiseen ajoneuvoon vähintään merkis-
sä osoitettu etäisyys. 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi sillalla, jääl-
le auratulla talvitiellä tai tunnelissa. 

Jäätiellä ajoneuvojen vähimmäisetäisyydeksi mer-
kitään yleensä 40 metriä. 

Merkin sijoitus 

Merkin sijoituksessa noudatetaan kielto- ja rajoi-
tusmerkkien yleisiä sijoittamisohjeita. 

Mitat (mm): 	c 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

Merkki sijoitetaan tulosuunnassa ennen jäätielle 
tuloa ajoneuvon suurinta sallittua akselipainoa, ajo-
neuvon suurinta sallittua telipainoa, ajoneuvon 
suurinta sallittua kokonaispainoa ja ajoneuvoyh-
distelmän suurinta sallittua kokonaispainoa osoit-
tavien merkkien jälkeen. 

Jäätiellä, jonka pituus ylittää 1,5 kilometriä, merkki 
393 toistetaan 500 metrin etäisyydellä jäätien alus-
ta. Tämän jälkeen merkki toistetaan jäätiellä kah-
den kilometrin välein. Jos toistettava merkki tulee 
kilometriä lähemmäksi jäätien loppua, merkkejä 
ei enää toisteta. 

Jääteiden liikenteen ohjauksesta on tarkemmin 
kohdassa 2L - 2. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan, että moottorikäyttöisen ajoneuvon kul-
jettajan on pidettävä edellä kulkevaan moottorikäyttöiseen 
ajoneuvoon vähintään merkissä osoitettu etäisyys. (TLA 
16) 

2E-52 



LIIKENTEEN OHJAUS 

TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 

	2003 

2F 	MÄÄRÄYSMERKIT 

2F - 1 	Yleistä määräysmerkeistä 

Määräysmerkeillä 411 - 418 osoitetaan ajoneu-
voille sallitut ajosuunnat. Merkeillä 421 -427 osoi-
tetaan väylät, joita kevyen liikenteen, moottori-
kelkkojen ja ratsastajien on käytettävä asianomai-
seen suuntaan kulkiessaan. 

Muotoja mitat 

Määräystä osoittava merkki on ympyrän muotoi-
nen. Siinä on valkoinen reunusja sinisellä pohjal-
la määräystä kuvaava valkoinen kuvia. 

Määräysmerkkien mitat ovat: (LMp 20 §) 

Merkki Mitta Suuri koko Normaali koko Pieni koko 
(mm) 	(mm) 	(mm) 

411 -416 a - 	 640 	400 

417, 418 a 1  900 	640 	400 

421 - 425, 427 a - 	 640 	400 

426 a - 	 400 	200 

1  Merkkiä voidaan käyttää 1800 mm:n läpimittaisena 
hinattavassa varoituslaitteessa. 

Säädökset 

Määräystä osoittava merkki on ympyrän muotoinen. Siinä 
on valkoinen reunus ja sinisellä pohjalla määräystä ku-
vaava valkoinen kuvio. (TLA 17 §) 

Merkki 411 sijoitetaan risteykseen tai sen taakse. Merkit 
412 -416 sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Erityisistä 
syistä ne voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle 
puolelle tai ajoradalla olevalle korokkeelle. Merkkejä 412 - 

Määräysmerkkien sijoitus 

Merkki 411 sijoitetaan risteykseen tai sen taakse. 
Merkit 412 -416 sijoitetaan ajoradan oikealle puo-
lelle. Erityisistä syistä ne voidaan lisäksi sijoittaa 
ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradalla ole-
valle korokkeelle. Merkkejä 412 - 415 voidaan käyt-
tää ajokaistakohtaisina ryhmitysmerkkeinä, jolloin 
ne sijoitetaan asianomaisten ajokaistojen yläpuo-
lelle. Merkit 417 ja 418 sijoitetaan Iiikennekorok-
keelle tai muuhun esteeseen. Merkit 421 - 427 si-
joitetaan merkin tarkoittaman tienosan oikealle 
puolelle tai yläpuolelle. Poikkeuksellisesti ne voi-
daan sijoittaa yksinomaan vasemmalle puolelle. 

2F - 2 	Merkkikohtaiset ohjeet 

Jäljempänä on esitetty määräysmerkkien 411 - 
427 merkkikohtaiset ohjeet. 

415 voidaan käyttää ajokaistakohtaisina ryhmitys-
merkkeinä, jolloin ne sijoitetaan asianomaisten ajo-
kaistojen yläpuolelle. Merkit 417 ja 418 sijoitetaan liikenne- 
korokkeelle tai muuhun esteeseen. Merkit 421 - 427 sijoi-
tetaan merkin tarkoittaman tien tai tienosan oikealle puo-
lelle tai yläpuolelle. Poikkeuksellisesti ne voidaan sijoittaa 
yksinomaan vasemmalle puolelle. (TLA 18 §) 

2F-1 



LIIKENTEEN OHJAUS 

WP 	. 	.. 	. 	2003 
Yleusohjeet luukennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

411 —415 	PAKOLLINEN AJOSUUNTA 

OQ 
411 	 412 	 413 

414 	 415 

Yleistä 

Merkeillä 411 -415 osoitetaan kaikki ajoneuvolle 
sallitut kulkusuunnat risteyksessä. Ajokaistan vaih-
taminen on kielletty alueella, jossa merkkejä 412 - 
415 käytetään ajokaistakohtaisina. Merkeillä 412-
415 osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen saa 
kuitenkin vasemmalle kääntyvä polkupyöräilijä tai 
mopoilija ajaa suoraan risteyksen yli oikeanpuo-
leista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajo- 
kaistaa pitkin. 

Merkin käyttö 

Merkkiä 411 käytetään liittymässä, missä halutaan 
ohjata liikenne tiettyyn suuntaan. Merkkejä 412 - 
415 käytetään osoittamaan kaikki ajoneuvolle 
sallitut kulkusuunnat risteyksessä. Myös merkki-
en peilikuvia voidaan käyttää ja nuolikuvioita voi-
daan soveltaa tilanteen mukaan. Merkeissä 412 - 
415 olevia nuolia voidaan yhdistää. 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 - 
normaali 	 640 
pieni 	 400 

Merkkejä 412 - 415 voidaan käyttää ajokaistakoh-
taisina ryhmitysmerkkeinä, jolloin ne sijoitetaan a-
sianomaisten ajokaistojen yläpuolelle. Ryhmit-
tyminen voidaan osoittaa sitovasti myös pelkin tie-
merkinnöin (ajokaistanuolin). Talvella tiemerkinnät 
saattavat olla lumen peitossa, joten ajokaista-
kohtaisia liikennemerkkejä käytetään yleensä tie-
merkintöjen lisäksi. 

Säädökset 

Merkeillä osoitetaan kaikki ajoneuvolle sallitut kulkusuunnat 	tetään ajokaistakohtaisina. Merkeillä 412 - 415 osoitetus- 
risteyksessä. Myös merkkien peilikuvia voidaan käyttää ja 	ta ryhmitysjärjestelystä poiketen saa kuitenkin vasemmal- 
nuolikuvioita voidaan soveltaa tilanteen mukaan. Merkeis- 	le kääntyvä polkupyöräilijä tai mopoilija ajaa suoraan riste- 
sä 412 - 415 olevia nuolia voidaan yhdistää. Ajokaistan vaih- 	yksen yli oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tar- 
tammen on kielletty alueella, jossa merkkejä 412 -415 käy- 	koitettua ajokaistaa pitkin. (TLA 18 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

Ajokeistakohasa ieknnne'nerkkeje kaytetäan 
kun ryhmittyminen poikkeaa tieliikennelain yleisis 
tä säännöksistä tai ei selvästi ilmene ajoradan ra-
kenteista. Ajokaistakohtaisina merkkeinä käytetään 
merkkejä 412 -415 tai merkkejä 631 - 633 (ajo- 
kaistan yläpuoliset viitat). Merkkien 631 - 633 yh-
teydessä käytetään näissä tapauksissa aina tie- 
merkintöjä. Merkkejä 412 -415 ja 631 - 633 ei käy- 
tetä samassa portaalissa. 

Yleisillä teillä merkkejä 412 -415 voidaan käyt-
tää lähinnä liittymissä, joissa ei ole viitoittavia koh-
teita, mutta kääntyviä suuntia varten on omat ajo-
kaistat. Ajokaistan yläpuolisten viittojen käyttämi-
nen on suositeltavampaa kuin merkkien 412 - 415 
käyttäminen. 

Ajoradan sivuun sijoitetuilla merkeillä 412 - 4150- 
soitetaan koko tulosuunnalle sallitut kulkusuun-nat. 
Yksikaistaisella tulosuunnalla merkki 412 - 415 
sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle ja useampi-
kaistaisilla tulosuunnilla samanlainen merkki yleei 
sä myös ajoradan vasemmalle Hn 

Esimerkkejä ryhmityksen merkiteuusesLa en te 
pauksissa, erityisesti taajamaoloissa on Kaupun-
kiliiton julkaisussa C76, 'Liikenteen ohE 	.. .. 

käyttö". 

Merkin sjcntus 

Mrnr 4 	1 5 S[UItetRen joredan okeaHe eno 
leile. Erityisistä syistä ne voidaan lisäksi sijoittaa 
ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradalla ole 
valle korokkeelle. 

Kun merkkejä 412 - 415 käytetään ajokastakoh-
taisina ryhmitysmerkkeinä, ne sijotetaan asian-
omaisten ajokaistojen yläpuolelle 

Säädökset 

Oikealle kääntyvan on ryhmityttävä ajoradan oikeaan reu-
riaan. Vasemmalle kääntyvän on ryhmityttävä välittömästi 
ajoradan keskiviivan oikealle puolelle tai yksisuuritaisella 
ajoradalla vasempaan reunaan. (TLL 11 § 2 mom.) 

Merkki 411 sijoitetaan risteykseen tai sen taakse. Merkit 412-
416 sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Erityisistä syis-

tä ne voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle puo-
lelle tai ajoradalla olevalle korokkeelle. Merkkejä 412 415 
voidaan käyttää ajokaistakohtaisina ryhmitysmerkkeinä, jol-
loin ne sijoitetaan asianomaisten ajokaistojen yläpuolelle. 
...(TLA18) 

Erityisistä syistä voidaan merkkien 411 - 418, 511, 520, 521 
ja 521 a - 521 c pylväisiin kiinnittää laite, jossa on heijastavia 
sinisiä ja valkoisia poikkijuovia. (LMp 12 § 2 mom.) 

Merkit 412 -415 sijoitetaan tieliikenneasetuksen 18 §:n 
mukaisesti ennen risteystä. Silloin kun ryhmittymisen tu-
lee tapahtua tieliikennelain yleisistä säännöksistä poikkea-
valla tavalla eikä ryhmittymistä ole osoitettu ajokaistanuolin, 
on merkkejä käytettävä ajokaistakohtaisina ajokaistan ylä-
puolelle sijoitettuina. Käytettäessä merkkiä ajokaista-
kohtaisesti voidaan merkin määräys lisäkilvellä rajoittaa 
koskemaan vain tiettyä ajoneuvoryhmää. (LMp 20 §) 
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,VJ 	
2003 

Yleusohjeet hukennemerkkuen kaytosta 
TIEHALLINTO 

Tieliikennelain yleisistä säännöksistä poikkeavan ryhmityksen osoittaminen merkein 412 - 415. Merk-
kejä 412 - 415 käytetään ajokaistakohtaisina ,yhmitysmerkkeinä, kun viitoituskohteita ei ole. 

IT IOTANIEMII 

	

_-_---_ - 	/ 	IIII 

	

- - - 	 - - - - - 

—c 1 -- 

Ajokaistan yläpuolisten vllttojen yhteydessä tieliikennelain yleisistä säännöksistä poikkeava ryhmittyminen 
osoitetaan ajokaistanuolilla. Tällöin ei samanaikaisesti käytetä merkkejä 412 - 415. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
WJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

416 	PAKOLLINEN KIERTOSUUNTA 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvon on kierrettävä 
liikenneympyrä tai risteyksessä oleva koroke tai 
muu este vastapäivään. Polkupyöräilijä, mopoili-
ja, moottorikelkkailija ja ratsastaja saa kuitenkin 
poiketa merki Ilä osoitetusta määräyksestä, jos 
merkillä 422 - 427 on muuta osoitettu. 

Merkin käyttö 

Liikenneympyrässä merkkiä käytetään ainoastaan 
merkkien 231 (väistämisvelvollisuus risteyksessä) 
ja 232 (pakollinen pysäyttäminen) yhteydessä. 

Liikenneympyrän kiertosaarekkeessa voidaan 
taustamerkkinä käyttää liikenneympyrässä nouda-
tettavaa ajosuuntaa osoittavaa merkkiä 411 (pa-
kollinen ajosuunta). Pienissä liikenneympyröissä 
(kiertosaarekkeen halkaisija d < 12 metriä) mer-
kin 411 sijasta voidaan käyttää merkkiä 417 (liiken-
teenjakaja). Merkkien 411 ja 417 käyttö liikenneym-
pyrässä ei ole välttämätöntä, jos liikenneympyrä 
on selvästi havaittavissa. Havaittavuutta voidaan 
parantaa esimerkiksi rakentamalla ympyrän kes 
kusta riittävän korkeaksi 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 - 
normaali 	 640 
pieni 	 400 

Liiken neympyrästä voidaan varoittaa merkillä 166 
(liikenneympyrä) merkin käytöstä annettujen oh-
jeiden mukaisesti. 

Tarkemmat ohjeet liikenneympyröiden suunnitte-
lusta on julkaisussa "Tasoliittymät" TIEH 2100001-
01. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle en-
nen risteystä. Useampikaistaisella tulotiellä merkki 
voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle puo-
lelle tai ajoradalla olevalle korokkeelle. 

Liikenneympyrässä merkki 416 sijoitetaan sa-
maan pylvääseen merkin 231 tai 232 alapuolelle. 

Esimerkki liikenneympyrässä käytettävistä lukon-
nemerkeistä on sivulla 2F-8. 

Säädäkset 

Merkilla osoitetaan. etta ajoneuvcn on kieri eltava iuenneym 
pyrä, risteyksessä oleva koroke tai muu este vastapäivään. 
Polkupyöräilijä, mopoilija, moottorikelkkailija ja ratsastaja 
saa kuitenkin poiketa merkillä osoitetusta määräyksestä, 
jos merkillä 422 - 427 on muuta osoitettu. (TLA 18 §) 

Erityisistä syistä voidaan rnerkkien 411 -418, 511, 520, 521 
ja 521 a -521 c pylväisiin kiinnittää laite, jossa on heijastavia 

siriisia ja vaoisia poikkijuovia (LMp 12 § 2 mom. 

Merkki sijoitetaan ennen risteystä. Liikenneympyrässä 
merkkiä voidaan käyttää ainoastaan merkkien 231 ja 232 
yhteydessä. Samaan pylvääseen sijoitettuna merkkiä käy -
tetään merkin 231 tai 232 alapuolella. (LMp 20 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

417 	LIIKENTEENJAKAJA 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo saa sivuuttaa 
sen vain nuolen osoittamalta puolelta. Myös mer-
kin peilikuvaa voidaan käyttää. Polkupyöräilijä, 
mopoilija, moottorikelkkailija ja ratsastaja saa kui-
tenkin poiketa merkillä osoitetusta määräyksestä, 
jos merkeillä 422 - 427 on muuta osoitettu. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään kanavoiduissa liittymissä olevi-
en korokkeiden päissä osoittamaan, kummalta 
puolelta korokkeet on sivuutettava. Merkkiä ei saa 
käyttää silloin, kun merkin ja sen tarkoittaman 
liikennesuunnan välissä voi olla kohtaavaa liiken-
nettä eikä merkkiä voi sivuuttaa välittömästi mer-
killä osoitetun esteen vierestä. 

Eri liikennesuuntia varten varattuja ajoratoja 
erottavilla alle 6 metrin levyisillä saarekkeilla käy-
tetään merkkiä 417 osoittamaan, kummalta puo-
lelta saareke on sivuutettava. Yli 6 metriä leveillä 
saarekkeilla käytetään yleensä merkin 417 ase-
mesta merkkiä 331 (kielletty ajosuunta). Viimeksi 
mainitussa tapauksessa käytetään sekä merkkiä 

Mitat (mm): 	a 

suuri 900 
normaali 640 
pieni 400 

331 että merkkiä 417, jos saareke erottaa toisis-
taan kaksi 2- tai useampiajokaistaista ajorataa. 

Jos ajoratojen väliin jäävä alue on poikkeukselli-
sen leveä (yli 20 metriä), ei merkkiä 417 käytetä 
vaan ajoradat merkitään yleensä yksisu untaisiksi 
liikennemerkillä 551 (yksisuuntainen tie). Ajoradat 
merkitään yksisuuntaisiksi myös, jos ajoratojen 
keskinäisen korkeusaseman tai näkemien takia on 
epäselvää kuuluvatko ajoradat samaan tiehen. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun 
esteeseen siten, että merkin alareuna on 0,4 - 2,0 
metrin korkeudella tien pinnasta. Merkki sijoitetaan 
sellaiseen korkeuteen, että se ei peitä tarpeetto-
masti näkyvyyttä. Jos samaan pylvääseen tulee 
useampia merkkejä, sijoitetaan merkki 417 aIim-
maiseksi. Liikennekorokkeen päässä olevan mer-
kin pylvään havaittavuutta voidaan tehostaa käyt-
tämällä heijastavaa sinivalkoraidallista laitetta. Jos 
korokkeen yhteydessä on suojatie, on varmistet-
tava, ettei laitteen käyttö huononna jalankulkijan 
havaittavu utta. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo saa sivuuttaa sen vain 
nuolen osoittamalta puolelta. Polkupyöräilijä, mopoilija, 
moottorikelkkailija ja ratsastaja saa kuitenkin poiketa mer-
killä osoitetusta maäräyksestä, jos merkeillä 422 - 427 on 
muuta osoitettu. Myös merkin peilikuvaa voidaan käyttää. 
(TLA18) 

Erityisistä syistä voidaan merkkien 411 - 418, 511 520, 52 
ja 521 a - 521 c pylväisiin kiinnittää laite, jossa on heijasta' 
sinisiä ja valkoisia poikkijuovia. (LMp 12 § 2 mom.) 

Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun 
esteeseen siten, että merkin alareuna on 0,4 - 2,0 metrin 
korkeudella tien pinnasta. Merkki on sijoitettava sellaise 
korkeuteen, että se ei peitä tarpeettomasti näkyvyyttä. J 
samaan pylvääseen tulee useampia merkkeiä. siotet. 

merkki 417 tai 418 alimmaiseksi (LMp 20 § 
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IEHALLINTO 

5m 

^:2m 

3m 	
2m 

Merkin sijoittaminen saarekkeelle. 
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Merkillä 417 osoitetaan, että ajoneuvo saa sivuuttaa sen vain nuolen osoittamalta puolelta. 

1 

J1 
, 

Merkkiä 417 ei käytetä, jos merkin ja sen tarkoittaman liikennesuunnan välissä voi olla kohtaa vaa liiken-
nettä. 

1 
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TIEHALLINTO 

.-A 
-, 	\ 

1 

Merkkiä 417 käytetään yleensä vain alle 6 metriä leveillä saarekkeilla. Leveämmillä saarekkeilla käyte-
tään merkkiä 331 (kielletty ajosuunta) osoittamaan, kummalta puolelta koroke on sivuutettava. Jos saa-
reke erottaa toisistaan kaksi 2- tai useampikaistaista ajorataa, käytetään sekä merkkiä 331 että merk-
kiä 417. Jos saareke on yli 20 metriä leveä, ajoradat merkitään yleensä yksisuuntaiseksi merkillä 551 
(yksisuuntainen tie) 

:4;? 

4.. 

y 

SUUNNISTUSTAUW 
A- TYYPPI 
TYO-250m tiittymastä 

Esimerkki liikenneympyrässä käytettävistä liikennemerkeistä. Pienissä lllkenneympyröissä (d < 12 m) 
voidaan merkin 411 (pakollinen ajosuunta) asemasta käyttää merkkiä 417. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

WJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
flEHALLINTO 

418 	LIIKENTEENJAKAJA 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan, että sen saa sivuuttaa kum-
maita puolelta tahansa. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään kanavoiduissa liittymissä silloin, 
kun saareke voidaan sivuuttaa kummalta puolelta 
tahansa. Merkkiä ei saa käyttää silloin, kun mer-
kin ja sen tarkoittaman liikennesuunnan välissä voi 
olla kohtaavaa liikennettä eikä merkkiä voi sivuut-
taa välittömästi merkillä osoitetun esteen vieres-
tä. Esimerkiksi Y-liittymässä liikenteenjakaja -mer-
kin sijasta käytetään tienviittoja. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun 
esteeseen kuten merkki 417. Liikennekorokkeen 
päässä olevan merkin pylvään havaittavuutta voi-
daan tehostaa käyttämällä heijastavaa sini-
valkoraidallista laitetta. Jos korokkeen yhteydes-
sä on suojatie, on varmistettava, että laitteen käyttö 
ei huononna jalankulkijan havaittavuutta. 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 900 
normaali 	 640 
pieni 	 400 

Merkillä 418 osoitetaan, että sen saa sivuuttaa 
kummalta puolelta tahansa. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan, että sen saa sivuuttaa kummalta puo-
lelta tahansa. (TLA 18 §) 

Erityisistä syistä voidaan merkkien 411 -418, 511, 520, 521 
ja 521 a - 521 c pylväisiin kiinnittää laite, jossa on heijastavia 
sinisiä ja valkoisia poikkijuovia. (LMp 12 § 2 mom.) 

Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun 
esteeseen siten, että merkin alareuna on 0,4 - 2,0 metrin 
korkeudella tien pinnasta. Merkki on sijoitettava sellaiseen 
korkeuteen, että se ei peitä tarpeettomasti näkyvyyttä. Jos 
samaan pylvääseen tulee useampia merkkejä, sijoitetaan 
merkki 417 tai 418 alimmaiseksi. (LMp 20 §) 
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. 	 2003 
Yleisohjeet luikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

421 	JALKAKÄYTÄVÄ 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti 
erotettua tai erillistä jalkakäytävää, jota jalankulkijan 
on käytettävä kulkiessaan asianomaiseen suun-
taan. Muut kuin jalankulkijatja tieliikennelain 8 §:n 
2 momentissa ja 45 §:ssä mainitut tienkäyttäjät 
eivät saa käyttää merkillä osoitettuajalkakäytävää. 
Merkkiä ei yleensä käytetä osoittamaan korotettua 
jalkakäytävää. 

Merkin käyttö 

Jalkakäytävällä merkkiä käytetään aina, kun yhdis-
tetty kevyen liikenteen Väylä muuttuu jalkakäy-
täväksi. Erotuskaistalla ajoradasta erotetun jal-
kakäytävän alkamiskohdassa 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 - 
normaali 	 640 
pieni 	 400 

käytetään aina merkkiä. Merkki voidaan toistaa, jos 
syntyy epäselvyyttä jalkakäytävän jatkumisesta 
pelkkänä jalkakäytävänä. 

Kaavoitetulla alueella merkki toistetaan yleensä 
kaavateiden liittymissä. Merkkiä ei tarvitse toistaa, 
jos kaavatiet ovat lähekkäin ja seuraavat merkit 
näkyvät eikä väylän jatkuvuudesta synny epäsel-
vyyksiä. Tonttiliittymissä merkkiä ei yleensä käy-
tetä. Poikkeuksena voi olla esimerkiksi koulun liit-
tymä, jos liittymän läheisyydessä ei näy merkkejä 
tai mopolla ajo väylällä halutaan kieltää. 

Kaavoittamattomilla alueilla merkki toistetaan yleis-
ten teiden liittymissä sekä merkittävissä yksityis-
tieliittymissä, joissa väylän käyttötarkoitus ei ole 
selvä. 

Säädökset 

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 

11) jalankulkijalla jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla 
tai vastaavilla välineillä liikkuvaa ja potkukelkan, lasten- 
vaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan lait-
teen kuljettajaa sekä polkupyörän tai mopon taluttajaa (TLL 
2 §) 

Alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää jalkakäyta-
välIä. Hän ei saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä jalankululle. 
(TLL 8 § 2 mom) 

Pyörätuolia käyttävään vammaiseen sovelletaan jalankulki-
joita koskevia säännöksiä. 

Sama koskee vammaista, joka kävelynopeudella kuljet-
taa käsikäyttöistä tai sellaista moottorikäyttöistä nya-
lidiajoneuvoa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 15 
km/h. Muutoin hänen on noudatettava polkupyöräilijöitä kos-
kevia säännöksiä. (TLL 45 §) 

Merkit 421 - 427 sijoitetaan merkin tarkoittaman tien tai 
tienosan oikealle puolelle tai yläpuolelle. Poikkeuksellisesti 
ne voidaan sijoittaa yksinomaan vasemmalle puolelle. (TLA 
18 §) 

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti erotettua 
tai erillistä jalkakäytävää, jota jalankulkijan on käytettävä 
kulkiessaan asianomaiseen suuntaan. Muut kuin jalan- 
kulkijat ja tieliikennelain 8 §:n 2 momeritissa ja 45 §:ssä 
mainitut tienkäyttäjät eivät saa käyttää merkillä osoitettua 
jalkakäytävää. Merkkiä ei yleensä käytetä osoittamaan 
korotettua jalkakäytävää. (TLA 18 §) 

Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla pyörätiellä tai jalka-
käytävällä voidaan merkit (421-425) poikkeuksellisesti si-
joittaa myös pyörätien tai jalkakäytävän vasemmalle puo-
lelle, jos merkkien sijoittaminen ei voi aiheuttaa väärinkä-
sityksiä. (LMp 20 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

Jalkakäytävällä voidaan käyttää merkin 421 lisäk-
si jalankulkijaa esittävää tiemerkintää, kun halu-
taan korostaa, että väylä on tarkoitettu jalankulki-
joille. Tiemerkintöjen käytöstä on tarkemmin oh-
jeessa "Tiemerkinnät" TIEH 2000005-02. 

Jalkakäytävän suuntaan osoittavassa merkissä 
645 (kevyen liikenteen viitta) käytetään vain jalan-
ku lkijatu n n usta. 

Kevyen liikenteen väylistä on tarkemmin ohjees- 
sa "Kevyen liikenteen suunnittelu", TIEL 2130016. 

Merkin sijoitus 

Merkki 421 sijoitetaan yleensä merkin tarkoittaman 
tien tai tienosan oikealle puolelle. 

Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla jalkakäytäväl-
lä voidaan merkit poikkeuksellisesti sijoittaa myös 
jalkakäytävän vasemmalle puolelle, jos merkkien 
sijoittaminen ei voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	
2003 

TIEHALLINTO 

422 	PYÖRÄTIE 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti 
erotettua taikka erillistä pyörätietä, jota polku-
pyöräilijän on käytettävä ajaessaan asianomai-
seen suuntaan. Muut ajoneuvot eivät saa käyttää 
merkillä osoitettua pyörätietä. Mopolla ajo pyörä- 
tiellä on kuitenkin sallittu, jos se osoitetaan teks-
tillisellä lisäkilvellä "Sallittu mopoille". Jos pyörätie 
on vain tien vasemmalla puolella ja ajoradan oi-
kealla puolella olevan pientareen tai ajoradan oi-
kean reunan käyttö on kulkureitin tai muun vas-
taavan syyn vuoksi turvallisempaa, polkupyöräili-
jä saa lyhyellä matkalla käyttää piennarta tai ajo- 
radan oikeaa reunaa. 

Merkin käyttö 

Kaksisuuntainen pyörätie merkitään kumpaankin 
päähän sijoitetulla merkillä 422. Merkki toistetaan 
kuten merkki 421 (jalkakäytävä). 

Yksisuuntainen pyörätie merkitään merkillä 422 
vain ajosuuntaan. Yksisuuntaisella pyörätiellä käy-
tetään lisäksi tiemerkintöinä polkupyöräilijäsymbo-

Sääclökset 

Merkit 421 - 427 sijoitetaan merkin tarkoittaman tien tai 
tienosan oikealle puolelle tai yläpuolelle. Poikkeuksellisesti 
ne voidaan sijoittaa yksinomaan vasemmalle puolelle. (TLA 
18 §) 

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti erotettua 
taikka erillistä pyörätietä, jota polkupyöräilijän on käytettävä 
ajaessaan asianomaiseen suuntaan. Muut ajoneuvot ei-
vät saa käyttää merkillä osoitettua pyörätietä. Mopolla ajo 
pyörätiellä on kuitenkin sallittu, jos se osoitetaan 
tekstillisellä lisäkilvellä Sallittu mopoille". Jos pyörätie on 
vain tien vasemmalla puolella ja ajoradan oikealla puole 
la olevan pientareen tai ajoradan oikean reunan käyttö on 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 - 
normaali 	 640 
pieni 	 400 

liaja kulkusuuntaa osoittavaa nuolta. liemerkintöjä 
käytetään aina molemmin puolin pyörätien ja muun 
tien risteystä. Tiemerkintöjen käytöstä on tarkem-
min ohjeessa "Tiemerkinnät" TI EH 2000005-02. 

Mopoilijat eivät saa käyttää merkein 422-425 osoi-
tettuja pyöräteitä, ellei merkkien yhteydessä ole 
tekstillistä lisäkilpeä "Sallittu mopoille". Mopojen 
erottelua ajoneuvoliikenteestä harkittaessa voidaan 
käyttää apuna ohjeessa "Kevyen liikenteen suun-
nittelu" TIEL 2130016 olevaa taulukkoa. 

Pyörätien suuntaan osoittavassa merkissä 645 
(kevyen liikenteen viitta) käytetään vain pyöräilijä- 
tunnusta. Jos mopoillu on salittu pyörätiellä, käy-
tetään lisäksi merkkiä 681 (mopoille tarkoitettu 
reitti) 

Merkin sijoitus 

Merkki 422 sijoitetaan yleensä merkin tarkoittaman 
tien tai tienosan oikealle puolelle. 

Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla pyörätiellä 
voidaan merkki poikkeuksellisesti sijoittaa myös 
pyörätien vasemmalle puolelle, jos merkin sijoit-
taminen ei voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. 

kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa, 
polkupyöräilijä saa lyhyellä matkalla käyttää piennarta tai 
ajoradan oikeaa reunaa. Pyörätiellä ajettaessa on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä tieliikennelaissa on sää-
detty ajoradalla ajamisesta. (TLA 18 §) 

Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla pyörätiellä voidae 
merkit (421-425) poikkeuksellisesti sijoittaa myös pyörätien 
tai jalkakäytävän vasemmalle puolelle, jos merkin sijo'ttarne 
'en e voi aihentta 'iäannkäsityk s (LMp 20 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

423 
	

YHDISTETTY PYÖRÄTIE JA JALKAKÄYTÄVÄ 

0 
Yleistä 

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti 
erotettua taikka erillistä yhdistettyä pyörätietä ja 
jalkakäytävää, jota polkupyöräilijänjajalankulkijan 
on käytettävä kulkiessaan asianomaiseen suun-
taan. Muut ajoneuvot eivät saa käyttää merkillä 
osoitettua yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, 
Silloin kun mopolla ajo yhdistetyllä pyörätiellä ja 
jalkakäytävällä on sallittu, se osoitetaan tekstillisellä 
lisäkilvellä "Sallittu mopoille". Jos pyörätie on vain 
tien vasemmalla puolella ja ajoradan oikealla puo-
lella olevan pientareen tai ajoradan oikean reunan 
käyttö on kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuok-
si turvallisempaa, polkupyöräilijä saa lyhyellä mat-
kalla käyttää piennarta tai ajoradan oikeaa reunaa. 

Merkin käyttö 

Merkin 423 käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
merkkien 421 ja 422 yhteydessä annettuja ohjei-
ta. Merkki toistetaan kuten merkki 421 (jalkakäytä-
vä). 

Kevyelle liikenteelle tarkoitettua tietä ei merkitä 
jalkakäytäväksi tai pyörätieksi, jos sillä joudutaan 
sallimaan esimerkiksi kiinteistölle suuntautuva 
moottoriajoneuvoliikenne 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 - 
normaali 	 640 
pieni 	 400 

Kevyt liikenne ohjataan käyttämään kyseistä tietä 
merkeillä 681 (polkupyöräilijöille tarkoitettu reitti) ja 
682 (jalankulkijoille tarkoitettu reitti) tai 645 (kevy-
en liikenteen viitta). Muu kuin kiinteistöille suuntau-
tuva moottoriajoneuvoliikenne kevyen liikenteen 
tiellä voidaan kieltää tarvittaessa merkillä 312 ja 
lisäkilvellä "Ei koske mopoja eikä tontille ajoa". 
Lisäkilpenä käytetään "Ei koske tontille ajoa" kun 
reitin jatkeena olevalla pyörätiellä mopoilu ei ole 
sallittu. Jos merkkiä 312 ei käytetä ja mopolla ajo 
on sallittu reitin jatkeena olevalla pyörätiellä, käy-
tetään lisäksi merkkiä 682 (mopoille tarkoitettu 
reitti). 

Kevyen liikenteen väylistä on tarkemmin ohjeessa 
"Kevyen liikenteen suunnittelu", TIEL 2130016. 

Merkin sijoitus 

Merkki 423 sijoitetaan yleensä merkin tarkoittaman 
tien tai tienosan oikealle puolelle. 

Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla yhdistetyllä 
pyörätiellä ja jalkakäytävällä voidaan merkit poik-
keuksellisesti sijoittaa myös yhdistetyn pyörätien 
ja jalkakäytävän vasemmalle puolelle, jos merkki-
en sijoIttamInen ei voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. 

Säädökset 

Merkit 421 - 42 
tienosan oikealle puolelle tai ylapuolelle. Poikkeuksellisesti 
ne voidaan sijoittaa yksinomaan vasemmalle puolelle. (TLA 
18) 

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti erotettua 
taikka erillistä yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, jota 
polkupyöräilijän ja jalankulkijan on käytettävä kulkiessaan 
asianomaiseen suuntaan. Muuten on pyörätiestä ja jalka-  

tan. (TLA 18 

Ajoradasta ra 	. c:.. 	a1. 
käytävällä voidaan merkit (421-425) poikkeuksellisesti si-
joittaa myös pyörätien ja jalkakäytävän vasemmalle puo-
lelle, jos merkkien sijoittaminen ei voi aiheuttaa väärinka-
sityksiä.. (LMp 20 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

'VI 	 2003 
Yleisohjeet luikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

Jalkakäytävääja pyörätietä osoittava määrä ysmerkki 421 - 425 toistetaan yleensä jokaisen yleisen tien, 
kadun ja kaavatien risteyksessä, jonka kautta kulkeva pyörätie tai jalkakäytävä jatkuu. Merkkejä ei 
tarvitse toistaa, jos risteykset ovat lähekkäin ja seuraavat merkit näkyvät eikä väylän jatkumisesta 
synny epäselvyyksiä. 

Kevyelle liikenteelle tarkoitettua tietä ei merkitä jalkakäytäväksi tai pyörätieksi niiltä osin, kuin sillä joudu -
taan sai//maan es/mek/ks/ kiinteistil!e si/lintailILIva moottoriafoneuvoliikenne 



LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

•1 

1 

•1• 

•• 

Merkki 423 sijoitetaan yleensä yhdistetyn pyörätienjajalkakäytävän oikealle puolelle. Ajoradasta raken-
teellisesti erotetulla kahteen suuntaan liikennöidyllä yhdistetyllä pyörätielläja jalkakäytä väliä merkki 423 
voidaan sijoittaa vasemmalle puolelle, jos erotuskaistan leveys on alle 6 metriä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

W, 	 2003 
Yleisohjeet liukennemerkkien kaytosta 

TIEHALLIPITO 

a 425PYÖRÄTIE JA JALKA. KYTÄV. 	.A'K 'N 

normaali 	 640 
pieni 	 400 

381 	 382 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti 
erotettua taikka erillistä rinnakkaista pyörätietä ja 
jalkakäytävää. Merkissä olevat tunnukset osoitta-
vat pyörätien ja jalkakäytävän keskinäisen 

Merkin käyttö 

Merkkien 424 ja 425 käytössä noudatetaan sovel-
tuvin osin merkkien 421 ja 422 yhteydessä annet-
tuja ohjeita. 

Pyörätie ja jalkakäytävä voidaan merkitä rinnak-
kaiseksi vain, jos kevyen liikenteen väylä on riittä-
vän leveä. Merkkiä ei käytetä alle 4,0 metriä leveillä 
väylillä. 

Pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan liiken-
nemerkin lisäksi merkitsemällä väylän pintaan, 
pyörätien ja jalkakäytävän väliin yhtenäinen 10 cm 
leveä valkoinen viiva. Suositeltavampi tapa on käyt-
tää erilaista pintamateriaalia jalkakäytävällä ja 
pyörätiellä tai rakentaa erotuskaista 

niiden väliin. Rinnakkainen pyörätiejajalkakäytä-
vä merkitään merkin 424 tai 425 lisäksi myös 
polkupyöräilijää ja jalankulkijaa esittävillä tiemer-
kinnöillä, jotka osoittavat polkupyöräilijöille ja ja-
lankulkijoille varatun väylän osan. Tiemerkintöjen 
käytöstä on tarkemmin ohjeessa "Tiemerkinnät" 
TIEH 2000005-02. 

Merkkien 424 ja 425 asemesta voidaan käyttää 
merkkejä 421 ja 422 rinnakkain, jos kevyen lii-
kenteen väylä merkitään yläpuolisin merkein. 

Kevyen liikenteen väylistä on tarkemmin ohjeessa 
"Kevyen liikenteen suunnittelu", TIEL 2130016. 

Merkin sijoitus 

Merkki 424 ja 425 sijoitetaan yleensä merkin tarkoi-
ttaman tien tai tienosan oikealle puolelle. 

Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla pyörätiellä ja 
jalkakäytävällä voidaan merkit poikkeuksellisesti 
sijoittaa myös pyörätien ja jalkakäytävän vasem-
malle puolelle, milloin merkkien sijoittaminen ei voi 
aiheuttaa väärinkäsityksiä. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti erotettua taik-
ka erillistä rinnakkaista pyörätietäjajalkakäytävää. Merkissä 
olevat tunnukset osoittavat pyörätien ja jalkakäytävän kes-
kinäisen sijainnin. Muuten on pyörätiestä ja jalkakäytävästä 
voimassa, mitä merkeistä 421 ja 422 säädetään. (TLA 18 

Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla pyörätiellä ja jalka-
käytävällä voidaan merkit (421-425) poikkeuksellisesti si-
joittaa myös pyörätien tai jalkakäytävän vasemmalle puo-
lelle, jos merkkien sijoittaminen ei voi aiheuttaa väärinkä-
sityksiä. (LMp 20 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

426 	MOOTTORIKELKKAILUREflm 

0 
Yleistä 

Moottorikelkkailurejtillä tarkoitetaan maastoliikenne-
laissa (670/91) säädetyllä tavalla perustettua reit-
tiä. Tällaisella moottorikelkkailureitillä on yleinen oi-
keus ajaa moottorikelkalla maastoon merkityllä 
reitillä lumipeitteen aikaan. Muiden ajoneuvojen kuin 
moottorikelkan kuljettaminen moottorikelkkailu-
reitillä on kielletty. Hiihtäjän ja muun jalankulkijan 
on ensisijaisesti kuljettava reitin oikeaa puolta. 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa maastoliikennelain (670! 
91) mukainen moottorikelkkailureitti. Merkin aset-
taa moottorikelkkailureitin pitäjä. Merkki poistetaan 
kesän ajaksi. 

Merkin sijoitus 

Merkki 426 sijoitetaan yleensä merkin tarkoittaman 
tien tai tienosan oikealle puolelle. Poikkeukselli-
sesti se voidaan sijoittaa yksinomaan tien tai tien- 
osan vasemmalle puolelle. 

Mitat (mm): 	a 

suuri 	 - 
normaali 	 400 
pieni 	 200 

Merkki sijoitetaan moottorikelkkailureitin alkuun ja 
tarpeellisiin kohtiin sen varrelle. Normaalikokoinen 
merkki sijoitetaan aina kohtaan, jossa muulle ajo-
neuvoliikenteelle tarkoitettu reitti risteää moot-
torikelkkailureitin kanssa tai jos muuten syntyy epä-
selvyyttä reitin jatkuvuudesta. Reittimerkin yhtey-
dessä käytettävä toistomerkki on aina pienikokoi-
nen. 

Moottorikelkkailureittien ja yleisten teiden risteä-
misten merkitsemisestä on tarkemmin Tietoa tien- 
suunnitteluun -tiedotteessa nro 65/2002. 

Säädökset 

Merkillä osoitaaa 	 reitt M 
vojen kuin moottorikelkan kuljettaminen moottorikeik-
kailureitillä on kielletty. Moottorikelkkailureitillä on soveltuvin 
osin noudatettava, mitä tieliikennelaissa säädetään ajo- 
radalla ajamisesta. Hiihtäjän ja muun jalankulkijan on en-
sisijaisesti kuljettava reitin oikeaa puolta. (TLA 18 §) 

1ootor]keFKkaL:ure t 	aKULJ1 ja tarpael 
lisiin kohtun sen varrelle. Normaalikokoinen merkki on aina 
sijoitettava kohtaan, jossa muulle ajoneuvoliikenteelle tar-
koitettu reitti risteää moottorikelkkailureitin kanssa, tai jos 
muuten syntyy epäselvyyttä reitin jatkuvuudesta. Reittimerkin 
yhteydessä käytettävä toistomerkki on aina pienikokoinen. 
Merkki poistetaan kesän ajaksi. (LMp 20 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
WP 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	

2003 

TIEHALLINTO 

427 	RATSASTUSTIE 

C 	
Mitat (rnm) 	a 

SL U 

normaali 	 640 
pieni 	 400 

Yleistä 

MerkiDä osoitetaan ratsastustie, jota ratsastajan 
on käytettävä asianomaiseen suuntaan kuljetta-
essa. Ratsastustietä eivät muut tien käyttäjäryhmät 
kuin ratsastajat saa käyttää. Ratsastustiellä on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä tieliikennelaissa 
on säädetty ajoradalla ajamisesta. 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa ratsastustie. Yhdistetty 
ratsastustie ja kevyen liikenteen väylä osoitetaan 
allekkain asetetuilla merkeillä. Rinnakkainen 
ratsastustie ja kevyen liikenteen väylä osoitetaan 
rinnakkain asetetuilla merkeillä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan ratsastustien alkuun ja tarpeel-
lisiin kohtiin sen varrelle. Merkki sijoitetaan yleen-
sä merkin tarkoittaman tien tai tienosan oikealle 
puolelle. Poikkeuksellisesti se voidaan sijoittaa 
yksinomaan tien tai tienosan vasemmalle puolel-
le. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan ratsastustie, jota ratsastajan on käytet-
tävä asianomaiseen suuntaan ku ljettaessa. Ratsastustietä 
eivät muut kuin ratsastajat saa käyttää. Ratsastustiellä on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä tieliikennelaissa sää-
detään ajoradalla ajamisesta. Yhdistetty ratsastustie ja ke-
vyen liikenteen väylä osoitetaan allekkain asetetuilla mer-
keillä. Rinnakkainen ratsastustie ja kevyen liikenteen väylä 
osoitetaan rinnakkain asetetuilla merkeillä. (TLA 18 §) 

Merkki sijoitetaan ratsastustien alkuun ja tarpeellisiin koh-
tim sen varrelle. (LMp 20) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

2G 	OHJEMERKIT 

2G - 1 	Yleistä ohjemerkeistä 

Ohjemerkeillä annetaan ohjeita tienkäyttäjille sekä 
osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liiken-
nesääntöä sovelletaan. 

Muotoja mitat 

Ohjemerkit ovat suorakaiteen muotoisia. Ohje- 
merkkien mitat ovat: (LMp 21 §) 

L1Ib 
Merkki 	Mitta Suuri koko Normaali koko Pieni koko 

(mm) 	(mm) 	(mm) 

511 	axb 	- 	600 x600 	400 x400 

520, 521, 	axb' 	- 	600x600 	400x400 
521 a - 521 c 

522 	axb 	- 	400x400 	- 

531 -534 	axb 	- 	440 x2402 	 - 

541 a-544b axb 	- 	900x900 650x650 

551 	axb 	- 	800x300 550x200 

561 - 564 	a x b 1400 x 2 000 700 x 1000 	- 

571, 572 	axb 	- 	1000 x600 700x400 

573, 574 	a x b 	- 	700 x 500 	- 

Pysäköintimittarissa tai sitä kannattavassa pylväässä käy-
tetään merkkiä 521 pienoiskoossa. Pysäköintilaitoksessa 
ja sinne opastettaessa merkkien 520 ja 521 koko voi vaih-
della. 
2 	kun merkit sijoitetaan tieliikenneasetuksen 19 §:ssä 
mainittujen kilpien kanssa yhtenäiseen kehysrakenteeseen 
voidaan taulukossa annetuista mitoista poiketa 

Säädökset 

Suorakaiteen muotoisilla ohjemerkeillä annetaan 0hj 'i 
tienkäyttäjille sekä osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin 
tyvää liikennesääntöä sovelletaan. (TLA 19 §) 

Merkkien sijoitus 

Ohjemerkkien sijoitus määritetään merkkikohtai-
sissa ohjeissa. 

2G - 2 	Merkkikohtaiset ohjeet 

Jäljempänä on esitetty ohjemerkkien 511 - 574 
merkkikohtaiset ohjeet. 



LIIKENTEEN OHJAUS 

'VI . 	 2003 
Yleisohjeet luikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

511 	SUOJATIE 

Yleistä 

Merkillä 511 osoitetaan suojatie, joka on tarkoitet-
tu jalankulkijoiden käytettäväksi ajoradan, pyörä- 
tien tai raitiovaunukaistan ylittämiseen. Suojatie 
voidaan osoittaa joko liikennemerkein tai tie-
merkinnöin. Talviolosuhteiden, päällystystöiden 
yms. vuoksi on suositeltavaa merkitä suojatie aina 
myös merkillä 511. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään osoittamaan suojatien paikkaa. 
Jos suojatietä ei ole osoitettu tiemerkinnöillä, osoit-
taa merkin paikka ajosuunnassa suojatien etu- 
reunan. Liikennemerkin lisäksi suojatie merkitään 
myös tiemerkinnöin, jos tiemerkintä ajoradan pääl-
lyste huomioon ottaen on mandollista. Tiemerkin-
töjen käytöstä on tarkemmin ohjeessa "Tie- 
merkinnät TIEH 2000005-02. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 
normaali 	 600 x 600 
pieni 	 400 x 400 

Suojatie merkitään yleensä vain taajamissa. Taaja-
mien ulkopuolella voidaan suojateitä merkitä, jos 
tien ajoneuvoliikenne on yli 3 000 ajon./vrk., tietä 
ylittävien jalankulkijoiden määrä on huomattava 
jajalankulku on keskittynyt luontaisesti tiettyyn tien 
kohtaan. Yleistä tietä tasossa risteäviä suojateitä 
voidaan merkitä yleensä vain, jos nopeusrajoitus 
on enintään 60 km/h. Valo-ohjattuun liittymään 
suojatie voidaan poikkeuksellisesti merkitä myös, 
jos nopeusrajoitus on 70 km/h. 

Suojatie sijoitetaan siten, että se liittyy luontevas-
ti alueelle oleviin muihin polkupyörä- ja jalankulku-
liikennettä varten tehtyihin järjestelyihin. Suojatie 
merkitään siihen liittyvän jalkakäytävän tai yhdi-
tetyn pyörätien ja jalkakäytävän levyiseksi. Rinna k 
kaisen pyörätien ja jalkakäytävän yhteydessa 
suojatie merkitäänjalkakäytävän levyiseksi. Pyärä-
tien jatke merkitään tällöin suojatien viereen. 

Säädökset 

Määritelmiä. Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan 

5) suojatielläjalankulkijoiden käytettäväksi ajoradan, pyörä- 
tien tai raitiotien ylittämiseen tarkoitettua, liikennemerkillä 
tai tiemerkinnöin osoitettua tien osaa; 

(TLL2) 

Merkkiä käytetään joko yhdessä tiemerkintöjen kanssa tai 
yksin. Jos suojatie osoitetaan sekä tiemerkinnöin että 
liikennemerkein, merkki sijoitetaan tiemerkinnän kohdalle 
tai enintään kaksi metriä ennen suojatien tai sen yhteydes- 

sä olevan pyörätien jatkeen etureunaa. Ajoradan ulkopuo-
lelle sijoitetun merkin lähimmän reunan etäisyys ajoradan 
reunasta saa olla enintään kaksi metriä. Mikäli näkemät 
ovat suojatien kohdalla erittäin hyvät, voidaan merkki poik-
keuksellisesti sijoittaa sivusuunnassa kauemmaksikin, 
kuitenkin enintään 3,5 metrin etäisyydelle ajoradan reu-
nasta. Mikäli tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajo-
kaistoja, on merkki sijoitettava tulosuunnan tai ajoradan 
molemmille puolille. Merkin tulee näkyä tien kumpaankin 
suuntaan. Myös merkin peilikuvaa voidaan käyttää. (LMp 
21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet Iiikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

Suojatie merkitään yleensä käyttäen normaali- 
kokoista merkkiä. Pienikokoista merkkiä käyte-
tään, kun pienikokoisten merkkien käytölle on eri-
tyisiä ympäristöllisiä syitä. Yleisillä teillä pieniko-
koisia merkkejä voidaan poikkeuksellisesti käyttää 
liikennevalo-ohjattuun risteykseen merkityillä 
suojateillä sellaisella alueella, jolla ajoratojen mo-
lemmin puolin yleensä on reunatuin erotetut jalka-
käytävät ja milloin risteyksiin yleensä on merkitty 
suojatiet kaikkien tulosuuntien yli. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle, ylä-
puolelle, ajoradalla olevalle korokkeelle tai ajoradan 
vasemmalle puolelle. Merkki sijoitetaan siten, että 
se näkyy tien kumpaankin suuntaan ja merkissä 
oleva jalankulkijan kulkusuunta on suojatien suun-
taan. Tiemerkinnöin osoitetun suojatien yhteydes-
sä merkki sijoitetaan tiemerkinnän kohdalle tai 
enintään kaksi metriä ennen suojatien tai sen yh-
teydessä olevan pyörätien jatkeen etureunaa. 

Ajoradan ulkopuolelle sijoitetun merkin lähimmän 
reunan etäisyys ajoradan reunasta saa olla enin-
tään kaksi metriä. Jos näkemät ovat suojatien 
kohdalla erittäin hyvät, voidaan merkki poikkeuk-
sellisesti sijoittaa sivusuunnassa kauemmaksikin, 
kuitenkin enintään 3,5 metrin etäisyydelle ajoradan 
reunasta. Näkemät ovat erittäin hyvät, jos sadan 
metrin matkalla ennen suojatietä ei ajoradalla ole 
pysäköintiä eikä alle neljän metrin etäisyydellä ajo- 
radan reunasta ole puita, pensaita, mainoksia tai 
muita nälemäesteitä. 

Säädökset 

Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle, yläpuolelle, 
ajoradalla olevalle korokkeelle tai ajoradan vasemmalle 
puolelle. Jollei tiemerkinnöillä ole muuta osoitettu, osoit-
taa suojatien merkin paikka ajosuunnassa suojatien etu- 
reunan. (TLA 19 §) 

Mikäli tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajo-
kaistoja, sijoitetaan merkki tulosuunnan tai ajo- 
radan molemmille puolille. 

Jos merkki 511 sijoitetaan muun liikennemerkin 
kanssa samaan pylvääseen, on otettava huomi-
oon merkin 511 sijoitusetäisyyksiä koskevat sää-
dökset. Suojatiemerkki kiinnitetään yhteisessä 
pylväässä ylimmäksi. Merkki 511 sijoitetaan yleen-
sä merkin 231 (väistämisvelvollisuus risteykses-
sä) kanssa samaan pylvääseen. Jos suojatien 
yhteydessä on koroke, merkki 511 sijoitetaan 
yleensä merkin 417 (liikenteen jakaja) kanssa sa-
maan pylvääseen. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

'VI . 	 2003 
Yleusohjeet liukennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

jk+pp 
L- 	 _______ 

# 	 , 1 

0 	 ___ __ 

Ji8m 
	 jk+pp 

* pienikokoinen merkki 

Esimerkkejä merkin 511 (suojatie) sijoittamisesta 

- 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

520 	LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKKA 

Yleistä 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 600 x 600 
pieni 	 400 x400 

Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvojen py -
säköintiä aseman tai linja-auton pysäkkien lähei-
syydessä, kun matkaa jatketaan joukkoliiken-
nevälineellä määränpäähän. 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa pysäköintipaikat jotka on 
varattu liityntäpysäköintiin. Merkissä voidaan käyt-
tää junan, linja-auton, raitiovaunun tms. symbolia. 
Metro osoitetaan symbolilla "METRO". 

Merkin sijoitus 

Merkin sijoittamissa sovelletaan merkin 521 (pysä-
köintipaikka) sijoittamisesta annettuja ohjeita. 

Säädökset 

Merkillä osoitetut pysäköintipaikat on varattu liityntä-
pysäköintiin, jolloin ajoneuvon kuljettaja jatkaa matkaansa 
merkissä osoitetulla tai muulla yleisellä kulkuneuvolla. 
Pysäköinti muussa tarkoituksessa on kielletty. Merkissä 
voidaan käyttää junan, linja-auton, raitiovaunun tai muun 
sellaisen symbolia. Metro osoitetaan symbolilla "METRO. 
Muuten merkistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
merkistä 521 säädetään. (TLA 21 §) 

Merkki voidaan pysäköintialueella sijoittaa lisäkilvellä 824 
tai 826 varustettuna merkittyjen pysäköintipaikkojen taak-
se. (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VI. 	 2003 
Yleisohjeet Ii ukennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

521 	PYSÄKÖINTIPAIKKA 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan ajoradan ulkopuolella olevaa tai 
ajoradasta tiemerkinnöin erotettua aluetta, joka on 
varattu ajoneuvojen pysäköintiin. 

Merkin käyttö 

Yleisten teiden varsilla merkkiä voidaan käyttää 
osoittamaan yleisistä teistä annetun lain (243/54) 
3 §:n mukaista tien käyttäjien tarpeeseen varattua 
pysäköimisaluetta. 

Merkkiä käytetään ennakkomerkkinä lisäkilvellä 
815 (etäisyys kohteeseen) varustettuna, jos 
pysäköintialueita on harvassa tai kun tien nope-
usrajoitus on 100 km/h tai enemmän. Muulloin 
ennakkomerkkiä käytetään, jos pysäköintialue tai 
sen merkki ei näy riittävän kauas. Ajoradan ulko-
puolella olevalle pysäköintialueelle voidaan opas-
taa merkillä, jonka yhteydessä on lisäkilpi 812 tai 
813 (kohde nuolen suunnassa). 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 600 x 600 
pieni 	 400 x400 

Koska merkki oikeuttaa pysäköimään merkin vai-
kutusalueella myös pimeässä ilman seisontaval-
oja, ei liian kapeita levennyksiä liikenneturval-
lisuussyistä merkitä pysäköintialueiksi. Taajaman 
ulkopuolella pysäköintialueen minimileveys on 5 
metriä. 

Taajamassa merkillä osoitetaan tien varrella ole-
vat, tiemerkinnöin merkityt pysäköintipaikat. Taa-
jamassa olevien pysäköintiin varattujen alueiden 
merkitsemisestä merkillä 521 on tarkemmin Kau-
punkiliiton julkaisussa 0 76 "Liikenteen ohjaus- 
laitteiden käyttö". 

Pysäköintiä koskevat rajoitukset ilmaistaan lisä- 
kilvellä. Pysäköintimittarein varustettujen pysä-
köintipaikkojen yhteydessä pienoiskoossa oleva 
merkki asetetaan pysäköintimittariin tai sitä kan-
nattavaan pylvääseen. Mittariin tai pylvääseen 
kun nitetyssä merkissä ilmaistaan myös pysäköintiä 
koskevat ehdot tai rajoitukset. Tien sivussa merk-
kiä käytetään vain, jos se on tarpeen alueen tai 
mittareiden havaitsemiseksi taikka ajoneuvojen si-
joituksen osoittamiseksi. 

Säädäkset 

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: pysäköinnillä 
ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljetta-
jaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista 
siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon 
kuormaamista tai kuorman purkamista varten. (TLL 2 §) 

Merkillä osoitetaan ajoradan ulkopuolella olevaa tai 
ajoradasta tiemerkinnöin erotettua aluetta, joka on varattu 
ajoneuvojen pysäköinti in. Pysäköintiä koskevat rajoitukset 
on ilmaistava lisäkilvellä. Pysäköintimittarein varustettujen 

pysäköintipaikkojen yhteydessä merkkiä käytetään vain, jos 
se on tarpeen alueen tai mittareiden havaitsemiseksi taik-
ka ajoneuvojen sijoituksen osoittamiseksi. Merkin tulee kui-
tenkin olla pienoiskoossa pysäköintimittarissa tai sitä kan-
nattavassa pylväässä. Pysäköintiä koskevat ehdot tai rajoi-
tukset ilmaistaan tällöin mittariin tai pylvääseen kiinnitetyssä 
merkissa .... (TLA 19 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
TIEHALLINTO 

Lisäkilvellä 831 - 836 tai 841 - 843 varustettuna 
merkki osoittaa, etteivät muut kuin lisäkilvessä 
ilmaistut ajoneuvot saa pysäköidä alueelle. Esi-
merkiksi lisäkilvellä 836 (invalidin ajoneuvo) 
pysäköintipaikka voidaan varata invalidien ajoneu-
vojen pysäköintiin. 

Merkin 521 vaikutusalueella voidaan käyttää merk-
kejä 521 a - 521 c (ajoneuvojen sijoitus pysä-
köintipaikalla) niistä annettujen ohjeiden mukaises-
ti. 

Merkin sijoitus 

Merkin sijoituksessa noudatetaan liikennemerkkien 
yleisiä sijoitusohjeita. 

Yleisen tien varrella olevalla pysäköintialueella 
merkki sijoitetaan alueen alkamiskohtaan tai py-
säköintialueen sisäänajoliittymän viereen siten, että 
se näkyy mandollisimman kauas tien suunnassa. 

Merkki voidaan pysäköintialueella sijoittaa lisä- 
kilvellä 824 (vaikutusalue molempiin suuntiin) tai 
826 (vaikutusalue n uolen suuntaan) varustettuna 
merkittyjen pysäköintipaikkojen taakse. 

Lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen) varustettu 
ennakkomerkki sijoitetaan yleensä noin 500 met-
riä ennen pysäköintialuetta. 

Ajoradan ulkopuolella olevalle alueelle opastet-
taessa merkki 521, jonka yhteydessä on lisäkilpi 
812 tai 813 (kohde nuolen suunnassa), sijoitetaan 
alueelle johtavan tien liittymään. 

4 
fil'' 

"II,  

/1 

:) 

/ 

Yleisen tien varrella olevan pysäköintialueen merkitseminen. 

Säädökset 

...Lisäkilvellä 831 - 836 tai 841 - 843 tai 871 varustettuna 
merkki osoittaa, etteivät muut kuin lisäkilvessä ilmaistut 
ajoneuvot saa pysäköidä alueelle. Merkissä voidaan osoit-
taa pysäköintipaikan tai -alueen numero- tai kirjaintunnus. 
(TLA 19 §) 

Merkki voidaan pysäköintialueella sijoittaa lisäkilvellä 824 
tai 826 varustettuna merkittyjen pysäköintipaikkojen taak-
se. (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

	

WP 	 2003 
Yleusohjeet luikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

521 a - 521 c AJON EUVOJEN SIJOITUS PYSÄKÖINTIPAIKALLA 

Mitat (mm): 	a x b 

, 	 1I. 	normaali 	 600 x 600 
suuri 	 - 

	

521 a 	521 b 	521 c 	pieni 	 400 x400 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan merkillä 520 (liityntäpysä-
köintipaikka) tai 521 (pysäköintipaikka) osoitetulla 
pysäköintipaikalla ajoneuvojen sijoitustapa. 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää merkin 520 (liityntäpysä-
köintipaikka) tai 521 (pysäköintipaikka) yhteydes-
sä tai niiden vaikutusalueella yksinään osoittamaan 
ajoneuvojen sijoitustapaa. Merkin kuviota sovelle-
taan olosuhteiden mukaan 

Merkkejä 521 a - 521 c kaytetaän ajoradasta t 
merkinnöin erotetulla pysäköintialueella, jos ajo-
neuvojen sijoituksen halutaan poikkeavan tien 
suuntaisesta. Merkkien käyttö on suositeltavaa 
muulloinkin, jos haluttu pysäköintiasento ei ole tien 
suuntainen. 

Merkkiä voidaan käyttää muun muassa yleisten 
teiden varrella olevilla, ajoradasta erotetuilla pysä-
köintialueilla. Esimerkki merkkien 521 a - 521 c 
käytöstä on esitetty merkin 521 (pysäköintipaikka) 
ohjetekstin yhteydessä olevassa kuvassa. 

Säädökset 

Merkkiä voidaan käyttää merkin 520 tai 521 yhteydessä tai 
niiden vaikutusalueella yksinään osoittamaan ajoneuvo-
jen sijoitustapaa. Merkin kuviota sovelletaan olosuhteiden 
mukaan. (LMp 22 §) 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan merkin 520 tai 521 tai niiden 
lisäkilpien alapuolelle. Merkin 521 vaikutusalueel-
la merkki sijoitetaan yleensä pysäköintipaikkojen 
päähän. Merkki voidaan sijoittaa myös pysa-
köintipaikkojen taakse. Tällöin merkin yhteydessä 
käytetään tarvittaessa lisäkilpiä 824 (vaikutusalue 
molempiin suuntiin) tai 826 (vaikutusalue nuolen 
suuntaan 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

522 	KOHTAAMISPAIKKA 

Liii 
Yleistä 

Merkillä osoitetaan yksiajokaistaisella tai muuten 
kapealla tiellä levennystä, joka on tarkoitettu ajo-
neuvojen kohtaamista varten. Pysäköinti kohtaa-
mispaikalla on tien molemmilla puolilla kielletty. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään yksiajokaistaisella tiellä, jos tien 
leveys on enintään 4,5 metriä. Tiellä, jolla on pal-
jon raskasta liikennettä tai säännöllistä 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 400 x400 
pieni 	 - 

linja-autoliikennettä, kohtaamispaikka tarvitaan, jos 
tien leveys on enintään 5,5 metriä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan levennyksen kohdalle tien sille 
puolelle, jolla kohtaamispaikka on. Merkki sijoite-
taan siten, että se näkyy kumpaankin suuntaan. 
Merkki voidaan lisäksi sijoittaa tien toiselle puolel-
le, jos näkemät eivät ole riittävät tien yhdelle puo-
lelle sijoitetun merkin havaitsemiseen molemmista 
suun n ista. 

'(4 	(., 

%_ 
j_n. 

Merkin 522 sijoittaminen kohtaamispaikalle. Kohtaamispaikat valitaan siten, että kohtaamispaikalta toi-
selle on näköyhteys. 

Säädökset 

Pysäköinti kohtaamispaikalla on tien molemmilla puolilla 
kielletty. (TLA 19 §) 

Merkkiä käytetään yksiajokaistaisella tai muuten kapealla 
tiellä osoittamaan levennystä, joka on tarkoitettu ajoneuvo-
jen kohtaamista varten. Merkki sijoitetaan levennyksen koh-
dalle. Merkin tulee näkyä tien kumpaankin suuntaan. (LMp 
21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

,rJ 	
2003 

Yleusohjeet luikennemerkkien kaytosta 
TIEHALLINTO 

531 	PAIKALLISLIIKENTEEN LINJA-AUTON PYSÄKKI 

532 	KAUKOLIIKENTEEN LINJA-AUTON PYSÄKKI 

L) 1 1 1 

	

	= 	
Mitat(mm): 	ax b 

• 	•ugj suuh 	 - 
normaali 	 440 x 240 

531 	 532 
pieni 	 - 

Yleistä 

Merkillä 531 osoitetaan paikallisliikenteen linja-au-
ton pysäkki ja merkillä 532 kaukoliikenteen linja- 
auton pysäkki. Muuta ajoneuvoa kuin linja-autoa 
ei saa pysäyttää tai pysäköidä kahtatoista metriä 
lähemmäksi merkkiä tai tiemerkinnöin osoitetulla 
matkalla. 

Merkin käyttö 

Pysäkkimerkin asettamisesta yleiselle tielle päät-
tää tiepiiri kuultuaan ensin kunnan ja liikennöit-
sijöiden edustajia. Jos paikallis- ja kaukoliikenteen 
linja-autot käyttävät samaa pysäkkiä, kiinnitetään 
merkit 531 ja 532 samaan pylvääseen. 

Pikavuorolinjan pysäkki osoitetaan merkin 532 yh-
teyteen asetettavalla lisäkilvellä. Pikavuorokilpi 
asetetaan vain liikenne-ja viestintäministeriön pää-
töksen mukaisille pikavuoropysäkeille. 

Merkkien 531 ja 532 yhteydessä voidaan käyttää 
lisäkilpiä 851 - 853 (voimassaoloaika). Voimassa-
oloajan ulkopuolella linja-auton pysäkkiä voivat 
käyttää esimerkiksi myymälä- ja kirjastoautot. 

Linja-auton pysäkkiin liittyvä pysäyttämisrajoitus 
voidaan osoittaa keltaisella yhtenäisellä reuna- 
merkinnällä. Linja-auton pysäkin liikennemerkin 
tehostamiseksi voidaan pysäkille merkitä tiemer -
kintä "BUS". Tiemerkintöjen käytöstä linja-autc; 
pysäkillä on tarkemmin ohjeessa Tiemerkinnä 
TIEH 2000005-02. Linja-auton pysäkkien mitc 
tukseen, sijoitukseen ja pysäkkityypin valinta 
vaikuttavia periaatteita on käsitelty ohjeessa "Lin-
ja-autopysäkit" TI EH 2100015-02. 

Merkin sijoitus 

Ohjeet merkin sijoituksesta ja merkin yhteydessä 
käytettävistä hedotus- ja aikataulukilvistä on koh-
dassa 2L - 6. 

Säädökset 

Muuta ajoneuvoa kuin linja-autoa ei saa pysäyttää eikä py-
säköidä tiemerkinnöin osoitetulla matkalla merkin kum-
mallekaan puolelle tai, jos merkintää ei ole, 12 metriä lä-
hemmäksi merkkiä. Tälle alueelle saa kuitenkin pysäyttää 
ajoneuvon siihen nousemista tai siitä poistumista varten, 
jos se voi tapahtua linja-autoliikennettä estämättä. Merkin 
yhteyteen voidaan asettaa kunnan vaakuna, tariffin ja 
liikenteenharjoittajaryhmän tunnus, pysäkin nimi, linjojen 

numerotunnukset sekä linjojen päätepisteiden tai reittien 
nimet. Pikavuorolinjan pysäkki osoitetaan merkin 532 yh-
teyteen asetettavalla lisäkilvellä. (TLA 19 §) 

Merkki sijoitetaan pysäkin kohdalle korokkeelle tai tien reu-
naan sopivalle etäisyydelle ajoradan reunasta. Merkki voi-
daan sijoittaa myös pysäkillä olevan katoksen päälle. Mer-
kin tulee näkyä tien kumpaankin suuntaan. (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

533 	RAITIOVAUNUN PYSÄKKI 

Yleistä 

Mitat(mm): 	axb 

suuri 	 - 
normaali 	 440x240 
pieni 	 - 

Merkillä osoitetaan raitiovaunun pysäkki. 

Merkin käyttö 

Merkin käytössä noudatetaan soveltuvin osin mer-
keistä 531 (paikallisliikenteen linja-auton pysäkki) 
ja 532 (kaukoliikenteen linja-auton pysäkki) annet-
tuja ohjeita. 

Merkin sijoitus 

Merkin sijoituksessa noudatetaan soveltuvin osin 
merkeistä 531 ja 532 annettuja ohjeita. 

Säädökset 

Merkista on soveltuvin osin voimassa, mitä merkeistä 531 
ja 532 säädetään. (TLA 19 §) 

Merkki sijoitetaan pysäkin kohdalle korokkeelle tai tien reu-
naan sopivalle etäisyydelle ajoradan reunasta. Merkki voi-
daan sijoittaa myös pysäkillä olevan katoksen päälle. Mer-
kin tulee näkyä tien kumpaankin suuntaan. (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
WP 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	

2003 

TIEHALLINTO 

534 	TAKSIASEMA 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 440x240 
pieni 	 - 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan kohta, missä merkillä 375 osoi 
tettu taksiasema-alue päättyy ja missä on ensin 
mäisen vuorossa olevan taksin odotuspaikka. 

Merkin vaikutuksen tehostamiseksi voidaan käyt-
tää tiemerkintää "TAXI" ohjeen "Tiemerkinnät" TIEH 
2000005-02 mukaisesti. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan ajosuunnassa taksiaseman ta-
karajalle siten, että merkki näkyy tien kumpaankin 
suuntaan. 

Säädökset 

Merkki sijoitetaan ajosuunnassa taksiaseman takarajalle. 	Merkki sijoitetaan siihen kohtaan, missä taksiasema-alue 
(TLA 19 §) 	 päättyy ja missä ensimmäinen vuorossa oleva taksi odot- 

taa. Merkin tulee näkyä tien kumpaankin suuntaan. (LMp 
21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

	

TIEFIALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

541 a - 541 b 	LINJA-AUTOKAISTA 

Mitat(mm): 	axb 

suuri 	 - 
normaali 	 900x900 
pieni 	 650 x 650 

	

541a 	 541b 

Merkin käyttö 

Merkillä 541 a osoitetaan linja-autoille varattu ajo- 
kaista. Jos ajokaista on varattu myös takseille, 
käytetään merkkiä 541 b. 

Merkin yhteydessä olevalla lisäkilvellä voidaan 
sallia linja-autokaistalla ajo myös esimerkiksi pa-
ketti- tai kuorma-autoille. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan linja-autokaistan yläpuolelle sen 
alkamiskohtaan ja se voidaan tarvittaessa toistaa. 

Linja-autokaista voi olla joko ympärivuorokautinen 
tai käytössä vain tiettyjen ruuhkatuntien aikana. 
Linja-autokaistan voimassaoloaika voidaan osoit-
taa merkin yhteydessä olevalla lisäkilvellä 851 - 
853 (voimassaoloaika). 

Merkin vaikutuksen tehostamiseksi tai selventä-
miseksi voidaan ajokaistalla käyttää tiemerkintää 
"BUS' ohjeen "Tiemerkinnät" TIEH 2000005-02 
mukaisesti. 

Merkin vaikutusalue ulottuu seuraavaan risteyk-
seen, jollei merkillä 542 (linja-autokaista päättyy) 
ole toisin osoitettu. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan linja-autoille varattu ajokaista. Jos ajo- 
kaista on varattu myös takseille, ilmoitetaan tämä merkin 
alareunassa olevalla merkinnällä'TAXI". Linja-autoille 
varattua ajokaistaa saavat käyttää myös raitiovaunut, 
hälytysajoneuvot, poliisin virkatehtävässä olevat ajoneuvot 
ja lisäkilvessä mandollisesti ilmoitetut muut ajoneuvot. 
Milloin linja-autokaista on ajoradari oikeassa reunassa, 

sitä saavat käyttää myös mopot, invalidipyörät ja polku- 
pyörät. Ryhmittymiseen kääntymistä varten saavat linja-
autokaistaa käyttää kaikki ajorieuvot. Merkin vaikutusalue 
ulottuu seuraavaan risteykseen, jollei merkillä 542 a tai 
542 b ole toisin osoitettu. Merkki sijoitetaan linja-auto-
kaistan yläpuolelle sen alkamiskohtaan ja se voidaan tar-
vittaessa toistaa. (TLA 19 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

,VP 	 2003 
Yleisohjeet liikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

542 a -542 b LINJA-AUTOKAISTA PÄÄTTYY 

542 a 

JJ 4 

AXI 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	900 x 900 
pieni 	 650 x 650 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, kun linja-autokaista päättyy 
muualla kuin risteyksessa 

Merkin sijoitus 

F\'lerkki sijoitetar ' 	 ''-i 

Säädökset 

Merkki sijoitetaan linja-autokaistan yläpuolelle sen 	Merkkiä käytetään, kun linja-autokaista päättyy muualla kuin 
päättymiskohtaan. (TLA 19 §) 	 risteyksessä. (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

543 a - 543 b RAITIOVAUNUKAISTA 

•u•u•i B, 	Mitat(mm): 	axb 

suuri 	 - 
- 	 normaali 	 900 x 900 

pieni 	 650 x 650 
543a 	 543b 

Merkin käyttö 

Merkillä 543a osoitetaan yksinomaan raitiovaunuille 
varattu ajokaista. Jos ajokaistalla sallitaan myös 
taksiliikenne, käytetään merkkiä 543 b. 

Merkin vaikutusalue ulottuu seuraavaan risteyk-
seen, jollei merkillä 544 (raitiovaunukaista päät-
tyy) ole toisin osoitettu. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan raitiovaunukaistan yläpuolelle 
sen alkamiskohtaan. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan raitiovaunuille varattu kaista. Jos 
raitiovaunukaista on varattu myös takseille, ilmoitetaan tämä 
merkin alareunassa olevalla merkinnällä "TAXI". Tällöin 
raitiovaunukaistaa saavat käyttää myös hälytysajoneuvot, 
poliisin virkatehtävässä olevat ajoneuvot ja lisäkilvessä 
mandollisesti ilmoitetut muut ajoneuvot. Merkki sijoitetaan 
raitiovaunukaistan yläpuolelle sen alkamiskohtaan. Mer-
kin vaikutusalue ulottuu seuraavaan risteykseen, jollei 
merkillä 544 a tai 544 b ole toisin osoitettu. (TLA 19 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

	

,J 	. 	 . 	 .. 	

. 	 2003 Yleisohjeet liukennemerkkien kaytosta 
TIEHALLINTO 

544 a - 544 b RAITIOVAUNUKAISTA PÄÄTTYY 

IUU 
Mitat(mm): 	axb 

suuri 	 - 
normaali 	 900 x 900 
pieni 	 650 x 650 

	

544a 	 544b 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään, milloin raitiovaunukaista päät-
tyy muualla kuin risteyksessä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan raitiovaunukaistan yläpuolelle 
sen päättymiskohtaan. 

Säädökset 

Merkki sijoitetaan raitiovaunukaistan yläpuolelle sen 	Merkkiä käytetään, kun raitiovaunukaista päättyy muualla 
päättymiskohtaan. (TLA 19 §) 	 kuin risteyksessä. (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

551 	YKSISUUNTAINEN TIE 

11-1 
Merkin käyttö 

Yksisuuntainen tie merkitään merkillä 551 ja tien 
toiseen päähän sijoitettavalla merkillä 351 (kiellet-
ty ajosuunta). 

Yksisuuntaisella tiellä olevaa vastakkaisen ajo- 
suunnan ajokieltoa voidaan tehostaa, jos merkki 
351 (kielletty ajosuunta) näkyy huonosti risteävälle 
tielle. Tehostamiseen käytetään ensisijaisesti 
merkkejä 411 - 415 (pakollinen ajosuunta). Myös 
merkkejä 332 (vasemmalle kääntyminen kielletty) 
ja 333 (oikealle kääntyminen kielletty) voidaan käyt-
tää. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 800x300 
pieni 	 550 x 200 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan tien suuntaisesti yksisuuntaisen 
tien alkuun ja sen varrelle kaikkiin liittymiin. Merk-
ki ei saa poiketa enempää kuin 30° tien suunnas-
ta. Merkki voidaan kiinnittää rakennuksen seinään 
tai erilliseen pylvääseen. 

Eri liikennesuuntia varten varatut ajoradat merki-
tään yleensä yksisuuntaisiksi, jos ajoradat on ero-
tettu toisistaan poikkeuksellisen leveillä saarek-
keilla (yli 20 metriä). Sivulla 2F - 8 on esimerkki- 
kuvia eri levyisten saarekkeiden merkitsemisestä. 
Ajoradat merkitään yksisuuntaisiksi myös, jos ajo- 
ratojen keskinäisen korkeusaseman tai näkemien 
vuoksi on epäselvää kuuluvatko ajoradat samaan 
tiehen. Merkin käyttö johtaa siihen, että pysäyttä-
minen ja pysäköinti ajoratojen erotuskaistan puo-
leisella reunalla on sallittua, ellei sitä erikseen 
kielletä. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan tie, jolla on yksisuuntainen ajoneuvo- 
liikenne. Merkki sijoitetaan tien suuntaisesti. (TLA 19 §) 

Merkki ei saa poiketa enempää kuin 300  tien suunnasta. 
Merkki voidaan kiinnittää rakennuksen seinään tai erilli-
seen pylvääseen. (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

,VJ 	
2003 

Yleisohjeet Iiikennemerkkuen kaytosta 
TIEHALLINTO 

561 	MOOTTORITIE 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan moottoritien alkaminen. Mer-
kin vaikutusalueella on noudatettava moottoritiellä 
sekä sen liittymis- ja erkanemistiellä voimassa 
olevia liikennesääntöjä. Liikennesäännöt on esitetty 
tieliikenneasetuksen 2 luvussa. 

Merkin käyttö 

Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisis-
tä teistä an netussa asetu ksessa moottoritielle 
määrätyt laatuvaatimukset ja joka on liikenne- ja 
viestintäministeriön päätöksellä vahvistettu moot-
toritieksi. 

Lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen) varustettu-
na merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä en-
nen moottoritien alkua. Lisäkilvessä ilmoitetaan 
etäisyys liikennemerkistä moottoritien alkuun. En-
nakkomerkkiä ei käytetä moottoritielle johtavalla 
moottoriliikennetiellä. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 1400x2000 
normaali 	 700x1000 
pieni 	 - 

Merkin 561 (moottoritie) yhteydessä ei käytetä kiel-
to- ja rajoitusmerkkejä, jotka kieltävät moottoritien 
käytön niiltä ajoneuvoryhmiltä, joilta se on tie-
liikenneasetuksen mukaan kielletty. 

Liittymis- ja erkanemistiellä käytetään yleensä 
normaalikokoisia merkkejä, muulloin suurikokoi-
sia. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan moottoritien alkamiskohtaan tai 
liittymistien alkuun. 

Ennakkomerkki sijoitetaan moottoritielle johtaval-
le tielle viimeisen yleisen tien tai siihen verratta-
van tien liittymän jälkeen mandollisimman lähelle 
liittymää ottaen huomioon muut liikennemerkitja 
näkemät. 

Merkki sijoitetaan tien oikealle puolelle siten, että 
merkin tai sen lisäkilven alareunan korkeus on 
vähintään 0,8 metriä ajoradan pinnasta mitattu-
na. 

Säädökset 

Merkin vaikutusalueella on noudatettava moottoritiellä sekä 
sen liittymis- ja erkanemistiellä voimassa olevia liikenne- 
sääntöjä. Merkki sijoitetaan moottoritien alkamiskohtaan 
tai liittymistielle. Lisäkilvellä 815 varustettuna merkkiä voi-
daan käyttää ennakkomerkkinä ennen moottoritien alka-
mista. (TLA 19 §) 

Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisistä teistä 
annetussa asetuksessa moottoritielle määrätyt laatuvaati-
mukset ja joka on liikenneministeriön päätöksellä vahvistet-
tu moottoritieksi. Liittymis- ja erkanemistiellä käytetään 
riormaalikokoisia merkkejä, muulloin suurikokoisia. Merk-
ki sijoitetaan siten, että sen tai lisäkilven alareunari korke-
us on vähintään 0,8 metriä ajoradan pinnasta mitattuna. 
(LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
TIEHALLINTO 

562 	MOOTTORITIE PÄÄTTYY 

Mitat(mm): 	axb 

suuri 	 1400x2000 
normaali 	 700 x 1000 
pieni 	 - 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan moottoritien päättyminen. Merk-
kiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisistä teis-
tä annetussa asetuksessa moottoritielle määrä-
tyt laatuvaatimukset ja joka on liikenne-ja viestintä- 
ministeriön päätöksellä vahvistettu moottoritieksi. 

Merkkiä ei käytetä moottoritien levähdys-ja pysä-
köintialueille johtavilla teillä eikä eritasoliittymissä 
olevien linja-auton pysäkkien yhteydessä. 

Lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen) varustettu-
na merkkiä voidaan käyttää moottoritien päättymi-
sestä ilmoittavana ennakkomerkkinä. Moottoritien 
muuttumisesta moottoriliikennetieksi ilmoitetaan 
kuitenkin moottoritien päättym iskohtaan sijoite-
ttavalla merkillä 563 (moottoriliikennetie). 

Liittymis- ja erkanemistiellä käytetään yleensä 
normaalikokoisia merkkejä, muulloin suurikokoi-
sia. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan moottoritien päättymiskohtaan 
ajoradan molemmille puolille. Merkki sijoitetaan 
erkanemistien loppuun yleensä vain ajoradan oi-
kealle puolelle. 

Ennakkomerkki sijoitetaan yleensä noin 500 met-
riä ennen moottoritien päättymiskohtaa. 

Merkki sijoitetaan siten, että sen tai sen lisäkilven 
alareunan korkeus on vähintään 0,8 metriä ajo- 
radan pinnasta mitattuna. 

Säädökset 

Merkki sijoitetaan moottoritien paattymiskohtaan tai 
erkanemistielle. Lisäkilvellä 815 varustettuna merkkiä voi-
daan käyttää moottoritien päättymisestä ilmoittavana 
ennakkomerkkinä. 

Moottoritien muuttumisesta moottoriliikennetieks, ilmoite-
taan kuitenkin moottoritien päättymiskohtaan sijoitettavalla 
merkillä 563, jolloin ennakkomerkkinä käytetään merkkiä 
563 lisäkilvellä 815 varustettuna. (TLA 19 §) 

Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisistä teistä 
annetussa asetuksessa moottoritielle määrätyt laatuvaati-
mukset ja joka on liikenneministeriön päätöksellä vahvis-
tettu moottoritieksi. Liittymis- ja erkanemistiellä käytetään 
normaalikokoisia merkkejä, muulloin suurikokoisia. Merk-
ki sijoitetaan siten, että sen tai lisäkilven alareunan korke-
us on vähintään 0.8 metriä ajoradan pinnasta mitattuna. 
(LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
W, 	 .. 	

2003 Yleusohjeet Iuikennemerkkuen kaytosta 
TIEHALLINTO 

563 	MOOTTORILIIKENNETIE 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan moottoriliikennetien alkaminen. 
Merkin vaikutusalueella on noudatettava moottori-
tiellä sekä sen liittymis-ja erkanemistiellä voimas-
sa olevia liikennesääntöjä. Liikennesäännöt on 
esitetty tieliikenneasetuksen 2 luvussa. 

Merkin käyttö 

Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisis-
tä teistä annetussa asetuksessa moottoriliikenne-
tielle määrätyt laatuvaatimukset ja joka on liiken-
ne- ja viestintäministeriön päätöksellä vahvistettu 
moottoriliikennetieksi. 

Lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen) varustettu-
na merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä en-
nen moottoriliikennetien alkua. Lisäkilvessä ilmoi-
tetaan etäisyys liikennemerkistä moottoriliikenne-
tien alkuun. Ennakkomerkkiä käytetään aina, kun 
moottoritie muuttuu moottoriliikennetieksi. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 1400x2000 
normaali 	 700x 1000 
pieni 	 - 

Merkin 563 yhteydessä ei käytetä kielto-ja rajoitus- 
merkkejä, jotka kieltävät moottoriliikennetien käy-
tön niiltä ajoneuvoryhmiltä, joilta se on tieliikenne-
asetuksen mukaan kielletty. 

Liittymis-ja erkanemistiellä käytetään yleensä nor-
maalikokoisia merkkejä, muulloin suurikokoisia. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan moottoriliikennetien alkamiskoh-
taan tai liittymistien alkuun. 

Ennakkomerkki sijoitetaan moottoriliikennetielle 
johtavalle tielle viimeisen yleisen tien tai siihen ver-
rattavan tien liittymän jälkeen mandollisimman lä-
helle liittymää ottaen huomioon muut liikennemer-
kitja näkemät. 

Merkki sijoitetaan tien oikealle puolelle siten, että 
merkin tai sen lisäkilven alareunan korkeus on vä-
hintään 0,8 metriä ajoradan pinnasta mitattuna. 

Säädökset 

Merkin vaikutusalueella on noudatettava moottoriliikenne-
tiellä sekä sen liittymis- ja erkanemistiellä voimassa ole-
via liikennesääntöjä. Merkki sijoitetaan moottoriliikennetien 
alkamiskohtaan tai liittymistielle. Lisäkilvellä 815 varustet-
tuna merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä ennen 
moottoriliikennetien alkamista. (TLA 19 §) 

Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisistä teistä 
annetussa asetuksessa moottoriliikennetielle määrätyt laa-
tuvaatimukset ja joka on liikenneministeriön päätöksellä 
vahvistettu moottoriliikennetieksi. Liittymis- ja erkanemis-
tiellä käytetään normaalikokoisia merkkejä, muulloin suu-
ri-kokoisia. Merkki sijoitetaan siten, että sen tai lisäkilven 
ala-reunan korkeus on vähintään 0,8 metriä ajoradan pin-
nasta mitattuna. (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

564 	MOOTTORLIIKENNETIE PÄÄTTYY 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 1400x 2000 
normaali 	 700x 1000 
pieni 	 - 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan moottoriliikennetien päättymi-
nen. Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää 
yleisistä teistä annetussa asetuksessa moottori-
liikennetielle määrätyt laatuvaatimukset ja joka on 
liikenne-ja viestintäministeriön päätöksellä vahvis-
tettu moottoriliikennetieksi. 

Merkkiä ei käytetä moottori liikennetien levähdys-
ja pysäköintialueille johtavilla teillä eikä eritaso-
liittymissä olevien linja-auton pysäkkien yhteydes-
sä. 

Lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen) varustettu-
na merkkiä voidaan käyttää moottoriliikennetien 
päättymisestä ilmoittavana ennakkomerkkinä. 
Moottoriliikennetien muuttumisesta moottoritieksi 
ilmoitetaan kuitenkin merkillä 561 (moottoritie). 

Liittymis- ja erkanemistiellä käytetään yleensä 
normaalikokoisia merkkejä, muulloin suurikokoisia. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan moottoriliikennetien päättymis-
kohtaan tai erkanemistien loppuun. Merkki sijoi-
tetaan moottoriliikennetien ajoradan molemmille 
puolille tai vain oikealle puolelle. Erkanemistiellä 
merkki sijoitetaan yleensä vain ajoradan oikealle 
puolelle. 

Ennakkomerkki sijoitetaan yleensä noin 500 met-
riä ennen moottoriliikennetien päättymiskohtaa. 

Merkki sijoitetaan siten, että sen tai sen lisäkilven 
alareunan korkeus on vähintään 0,8 metriä ajo- 
radan pinnasta mitattuna. 

Säädökset 

Merkki sijoitetaan moottoriliikennetien päättymiskohtaan tai 
erkanemistielle. Lisäkilvellä 815 varustettuna merkkiä voi-
daan käyttää moottoriliikennetien päättymisestä ilmoit-
tavana ennakkomerkkinä. 

Moottoriliikennetjen muuttumisesta moottoritieksi ilmoi-
tetaan kuitenkin merkillä 561, jolloin ennakkomerkkinä voi-
daan käyttää merkkiä 561 lisäkilvellä 815 varustettuna. (TLA 
19 §) 

Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisistä teistä 
annetussa asetuksessa moottoriliikennetielle määrätyt laa-
tuvaatimukset ja joka on liikenneministeriön päätöksellä 
vahvistettu moottoriliikennetieksi. Liittymis- ja erkanemis-
tiellä käytetään normaalikokoisia merkkejä, muulloin suu-
rikokoisia. Merkki sijoitetaan siten, että sen tai lisäkilven 
alareunan korkeus on vähintään 0,8 metriä ajoradan pin-
nasta mitattuna. (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

,rJ 	 . 	. 	.. 	
2003 

Yleusohjeet luikennemerkkien kaytosta 
TIEHALLINTO 

571 	TAAJAMA 

Yleistä 

Merkillä osoitetaan taajaman alkaminen. Tieliiken-
nelainsäädännössä taajamalla tarkoitetaan liiken-
nemerkein osoitettua taajaan rakennettua aluetta. 
Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava 
taajamassa voimassa olevia liikennesääntöjä. 

Merkin käyttö 

Taajamaa osoittavan liikennemerkin käyttämisestä 
päättää kunta kuultuaan yleisten teiden osalta tie- 
hallintoa. Liikennemerkin asettaa yleiselle tielle 
tiehallinto ja muulle tielle kunta. 

Merkillä voidaan osoittaa vain sellaiset keskukset 
ja taaja-asutusalueet, joiden tie- ja liikenneympä-
ristö poikkeaa siinä määrin ympäröivästä aluees-
ta, että taajaman liikennesääntöjen soveltaminen 
tällä alueella on tarkoituksenmukaista. Taajama- 
merkein merkittävällä alueella tulee olla taaja tien-
varsiasutus tai muita taajaan sijaitsevia, liikennet- 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 1000 x 600 
pieni 	 700 x 400 

tä synnyttäviä toimintoja sekä voimassa oleva 50 
km/h tai alempi aluerajoitus tai korkeintaan 60 km! 
h suuruinen tiekohtainen nopeusrajoitus. Alueen 
tieverkolla tulee lisäksi olla tiheässä katu-, tie- tai 
tonttiliittymiä, yleensä tievalaistus ja mandollises-
ti korotettuja jalkakäytäviä. Tämän ohella alueel-
la tulee yleensä olla voimassa oleva asema- tai 
rakennuskaava. Ellei alue täytä edellä olevia kaik-
kia vaatimuksia, sitä ei merkitä taajama-merkillä, 
vaikka alueella on rakennuslain mukaan mää-
ritettyä taaja-asutusta. 

Säädökset 

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: taajamaila 
liikennemerkein osoitettua taajaan rakennettua aluetta. 
(TLL2) 

Taajamaa osoittavan liikennemerkin käyttämisestä päät-
tää kunta kuultuaan yleisten teiden osalta tie- ja vesi-
rakennuslaitosta. Sanotun liikennemerkin asettaa yleisel-
le tielle tie- ja vesirakennuslaitos, muulle tielle kunta. (TLL 
51 § 3) 

Merkkien 571 ja 572 rajoittamalla alueella on noudatettava 
taajamassa voimassa olevia liikennesääntöjä. (TLA 19 §) 

Merkillä voidaan osoittaa vain sellaiset keskukset ja taaja-
asutusalueet, joiden tie- ja liikenneympäristö poikkeaa sii-
nä määrin ympäröivästä alueesta, että taajaman liikenne- 
sääntöjen soveltaminen tällä alueella on tarkoituksenmu-
kaista. Taajamamerkein merkittävällä alueella tulee olla 
taaja tienvarsiasutus tai muita taajaan sijaitsevia, liiken-
nettä synnyttäviä toimintoja sekä voimassaoleva korkein-
taan 60 km/h suuruinen nopeusrajoitus. Alueen tieverkolla 
tulee lisäksi olla tiheässä katu-, tie- tai tonttiliittymiä, yleen-
sä tievalaistus ja mandollisesti korotettuja jalkakäytäviä. 
Tämän ohella alueella tulee yleensä olla voimassa oleva 
asema- tai rakennuskaava. ... (LMp 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

Taajaman alkamiskohdassa voidaan taajaman 
nimi ilmoittaa lisäkilvellä. Käytettävän nimen on ol-
tava sopusoinnussa ympäröivän tieverkon viitoi-
tuksen kanssa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
merkkiä 662 (paikannimi). Merkissä 662 ja taaja-
ma-merkin lisäkilvessä ei käytetä samaa nimeä 
samassa tulosuunnassa. 

Merkin yhteyteen ei sijoiteta kielto- tai rajoitus- 
merkkiä. 

Merkin sijoitus 

Taajama-merkit sijoitetaan kaikkien taajamaan joh-
tavien teiden varsille, joilla on yleistä liikennettä tai 
jotka on tarkoitettu yleiselle liikenteelle. Taajama- 
merkin paikkaa valittaessa kiinnitetään ensisijai-
sesti huomiota liikenneturvallisuuteen ja liikenteen 
sujuvuuteen. Merkin tarkoituksena on antaa tien- 
käyttäjälle tieto liikenneympäristön ja liikenne- 
sääntöjen muuttumisesta eikä merkillä osoitettu 
taajaman raja näin ollen välttämättä ole yhtene-
väinen esimerkiksi taajaman hallinnollisen rajan 
kanssa. 

Merkki 571 sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. 
Moottoriväylän erkanemistiellä merkki 571 voidaan 
sijoittaa merkin 562 (moottoritie päättyy) tai mer-
kin 564 (moottoriliikennetie päättyy) alapuolelle. 

Nopeusrajoitukset taajamassa 

Taajama-merkeillä rajatulla alueella on voimassa 
yleinen 50 km/h nopeusrajoitus, ellei muuta no-
peusrajoitusta ole merkeillä osoitettu. Muuta no-
peusrajoitusta osoittavia merkkejä voivat olla merk-
ki 361 (nopeusrajoitus), 363 (nopeusrajoitusalue) 
tai 573 (pihakatu). Muu nopeusrajoitus voi olla 
yksittäisellä tiellä korkeintaan 60 km/h ja alueella 
40 km/h. 

Taajaman alkamiskohdassa osoitetaan taajaman 
yleisestä nopeusrajoituksesta poikkeava rajoitus 
sijoittamalla nopeusrajoitusta osoittava liikenne-
merkki 20 - 60 metrin etäisyydelle merkin 571 jäl-
keen siten, että molemmat merkit ovat samanai-
kaisesti havaittavissa. 

Muun nopeusrajoituksen päättyessä taajaman si-
sällä ilmoitetaan yleisen nopeusrajoituksen voi-
maantulo merkillä 362 (nopeusrajoitus päättyy), 
364 (nopeusrajoitusalue päättyy), 574 (pihakatu 
päättyy) tai merkillä 361 (nopeusrajoitus) varus-
tettuna lisäkilvellä 'Yleisrajoitus" tilanteen mukaan. 

Säädökset 

Merkki asetetaan kaikille taajamaan johtaville teille. Taaja-
man nimi voidaan osoittaa lisäkilvellä. Merkki sijoitetaan 
siten, että sen tai lisäkilven alareunan korkeus on vähin-
tään 0,8 metriä ajoradan pinnasta mitattuna. Merkki sijoite-
taan ajoradan oikealle puolelle. Jos tulosuunnassa on kaksi 
tai useampia ajokaistoja, sijoitetaan samanlainen merkki 
lisäksi ajoradan tai tulosuunnan vasemmalle puolelle. 
Merkki tulee sijoittaa tienkohtaan, jossa on tai jonka jäl-
keen välittömästi alkaa korkeintaan 60 km/h suuruinen 
nopeusrajoitus. Merkin yhteyteen ei saa sijoittaa kielto- tai 
rajoitusmerkkiä. Taajaman alkamiskohdassa osoitetaan 

taajaman yleisestä nopeusrajoituksesta poikkeava rajoi-
tus sijoittamalla nopeusrajoitusta osoittava liikennemerk-
ki 20 - 60 metrin etäisyydelle merkin 571 jälkeen siten, että 
molemmat merkit ovat samanaikaisesti havaittavissa. (LMp 
21 §) 

Taajamissa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 50 km! 
h, jollei liikennemerkein ole osoitettu noudatettavaksi muu-
ta nopeusrajoitusta. (LM päätös yleisistä nopeusrajoi-
tuksista 2 §) 
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n 
" 1 

c __ 

Tie kulkee taajaman halki liittyen kiinteästi sen tie- 
verkkoon. Merkit asetetaan kaikkien teiden var-
teen taajaman rajalle. 

Korkealuokkainen tie kulkee taajaman halki liitty-
en eritasoliittymien välityksellä ta ajaman tie- 
verkkoon. Taajaman alkamismerkki asetetaan 
erkanemistien ja päättymismerkki liittymistien var-
teen lähelle liittymää. 

___ 

Nopealiikenteinen tie (nopeusrajoitus> 60 km/h) 
kulkee taajaman halki liittyen sen tieverkkoon vain 
erityisesti järjestetyissä liittymissä. Merkit asete-
taan taajaman tie verkkoon johtavan tien alkuun. 

Taajaman ohikulkutie. Merkit asetetaan ohikulku-
tieltä taajamaan johtavan tien varteen. 
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Kun tie kulkee taajaman halki kandessa vaiheessa, ei taajamaa yleensä ole syytä katkaista. Erityisistä 
syistä, esimerkiksi milloin kanden taajaman tai taajamanosan välinen tieosuus on pitkä taajama voidaan 
katkaista kuvan mukaisesti. 

\; 

Tie kulkee taajaman halki kandessa vaiheessa, mutta on jätetty kokonaisuudessaan taajaman ulkopuo-
lelle. Järjestely voidaan toteuttaa sopivissa olosuhteissa myös osittain, jolloin vain toinen taajaman halki 
kulkeva tieosuus jätetään taajama-alueen ulkopuolelle. 
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a 
= 

- 	:111 

- 
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1 
Taajamamerkin s/oitus: 
a Yksiajoratainen, kaksikaistainenja -suuntainen tie. Taajaman alkamista ja päättymistä osoittavat mer-
kit sijoitetaan samaan telineeseen siten, että alkamismerkki on ajosuunnasta katsoen ajoradan oikealla 
ja päättymismerkki vastaavasti vasemmalla puolella. 
b Yksiajoratainen, kaksisuuntainen tie, jossa molempiin suuntiin kaksi tai useampia ajokaistoja. Merkit 
syoitetaan ajoradan oikealle puolelle ja tarpeen vaatiessa myös vasemmalle puolelle. 

c Kaksiajoratainen tie. Merkit sUoitetaan  kummallekin ajosuunnalle ajoradan molemmille puolille. 
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572 	TAAJAMA PÄÄTTYY 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan taajaman päättyminen. Merkki 
asetetaan kaikkien taajamasta ulos johtavien tei-
den varsille, joilla on yleistä liikennettä tai jotka on 
tarkoitettu yleiselle liikenteelle. 

Merkin jälkeen on voimassa taajamien ulkopuolel-
la oleva yleinen 80 km/h rajoitus, ellei tielle ole 
päätetty muuta nopeusrajoitusta, joka osoitetaan 
erikseen liikennemerkeillä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan kaikille taajamasta johtaville teil-
le kohtaan, jossa liikenteellinen taajama loppuu. 
Normaali sijoituspaikka on merkin 571 (taajama) 
kanssa samassa telineessä merkin 571 vasta- 
puolella. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 
normaali 	 1000x600 
pieni 	 700x400 

Yksiajorataisella, kaksiajokaistaisella, kaksisuun-
taisella tiellä merkki voidaan sijoittaa yksinomaan 
ajoradan vasemmalle puolelle. Moottoriväylän 
liittymistiellä, jolla ei ole toista ajosuuntaa varten 
merkkiä 571, merkki 572 sijoitetaan ajoradan oi-
kealle puolelle. Merkki voidaan sijoittaa pieni- 
kokoisena merkin 561 (moottoritie) tai 563 (moot-
toriliikennetie) alapuolelle. 

Säädökset 

Merkit 571 ja 572. Merkkien rajoittamalla alueella on nou-
datettava taajamassa voimassa olevia liikennesäantöjä. 
(TLA 19 §) 

Taajamien ulkopuolella ajoneuvojen suurin sallittu nope-
us on 80 km/h, jollei liikennemerkein ole osoitettu nouda-
tettavaksi muuta nopeusrajoitusta. (LMp yleisistä nopeus- 
rajoituksista 1 §) 

Merkki asetetaan kaikille taajamasta johtaville teille. 
Yksiajorataisella, kaksiajokaistaisella, kaksisuuntaisella 
tiellä merkki voidaan sijoittaa yksinomaan ajoradan vasem-
malle puolelle. (LMp 21 §) 
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573 	PIHAKATU 

Yleistä 

Pihakadulla tarkoitetaan jalankulku- ja ajoneuvo- 
liikenteelle yhteisesti tarkoitettua, liikennemerkein 
sellaiseksi kaduksi osoitettua tietä. Merkkien 573 
(pihakatu) ja 574 (pihakatu päättyy) rajoittamalla 
alueella on noudatettava pihakadulla voimassa 
olevia liikennesääntöjä. 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään jalankulku- ja ajoneuvoliiken-
teelle yhteisesti tarkoitetulla tiellä, joka täyttää piha- 
kadulle erikseen asetetut rakenteelliset eri-
tyisvaatimukset. Merkki osoittaa samalla piha- 
kadun 20 km/h -nopeusrajoituksen alkamisen. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 700 x 500 
pieni 	 - 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan pihakadun alkuun sen oikealle 
puolelle. 

Säädökset 

Pihakadulla tarkoitetaan jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle 
yhteisesti tarkoitettua, liikennemerkein sellaiseksi kaduksi 
osoitettua tietä. (TLL 2 §) 

Pihakadulla saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa vain 
kadun varrella olevalle kiinteistölle tai pysäköintiä varten. 
Muiden ajoneuvojen kuin polkupyörän, mopon ja vammai-
sen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon pysäköinti on 
sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Merkityn pysä-
köintipaikan ulkopuolella pysäköinti ei saa kohtuuttomasti 
haitata pihakadulla liikkumista. 

Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankuluri mukai-
seksi eikä se saa ylittää 20 km/h. 

Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalan-
kulkijalle esteetön kulku. (TLL 33 §) 

Edellä 40 §:ssä olevien säännösten estämättä jalankulkija 
saa pihakadulla kulkea sen kaikilla osilla. Hän ei kuiten-
kaan saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä. (TLL 
41 §) 

Merkkien 573 ja 574 rajoittamalla alueella on noudatettava 
pihakadulla voimassa olevia liikennesääntöjä. (TLA 19 §) 

Merkkiä käytetään jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhtei-
sesti tarkoitetulla tiellä, joka täyttää pihakadulle erikseen 
asetetut rakenteelliset erityisvaatimukset. Merkki sijoitetaan 
pihakadun alkuun sen oikealle puolelle. (LMp 21 §) 

2G-28 



LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

574 	PIHAKATU PÄÄTTYY 

r 	 -' 

4 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan pihakadun päättyminen. Merk-
ki ilmoittaa taajamassa yleisen 50 km/h nopeus-
rajoituksen ja muualla yleisen 80 km/h -rajoituksen 
alkamisesta, ellei liikennemerkeillä osoiteta muu-
ta nopeusrajoitusta. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan pihakadun päättymiskohtaan joko 
tien oikealle tai vasemmalle puolelle, yleensä mer-
kin 573 kääntöpuolelle. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 700x500 
pieni 	 - 

Säädökset 

Merkkien 573 ja 574 rajoittamalla alueella on noudatettava 
pihakadulla voimassa olevia liikennesääntöjä. (TLA 19 §) 

Merkki sijoitetaan pihakaciun päättymiskohtaan joko tien 
oikealle tai vasemmalle puolelle. (LMp 21) 
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2H 	OPASTUSMERKIT 

2H - 1 	Yleistä opastusmerkeistä 

Opastusmerkkien muoto, värit ja mitat 

Tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten 
käytetään opastusmerkkejä. 

Opastusmerkit ovat yleensä suorakaiteen muo-
toisia. Opastusmerkkien pohjaväri on yleensä si-
ninen ja teksti valkoinen. 

Vihreä pohjaväri ja valkoinen teksti opastaa moot-
toritielle tai moottoriliikennetielle. Näitä värejä käy-
tetään myös moottoritien ja moottoriliikennetien 
suuntaisessa opastuksessa. 

Paikalliskohteiden viitoituksessa käytetään suun-
nistustauluja ja viittoja, joiden pohjaväri on valkoi-
nen ja teksti musta. Paikalliskohteet ovat yleensä 
taajaman sisäisiä kohteita kuten keskustoja, kau-
punginosia, aluekeskuksia ja erityiskohteita. 

Keltaista pohjaväriä ja mustaa tekstiä käytetään 
opastusmerkeissä osoittamaan kiertotietä tai tila-
päistä liikennejärjestelyä. 

Mustaa pohjaväriä ja valkoista tekstiä käytetään 
suun nistustauluissa ja viitoissa osoittamaan yk-
sityistä tietä tai yksityisen tien varrella olevaa koh-
detta. 

Opastusmerkissä oleva kohde tai kohteet voidaan 
tilapäisesti peittää punaisilla heijastavasta mate-
riaalista valmistetuilla vinoristeillä. Punaisia vino- 
ristejä käytetään vain suunnistustauluissa, viitois-
sa ja etäisyystauluissa olevien kohteiden tilapäi-
seen peittämiseen. Tienkäyttäjien palvelu laitoksien 
opastusmerkit poistetaan tai peitetään kokonaan, 
kun kyseinen palvelu on loppunut tai palvelu on 
suljettu esimerkiksi talven ajaksi. 

Opastusmerkeissä 611 - 616 ja 631 - 633 voidaan 
käyttää varoitus-, kielto-ja rajoitusmerkkejä ilmoit-
tamaan ennen risteystä, että opastusmerkin osoit-
tamassa suunnassa on kyseinen vaarallinen tien- 
kohta, kielto tai rajoitus. 

Säädökset 

Tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten käytetään 
opastusmerkkejä. Jollei jäljempänä toisin säädetä, on 
opastusmerkkien pohjaväri sininen ja teksti valkoinen. 

Vihreä pohjaväri ja valkoinen teksti opastaa moottoritielle 
tai moottoriliikennetielle. Näitä värejä käytetään myös moot-
toritien ja moottoriliikennetien suuntaisessa opastuksessa. 

Valkoinen pohjaväri ja musta teksti suunnistustaulussa 
ja viitoissa osoittaa paikalliskohdetta. 

Keltainen pohjaväri ja musta teksti opastusmerkeissä 
osoittaa kiertotietä tai tilapäistä liikennejärjestelyä. 
Musta pohjaväri ja valkoinen teksti opastusmerkissä osoit-

taa yksityistä tietä tai yksityisen tien varrella olevaa kohdet-
ta. 

Punaisella vinoristillä peitetty kohde suunnistustaulussa, 
viitassa tai etäisyystaulussa osoittaa, että reitti kyseiseen 
kohteeseen on tilapäisesti pois käytöstä. (TLA 20 §) 
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Opastusmerkkien mitat ovat: (LMp 22 §) 

: 

Merkki Mitta Suun koko Normaali koko Pieni koko 4  
(mm) (mm) (mm) 

615 a 1500 1000 - 

b 1500 1000 - 

647 a 1800 1200 900 
b 480 320 240 

651652 a - 6001 400 
b - 6001 400 

653 a - 600 400 
b - 600 400 

682 a - 450 - 

b - 450 - 

711 teksti 200 150 100 

712,713,715,716, 	a2  1320 880 600 
721 - 726, 731 - 734, 	b2  1080 720 480 
741 - 745, c3  650 450 300 

teksti 200 150 100 
lisäkilven teksti 200 150 100 

714 a 1320 880 600 
b 1500 1000 640 
c 3  650 450 300 
teksti 300 200 120 

lisäkilven teksti 300 200 120 

1 	Merkkiä voidaan erityisistä syistä käyttää 900 x 900 
mm:n kokoisena. 

2 	Tekstin pituuden mukaan joudutaan käyttämään myös 
suurempia mittoja, kuin mitä taulukossa ilmoitettu. 
Tunnusosaa voidaan käyttää viitoissa ja suunnistus 
tauluissa taulukossa ilmoitettuja pienempänä. 
Pienikokoista merkkiä voidaan käyttää myös taaja 
man ulkopuolella liikenteellisesti 
vähämerkityksellisillä teillä sekä huolehdittaessa 
opastuksen jatkuvuudesta. 

Säädökset 

Opastusmerkki sijoitetaan taajaman ulkopuolella yleensä 
siten, että sen ajoradan puoleinen reuna on vähintään 1,5 
metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta ja alareuna 
vähintään 0,8 metrin korkeudella ajoradan pinnasta. Muu-
ten opastusmerkkien sijoittamisessa noudatetaan soveltu-
ym osin varoitusmerkkien sijoittamisesta annettuja ohjei-
ta. Opastusmerkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan ajo- 
radan, jalkakäytävän tai pyörätien yläpuolelle. Moottori- 

Moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen opas-
tusmerkkien tekstikoot ovat 100 - 200 tai 300 mm, 
jollei jäljempänä toisin määrätä. Jalankulku- ja 
polkupyöräliikenteelle tarkoitettujen opastus- 
merkkien tekstikoot ovat 45 tai 60 mm. Tekstikoko 
valitaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen 
siten, että tekstit ovat riittävän etäältä selvästi lu-
ettavissa. 

Opastusmerkkien mitoista on tarkemmat ohjeet 
liikennemerkkipiirustuskansioissa, TIEL 2131908. 

Opastusmerkkien sijoitus 

Opastusmerkki sijoitetaan taajaman ulkopuolella 
yleensä siten, että sen ajoradan puoleinen reuna 
on vähintään 1,5 metrin etäisyydellä pientareen 
ulkoreunasta ja alareuna vähintään 0,8 metrin 
korkeudella ajoradan pinnasta. Muuten opastus- 
merkkien sijoittamisessa noudatetaan soveltuvin 
osin varoitusmerkkien sijoittamisesta annettuja 
ohjeita. Opastusmerkki voidaan sijoittaa myös 
yksinomaan ajoradan, jalkakäytävän tai pyörätien 
yläpuolelle. 

2H - 2 	Merkkikohtaiset ohjeet 

Jäljempänä on esitetty opastusmerkkien 611 - 752 
merkkikohtaiset ohjeet. 

ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen opastusmerkkien teksti- 
koot ovat 100 - 200 tai 300 mm, jollei jäljempänä toisin 
määrätä. Jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle tarkoitettu-
jen opastusmerkkien tekstikoot ovat 45 tai 60 mm. Teksti- 
koko tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen valita 
siten, että tekstit ovat riittävän etäältä selvästi luettavissa. 
(LMp 22 §) 
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611 ja 612 SUUNNISTUSTAULU 

LAHTI 

LAMMI t TURENKI 	t [iI] 
1 ' 	EILAMMi1 

611 	 612 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan liittymä, josta on mandollista 
liittyä muulle tielle sekä annetaan suunnistau-
tumista helpottavia ennakkotietoja. 

A-tyypin suunnistustaululla (merkki 611) havain-
nollistetaan edessä olevan liittymän muotoa sekä 
osoitetaan eri suuntiin lähtevien teiden numerot ja 
viitoituskohteet. B-tyypin suunnistustaululla (merk-
ki 612) annetaan tienkäyttäjälle tieto edessä ole-
van liittymän teiden numeroistaja viitoituskohteista. 
0-tyypin suunnistustaululla (numerosuunnistus-
taulu) annetaan tienkäyttäjälle tieto edessä olevan 
liittymän teiden numeroista. Suunnistustauluissa 
voidaan käyttää myös tunnuksia 671 - 681, 684 ja 
715. 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti. 

Suunnistustaulussa ja sitä vastaavissa viitoissa 
esitetään samat viitoituskohteet samassa järjes-
tyksessä. Ylimääräisiä viittoja ei käytetä. 

Poikkeuksellisesti suunnistustaulussa voidaan 
käyttää kielto- ja rajoitusmerkkejä. Käyttö tulee 
kysymykseen, kun on tarpeen antaa ennakkotieto 
esimerkiksi jollakin liittymästä lähtevällä tiellä ole-
vasta ajokiellosta, läpiajorajoituksesta tai muusta 
vastaavasta kiellosta tai rajoituksesta. 

Suunnistustaululla osoitettuun risteykseen merki-
tään ohituskielto sulkuviivalla. 

A-tyypin suunn istustaulua käytetään pääasiassa 
valta- ja kantateiden keskinäisissä liittymissä. A- 
tyypin suunnistustaulua voidaan käyttää myös 
muilla yleisillä teillä T-liittymien liittyvällä haaralla. 
Muissa yleisten teiden liittymissä käytetään yleen-
sä B-tyypin suunnistustaulua. Lisäksi B-tyyppistä 
suunnistustaulua voidaan käyttää taajamissa ole-
vissa liittymissä. 0-tyypin suunnistustaulua käy-
tetään lähinnä katuverkolla, kun opastus pelkkien 
tiennumeroiden ja tunnusten avulla on riittävää. C-tyypin suunnistustaulu 
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Merkin sijoitus 

Suunnistustaulu sijoitetaan siten, että se on riittä-
vän etäältä havaittavissa sekä pimeällä lähivaloilla 
luettavissa. Lisäksi otetaan huomioon lumiolosuh-
teet ja tien kunnossapidosta aiheutuvat tekijät ku-
ten lumen auraus. 

Suunnistustaulu sijoitetaan 250 - 500 metriä en-
nen liittymää, jos tiellä sallittu ajonopeus on 80 
km/h tai suurempi ja 150 - 250 metriä ennen liitty-
mää, jos tiellä sallittu ajonopeus on pienempi kuin 
80 km/h. Taajamissa suunnistustaulu voidaan poik-
keuksellisesti sijoittaa lähemmäksi liittymää. Moot-
toriväylillä käytettävät sijoitusetäisyydet poikkeavat 
edellä esitetystä. 

Suunnistustaulujen käytöstä on tarkemmin oh-
jeessa "Viitoitus" TIEL 2130006-96. 

Säädökset 

Merkki 611 voidaan sijoittaa ennen risteystä, jossa on käy-
tetty ajokaistan yläpuolisia viittoja 631 - 633 tai viittoja 641 - 
643, 648 tai 649. Merkki sijoitetaan ajoradan ulkopuolelle. 
Merkkiä 612 käytetään taajaman ulkopuolella kuten merk-
kiä 611. Taajamassa merkki 612 sijoitetaan ennen risteystä 
ajoradan ulkopuolelle. (LMp 22 §) 
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613 ja 614 KIERTOTIEN SUUNNISTUSTAULU 

614 
Merkin käyttö 

Merkeillä 613 ja 614 osoitetaan liittymä, josta erka-
nee kiertotie. Merkit voidaan rajoittaa koskemaan 
siinä osoitettua ajoneuvoryhmää. 

Kiertotien suunnistustaulua käytetään aina, kun 
kiertotie erkanee valta-, kanta- tai seututieltä. Kier-
totien suunnistustaululla opastetun kiertotien 
viitoittamiseen käytetään lisäksi kiertotien viittoja 
(merkit 646 ja 647) tavallisten tienviittojen tapaan. 

Suunnistustaululla osoitettuun risteykseen merki-
tään ohituskielto sulkuviivalla. 

Kiertotien suunnistustaulua 614 (A-tyyppi) käyte-
tään opastamaan siinä osoitettu ajoneuvoryhmä 
kiertotielle, kun tavanomaisesti opastettu ajoreitti 
ei ole kyseisen ajoneuvoryhmän käytettävissä. 
Tavallisesti kiertotien suunnistustaulu rajoitetaan 
koskemaan raskaita, leveitä, korkeita tai pitkiä ajo-
neuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä. Rajoitukset voi-
daan osoittaa suunnistustaulussa merkeillä 313, 
314, 318, 319 ja 341 -347. Kiertotien pituus voi-
daan ilmoittaa 0,1 kilometrin tarkkuudella. 

Kiertotien suunnistustaulua 613 (B-tyyppi) käyte-
tään kiertotielle opastamiseen erityisesti silloin, 
kun kiertotie on tarkoitettu kaikille ajoneuvoille. Tau-
lua voidaan kuitenkin käyttää myös opastamaan 
tietylle ajoneuvoryh mälle tarkoitetulle kiertotielle. 
Tällöin tauluun merkitään kyseisen ajoneuvo- 
ryhmän tunnus. Poikkeuksellisesti merkissä 613 
voidaan käyttää myös kielto- ja rajoitusmerkkejä. 
Käyttö tulee kysymykseen, kun on tarpeen antaa 
ennakkotieto jollakin liittymästä lähtevällä tiellä 
olevasta ajokiellosta, läpiajorajoituksesta tai muus-
ta vastaavasta kiellosta tai rajoituksesta. B-tyypin 
kiertotien suunnistustaulu voi olla myös keltamusta 
lamelli B-tyyppisessä suunnistustaulussa (merk-
ki 612). 

Merkin sijoitus 

Kiertotien suunnistustaulu sijoitetaan 50 - 200 
metriä ennen liittymässä olevaa suunnistustaulua 
611 tai 612. Ellei liittymässä ole varsinaista suun-
nistustaulua, kiertotien suunnistustaulu sijoitetaan 
varsinaisen suunnistustaulun tapaan. 

Kiertotien viitoittamisesta on tarkemmin ohjeessa 
"Liikenne tietyömaalla" TIEL 2272000. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan kiertotie. Merkki voidaan rajoittaa kos-
kemaan siinä osoitettua ajoneuvoryhmää. (TLA 20 §) 

Merkkiä voidaan käyttää ennen risteystä, josta alkaa kierto-
tie. (LMp 22 §) 
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TIEHALLINTO 

615 	KIERTOTIEOPASTUS 

Mitat(mm): 	axb 

. 

• 	 suuri 	 1500x 1500 
. normaali 	 l000x 1000 

pieni 	 - 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan lyhyt kiertotie. Merkkiä käyte-
tään vain silloin, kun lyhyellä matkalla joudutaan 
siirtymään ajoradan ulkopuolelle. Merkkiä käyte-
tään yleensä tietyön yhteydessä, kun ajorata on 
kokonaan katkaistu ja kiertotie väistää tietyö- 
kohteen. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan tien poikkileikkaukseen kuten 
varoitusmerkki. 

Kiertotien viitoittamisesta on tarkemmin ohjeessa 
"Liikenne tietyömaalla" TIEL 2272000. 
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Esimerkki lyhyen kiertotien merkitsemisestä. 

Säädökset 

Merkkiä käytetäan osoittamaan lyhyttä kiertotietä. Merkkiä 
käytetään vain silloin, kun joudutaan siirtymään alkuperäi-
sen ajoradan ulkopuolelle. (LMp 20 §) 
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VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
TIEHALLINTO 

616 	AJOREITTIOPASTUS 

Mitat(mm): 	axb 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 
minimi kuitenkin 	1000 x 1 000 

1 
Merkin käyttö 

Merkifiä ilmoitetaan ajoreitti siinä olevan nuolen 
suuntaan silloin, kun alueella on rajoitettu kään-
tymistä tai siellä muuten on poikkeuksellisia liiken-
nejärjestelyjä. Merkkiä käytetään yleensä vain taa-
jamien katuolosuhteissa. Merkissä voidaan pie-
noiskoossa olevalla liikennemerkin kuvalla tai muu-
ten havainnollisesti osoittaa, mikä vuoksi ajoreitti 
on poikkeuksellinen. 

Merkin koko ja ulkonäkö suunnitellaan kutakin ta-
pausta varten erikseen siten, että merkki on mah-
dollisimman havainnollinen ja helposti ymmärret-
tävä. 

Merkin sijoitus 

Ajoreittiopastusmerkki sijoitetaan 20 - 200 metriä 
ennen liittymää olosuhteista, käytettävistä ajo-
nopeuksista ja käytettävissä olevasta tilasta riip-
puen. Ajoreittiopastusmerkkiä ei kuitenkaan sijoite-
ta niin, että merkin ja opastettavan liittymän väliin 
jää liittymä, joka voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. 
Merkki voidaan sijoittaa joko ajoradan sivuun tai 
sen yläpuolelle. 

Kilvessä ei käytetä tien numeroita eikä tunnuksia. 
Kohteiden nimiä ei myöskään käytetä, vaan ne on 
tarvittaessa osoitettava muilla opastusmerkeillä. 

Säädäkset 

Merkillä ilmoitetaan ajoreitti siinä olevan nuolen suuntaan 
silloin, kun alueella on rajoitettu kääntymistä tai siellä muu-
ten on poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä. (TLA 20 §) 

Merkkiä voidaan käyttää ajoreitin ennakko-opastuksessa. 
Merkissä voidaan pienoiskoossa olevalla liikennemerkin 
kuvalla tai muutoin havainnollisesti osoittaa, mikä vuoksi 
ajoreitti on poikkeuksellinen. (LMp 22 §) 
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Yleusohjeet liikennemerkkuen kaytosta 
TIEHALLINTO 

621 	AJOKAISTAOPASTUS 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan ajokaistajärjestely merkkiä seu-
raavassa risteyksessä, jossa ajokaistajärjestelyt 
ovat poikkeavat. Merkkiä ei yleensä käytetä, kun 
risteykseen on pelkästään kääntymistä varten jär-
jestetty ryhmittymiskaista tai risteyksessä on ryh-
mittyminen osoitettu ajoradan yläpuolisin merkein. 
Merkkiä voidaan kuitenkin käyttää ajokaistan ylä-
puolisten ajokaistakohtaisten merkkien 412 -415 
(pakollinen ajosuunta) tai 631 - 633 (ajokaistan 
yläpuolinen viitta) ennakkomerkkinä, esimerkiksi 
jos suoraan menevien ajokaistojen lukumäärä 
vähenee risteyksessä. 

Merkin nuolikuvio sovelletaan ajokaistajärjestelyjen 
mukaisesti. Merkissä olevien ajokaistoja kuvaavi-
en nuolten lukumäärän taulun alareunassa tulee 
vastata merkin kohdalla ajoradan poikkileikkauk-
sessa olevien ajokaistojen lukumäärää. Merkissä 
esitetään myös vastakkaisen suunnan ajokaistoja 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti. 

kuvaavat nuolet, jos suuntia ei ole erotettu raken-
teellisesti. 

Mikäli ajokaistajärjestely joudutaan tietyön taivas-
taavan syyn vuoksi osoittamaan tilapäisesti, käy-
tetään keltamustia merkkejä. 

Yleisillä teillä käytetään yleensä 180 cm korkuis-
ta merkkiä. Taajamissa ja muuallakin ahtaissa 
kohdissa voidaan käyttää pienempää, 120 cm 
korkuista merkkiä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan sellaiseen tien kohtaan, että tien- 
käyttäjä saa riittävän ajoissa tiedon poikkeukselli-
sesta ajokaistajärjestelystä. Merkissä osoitetaan 
ajokaistaopastus siitä tienkohdasta lähtien, johon 
merkki on sijoitettu. 

Säädökset 

Merkit 621 ja 622. Merkillä osoitetaan ajokaistajärjestely 
merkkiä seuraavassa risteyksessä tai tienkohdassa, jon- 
ka ajokaistajärjestely poikkeaa tavanomaisesta. (TLA 20 

Merkki 621 sijoitetaan sellaiseen tienkohtaan, että tien- 
käyttäjä saa riittävän ajoissa tiedon poikkeuksellisesta ajo- 
kaistajärjestelystä. Merkissä osoitetaan ajokaistaopastus 

siitä tienkohdasta lähtien, johon merkki on sijoitettu. Merk-
kiä ei yleensä käytetä, kun risteykseen on pelkästään kään-
tymistä varten järjestetty ryh mittymiskaista tai risteyksessä 
on ryhmittyminen osoitettu ajoradan yläpuolisin merkein. 
Mikäli ajokaistajärjestely joudutaan tietyön tai vastaavan 
syyn vuoksi osoittamaan tilapäisesti, voidaan käyttää 
keltamustia merkkejä (LMp 22 §) 



LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

622 	AJOKAISTAOPASTUS 

ifi 
Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan ajokaistajärjestely merkkiä seu-
raavassa tienkohdassa, jonka ajokaistajärjestely 
poikkeaa tavanomaisesta. Tavanomaisesta poik-
keava ajokaistajärjestely on esimerkiksi tienkoh-
dassa, jossa on ohituskaista. 

Merkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä 814 
(vaikutusalueen pituus). Tarkemmat ohjeet mer-
kin käytöstä ohituskaistoilla on esitetty kohdassa 
2L - 9. 

Merkin nuolikuvio sovelletaan ajokaistajärjestelyjen 
mukaisesti. Merkissä olevien ajokaistoja kuvaavi-
en nuolten lukumäärän taulun alareunassa tulee 
vastata merkin kohdalla ajoradan poikkileikkauk-
sessa olevien ajokaistojen lukumäärää. Merkissä 
esitetään myös vastakkaisen suunnan ajokaistoja 
kuvaavat nuolet, jos suuntia ei ole erotettu raken-
teellisesti. 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti. 

Jos ajokaistajärjestely joudutaan tietyön tai vas-
taavan syyn vuoksi osoittamaan tilapäisesti, käy-
tetään keltamustia merkkejä. 

Yleisillä teillä käytetään yleensä 180 cm korkuista 
merkkiä. Taajamissa ja muuallakin ahtaissa koh-
dissa voidaan käyttää pienempää, 120cm korkuis-
ta merkkiä. 

Merkin sijoitus 

Merkki 622 sijoitetaan poikkeuksellisen ajokaista-
järjestelyn kohdalle yleensä molempia ajosuuntia 
varten. Ohituskaistan alkupäässä merkki sijoite-
taan ohituskaistan alkukiilan loppukohtaan tien oi-
kealle puolelle. Ohituskaistasta vastakkaiselle 
liikennesuunnalle ilmoittava merkki sijoitetaan koh-
taan, jossa ohituskaistan loppukiila alkaa. 

Säädökset 

Merkit 621 ja 622. Merkillä osoitetaan ajokaistajärjestely 
merkkiä seuraavassa risteyksessä tai tienkohdassa, jon- 
ka ajokaistajärjestely poikkeaa tavanomaisesta. (TLA 20 

Merkki 622 sijoitetaan poikkeuksellisen ajokaistajärjestelyn 
kohdalle yleensä molempia ajosuuntia varten. Nuolikuvio 
sovelletaan ajokaistajärjestelyjen mukaisesti. Mikäli ajo-
kaistajärjestely joudutaan tietyön tai vastaavan syyn vuoksi 
osoittamaan tilapäisesti voidaan käyttää keltamustia merk-
kejä. (LMp 22 §) 
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TIEHALLINTO 

623 	AJOKAISTAN PÄÄTTYMINEN 

II 
Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan ajokaistan päättyminen. Merk-
kiä käytetään, kun ajokaistojen lukumäärä vähe-
nee. Merkin nuolikuvio sovelletaan olosuhteiden 
mukaan. Yksiajorataisella tiellä merkkiä käytetään 
osoittamaan esimerkiksi ohituskaistan päättymis-
tä. Tarkemmat ohjeet merkin käytöstä ohitus-kais-
toilla on esitetty kohdassa 2L - 9. 

Ajokaistan päättymistä osoittavaa merkkiä voi-
daan käyttää kaksiajorataisella tiellä myös silloin, 
kun ajokaistoja suljetaan työskentelyn ajaksi. Jos 
ajokaista joudutaan tietyön tai vastaavan syyn 
vuoksi sulkemaan tilapäisesti, käytetään kelta-
mustia merkkejä. 

Merkkiä voidaan lisäkilvellä 815 (etäisyys kohtee-
seen) varustettuna käyttää ennakkomerkkinä. 

Yleisillä teillä käytetään 180 cm korkeaa ajokaistan 
päättymismerkkiä. Taajamaolosuhteissa ja muu-
allakin ahtaissa paikoissa voidaan käyttää merk-
kiä, jonka korkeus on 120 cm. 

Säädökset 

Merkki sijoitetaan sellaiseen tienkohtaan, että tienkäyttäjä 
saa riittävän ajoissa tiedon ajokaistan päättymisestä. Merk-
kiä voidaan lisäkilvellä 815 varustettuna käyttää ennakko- 
merkkinä. Merkin nuolikuvio sovelletaan olosuhteiden mu-
kaan. Mikäli ajokaista joudutaan tietyön tai vastaavan syyn 
vuoksi sulkemaan tilapäisesti, voidaan käyttää keltamustia 
merkkejä. (LMp 22 §) 

Mitat (mm): 	b 

suuri 	 1 800 
normaali 	 1 200 
leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan sellaiseen tienkohtaan, että tien- 
käyttäjä saa riittävän ajoissa tiedon ajokaistan 
päättymisestä. Ohituskaistalla merkki sijoitetaan 
kohtaan, jossa ajokaistan kapeneminen alkaa. 

Merkki sijoitetaan ajoradan molemmille puolille. 
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\ 
Ajokaistan päättymistä osoittavaa merkkiä käytetään, kun ajokaistojen lukumäärä vähenee. 
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631 - 632 AJOKAISTAN YLÄPUOLINEN VIITTA 

IKKELI 1 t WI ElO] KOTKA 1 
	

Mitat (mm): 

i- 1 
	

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti. 

Merkin käyttö 

Ajokaistan yläpuolisella viitalla osoitetaan liikenne- 
suunta tai liikennesuunnat, jolle kyseinen ajokaista 
on tarkoitettu. Merkkiä käytetään ajokaistakohtai-
seen opastukseen vilkasliikenteisillä teillä, jos liit-
tymässä on ryhmittymiskaistoja. 

Merkissä esitetään viitoituskohteen nimi, nuoli-
kuviolla kohteen suunta ja tien numerot. Lisäksi 
merkissä voidaan käyttää tunnuksia 671 -681, 684 
ja 715. Jos jollakin ajokaistalla ei ole viitoi-
tuskohdetta, merkissä voidaan esittää pelkkä nuo-
likuvio. Poikkeuksellisesti ajokaistan yläpuolisessa 
viitassa voidaan käyttää kielto-ja rajoitusmerkkejä. 
Käyttö tulee kysymykseen, kun on tarpeen antaa 
ennakkotieto jollakin liittymästä lähtevällä tiellä ole-
vasta ajokiellosta, läpiajorajoituksesta tai muusta 
vastaavasta kiellosta tai rajoitu ksesta. 

Jos ajoradassa on käytetty ajokaistanuolia, tulee 
merkissä käytettävän nuolikuvion vastata tiemer-
kintöjä ajokaistakohtaisesti. Merkillä ei osoiteta tie-
liikennelain yleisistä säännöksistä poikkeavaa 
ryhmittymistä, ellei sitä ole osoitettu ajokaistanuo-
lin. Merkin yhteydessä ei käytetä merkkejä 412 - 

415 (pakollinen ajosuunta ajokaistakohtaisena). 

Pelkällä nuolikuviolla varustettua ajokaistan ylä- 
puolista viittaa voidaan käyttää liittymän jälkeen 
esimerkiksi vastakkaisen ajosuunnan merkeille 
tarkoitettuun portaaliin kiinnitettynä. Merkki osoit-
taa ajokaistan tai ajokaistojen paikan liittymässä 
suoraan jatkavalle tai liittyvättä tieltä tulevalle 
autoilijalle. 

Ajokaistan yläpuolisia viittoja käytettäessä jätetään 
yläpuolisia viittoja vastaavien suuntien viitat 641, 
643, 646 - 649 pois. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan ajokaistan yläpuolelle. Ajokaistan 
yläpuoliset viitat sijoitetaan yleensä ryhmittymis-
kaistan hidastusosan puolivälin kohdalle. Jos liit-
tymässä on useita ryhmittymiskaistoja, lyhin ryh-
mittymiskaista määrää merkin paikan. Merkkien 
kohdalla ajokaistojen tulee olla täysleveitä. 

Säädökset 

Merkit 631 - 633. Merkillä osoitetaan se liikennesuunta, jolle 
asianomainen ajokaista on tarkoitettu, ja tarvittaessa use-
ammat tallaiset liikennesuunnat. (TLA 20 §) 

Merkkiä käytetään ajokaistakohtaiseen opastukseen. Merkki 
sijoitetaan ajokaistan yläpuolelle. Mikäli ajoradassa on 

käytetty ajokaistanuolia, tulee merkissä käytettävän nuoli- 
kuvion vastata tiemerkintöjä ajokaistakohtaisesti. Merkin 
yhteydessä ei käytetä merkkejä 412 -415. Merkillä ei saa 
osoittaa tieliikennelain yleisistä säännöksistä poikkeavaa 
ryhmittymistä, ellei sitä ole osoitettu ajokaistanuolin. (LMp 
22 §) 
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TIEHALLINTO 

A-tyyppinen viitta (merkki 631) sijoitetaan tien 
poikkileikkauksessa siten, että merkissä oleva 
nuoli tulee ajokaistan keskikohdalle. B-tyyppinen 
viitta (merkki 632) sijoitetaan keskeisesti ajokaistan 
yläpuolelle. 

Ajokaistan yläpuolisten viittojen käytöstä on tar-
kemmin ohjeessa "Viitoitus" TIEL 2130006-96. 

1 T IOTANIEMII 

tIHELSINKII 

II 	zzIIIIIII 

Jos liittymässä on ajokaistan yläpuolisin viitoin osoitettu yleisistä säännöksistä poikkeava tyhmittyminen, 
osoitetaan ryhmittyminen myös ajokaistanuolilla. 
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TIEHALLINTO 

633 	AJOKAISTAN YLÄPUOLINEN ERKANEMISVIITTA 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

Merkin käyttö 

Ajokaistan yläpuolisella erkanemisviitalla osoite-
taan se liikennesuunta, jolle kyseinen ajokaista 
on tarkoitettu. Merkkiä käytetään, kun tien viitoitus 
on hoidettu muutenkin ajokaistan yläpuolisin opas-
tusmerkein ja liittymässä on kääntyville järjestetty 
erityinen erkanemistie siten, että erkaneminen ei 
edellytä nopeuden oleellista vähentämistä. 

Merkissä esitetään viitoituskohteen nimi, nuoli-
kuviolla kohteen suunta ja tien numerot. Lisäksi 
merkissä voidaan käyttää tunnuksia 671 -681, 684 
ja 715. Poikkeuksellisesti ajokaistan yläpuolisessa 
erkanemisviitassa voidaan käyttää kielto- ja 
rajoitusmerkkejä pienoiskoossa. Käyttö tulee ky-
symykseen, kun on tarpeen antaa ennakkotieto 
jollakin liittymästä lähtevällä tiellä olevasta ajo- 
kiellosta, läpiajorajoituksesta tai muusta vastaa-
vasta kiellosta tai rajoituksesta. 

Ajokaistan yläpuolista erkanemisviittaa ei käytetä 
yhtä aikaa vastaavan suunnan erkanemisviitan 
(642) kanssa. 

Merkin sijoitus 

Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta sijoitetaan 
ajokaistan yläpuolelle erkanemisrampin hidastus-
osan puolivälin kohdalle. Erkanemisrampin ajo- 
kaistan tulee olla täysleveä merkin sijoituspaikalla. 

Ajokaistan yläpuolisen erkanemisviitan käytöstä on 
tarkemmin ohjeessa "Viitoitus" TI EL 2130006-96. 

Säädökset 

Merkit 631 - 633. Merkillä osoitetaan se liikennesuunta, jolle 
asianomainen ajokaista on tarkoitettu, ja tarvittaessa use-
ammat tällaiset liikennesuunnat. (TLA 20 §) 

Merkit 631 - 633. Merkkiä käytetään ajokaistakohtaiseen 
opastukseen. Merkki sijoitetaan ajokaistan yläpuolelle. Mi-
käli ajoradassa on käytetty ajokaistanuolia, tulee merkissä 
käytettävän nuolikuvion vastata tiemerkintöjä ajokaista- 

kohtaisesti. Merkin yhteydessä ei käytetä merkkejä 412 - 
415. Merkillä ei saa osoittaa tieliikennelain yleisistä sään-
nöksistä poikkeavaa ryhmittymistä, ellei sitä ole osoitettu 
ajokaistanuolin. Merkkiä 633 käytetään, kun risteyksessä 
on kääntyville järjestetty erityinen erkanemistie siten, että 
erkaneminen ei edellytä nopeuden oleellista vähentämis-
tä. (LMp 22 §) 

2H-14 



LIIKENTEEN OHJAUS 
WJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

641 	TIENVIITTA 

1 HELSINKI 

Merkin käyttö 

Tienviitalla osoitetaan liittymässä erkanevan tien 
suunta ja viitoituskohde. Merkkiä käytetään yleis-
ten teiden ja muiden tärkeimpien liikenneväylien 
viitoitukseen. 

Tienviitassa esitetään viitoitettavan kohteen nimi 
ja yleensä etäisyys kohteeseen. Kussakin tien-
viitassa esitetään vain yksi viitoituskohde. Samaan 
suuntaan viitoitetaan yleensä enintään kaksi koh-
detta. T-liittymässä sivutien suuntaan ja eritaso-
liittymässä samaan suuntaan voidaan viitoittaa 
kuitenkin enintään kolme kohdetta. 

Tienviitan kantaan voidaan lisätä tunnukset 673 - 
681, 684 ja 715. Tien numeroa ei merkitä. 

Tienvi itassa voidaan esittää etäisyys kilometrin 
tarkkuudella kohteen keskustaan. Etäisyys koh-
teeseen esitetään vain, jos etäisyys on suurempi 
kuin 1,5 km. Etäisyydet voidaan jättää pois myös 
liittymissä, joissa tienkäyttäjille jaettavan tiedon 
määrä on suuri. Etäisyydet esitetään tällöin 
liittymän jälkeisissä etäisyystauluissa. 

Säädökset 

Merkkia käytetäan yleisten teiden ja muiden tärkeimpien 
liikenneväylien viitoitukseen. Merkki sijoitetaan tien reunaan 
tai korokkeelle risteykseen tai sen välittömään läheisyy-
teen. (LMp 22 §) 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti. 

Merkin sijoitus 

Tienviitta sijoitetaan liittymään tai sen välittömään 
läheisyyteen siten, että se näkyy vain sille suun-
nalle, jolle se on tarkoitettu. Viitta sijoitetaan niin, 
ettei liittymässä oleva ajoneuvo peitä viittaa eikä 
viitta haitallisesti rajoita näkemää liittymässä. 

Tienviitan käytöstä on tarkemmin ohjeessa "Vii-
toitus" TIEL 2130006-96. 
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642 	ERKANEMISVIITTA 

KUOPIO 

Merkin käyttö 

Erkanemisviitalla osoitetaan liittymässä erkanevan 
tien suunta ja viitoituskohde. Merkkiä käytetään, 
kun risteyksessä on kääntyville järjestetty erityi-
nen erkanemistie siten, että erkaneminen ei edel-
lytä nopeuden oleellista vähentämistä. 

Merkissä esitetään erkanevan suunnan viitoitus-
kohde, mutta ei etäisyyttä siihen. Kussakin erka-
nemisviitassa esitetään vain yksi kohde. 

Erkanemisviitan kantaan voidaan lisätä tunnukset 
671 -681,684 ja 715. Tien numeroa ei merkitä. 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti. 

Merkin sijoitus 

Erkanemisviitta sijoitetaan tien reunaan erkane-
misrampin kiilan alkuun. 

Erkanemisviitan käytöstä on tarkemmin ohjeessa 
"Viitoitus" TIEL 2130006-96. 

Säädökset 

Merkkiä käytetään yleisten teiden ja muiden tärkeimpien 
liikenneväylien viitoitukseen. Merkki sijoitetaan tien reunaan 
tai korokkeeUe risteykseen tai sen välittömään läheisyyteen. 
Merkkiä 642 käytetään, kun risteyksessä on kääntyville jär-
jestetty erityinen erkanemistie siten, että erkaneminen ei 
edellytä nopeuden oleellista vähentämistä. (LMp 22 §) 
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TIEHALLINTO 

643 	YKSITYISEN TIEN VUTTA 

Merkin käyttö 

Yksityisen tien viitalla osoitetaan liittymässä yksi-
tyisen tien suunta ja viitoituskohde. Yksityisillä 
teillä käytetään ensisijaisesti haja-asutusalueiden 
osoitejärjestelmän mukaisia tien nimikilpiä. Yksi-
tyisen tien viittaa voidaan käyttää yleisen ja yksi-
tyisen tien liittymässä, jos yksityinen tie on liiken-
teen kannalta merkityksellinen ja yleinen liikenne 
on sallittu. 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti. 

Merkin sijoitus 

Yksityisen tien viitan sijoituksessa noudatetaan 
soveltuvin osin tienviitan sijoittamisesta annettuja 
ohjeita. 

Yksityisen tien viitan käytöstä on tarkemmin oh-
jeessa "Viitoitus" TIEL 2130006-96 ja ohjeessa 
"Palvelukohteiden viitoitus" TI EL 2133876. 

Yksityisen tien viitassa esitetään kohteen nimi ja 
yleensä etäisyys kohteeseen. Viitoituskohteena 
käytetään tällöin yleensä kylän tai alueen nimeä. 
Viitan kannassa voidaan käyttää samoja tunnuk-
sia kuin tienviitassa (641). Yksityisen tien viittoja 
saa olla samassa liittymässä korkeintaan kaksi 
samaan suuntaan. 

Säädökset 

Merkkiä voidaan käyttää osoittamaan sellaista liikenteen 
kannalta merkityksellistä yksityistä tietä, jolla yleinen liiken-
ne on sallittu. Viitoituskohteena käytetään tällöin yleensä 
kylän tai alueen nimeä. (LMp 22 §) 
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Yleusohjeet liukennemerkkuen kaytosta 

TIEHALLINTO 

644 	OSOITEVIITTA 

1 Kirjasto 
 ) 

Merkin käyttö 

Osoiteviitalla opastetaan tienkäyttäjä kohteeseen, 
joka viitoitetaan yksityiskohtaisemmin kuin tien- 
viittaa tai yksityisen tien viittaa käyttäen. Etäisyyt-
tä kohteeseen ei yleensä ilmoiteta. Merkissä voi-
daan kertoa myös taajaman ulkopuolella olevan 
maaseutuyrityksen tuotteista tai palveluista. Mer-
kin kannassa voidaan käyttää kunnan vaakunaa 
tai muita tiehallinnon hyväksymiä virallisia tunnuk-
sia. 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti. 

Samassa liittymässä voi olla korkeintaan viisi o-
soiteviittaa samaan suuntaan. Jos viitoitettavia 
kohteita on enemmän, viitoitettavalle tielle tai alu-
eelle annetaan nimi, joka osoitetaan vain yhdessä 
yksityisen tien liittymään asetettavassa yksityisen 
tien viitassa 643. Yksityisen tien varteen liittymän 
läheisyyteen voidaan tällöin pystyttää tiedotustaulu, 
jossa ilmoitetaan kohteiden nimet. 

Merkkiä voidaan tienpitäjän harkinnan mukaan 
käyttää osoittamaan pistemäistä kohdetta. Viitoi-
tettavia kohteita ovat esimerkiksi yleisön kannalta 
tärkeimmät virastot, laitokset ja palvelukohteet sekä 
runsaasti liikennettä aiheuttavat teollisuus- ja lii-
kelaitokset. 

Taajamien ulkopuolella osoiteviittaa voidaan käyt-
tää opastamaan myös muihin opastuksen kannal-
ta tärkeisiin kohteisiin. Merkkiä käytetään yleensä 
vain lähiopastukseen. Merkillä ei opasteta yleisen 
tien suuntaan. 

Säädökset 

Merkkiä voidaan taajamassa käyttää opastamaan yleisön 
kannalta tärkeimpiin virastoihin laitoksiin, palvelukohteisiin 
sekä opastuksen kannalta tärkeisiin teollisuus- ja liike- 
laitoksiin. Taajamien ulkopuolella osoiteviittaa voidaan käyt-
tää opastamaan myös muihin opastuksen kannalta tärkei-
siin kohteisiin. Merkkiä käytetään yleensä vain 
lähiopastukseen. Merkin tekstikoko on yleensä taajaman 
ulkopuolella 120 mm ja taajamassa 100 mm tai 80 mm. 
Merkin kannassa voidaan käyttää kunnan vaakunaa tai muita 
tielaitoksen hyväksymiä virallisia tunnuksia. 

Merkkiä voidaan taajaman ulkopuolella käyttää opastamaan 
myös maaseutuyrityksiin. Tällöin merkissä voidaan kertoa 
myös maaseutuyrityksen palveluista tai siellä myytävistä 
tuotteista. Merkki on välittömästi poistettava, kun merkin 
osoittamaa palvelua tai tuotetta ei ole saatavissa. Merkkiä 
käytetään yleensä vain lähiopastukseen lähimmältä ylei-
seltä tieltä. (LMp 22 §) 
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WJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
TIEHALLINTO 

Merkin käyttö maaseutuyrityksen opastu ksessa 

Merkkiä voidaan taajaman ulkopuolella käyttää 
opastamaan maaseutuyrityksiin. Merkissä voidaan 
kertoa myös sieltä myytävistä tuotteista. Merkkiä 
käytetään yleensä vain lähiopastukseen lähim-
mältä yleiseltä tieltä. Merkin kannassa voidaan 
käyttää tiehallinnon hyväksymiä virallisia tunnuk-
sia. Merkki on välittömästi poistettava, kun merkin 
osoittamaa tuotetta tai palvelua ei ole saatavissa. 

Samassa liittymässä voi olla korkeintaan viisi 
osoiteviittaa samaan suuntaan. 

Maaseutuyrityksen osoiteviitan ennakkomerkkinä 
voidaan käyttää merkkiä 751 (maaseutuyritys). 

Merkin sijoitus 

Osoiteviitta sijoitetaan saarekkeeseen, jos sellai-
nen on liittyvän tien puolella. Jos saareketta ei ole, 
viitta sijoitetaan liittyvän tien puolelle lähelle liitty-
mää siten, että liittymä on helppo havaita eikä viitta 
haittaa tien kunnossapitoa. 

Osoiteviitan käytöstä on tarkemmin ohjeessa 
"Viitoitus" TIEL 2130006-96 ja ohjeessa "Palvelu- 
kohteiden viitoitus" TIEL 2133876. 
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'VI . 	 2003 
Yleusohjeet luukennemerkkuen kaytosta 

TIEHALLINTO 

645 	KEVYEN LIIKENTEEN VIITTA 

1 cbPihIajamaki 2.i > 

Merkin käyttö 

Kevyen liikenteen viitalla osoitetaan reitin suunta 
ja viitoituskohde. Merkkiä käytetään yleensä eril-
listen jalankulku- ja pyöräliikenteen reittien opas-
tuksessa. Merkkiä voidaan käyttää myös kevyen 
liikenteen reittiin kuuluvalla katuosalla, jolla muu-
kin liikenne on sallittu. 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan siten, että se on helposti ha-
vaittavissa eikä sen tarkoituksesta synny väärin-
käsityksiä muille tienkäyttäjäryhmille. 

Merkin käytöstä on tarkemmin ohjeessa "Viitoitus" 
TIEL 2130006-96. 

Merkissä esitetään opastettavan kohteen nimi ja 
yleensä etäisyys kohteeseen. Merkin kannassa 
käytetään aina joko jalankulkijan tai pyöräilijän tun-
nusta tai molempia sen mukaan, mille liikenne-
muodolle reitti on tarkoitettu. 

- -- 

f)J' 
fil '-«. 

T9TT'  
Kevyen liikenteen vIIttaa voidaan käyttää ohjaamaan kevyt liikenne moottoriajoneuvoliikenteen väylältä 
vastaa van yhteyden tarjoa valle pyörä tielle ja jalkakäytävälle. 

Säädökset 

Merkkiä käytetään yleensä erillisten jalankulku- ja pyörä- 
liikenteen reittien opastuksessa. Merkki tulee sijoittaa siten, 
että sen tarkoituksesta ei aiheudu väärinkäsityksiä muille 
tienkäyttäjäryhmille. (LMp 22 §) 
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TIEHALLINTO 

646 - 647 KIERTOTIEN VIITTA 

646 

LII1I 
647 

Mitat (mm): a x b 
647 
suuri 1800x480 
normaali 1200x320 
pieni 900 x 240 

Merkki 646 mitoitetaan tapauskohtaisesti. 

Merkin käyttö 

Kiertotien viitalla 646 osoitetaan kiertotien suunta 
ja viitoituskohde. Merkillä 647 osoitetaan kiertotien 
suunta vain tilapäisillä kiertoteillä. Tarkempia oh-
jeita kiertoteiden viitoituksesta ja kiertotien viitan 
käytöstä on ohjeessa Liikenne tietyömaalla, TIEL 
2272000. 

Merkin sijoitus 

Kiertotien viitta sijoitetaan kuten normaali tienviit-
ta. 

Säädökset 

Merkki 647. Merkillä osoitetaan tilapäinen kiertotie. (TLA 20 

Jos merkkiä käytetään tietyn ajoneuvoryhmän kierto-
tieopastukseen, asetetaan viitan kantaan ajoneuvoryhmän 
tunnus. (LMp 22 §) 
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Yleisohjeet Ii ukennemerkkuen kaytosta 
TIEHALLINTO 

648 	PAIKALLISKOHTEEN VIITTA 

649 	MOOTTORI- JA MOOTTORILIIKENNETIEN VIITTA 

KESKUSTA 	Mitat(mm): 

648 	 mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

649 

Merkin käyttö 

Moottori-ja moottoriliikennetien viitalla osoitetaan 
moottori- tai moottoriliikennetien suunta ja vii-
toituskohde. 

Paikalliskohteen viitalla osoitetaan paikalliskohde 
ja sen suunta. Paikalliskohteet ovat yleensä taa-
jaman sisäisiä kohteita kuten keskustoja, kaupun-
ginosia, aluekeskuksia ja erityiskohteita. 

Merkkien käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
tienviitan 641 käytöstä annettuja ohjeita. Mootto-
ritien ja moottoriliikennetien viitan kannassa voi-
daan käyttää lisäksi tunnuksia 671 ja 672. 

Merkin sijoitus 

Paikalliskohteen ja moottori- ja moottoriliikenne-
tien viitta sijoitetaan kuten tienviitta. 

Merkkien käytöstä on tarkemmin ohjeessa "Vii-
toitus" TIEL 2130006-96. 

Säädäkset 

Paikalliskohteet ovat yleensä taajaman sisäisiä kohteita 
kuten keskustoja, kaupunginosia, aluekeskuksia ja erityis-
kohteita. (LMp 22 §) 
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TIEHALLINTO 
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650 	LIITYNTÄPYSÄKÖINTIVUTTA 

Mitat (mm): 

m itoitetaan 
tapauskohtaisesti 

Merkin käyttö 

Li ityntäpysäköintiviitalla osoitetaan merkillä 520 
(liityntäpysäköintipaikka) merkitty liityntäpysäköin-
tipaikka. Merkin yhteydessä voidaan käyttää junan, 
linja-auton, raitiovaunun tms. symbolia. Metro osoi-
tetaan symbolilla "METRO". 

Merkin sijoitus 

Liityntäpysäköintimerkki sijoitetaan kuten tienviit-
ta. 

Merkin käytössä noudatetaan soveltuvin osin tien- 
viitasta annettuja ohjeita. Tienviitan käytöstä on 
tarkemmin ohjeessa "Viitoitus" TIEL 2130006-96. 

2H-23 



LIIKENTEEN OHJAUS 

	

VJ 	 2003 
Yleusohjeet luukennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

651 - 652 UMPITIE 

r Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 600 x 600 
pieni 	 400 x 400 

	

651 	 652 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan umpitie. Merkin tarkoituksena 
on kertoa tienkäyttäjälle etukäteen, että kyseistä 
tietä ei voi ajaa pidemmälle, vaan se päättyy joko 
rakenteellisesti tai ajokieltoon. Merkkiä voidaan 
käyttää sellaisen tien varrella, jolta ei ole läpiajo-
mandollisuutta tai ennen tällaisen tien risteystä. r 
Merkin kuviota voidaan soveltaa tilanteen mukaan. 

Merkissä voi käyttää polkupyöräilijälle tarkoitetun 
reitin tunnusta, jos tieltä on läpiajomandollisuus 
pyöräliikenteelle, mutta ei moottoriajoneuvolle. 
Tarvittaessa lisäopastuksena voi käyttää merkkiä 
645 (kevyen liikenteen viitta). 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan umpitien alkupäähän siten, että 	Merkin 651 kuvio sovellettuna tilanteeseen, jos- 
se on risteävältä tieltä helposti havaittavissa. 	sa polkupyörälle on läpiajomandollisuus. 

Sääclökset 

Merkkiä voidaan käyttää sellaisen tien varrella, jolta ei ole 
läpiajomandollisuutta tai ennen tällaisen tien risteystä. Mer- 
kin kuviota voidaan soveltaa tilanteen mukaan. (LMp 22 §) 
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TIEHALLINTO 
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653 	ENIMMÄISNOPEUSSUOSITIJS 

r 	 Mitat (mm): 	a x b 

suuri 
normaali 	600x600 

L 
	 pieni 	 400 x 400 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan vaarallisessa tienkohdassa 
normaaleissa keli- ja liikenneolosuhteissa suosi-
teltavaa enimmäisnopeutta. Enimmäisnopeus-
suosituksia käytetään pääasiassa tiekohtaisen 
nopeusrajoituksen alueella täydentämään nope-
usrajoitusjärjestelmää. Nopeussuositus voidaan 
asettaa esimerkiksi sellaisiin geometrialtaan 
poikkeuksellisiin tienkohtiin, lähinnä kaarteisiin, 
joissa nopeusrajoitusarvo on tieolosuhteisiin näh-
den liian suuri. Merkin yhteydessä käytetään aina 
suosituksen syyn ilmoittavaa varoitusmerkkiä. 
Suositusarvoina käytetään 80, 70, 60, 50, 40 ja 
30 km/h. 

Käytettävä nopeussuositusarvo määräytyy pää-
asiassa tienkohdan kaarresäteen perusteella. J05 
suositusarvo auttaa vähintään 20 km/h tienosalla 
olevan nopeusrajoitusarvon, suositus voidaan 
asettaa kyseiseen tienkohtaan. Muussa tapauk-
sessa ei nopeussuositusta merkitä. 

Nopeussuositusarvoon vaikuttavi na tekijöinä voi-
daan ottaa huomioon myös muita tekijöitä, esimer-
kiksi sivukaltevuus, näkemän pituus ja tien pinnan 
kunto. 

Säädökset 

Merkillä osoitetaan vaarailisessa tienkohdassa normaa-
leissa keli- ja liikenneolosuhteissa suositeltavaa enim-
mäisnopeutta. (TLA 20 §) 

Nopeussuositusta voidaan käyttää rajoitetusti 
myös hirvivaara-alueilla varoitusmerkin yhteydes-
sä, kun tienosalla on tapahtunut erityisen paljon 
hirvieläinonnettomuuksia. Suositusarvona käyte-
tään yleensä 80 km/h. 

Enimmäisnopeussuositukset määritetään aina 
nopeusrajoituksen asettamisen yhteydessä no-
peusrajoitusohjeessa esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti. 

Merkin sijoitus 

Merkki kiinnitetään enimmäisnopeussuosituksen 
yhteydessä käytettävän suosituksen syyn ilmoit-
tavan varoitusmerkin alle samaan pylvääseen. 
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TIEHALLINTO 

661 	ETÄISYYSTAULU 

TURKU 701 
SALO 2j 

Merkin käyttö 

Etäisyystaululla osoitetaan etäisyydet tien ajo- 
suunnan kauko-ja välikohteeseen sekä lähimpään 
lähikohteeseen. Viitoituskohteet sijoitetaan etäi-
syystauluun siten, että kaukokohde tulee ylimmäk-
si, sen alle mandollinen välikohde ja alimmaksi 
lähikohde. 

Etäisyystaulua käytetään valta-, kanta- ja seu-
dullisilla teillä kaikkien maantieliittymien tai liittymä- 
ryhmien jälkeen ja liittymien välisillä tieosuuksilla. 
Etäisyystaulua voidaan käyttää poikkeuksellisesti 
myös muilla teillä, kun halutaan antaa autoilijalle 
mandollisuus varmistaa, että hän on liittymän jäl-
keen oikealla tiellä. Erityisesti taajamien ulosmeno-
teillä etäisyystaulu saattaa olla tarpeen. 

Etäisyystaul ussa voidaan osoittaa niiden teiden 
numerot, joiden kaukokohteet on esitetty etäisyys- 
taulussa. Tien numero osoitetaan etäisyystaulussa 
yleensä valta-ja kantateillä. Tien numero voidaan 
osoittaa myös vilkasliikenteisillä, pitkähköillä seu-
dullisilla teillä. Tien numero tai numerot sijoitetaan 
taulussa ylimmäksi. 

Säädökset 

Merkillä voidaan osoittaa etäisyys viitoituskohteisiin. 
Merkkiin voidaan sijoittaa myös tien numeroita. (LMp 22 §) 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

Viitoituksen jatkuvuuden vuoksi etäisyystaulussa 
esitetään kaikki ne kohteet, jotka on viitoitettu 
etäisyystau lua edeltävässä liittymässä. Vastaa-
vasti kaikki etäisyystauluissa esiintyvät kohteet on 
viitoitettava siinä liittymässä, josta kohteeseen 
käännytään. 

Merkin sijoitus 

Etäisyystaulu sijoitetaan noin 300 - 500 metriä 
liittymän jälkeen. Jos päällekkäisillä tiejaksoilla 
käytetään kutakin tietä varten omaa etäisyystaulua, 
sijoitetaan taulut peräkkäin siten, että niiden väli-
matka on 150 - 200 metriä. Tien poikkileikkauk-
sessa etäisyystaulu sijoitetaan kuten suunnistus- 
taulu. 

Etäisyystaulun käytöstä on tarkemmin ohjeessa 
"Viitoitus" TIEL 2130006-96. 

Etäisyystaulussa voidaan osoittaa tien numero. 

2H-26 



LIIKENTEEN OHJAUS 
VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

662 	PAIKANNIMI 

1 PUNKAHARJUI 

Merkin käyttö 

Paikannimikilvellä osoitetaan ensisijaisesti saapu-
minen viitoitettuun kohteeseen. Paikannimikilpeä 
voidaan käyttää myös paikan määrityksen tai 
matkailun kannalta merkityksellisen paikan kuten 
joen, sillan, kanavan, lossin, harjun tai muun vas-
taavan paikan osoittamiseen. 

Paikannimikilvessä ei käytetä valkoista pohjaväriä 
ja mustaa tekstiä, koska useissa maissa vaIko-
musta paikannimikilpi tarkoittaa taajamaa. Muu-
toin paikannimikilven väri määräytyy kuten muilla 
viitoituksessa käytettävillä opastusmerkeillä. 

Jos tien viitoituskohteena oleva paikka merkitään 
taajamaksi merkillä 571 (taajama), voidaan taa-
jaman nimi osoittaa taajama-merkin yhteyteen 
asetetulla lisäkilvellä. Paikannimikilpeä ei tässä 
tapauksessa käytetä samassa tulosuu nnassa. 

Ohjeet paikannimikilven käytöstä kunnan- tai maa-
kunnanrajakilpenä on esitetty kohdassa 2L - 3. 

Säädökset 

Merkillä voidaan osoittaa aluetta, jokea, siltaa tai muuta 
paikkaa, jolla on merkitystä paikanmääritykselle. Kunnan 
tai maakunnan raja voidaan merkitä paikannimikilvellä jon-
ka yhteydessä on kunnan tai maakunnan vaakuna. (LMp 
22 §) 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

Merkin sijoitus 

Paikannimikilpi sijoitetaan alueelle johtavan tien 
varteen kohtaan, josta asutus alkaa. Jokea, harjua 
tai muuta paikkaa merkittäessä tulee kohteen olla 
näkyvissä kilven sijaintipaikkaan. Paikannimikilven 
sijoituksesta on tarkemmin viitoitusohjeissa. 

Jos samanniminen paikannimikilpi tulisi viitoitus-
ohjeiden mukaan lähemmäksi kuin 1000 metriä 
kunnanrajakilvestä, paikannimikilpeä ei käytetä. 

2H-27 



LIIKENTEEN OHJAUS 

VI .. 	 2003 
Yleisohjeet luikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

662 a 	MATKAILUTIE 

1 Mallilan tie 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa vain tiehallinnon keskus-
hallinnon erikseen hyväksymä matkailutie. Merk-
ki sijoitetaan tienkohtaan, josta etäisyys lähimpään 
muuhun liikennemerkkiin on vähintään 150 met-
ria. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 
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TIEHALLINTO 

663 - 666 TIEN NUMERO 

:iiz ø 1421 
663 	 664 	665 

LS221 I1I 
665 a 	 666 

Merkin käyttö 

Merkeillä osoitetaan kansainväliset pääliiken ne- 
väylät, valta- ja kantatiet, seututiet sekä tärkeät 
muut yleiset tiet. Viisinumeroisia teitä ei merkitä. 
Tien numerokilpeä ei käytetä niillä tienosilla, joi-
den numeroa ei ole esitetty Suomen tiekartassa 
1:200000. Merkkien värit eivät vaihtele etäisyys- 
taulun, suunnistustaulun tai viitan värien mukai-
sesti. 

LAHTI 

112 
TURENKI r+'TURENKI 

LAMMI 

1 KOTKA •VAASA 183• I[J 
KOKKOLA 142 W t [Ei 8! KYYJÄRVI 20 F+ [II. 

Esimerkkejä tien numerokilpien sjjoittamisesta 

Mitat (mm): 	h 

teksti 150 	 225 
teksti 200 	 300 
teksti 300 	 450 
leveys tapauskohtainen 

Merkin sijoitus 

Tien numero voidaan sijoittaa suunnistustauluun, 
ajokaistan yläpuoliseen viittaan tai ajokaistan ylä- 
puolisen erkanemisviittaan sekä etäisyystauluun. 
Tien numero voidaan sijoittaa myös nopeusra-
joitusmerkin alapuolelle, etuajo-oikeutettua tietä 
osoittavan merkin kanssa samaan pylvääseen tai 
yksinään erilliseen pylvääseen. 

Merkin käytöstä on tarkemmin ohjeessa "Viitoitus" 
TIEL 2130006-96. 

1 

1 
53 

Säädökset 

Merkkejä voidaan käyttää myös etäisyystauluissa, suun-
nistustauluissa ja viitoissa. (TLA 20 §) 

Merkkiä käytetään osoittamaan numeroitua tietä. Merkkien 
värit eivät vaihtele etäisyystaulun, suunnistustaulun tai vii-
tan värien mukaisesti. (LMp 22 §) 
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,rJ 	

2003 Yleisohjeet Ii ikennemerkkien kaytosta 
TIEHALLINTO 

667 	OPASTUS NUMERON TARKOITTAMALLE TIELLE 

4J 
Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään liikenteen opastamiseen nume-
ron tarkoittamalle valta- ja kantatielle, tai muulle 
liikenteellisesti merkittäväl le tielle. 

Mitat (mm): 	h 

teksti 150 	 225 
teksti 200 	 300 
teksti 300 	 450 
leveys tapauskohtainen 

Merkillä opastetaan liikennettä numeroidulle tielle 
yleensä enintään 2 kilometrin etäisyydeltä. Suur-
ten kaupunkien keskustoista merkillä voidaan o-
pastaa kauemmaskin. Merkkiä ei käytetä enää koh-
dassa, josta kyseiselle tielle käännytään. Tämän 
kohdan suunnistustaulussa käytetään merkkiä 
663 - 666. Merkkien värit eivät vaihtele etäisyys- 
taulun, suunnistustaulun tai viitan värien mukai-
sesti. 

Merkin sijoitus 

Merkin käytössä ja sijoituksessa noudatetaan 
soveltuvin osin tien numeroista annettuja sijoitus- 
ohjeita. Sivulla 2H-29 on esimerkkejä tien nume-
ron sijoittamisesta. 

Säädökset 

Merkkiä voidaan käyttää myös etäisyystauluissa, suunnistus- 	Merkkiä käytetään opastamaan numeron tarkoittamalle tiel- 
tauluissa ja viitoissa. (TLA 20 §) 	 e. Merkkien värit eivät vaihtele etäisyystaulun, suunnistus- 

taulun tai viitan värien mukaisesti. (LMp 22 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

671 -679 ja 681 -684 TUNNUKSET 

Mitat (mm): 	a 
Merkit esitetty seuraavalla sivulla 

suuri 450 
normaali 300 
pieni 225 

Merkin käyttö 

Merkillä opastetaan reitti merkin osoittamaan koh-
teeseen tai merkissä osoitetulle tienkäyttäjä-
ryhmälle. Merkin 681 kuva vaihtelee ajoneuvo- 
ryhmän mukaisesti. Merkkejä 673, 674, 681 ja 683 
käytetään siten, että tunnuksen kulkusuunta on 
kohteen sijainnin mukaan joko oikealle tai vasem-
malle. J05 kohde sijaitsee risteyksestä suoraan 
eteenpäin, sijoitetaan tunnus siten, että kulku- 
suunta on vasemmalle, merkin 673 tunnus kuiten-
kin siten, että kulkusuunta on ylöspäin. 

Merkkejä 671 - 681 ja 684 voidaan käyttää suun-
nistustau luissa, tienviitoissa, erkanemisviitoissa, 
ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja eräissä tapa-
uksissa myös yksityisen tien viitoissa. Kunkin o-
pastusmerkin ohjeiden yhteydessä on kerrottu tar-
kemmin tunnusten käytöstä. 

Pyöräilijöille ja jalankulkijoille tarkoitettujen reittien 
tunnuksia 681 ja 682 käytetään kulkureitin 

suuntaa osoittavalla nuolella varustettuna C-tyy-
pin suunnistustaulun tapaan. Lisäksi vammaisille 
tarkoitetun reitin (683) tunnusta voidaan käyttää 
erillisenä kilpenä. 

Merkkien värit voivat merkkiä 671, 672, 677 ja 684 
lukuun ottamatta vaihdella suunnistustaulun tai 
viitan värien mukaisesti. 

Merkin 684 (vaarallisten aineiden kuljetuksille tar-
koitettu reitti) käytöstä vaarallisten aineiden reit-
tien merkitsemiseen on esitetty kohdassa 2L - 5. 

Merkin sijoitus 

Tunnusten käytöstä ja sijoittamisesta opastus- 
merkkeihin on tarkemmin ohjeessa "Viitoitus" TIEL 
2130006-96. 

Säädökset 

Merkit 671 -679 ja 681 -684. Merkillä opastetaan reitti mer-
kin osoittamaan kohteeseen tai merkissä osoitetulle tien-
käyttäjäryhmälle. Merkin 681 kuva vaihtelee ajoneuvoryhmän 
mukaisesti. Merkkejä käytetään suunnistustauluissa ja 
viitoissa. Merkkien värit voivat merkkejä 671, 672, 677 ja 
684 lukuun ottamatta vaihdella suunnistustaulun tai viitan 
värien mukaisesti. (TLA 20 §) 

Merkkejä 673, 674, 681 ja 683 käytetään siten, että tunnuk-
sen kulkusuunta on kohteen sijainnin mukaan joko oikeal-
le tai vasemmalle. Mikäli kohde sijaitsee risteyksestä suo-
raan eteenpäin, sijoitetaan tunnus siten, että kulkusuunta 
on vasemmalle, merkin 673 tunnus kuitenkin siten, että 
kulkusuunta on ylöspäin. (LMp 22 §) 
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WP 	 . 	 2003 Yleisohjeet Ii ikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

Ø 
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671 	 672 	 673 	 674 
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679 	 681 	 681 	 681 

681 	 681 	 681 	 681 

IIIflEi Ld 
681 	 682 	 683 	 684 

Opastusmerkeissä käytettävät tunnukset 
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VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
TIEHALLINTO 

685 	REITTI, JOLLA ON PORTAAT 

686 	REITTI ILMAN PORTAITA 

Mitat (mm): 	a 

normaali 	 450 
suuri 	 - 

pieni 	 300 

	

685 	 686 

Merkin käyttö 

Merkeillä opastetaan jalankulkijoille tarkoitettuun yli- 
tai alikulkuun. Merkin kuviota voidaan soveltaa ti-
lanteen mukaan. Merkissä 686 oleva symboli voi-
daan korvata invalidin ajoneuvon symbolilla. 

Merkkejä voidaan käyttää kulkureitin suuntaa osoit-
tavalla nuolella varustettuna 0-tyypin suunnistus- 
taulun tapaan. Lisäksi merkkejä voidaan käyttää 
erillisenä kilpenä. Tarvittaessa merkin yhteydes-
sä käytetään lisäkilpiä osoittamaan yli- tai alikulku- 
paikkaan. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan yli- tai alikulkupaikan läheisyy-
teen siten, että yli- tai alikulkupaikka on helposti 
löydettävissä. 

Säädökset 

Merkki 685. Merkin kuviota voidaan soveltaa tilanteen mu-
kaan. 
Merkki 686. Merkin kuviota voidaan soveltaa tilanteen mu-
kaan. Merkissa oleva symboli voidaan korvata invalidin ajo-
neuvon symbolilla. (TLA 20 §) 
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W, 	. 	.. 	. 	2003 
Yleisohjeet liikennemerkkuen kaytosta 

TIEHALUNTO 

710 	RADIOASEMAN TAAJUUS 

Mitat (mm): a b1 taajuus 
c 

suuri 1320 1520 1840 650 
normaali 880 1030 1270 450 
pieni 600 680 840 300 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa radioaseman taajuutta, 
jolla lähetetään liikennettä palvelevaa ohjelmaa. 

Merkillä osoitetaan pääsääntöisesti kullakin kuulu-
vuusalueella vain yksi radioaseman taajuus. Kah-
den taajuuden osoittaminen on mandollista poik-
keuksellisesti silloin, kun asemien kuuluvuus-
alueet ovat keskenään erisuuria ja sisäkkäisiä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan tienkohtaan, josta etäisyys lä-
himpään muuhun liikennemerkkiin on vähintään 
150 metriä. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 

Säädökset 

Merkissä oleva luku osoittaa radioaseman taajuutta, jolla 	osoittaminen on mandollista poikkeuksellisesti silloin, kuri 
lähetetäan säännöllisesti liikennettä koskevia tiedotuksia. 	asemien kuuluvuusalueet ovat keskenään erisuuria ja 
(TLA 20 §) 	 sisäkkäisiä. Merkki sijoitetaan tienkohtaan, josta etäisyys 
Merkillä osoitetaan pääsääntöisesti kullakin kuuluvuus- 	lähimpään muuhun liikennemerkkiin on vähintään 150 
alueella vain yksi radioaseman taajuus. Kanden taajuuden 	metriä. Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. (LMp 22 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

711 	OPASTUSKARTTA 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 3000x1080 
normaali 1960x720 
pieni 1200x500 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa opastuspiste, jossa on 
yksi tai useampi alueen palveluja osoittava 
opastuskartta. Merkkiä voidaan käyttää lisäkilvellä 
815 (etäisyys kohteeseen) varustettuna ennakko- 
merkkinä. Merkin alapuolella esitetään opastus- 
kartan osoittaman kunnan tai alueen nimi. Tarvit-
taessa voidaan esittää kanden kunnan tai kunnan 
ja matkailualueen nimi. Merkissä käytettävä teksti 
on aina kaksikielinen, kunnan enemmistökieli 
ylempänä. 

Opastuskartassa osoitetaan kunnan, taajaman, 
matkailualueen, teollisuusalueen tai muun useita 
palvelukohteita sisältävän alueen palvelut. Opas-
tuskarttoja käytetään, jos viitoitettavien palvelu- 
kohteiden lukumäärä edellyttää useampaa kuin 
kolmea opastusmerkkiä liittymän tulosuunnalla. 

Opastuskartan ja merkin sijoitus 

Opastuspiste voi olla levähdys-, pysäköimisalueen 
tai palvelukohteen yhteydessä tai yksinomaan 
opastustoimintaan varatulla alueella. 

Säädökset 

Merkissä käytettävä teksti on aina kaksikielinen, kunnan 
enemmistökieli ylempänä. (LMp 22 §) 

Opastuspiste sijoitetaan yleensä alueelle vievän 
tien alkuun, jos alue on risteävän tien varrella. 
Opastuspisteen sisällä opastuskartta sijoitetaan 
niin, ettei se haittaa liikennettä ja siten, että se on 
luettavissa vain pysäköi misalueelta. 

Kunnan opastuskartta sijoitetaan yleensä kunnan 
rajan läheisyyteen sisääntuloteiden varteen siten, 
että opastuspiste palvelee kunnan alueelle tule-
vaa liikennettä. Sopivia paikkoja ovat pysäköimis-
ja levähdysalueet. 

Merkki 711 sijoitetaan alueen alkamiskohtaan tai 
sisäänajoliittymän viereen siten, että se näkyy mah-
dollisimman kauas tien suunnassa. Opastuskar-
tan ennakkomerkki sijoitetaan yleensä noin 500 
metriä ennen opastuskarttaa. Valta- ja kantateillä 
voidaan käyttää ennakkomerkkiä joka sijoitetaan 
enintään kolmen kilometrin etäisyydelle kohtees-
ta. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. Lisätietoja opas-
tuskartasta on myös tiedotteessa "Opastuska rtta, 
kunnan käyntikortti", TIEL 723877. 

2H-35 



LIIKENTEEN OHJAUS 

WP 	. 	 . 	 .. 	

. 	 2003 
Yleusohjeet luukennemerkkuen kaytosta 

TIEHALLINTO 

712 	OPASTUSTOIMISTO 

r. 	 -, 

L 	 .4 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa kunnan tai matkailusta 
huolehtivan järjestön opastustoimisto, josta mat-
kailijat voivat saada matkailua koskevia tietoja. 
Merkillä osoitetaan toimisto, jolle Matkailun edis-
tämiskeskus on puoltanut kansainvälisen vihreä-
pohjaisen i-kilven käyttöä. 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

Merkki voi olla myös sisältä valaistua tyyppiä, joka 
sijoitetaan informaatiokioskin katolle. Merkki on 
tällöin vihreäpohjainen. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 

713 	PUHELIN 

0 
Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa puhelinkioskit tai muut 
koko vuorokauden käytettävissä olevat yleisö- 
puhelimet, joista voi soittaa ilmaisia hätäpuheluja 
ja jotka ovat vapaasti käytettävissä myös mak-
sullisia paikallis- tai suuntanumeropuheluja varten. 

Merkillä osoitetaan yleensä vain taajamien ulko-
puolella olevat puhelimet, jotka on tarkoitettu lä-
hinnä tienkäyttäjiä varten ja jotka sijaitsevat teiden 
välittömässä läheisyydessä 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

Merkki voi olla myös sisältä valaistua tyyppiä, joka 
sijoitetaan puhelinkioskin katolle. Merkkiä voidaan 
käyttää pienoiskoossa kiinnitettynä puhelinlaittee-
seen tai sen kannattimeen. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 

Säädökset 

Merkki 712. Merkillä voidaan osoittaa kunnan tai matkai-
lusta huolehtivan järjestön opastustoimisto, josta matkai-
lijat voivat saada matkailua koskevia tietoja. 

Merkki 713. Merkillä voidaan osoittaa kaikkina vuorokau-
den aikoina käytettävissä oleva yleisöpuhelin, josta voi soit-
taa myös kaukopuheluja. Merkkiä käytetään yleensä vain 
harvaanasutulla seudulla. (LMp 22 §) 
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714 	HÄTÄPUHELIN 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1500 650 

normaali 880 1000 450 

pieni 600 640 300 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1 080 650 

normaali 880 720 450 

pieni 600 480 300 

715 	ENSIAPU 

r_______________ 

-4 

LIIKENTEEN OHJAUS 

VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
TIEHALLINTO 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa sellainen puhelin, josta 
voi soittaa vain hälytyskeskukseen. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa yleissairaala tai terveys-
keskuksen sairaala, jossa on kaikkina vuorokau-
den aikoina lääkäri paikalla. Opastus on tarkoitet-
tu lähinnä kiireellisiä hätätapauksia varten eikä 
normaalisti sairaalassa tai terveyskeskuksessa 
asioiville. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 

Säädökset 

Merkki 714. MerkiIl voidaan osoittaa sellainen puhelin jos- 	Merkki 715. Merkilla voidaan osoittaa yleissairaala tai ter- 
ta voi soittaa vain hälytyskeskukseen. 	 veyskeskuksen sairaala, jossa on kaikkina vuorokauden 

aikoina lääkäri paikalla. (LMp 22 §) 
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TIEHALLINTO 

716 	NÄHTÄVYYS 

r 	 -, 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa luonnonnähtävyyksiä, 
historiallisia nähtävyyksiä, taiteellisia nähtävyyksiä 
sekä runsaasti liikennettä synnyttäviä huvipuistoja, 
eläinpuistoja yms. 

Nähtävyyskohteiden viitoituskelpoisuus määräytyy 
joko lausunnonantajan suosituksen tai kävijä- 
määrän mukaan seuraavasti: 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1 080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

- suosituksen merkittävästä luonnonnähtä-
vyydestä antaa alueellinen ympäristökeskus 

- suosituksen merkittävästä historiallisesta näh-
tävyydestä ja museosta antaa museovirasto 

- suosituksen merkittävästä taiteellisesta näh-
tävyydestä antaa läänin taidetoimikunta 

- huvipuistojen, eläinpuistojen ja muiden vastaa-
vien nähtävyyksien viitoituksen edellytyksenä 
on riittävä kävijämäärä. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 

721 	AUTOKORJAAMO 

0 
Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuu-
luva autokorjaamo tai korjaamopalveluja tarjoava 
huoltoasema, jossa ilman ajanvarausta korjataan 
matkan aikana syntyneitä pieniä vikoja. 

Säädökset 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. (LMp 22 §) 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

722 	HUOLTOASEMA 

1 	 4 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa huoltoasema. Huoltoase-
man sijainti osoitetaan ensisijaisesti öljy-yhtiön tun-
nuksella varustetulla myyntipaikkakilvellä. Myynti-
paikkakilven ja liittymänuolen käyttö on esitetty 
ohjeessa "H uoltoasemat" TI EL 741855. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 400 480 300 

723 	HOTELLI 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa hotelli tai motelli. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden 
viitoitusta koskevissa ohjeissa. 

Säädökset 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. Merkillä 723 voi-
daan osoittaa myös motelli. (LMp 22 §) 
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724 	RAVINTOLA 

-4 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa ravintola. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

725 	KAHVILA 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa kahvila. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Säädökset 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. (LMp 22 §) 

2H-40 



LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

726 	KÄYMÄLÄ 

0 
Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuu-
luva käymälä. Käymälöistäja niiden osoittamisesta 
vastaa tiehallinto. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

731 RETKEILYMAJA 

r 

L 	 .4 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa retkeilymaja. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Säädäkset 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. (LMp 22 §) 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 
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TIEHALLINTO 

732 	MÖKKIMAJOITUS 

r 

.4 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa yhtenäinen, vähintään 
viisi lomamökkiä sisältävä alue, jossa on majoitus- 
tilaa lomamökeissä tai muissa sisätiloissa vähin-
tään 25 henkilölle. 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

733 	LEIRINTÄALUE 

r_____________ 

Merkin käyftö 

Merkillä voidaan osoittaa leirintäalue, jonka pitä-
miseen lääninhallitus on myöntänyt luvan. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii- 
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Säädökset 

Merkki 732. Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 
Merkki 733. MerkilIä voidaan osoittaa leirintäalue, jonka pi-
tämiseen lääninhallitus on myöntänyt luvan. (LMp 22 §) 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 
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TIEHALLINTO 

734 	MATKAILUAJONEUVOALtJE 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa leirintäalueella oleva tai 
muu matkailuajoneuvoalue, joka täyttää sille erik-
seen asetetut vaatimukset. Matkailuajoneuvoalu-
een tulee olla kaikille avoin. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

741 	LEVÄHDYSALUE 

r 

.4 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuu-
luva levähdysalue. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

Säädökset 

Merkki 734. Merkkiä voidaan käyttää osoittamaan leirintä- 	Merkki 741. Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 
alueella olevaa tai muuta matkailuajoneuvoaluetta, joka täyt- 	(LMp 22 §) 
tää sille erikseen asetetut vaatimukset. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VJ 	 2003 
Yleisohjeet luukennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

742 	ULKOILUALUE 

r 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa yleinen ulkoilualue, jo-
hon on järjestetty monipuoliset ulkoilu-, urheilu-ja 
retkeilymandollisuudet. Ulkoilualueella tulee olla 
sisäinen viitoitus ja aluen huollon tulee olla järjes-
tetty. Sisäisessä viitoituksessa suositellaan käy-
tettäväksi Suomen Standardoimisliiton standardin 
(SFS 4424) "Ulkoilun ja urheilun merkit" mukaisia 
merkkejä 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

743 	UINTIPAIKKA 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa kunnan terveyslautakun-
nan hyväksymä uimaranta, uimala tai uimahalli. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Sääclökset 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. (LMp 22 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

1 744 	KALASTUSPAIKKA 

L 	 4 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa kalalammikko, josta voi 
kalastaa maksua vastaan. Lisäksi merkillä voidaan 
opastaa virkistyskalastukseen tarkoitetulle paikal-
le tai vesialueelle, missä ilmoitetaan kalastuslupien 
myyntipaikka. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 

745 	HIIHTOHISSI 

r 	 -, 

1. 	 4 

Merkin käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa laskettelurinne, jossa on 
hiihtohissi. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Säädökset 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. (LMp 22 §) 

Mitat (mm): a b c 

suuri 1320 1080 650 
normaali 880 720 450 
pieni 600 480 300 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VrJ 	 2003 
Yleisohjeet liikennemerkkuen kaytosta 

TIEHALLINTO 

752 	MAASEUTUYRITYS 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti. 

Merkin käyttö 

Merkkiä voidaan taajaman ulkopuolella käyttää 
maaseutuyrityksen osoiteviitan ennakkomerkkinä 
opastamaan maaseutuyritykseen. Merkin alapuo-
lella olevilla lisäkilvillä voidaan kertoa maaseutu- 
yrityksessä myytävistä tuotteista ja palveluista. 
Yhdessä merkissä voi olla etäisyyttä kohteeseen 
osoittavan lisäkilven lisäksi enintään kolme tekstil-
listä lisäkilpeä. Lisäkilven kannassa voidaan käyt-
tää Tiehallinnon keskushallinnon hyväksymiä vi-
rallisia tunnuksia. Tekstillisen lisäkilven tekstin kor-
keus on 120 mm tai 100 mm. Lisäkilpi on välittö-
mästi poistettava, kun sen osoittamaa tuotetta tai 
palvelua ei ole saatavissa. Maaseutuyrityksen 
symbolin käyttöoikeuteen tarvitaan kunnan suos-
tumus. 

Merkin käytöstä on tarkemmin palvelukohteiden vii-
toitusta koskevissa ohjeissa. 

Säädökset 

Merkkiä voidaan taajaman ulkopuolella käyttää maaseutu- 
yrityksen osoiteviitan ennakkomerkkinä opastamaan 
maaseutuyritykseen. Merkin alapuolella olevilla lisäkilvillä 
voidaan kertoa maaseutuyrityksessä myytävistä tuotteista 
tai palveluista. Yhdessä merkissä voi olla etäisyyttä kohtee-
seen osoittavan lisäkilven lisäksi enintään kolme tekstillistä 

lisäkilpeä. Tekstillisen lisäkilven tekstin korkeus on 120 
mm tai 100 mm. Lisäkilven kannassa voidaan käyttää tie- 
laitoksen keskushallinnon hyväksymiä virallisia tunnuksia. 
Lisäkilpi on välittömästi poistettava, milloin sen osoittamaa 
tuotetta tai palvelua ei ole saatavissa. Maaseutuyrityksen 
symbolin käyttöoikeuteen tarvitaan kunnan suostumus. 
(LMp 22 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet Iiikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

21 	LISÄKILVET 

21 - 1 	Käyttö 

Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suo-
rakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin 
tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä 
voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen 
tai voimassaoloajan määrittelemisessä ja vaiku-
tuksen rajoittamisessa. Kielto- tai rajoitusmerkin 
yhteydessä ei lisäkilvellä saa määrätä laajempaa 
kieltoa tai ankarampaa rajoitusta kuin itse liiken-
nemerkillä. 

Tunnuksen sisältävät lisäkilvet on esitetty tieliiken-
neasetuksessa. Muita tunnuksen sisältäviä lisä-
kilpiä ei käytetä. Jos vahvistettua tunnuksen sisäl-
tävää lisäkilpeä ei ole, voidaan käyttää tekstillistä 
lisäkilpeä. 

Kaksikieliset tekstit esitetään joko erillisillä ja kes-
kenään saman pituisilla kilvillä tai molemmat kie-
let sijoitetaan samaan kilpeen. 

Jos päämerkin kanssa on tarpeen käyttää use-
ampia voimassaoloaikoja, voidaan ne sijoittaa 
samaan lisäkilpeen. Voimassaoloaika voidaan yh-
distää myös aikarajoitukseen tai tekstilliseen lisä-
kilpeen. Jos merkin 520 (liityntäpysäköintipaik-ka) 
tai 521 (pysäköintipaikka) yhteydessä on voimas-
saoloaikaa osoittavan lisäkilven lisäksi käytetty 
aikarajoitusta osoittavaa lisäkilpeä tai tekstillistä 
lisäkilpeä, yhdistetään nämä lisäkilvet yleensä voi-
massaoloaikaa osoittavaan lisäkilpeen. 

Samaan asiaan liittyvät tekstilliset lisäkilvet ja 
lisäkilvet 851 - 853 (voimassaoloaika), 854 (aika- 
rajoitus) sekä 856 (pysäköintikiekon käyttö- 
velvollisuus) yhdistetään yleensä samaan lisä-
kilpeen. 

Lisäkilpien 831 - 843 kuvioita ei yhdistetä eikä nii-
hin lisätä tekstejä. 

Säädökset 

Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttaä suorakaiteen 
muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkiri tarkoitusta tai koh-
detta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös 
merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittele-
misessä ja vaikutuksen rajoittamisessa. (TLA 21 § 1 mom.) 

Kielto- tai rajoitusmerkin yhteydessä ei lisäkilvellä saa mää-
rätä laajempaa kieltoa tai ankarampaa rajoitusta kuin itse 
liikennemerkillä. (LMp 24 § 1 mom.) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

,VP 	 2003 
Yleisohjeet liikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

Jos samaan pylvääseen sijoitetaan kaksi liikenne- 
merkkiä, sijoitetaan liikenteen kannalta tärkeäm-
pi yleensä ylemmäksi. Mandolliset lisäkilvet sijoi-
tetaan välittömästi sen merkin alle, johon ne kuu-
luvat. Lisäkilvessä olevat asiat esitetään seuraa-
vassa järjestyksessä: 
1 . Ajoneuvoryhmät, jota merkki koskee 
2. Aika rajoitus 
3. Voimassaoloaika 
4. Vaikutusalueen pituus tai suunta 
5. Ajoneuvoryhmät, joita merkki ei koske 

Muotoja mitat 

Lisäkilpi on suorakaiteen muotoinen. Varoitusmer-
km etuajo-oikeus- ja väistämismerkin sekä kiel-
to-ja rajoitusmerkin lisäkilven pohja on keltainen, 
reunus punainen ja tunnuskuvio tai teksti yleensä 
musta. Muun merkin lisäkilven pohjaväri, reu-
nuksen väri, tunnuskuvion ja tekstin värit ovat 
yleensä samat kuin päämerkissä. 

Lisäkilven koko määräytyy liikennemerkin koon 
mukaan. Lisäkilpi ei saa olla oleellisesti leveämpi 
kuin varsinainen liikennemerkki. Opastusmerk-
keihin liittyvät lisäkilvet valmistetaan aina opastus- 
merkin levyisiksi. Tarkemmat ohjeet lisäkilpien 
mitoista on annettu liikennemerkkipiirustuskan-
sioissa, TIEL 2131 908. 

Jos liikennemerkkiin liittyy kaksi erillistä lisäkilpeä, 
valmistetaan kilvet saman levyisiksi pidemmän 
tekstin vaatiman mitoituksen mukaisesti. 

Lisäkilven sijoitus 

Lisäkilpi sijoitetaan päämerkin alapuolelle sen 
kanssa samaan pystytasoon. Lisäkilven ja pää- 
merkin väliin jätetään yleensä noin 25 mm väli. 
Esimerkkikuvia lisäkilven sijoittamisesta on sivul-
la 2B-7 - 2B-9. 

21 -2 Merkki kohta iset ohjeet 

Jäljempänä on esitetty ohjeet yksittäisten lisä-
kilpien 811 - 872 käytöstä. 

L$minl :: 
Lisäkilven väri määrä ytyy päämerkin mukaan 

Säädökset 

Varoitusmerkin, etuajo-oikeus- ja väistämismerkin sekä 
kielto- ja rajoitusmerkin lisäkilven pohja on keltainen, reu-
nus punainen ja tunnuskuvio tai teksti yleensä musta. Muun 
merkin lisäkilven pohjaväri, reunuksen väri, tunnuskuvion 
ja tekstin värit ovat yleensä samat kuin päämerkissä. (TLA 
21 § 2 mom.) 

Lisäkilpi sijoitetaan päämerkin alapuolelle sen kanssa sa-
maan pystytasoon. 

Lisäkilven koko määräytyy liikennemerkin koon mukaan. 
Lisäkilpi ei saa olla oleellisesti leveämpi kuin varsinainen 
liikennemerkki. Tielaitoksen keskushallinto antaa lisä-
kilpien mitoista tarkemmat ohjeet. 

Liikennemerkin ja lisäkilven vastaavien värien tulee olla 
samalla tavalla heijastavia. (LMp 23 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

811 	KOHDE RISTEÄVÄLLÄ TIELLÄ 

812 ja 813 KOHDE NUOLEN SUUNNASSA 

Lri 11-1 
811 	 812 

t# 3 k!J 
813 

Yleistä 

Lisäkilvel lä osoitetaan, että liikennemerkin kohde 
on risteävällä tiellä tai vaikutusalue ulottuu sille. 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä 811 käytetään ennen risteystä ja lisä- 
kilpeä 812 risteyksessä. Lisäkilpeä 813 käytetään 
lisäkilven 812 sijasta, kun halutaan osoittaa lisäk-
si etäisyys kohteeseen. 

Lisäkilpeä 811 käytetään varoitusmerkin lisä-
kilpenä, kun kääntyvien ajoneuvojen on tarpeen 
alentaa nopeutta tavallista enemmän vaaran vält-
tämiseksi ja etäisyys risteyksestä risteävällä tiel-
lä olevaan vaarapaikkaan on niin lyhyt, että varoi-
tusmerkkiä ei voida asettaa risteävälle tielle. 

Mitat(mm): 	axb 	axb 
811 	812-813 

suuri 	- 	 - 
normaali 	600x320 	600x250 
pieni 	400x320 	400x250 

Opastusmerkin yhteydessä lisäkilpi mitoitetaan 
päämerkin levyiseksi. 

Lisäkilpiä 811 ja 812 voidaan käyttää muun muas-
sa tienkäyttäjien palvel ukohteiden viitoituksessa. 
Lisäkilpeen 811 voidaan lisätä etäisyyksiä osoit-
tavia lukuja. 

Kohde risteä väliä tiellä -merkin nuo/en kärkiosa 
voi tarvittaessa osoittaa 450  kulmassa yläviistoon. 

Jos on tarpeen osoittaa eritasoliittymän rampilla 
oleva tietyö tai muu kohde, nuolen kärkiosa voi 
osoittaa 45° kulmassa yläviistoon. 

Säädökset 

Lisakilvellä osoitetaan, että liikennemerkin kohde on 
risteävällä tiellä tai vaikutusalue ulottuu sille. Lisäkilpeä 
811 käytetään ennen risteystä ja lisäkilpeä 812 risteykses- 

sä. Lisäkilpeä 813 käytetään lisäkilven 812 sijasta, kun 
halutaan osoittaa lisäksi etäisyys kohteeseen. Lisäkilpeen 
811 voidaan lisätä etäisyyksiä osoittavia lukuja. (LMp 24 §) 

21-3 



LIIKENTEEN OHJAUS 

WP 	 . 	 2003 
Yleusohjeet liukennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

Mitat(mm): 	axb 

suuri 900x320 
normaali 600 x200 
pieni 400 x 200 

814 	VAIKUTUSALUEEN PITUUS 

[ti. 5 n, f1 

Ohjemerkin ja opastusmerkien yhteydessä lisä- 
kilpi mitoitetaan päämerkin levyiseksi. 

Yleistä 

Lisäkilvellä osoitetaan tarvittaessa liikennemerkin 
vaikutusalueen pituus. Toistomerkin yhteydessä 
lisäkilvellä osoitetaan jäljellä olevan vaikutus- 
alueen pituus. Vaikutusalueen pituus lasketaan 
merkistä lukien. 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä 814 käytetään liikennemerkin tarkoit-
taman tienosan pituuden osoittamiseen. Esimer-
kiksi pitkähkön tienosan ollessa tietyön alaisena 
osoitetaan ennen työmaan alkua olevan merkin 
142 (tietyö) yhteydessä koko työnalaisen tien pi-
tuus, johon on lisätty merkin etäisyys tietyön al-
kuun. Jäljellä olevan tietyön pituus osoitetaan tär-
keimpien yleisten teiden liittymien jälkeen. 

Lisäkilpeä ei käytetä nopeusrajoitusmerkin yhtey-
dessä. Varoitusmerkkien yhteydessä lisäkilpeä ei 
yleensä käytetä alle 500 metrin pituisilla vaikutus- 
alueilla. 

Säädökset 

Lisäkilvellä osoitetaan tarvittaessa liikennemerkin vaikutus- 
alueen pituus. Toistomerkin yhteydessä lisäkilvellä osoite-
taan jäljellä olevan vaikutusalueen pituus. Vaikutusalueen 
pituus lasketaan merkistä lukien. (LMp 24 §) 

Jos lisäkilpeen merkittävä vaikutusalueen pituus 
on pienempi kuin yksi kilometri, osoitetaan pituus 
metreinä, muuten kilometreinä. Desimaaliosaan 
ei merkitä nollaa. Vaikutusalueen pituus pyöris-
tetään ylöspäin yleensä seuraavasti: 

matka tarkkuus esim. 
lisäkilvessä 

aIle3Om im 12m 
30-lOOm lOm 60m 
100-l000m 50m 250m 
1 -3km 0,1 km 1,2 km 
3 - 10 km 0,5 km 3,5 km 
ylil0km 1km 12km 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

815 	ETÄISYYS KOHTEESEEN 

300 m_J 
Mitat (mm): 	a x b 

suuri 900x320 
normaali 600 x200 
pieni 400 x 200 

Ohjemerkin ja opastusmerkien yhteydessä lisä- 
kilpi mitoitetaan päämerkin levyiseksi. 

Yleistä 

Lisäkilvellä osoitetaan etäisyys liikennemerkin tar-
koittamaan kohteeseen. Lisäkilpeä voidaan käyt-
tää liikennemerkin tai sen ennakkomerkin yhtey-
dessä. 

Lisäkilven käyttö 

Varoitusmerkin yhteydessä lisäkilpeä käytetään 
taajaman ulkopuolella silloin, kun merkin sijoitus 
poikkeaa normaalista varoitusmerkin sijoitukses-
ta. 

Kielto-ja rajoitusmerkkien sekä eräiden väistämis-
ja ohjemerkkien yhteydessä lisäkilpeä käytetään 
ennakkomerkin yhteydessä osoittamaan etäisyyttä 
liikennemerkin tarkoittamaan kohteeseen. 

Lisäkilpeä voidaan käyttää myös tienkäyttäjien 
palvelukohteiden viitoituksessa. 

Etäisyyttä ilmoitettaessa noudatetaan numero- 
arvojen tarkkuudessa soveltuvin osin merkin 814 
(vaikutusalueen pituus) yhteydessä annettuja oh-
jeita. 

Säädökset 

Lisäkilpeä voidaan käyttää liikennemerkin tai sen ennakko- 
merkin yhteydessä osoittamaan etäisyyttä liikennemerkin 
tarkoittamaan kohteeseen. (LMp 24 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

'VI . 	. 	.. 	 2003 
Yleisohjeet luikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

816 	ETÄISYYS PAKOLLISEEN PYSÄYTTÄMISEEN 

STOP 
200m _______________ 	 suun 

normaali 	 500 x 320 
pieni 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä käytetään merkin 231 (väistämisvel- 
vollisuus risteyksessä) yhteydessä merkin 232 
(pakollinen pysäyttäminen) ennakkomerkkinä. 
Ennakkomerkintää käytetään yleisillä teillä taaja-
man ulkopuolella aina. 

Säädökset 

Lisäkilpeä käytetään merkin 231 yhteydessä merkin 232 
ennakkomerkkinä. (LMp 24 §) 



LIIKENTEEN OHJAUS 

VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
TIEHALLINTO 

821 	VAPAA LEVEYS 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä voidaan kayttää merkin 121 (kapeneva 
tie) yhteydessä osoittamaan tien vapaata leveyt-
tä. Lisäkilpeä ei käytetä, jos olosuhteet edellyttä-
vät merkin 341 (ajoneuvon suurin sallittu leveys) 
käyttöä. 

Varoitusmerkin 121 (kapeneva tie) yhteydessä 
lisäkilpeä käytetään lähinnä varoittamaan muuta 
tietä kapeammista rumpu- tai siltapaikoista. Lisä- 
kilpeä ei yleensä käytetä, jos vapaa leveys on 
kaksiajokaistaisella tiellä suurempi kuin 6,0 met-
riä tai yksiajokaistaisella tiellä suurempi kuin 4,0 
metriä. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 600 x 200 
pieni 	 - 

Lisäkilven numeroarvot 

Kun lisäkilpeen merkittävää leveyttä määritetään, 
pyöristetään mitattu leveys alaspäin lähimpään 0,1 
metriin ja tästä vähennetään turvallisuusvarana 
0,1 metriä. (Esimerkiksi silta-aukon mitattu leve-
ys on 5,08 metriä, lisäkilpeen merkitään 4,9 met-
riä). Erityisistä syistä voidaan käyttää myös suu-
rempaa turvallisuusvaraa. 

Tietyömaan kaivannon tai muun syyn takia kape- 
nevista tien kohdista varoitettaessa ei merkin 121 
(kapeneva tie) yhteydessä käytetä lisäkilpeä 821. 

Säädökset 

Lisäkilpeä voidaan kayttää merkin 121 yhteydessä osoitta-
maan tien vapaata leveyttä. Lisäkilpeä ei käytetä, jos olo-
suhteet edellyttävät merkin 341 käyttöä. Lisäkilpeä ei yleen-
sä käytetä, jos tien vapaa leveys on suurempi kuin 6,0 met-
riä. (LMp 24 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

WP 	 . 	 2003 
Yleusohjeet luikennemerkkuen kaytosta 

TIEHALLINTO 

822 	VAPAA KORKEUS 

Mitat (mm): 	a x b 

1 4.5m 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä käytetään, jos on tarpeen osoittaa 
alikulkupaikan vapaa korkeus. Lisäkilpeä ei käy-
tetä, jos olosuhteet edellyttävät merkin 342 (ajo-
neuvon suurin sallittu korkeus) käyttöä. Lisäkilpi 
kiinnitetään esteeseen. Lisäkilpeä voidaan käyt-
tää erityisistä syistä myös merkin 189 (muu vaa-
ra) yhteydessä. 

Lisäkilpeä voidaan käyttää osoittamaan alikulku- 
paikan vapaata korkeutta, jos vapaa korkeus on 
yli 4,4 metriä. Lisäkilpeä käytetään lähinnä korkei-
den erikoiskuljetusten tavoiteverkolla sijaitsevissa 
kohteissa. 

suuri 	 - 
normaali 	 500 x 320 
pieni 	 - 

Lisäkilven numeroarvot 

Lisäkilpeen merkittävän korkeuden suuruutta 
määritettäessä pyöristetään mitattu korkeus alas-
päin lähimpään 0,1 metriin ja tästä vähennetään 
0,1 metriä. (Esimerkiksi sillan mitattu alikulku- 
korkeus on 4,64 metriä, lisäkilpeen merkitään 4,5 
metriä). Erityisistä syistä voidaan käyttää suurem-
paa turvallisuusvaraa. 

Tarkempia ohjeita korkeutta rajoittavien esteiden 
merkitsemisestä on merkin 342 (ajoneuvon suu-
rin sallittu korkeus) yhteydessä ja kohdassa 2L - 
4. 

Säädökset 

Lisäkilpeä käytetään, jos on tarpeen osoittaa alikulkupaikan 
vapaa korkeus. Lisäkilpeä ei käytetä, jos olosuhteet edellyt-
tävät merkin 342 käyttöä. Lisäkilpeä käytetään joko merkin 
189 yhteydessä tai yksinään esteeseen kiinnitettynä. (LMp 
24 §) 



LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

823 	SÄHKÖJOHDON KORKEUS 

1 
4.5 ml 

Yleistä 

Lisäkilvessä oleva luku ilmoittaa turvallisen vapaan 
korkeuden sähköjohdon kohdalla. 

Lisäkilven käyttö 

Kun alikulkukorkeutta rajoittaa sähköjohto, käy-
tetään lisäkilpeä 823 merkin 342 (ajoneuvon suu-
rin sallittu korkeus) lisäkilpenä. Lisäkilvessä käy-
tettävä numeroarvo harkitaan kussakin tapaukses-
sa tienpitäjän ja johti men omistajan kesken. Pää- 
merkin ja lisäkilven numeroarvo on sama. Lisä- 
kilpeä voidaan käyttää myös merkin 189 (muu 
vaara) yhteydessä lähinnä korkeiden erikoiskul-
jetusten tavoiteverkolla sijaitsevissa kohteissa. 

Sähköistettyjen ratojen johtimet saattavat aiheut-
taa vaaraa varsinkin ylikorkeille kuljetuksille, joten 
turvallinen alikulkukorkeus on yleensä tarkoituk-
senmukaista merkitä kaikissa rautatien ja tien taso- 
risteyksissä. Tällöin lisäkilpi sijoitetaan merkin 171 
(rautatien tasoristeys ilman puomeja) tai 172 (rau-
tatien tasoristeys, jossa on puomit) kanssa sa-
maan pylvääseen. Lisäkilpeä voidaan käyttää li-
säksi merkin 176 (yksiraiteisen rautatien taso- 
risteys) tai 177 (kaksi- tai useampiraiteisen rauta-
tien tasoristeys) yhteydessä. Lisäkilpeä voidaan 
käyttää myös merkin 167 (raitiotie) yhteydessä. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 500x 320 
pieni 	 - 

Tienpitäjä asettaa lisäkilven 823 varoitusmerkkien 
171 (rautatien tasoristeys ilman puomeja)ja 172 
(rautatien tasoristeys, jossa on puomit) alapuolel-
le. Lisäkilpeen tuleva luku, joka ilmoittaa suurim-
man turvallisen alikulkukorkeuden tasoristeyk-
sessä, harkitaan kussakin tasoristeyksessä erik-
seen ja siitä sovitaan rautatien kunnossapitäjän 
kanssa. 

Rautatien kunnossapitäjä asettaa lisäkilven 823 
yleisten teiden ja rautateiden tasoristeyksissä 
merkin 176 (yksiraiteisen rautatien tasoristeys) tai 
177 (kaksi- tai useampiraiteisen rautatien taso- 
risteys) pylvääseen sekä harkintansa mukaan 
yksityisten teiden ja rautateiden tasoristeyksiin. 

Jos tien ja sähköistetyn rautatien tasoristeyksessä 
sijaitsevien johtimien turvallinen alikulkukorkeus 
joissakin erikoisolosuhteissa alittaa 4,4 metriä, 
merkitään tasoristeys merkillä 342 (ajoneuvon 
suurin sallittu korkeus). Merkissä on tällöin osoi-
tettava sellaisen ajoneuvon korkeus, joka voi tur-
vallisesti ylittää tasoristeyksen. Myös tässä tapa-
uksessa käytetään lisäkilpeä 823. 

Sääclökset 

Lisäkilvessä oleva luku ilmoittaa turvallisen vapaan korke-
uden sähköjohdon kohdalla. (TLA 21 §) 

Lisäkilpeä käytetään yleensä sähköistetyn rautatien ja tien 
tasoristeyksessä merkkien 171, 172, 176 tai 177 yhtey-
dessä. (LMp 24 §) 

. 



LIIKENTEEN OHJAUS 

,VJ 	
2003 

Yleisohjeet liikennemerkkien kaytosta 
TIEHALLINTO 

Lisäkilven sijoitus 

Lisäkilpi sijoitetaan varoitusmerkin 171 (rautatien 
tasoristeys ilman puomeja) tai 172 (rautatien taso- 
risteys, jossa on puomit) kanssa samaan 
pylvääseen välittömästi varoitusmerkin alapuolel-
le. Lisäkilpi asetetaan lisäksi merkin 176 (yksirai-
teisen rautatien tasoristeys) tai 177 (kaksi- tai 
useampiraiteisen rautatien tasoristeys) alapuolelle 
sen kanssa samaan pylvääseen tai tällaisen mer-
kin puuttuessa valo-ja äänivaroituslaitteen opastin-
mastoon taikka muuhun sopivaan telineeseen. 

Lisäkilpeä 823 (sähköjohdon korkeus) käytetään kaikissa tien ja sähköistetyn rautatien tasoristeyksissä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

824 ja 825 VAIKUTUSALUE MOLEMPIIN SUUNTIIN 
826 	VAIKUTUSALUE NUOLEN SUUNTAAN 
827 	VAIKUTUSALUE ALKAA 
828 	VAIKUTUSALUE PÄÄTTYY 

Mitat(mm): 	axb 

824 	 825 

rH [tl LIIi 
826 	 827 	 828 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpiä käytetään tarvittaessa liikennemerkkien 
371 (pysäyttäminen kielletty), 372 (pysäköinti kiel-
letty), 381 (vuoropysäköinti), 382 (vuoro-
pysäköinti), 421 - 425 (jalkakäytävän ja pyörätien 
merkit), 426 (moottorikelkkailureitti), 427 (ratsas-
tustie), 520 (liityntäpysäköintipaikka), 521 
(pysäköintipaikka) ja 521 a - 521 c (ajoneuvojen 
sijoitus pysäköintipaikalla) yhteydessä selventä-
mään liikennemerkin vaikutusalueen suuntaa. 

Lisäkilpeä 825 voidaan kielto- ja rajoitusmerkin 
yhteydessä käyttää vain, jos merkkiä käytetään 
toistomerkkinä. Lisäkilpeä 827 ei yleensä käyte-
tä. Lisäkilpeä 828 käytetään merkkien 371, 372, 
381 ja 382 yhteydessä silloin, kun vaikutusalueen 
pituus on yli 30 metriä eikä pääty risteykseen tai 
toiseen pysäköintiä säätelevään merkkiin. 

suuri 	 - 
normaali 	 320 x 320 
pieni 	 - 

+4 

jk+pp 

Ti 
jk 

Esimerkki lisäkilven 824 käytöstä merkin 423 yh-
teydessä. 

Säädökset 

Lisäkilpeä käytetaän tarvittaessa liikennemerkkien 371 372, 	Lisäkilpeä 825 voidaan kielto- ja rajoitusmerkin yhteydes- 
381, 382, 421 - 427, 520, 521 ja 521 a - 521 c yhteydessä 	sä käyttää vain, jos merkkiä käytetään toistomerkkinä. (LMp 
selventämään liikennemerkin vaikutusalueen suuntaa. 	24 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

,VJ 	 2003 
Yleisohjeet luikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

831 HENKILÖAUTO 
832 LINJA-AUTO 
833 KUORMA-AUTO 
834 PAKETTIAUTO 
835 MATKAILUAJONEUVO 

[jt] 	[Q 	1 
831 	832 	833 

Yleistä 

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkki tarkoit-
taa vain lisäkilvessä ilmaistua ajoneuvoryhmää. 
Ajoneuvojen määritelmät ovat asetuksessa ajo-
neuvojen rakenteesta ja varusteista (1256/92). 
Lisäkilven 836 (invalidin ajoneuvo) tarkoittamana 
invatidin ajoneuvona pidetään ajoneuvoa, joka on 
erityisesti varustettu invalidien käyttöön tai kulje-
tukseen taikka jossa on poliisin myöntämä liikunta- 
vammaisen pysäköintilupa. 

836 	INVALIDIN AJONEUVO 
841 	MOOTTORIPYÖRÄ 
842 	MOPO 
843 	POLKUPYÖRÄ 

Mitat(mm): 	axb 

1'I,Il 

normaali 	 600 x 200 
pieni 	 400 x 200 

Ohjemerkin ja opastusmerkien yhteydessä lisä- 
kilpi mitoitetaan päämerkin levyiseksi. 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilvellä ilmoitetaan, mitä ajoneuvoja kielto, ra-
joitus, määräys, ohje tai opastus koskee, jollei tar-
koitusta varten ole erityistä liikennemerkkiä. 

Lisäkilpien 831 - 843 kuvioita ei yhdistetä eikä nii-
hin lisätä tekstejä. Jonkin tai joidenkin ajoneuvo- 
ryhmien vapauttaminen päämerki n osoittamasta 
kiellosta, määräyksestä tai ohjeesta osoitetaan 
aina tekstillisellä lisäkilvellä. 

Säädökset 

Lisäkilvet 831 - 836 ja 841 - 843. Lisäkilvellä osoitetaan, että 
kieltoa, rajoitusta tai ohjetta osoittava liikennemerkki tar-
koittaa vain lisäkilvessä ilmaistua ajoneuvoryhmää. Lisä- 
kilven 835 tarkoittamana matkailuajoneuvona pidetään 
matkailuautoa ja matkailuperävaunua. Lisäkilven 836 
tarkoittamana invalidin ajoneuvona pidetään ajoneuvoa, 
joka on erityisesti varustettu invalidien käyttöön tai kuljetuk- 

seen taikka jossa on poliisin myöntämä liikuntavammaisen 
pysäköintilupa. Lisäkilpeä 836 voidaan käyttää merkin 151 
tai 189 yhteydessä, jolloin se tarkoittaa, että tienkohdassa 
on erityisesti varottava vammaisia. (TLA 21 §) 

Lisäkilvellä ilmoitetaan, mitä ajoneuvoja kielto, rajoitus, 
määräys, ohje tai opastus koskee, jollei tarkoitusta varten 
ole erityistä liikennemerkkiä. (LMp 24 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

844 ja 845 PYSÄKÖINTITAPA 

831 

i_1i 	Mitat (mm): 	a x b 

832 	
suuri 	 - 
normaali 	600 x 200 
pieni 	 400 x 200 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilvellä osoitetaan ajoneuvon sijoitus reuna- 
kiveen nähden. Lisäkilven peilikuvaa voidaan 
myös käyttää. 

Lisäkilpeä voidaan käyttää merkkien 520 (liityntä-
pysäköintipaikka) ja 521 (pysäköintipaikka) yhte-
ydessä. Taajamassa pysäköintipaikka merkitään 
lisäksi tiemerkinnöin. 

Säädökset 

Lisäkilvellä osoitetaan ajoneuvon sijoitus reunakiveen näh-
den. (TLA 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

VJ 	. . 	 .. 	

. 	 2003 
Yleisohjeet liikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

848 KIELTO RYHMÄN A VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSILLE 

849 LÄPIAJOKIELTO RYHMÄN B VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSILLE 

___ 	 IU 
848 	 849 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä 848 käytetään merkin 318 (vaarallisten 
aineiden kuljetus kielletty) yhteydessä, kun kielto 
koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä kos-
kevassa liikenne- ja viestintäministeriön asetu-
ksessa säädetyn ryhmän A vaarallisten aineiden 
kuljetuksia. 

Lisäkilpeä 849 käytetään merkin 318 yhteydessä, 
kun kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetusta 
tiellä koskevassa liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksessa säädetyn ryhmän B vaarallisten ai-
neiden kuljetusten läpiajoa. 

Vaarallisten aineiden reittien merkitseminen esi-
tetään kohdassa 2L - 5. 

Mitat(mm): 	axb 

suuri 	 - 
normaali 	 600x200 
pieni 	 400 x 200 

Säädökset 

Lisäkilpi 848 
Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä 318 osoitettu 
kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä koske-
vassa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa sää-
detyn ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetuksia. 

Lisäkilpi 849 
Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä 318 osoitettu 
kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä koske- 

vassa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa sää-
detyn ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajoa. 
Kuljetus on sallittu, jos aineen kuormaus- tai purkamis-
paikka sijaitsee sanotuin merkein rajoitetulla alueella. 
Kuormaus- tai purkamispaikalle on ajettava lyhintä reittiä, 
ja ajoneuvo on viipymättä kuormauksen jälkeen siirrettävä 
pois merkein rajoitetulta alueelta. (TLA 21 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

WJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
TIEHALLINTO 

851 - 853 VOIMASSAOLOAIKA 

L8 :111 ft8-13)] 
851 	 852 

L8-14 1 
853 

Lisäkilven käyttö 

Voimassaoloaika merkitään lisäkilpeen mustin nu-
meroin (lisäkilpi 851), jos se koskee arkipäivää 
maanantaista perjantaihin. Jos voimassaoloaika 
koskee arkilauantaita, ilmaistaan se mustin nu-
meroin sulkuihin merkittynä (lisäkilpi 852). Sun-
nuntaita ja muuta pyhäpäivää koskeva voimassa-
oloaika merkitään punaisin numeroin (lisäkilpi 
853). Pyhäpäiväksi katsotaan myös itsenäisyys-
päivä ja vapunpäivä. Sinipohjaisessa lisäkilvessä 
käytetään mustan värin sijasta valkoista. 

Lisäkilpeä voidaan käyttää kielto-ja rajoitusmerk-
kien sekä merkkien 520 (liityntäpysäköintipaikka), 
521 (pysäköintipaikka), 521 a - 521 c (ajoneuvo-
jen sijoitus pysäköintipaikalla), 531 - 534 (pysäkki- 
merkit), 541 a -541 b (linja-autokaista) ja 543 a - 
541 b (raitiovaunukaista) yhteydessä sekä lisäk-

si poikkeuksellisesti merkin 716 (nähtävyys) yhte-
ydessä. 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 600 x200 
pieni 	 400x 200 

Ohjemerkin ja opastusmerkien yhteydessä lisä- 
kilpi mitoitetaan päämerkin levyiseksi. 

Jos liikennemerkin yhteydessä on tarpeen käyt-
tää useampia voimassaoloaikoja, voidaan ne si-
joittaa samaan lisäkilpeen. Voimassaoloaika voi-
daan myös yhdistää aikarajoitukseen tai teks-
tilliseen lisäkilpeen. 

Säädökset 

Lisäkilvet 851 - 853. Voimassaoloaika merkitään lisäkilpeen 
mustin numeroin (lisäkilpi 851), milloin se koskee arkipäi-
vää maanantaista perjantaihin. Jos voimassaoloaika kos-
kee arkilauantaita, ilmaistaan se mustin numeroin 
sulkuihin merkittynä (lisäkilpi 852). Sunnuntaita ja muuta 
pyhäpäivää koskeva voimassaoloaika merkitään punaisin 
numeroin (lisäkilpi 853). Pyhäpäiväksi katsotaan myös it-
senäisyyspäivä ja vapunpäivä. Sinipohjaisessa lisäkilvessä 
käytetään mustan värin sijasta valkoista. (TLA 21 §) 

Lisäkilpeä voidaan käyttää kielto- ja rajoitusmerkkien sekä 
merkkien 520, 521, 521 a-521 c, 531 -534,541 a, 541 b, 
543 a ja 543 b sekä lisäksi poikkeuksellisesti merkin 716 
yhteydessä. Mikäli liikennemerkin yhteydessä on tarpeen 
käyttää useampia voimassaoloaikoja, voidaan ne sijoittaa 
samaan lisäkilpeen. (LMp 24 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

,r, 	 . 	. 	.. 	
2003 

Yleisohjeet liukennemerkkuen kaytosta 
TIEHALLINTO 

854 	AIKARAJOITUS 

[3dm inj 
Mitat(mm): 	axb 

suuri 	 - 
normaali 	 600x200 
pieni 	 400 x 200 

Ohjemerkin ja opastusmerkien yhteydessä lisä- 
kilpi mitoitetaan päämerkin levyiseksi. 

Yleistä 

Jos merkkiin 372 (pysäköinti kielletty) on liitetty 
minuuttimäärää (min) tai tuntimäärää (h) osoitta-
va lisäkilpi, on ainoastaan osoitetun minuutti- tai 
tuntimäärän ylittävä pysäyttäminen tai pysäköinti 
kielletty. Merkin 520 (liityntäpysäköintipaikka), 521 
(pysäköintipaikka) tai 521 a - 521 c (ajoneuvojen 
sijoitus pysäköintipaikalla) yhteydessä oleva aika- 
määrää osoittava lisäkilpi ilmoittaa pisimmän saI-
litun pysäköintiajan. 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä käytetään lähinnä merkkien 372, 520, 
521 tai 521 a - 521 c yhteydessä. 

Tunti ja sitä lyhyemmät ajat merkitään minuutteina 
ja tuntia pidemmät tunteina. Aikarajoitus ja voimas-
saoloaika voidaan sijoittaa samaan lisäkilpeen. 

Säädökset 

Jos merkkiin 372 (pysäköinti kielletty) on liitetty minuutti- 
määrää (min) tai tuntimäärää (h) osoittava lisäkilpi, on ai-
noastaan osoitetun minuutti- tai tuntimäärän ylittävä 
pysäköinti kielletty. Merkin 520 (liityntäpysäköintipaikka), 521 
(pysäköintipaikka) tai 521 a - 521 c (ajoneuvojen sijoitus 

pysäköintipaikalla) yhteydessä oleva aikamäärää osoitta-
va lisäkilpi ilmoittaa pisimmän sallitun pysäköintiajan. (TLA 
21 §) 

Tunti ja sitä lyhyemmät ajat merkitään minuutteina ja tuntia 
suuremmat tunteina. Aikarajoitus ja voimassaoloaika voi-
daan sijoittaa samaan lisäkilpeen. (LMp 24 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

855 a ja b MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI 

Lwii.d :iH 
855a 	 855b 

Mitat(mm): 	axb 

suuri 	 - 
normaali 	 600 x200 
pieni 	 400 x 200 

Yleistä 

Lisäkilpi osoittaa, että pysäköintipaikan käytöstä 
tai pysäköinnistä on suoritettava vahvistettu mak-
su lisäkilvessä ilmoitettuna voimassaoloaikana. 
Jollei voimassaoloaikaa ole ilmoitettu, maksu- 
velvollisuus on aina voimassa. 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä 855 a voidaan käyttää merkin 372 
(pysäköinti kielletty) yhteydessä, kun pysäköinnistä 
on suoritettava vahvistettu maksu esimerkiksi 
ajoneuvoneuvokohtaisella pysäköintimittarilla tai 
ennakkomaksulipukkeilla. Tällöin lisäkilvessä on 
yleensä teksti "Ennakkomaksu". 

Pysäköintimittarein varustettujen pysäköintipaik-
kojen yhteydessä merkkiä 521 käytetään vain, jos 
se on tarpeen alueen tai mittareiden havaitsemi-
seksi taikka ajoneuvojen sijoituksen osoittamisek-
si. Jos lisäkilpeä 855 a on käytetty merkin 521 yh-
teydessä, tulee merkin 521 lisäkilpineen kuitenkin 
olla pienoiskoossa pysäköintimittarissa tai sitä 
kannattavassa pylväässä. 

Pysäköintiautomaattien yhteydessä suositellaan 
aina käytettäväksi merkkiä 521 ja lisäkilpeä 855 b, 
jossa teksti "Lippuautomaatti". 

Lisäkilpeä 855 b voidaan käyttää merkin 520 
(liityntäpysäköintipaikka, 521 (pysäköintipaikka) ja 
521 a - 521 c (ajoneuvon sijoitus pysäköintipai-
kaIla) yhteydessä kun pysäköintipai kan käytöstä 
on suoritettava vahvistettu maksu. 

Säädökset 

Lisäkilvet 855 a ja b. Merkin 372 (pysäköinti kielletty) yhtey-
dessä lisäkilpi osoittaa, että pysäköinti on kiellon estämät-
tä sallittu, jos pysäköinnistä on suoritettu vahvistettu mak-
su. Merkin 520 (liityntäpysäköintipaikka), merkin 521 
(pysäköintipaikka) sekä merkkien 521 a - 521 c (ajoneu-
vojen sijoitus pysäköintipaikalla) yhteydessä lisäkilpi osoit-
taa, että pysäköintipaikan käytöstä on suoritettava vahvis-
tettu maksu. 

Maksuvelvollisuus on voimassa lisäkilvessä ilmoitettuna 
voimassaoloaikana. Jollei voimassaoloaikaa ole ilmoitet-
tu, maksuvelvollisuus on aina voimassa. Lisäkilvessä voi-
daan lisäksi ilmoittaa maksun suorittamistapa (esimer-
kiksi'Lippuautomaatti" tai 'Ennakkomaksu") (TLA 21 §) 

Lisäkilpeä 855 a voidaan käyttää merkin 372 yhteydessä 
ja isäkilpeä 855 b merkkien 520, 521 ja 521 a - 521 c yhte-
ydessä, kun pysäköintipaikan käytöstä tai muusta pysä-
köinnistä on suoritettava vahvistettu maksu. (LMp 24 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

,VP 	 2003 
Yleisohjeet luikennemerkkuen kaytosta 

TIEHALLINTO 

856 a ja b PYSÄKÖINTIKIEKON KÄYTTÖVELVOLLISUUS 

3o min 1 
	

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
856a 	 856b 	 normaali 	 600 x 200 

pieni 	 400 x 200 

Yleistä 

Lisäkilvillä osoitetaan pysäköintikiekon käyttö- 
velvollisuus autoa pysäköitäessä sekä pysäköintiin 
liittyvä aikarajoitus. 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä 856 a voidaan käyttää merkin 372 
(pysäköinti kielletty) ja lisäkilpeä 856 b merkin 520 
(liityntäpysäköintipaikka), 521 (pysäköintipaikka) tai 
521 a -521 c (ajoneuvojen sijoitus pysäköinti-pai-
kaIla) yhteydessä sellaiseen pysäköintiin, jolle ei 
ole vahvistettu maksua. Lisäkilpiä saadaan käyt-
tää vain puoleen tuntiin tai täysiin tunteihin rajoite-
tun pysäköinnin yhteydessä. 

Tunti ja sitä lyhyemmät ajat merkitään minuutteina 
ja tuntia pidemmät tunteina. Pysäköintikiekon käyt-
tövelvollisuusja voimassaoloaika voidaan sijoittaa 
samaan lisäkilpeen. 

Säädökset 

Lisäkilvillä osoitetaan pysäköintikiekon käyttövelvollisuus 
autoa pysäköitäessä sekä pysäköintiin liittyvä aikarajoitus. 
Aikarajoituksesta on voimassa, mitä edellä lisäkilvestä 854 
on säädetty. Aikarajoitus lasketaan kuitenkin alkavaksi 
pysäköinnin alkamista seuraavasta puoli- tai tasatunnista. 
Jos aikarajoitus on voimassa vain tiettynä aikana ja ajo-
neuvo on pysäköity aikana, jolloin rajoitus ei ole voimassa 
tai jolloin rajoituksen voimassaolon päättymiseen on alle 
puoli tuntia, sallittu pysäköintiaika lasketaan alkavaksi sil-
loin kun rajoitus tulee seuraavan kerran voimaan. Pysä-
köintikiekon käyttövelvollisuus ei koske henkilöä, joka on 
pysäköinyt auton vammaisen pysäköintiluvalla. (TLA 21 §) 

Lisäkilpeä 856 a voidaan käyttää merkin 372 (pysäköinti 
kielletty) ja lisäkilpeä 856 b merkkien 520 (liityntäpysä-
köintipaikka), 521 (pysäköintipaikka) tai 521 a - 521 c (ajo-
neuvojen sijoitus pysäköintipaikalla) yhteydessä sellaiseen 
pysäköintiin, jolle ei ole vahvistettu maksua. Lisäkilpiä saa-
daan käyttää vain puoleen tuntiin tai täysiin tunteihin rajoi-
tetun pysäköinnin yhteydessä. Aikarajoitus ja voimassa-
oloaika voidaan sijoittaa samaan lisäkilpeen. (LMp 24 §) 
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861a ja 861b ETUAJO-OIKEUTETUN LIIKENTEEN SUUNTA 

EYL+ 
861a 	 861b 

Yleistä 

Paksummalla viivalla osoitetaan etuajo-oikeute-
tun liikenteen suunta ja ohuemmalla viivalla suun-
nat, jotka on liikennemerkillä 231 (väistamisvel-
vollisuus risteyksessä) tai 232 (pakollinen pysäyt-
täminen) osoitettu väistämisvelvollisiksi. 

Lisäkilven käyttö 

Kääntyvä suunta voidaan vain poikkeuksellisesti 
valita etuajo-oikeutetuksi. Tällöin väistämisvel-
vollisuusja etuajo-oikeus osoitetaan aina selvästi 
kaikille ajosuunnille liikennemerkein käyttäen apu-
na lisäkilpeä 861 a tai 861 b. Etuajo-oikeussuhteiden 
määrittämisestä on tarkemmin liikennemerkin 231 
yhteydessä. 

Mitat(mm): 	axb 

suuri 	 - 
normaali 	 500 x 500 
pieni 	 - 

Lisäkilpeä voidaan käyttää liikennemerkkien 211 
(etuajo-oikeutettu tie), 231 ja 232 yhteydessä kään-
tyvän etuajo-oikeutetun suunnan selventämiseksi 
risteyksessä. Erityisestä syystä lisäki 1 peä voidaan 
käyttää myös merkin 189 (muu vaara) yhteydes-
sä. Lisäkilven käyttö merkin 189 yhteydessä tulee 
kysymykseen lähinnä T-liittymässä etuajo-oikeu-
tetulla suunnalla, jos se on kääntyvä. Kilvessä 
osoitettua kuviota sovelletaan tilanteen mukaan. 
Lisäkilpeä 861 b voidaan käyttää ilman kääntyvää 
suuntaa korostavia rakenteita vain tilapäisesti. 
Lisäkilpeä käytetään risteyksen kaikilla tulosuun-
nilla. Lisäkilpeä ei kuitenkaan saa käyttää, jos 
pyörätie nsteää kääntyvää etuajo-oikeutettua suun-
taa samassa tasossa. 

Säädökset 

Paksummalla viivalla osoitetaan etuajo-oikeutetun liiken-
teen suunta ja ohuemmalla viivalla suunnat, jotka on lii-
kennemerkillä 231 tai 232 osoitettu väistämisvelvollisiksi. 
(TLA2I §) 

Lisäkilpeä käytetään selventämään kääntyvää etuajo-oikeu- 
tettua suuntaa risteyksessä. Lisäkilpeä voidaan käyttää 

liikennemerkin 211, 231 tai 232 ja erityisestä syystä myös 
merkin 189 yhteydessä. Kuviota sovelletaan tilanteen mu-
kaan. Lisäkilpeä 861 b voidaan käyttää ilman kääntyvää 
suuntaa korostavia rakenteita vain tilapäisesti. Lisäkilpeä 
käytetään risteyksen kaikilla tulosuunnilla. Lisäkilpeä ei kui-
tenkaan saa käyttää, jos pyörätie risteää kääntyvää etuajo-
oikeutettua suuntaa samassa tasossa. (LMp 24 §) 
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862 	TUKKITIE 

Mitat (mm): 	a x b 

suuri 	 - 
normaali 	 600 x 200 
pieni 	 - 

Lisäkilven käyttö 

Merkkiä voidaan käyttää merkin 162 (sivutien ris-
teys), 163 (sivutien risteys) tai 164 (sivutien riste-
ys) yhteydessä varoittamaan puutavaran kuljetuk-
seen tilapäisesti käytettävän tien risteyksestä. 

Tarkempia ohjeita liikenteen ohjauksesta puuta-
varan kuljetuksen yhteydessä on annettu julkaisus-
sa 'Puutavaran kuljetus yleisillä teillä" TIEL 
2301839. 

Säädökset 

Lisäkilpeä voidaan käyttää merkin 162, 163 tai 164 yhtey-
dessä varoittamaan puutavaran kuljetukseen tilapäisesti 
käytettävän tien risteyksestä. (LMp 24 §) 
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863 	KAKSISUUNTAINEN PYÖRÄTIE 

Mitat(mm): 	axb 

ro O) 	 suuri 	 - 
normaali 	 600 x400 
pieni 	 400 x320 

Yleistä 

Lisäkilvellä voidaan osoittaa tietä risteävä kaksi-
suuntainen pyörätie. 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä voidaan käyttää merkin 231 (väistämis-
velvollisuus risteyksessä) ja 232 (pakollinen py -
säyttäminen) yhteydessä. Lisäkilpeä on syytä 
käyttää erityisesti tilanteissa, joissa on lyhyet näke-
mät tai joissa on muuten vaikea havaita risteävää 
pyöräliikennettä. 

Lisäkilven käyttö paikassa, joissa on lyhyet nä-
kemät. 

Säädökset 

Lisäkilvellä voidaan osoittaa tietä risteävä kaksisuuntainen 
pyörätie. (TLA 21 §) 

Lisäkilpeä voidaan käyttää merkin 231 tai 232 yhteydessä. 
Lisäkilpeä on syytä käyttää erityisesti tilanteissa, joissa on 
lyhyet näkemät tai joissa on muuten vaikea havaita risteävää 
pyöräliikennettä. (LMp 24 §) 
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871 	TEKSTILLINEN LISÄKILPI 

rÄjoittain sum!!J 

Lisäkilven käyttö 

Jos vahvistettua lisäkilpeä ei ole, voidaan käyttää 
tekstillistä lisäkilpeä. 

Lisäkilven tekstikoko valitaan niin suureksi, että 
teksti on riittävän etäältä selvästi luettavissa. Teks-
tin normaali vähimmäiskoko on taajamissa 60 mm 
ja taajamien ulkopuolella 100 mm. Poikkeukselli-
sesti voidaan kuitenkin tekstikokona käyttää taa-
jamissa 30 mm ja taajamien ulkopuolella 60 mm. 

Tekstillisen lisäkilven teksti on pyrittävä saamaan 
lyhyeksi ja selkeäksi. Tavallisimpien tekstillisten 
lisäkilpien mitoitus ja ruotsinkieliset tekstit on esi-
tetty tiehallinnon liikennemerkkipiirustuskansiossa 
TIEL 2131908. Yleisimmät tekstilliset lisäkilvet 
ovat seuraavat: 

"Ajoittain sumua" 

Lisäkilpeä voidaan käyttää varoitusmerkin 189 
(muu vaara) yhteydessä, jos liikenneturvallisuut-
ta haittaavaa ajoittaista sumua esiintyy. Varoitus-
merkin ja lisäkilven käyttö tulee kysymykseen 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

esimerkiksi sellaisilla silloilla, joiden lähettyvillä 
vesistöön lasketaan pakkassäällä lämpimiä vesiä. 
Tähän liittyvät sumumuodostumat ovat yleensä 
ajoittain esiintyviä ja saattavat siksi yllättää ajajan 
täysin etenkin pimeänä aikana. 

"Alue" 

Lisäkilvellä varustetulla liikennemerkillä 361 voi-
daan osoittaa nopeusrajoitusalueen alkaminen, 
kun alueen sisällä oleva muu nopeusrajoitus, esi-
merkiksi pistekohtaisen nopeusrajoitus päättyy. 
Merkintää käytetään aina, kun nopeusrajoitus pie-
nenee muuttumiskohdassa. Jos nopeusrajoitus 
suurenee, on vaihtoehtoisena merkintänä edeltä-
vän rajoituksen päättymistä osoittava merkki 362 
(nopeusrajoitus päättyy). 

"Ei koske tietyön ajoneuvoja" 

Lisäkilpeä käytetään työmaalle tai työmaan käyt-
tämälle alueelle johtavien teiden liittymissä yleen-
sä merkin 311 (ajoneuvolla ajo kielletty) yhteydes-
sä, jos tällainen alue on yleiseltä liikenteeltä sul-
jettu. 

Säädökset 

Jos liikenteen ohjauksessa tarvitaan lisäkilpeä, jota ei ole 
tässä asetuksessa vahvistettu, voidaan käyttää tekstillistä 
lisäkilpeä. (TLA 21 §) 

Lisäkilven tekstikoko tulee valita niin suureksi, että teksti 
on riittävän etäältä selvästi luettavissa. Tekstin normaali 
vähimmäiskoko on taajamissa 60 mm ja taajamien ulko-
puolella 100 mm. Poikkeuksellisesti voidaan kuitenkin 
tekstikokona käyttää taajamissa 30 mm ja taajamien ulko-
puolella 60 mm. (LMp 24 §) 
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"Ei koske tontille ajoa" 

Lisäkilpeä käytetään kielto-ja rajoitusmerkin 312 
(moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty) yh-
teydessä, kun esimerkiksi läpiajoliikenne on siir-
retty kiertotielle ja tonteille ajo on tarpeen sallia 
kyseisen tien kautta. 

Eräissä tapauksissa joudutaan joillekin kiinteistöil-
le suuntautuva liikenne johtamaan kevyelle liiken-
teelle tarkoitettua tietä pitkin. Muu kuin kyseisille 
kiinteistöille suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne 
kielletään tällöin yleensä merkillä 312, joka va-
rustetaan lisäkilvellä "Ei koske mopoja eikä tontille- 
ajoa". Ohjeet merkitsemisestä on esitetty merkin 
423 (yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä) yhteydes-
sä. 

"Sallittu mopoille" 

Lisäkilpeä käytetään merkkien 422 - 425 yhtey-
dessä, jos mopoilu halutaan sallia kyseisellä 
pyöräteil lä. 

"Ku 1 um is uria" 

Lisäkilpeä voidaan käyttää varoittamaan kesto-
päällysteessä olevista liikenteelle haittaa tai vaa-
raa aiheuttavista kulumisurista. 

Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin 189 (muu 
vaara) yhteydessä. Lisäksi käytetään lisäkilpeä 
814 (vaikutusalueen pituus). Varoitusmerkintää ei 
yleensä käytetä, kun nopeusrajoitus on alle 80 km! 
h. 

"Liikennetutkimus" 

Lisäkilpeä käytetään merkin 189 (muu vaara) yh-
teydessä, kun tienkäyttäjiä pysäytetään liikenne- 
tutkimuksessa haastattelua varten. 

"Mitta u styö" 

Lisäkilpeä käytetään mittaustöiden yhteydessä 
merkin 142 (tietyö) lisäkilpenä. Merkkiä voidaan 
käyttää myös tielle asetettavaan varoitus-. 
laitteeseen kiinnitetyn merkin 142 lisäkilpenä. 

Merkin 142 yhteydessä voidaan käyttää myös 
muita työn laatua kuvaavia lisäkilpiä, kuten "Johto- 
työ", "Rumputyö", "Tiemerkintä", jne. Tietöissä 
käytettävistä lisäkilvistä on tarkemmin ohjeessa 
"Liikenne tietyömaalla" TIEL 2272000. 

"Päällyste päättyy" 

Lisäkilpeä käytetään yleensä varoitusmerkin 141 
(epätasainen tie) yhteydessä varoittamaan tien 
kohdasta, jossa päällyste päättyy ja päällysteen 
ja soran välissä on korkeusero. 

"Päällystevau noita" 

Lisäkilpeä voidaan käyttää varoittamaan tien- 
osasta, jolla päällyste on vaurioitunut. Varoitta-
minen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun pääl-
lyste on osittain purkautunut. 

Lisäkilpeä käytetään yleensä merkin 189 (muu 
vaara) yhteydessä. Lisäkilpeä voidaan käyttää 
myös varoitusmerkin 141 (epätasainen tie) yhtey-
dessä. 

"Sateella" 

Tietyt uudet päällysteet ovat sateella liukkaita. Uu-
den päällysteen liukkaudesta varoitetaan merkillä 
144 (liukas ajorata) varustettuna lisäkilvellä "Sa-
teella". Merkintää käytetään vain, jos nopeusrajoi-
tus on suurempi kuin 60 km/h. Uuden sirotepin-
tauksen yhteydessä varoitus ei ole tarpeen. 

Lisäkilpeä voidaan käyttää merkin 144 (liukas ajo- 
rata) yhteydessä varoittamaan mandollisesta uu- 
den päällysteen liukkaudesta. Merkintää käytetään 
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vain, jos nopeusrajoitus on suurempi kuin 60 km! 
h. 

Varoitusmerkillä 144 ja lisäkilvellä "Sateella" voi-
daan varoittaa myös paikallisista olosuhteista 
johtuvasta ajoittaisesta liukkaudesta, esimerkiksi 
sillasta, joka kokemuksen mukaan on sateella liu-
kas. 

"Silta ajoittain jäinen" 

Lisäkilven käytöstä on annettu ohjeita merkin 144 
(liukas ajorata) yhteydessä. 

"Sora najo" 

Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkkien 162 - 164 
(sivutien risteys) yhteydessä varoittamaan sivu- 
tien liittymästä, jossa on merkittävä maa- ja kivi- 
aineksien kuljetusliikenne. 

rkri  

"Tiemerkinnät puuttuvat" 

Lisäkilpeä voidaan käyttää, jos päällystystyön 
seurauksena tiemerkinnät puuttuvat paikoilta, joil-
la ne ovat välttämättömiä ajokaistan valinnan kan-
nalta. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi ohitus-
kaistatiet ja vaikeasti hahmotettavat liittymäalueet. 

Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin 189 (muu 
vaara) yhteydessä. 

"Väistämisvelvollisuus muuttunut" 

Lisäkilpeä käytetään, kun tien väistämisvelvolli-
suutta on muutettu. Lisäkilpeä käytetään varoitus- 
merkkien 162 tai 163 (sivutien risteys) yhteydes-
sä. 

Uudelle pääsuunnalle asetetaan varoitusmerkki 
162 tai 163 ja lisäkilpi "Väistämisvelvollisuus muut-
tunut". Uudelle väistämisvelvolliselle suunnalle 
asetetaan merkki 231 (väistämisvelvollisuus ris-
teyksessä) tai 232 (pakollinen pysäyttäminen) ja 
sen ennakkomerkiksi tekstillinen kilpi "Väistämis-
velvollisuus muuttunut". 

1/ 
ii 

Pääsuunta uudessa U[nnteessc 

1 50-250m 

/ / 

/ 
/ Fistmisv.ivoiti 
/ 	- - uusl 

Esimerkki lisäkilven "Väistämis velvollisuus muuttunut" käytöstä. 

21-24 



LIIKENTEEN OHJAUS 

TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

Varoitusmerkki lisäkilpineen ja tekstillinen kilpi pois-
tetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
väistämisvelvollisuuden muuttumisesta. 

"Yleisrajoitus" 

Yleisrajoituksella tarkoitetaan liikenneministeriön 
päätöksellä taajamissa olevaa yleistä 50 km/h 
nopeusrajoitusta ja taajamien ulkopuolella olevaa 
yleistä 80 km/h nopeusrajoitusta. 

Yleiset nopeusrajoitukset osoitetaan taajamien 
rajakohdissa merkeillä 571 (taajama)ja 572 (taa-
jama päättyy). Muuten yleinen nopeusrajoitus 
merkitään vain silloin, kun merkinnällä osoitetaan 
samalla muun nopeusrajoituksen kuin aluerajoi-
tuksen päättyminen. Merkintää voidaan käyttää 
myös tapauksissa, joissa yleisen nopeusrajoi-
tuksen arvoa tai voimaantuloa on vaikea havaita. 

Lisäkilvellä varustetulla 80 km/h-merkillä osoite-
taan taajaman ulkopuolisen yleisrajoituksen alka-
minen tiekohtaisen tai paikallisen nopeusrajoi-
tuksen päättyessä. Merkkiä käytetään aina päät-
tyvän rajoituksen ollessa suurempi tai yhtä suuri 
kuin 80 km/h ja vaihtoehtoisesti merkin 362 (no-
peusrajoitus päättyy) kanssa, kun päättyvä rajoi-
tus on pienempi kuin 80 km/h. 

Lisäkilvellä varustetulla 50 km/h-merkillä osoite-
taan yleisrajoituksen uudelleen alkaminen taaja-
massa, kun taajamassa oleva muu kuin alueelli-
nen nopeusrajoitus, esimerkiksi pistekohtainen 
nopeusrajoitus, päättyy. Merkkiä käytetään aina, 
kun päättyvä rajoitus on yleisrajoitusta suurempi 
ja vaihtoehtoisesti merkin 362 kanssa, kun päät-
tyvä rajoitus on yleisrajoitusta pienempi. Jälkim-
mäisessä tapauksessa käytetään mieluummin 50 
km/h-merkkiä ja lisäkilpeä, jos voi syntyä epäsel-
vyyttä, ollaanko edelleen taajamassa. 
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872 	TEKSTILLINEN LISÄKILPI "Huoltoajo sallittu" 

Mitat (mm): 
Huoltoa jo 

sallittu 	 mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

Lisäkilven käyttö 

Lisäkilpeä 872 käytetään yleensä merkin 312 
(moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty) yh-
teydessä. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös mui-
den ajokieltoa osoittavien merkkien yhteydessä. 

Säädökset 

Lisäkilpi 871 ja 872. Jos liikenteen ohjauksessa tarvitaan 
lisäkilpeä, jota ei ole tässä asetuksessa vahvistettu, voidaan 
käyttää tekstillistä lisäkilpeä. 
Lisäkilvellä 872 osoitetaan, että liikennemerkistä ilmene-
vän kiellon estämättä on sallittu: 

1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laittei-
den huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin kun se on 
välttämätöntä; 

2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joi-
den kantamista ei niiden painavuuden tai muun erityi-
sen syyn takia ole kohtuullista edellyttää; 

3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumis-
kyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairau-
den takia taikka muusta syystä rajoittunut; 

4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavan-
aan useampi kuin yksi alle 7 vuoden ikäinen lapsi; 

5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai 

6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikunta- 
vammainen. (TLA 21 §) 
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2J 	TEKSTILLISET KILVET 

2J - 1 	Yleistä 

Tekstillisiä kilpiä käytetään yleensä tapauksissa, 
joissa tienkäyttäjälle ei voida antaa riittäviä ohjei-
ta, määräyksiä, varoituksia tai muuta tärkeää tie-
toa tieliikenneasetuksen mukaisilla liikennemer-
keillä ja lisäkilvillä. 

Varoituksen, kiellon tai rajoituksen sisältävä teks-
tillinen kilpi on keltainen, teksti musta ja reunus 
punainen. Määräyksen, ohjeen tai opastavan tie-
don sisältävä tekstillinen kilpi on sininen, teksti 
valkoinen ja reunus valkoinen. 

Tekstillisten kilpien ruotsinkieliset tekstit on esitet-
ty liikennemerkkipiirustuskansioissa. 

2J —2 	Merkkikohtaiset ohjeet 

Seuraavien tekstillisten kilpien käytöstä on esitet-
ty ohjeet kohdassa 2L Liikenteen ohjauksen 
erityistapauksia: 

Ajovalojen käyttö 	 2L - 7 
Painorajoitettu lautta 	2L - 1 
"Ohituskaistan alkuun x km" 	2L - 9 
"Sammuta ajovalot odotusajaksi" 2L - 1 

Jäljempänä on esitetty ohjeet eräiden muiden yk-
sittäisten tekstillisten kilpien käytöstä. 

Säädökset 

Liikennemerkit jaetaan varoitusmerkkeihin, etuajo-oikeus-
ja väistämismerkkeihin, kielto- ja rajoitusmerkkeihin, 
määräysmerkkeihin, ohjemerkkeihin, opastusmerkkeihin 
ja lisäkilpiin. 

Jos liikenteen ohjauksessa tarvitaan liikennemerkkiä, jota 
ei ole tässä asetuksessa vahvistettu, voidaan käyttää suo-
rakaiteen muotoista tekstillistä kilpeä. (TLA 11 §) 
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"NOPEUSNÄYTTÖ" 

Mitat (mm): 	teksti 
ii [.1.Ii1t'i1 

normaali 	 200 

Merkin käyttö 

Tekstillisellä kilvellä ilmoitetaan etäisyys edessä 
tienvarrella olevaan nopeusnäyttöön. 

Merkin sijoitus 

Kilpi sijoitetaan 300 - 500 metriä ennen nopeus- 
näyttöä tien oikealle puolelle. Kilven sijoituksessa 
noudatetaan opastusmerkkien yleisiä sijoitus- 
periaatteita. 
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"VÄISTÄMISVELVOLLISUUS MUUTTUNUT" 

Väistämisvelvollisuu 
Lunut 	1 	

Mitat (mm): 	teksti 

	

____________ 	 suuri 	 200 
normaali 	 150 
pieni 	 100 

Merkin käyftö 

Tekstillistä kilpeä käytetään, kun tien väistämis-
velvollisuutta on muutettu entiseen totuttuun käy-
täntöön nähden. Kilpeä käytetään, jotta entisestä 
etuajo-oikeutetusta suunnasta tulevat ajoneuvot 
havaitsisivat muuttuneen tilanteen. Kilpeä käyte-
tään yleensä samanaikaisesti lisäkilven 'Väistä-
misvelvollisuus muuttunut" kanssa noudattaen 
lisäkilven yhteydessä annettuja ohjeita. 

Kilpi asetetaan uudelle väistämisvelvolliselle suun-
nalle merkin 231 (väistämisvelvollisuus risteykses-
sä) tai 232 (pakollinen pysäyttäminen) ennakko- 
merkiksi. 
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TIEHALLINTO 

"YLEINEN TIE PÄÄTTYY" 

Mitat (mm): 	teksti 

normaali 	 150 •.ttt4 

Merkin käyttö 

Tekstillisellä kilvellä voidaan osoittaa yleisen tien 
päättyminen silloin, kun tieyhteys jatkuu yksityise-
nä tienä. Kilpeä käytetään pääasiassa silloin, kun 
yksityisenä tienä jatkuvan tien hoidon ja laadun taso 
poikkeaa yleisen tien hoidon ja laadun tasosta eikä 
tienkäyttäjä välttämättä pysty tätä päättelemään 
yleisen tien päättymiskohdassa. Jos tien päät-
tymiskohdassa tai sen läheisyydessä olevasta tien 
kapenemisesta, mutkasta tai muusta vaarasta on 
tarpeen varoittaa yleisen tien käyttäjää, asetetaan 
kyseisestä vaarasta kertovat liikennemerkit. 

Merkin sijoitus 

Kilpi sijoitetaan yleisen tien päättymiskohtaan tai 
kohtaan, jossa tienpitovastuu vaihtuu. 
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WJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 
TIEHALLINTO 

TIENNIMIKILPI 

Isomäentie 

Tarkoitus ja sisältö 

Tiennimikilpi osoittaa yleisen tien, kadun, raken-
nuskaavatien tai yksityisen tien nimen. Yleisen 
tien, kadun, rakennuskaavatien tai yksityisen tien 
kunnan osoitejärjestelmän mukainen nimi merki-
tään yleensä kilpeen kokonaisuudessaan. Tunnuk-
sia tai suuntanuolia kilpeen ei merkitä. 

Tiennimikilven tekstikoko on 100 mm. Taajamas-
sa voidaan käyttää myös kokoa 80 mm. 

Tiennimikilven käyttö 

Tiennimikilpeä käytetään haja-asutusalueiden 0-

soitejärjestelmän osana täydentämään viitoitus-
järjestelmää haja-asutusalueilla. Sitä voidaan käyt-
tää myös taajamissa ja muilla taajaan rakennetuilla 
alueilla. Tiennimikilpeä voidaan käyttää yleisen tien, 
kadun, kaavatien tai yksityisen tien suuntaan riip-
pumatta siitä, onko liittymässä samaan suuntaan 
tienviitta, osoiteviitta tai yksityisen tien viitta. 

Tiennimikilpeä ei käytetä moottori- ja moottori-
liikenneteillä eikä niiden ramppien erkanemiskoh-
dissa. Rampin ja risteävän tien liittymässä tien-
nimikilpiä käytetään risteävän tien suuntaan. Poik-
keuksellisesti tiennimikilpeä voidaan käyttää myös 
rampin suuntaan, jos rampilla on tonttiliittymä. 
Muiden teiden eritasoliittymissä tiennimikilpeä voi-
daan käyttää myös ramppien suuntaan. 

Tarkemmat ohjeet haja-asutusalueiden osoite- 
järjestelmästä ja tiennimikilpien käytöstä on kunti-
en keskusjärjestöjen laatimassa ohjeessa "Haja-
asutusalueiden osoitejärjestelmä ja osoitekartta". 

Mitat (mm): 

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

Tiennimikilven sijoitus 

Tiennimikilpi sijoitetaan liittymän välittömään lähei-
syyteen kilvessä osoitetun tien puolelle ja sen 
suuntaiseksi. Kilpi kiinnitetään yleensä erilliseen 
pylvääseen, mutta se voidaan kiinnittää myös sei-
nään, aitaan, tai vastaavaan rakenteeseen. Täl-
löin tien nimen näkyminen myös toisesta ajosuun-
nasta edellyttää toisen tiennimikilven sijoittamista 
liittyvän tien toiselle puolelle. 

Tiennimikilpeä ei kiinnitetä samasta suunnasta 
luettavaksi tarkoitettujen liikennemerkkien ja viit-
tojen kanssa samaan pylvääseen. Tiennimikilpi 
voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti kiinnittää sa-
maan pylvääseen yksityistien viitan ja osoiteviitan 
kanssa ottaen huomioon tiennimikilven korkeus- 
asemasta annetut ohjeet. Tällöin tiennimikilpi kun- 
n itetään muiden viittojen yläpuolelle. 

Tiennimikilven alimman reunan korkeus tien, 
pyörätien tai jalkakäytävän pinnasta on vähintään 
2,0 metriä, normaalisti kuitenkin 2,5 metriä. 

Tiennimikilven etäisyys yleisen tien pientareen 
ulkoreunasta on noin 4 metriä. Kilven etäisyys 
kadun, kaavatien tai yksityisen tien ajoradan reu-
nasta on vähintään 1,0 metriä ja enintään 3,5 
metriä. 
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Tiennimi- ja numerokilven s/oittaminen. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEFIALLINTO 

2K MUUT VAHVISTETUT LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET 

2K - 1 Yleistä 2K - 2 Merkkikohtaiset ohjeet 

Muilla vahvistetuilla liikenteenohjauslaitteilla tarkoi-
tetaan näissä ohjeissa sekä liikenne-ja viestintä- 
ministeriön kokeilutarkoituksessa vahvistamia lii-
kenteen ohjauslaitteita että tiehallinnon vahvistamia 
muita tarpeellisia liikenteen ohjauslaitteita. Tielle 
asetettavat sulku- ja varoituslaitteet on käsitelty 
erilli-sessä ohjeessa. 

Määräystä, ohjetta tai opastusta varten asetetta-
vat muut vahvistetut liikenteen ohjauslaitteet ovat 
sinivalkoisia. Varoituksen, kiellon tai rajoituksen 
sisältävä muu vahvistettu liikenteen ohjauslaite on 
keltainen, teksti musta ja reunus punainen. Ajo- 
radan ulko- tai yläpuolelle olevissa kiinteissä es-
teissä käytettävissä liikenteen ohjauslaitteissa 
sekä varoituslaitteissa käytettävät värit ovat mus-
taja keltainen. Reuna-ja liittymäpaalujen värit on 
esitetty kyseisten liikenteen ohjauslaitteiden koh-
dalla. 

Jäljempänä on esitetty muiden vahvistettujen lii-
kenteen ohjauslaitteiden merkkikohtaiset ohjeet. 

Säädökset 

Liikennemerkkien, liikennevalojen ja tiemerkintöjen lisäk-
si voidaan liikenteen ohjaukseen käyttää sulku- ja varoitus- 
laitteita sekä muita liikenteen ohjauslaitteita sen mukaan 
kuin niistä erikseen määrätään. 
Tielle asetettavien sulkulaitteideri värit ovat punainen ja kel-
tainen. Tienkäyttäjien varoittamiseksi voidaan sulku- 
laitteissa käyttää vilkkuvaa keltaista valoa tai, jos tie on ko-
konaan suljettu, kiinteää punaista valoa. 
Ajoradan ulko- tai yläpuolella olevissa kiinteissä esteissä 
ja varoituslaitteissa käytettävät värit ovat musta ja keltai-
nen. (TLA 46 §) 

Liikenneministeriö voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käy-
tettäviksi muunkinlaisia liikenteen ohjauslaitteita ja antaa 
tämän asetuksen säännöksiä täydentäviä määräyksiä. 
Tielaitoksen keskushallinto antaa tarkempia ohjeita 
liikennemerkkien, tiemerkintöjen ja sulkulaitteiden väreis-
tä, rakenteesta ja mitoituksesta sekä vahvistaa muut tar-
peelliset liikenteen ohjauslaitteet. (TIA 55 §) 

Liikenteen ohjauksessa saa käyttää vain sellaisia liikenne- 
merkkejä, tiemerkintöjä ja laitteita, jotka täyttävät tielaitoksen 
keskushallinnon asettamat väriä, rakennetta ja mitoitusta 
koskevat vaatimukset. (LMp 5 §) 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

WP 	 . 	 2003 
Yleusohjeet liukennemerkkuen kaytosta 

TIEHALLINTO 

KIERTOSUOSITUSTAULU 

Mitat (mm): 

Yleistä 

Kiertosuositustaul un tarkoituksena on johdattaa 
niin suuri määrä liikenteestä kuin mandollista vaih-
toehtoiselle reitille työnalaisen tieosuuden kohdal-
la. 

Merkin käyttö 

Kiertosuositustaulua voidaan käyttää, jos työn- 
alaisen tieosuuden kautta ajaminen on tien- 
käyttäjälle hidasta, työmaalle haitallista ja työmaa 
on mandollista kiertää jonkin toisen reitin kautta. 
Kiertosuositustaulussa esitettyä työkohdetta tau-
lussa kuvaa liikennemerkki 142 (tietyö). Merkin 142 
yhteydessä käytetään aina lisäkilpeä 814 
(vaikutusalueen pituus). 

Kiertosuositus  

mitoitetaan 
tapauskohtaisesti 

Kiertosuositustaulussa käytettävät värit ovat seu-
raavat: 
- taulun pohja keltainen, vesistöjen osalta sini-

nen 
- teksti musta, iso alkukirjain, pienaakkosin 
- suositeltava reitti harmaa 
- muu tieverkko harmaa 
- tietyöosuus puna-keltainen katkoviiva 
- pienoiskoossa oleva merkki 142 lisäkilpineen 

ja tiennumerot merkkikohtaisten värien mukai-
set 

Kaikki edellä olevat värit ovat mustaa lukuunotta-
matta heijastavaa materiaalia. 

Taulun sijoitus 

Jyväskylä 
Taulu sijoitetaan tien varteen ennen vaihtoehtoi-
selle reitille lähtevää kohtaa. 

Jämsä 
	 Taulun käytöstä on tarkemmin ohjeessa "Liikenne 

IJj j 
	 tietyömaalla" TIEL 2272000. 

[fkmt] 1 

Heinola 

Lahti 

Kiertosuositustaulu. 
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TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

ERKANEMISMERKKI 

Mitat (mm): 	a x b 

normaali 	 600 x 1 200 

Merkin käyttö 

Merkillä osoitetaan moottori- ja moottoriliikenne-
tieltä erkanevan rampin alkamiskohta. Merkillä 
voidaan osoittaa erkanemiskohta myös muissa 
eritasoliittymissä, jos erkaneminen voi tapahtua 
ajonopeutta oleellisesti pienentämättä. Näissä liit-
tymissä käytetään tienviitan sijasta erkanemisviit-
taa. Merkissä on valkoiset raidat sinisellä pohjalla. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan siten, että sen alareunan kor-
keus on 1,2 - 2,2 metriä tien pinnasta. Erkanemis-
merkki sijoitetaan siten, että merkin reunan etäi-
syydeksi moottoritien ja rampin pientareiden reu-
nasta tulee noin metri. 
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4ffI 

[ES .OWT7  

Erkanemismerkillä osoitetaan moottoritieltä erkane van rampin erkanemiskohta 

Ns. "kalanpyrstöllittymässä" ei käytetä erkanemismerkkejä, vaan merkkiä 418 (liikenteenjakaja). 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

KIERTOTIEN SUUNTANUOLI 

Mitat(mm): 	axb L 	1 	normaali 	 1000x500 

Merkin käyttö 

Kiertotien suuntanuolta käytetään sulkuaidan tai 
sulkupuomin yhteydessä osoittamaan ajosuuntaa 
kiertotielle. Tietöiden liikenteen järjestelyjen yhtey-
dessä ei yleensä käytetä liikennemerkkiä 411 (pa-
kollinen ajosuunta) vaan ajosuunta osoitetaan 
kiertotien suuntanuolella. Kiertotien suuntanuolen 
tilalla tai sen lisäksi voidaan käyttää kiertotien viit-
toja. 

Merkin sijoitus 

Merkin sijoitus erilaisissa kiertotietapauksissa on 
esitetty ohjeessa "Liikenne tietyömaalla" TIEL 
2272000. 
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TIEHALLINTO 

KAARTEEN SUUNTAMERKKI 

r 
Merkin käyftö 

Merkkiä voidaan käyttää kaarteissa, joiden kaarre- 
säde pienenee. Käyttö tulee kyseeseen erityisesti 
pitkissä, muuttuvasäteisissä kaarteissa. Merkkiä 
voidaan käyttää myös taustamerkkinä kaarteissa, 
jos tien reunan havaitseminen on poikkeuksellisen 
vaikeaa esimerkiksi tiestä poispäin viettävän 
maaston vuoksi. 

Kaarteen suuntamerkkejä käytetään siten, että tien 
optinen ohjaus merkitään johdonmukaisesti ja yh-
tenäisesti riittävän pitkällä tiejaksolla. 

Merkin sijoitus 

Merkit sijoitetaan maastoon siten, että merkin ala- 
reuna on 0,8 - 1 ,2 metriä tien pinnan yläpuolella. 
Merkit sijoitetaan siten, että kulloinkin näkyväksi 
tarkoitetut merkit ovat kohtisuorassa tulosuuntaa 
vastaan. 

r 
,1 	 / 

Esimerkki kaarteen suuntamerkin käytöstä. 

Mitat (mm): 	a x b 

normaali 	 600x600 
pieni 	 400 x 400 

Yhdessä kaarteessa merkkejä sijoitetaan vähin-
tään kolme merkkiä suuntaa kohti. Muuttuva-
säteisissä kaarteissa merkkien välinen etäisyys 
pienenee kaarresäteen pienentyessä. Merkkien 
väliset etäisyydet valitaan maastossa tilanteen 
mukaisesti siten, että merkit antavat hyvän opti-
sen ohjauksen. Lähtökohtana voidaan käyttää seu-
raavia ohjeellisia taulujen välimatkoja: 

kaarresäde 	taulujen välimatka 
50m 15m 
lOOm 20m 
200m 30m 
300m 45m 
400m 60m 
500m 75m 
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TIEHALLINTO 

TAUSTAMERKKI 

r__ 

	
Mitat(mm): 	axb 

normaali 	 1200x600 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään osoittamaan ajoradassa olevia 
poikkeuksellisen pien isäteisiä kaarteita, yllättäviä 
ajosuunnan muutoksia sekä eräissä tapauksissa 
T-liittymän taustamerkkinä. 

T-liittymän tienviitat on pyrittävä sijoittamaan 
liittymän taakse siten, että ne toimivat tausta- 
merkkeinä. Jos tienviittoja ei ole mandollista sijoit-
taa taustamerkin tapaan, voidaan lisäksi käyttää 
erillisiä taustamerkkejä. T-liittymässä tausta- 
merkkejä tarvitaan kaksi, yksi merkki kumpaankin 
erkanevaan suuntaan. 

Merkkiä voidaan käyttää myös optisen ohjauksen 
parantamiseen, milloin uuden tien linjaus haarau-
tuu vanhasta tiestä ja erkanemiskohdassa saat-
taa syntyä epäselvyyttä tien jatkumisesta. 

Milloin taustamerkkiä käytetään poikkeuksellisen 
pienisäteisessä kaarteessa, on kaarteesta varoi-
tettava myös varoitusmerkillä 111 (mutka oikeal-
le), 112 (mutka vasemmalle), 113 (mutkia, joista 
ensimmäinen oikealle) tai 114 (mutkia, joista en-
simmäinen vasemmalle). 

Jos tiellä käytettävä ajonopeus on suurempi kuin 
80 km/h tai taustamerkki näkyy kauempaa kuin 
300 metrin etäisyydeltä, käytetään taustamerkkinä 
yleensä kahta peräkkäistä 1 200 mm:n pituista 
lamellia. 

Merkin sijoitus 

Taustamerkki sijoitetaan maastoon siten, että sen 
alareuna on 0,8 - 1,2 metriä tien pintaa korkeam-
malla. Merkit sijoitetaan siten, että merkki tai mer-
kit antavat johdonmukaisen ja havainnollisen ku-
van tien jatkumisesta. 

Taustamerkki sijoitetaan kohtisuoraan kaarteen 
tulosuuntaa vastaan. T-liittymässä taustamerkki 
pystytetään kuitenkin siten, että merkki on päätien 
suuntainen riippumatta liittymiskulmasta ja että 
merkki on näkyvissä mandollisimman pitkälle sivu- 
tien suuntaan. 

Taustamerkki sijoitetaan siten, että muista suun-
nista lähestyville tienkäyttäjille ei synny väärinkä-
sityksiä. 

Milloin taustamerkki asetetaan mäen harjanteen 
taakse siten, että tienkäyttäjä havaitsee sen lähem-
pää kuin pysähtymisnäkemän päästä, voidaan 
samaan telineeseen sijoittaa kaksi taustamerkkiä 
päällekkäin. Taustamerkit sijoitetaan siten, että 
kanden päällekkäisen taustamerkin etäisyys kor-
keussuunnassa on vähintään 1,0 metriä. 
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T-Iiittymän tienviitat on pyrittävä sUoittamaan  siten, että ne toimivat taustamerkkeinä. 

Kumpareen taakse jäävän taustamerkin havaittavuutta voidaan parantaa sijoittamalla kaksi taustamerkkiä 
samaan telineeseen päällekkäin. 
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TIEHALLINTO 

TAUSTAMERKKI VARALASKUPAIKALLA 

r 4 Mitat(mm): 	axb 

normaali 	 3530 x 900 

Merkin käyttö 

Varalaskupaikan päättymiskohta on liikenne-
turvallisuussyistä tarpeen merkitä taustamerkillä, 
jotta varalaskupaikan suunnasta tuleva ajoneuvo 
ei varalaskupaikan päättymis-kohdassa ajaisi tiel-
tä. 

Merkin sijoitus 

Varalaskupaikan taustamerkki sijoitetaan 5 - 6 
metrin etäisyydelle varalaskupaikan levennyksen 
päättymiskohdan jälkeen ja 1 - 2 metrin etäisyy-
delle pientareen ulkoreunasta. Varalaskupaikan 
taustamerkin alareunan korkeus ajoradan pinnas-
ta on paikkakunnan lumisuusolosuhteista riippu-
en 1 -1,5 metriä. 

Merkin sijoittaminen kyseiseen paikkaan haittaa 
varalaskupaikan lentotoimintaa siten, että se ly -
hentää käyttökelpoista kiitotien pituutta noin 50 
metrillä. Tästä syystä merkin varret on tehtävä si-
ten, että merkki voidaan taittaa maan pintaan etu-
käteen suunnitellun lentotoiminnan ajaksi. 

Taustamerkin sijoittaminen varalaskupaikalle. 
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TIEHALLINTO 

REUNAMERKKI 

Merkin käyttö 

Merkkiä käytetään pylväiden, pilareiden, siltojen 
maatukien ja muiden vastaavien esteiden merkit-
semiseen, jos nämä ovat niin lähellä ajorataa, että 
niihin törmäämisen vaaran katsotaan olevan ole-
massa. Merkin käyttö on aiheellista, jos kiinteä sivu- 
este kaventaa piennarta tai ajorataa. 

Reunamerkkiä käytetään osoittamaan myös tien 
reunaa, kun ajorata kapenee äkillisesti. Kapeneva 
kohta merkitään reunamerkillä siten, että merkit 
osoittavat ajokelpoisen ajoradan reunan noin 
20 metrin välein. Kapean, liikenteelle vaarallisen 
tienkohdan havaitsemista voidaan tehostaa myös 
reunapaalujen avulla reunapaaluista annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Merkkejä ja paaluja käytetään 
joissakin kohteissa vaihtoehtoisesti riippuen siitä, 
kuinka tehokkaasti kohteesta halutaan varoittaa. 

Reunamerkkiä voidaan käyttää tarvittaessa myös 
osoittamaan ajoradan leven nyksen, esimerkiksi 
linja-auton pysäkin päättymiskohtaa erityisesti 
sisäkaarteessa. 

Reunamerkin lisäksi käytetään eräissä tapauksis-
sa varoitusmerkkiä 121 (kapeneva tie) siitä annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. 

Mitat (mm): 	a x b 

normaali 	 300 x 1 200 

Merkin sijoitus 

Merkit sijoitetaan sivusuunnassa samaan linjaan 
siten, että merkin poikkijuovat ovat tielle päin 
kaltevia ja niiden ajorataa lähinnä oleva reuna on 
samalla tasolla sen esteen kanssa, jonka merkit-
semiseen niitä käytetään. Molemmilta puolilta 
sivuutettavan esteen merkitsemiseen käytetään 
reunamerkkiä, jonka poikkijuovat ovat vaaka- 
suunnassa. Merkin alareunan korkeus tien pinnas-
ta on vähintään 0,25 metriä. Este merkitään koko 
korkeudeltaan tai vähintään 1,2 metrin pituisena 
jaksona. Tarpeen mukaan useampia merkkejä 
voidaan asettaa päällekkäin. 

Jos reunamerkkiä käytetään osoittamaan tien reu-
naa, sijoitetaan reunamerkki pääsääntöisesti 0,8 
metrin etäisyydelle päällysteen reunasta. Poik-
keuksellisesti, esimerkiksi jyrkän luiskan reuna- 
merkki voidaan sijoittaa lähemmäksi päällysteen 
tai pientareen reunaa, ei kuitenkaan pientareelle. 
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TIEHALLINTO 

Reunamerkkiä voidaan käyttää myös osoittamaan pientareen levennyksen päättymiskohtaa. 
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KORKEUSMERKKI • Mitat (mm): 	a 

normaali 	 400 
pieni 	 200 

pituus esteen mittojen mukaan 
Merkin käyttö 

Korkeusmerkkiä käytetään siltojen, tu nneleiden 
tms. yhteydessä, kun sallittu alikulkukorkeus on 
alle 4,0 metriä. Sallitun alikulkukorkeuden ollessa 
4,0 - 4,4 metriä korkeusmerkkiä käytetään yleen-
sä kohteissa, jotka sijaitsevat vilkkaasti liiken-
nöidyillä raskaan liikenteen ja korkeiden erikois-
kuljetusten käyttämillä teillä. Merkkiä voidaan käyt-
tää myös tienkohdissa, joissa muista syistä on 
normaalia suurempi vaara törmätä esteeseen. 

Rajoitetun korkeuden merkitsemisestä on tarkem-
pia ohjeita merkin 342 (ajoneuvon suurin asallituu 
korkeus) yhteydessä ja kohdassa 2L - 4. Sallittu 
alikulkukorkeus on tarkistettava aika ajoin ja aina 
uudelleenpäällystyksen yhteydessä. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan esteeseen siten, että sen ala- 
reuna tulee siltapalkin tai muun esteen alareunan 
kanssa samaan korkeustasoon. Merkin koko pi-
tuus määräytyy esteen mittojen perusteella. 
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TIEHALLINTO 

ALIKULUN KORKEUSMITTA 

Mitat(mm): 	axb 

normaali 	 500 x 320 

Merkin käyttö 

Alikulun korkeusmittaa käytetään holviaukoissa ja 
muissa vastaavissa alikulkuaukoissa, joissa 
alikulkukorkeus vaihtelee tien poikkisuunnassa. 
Sallituiksi korkeuksiksi muutetut mitatut korkeudet 
ja näiden mittauskohdat merkitään holviaukon reu-
naan mittauskohtaan alikulun korkeusmitalla. 

Rajoitetun korkeuden merkitsemisestä on tarkem-
pia ohjeita merkin 342 (ajoneuvon suurin sallittu 
korkeus) kohdalla ja kohdassa 2L -4. 
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TIEHALLINTO 

LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄN TEHOSTAMISMERKKI 

Mitat (mm): 

a 	 60 - 250 
b 
	

900 

I.1 
Li 

Merkin käyttö 

Merkki voidaan kiinnittää liikennemerkkien 411 - 
418, 511, 520, 521 ja 521 a - 521 c pylvääseen 
tehostamaan pylvään näkyvyyttä. 

Käyttökohteita ovat esimerkiksi liikennesaarek-
keiden päissä olevat liikenteenjakajamerkit 417 ja 
418, joiden yli on ajettu sekä pysäköintimerkit 520 
- 521 c, joiden havaitseminen peruuttavasta ajo- 
neuvosta voi olla vaikeaa. 

Suojateiden yhteydessä käytetään kapeaa merk-
kiä, jottei merkki huononnajalankulkijan havaitta-
vuutta ja näkemää. Myös muissa tilanteissa on 
varmistettava, ettei merkistä aiheudu katvealueita. 
Merkin yläreunan ja liikennemerkin väliin jätetään 
vähintään 300 mm:n väli. Merkin alareunan kor-
keus liikennesaarekkeen tai tien pinnasta on vä-
hintään 150 mm. Merkki voi olla myös lieriömäi-
nen. 

Tehostamismerkkiä käytettäessä on huolehditta-
va siitä, että samassa pylväässä olevan liikenne- 
merkin heijastavuusominaisuudet ovat aina vähin-
tään yhtä hyvät kuin tehostamismerkillä. 
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TIEHALLINTO 

YLEINEN NOPEUSRAJOITUS 

Mitat (mm): 	axb 

suuri 
normaali 
	

2840 x 2720 
pieni 

Merkin käyttö 

"Yleinen nopeusrajoitus" -merkillä ilmoitetaan ra-
janylityspaikoilla ja autolauttasatamissa Suomes-
sa olevasta nopeusrajoitusjärjestelmästä. Taulus-
sa osoitetaan erikseen taajamissa ja taajamien 
ulkopuolella oleva yleinen nopeusrajoitus. 

Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan tulliaseman jälkeen sellaiseen 
kohtaan, josta kaikki Suomeen autolla saapuvat 
voivat sen nähdä. 

Ohjeet tulliasemien liikenteen ohjauksesta on koh-
dassa 2L - 7. 

Säädökset 

Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä nopeus- 
rajoituksesta koko maassa tai tietyssä osassa maata. 
Tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista päättää 
liikenneministeriön tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden 
mukaisesti ja 51 §:n säännöksiä noudattaen se, jolle lii-
kenteen ohjauslaitteen asettaminen kuuluu. (TLL 25 § 1 
mom.) 

Taajamien ulkopuolella ajoneuvojen suurin sallittu nope-
us on 80 km/h, jollei liikennemerkein ole osoitettu noudatet-
tavaksi muuta nopeusrajoitusta. (LM päätös yleisistä 
nopeusrajoituksista 1 §) 

Taajamissa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 50 km/ 
h, jollei liikennemerkein ole osoitettu noudatettavaksi muu-
ta nopeusrajoitusta. (LM päätös yleisistä nopeusrajoituk-
sista 2 §) 
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TIEHALLINTO 

REUNAPAALU 

Yleistä 

Reunapaalujen tehtävänä on parantaa tien optis-
ta ohjausta etenkin pimeän aikana ja huonolla 
säälläja kelillä. 

Käyftökohteet 

Reunapaaluja voidaan käyttää: 
- parantamaan optista ohjausta sekä yksi- että 

kaksiajorataisilla leveähköillä ( 8/7), 
suuntaukseltaan hyvätasoisilla tiejaksoilla, joi-
den nopeusrajoitus on 100 - 120 km/h (myös 
tiet, joiden nopeus on talveksi alennettu) 

- muilla teillä yksittäisissä tapauksissa paranta-
maan optista ohjausta pienisäteisten 
kaarteiden kohdalla 

- parantamaan optista ohjausta tievalaistuksen 
päättymiskohdissa 

- kaiteen alkamiskohdan merkintään 
- yksittäisissä kapeissa tienkohdissa. 

Sijainti pituussuunnassa 

Reunapaalut sijoitetaan siten, että lähivaloilla 
ajettaessa vähintään kolme paalua on samalla 
puolella yhtäaikaisesti näkyvillä. 

Paalujen etäisyys suoralla tieosalla sekä koveran 
pyöristyskaaren kohdalla on 60 metriä. Kaartees-
sa, jonka säde on pienempi kuin 700 metriä ja 
kuperalla pyöristyskaarella, jonka säde on pienem-
pi kuin 2500 metriä, etäisyys on 30 metriä. 

Yksittäisissä tienkohdissa (kapea silta, rumpu tai 
äkillisesti kapeneva tie) kapea kohta merkitään 
tien molemmin puolin vähintään kolmella reuna-
paalulla. Paalujen etäisyys on 30 metriä tai tilan 
puutteen vuoksi lyhyempikin. 

Valaistuilla tieosilla (taajamat), silloilla, saarekkeilla 
ja korokkeilla ei paaluja käytetä. Valaistut liittymät 
(pistekohtainen valaistus) paalutetaan normaalis-
ti. 

Pysäkkien, pysäköintilevennysten, tasoliittymien ja 
muiden vastaavien kohdalla paaluväliä muutetaan 
tarvittaessa. Muutos tasoitetaan pääsääntöisesti 
neljän paaluvälin matkalla. 

Sijainti poikkileikkauksessa 

Reunapaalut sijoitetaan kohdakkain poikkileikkauk-
sen molemmille puolille siten, että kumpaankin 
ajosuuntaan ajoradan oikealla puolella havaitaan 
suorakaiteen muotoiset heijastimet ja ajoradan 
vasemmalla puolella pyöreät heijastimet. Yksi-
suuntaisilla teillä käytetään vain yhteen suuntaan 
näkyvää reunapaalua. 

Reunapaalu sijoitetaan siten, että heijastimen ylä- 
reuna tien pinnasta mitattuna on noin 1,0 metrin 
korkeudella, ellei erikoiskuljetusten tai muun syyn 
vuoksi sitä ole tarpeen sijoittaa alemmaksi. 

Reunapaalu sijoitetaan pääsääntöisesti 0,8 met-
rin etäisyydelle päällysteen reunasta. Poikkeuksel-
lisesti, esimerkiksi jyrkän luiskan tai leveän päällys-
tämättömän pientareen vuoksi, paalu voidaan si-
joittaa lähemmäksi päällysteen tai pientareen reu-
naa, ei kuitenkaan pientareelle. Ennen reuna-
paalujen pystyttämistä tulee selvittää tien reuna 
sa mandollisesti olevien kaapelien sijainti ja s' 
vyys. 

Reunapaalut sijoitetaan vakioetäisyydelle päällys 
teen reunasta niin pitkilläjaksoilla kuin mandollis-
ta. Jos etäisyyttä joudutaan muuttamaan, ero tasoi-
tetaan vähintään kolmella paaluvälillä. 
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Kaiteen kohdalla reunapaalu sijoitetaan johteen 
ulkopuolelle samaan linjaan kaidepylväiden kans-
sa. Kaiteen alkaminen merkitään viisteen alkuun 
sijoitettavalla reunapaalulla. Kaksisuuntaisella ajo- 
radalla merkitään vain oikeanpuoleisen kaiteen al-
kaminen. Kaiteen päättymistä ei erikseen merki-
tä. 

Paaluvälin muutos tasoliittymässä 

't' 	'$1 	 'l' 
.4- 	.+ 	.+ 	.+ 	. 

• 	•4- 
1/4 	114 	1/4 	1 	114 

+ normaali sijoitus 	. uusi sijoitus 

Paaluvälin muutos tasoliittymässä. 

Paalun sijainti 

n 

Om 

1 

oikea reuna 	 vasen reuna 

Reunapaalun sijoitus poikkileikkauksessa. 
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Reunapaalun rakenne 

Reunapaalun poikkileikkaus voi olla putkimainen 
tai levymäinen. Reunapaalun leveys liikennettä 
vastaan on 80 - 150 mm. Reunapaalun materiaa-
lina käytetään säänkestävää, -40 °C:n lämpötilas-
sa taivutusta kestävää muovia. 

Reunapaalun väri on valkoinen. 

Reunapaalun heijastimena käytetään valkoista 
(kirkasta) prismaheijastinta tai heijastavasta kaI-
vosta (1 Ik) valmistettua heijastinta. Heijastin on 
toisella puolella paalua suorakaiteen muotoinen 
siten, että prismaheijastin on mitoiltaan vähintään 
40 x 180 mm ja kalvoheijastin 50 x 200 mm. Toi-
sella puolella on 2 kpl pyöreitä halkaisijaltaan 60 - 
70 mm:n heijastimia allekkain 100 mm:n etäisyy-

dellä toisistaan. Heijastinosat ovat mustassa ken-
tässä. 
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TIEHALLINTO 

LI ITTYMÄPAALU 

Yleistä 

Liittymäpaalulla tarkoitetaan yksityisen tien tai ton-
tin liittymässä olevaa paalua, jonka tehtävänä on 
helpottaa liittymän havaittavuutta pimeällä. 

Liittymäpaalun rakenne 

Liittymäpaalu on myötäävää materiaalia, kuten 
säänkestävää muovia, alumiinia tai puuta. Liittymä- 
paalun kokonaispituus on 150 - 180 cm. Paalun 
korkeus päätien pinnasta mitattuna on 110 - 130 
cm. Poikkileikkauksen muodolle ei ole asetettu 
rajoituksia. Poikkileikkaukseltaan pyöreän paalun 
halkaisija on kuitenkin vähintään 50 mm ja enin-
tään 80 mm. Muissa paaluissa sivun pituus on 
vähintään 50 mm ja enintään 80 mm. 

Liittymäpaalu on väriltään harmaa ja varustettu 
kandella sinisellä heijastimella. Heijastimena voi-
daan käyttää joko prismaheijastinta tai heijasta-
vasta kalvosta valmistettua heijastinta. Sinisen 
heijastimen tulee täyttää erikseen annetut laatu-
vaatimukset. Liittymäpaalun heijastimen laatuvaa-
timukset on esitetty kirjeessä Skk - 13/16.1 .1989. 

Liittymäpaalun käyttö 

Yleisen tien yksityistie-ja tonttiliittymään voi yksi-
tyisen tien pitäjä asettaa laatuvaatimukset täyttä-
vän liittymäpaalun. Ohjeen mukaisen liittymä- 
paalun asettaminen ei edellytä erillistä lupaa 
tienpitäjältä. 

Liittymäpaalun hankintaan, pystyttämiseen ja kun-
nossapitoon liittyvistä kustannuksista vastaa yk-
sityisen tien pitäjä. 

Yleisen tien pitäjä ei vastaa liittymäpaalulle kun-
nossapidon aiheuttamista vaurioista. 

Liiftymäpaalun sijoitus 

Liittymäpaalu sijoitetaan 3 - 4 metrin etäisyydelle 
yleisen tien pientareen ulkoreunasta liittymän mo-
lemmille puolille. Paalun korkeus päätien pinnas-
ta on 110 - 130 cm. Erillisen kevyen liikenteen 
vuoksi paalut voidaan sijoittaa kauemmaksi. 

Liittymäpaalu sijoitetaan siten, että se ei peitä muita 
liittymässä olevia liikenteen ohjauslaitteita. 
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päätien 
piennar 

Liittymäpaalun mitoitus. 

kevyen liikenteen 
väylä 

yleinen tie 

yksityinen tie tai 
tonttiliittymä 

liittvmäDaalu 

Liittymäpaalun sijoitus. 
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2L 	LIIKENTEEN OHJAUKSEN ERITYISTAPAUKSIA 

2L - 1 	Lauttapaikkojen liikenteen ohjaus 

Merkkien ja taulujen käyttö 

Lauttapaikat merkitään liikennemerkillä 132 (laut-
ta, laituri tai ranta). 

Lauttapaikan nimi osoitetaan yleensä merkillä 662 
(paikannimi). 

Lauttapaikalle asetetaan tarvittaessa nopeusrajoi-
tus, yleensä 50 tai 60 km/h. Rajoituksen pituus 
harkitaan olosuhteiden mukaan. Nopeusrajoituk-
sen päättyminen osoitetaan uudella merkillä lau-
tan jälkeen. 

Jyrkästä alamäestä ennen lauttaa varoitetaan tar-
vittaessa liikennemerkillä 115 (jyrkkä alamäki). 

Laiturin tai lautan painorajoitukset osoitetaan liiken-
nemerkeillä 344 (ajoneuvon suurin sallittu mas-
sa), 346 (ajoneuvon suurin sallittu akselille koh-
distuva massa) tai 347 (ajoneuvon suurin sallittu 
telille kohdistuva massa). Lautan kantavuus ilmoi-
tetaan tiedotustaululla. 

Jos lautalle ei mandu ajoneuvon käytöstä tiellä an-
netun asetuksen (1257/92) mukaiset ajoneuvot, 
ilmoitetaan ajoneuvon suurin sallittu pituus mer-
killä 343 (ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suu-
rin sallittu pituus). 

Lauttapaikoilla voidaan lautan turvallisen kuljetta-
misen helpottamiseksi määrätä ajovalot sammu-
tettaviksi lautan odottamisen ajaksi tekstillisellä 
kilvellä "Sammuta ajovalot odotusajaksi". 

Liikenteen ohjaukseen tarvittavien merkkienja tau-
lujen lisäksi lauttapaikoille asetetaan ilmoitustaulu, 
johon on sijoitettu mandolliset aikataulut sekä ote 
liikenne- ja viestintäministeriön lauttaliikennettä 
koskevasta päätöksestä. 

Sammuta ajovaiofl 
odotusajaksi J 

"Sammuta ajovalot odotusajaksi" 

Merkkien ja taulujen sijoittaminen 

Varoitusmerkit sijoitetaan kyseisen merkin sijoituk-
sesta esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Nopeus-
rajoitusmerkki voidaan kiinnittää samaan pylvää-
seen merkin 132 tai 115 kanssa. 

Merkki 662 sijoitetaan juuri ennen lauttapaikkaa 
siten, että merkki ja lauttapaikka näkyvät saman-
aikaisesti. 

Lautan pituus- ja painorajoitusmerkit 343 - 347 
sekä lautan kantavuustaulu sijoitetaan odotus- 
paikan jälkeen lautalle johtavan tien varteen välit-
tömästi ennen sulkupuomia. Sulkupuomi sijoite-
taan ennen lautalle johtavaa laituria. 

Tekstillinen kilpi "Sammuta ajovalot odotusajaksi" 
sijoitetaan odotusalueen eteen siten, että jonos-
sa ensimmäisinä olevien ajoneuvojen kuljettajat 
näkevät taulun. 
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TIEHALLINTO 

Muut tiedotus-, ja kieltotaulut sijoitetaan lautta- 
paikalle siten, etteivät ne häiritse ajoneuvo- 
liikenteelle tarkoitettujen merkkien havaittavuutta 
eivätkä estä näkyvyyttä lautalta odotusalueelle. 

Lauttapaikkojen ennakkomerkit 

Lauttapaikkojen ennakkomerkeillä ilmoitetaan 
lautalle johtavan tien alussa lautan paino-, pituus- 
tai käyttörajoituksista. 

Lautalle johtavan tien varteen sijoitetaan tiedotus- 
taulu, jossa on teksti "Painorajoitettu lautta" ja suu-
rimmat sallitut painot, jos painorajoituksia on e-
nemmän kuin kaksi. Kilpi korvaa siten rajoituksis-
ta ilmoittavat en nakkomerkit. Kilvessä voidaan 
kertoa myös lautan pituus, jos ajoneuvon tai ajo-
neuvoyhdistelmän pituutta lautalla on rajoitettu 
merkillä 343. Jos painorajoitus on osoitettu yh-
dellä tai kandella rajoitusmerkillä, käytetään tau-
lun sijasta vastaavia rajoitusmerkkejä. 

Lautan käyttörajoituksista ilmoitetaan tiedotus- 
taululla, jossa on mainittu käyttörajoitukset. 

Etäisyys lautalle ilmoitetaan taulun tai rajoitus- 
merkkien yhteydessä lisäkilvellä 815 (etäisyys 
kohteeseen). 

Kiertotie voidaan viitoittaa silloin, kun lautta on ti-
lapäisesti poissa liikenteestä. Kiertotien viitoitus 
on esitetty tarkemmin ohjeessa "Liikenne tietyö- 
maalla" TIEL 2272000. 

Vilkkaasti liikennöidyillä lautoilla, joille autojonot ovat 
pitkiä, tulee nopeusrajoitusmerkki 361 ja varoitus-
merkki 132 sijoittaa riittävän etäälle lautasta. Mer-
kin 132 yhteydessä etäisyys lautalle ilmoitetaan 
lisäkilvellä 815. 

Pal norajoitettu 
lautta 

8t/13t/30t 
Lautan pituus 

17m 

"Painorajoitettu lautta" 

MALLISALMI 15km 
Lautta Iiikennöi 

6-22 (6-22) 6-22 

Tiedotustaulu lautan käyttörajoituksista 
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TIEHALLINTO 

Lautta 

Laituri 

8t 

/ 

13t 

1" 	
Lautan 

7 	 kantavuus 20t 

Sammuta ajovaIo1 
\ 	1 	odotusajaksi 	1 \ \_ 

Ilmoitus-, tiedotus-
\ 	ja kieltotaulut 

MALLI LAN LAUTTA 

X Tarvittaessa 

x 

Lautta paikkojen merkitseminen 
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2L - 2 	Jääteiden liikenteen ohjaus 

Merkkien ja taulujen käyttö 

Jäätielle viitoitettaessa käytetään merkkiä 646 
(kiertotien viitta), jossa on mainittu viitoituskohde. 
Jäätien käytön mandollisista aikarajoituksista ilmoi-
tetaan tiedotustaululla, joka sijoitetaan jäätien al-
kuun. 

Jäätien painorajoitus ilmoitetaan merkeillä 344 (ajo-
neuvon suurin sallittu massa), 346 (ajoneuvon 
suurin sallittu akselille kohdistuva massa) tai 347 
(ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva mas-
sa). Merkit sijoitetaan jäätien alkuun. Jos jäätien 
alkuosa on mantereella ja tien alusta etäisyys jääl-
le on yli kilometri, rajoitusmerkit toistetaan ennen 
rantaviivaa. 

Jäätien painorajoitukset määräytyvät jään paksuu-
den mukaan TVH:n kirjeen Tr-360/9.2.1962 oh-
jeiden mukaisesti. 

Ajoneuvojen vähimmäisetäisyydeksi sallitaan 40 
metriä. Rajoitus ilmoitetaan liikennemerkillä 393 
(moottorikäyttöisen ajoneuvon vähimmäisetäi-
syys). 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, toiste-
taan kielto- ja rajoitusmerkit 500 metrin etäisyy-
dellä jäätien alusta. Tämän jälkeen merkit toiste-
taan kanden kilometrin välein. Jos toistettavat 
merkit tulisivat kilomeriä lähemmäksi jäätien päät-
tymistä, merkkejä ei enää toisteta. 

Ajoradan merkitseminen 

Jäätien ajoradan reunat merkitään aurausviitoilla 
50-100 metrin välein. 

Jäätien käyttörajoitukset 

Jäätien poikki säännöllisesti liikennöidyn laiva-
väylän ylitse liikenne hoidetaan railolossin avulla. 
Jos railolossi on käytössä vain osan vuorokau-
desta, lossin käyttöajoista ilmoitetaan jäätien 
tiedotustaulussa. Railolossin ollessa pois käytös-
tä jäätie suljetaan sulkupuomeilla. Jos jäätie jou-
dutaan sulkemaan tilapäisesti laivaväylän tai muun 
syyn vuoksi, ilmoitetaan sulkemisen syy ja kesto-
aika tiedotustaululla. 

Kun jäätie korvaa lauttayhteyden ja jäätiellä on al-
haisemmat painorajoitukset kuin lautalla, raskas 
liikenne ohjataan kiertotielle. Lauttapaikalle johta-
van tien alkuun sijoitetaan tiedotustaulu, jossa il-
moitetaan lauttayhteyden katkaisemisesta sekä 
jäätien liikennerajoituksista. 

Kun jäätie ei korvaa mitään lauttayhteyttä, erillistä 
kiertotieopastusta ei tarvita. 

Kiertotien viitoitus on esitetty tarkemmin ohjeessa 
"Liikenne tietyömaalla" TIEL 2272000. 

Jäätien avaaminen, sulkeminen ja 
kunnossapito 

Jäätien avaamisesta syksyllä ja sulkemisesta kE 

väällä päättää tiepiiri. Avaamisesta ja sulkemisesn 
ilmoitetaan paikallisissa lehdissä. llmoituksis;a 
mainitaan mandoWsu uksien mukaan jäätien käyl-
törajoituksista. 

Jäätien merkitsemisestä ja kunnossapidosta vas-
taa paikallinen tiemestaripiiri. Se vastaa myös jään 
vahvuuden ja laadun seurannasta. 

2L-4 



II 
Ir+'IA 	1 

sviibth t1  
../ 

. . 

(A 

: 

Lauttaliikenne 
keskeytynyt 

Lautta 

Rantaviiva 

LIIKENTEEN OHJAUS 
VI 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

TIEHALLINTO 

Jäätien liikenteen ohiaus. laittasuIiettu rakait innni;vnt n7/tfU kirfnt/- 

2L-5 



LIIKENTEEN OHJAUS 

' VI . 	•. 	 2003 
Yleisohjeet luikennemerkkien kaytosta 

TIEHALLINTO 

2L-3 
	

Maakunnan ja kunnan rajan merkitseminen 

Yleistä 

Maakunnan tai kunnan raja voidaan merkitä mer-
killä 662 (paikannimi), jonka vasemmassa reunas-
sa on maakunnan tai kunnan vaakuna. 

muuta viitoitus- ja opastustarvetta. Vastaavassa 
tapauksessa kunnan rajakilpeä käytetään vain vii-
meisimmän muutoksen osoittamiseen, ellei tie- 
osalla ole kunnan osoitejärjestelmään kuuluvaa tie-
tä. 

Merkkien käyttö 

Maakunnanrajakilpeä voidaan käyttää maakunnan 
rajalla osoittamaan tienkäyttäjälle saapuminen 
maakunnan alueelle. Rajakilvet voidaan asettaa 
maakuntien rajoille valta- ja kantateillä sekä seutu- 
teillä. Rajakilpeä voidaan käyttää myös muilla teil-
lä, mikäli esimerkiksi matkailun kannalta niin halu-
taan. 

Kunnanrajakilpeä voidaan käyttää kunnan rajalla 
osoittamaan tienkäyttäjälle saapuminen kunnan 
alueelle. Rajakilpi täydentää teiden viitoitus- ja 
opastusjärjestelmää sekä haja-asutusalueiden 
osoitejärjestelmää. 

Maakunnan- ja kunnanrajakilvessä noudatetaan 
kielisuhteiden osalta liikenneministeriön päätöstä 
liikenteen ohjauslaitteista (203/82). Kunnan nimi 
merkitään rajakilpeen perusmuodossaan eikä kun-
nan nimessä yleensä käytetä KUNTA-sanaa. 

Maakunnan-ja kun nanrajakilvessä käytettävä vaa-
kuna valmistetaan heijastavasta liikennemerkki- 
kalvosta. Heraidisen lautakunnan suostumuksel-
la voidaan käyttää vaakunan väreissä kullan tilalla 
keltaista ja hopean tilalla valkoista väriä. Vaaku-
nan suunnitellut taiteilija tai muu heraldiikkaan pe-
rehtynyt asiantuntija voi yksinkertaistaa vaaku-
nan vähämerkityksisiä yksityiskohtia, jos se kat-
sotaan tarpeelliseksi. 

Maakunnan rajan leikatessa ajosuunnassa hyvin 
lyhyellä matkalla useita kertoja tietä käytetään raja- 
kilpeä yleensä vain viimeisimmän muutoksen o-
soittamiseen, ellei rajakilpi palvele tien tai alueen 

Maakunnan- ja kunnanrajakilpien mitoitus ja värit 
on esitetty liiken nemerkkipiirustuskansiossa TI EL 
2131908. Kunnan rajakilven vähimmäispituusvaa-
kunakenttä mukaan lukien on 1560 mm. Tällöin 
tekstiosan pituus on 670 mm. Käytettäessä kun-
nan rajakilpeä maakunnan rajalla, tulisi kilven pi-
tuutta määrättäessä ottaa huomioon maakun-
nanrajakilven pituus. 

Maakunnan- ja kunnanrajakilpien hankintakustan-
nuksista vastaa kyseinen kunta ja maakunta. Merk-
kien pystytyskustannuksista vastaa Tiehallinto. 

Maakunnan- ja kunnanrajakilven sijoitus 

Maakunnan-ja kunnan rajakilvet sijoitetaan suun-
nitelmallisesti ja tienkäyttäjien kannalta havainnol-
lisesti. Erityisesti kohteissa, joissa joudutaan si-
joittamaan useita merkkejä ja opasteita rajan lä-
heisyyteen, tulee niiden välit ja keskinäinen sijoi-
tus tarkistaa. Jos kunnanraja sijaitsee sillalla, py-
tytetään kunnanrajakilpi sillan ulkopuolelle kunna 
puoleiseen päähän. Rajakilvet voivat sijaita eri kon 
dissa tien vastakkaisilla puoliHa 

Poikkeuksellisesti voidaan kunnanrajakilpi sijoittaa 
esimerkiksi eritasoliittymän ramppiin, jos kunnan 
nimi esiintyy liittymän läheisyydessä osana vii-
toitusjärjestelmää. Maakunnan rajalla kunnan-raja-
kilpi sijoitetaan maakunnanrajakilven alapuolelle 
samaan telineeseen. Valtakunnan rajalla maakun-
nan- ja kunnanrajakilpi sijoitetaan noin 50 metriä 
valtakunnanrajan jälkeen. Maakunnan-ja kunnan-
rajakilpi voidaan sijoittaa tulliaseman jälkeen, jos 
tulliasema sijaitsee lähellä rajaa ja tulliaseman ja 
rajan väli tarvitaan muiden tulliasemaa varten tar- 
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peellisten liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamiseen. 

Maakunnan-ja kunnanrajakilpi sijoitetaan näkemät, 
luettavuus ja kunnossapidettävyys huomioon ot-
taen siten, että ajoradanpuoleinen reuna on vä-
hintään 1,5 metrin etäisyydellä pientareen ulko-
reunasta. Taajaman ulkopuolella etäisyyden tulisi 

olla 4 - 6 metriä kuitenkin siten, että merkki on hy-
vin ajoneuvosta luettavissa. Kilpi sijoitetaan tien 
oikealle puolelle kohtisuoraan tietä vastaan. Maa-
kunnanrajakilven alareuna on vähintään 1,8 met-
rinja kunnanrajakilven alareuna 1,0 metrin korkeu-
della tien pinnasta. Vaikeissa lumi- tai näkemä-
olosuhteissa rajakilpi sijoitetaan korkeammalle. 

Maakunnanrajakilpi 

Kunnanrajakilpi 
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Esimerkkejä kunnanrajakilven käytöstä. 
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2L - 4 	Matalien aukkojen merkitseminen 

Käytettävät merkit 

Matalien aukkojen merkinnässä voidaan käyttää 
merkkejä 342 (ajoneuvon suurin sallittu korkeus), 
822 (vapaa korkeus) sekä korkeusmerkkiä ja ali- 
kulun korkeusmittaa. 

Merkkien 341 (ajoneuvon suurin sallittu leveys) ja 
342 (ajoneuvon suurin sallittu korkeus) lukuarvon 
määrittä mi nen 

Merkeissä ilmoitetaan suurin sallittu leveys tai kor -
keus metreinä 0,1 metrin tarkkuudella. Rajoi-
tuksen suuruutta määrättäessä pyöristetään tien 
tai sen osan todellinen leveys tai korkeus alaspäin 

lähimpään 0,1 metriin ja tästä vähennetään 0,1 
metriä. (Esimerkiksi mitattu leveys on 2,37 met-
riä, merkissä ilmoitettava suurin sallittu leveys on 
2,2 metriä). Erityisistä syistä, esimerkiksi silta- 
työmaalla tai kapean tienkohdan ollessa kaartees-
sa, voidaan käyttää myös suurempaa turvallisuus- 
varaa. Merkin 342 lukuarvoon voivat vaikuttaa myös 
vastakkaisen ajosuunnan sekä edessä olevat 
muut rajoitetut alikulkukorkeudet. Nämä rajoituk-
set voivat olla esteenä ajoneuvon paluumatkalla 
tai yksisuuntaisella ajoradalla ajoneuvon etenemL 
selle 

1 	 1 	 1 
2 	 T 	2 	 / 

Bv 

1 	Bs 

Bv = mitattu leveys 
T = turvallisuusvara: mitatun arvon pyöristys alaspäin, lisätään 0,1 metriä 
Bs = sallittu leveys (vapaa leveys) 

Esimerkki 

Bv = 2,37 m 
=>T0,07m ^ 0,1 m=0,17m 
Bs = Bv - T = 2,37 m -0,17 m = 2,20 m 

Suurinta sallittua leveyttä ja korkeutta määritettäessä käytetyt käsitteet. 
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Rajoitetun korkeuden merkitseminen 

Sallittu alikulkukorkeus osoitetaan esteessä ole-
valla merkillä 342. Lisäksi merkkiä voidaan käyt-
tää tien tai ajoradan sivussa. Merkkiä käytetään 
ennakkomerkkinä ennen viimeistä liittymää, jos-
sa on mandollista valita vaihtoehtoinen reitti. Suu-
rin merkissä esiintyvä lukuarvo on 4,4 metriä. 

Jos vapaa korkeus (mitattu korkeus - turvallisuus- 
väli) on yli 4,4 metriä, voidaan aukko merkitä lisä- 
kilvellä 822 (vapaa korkeus). Lisäkilpeä käytetään 
lähinnä korkeiden erikoiskuljetusten tavoite-
verkolla sijaitsevissa kohteissa. 

Korkeusmerkkiä käytetään siltojen, tunneleiden 
tms. yhteydessä, kun sallittu alikulkukorkeus on 
alle 4,0 metriä. Sallitun alikulkukorkeuden ollessa 
4,0 - 4,4 metriä korkeusmerkkiä käytetään yleen-
sä kohteissa, jotka sijaitsevat vilkkaasti liiken-
nöidyillä raskaan liikenteen ja korkeiden erikois-
kuljetusten käyttämillä teillä. 

Korkeusmerkkiä voidaan käyttää myös tienkoh-
dissa, joissa muista syistä on normaalia suurem-
pi vaara törmätä esteeseen. Korkeusmerkki 

sijoitetaan esteeseen siten, että sen alareuna tu-
lee siltapalkin tai muun esteen alareunan kanssa 
samaan korkeustasoon. Merkin koko pituus mää-
räytyy esteen mittojen perusteella. Jos rajoitusarvo 
on sama koko poikkileikkauksessa, merkitään ra-
joitettu alikulkukorkeus esteeseen ajokaistojen 
väliin merkillä 342. Jos tienkohdassa on vain yksi 
ajokaista tai tienkohdassa on ohituskielto, merkki 
sijoitetaan esteeseen ajokaistan keskelle. Rajoi-
tus voidaan osoittaa lisäksi ajoradan sivussa ole-
valla merkillä. 

Jos ajoradan rajoitusarvot eri ajokaistoilla poikke-
avat yli 20 cm, rajoitukset osoitetaan ajokais-
takohtaisesti tien tai ajoradan sivussa olevalla 
merkillä 365 (ajokaistakohtainen kielto tai rajoitus). 
Tällöin ennakkomerkkinä käytetään merkkiä 365 
varustettuna lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen). 
Rajoitettu alikulkukorkeus merkitään lisäksi mer -
killä 342 esteeseen ajokaistan yläpuolelle. Rajoi-
tettu alikulkukorkeus merkitään myös vastakkE 
sen ajosuunnan ajokaistan yläpuolelle, jos ohitt 
minen tai tilapäinen ajo vastaantulevalla ajokaistalE» 
on sallittu. Suurempi rajoitettu alikulkukorkeuden 
Lalkka nierkitään alikulun korkeusrnitalla. 

II. 
Korkeusmerkintä 	 Alikulun korkeusmitta 

2L-1 0 



LIIKENTEEN OHJAUS 

VJ 	Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 
TIEHALLINTO 

2003 

JJaia_J', 

L 
1Jm1L 	__ I 

1 	1 	 1 	1 

Esimerkkejä sillan korkeusmerkinnöjstä, kun a) rajoitusarvo on sama koko poikkileikkauksessa ja b) 
rajoitusa,vo on merkitty ajokaistakohtaisesti. Merkkien lukuarvo h 1 , h2  määrä ytyy mitatun korkeuden a 1 , 

a2  ja turvallisuus varan perusteella. 
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•[uiv 	kos. joi 
eri ajokaistoilla, korkeuksia merkitään merkin 342 
lisäksi esteeseen kiinnitettävällä alikulun korkeus- 
mitalla. Alikulkukorkeus mitataan 1,5 metriä ajo- 
radan keskilinjan molemmin puolin sekä ajoradan 
reunaviivojen kohdalta. Holviaukon vieressä tien 
oikealla puolelta olevassa merkissä 342 osoitetaan 
poikkiteikkauksen pienin sallittu alikulkukorkeus. 
Merkin lisäkilvessä ilmoitetaan tien keskellä oleva 
rajoitettu alikulkukorkeus, esimerkiksi "Tien kes-
kellä 4,2 metriä 3 metrin leveydeltä". 

!j 	itL 	k 	kc: r.eu cit ri 	i 	n s. k: 

aukon mittauskohdissa esteeseen kiinnitettä-väUä 
alikulun korkeusmitalla. Korkeusmittaan merkitään 
kunkin mittausparin rajoitusarvoista pienin. Lisäk-
si holviaukon keskelle asetetaan merkki 342 (ajo 
neuvon suurin sallittu korkeus), jos uloimpie 
mittauspisteiden mukaan määntetty sallittu alikulk 
korkeus on enintään 4,4 metriä. Merkin alle kiinni-
tetään tekstillinen lisäkilpi, jossa ilmoitetaan tien 
keskellä oleva rajoitettu alikulkukorkeus, esimer-
kiksi "4,2 metriä 3 metrin leveydeltä". 

2.gm 

4.2 metriä 
3 metrin 

leveydeltä 

2.9m 

rien keskeltä 
L2m 3 metrin 
leveydeltä 

HJ. 
c .2 .2 = .2 

c . 	 c 

E 
0 

r Tien keskellä 
4.2m 3 metrin 
jyd&täJ 

Mata/an ho/viaukon merkitseminen 
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2L - 5 	Vaarallisten aineiden reittien merkitseminen 

Vaarallisten aineiden kuljetuksille tarkoitetut reitit 
merkitään opastusmerkillä 684. Merkkiä voidaan 
käyttää joko erillisenä tai tunnusten tapaan sijoi-
tettuna suunnistustauluihin ja tienviittoihin. 

Opastusmerkki 684 ei velvoita vaarallisia aineita 
kuljettavia ajoneuvoja seuraamaan merkillä vii-
toitettua reittiä. Tämän vuoksi ei reittejä yleensä 
merkitä, ellei liikenneministeriö ole tehnyt päätös-
tä alueellisista tai tiekohtaisista kielloista ja rajoi-
tuksista. 

Merkkiä 684 ei käytetä, kun määrätyllä alueella 
vaarallisten aineiden kuljetuksille suositeltu reitti ei 
poikkea tavanomaisilla opastusmerkeillä viitoi-
tetusta reitistä. 

Tunnus on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti 
taajamissa, jos on erityinen syy suositella vaaral-
listen aineiden kuljetuksille jotain muuta reittiä kuin 
tavanomaisilla opastusmerkeillä osoitettua reittiä 
tai ohjata vaarallisten aineiden kuljetukset katu- 
verkossa niille ensisijaisesti tarkoitetuille väylille 

Reitin viitoittaminen toteutetaan siten, että vaaral-
lisilla aineilla kuormatun ajoneuvon kuljettaja voi 
tunnuksen 684 nähdessään päätellä lähestyvän-
sä aluetta, jolla on vaarallisia aineita koskevia 
kuljetusrajoituksia. Reitin viitoituksella varmiste-
taan, ettei kuljettaja joudu kieltojen alaisille alueille 
ja teille. Suositusreitin päättymisen kuljettaja voi 
todeta tavanomaisen viitoituksen piiriin siirtyes-
sään. Järjestelmä vastaa periaateiltaan kiertotien 
viitoitusta esimerkiksi ylikorkeille tai raskaille kulje-
tuksille. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksille tarkoitetun reitin 
alkupisteessä opastus on hoidettava tehokkaasti, 
jotta vaarallisten aineiden kuljetusten harhaanajot 
voidaan minimoida. 

Opastusmerkkejä käytetään reitin varrella risteyk-
sissä, joissa harhaanajon mandollisuus on ilmei-
nen. Muulloin merkkejä käytetään vain, milloin rei-
tillä pysyminen edellyttää kääntymistä risteykses-
sä. Tarpeen mukaan voidaan kuitenkin käyttää tun-
nusta reitin varrella tienumerokilven tapaan var-
mistamaan reitillä pysyminen. Kohteen nimeä käy-
tetään vain kaikkein tärkeimmissä risteyksissä, esi-
merkiksi reitin atkupisteessä, jossa sen viitoitus 
aloitetaan tavanomaisen viitoituksen rinnalla. 

Sivusuunnasta kuljetusreitille tulevalle kuljettajalle 
ilmoitetaan reitistä ennen risteystä asetettavilla 
opastusmerkeillä. Viitoitettavien kohteiden nimien 
ilmoittaminen samoin kuin muukin viitoituksen taso 
selvitetään kuitenkin tapauskohtaisesti ottaen huo-
mioon ko. tulosuunnan merkitys vaarallisten ainei-
den kuljetusten kannalta. 
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Kielto oikotienä käytetyllä tiellä 

Kieltomerkit asetetaan tien molempiin päihin. Kiel-
tomerkit toistetaan jokaisen yleisen tien liittymän 
jälkeen, jos liittyvällä tiellä esiintyy läpikulkevaa lii-
kennettä. 

Kieltomerkkiä 318 käytetään ennakkomerkkeinä 
suunnistustauluissa ja yläpuolisissa viitoissa, jos 
kielto koskee ryhmän A vaarallisten aineiden kul-
jettamista ja on voimassa kaikkina aikoina ja kiel-
to alkaa liittymää seuraavalla liittymävälillä. 

E 

	

,.- tarvittaessa 	 ,.- tarvittaessa 

	

*EIII 	(\jflIi 

	

_ 	 * 

lI: 	 __ 

tai 	
B(VAK) 

150m 

C_______ 	 1 22 

// 

flIli: cxJI 

* 
[B (VAK)]*__ 

1 

tai 
B (VAK) 

ri 

* taiA(VAK) 

F 
tai 

L 	
fli 	

B(VAK) 

-ø B(VAK)J * 	
A 

Oikotien viitoituskohde on muu kuin oikotien käyttäjien määrän pää. Reittiviitoitusta ei järjestetä, koska 
vaarallisten aineiden kuljetuksille tarkoitettu reitti ei poikkea tavallisesta viitoitusreitistä kohteeseen C. 
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Muussa tapauksessa käytetään omassa pylvääs-
sään merkkiyhdistelmää 
- merkkiä 318 
- lisäkilpeä 849 (läpiajokielto ryhmän B vaaral- 

listen aineiden kuljetukselle) tai voimassaolo- 
aikaa osoittavia lisäkilpiä 851-853 sekä 

- 	lisäkilpeä 811 (kohde risteävällä tiellä) tai lisä- 
kilpeä 815 (etäisyys kohteeseen).  

Suoraan jatkuvassa suunnassa risteyksen jälkeen 
alkavasta kiel losta ilmoitetaan etuajo-oikeutetulla 
suunnalla aina ennakkomerkinnällä. Väistämisvel-
vollisella suunnalla käytetään ennakkomerkintää 
vain, jos kyseisestä ajosuunnasta tulevaa liiken-
nettä varten on ryhmityskaistoja. 

1 .: ! 

/ l) 
/ __ Q 

1 
F 

_ 	 ic - tai 

I8(VAK)I 
B(VAK) 	

/ 	 4, J 

* taiA(VAK) 	 A 

Oikotien kohde on sama kuin oikotien käyttäjien määränpää. Vaarallisten aineiden kuljetuksillejärjeste-
tään kiertotieviitoitus siihen kohtaan, josta tavallinen viitoitus ohjaa kohteisIIn C taiA. 
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Alue, jolla vaarallisten aineiden kuljetus on kielletty 

Vaarallisten aineiden reitistä on tarpeen ilmoittaa 
kieltoalueen kautta normaalisti läpikulkevalle liiken-
teelle. 

Koska kielloalue ei ala seuraavalla liittymävähHä. 
merkkiä 318 ei käytetä suunnistustauluissa. Taa-
jaman ohittava reitti osoitetaan C-tyypin suun-
nistustaululla, jossa on suuntanuoli ja tunnus 684. 
Kiertoreitin varrella merkkiä ei ole tarpeen toistaa. 
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Vaarallisten aineiden ohjaaminen taajaman ohi. 
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Jos vaara!Lslor ane[den ku!JeLikse 	maan oh 
jata taajamaan tiettyä reittiä, reitti osoitetaan esi- 
merkiksi kiertotien suunnistustaululla (613), jossa 
on suuntanuoli, tunnus 684 ja taajaman nimi. Rei- 

Irvorro L a merkJ to saan k.rnnes milh yhtyy 
normaahsti vitojtettavaan reith ifl. 

.PoiiUobjaus ohjaa myös normaaHsfi kiehoalueen 
kootta pkrJKevan Uikenteen okeaIie reittIe 
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Vaarallisten aineiden ohjaaminen taajaman ohi ja taajamaan tiettyä reittiä. 
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Jos kekoaIue a'kaa vatttönuust kehatien ssäpuo 

leIla, kielto esitetään ennakkomerkissä kaikissa taa-
jamaan johtavissa risteyksissä. Kieltomerkkiä 318 
voidaan käyttää ennakkomerkkinä opastusmer-
keissä, jos kielto koskee ryhmän Avaarallisten ai-
neiden kuljettamista ja on voimassa kaikkina ai-
koinaja kielto alkaa liittymää seuraavalla liittymä- 
välillä. 

Muussa tapauksessa kayteMn omassa py-
väässään merkkiyhdistelmää 
- merkkiä 318 
- lisäkilpeä 849 (läpiajokielto ryhmän B vaarak 

listen aineiden kuljetuksille) tai voimassaoloa' 
kaa osoittavia lisäkilpiä 851-853 sekä 

- 	lisäkilpeä 811 (kohde risteävällä tiellä) tai lisa 
kilpeä 815 (etäisyys kohteeseen). 

[A 
1 -i 	KESKUSTA 1 

0_I 
1 	IKESKUSTA L 

[j ii:i KESKUSTA 

jA (VAX) 1 

A (VAX) / 

	

,iI 

® 	
SATAMA 
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t 	lKEsKusrAI 
KESKUSTA 	 _______________ 

A 

Kieltoalueen merkitseminen taajamaan johtavalla sisään tulotiellä. 

c 
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merkhj 5J2 	merkk 
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keltainen 
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2L - 6 	Linja-auton pysäkin merkitseminen 

Yleistä 
	

lisäkilvet voidaan yhdistää päämerkin kanssa sa- 
maan kehysrakenteeseen. 

Linja-auton pysäkki voidaan merkitä liikennemerkil-
lä 531 (paikallisliikenteen pysäkki) tai 532 (kaukolii-
kenteen linja-auton pysäkki). Pysäkkimerkki osoit-
taa pysäyttämisrajoituksen merkistä 12 metriä 
kumpaankin suuntaan. Tarvittaessa muiden ajo-
neuvojen pysäyttämisrajoitus merkitään pysäkillä 
laajemmalta alueelta liikennemerkein tai keltaisel-
la yhtenäiseliä reunamerkinnällä 

Merkkien yhteyteen asetettavat kilvet 

Merkkien 531 ja 532 yhteyteen voidaan asettaa 
kilpiä, joilla selvennetään pysäkin sijaintiaja käyt-
töä sekä annetaan matkustajille tietoa linjoista. 
Näitä kilpiä ovat pikavuorokiipi, joka asetetaan vain 
liikenne-ja viestintäministeriön päätöksen mukaisi-
lie pikavuoropysäkeille, kunnan vaakuna, tariffin ja 
liikenteenharjoittajaryhmän tunnus, pysäkin nimi, 
linjojen numerotunnukset sekä linjojen pääte-
pisteiden tai reittien nimet. Kilpien pohjaväri on y-
leensä valkoinen ja teksti yleensä musta. Linja- 
kilpeä ei lueta lisäkilveksi, joten numero-ja kirjain- 
tunnukset voivat olla värillisiä. Rakenteellisesti 

Esimerkkejä kilpien mitoituksesta on esitetty liiken-
nemerkkipiirustuskansioissa. 

Pysäkin nimessä voidaan käyttää kylän tai kau-
punginosan nimeä, läheisyydessä olevan puiston, 
torin, rakennuksen, poikkikadun tai muun yleisesti 
tunnetun kohteen nimeä tai pysäkin osoitetta. Nimi- 
kilven värit ovat samat kuin pysäkkimerkin, jonka 
yhteydessä se on. 

Pysäkkimerkin pylvääseen voidaan kiinnittää eril-
linen tiedotus-ja aikataulukilpi, johon kiinnitetään 
aikataulut ja jossa voidaan esittää muu tarpeelli-
nen tieto linja-autojen liikennöinnistä. Tiedotus-ja 
aikataulukilpeä käytetään erityisesti vaihtoyhteyk-
siä palvelevilla pysäkeillä, päätepysäkeillä sekä vilk-
kaasti liikennöidyillä pysäkeillä. 

Merkkien 531 ja 532 yhteydessä olevien kilpien 
kiinnittämisestä ja tiedotusten sekä aikataulujen 
ajan tasalla pitämisestä huolehtii yleensä kunta tai 
liikennöitsij 

Kaukoliikenteen linjat 	Paikallisliikenteen linj 

merkki 532 	 merkki 531 

Aikataulukehys voidaan 
Sijoittaa näkymään 
haluttuun suuntaan. 

Esimerkkejä pysäkkimerkkien, lisäkilpien, linjakilpien ja aikataulukehyksen s(/oittamisesta. 
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Merkin sijoitus 

Merkki sijoitetaan pysäkin kohdalle korokkeelle tai 
tien reunaan sopivalle etäisyydelle ajoradan reu-
nasta siten, että se näkyy tien kumpaankin suun-
taan ja merkistä on tien kunnossapidolle mah-
dollisimman vähän haittaa. Pysäkkimerkki sijoite-
taan ajoradasta katsoen yleensä odotustilan taak-
se. Jos odotustilaa ei ole tilanpuutteen vuoksi 
mandollista erottaa jalkakäytävästä tai pyörätiestä, 
pysäkkimerkki sijoitetaan jalkakäytävän ja pyö-
rätien ulkoreunaan. Merkin korkeus on yleensä 2,2 
- 2,5 metriä tien pinnasta 

Pysäkin pituussuunnassa merkki sijoitetaan py-
säkille pysäyttäneen linja-auton etuovien kohdal-
le. Tämä tarkoittaa noin 5 metrin etäisyyttä seison-
tatilan lähtöviisteen puoleisesta päästä. Pysäkillä, 
jolla on katos, pysäkkimerkki kiinnitetään katokseen 
linja-auton tulosuunnan puoleiselle sivulle siten, 
että pysäkkimerkki lisäkilpineen on kokonaisuudes-
saan katoksen yläpuolella. 

Jos paikallis- ja kaukoliikenteen merkit kiinnitetään 
samaan pylvääseen, kiinnitetään merkki 532 lisä-
kilpineen yläpuolelle. Merkkien väli on noin 25 mm. 
Jos pysäkki on mitoitettu useammalle kuin yhdel-
le linja-autolle, merkit sijoitetaan siten, että paikallis-
ja kaukoliikenteen autot voivat pysähtyä yhtäaikaa 
pysäkin täysleveän osan eri kohdille. 

Lentokoneiden varalaskupaikalla olevaa linja-au-
ton pysäkkiä ei yleensä merkitä pylvääseen kun-
nitetyllä pysäkkimerkillä vaan pysäkki merkitään 
yleensä pelkästään tiemerkinnällä "BUS". Linja- 
auton pysäkkien mitoitukseen, sijoitukseen ja 
pysäkkityypin valintaan vaikuttavia periaatteita on 
käsitelty Tiehallinnon ohjeessa "Linja-autopysäkit", 
TIEH 210001 5-02 
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2L —7 Liikenteen ohjaus tulliasemilla ja rajanylityspaikoilla 

Y'eistä 

Tulliasemilleja rajanylityspaikoille tehdään aina eril-
linen liikenteenohjaussuunnitelma, jossa on esitetty 
ajokaistajärjestelyt ja liikenteenohjaus. 

Kielisuhteet 

Tiedotustauluissa käytetään suomen, ruotsin, naa-
purimaan/kohdemaan ja englannin kieltä. Saame-
laisten kotiseutualueella käytetään myös saamen 
kieltä suomen kielen alapuolella. 

Merkissä 391 (pakollinen pysäyttäminen tulli- 
tarkastusta varten) on merkintä "TULLI" ja sama 
sana sen maan kielellä, jonka rajalla tulliasema 
sijaitsee. Samojen kielten tulee esiintyä merkin 
yhteydessä mandollisesti käytettävissä lisäkilvissä. 

Rajan takana olevien kohteiden viitoituksessa käy-
tetään suomen ja ruotsin kielen lisäksi asianomai-
sen maan kieltä, joka sijoitetaan merkissä aIim-
maksi. 

Muissa liikennemerkeissä noudatetaan kielisuh-
teista annettuja ohjeita normaalisti. 

r TULLA 
I ATTDEKLARERA 

NOTHINGTODECLARE 1 
Ajokaistan yläpuolinen viitta tulliaseman "vihreällä linjalla" 

e TULLATFAVAA 
VAROR ATT DEKLARERA 
GOODS TO DECLARE 

Ajokaistan yläpuolinen viitta tultiaseman "punaisella linjalta' 

"Vihreällä ja punaisella" linjalla käyt että vät ajo- 
kaistan yläpuoliset viitat 

Tulliasemien ja rajanylityspaikkojen 
m erkitsem jne n 

Tu Iliaseman ennakkomerkintänä käytetään merk-
kiä 391 (pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta 
varten) varustettuna lisäkilvellä 815 (etäisyys koh-
teeseen). Merkki 662 (paikannimi), jossa ilmoite-
taan tulliaseman/rajanylityspaikan nimi sijoitetaan 
alueen rajalle. 

Paikka, jossa auto on pysäytettävä tulliselvitystä 
tai -tarkastusta varten, osoitetaan merkillä 391. 
Pysäytyspaikalla voi olla myös liikennevalot tai 
puomi, jolla suljetaan ajokaista. 

Liikenteenohjaus suunnitellaan tapauskohtaises-
ti. Ajokaistakohtaisen opastus toteutetaan usein 
muuttuvilla opasteilla. Jos tulliasemalla on käytös-
sä vihreä ja punainen linja, ajoneuvot ohjataan eri 
ajokaistoille käyttäen ajokaistan yläpuolisia viittoja 
632 vastaavia merkkejä. Viitassa nuolikuvion poh-
jan väri on vihreä tai punainen ja nuoli on valkoi-
nen. Teksti on musta ja tekstin pohja valkoinen. 
Euroopan unionin kansalaisille tarkoitetuille ajo-
kaistoille ohjaavissa merkeissä voidaan käyttää 
Euroopan unionin lippua 

Tulliasemillaja rajanylityspaikoilla käytetään lisäk-
si tekstillistä taulua "Tekninen valvonta', jos alu-
eella on kameravalvonta. 

-_ 

-'III 
. 

Esimerkki Euroopan unionin lipun käytöstä opas-
tusmerkissä 

2L-21 



LIIKENTEEN OHJAUS 

, VJ 	. 	
2003 

Yleusohjeet liukennemerkkuen kaytosta 
TIEHALLINTO 

Suomeen saapuvalle liikenteelle 
tarkoitetut liikenteen ohjauslaitteet 

Euroopan unionin ulko- ja sisärajoille asetetaan 
merkki, jossa on teksti "-SUOMI" molemmilla koti-
maisilla kielillä sekä naapurimaan kielellä. Saame-
laisten kotiseutualueella käytetään lisäksi saamen 
kieltä suomen kielen alla. 

Suomeen tultaessa rajanylityspaikan jälkeen ase-
tetaan merkit "Ajovalojen käyttö", ja "Yleinen nope-
usrajoitus". 

Tekstillistä kilpeä "Ajovalojen käyttö" käytetään ra-
janylityspaikoilla kertomaan Suomen tieliikenne-
lainsäädännön mukaisesta ajovalojen käyttöpakos-
ta. Kilpeä ei käytetä muualla kuin rajanylityspaikoilla. 
Merkki sijoitetaan rajanylityspaikan jälkeen sellai-
seen kohtaan, jonka ohitse kaikki Suomeen autol-
la saapuvat joutuvat kulkemaan. 

"Yleinen nopeusrajoitus" -merkillä ilmoitetaan ra-
janylityspaikoilla ja autolauttasatamissa Suomes-
sa olevasta nopeusrajoitusjärjestelmästä. Taulus-
sa osoitetaan erikseen taajamissa ja taajamien 
ulkopuolella oleva yleinen nopeusrajoitus. 

Merkki sijoitetaan rajanylityspaikan jälkeen sellai-
seen kohtaan, josta kaikki Suomeen autolla saa-
puvat voivat sen nähdä. Merkin jälkeen on voimas-
sa 80 km/h yleisrajoitus, ellei välittömästi merkin 
jälkeen osoiteta tiekohtaista nopeusrajoitusta mer-
killä 361 (nopeusrajoitus) tai taajaman 50 kmlh 
yleisrajoitusta merkillä 571 (taajama). 

Tekninen valvonta 
Teknisk övervakning 
Technical control 

"Tekninen valvonta" 

Euroopan unionin ulko- ja sisärajalle s,/oitettava 
merkki 

Suomi - Finland 

 

"Ajo valojen käyttö" "Yleinen nopeusrajoitus" 

2L-22 



LIIKENTEEN OHJAUS 

TIEHALLINTO 
	 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 	2003 

2L - 8 Liikenteen ohjaus haastattelututkimuksissa 

Yleistä 

Tienkäyttäjiä haastatellaan esimerkiksi 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 levähdys-
alueet. Joskus haastattelupiste joudutaan valitse-
maan kuitenkin siten, että ajoneuvot pysäytetään 
ajoradan reunaan. 

Käytettävät liikennemerkitja 
1 iiken nejärjestelyt 

Haastattelututkimuksesta varoitetaan liikennemer-
killä 189 (muu vaara), jossa on lisäkilpi "Liikenne- 
tutkimus". Tutkimusalueella kielletään ohittaminen 
liikennemerkillä 351 (ohituskielto). Ennen haastat-
telu paikkaa sijoitetaan merkki 121 (kapeneva tie). 
Tiellä, jolla on kaksi tai useampi ajokaista samaan 
suuntaan, tien kapeneminen osoitetaan merkillä 
623 (ajokaistan päättyminen). 

Taajamassa ja erityisistä syistä muuallakin liiken-
nemerkit voidaan sijoittaa lähemmäs haastattelu- 
pistettä, kuin esimerkkikuvissa on esitetty. 

Nopeusrajoitus merkitään porrastettuna 50:een 
km/h tien pysyvän nopeusrajoituksen mukaan 
esimerkiksi 100-80-50. 

Merkit sijoitetaan ajoradan molemmille puolille, jos 
ajokaistoja on samaan suuntaan kaksi tai useam-
pia. 

Vastaantulevaa liikennettä, joka ei osallistu haas-
tatteluun, varoitetaan haastattelu paikasta nope-
usrajoituksella, ohituskiellolla ja kapenevan tien 
merkillä. 

Haastattelupaikalla tie jaetaan neljään kaistaan: 
- haastateltavien pysähdyspaikka 
- haastattelijoiden oleskelutila, turvakuja 
- haastattelun ohiajavien ajokaista 
- haastattelupaikan sivuuttamiskaista vastaan-

tul ijoille. 

Ajokaistat merkitään sulkupylväin. Ajoreitit osoite-
taan merkeillä 417 ja 418 (liikenteenjakaja). 
Vähäliikenteisillä teillä em. ajokaistat voidaan jät-
tää merkitsemättä, jos haastattelu tapahtuu linja- 
auton pysäkillä. 

Kuvissa sivuilla 2L-24 ja 2L-25 on esitetty esimerk-
kitapauksia liikenteen ohjauksesta yksi- ja kaksi-
ajorataisilla teillä sekä pysäköintialueella. 
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2L - 9 	Liikenteen ohjaus ohituskaistoilla 

Yleistä 

Oh ituskaistojen avulla pyritään ensisijaisesti pa-
rantamaan tien liikennöitävyyttä. Ohituskaistat voi-
vat olla yksittäisinä jyrkissä tai pitkissä nousu issa 
tai tiejaksolla järjestelmällisesti tietyin välein taik-
ka jatkuvana ohituskaistatienä. Ohituskaistojen 
kohdalla vastakkaisten ajosuuntien välillä on joko 
kaksoissulkuviiva tai kaide. 

Merkkien käyttö 

Ohituskaistan alkamisesta ilmoitetaan tekstillisellä 
kilvellä "Ohituskaistan alkuun x km". Ohituskaistan 
täysleveän osuuden alkuun sijoitetaan ajoradan 
molemmille puolille merkki 622 (ajokaistaopastus). 
Merkki toistetaan ohituskaistan puolivälissä, jos ohi-
tuskaistan pituuson yli 1,5 km. Merkin yhteydessä 
käytetään lisäkilpeä 814 (vaikutusalueen pituus), 
jossa ilmoitetaan jäljellä olevan ohituskaistan pi-
tuus laskettuna ohituskaistan loppukiilan alkuun. 

Vastakkaiselle liikennesuunnalle ohituskaista osoi-
tetaan merkillä 622 ja lisäkilvellä 814. Merkki sijoi-
tetaan ajoradan molemmille puolille kohtaan, jos-
sa ohituskaistan täysleveä osuus päättyy. 

Ohituskaistan päättyminen osoitetaan merkillä 623 
(ajokaistan päättyminen) ja tiemerkintänä ajo- 
kaistan päättymisnuolilla. Merkki 623 sijoitetaan 

Teksti/unen taulu "Ohituskaistan alkuun x km" 

ajoradan molemmille puolille loppukiilan alkuun. 
Merkkiä käytetään myös ennakkomerkkinä varus-
tettuna lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen). Lisä- 
kilvessä ilmoitettava etäisyys on yleensä 400 m. 

Oh ituskaistan alkamisesta ilmoitetaan kuten edel-
lä. Jos ohituskaista alkaa liittymien välillä, osoite-
taan kaiteen alkaminen ajokaistaopastusmerkillä 
622, jossa suuntanuolien välissä on kuvattu kaide 
ja lisäkilvellä 815. Merkki sijoitetaan noin 400 met-
riä ennen kaiteen alkamista. Jos ohituskaista al-
kaa välittömästi yleisen tien liittymän jälkeen, kai-
detta osoittavaa ajokaistaopastusmerkkiä ei yleen-
sä käytetä. 

Ohituskaistan alkamis- ja päättymiskohdassa kai-
delinjan päähän sijoitetaan merkki 417 (liikenteen 
jakaja) ja sinivalkoinen liikennemerkkipylvään 
tehostamismerkki. Ohituskaistaosuudella käyte-
tään reunapaaluja, jolloin vasemman puoleinen 
reunapaalu sijoitetaan kaiteeseen. 

Ohituskaistan täysleveän osuuden alkuun sijoitet-
tavassa ajokaistaopastusmerkissä esitetään vain 
ajosuunnan suuntanuolet. Merkki sijoitetaan yleen-
sä vain ajoradan oikealle puolelle. 

Ohituskaistan päättyminen osoitetaan kuten sulku-
viivatapauksessa. 2+1 -kaistaisella ohituskaista-
osuudella vasemmanpuoleinen merkki sijoitetaan 
ajoradan vasemmalle puolelle ja 2+2  -kaistaisella 
ohituskaistalla keskikaiteeseen. Keskikaiteeseen 
sijoitettu merkki voi olla normaalikokoinen. Kaiteen 
päättymisen jälkeen sijoitetaan merkki 122 (kaksi-
suuntainen liikenne) ajoradan oikealle puolelle. 

Ohituskaistoilla käytettävät tiemerkinnät on esitetty 
ohjeessa "Tiemerkinnät" TIEH 2000005-02 ja 
ohituskaistojen yleiset suunnitteluperiaatteet 
ohjeessa "Ohituskaistojen suunnittelu". 
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2L-1 0 	Rakenteellisten hidastimien merkitseminen 

Yleistä 	 Sivrtymät 

Rakenteellisilla hidastimilla pyritään pudottamaan 
myös yksittäiset suuret nopeudet nopeusrajoituk-
sen mukaiselle tasolle. Hidastimia voidaan käyt-
tää teillä, jolla nopeusrajoitus on korkeintaan 50 
km/h. Tien luokka, nopeustaso, liikennemäärä ja 
—koostumus vaikuttavat hidastintyypin valintaan. 
Hidastintyyppien valinnasta on ohjeet julkaisussa 
"Taajamien keskustateiden suunnittelu", TIEL 
2110007. 

Tiellä, jolla nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, 
voi olla töyssyjä tai korotettuja suojateitä, joista ei 
liikennemerkillä erikseen varoiteta tai muita nope-
utta alentavia rakenteita, joita ei liikenteen ohjaus- 
laitteella tai muulla vastaavalla tavalla erikseen 
osoiteta. 

Hidastimien merkitseminen 

Nopeusrajoitus 30 km/h: 
- Ei varoiteta liikennemerkillä. Käytetään tie- 

merkintää "Töyssy". 

Nopeusrajoitus 40 km/h: 
- Alueen ensimmäisestä töyssystä tai korote-

tusta suojatiestä varoitetaan merkillä 141 (epä-
tasainen tie), tekstillisellä lisäkilvellä (esimer-
kiksi "Töyssyjä"), lisäkilvellä 814 (vaikutus- 
alueen pituus) ja tiemerkinnällä. Alueen seu-
raavat töyssyt tai korotetut suojatiet osoitetaan 
vain tiemerkinnällä. 

Nopeusrajoitus 50 km/h: 
- Jokaisesta töyssystä tai korotetusta suojatiestä 

varoitetaan erikseen merkillä 141, tekstilli-sellä 
lisäkilvellä"Töyssy" tai "Korotettu suojatie" 
sekä tiemerkinnällä. 

Ajolinjan sivusiirtymistä ei erikseen varoiteta. Käy-
tetään merkkejä 417 (liikenteen jakaja) merkistä 
annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Ajoradan sivuttaissiirtymän havaittavuutta tehos- 
tetaan esimerkiksi istutuksilla tai reunamerkeillä. 

Kavennusten osalta noudatetaan soveltuvin osin 
merkistä 121 (kapeneva tie), 221 (etuajo-oikeus 
kohdattaessa) ja 222 (väistämisvelvollisuus 
kohdattaessa) annettuja ohjeita. Jos tien nopeus-
rajoitus on yli 30 km/h eikä kavennusta osoiteta 
liikennemerkillä, on sen havaittavuutta tehostetta-
va esimerkiksi istutuksilla tai reunamerkeillä. 

Nopeusrajoitus 30 km/h: 
- Yksipuolisessa kavennuksessa ei käytetä 

liikennemerkkejä. 
- Kaksipuolisessa kavennuksessa käytetään tar-

vittaessa merkkejä 221 ja 222, jos ajoradan le-
veys on alle 4,5 metriä. Ei käytetä merkkiä 121 

Nopeusrajoitus 40 km/h: 
- Yksipuolisessa kavennuksessa ei käytetä 

liikennemerkkejä. 
- Kaksipuolisessa kavennuksessa käytetään 

merkkejä 221 ja 222, jos ajoradan leveys on 
alle 4,5 metriä. Ei käytetä merkkiä 121. 

Nopeusrajoitus 50 km/h: 
- Yksipuolisesta ja kaksipuolisesta kavennuk-

sesta varoitetaan merkillä 121, jos ajokelpoi-
sen ajoradan vapaa leveys kapenee alle 6 
metrin levyiseksi. Vapaa leveys ilmoitetaan lisä- 
kilvellä 821. 

- Kaksipuolisessa kavennuksessa käytetään li-
säksi merkkejä 221 ja 222, jos ajoradan leve-
ys on alle 4,5 metriä. 

Säädökset 

Merkki 361 
Tiellä, jolla nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, voi olla 
töyssyjä tai korotettuja suojateitä, joista ei liikennemerkillä 

erikseen varoiteta tai muita nopeutta alentavia rakenteita, 
joita ei liikenteen ohjauslaitteella tai muulla vastaavalla ta-
valla erikseen osoiteta. (TLA 16 §) 

2 L-2 9 
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