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KARTAT 

Kaytetty karttalehtijako on kuvattu kandessa ensimmäi-

sess kartassa. Näihin karttoihiri on merkitty kunkin 

piirin osalta piirikoodi sekä, mik1i piiri on jouduttu 

jakamaan useammalle ka rttalehdelle, kyseinen aluejako 

katkoviivoilla. Suluissa oleva luku ilmoittaa karttaleh-

den numeron, mika on varsinaisissa pistekartoissa 

merkitty kartan oikeaan ylkulmaan. Kartoissa on Tu-

run piiristä. jouduttu käyttman poikkeuksellisesti kah-

ta piirikoodia (02 ja 03). 

LASKENTAPISTEIDEN SIJAINTI MAANTIEVERKOSSA 

Uheisissa kartoissa on esitetty vuoden 1965 yleisen 

liikerinelaskennan maanteillä sijaitsevat laskentapisteet. 

Laskentapisteet sijaitsevat 

a) kaikissa maanteiden risteyksi ss., 

b) maanteiden ja katujen rajakohdissa kaupunki- ja 

kauppa la-alueilla, 

c) maanteiden ja tirkeimpien paikallisteiden, katujen 

ja yksityisteiden risteyksiss, 

d) yleensä tienkohdissa, joissa liikennemräss tapah - 

tuu huomattava muutos, esim. taajama -alueen pt-

tymiseri vuoksi. 

Kohtiin c) ja d) sist1tyvien pisteiden valinta tapahtui 

piirikonttorien toimesta. 

LASKENTA PISTEEN NUMERO JA SUUNTA TUNNUS 

Laskentapisteen koodi on kokoonparitu kuudesta nume-

rosta siten, että neljä ensimmäistä muodostavat sen 

kunnan (kaupunki, kauppala tai maalaiskunta) koodin, 

missä ko. piste sijaitsee. Kyseisen kunnan alueella 

olevat laskentapisteet on numeroitu juoksevasti (01, 02, 

03...) ja näistä muodostuu koodin kaksi viimeistä nu-

meroa. 

Koska Tvh: n kuntakoodijärjestelmän mukaisesti kunta- 

koodin kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat ko. tie- 

ja vesirakennuspiirin (poikkeuksena Turun piiri) on 

la skentapisteka rttoihin liiallisten numeroiden välttämi-

seksi merkitty piirikoodi kartan yläreunaan ja kunnan 

kohdalle kuntakodin kaksi viimeistä numeroa. 

Laskentapisteen numero muodostuu siis pistekartalla 

- yläkulmassa olevasta piirikoodista, esim. 04 (Hä-

meeri piiri), 

- kunnan sisälle merkitystä tunnuksesta, esim. 6 

(0469 = Tammelan kunta), 

- pisteen kohdalle merkitystä turinuksesta, esim. 01 

(ensimmäinen piste ko. kunnassa).. 

Esimerkkipisteen koodiksi saadaan tällöin 04 69 01 

(Hiisiläri risteys Hämeen piirin Tammelan kunnassa). 

Pistekohtaisten tulosten yhteydessä on koodi kirjoitet-

tu muotoon 04 6901. 

Edellämainitun laskentapistekoodin lisäksi tarvitaan 

suuntatunnus. Suuntatunnuksen avulla ilmoitetaan, mi-

kä laskentapisteeseen liittyvistä tiesuunnista on kul-

loinkin kysymyksessä. Suuntaturinuksella ei ole siis 

mitään tekemistä liikenteen suunnan kanssa. Lasken-

tapisteeseen liittyy yksi tai useampia tiesuuntia, ja nii-

den numerointi kulkee myötäpäivään siten, että suun-

ta 1 on ensimmäinen tiesuunta pohjoissuurinasta myö-

täpäivään lukien. Koska laskentapistekartoista on 

useissa tapauksissa mandotonta m rätä laskentapis-

teen eri suuntien tunnukset, on pistekohtaisissa tulok-

sissa esitetty suuntatunnuksen lisäksi kyseisen tien 

tielaji sekä vastakkainen laskeritapiste (mikäli sellai-

nen on olemassa). Vastakkaisella laskentapisteellä 

tarkoitetaan tässä sitä laskentapistettä, joka ensirn-

mäisenä tulee vastaan siirryttäessä jostakin pisteestä 

haluttuun suuntaan. 
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