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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.7.1 

VIITOITUS K1-309 
Viitoituksessa 	kytettvt 	merkit 20.8.1984 

- 	3.7 	YKSITYISEN TIEN VIITTA (643) 

3.71 Tarkoitus ja sislti 

Yksityisen tien viitan tarkoituksena on osoittaa yksityisen tien 

suunnassa viitoitettava kohde. Viitassa osoitetaan viitoituskoh-

teen nimi. Etäisyys kohteeseen ilmoitetaan kilometrin tarkkuudel-

la. Etisyytt ei merkitä mikäli et4isyys on pienempi kuin yksi 

kilometri eikä silloin kun tien nimeä kytetn viitoituskohtee-

na. Etäisyys merkitn kohteen nimen ja suuntanuolen väliin. Vii-

tan kannassa voidaan kytt samoja tunnuksia kuin tienviitassa 

nro 641 (kts. "Viitoitus", kohta 3.14, TVH 741910). 

Kussakin yksityisen tien viitassa esitet4n vain yksi viitoitus-

kohde. Kuvassa 3.14 on esimerkki yksityisen tien viitasta. 

(M USTA /VALKOV) 

Kuva 3.14. Esimerkki yksityisen tien viitasta 

Yksityisen tien viittoja on kolmea tyyppiä, isokokoinen, norrnaa-

likokoinen ja pienikokoinen yksityisen tien viitta. Viittojen 

piirrokset on esitetty liitteiss 1 - 3. Isokokoisessa viitassa 

tekstikoko on 120 mm ja viitassa mandollisesti kytettvn tun-

nuksen koko on 180 mm x 180 mm. 
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VIITOITUS K1-309 
Viitoituksessa 	kytettvt 	merkit 20.8.1984 

Normaalikokoisessa yksityisen tien viitassa tekstikoko on 100 mm 

ja viitassa mandollisesti kytettvn tunnuksen koko on 120 mm x 

120 mm. Pienikokoisessa yksityisen tien viitassa tekstikoko on 

60 mm ja tunnuksen koko 80 mm x 80 mm. 

3.72 Kyttötilanteet 

Yksityisen tien viittaa voidaan kytt 	yleisen ja yksityisen 

tien liittymss osoittamaan yksityistielain (358/62) 93 :n 1 

momentissa (728/77) tarkoitettua valtion kunnossapitoavustusta 

saavaa tietä tai muuta sellaista liikenteen kannalta merkityksel- 

list 	yksityistä tietä, jolla yleinen liikenne on sallittu. Yksi- 

tyisen tien viittaa voidaan lisäksi kytt 	kaikissa yksityisten 

teiden keskinisiss 	1iittymiss. 

Viitoituskohteena kiytetn ensisijaisesti kylän tai alueen nimeä 

tai muuta sellaista kohdetta, jonka nimi löytyy Suomen tiekartas-

ta 1:200 000. Viitoituskohteena voidaan myös kytt 	yksityisen 

tien virallista nimen tai muuta nimitystä, jolla tie paikkakun-

nalla yleisesti tunnetaan. 

Yksityisen tien viittaa ei saa kytt 	osoittamaan samaan suun- 

taan kuin tienviitta (641). Yksityisen tien viittoja saa kytt 

samassa liittymss korkeintaan kaksi samaan suuntaan. Molempien 

viittojen on tällöin oltava samaa tyyppi. 

Asema- ta 	rnkernuskaavR-ajuelden ta 	toajomamerkeiil 	(571) 

osoitettujen alueiden ulkopuolella ei yleisen tien ja yksityisen 

tien liittymss kytet muun tyyppisiä viittoja tai kilpii 

osoittamaan yksityisen tien suuntaan kuin yksityisen tien viitto-

ja, osoiteviittnjn ja riiatkaili joiden opastusmerkkej. 
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VIITOITUS K1-309 
Viitoituksessa 	kytettvt 	merkit 20.8.1984 

Valta- tai kantatien ja yksityisen tien liittymss kytetn 

yleensä isokokoista yksityisen tien viittaa. Kaikissa yleisten 

teiden ja sellaisten yksityistielain 93 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettujen teiden, joilla on paikkakunnalla huomattava liikenteel-

unen merkitys, liittymiss kytetn isokokoista yksityisen tien 

viittaa. Normaalikokoista yksityisen tien viittaa saa kytt 

kaikissa muissa yleisten teiden ja valtion kunnossapitoavustusta 

saavien tai muiden liikenteen kannalta merkityksellisten yksi-

tyisten teiden liittymiss. Pienikokoista yksityisen tien viittaa 

ei kytet 	yleisten ja yksityisten teiden keskinisiss liitty- 

missä. 

Erityyppisten yksityisen tien viittojen käyttö yleisen ja yksi-

tyisen tien keskinisess liittymssä ptien toiminnallisen luo-

kituksen ja yksityisen tien liikenteellisen merkityksen mukaan 

selvi 	taulukosta 3.2. 

Taulukko 3.2. Yleisten ja yksityisten teiden keskinisiss 

iiittymiss kytettvt yksityisen tien viitta- 

tyypit. 

Yksityinen 	tie 

Yleinen 	tie 

Valta- 	tai Muu 	yleinen 
kantatie tie 

Tie, 	jolla 	on 	huo- 
mattava 	liikenteel- 
unen 	merkitys iso iso 

Pysyvän 	asutuksen iso 	tai 
p'sytie normaali normaali 

Muu 	liikenteen 	kan- 
nalta 	merkityksel- 

iso 	tai 
normaali normaali 

unen 	tie 
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Viitoituksessa 	käytettvät 	merkit 20.8.1984 

Yksityisen tien viitat saa pystyttää yleiselle tielle vain tien- 

pitäjän luvalla. Luvan myöntää tie- ja vesirakennuspiiri. Yksi-

tyisen tien pitäjän tulee valmistuttaa viitta kustannuksellaan 

TVH:n hyväksymässä kilpivalmistamossa TVH:n asettamien laatuvaa-

timusten mukaisesti. Tilaukseen tulee liittää kopio piirin anta-

masta luvasta tarvittavine liitteineen. Yksityisen tien viitan 

pystyttää ja pitää kunnossa yksityisen tien pitäjä. 

3.73 Sijoittaminen maastoon 

Isokokoinen yksityisen tien viitta sijoitetaan aina liittyvän 

tien puolella olevaan liikennesaarekkeeseen, mikäli sellainen 

on.Ellei saareketta ole, viitta sijoitetaan liittymän läheisyy-

teen niin, ettei se haittaa näkemää eikä liittymän kunnossapitoa. 

Viitta sijoitetaan aina liittyvän tien puolelle. Muutoin noudate-

taan isokokoisen yksityisen tien viittaa sijoitettaessa TVH:n 

viitoitusohjeissa annettuja tienviittaa koskevia ohjeita soveltu-

ym 	osin ("Viitoitus", kohta 3.53, TVH 741910). Isokokoinen yksi- 

tyisen tien viitta kiinnitetään kuten tienviitta liittessä 4 ole-

van piirroksen mukaisesti. 

Kuvassa 3.15 on esimerkkejä isokokoisen yksityisen tien viitan ja 

mandollisen osoiteviitan sijoittamisesta samaan liittvmän. 
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Isokokoinen yksityisen tien 

viitta sijoitetaan aina liitty-

vän tien puolella olevaan lii-

kennesaarekkeeseen, mikäli 	rl- 

lainen on. Samaan liittymään 

mandollisesti tuleva osoite- 

viitta sijoitetaan myös liiken-

nesaarekkeesen, mikäli saareke 

on niin iso, että osoiteviitan 

pylväs voidaan sijoittaa vähin-

täin 1 m:n etäisyydelle yksi-

tyisen tien viitan kärjestä ei-

kä osoiteviitan luettavuus 

liiaksi huonone. 

K 

cD 

Jos osoiteviittaa ei. voida si-

joittaa isokokoisen yksityisen 

tien viitan perään liikennesaa-

rekkeeseen, se sijoitetaan 

liittyvän tien jompaan kumpaan 

reunaan. Osoiteviitta ei saa 

huonontaa yksityisen tien vii-

tan näkyvyyttä. 

Kuva 3.15a. Esimerkkejä isokokoisen yksityisen tien viitan ja 

mandollisen osoiteviitan sijoittamisesta samaan 

liittymään, kun liittymässä on liikennesaareke. 



6 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.i.7.1 
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Viitoituksessa 	kytettvt 	merkit 20.8.1984 

I 
I.Om 

Jos yksityisen tien liittymssä 

ei ole saareketta, osoiteviitta 

sijoitetaan isokokoisen yksi-

tyisen tien viitan per4n 1.iit-

tyvn tien reunaan siten, että 

osoiteviitan pylvs tulee vä-

hintin 1 m:n etisyyde1le yk-

sityisen tien viitan krjest. 

Jos osoiteviitan luettavuus yl- 

l kuvatussa tapauksessa liiak-

si huononee, se voidaan sijoit-

taa liittyvän tien vastakkai- 

seen reunaan siten, ettei se 

estä isokokoisen yksityisen 

tien viitan nkyvyytt. 

4 

Kuva 3.15b. Esimerkkejä isokokoisen yksityisen tien viitan ja 

mandollisen osoiteviitan sijoittamisesta samaan liit-

tymn, kun liittyrnss ei ole liikennesaareketta. 
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VIITOITUS 
Viitoituksessa 	kytettvt 	merkit 

K1-309 
20.8.1984 

Normaalikokoinen yksityisen tien viitta kiinnitetään kuten osoi-

teviitta yleensä kannastaan liikennemerkkipylväseen liitteess 6 

olevan piirroksen mukaisesti. Viitta tehdn kaksipuoliseksi, 

jolloin se on luettavissa tien molemmista suunnista. Pylvs si-

joitetaan aina liikennesaarekkeeseen, mikäli sellainen on. Ellei 

saareketta ole, viitta sijoitetaan yleiselt tieltä katsoen yksi-

tyisen tien liittymän puolelle siten, että viitta ei haittaa n-

kem 	eikä tien kunnossapitoa. Viitta sijoitetaan lähelle liitty- 

m 	siten, että se osoittaa liittymän sijainnin. 

Samassa liittymässä samaan suuntaan osoittavia viittoja varten 

saa olla ainoastaan yksi liikennemerkkipylväs, johon saa kiinnit-

tää korkeintaan viisi viittaa. Viitoista korkeintaan kaksi saa 

olla normaalikokoisia yksityisen tien viittoja ja loput osoite-

viittoja. Viittojen pystyttäjien tulee sopia keskenään viittojen 

kiinnittämisestä pylvääseen. Normaalikokoiset yksityisen tien 

vi.itat tulee kuitenkin aina kiinnittää mandollisen osoiteviitan 

(viittojen) yläpuolelle. Alimman viitan alareunan korkeuden tulee 

olla 2,0- 3,2 m tien pinnasta mitattuna. 

3.8 	OSOITEVIITTA (644) 

3.81 Tarkoitus 	a ssA1t 

Osoiteviitan tarkoituksena on opastaa tienkäyttäjä kohteeseen, 

joka viitoitetaan yksityiskohtaisemmin kuin tienviittaa tai yksi-

tyisen tien viittaa käyttäen. Viitassa on opastettavan kohteen 

nimi,. Tekstikoko on yleensä taajaman ulkopuolella 100/75 mm, taa-

jamassa 80/60 mm. Etäisyyttä kohteeseen ei yleensä ilmoiteta. 

Kussakin osoiteviitassa esitetään vain yksi viitoituskohde. Ku-

vassa 3.16a on esimerkki osoitvtitasta ja liitteessä 5 on osoi- 

tevi itan 1 iikennernerkkipi i rros 
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(Mu$t /VAI.OlNM) L!LJ1 
Kuva 3.16a. Esimerkkejä osoiteviitoista 

Osoiteviitan kannassa voidaan käyttää TVH:n hyväksymiä tunnuksia, 

joita ovat kuntien vaakunat, valtion virastojen ja laitosten tun-

nukset, yritysten liikemerkit ja rekisteröi.tyjen yhdistysten tun-

nukset. TVH:n hyväksymiä tunnuksia ovat lisäksi matkailijoiden 

opastusmerkeiss käytettvät tunnukset, joita voidaan käyttää si-

ten, että syrnbolikuvio merkitään valkoisena heijastavana osoite- 

viitan kantaan. Tunnukselle varattu tila on 120 mm x 120 mm, kun 

tekstikoko on 100 mm ja 100 mm x 100 mm, kun tekstikoko on 80 mm. 

Lupa tunnuksen käyttöön on anottava tie- ja vesirakennuspiiriltä. 

3.82 Käyttötilanteet 

Osoiteviittaa voidaan tienpitäjän harkinnan mukaan käyttää osoit-

tamaan pistemäistä kohdetta. Tällaisia kohteita ovat yleisön kan-

nalta tärkeimmät virastot, laitokset ja palvelukohteet sekä run-

saasti liikennettä aiheuttavat tenflisuus- ja liikelaitokset. 

Taajamien ulkopuolella osoiteviittaa voidaan käyttää opastamaan 

myös muihin opastuksen kannalta tärkeisiin pisternäisiin kohtei-

siin. Osoiteviittaa käytetään yleensä vain lähiopastukseen. Osoi-

teviittaa ei saa käyttää osoittamaan samaan suuntaan kuin tien- 

viittaa 641. 
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Osoiteviittoja saa kytt 	samassa liittymss korkeintaan viisi 

samaan suuntaan. Jos viitoitettavia kohteita on enemmän, viitoi-

tettavalle tielle tai alueelle tulee antaa nimi, joka osoitetaan 

vain yhdessä liittymän asetettavassa yksityisen tien viitassa. 

Yksityisen tien varteen liittymn läheisyyteen voidaan tl1öin 

pystytt 	opastustaulu, jossa ilmoitetaan kohteiden nimet ja 

etäisyydet niihin. Alueen sisll olevissa yksityisten teiden 

liittymiss voidaan lisäksi kytt 	osoiteviittoja tarpeen mu- 

kaan. 

Osoiteviitan saa pystytt 	yleiselle tielle vain tienpitjn lu- 

valla. Luvan myöntää tie- ja vesirakennuspiiri. Luvan saajan tu-

lee valmistuttaa viitta kustannuksellaan TVH:n hyvksymss kil-

pivalmistamossa TVH:n asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Ti-

laukseen tulee liittää kopio piirin antamasta luvasta tarvittavi-

ne liitteineen.Osoiteviitan pystytt 	ja pit 	kunnossa yritys, 

laitos tai muu luvan saaja. 

3.8.3 Sijoittaminen maastoon 

Osoitevi.itta kiinnitetn y1eens kannastaan liikennemerkkipyl-

vseen liitteess 6 olevan piirroksen mukaisesti. Osoiteviitta 

tehdn kaksipuoliseksi, jolloin se on luettavissa tien molemmis-

ta suunnista. Pylvs sijoitetaan aina liikennesaarekkeeseen, mi-

kli sellainen on. Ellei saareketta ole, vii.tta sijoitetaan ylei-

selt tieltä katsoen yksityisen tien liittymn puolelle siten, 

ettei viitta haittaa nkem 	eikä tien kunnossapitoa. Viitta si- 

joitetaan lähelle liittym' 	siten, että se osoittaa liittymn si- 

jainnin. 

Kaikki liittymn tulevat osoiteviltat kiinnitetn samaan pyl-

vseen. Alimman viitan alareunan korkeuden tulee olla 2,0 m - 

3,2 m tien pinna3ta mitattuna. 
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VIITOITUS K1-309 
Viitoituksessa 	kytettvt 	merkit 20.8.1984 

Osoiteviitan sijoittamista yksityisen tien viitalla opastetussa 

liittymss on selostettu kohdassa 3.73. 

3.9 Ennakko-opastusmerkki 

Milloin tietty opastusta tarvitsevaa liikennettä synnyttv kohde 

on viitoitettu yleiselt tieltä erkanevan yksityisen tien liitty-

mss osoiteviitalla, saattaa olla eräissä tapauksissa tarvetta 

jrjest4 opastus jo kauempaa alkavaksi. Tällaisia kohteita voi-

vat olla esim. runsaasti liikennettä synnyttvt teollisuuslai-

tokset, hautausmaat ja kurssikeskukset. Ennakko-opastus voidaan 

jrjestä erityisellä ennakko-opastusmerkil1 	(kuva 3.16b), joka 

sijoitetaan suunnistustaulun tapaan 100 - 300 m ennen risteyst. 

Opastusta ei voida aloittaa kuitenkaan kauempaa kuin lhimrnit 

kolminumeroiselta maantielt'. Ennakko-npastusmerkki ei kytet 

valta- tai kantTili. 

UUcrnrn 
valkoinen 

musta 

Kuva 3.16b. !);oi r•vi it no eflflnkkn-opnst:srfle rkki 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.I.I.4 

LIIKENNEMERKKIPIIRROKSET KL- 1/84 
f-. 

Korvaa piirroksen 1<1- 293/82 

LIIKENNEMERKKI 643 
Yksityisen tien viitta, iso koko 

ii> 
.75 	 820 

	
80 [70 leO! 32 

Värit Pohja musta, reunoriouha ja teksti valkoiset heiastavot. 

Pystytys piirroksen KI- 4/84 mukaisesti 

Lkenteen obauksessa saa käyttdd vain seHaisia merkkejä, laitteita ja tiemerkintöjä, 
jotka täyttävät tie- jo vesirokennushallituksen asettamat väriä, rakennetta ja mitoi-
tusto koskevat vaatimukset. 

(Liikennern,rsteriön päätös tieliikenteen ohjousloitteista 5 §) 



LIITE 2 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.l.I.4 

LIIKENNEMERKKIPIIRROKSET KI-2/84 

LIIKENNEMERKKI 643 
	

UI.] 
Yksityisen tien viitta, normaali koko 

00 

ii) 
65. 	 965 00 

- 	 1080 

;IiSALEPÄ 00 

_SOUD)SA[NUD)A I 
65j. 965 160 

1240 

Värit Pohja musta, reunanauha ja teksti valkoinen heijastava. 

Pystytys kantakiinnityksenä piirustuks.n KL - 5/84 mukaisesti. 

Liikenteen ohjauksessa saa käyttöä vain sellaisia merkkejä, laitteita jo tiemerkintöjö, 
jotka täyttävät tie- ja vesirakennushallituksen asettomat väriä, rakennetta ja mitoi-
tusto koskevat vaatimukset. 
(Liikenneministenön päätös liikenteen ohjouslaitteista 5 § ) 

c 
I 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5. 1. 1.4 

LIIKENNEMERKKIPIIRROKSET KI- 47/84 

LIIKENNEMERKKI 643 
	 U[I] 

Yksityisen tien viitta, pieni koko 

E1 £E 	j 11 
60 1 3033 30 	504 

750 

Värit Pohja musta, reunanauha jo teksti 
valkoinen heijastava. 

Pystytys kontokiinnityksenä piirustuksen KL-5/84 
muka se s t 1. 

Huom. Pienikokoista yksityisen tien viittaa ei käytetä yleisten ja yksityisten 

teiden keskinaisissä liittymissä. 
Viittaa käytetään vain yksityisteiden sisäisessä viitoituksessa. 

Liikenteen ohjauksessa saa käyttää vain sellaisia merkkejä, laitteita ja tiemerkintöjä, 
jotka täyttävät tie- jo vesirakennushallituksen asettamat väriä, rakennetta ja mitoi-

tusta koskevat vaatimukset. 
(Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjaustaitteista 5 	) 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.I.I.4 

LIIKENNEMERKKIPIIRROKSET KL-4/84 

Tienviitan kiinnittäminen 

1:5 

2 

OSA NIMITYS MITAT AINE 	'NORMI HtJOM. 

1 Kiinnikeosa Fe 37B SFS 2022 Kuumasink. 
2 Kuusioruuvi M8x35 SFS 2053 
3 Kuusiomutteri M8m8 SFS 2067 
4 Alusloatta 8,4 SFS 2041 
5 Pylväs 60,3x2,9 Fe37 B SFS 200€ 



LIITE 5 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.I.I.4 

LIIKENNEMERKKIPIIRROKSET K1-3/84 

Korvaa piirroksen KL-296/82 

	

LHKENNEMERKKI 644 
	 1:5 

Oso 1 te v i Itt a 

1 	Musta 	 Valkoinen heiiostava 
- L 	 ______________________ 

Dl 	
0 

65 	 405 	 80 

Pystytys piirroksen K - 5/84 mukaisesti 

Liikenteen ohjauksessa saa kayttaö vain sellaisia merkkejä, laitteita ja tiemerkintöjä, 
jotka täyttävät tie- ja vesirakennushaliituksen asettamat väriä, rakennetta ja mitoi-

tusta koskevat vaatimukset. 
(Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 5 § ) 



LIITE 6 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.I.14 

LIIKENNEMERKKIPIIRROKSET K1-5/84 

Osoiteviitan kiinnittäminen 
5 

5 j.. 15 j.. 	60 	 30 	45 	
I51 

OSA NIMITYS MITAT AINE NORMI HUOM. 

1 Kiinnikeosa t 	25x4x180 Fe37B SFS 2022 Kuumasink. 

2 Kuusioruuvi M 8 x 35 SFS 2053 
3 Kuusiomutteri M 8 m 8 SFS 2067 
4 Alusloatta 8,4 SFS2O4I 
5 Pylväs 60,3x2,9 Fe37B SFS2006 
6 Viitto Vaneri 

Alumiini 



ISBN 951-46-7207-0 
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