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Tie- ja vesirakennushallitus on hyväksynyt jäljempänä annetut 
liikennemerkkien käyttöä koskevat ohjeet 24.6.1982. Ohjeet 
korvaavat TVH:n aikaisemmin erillisillä kirjeillä lähettämät 
ohjeet liikennemerkkien käytöstä, lukuunottamatta TVL:n 
ohjeluettelon kohdan C.5.1.9 seuraavia ohjeita: Hiihtolatujen 
merkitseminen, Kelirikon merkitseminen, Lauttapaikkojen ja 
jääteiden liikenteen ohjaus ja Linja-auton pysäkkien merkitsemi-
nen, jotka jäävät edelleen voimaan. 

Ohjeet on pääasiassa tarkoitettu TVL:n sisäiseen käyttöön, 
mutta soveltuvin osin ohjeet voidaan ottaa huomioon myös 
kaupunkien, kuntien ja yksityisten suorittamissa liikennejärjes-
telyissä. 

Ohjeita sovelletaan välittömästi uusia Ii ikennejärjestelyjä 
toteutettaessa ja merkkejä uusittaessa. Merkkien sijainti tulee 
korjata ohjeiden mukaiseksi vuoden 1985 loppuun mennessä. 
Samoin uusitaan kaikki valta- ja kantateillä sekä 
liikennemääriltään 	vastaavilla 	teillä 	olevat 	60 	km/h 
nopeusrajoitusmerkit uuden mitoituspiirroksen mukaisiksi 
vuoden 1985 loppuun mennessä. Muuten merkkejä uusitaan 
niiden kunnon huononemisen edellyttäessä vaihtamista ottaen 
huomioon kuitenkin tieliikenneasetuksen (182/82) 57 § mukaiset 
siirtymäsäännökset, jotka ovat seuraavat: 

Aikaisempien määräysten mukaisia liikennemerkkejä saa 
käyttää enintään vuoden 1995 loppuun, kuitenkin seuraavin 
poikkeuksin: 

a) merkit 375 (Taksiasema-alue), 571 (Taajama) ja 572 
(Taajama päättyy) on otettava käyttöön heti tämän 
asetuksen tullessa voimaan; 

b) merkit 322 (Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty), 323 
(Jalankulku kielletty), 416 (Pakollinen kiertosuunta), 563 
(Moottoriliikennetie) ja 564 (Moottoriliikennetie päättyy) 
on otettava käyttöön vuoden 1983 loppuun mennessä; sekä 

c) merkit 	312 	(Moottorikäyttöisellä 	ajoneuvolla 	ajo 
kielletty), 313 (Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty), 
316 (Moottoripyörällä ajo kielletty), 551 (Yksisuuntainen 
tie), 621 ja 622 (Ajokaistaopastus) ja merkki 623 (Ajokais-
tan päättyminen) on otettava käyttöön vuoden 1990 
loppuun mennessä. 

Aikaisempien määräysten mukaisia ryhmitysmerkkejä voidaan 
käyttää merkkien 412 - 415 (Pakollinen ajosuunta) sekä 40 §:n 
mukaisten ajokaistanuolten asemesta vuoden 1990 loppuun 
saakka. 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST Kl-191 O Johdanto 24.6.1982 

0 
JOHDANTO 

Jäljempänä annetut yleisohjeet koskevat liikennemerkkejä ja 
niiden käyttöä yleisillä teillä. Ohjeet on laadittu merkkikohtai-
siksi. Kunkin liikennemerkin osalta on annettu yleisohje niistä 
periaatteista, joita merkin asettamisessa tulee noudattaa. Tie- 
ja vesirakennushallitus antaa lisäksi tarpeen mukaan yksityis-
kohtaisia, merkki- tai merkkiryhmäkohtaisia ohjeita. 

Valtion avustusta tien kunnossapitoon saavien yksityisten teiden 
liikennemerkkien asettamista valvoo yksityistiesäännöstön tar-
koittamassa laajuudessa tie- ja vesirakennuspiiri ja sen alaiset 
tiemestaripiirit. Tie- ja vesirakennuspiiri ja tiemestaripiirit 
ovat tarvittaessa velvollisia antamaan ohjausta yksityistienpitä-
jälle liikenteenohjauslaitteiden pystyttämisessä. Liikenteenoh-
jauslaitteiden lupamenettelyssä ja pystyttämisessä tulee nou-
dattaa niistä annettuja säännöksiä ja soveltuvin osin tätä ohjet-
ta. 

Muiden yksityisten liikenteenohjauslaitteiden lupamenettelystä 
ja pystyttämisestä yksityistienpitäjät voivat tiedustella ohjeita 
kunnan tielautakunnalta tai tätä vastaavasta virastosta. 

Jäljempänä annetut ohjeet on laadittu siten, että tieliikenne-
laissa, tieli ikenneasetuksessa ja liikenneministeriön päätöksessä 
liikenteen ohjauslaitteista annetut määräykset ja TVH:n ohjeet 
on esitetty kukin erikseen lähde mainiten. Tekstin kohdalla on 
marginaalissa käytety merkintää 

- TLL 	tieliikennelaissa annettujen määräysten, 
- TLA 	tieliikenneasetuksessa annettujen määräysten, 
- LPL 	liikenneministeriön päätöksessä annettujen määräysten 

sekä 
- TVH 	tie- ja vesirakennushallituksen ohjeiden kohdalla. 



LIIKENTEEN OHJAUS c.5.11.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYTbST 
Liikennemerkkien asettaminen 

Kl-191 

24.6.1982 

1. 
YLEISIÄ PERIAATTEITA 

1.1 	Liikennemerkkien asettaminen 

TLL 51 § 	 Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle tielle tie- ja vesira- 
kennuslaitos. Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, 
rakennuskaavatielle, torUle ja muulle vastaavanlaiselle liiken-
nealueelle. Ennen pysyväksi tarkoitetun liikenteen ohjauslait-
teen asettamista kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa 
lausuntonsa asiassa, jollei asetuksella toisin säädeti. 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen ohjaus- 
laitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuk-
sen, jota ei kuitenkaan saa ilman pötevä syytä evta. Suostu-
musta ei tarvita tien kunnon taikka tielli tai sen vieressö 
tehtvön työn vuoksi tarpeellisten tilapisten liikennemerkkien 
asettamiseen. 

Taajarnaa osoittavan liikennemerkin köyttirisesta pöötti kun-
ta kuultuaan yleisten teiden osalta tie- ja vesirakennuslaitosta. 
Sanotun liikennemerkin asettaa yleiselle tielle tie- ja vesiraken-
nuslaitos, muulle tielle kunta. 

Rautatien tasoristeysmerkin asettaa rautatien kunnossapitjä. 

TLL 54 § 1 	 Tilapistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle 
liikenteen ohjauslaitteen. 

TLA 3 § 1 	 Liikenteen ohjaamiseen voidaan köyttä 	liikennemerkkejä, 
liikennevaloja, tiemerkintöjä ja muita liikenteen ohjauslaitteita 
siten kuin niistä jäljempänä (TLA:ssa) säädetään. 

TVH 	 Liikennemerkin asettamisella tarkoitetaan näissä ohjeissa lii- 
kennemerkin pystyttämistä koskevan päätöksen tekemistä ja 
toimeenpanoa. Sijoittamisella tarkoitetaan liikennemerkin pai-
kan tarkkaa määrittämistä tien pituussuunnassa ja poikkileik-
kauksen suunnassa. Pystyttämisellä tarkoitetaan merkin konk-
reettista paikoilleen sijoittamista. 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA Kl-191 
Li ikennemerkkien asettaminen 24.6.1982 

Päätös liikennemerkin asettarnisesta yleiselle tielle tehdään 
useimmissa tapauksissa tie- ja vesirakennuspiirissä. Eräiden 
liikennemerkkien asettamisesta päätetään kuitenkin tie- ja ve-
sirakennushallituksessa. Ellei jäljempänä muuta mainita, tie-
mestari päättää liikennemerkin asettamisesta yleiselle tielle. 

Tietyömaan liikenteen järjestelyistä vastaa työmaan päällikkö. 
Kunnossapitotöissä Ii ikenteen järjestelyistä vastaa tiemestari 
niilta osin, joilta työmaalle ei ole määrätty työmaan päällikköä. 
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan rakennuttajan hyväksy-
mällä tavalla liikenteen järjestelyistä ja liikenneturvallisuudes-
ta niiltä osin, joilta tie on luovutettu urakoitsijalle. 

Muiden tiealueella tai sen läheisyydessä suoritettavien töiden 
vaatimista liikenteen järjestelyistä sovitulla tavalla vastaa työn 
suorittaja (yritys, laitos). Jokaisella työmaalla tulee olla nimet-
ty, asiaan perehtynyt henkilö, joka vastaa tien liikennekelpoi-
suudesta, liikenteen järjestelyistä, liikennemerkeistä ja muista 
turvallisuustoimenpiteistä. 

Yleisen tien tiealueella suoritettavista töistä on etukäteen 
sovittava TVL:n piirin kanssa (TieL 53 ). Ennen työn aloitta-
mista on piirille esitettävä, miten työstä johtuvat liikenteen 
järjestelyt on suunniteltu toteutettavaksi. Mikäli kysymyksessä 
on suurehko työ, on liikennejärjestelyistä laadittava yksityis-
kohtainen suunnitelma. Liikenteen järjestelyt voidaan myös 
sopia hoidettavaksi TVL:n piirin toimesta työn suorittajan las-
kuun. 

Jos töitä tehdään moottori- tai moottoriliikennetien tiealueell:7, 
on aina saatava TVL:n piirin TLA 9 §:n mukainen lupa poike 
moottori- ja moottoriliikennetien liikennettä koskevista erityL-
säännöksistä. Näillä teillä tehtävistä töistä on määräyksiä oh-
jeessa "Moottoriteiden erikoiskäyttö" (TVH 743379). 

Tietyömaiden liikenteen järjestelyssä tarvittavat liikennemerkit 
asetetaan ohjeen "Tietyömaiden liikenteen järjestely" mukaan. 



LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST Kl-191 
Liikennemerkkien koko 24.6.1982 

1.2 	 Liikennemerkkien koko 

TLA 54 § 	 Liikenneministeriö antaa tarkempia ohjeita liikenteenohjaus- 
laitteiden käyttämisestä ja vahvistaa niiden päämitat. 

55 § 2 	 Tie- ja vesirakennushallitus antaa tarkempia ohjeita liikenne- 
rnerkkien, tiemerkintöjen ja sulkulaitteiden väreistä, rakentees-
ta ja mitoituksesta sekä vahvistaa muut tarpeelliset liikenteen 
ohj ausla i t teet. 

LPL 6 § 	 Liikennemerkkejä on, jollei jäljempänä ole toisin määrätty, 
kolmea kokoa: suurikokoisia, normaalikokoisia ja pienikokoisia. 
Suurikokoisia merkkejä voidaan käyttää moottori- ja moottori-
liikennetiellä. Pienikokoisia merkkejä voidaan käyttää, jollei 
jäljempänä ole toisin määrätty, muusta liikenteestä erillään 
olevalla jalkakäytävällä ja pyörätiellä sekä sellaisessa taajaman 
osassa, jossa nopeusrajoitus on 50 km/h tai sitä alempi ja 
milloin pienikokoisten merkkien käytölle on erityisiä ympäris-
töllisiä syitä. 

TVH 	 TVH on laatinut kaikista tieliikenneasetuksen mukaisista liiken- 
nemerkeistä piirustukset, joissa on esitetty normaalikokoisen 
liikennemerkin mitat. Seuraavassa taulukossa on esitetty liiken-
nemerkkien päämitat niistä merkeistä, jotka on mainittu liiken-
neministeriön päätöessä liikenteen ohjauslaitteista. Tekstillis-
ten lisäkilpien, eräiden opastusmerkkien ja tiemerkkien koko 
määräytyy soveltamalla tilanteen mukaan TVH:n mitoituspiirus-
tuksia. 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdST Kl-191 
Liikennemerkkien koko 24.6.1982 

Liikennernerkkien paämitat (mm) 

No 
riäkö 

Suuri 
koko koko 

1 
koko 

Voitusmrkit 

111 ___ Mutka oU<ealle 1350 900 6Q 

A 112 Mutka vasemmalle 
1, 

A 113 Mutkia, joista ensimmäinen oikealle " 

114 _____ Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 

115 Jyrkkä alamäki - 

116 Jyrkkä ylämäki - 

121 ____ Kapeneva tie 1350 

122 _____ Kaksisuuntainen liikenne " 

i31 Avattava silta - 

132 4I Lautta, laituri tai ranta - 

141 Epätasainen tie 1350 

142 _____ Tietyö 1. 350 

143 _____ Irtokiviä 

144 _____ Liukas ajorata 

145 _____ Korkea päällysteen reuna 

146 

4' 
Heikko tien reuna 

151 Suojatien ennakkovaroitus 

152 Lapsia - 

153 Pyöräilijöitä - 

154 ____ Hiihtolatu - 
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J  LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYTbST K1-191 

Liikennemerkkien koko 24.6.1982 

Liikennemerkkien pämitat (mm) 

No Ulko- 
näkö 

Nimi 

155 _____ Hirvieläimiä 

156 Poroja 

161 ____ Tienristeys 

162 j4\/\/\Sivutien risteys 

163 __________ 

164 /\4\ 
165 Liikennevalot 

166 Liikenneympyrä 

167 Raitiotie 

171 Rautatien tasoristeys 
ilman puomeja 

172 Rautatien tasoristeys, 
jossa on puomit 

173- Rautatien tasoristeyksen 
175 - 	 j lähestymismerkki 

176 Yksiraiteisen rautatien 
tasoristeys 

177 Kaksi- tai useampiraiteisen 
rautatien tasoristeys 

181 ' Putoavia kiviä 

182 Matalalla lentäviä lentokoneita 

183 Sivutuuli 

189 _____ Muu vaara 

Suuri Normaali Pieni 
koko koko koko 

1350 900 600 

,, 

1 

- 1 

1, 

1350 

II II II 

II 

,, 

- 	 II 

- 	300x1000 

- 	1300 

1350 	900 	600 

II 	 II 

II 	 II 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdST Kl-191 

Liikennemerkkien koko 24.6.1982 

Liikennemerkkien päämitat (mm) 

No 	 Ulko 	Nimi 	 Suuri 	Normaali 	Pieni 
nkö 	 koko 	koko 	koko 

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 

211 Etuajo-oikeutettu tie - 600 400 

212 Etuajo-oikeuden päättyminen 900 600 400 

221 Etuajo-oikeus kohdattaessa - 600 400 

222 Väistämisvelvollisuus kohdattaessa 640 400 _____ 

231 V Väistämisvelvollisuus risteyksessä 1350 900 600 

232 Pakollinen pysäyttäminen - 900 600 

Kielto- ja rajoitusmerkit 

311 Ajoneuvolla ajo kielletty 900 640 400 

312 Moottorikäyttöisellä ajo- 
neuvolla ajo kielletty - 

1 

313 Kuorma- ja pakettiautolla ajo - " 

kielletty 

314 j4\ Ajoneuvoyhdistelmällä ajo - 

1 kielletty 

315 Traktorilla ajo kielletty 900 

31.6 Moottoripyörällä ajo kielletty 

317 Moottorikelkalla ajo kielletty 

321 Mopolla ajo kielletty 

322 Polkupyörällä ja mopolla ajo 
'ZY kielletty 

323 Jalankulku kielletty 

324 Jalankulku sekä polkupyörällä ja mo- 
polla ajo kielletty 1 

331 Kielletty ajosuunta 

332 Vasemmalle kääntyminen kielletty - 



LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdST Kl-191 
Liikennemerkkien koko 24.6.1982 

Suuri 	Normaali 	Pieni 
koko 	koko 	koko 

Oikealle kääntyminen kielletty 	- 640 400 

1 

0 
U-käännös kielletty - 

Ajoneuvon suurin sallittu leveys 	- 

0 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus 	- 

e Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelrnän 	- 

suurin sallittu pituus 

Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino - 

e Ajoneuvoyhdistelmän suurin - 
32t sallittu kokonaispaino 

O Ajoneuvon suurin sallittu 	 - 

akselipaino 

Ajoneuvon suurin sallittu 	 - II II 

telipaino 

Ohituskielto 900 

" Ohituskielto päättyy 

0 
Nopeusrajoitus 

Pysäyttäminen kielletty 	 - 

Pysäköinti kielletty - 

Pysäköintikieltoalue 	 - 900x900 600 
x600 

Pysäköintikieltoalue päättyy 	 - 

Taksiasema-alue 	 - 600x800 - 

Taksin pysäyttämispaikka 	 - - 

Vuoropysäköinti 	 - 640 400 

It 	 - 

Liikennemerkkien päämitat (mm) 

No 	Ulko 	Nimi 
näkö 

33 

334 

34. 

34: 

343 

344 

345 

346 

347 

351 

352 

361 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

381 

382 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA Kl-191 
Liikennemerkkien koko 

24 6 1982 

Liikennemerkkien pämitat (mm) 

No 	 Ulko 	Nimi 	 Suuri 	Normaali 	Pieni 

	

näkö 	 koko 	koko 	koko 

383 	 Vuoropysäköintialue 	 - 	 900x1650 	600x 
1100 

384 	 Vuoropysäköintialue päättyy 	 - 

391 	 Pakollinen pysäyttäminen 

	

TULI 	tulliasemalla 	 - 	 640 	400 

392 	 Pakollinen pysäyttäminen 	 - 
tarkastusta varten 

393 	 Moottorikäyttöisten ajoneuvojen 	- 

vähimmäisetäisyys 

Määräysmerkit 

411 	 Pakollinen ajosuunta 	 - 	 640 	400 

412 	 0 	 - 	 1 

413 	 1 	 - 

414 00 	 - 
415 	 - 

416 	 Pakollinen kiertosuunta 	 - 

417 	 Liikenteen jakaja 	 900 	640 

418 

421 	 Jalkakäytävä 	 - 	 640 	4uJ 

422 	 ° 	Pyärätie 	 - 

423 	 Yhdistetty pyörätie ja 	 - 
jalkakäytävä 

424 	 Pyörätie ja jalkakäytävä 	 - 
W rinnakkain 

425 	 - 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KPYTbST 
Liikennemerkkien koko 

Kl-191 

24 6 1982 

Litkennemerkkien paämitat (mm) 

No 	 Ulko- 	Nimi 	 Suuri 	Normaali 	Pieni 
näkö 	 koko 	koko 	koko 

Ohjemerkit 

511 	 Suojatie 

521 	 L 	Pysäköintipaikka 

522 	 Kohtaamispaikka 

531 	 Paikallisliikenteen linja- 
auton pysäkki 

532 	 Kaukoliikenteen linja- 
auton pysäkki 

533 	 Raitiovaunun pysäkki 

534 	.-.-. 	 Taksiasema 

541 	 Linja-autokaista 

542 	 Linja-autokaista päättyy 

543 	 -7 	Raitiovaunukaista 

544 	 Raitiovaunukaista päättyy 

551 	 Yksisuuntainen tie 

561 	 1!! 
562 	 Moottoritie päättyy 

563 	 Moottoriliikennetie 
- 

564 	 Moottorili ikennetie päättyy 

571 	 Taajama 

572 	_____ Taajama päättyy 

573 	 Pihakatu 

574 	 Pihakatu päättyy 

- 	 600x600 	400x 
400 

- 	 400x400 	- 

- 	 440x240 	- 

II 

- 	 900x900 - 

tt 

- 	 800x300 550 
x200 

1400x2000 	700x1000 - 

5t 	 55 - 

5t 	 II - 

5t 	 tS - 

- 	 l000x 700 
600 x400 

- 	 5t 

- 	 700x500 - 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KPYTtiST Kl-191 
1 

Liikennemerkkien koko 
24.6.1982 

Liikennemerkkien päämitat (mm) 

No Ulko Nimi 
näkii ______ 	 ___________ 

611 Suunnistustaulu 

612 11 

613 Kiertotien suunnistustaulu 

614 

615 Kiertotieopastus 

616 j Ajoreittiopastus 

621 Ajokaistaopastus 

622 Ajokaistaopastus 

623 Ajokaistan päättyminen 

631 Ajokaistan yläpuolinen viitta 

632 

633 Ajokaistan yläpuolinen erkanemis- 

Suuri 	Normaali 	Pieni 

- 	 l000xl000 - 

viitta 

634 Ajokaistan yläpuolinen opastus- 
nuoli 	 - 	 800x600 

635 Eli' 
636 EI " 

641 Tienviitt 

642 Erkanemisviitti 

643 Yksityisen tien viitta 

644 Osoiteviitta 

645 Kevyen liikenteen viitta 

646 Kiertotien viitta 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1 .5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTST Kl-191 
Liikennemerkkien koko 

24.6.1982 

Liikennemerkkien pämitat (mm) 

No 	 Ukp- 	Nimi 	 - - - 	 Suuri 	Normaali 	Pieni 
nako 

647 Kiertotien viitta 

11 651 Umpitie 	 - 600x6tJOl) 	400 
x400 

652 - 

653 Enimmäisnopeussuositus 	 - 600x600 

654 Ajoneuvojen sijoitus pysäköinti- 	- 

paikalla 

655 1 	 - U 

656 - 

661 Etäisyystaulu 

662 Paikannimi 

663 Kansainvälisen pääliikenne- 
väylän numero 

664 Valtatien numero 

665 Kantatien numero 

666 Muun yleisen tien numero 

667 Opastus numeron tarkoittamalle tielle 

671 0 Moottoritien tunnus 

672 Moottoriliikennetien tunnus 

673 Lentoasema 

674 Autolautta 

675 Tavarasatama 

676 Teollisuusalue 

681 Tietyille ajoneuvoille tai ajoneuvoyh- 
distelmille tarkoitettu reitti 

1) Merkkiä voidaan erityisistä syistä käyttää 900x900 mm:n kokoisena 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST K1-191 
Liikennemerkkien koko 

24.6.1982 

Liikennemerkkien paamitat (mm) 

No Ulko- Nimi Suuri Normaali Pieni 
näkö koko koko koko 

82 Jalankulkijoille tarkoitettu - 450x450 - 

reitti 

683 Vammaisille tarkoitettu reitti 450x450 300x300 - 

711 Opastuskartta 3000x 1960x 1200x 
1080 720 500 

712 III Opastustoimisto 1320/ 880/ 600/ 
1080/ 720/ 480/ 
650 450 300 

713 II Puhelin 1 9 

714 Hätpuhelin 1320/ 880/ 600/ 
1500/ 1000/ 640/ 
650 450 300 

715 Ensiapuasema 1320/ 880/ 600/ 
1080 720 480 
650 450 300 

716 LI Nhtävyys 

IJI 721 Autokorjaamo 

722 EI Huoltoasema 

II 723 Majoitusli ike 1 II 

724 II Ravintola 9 

725 Kahvil 

731 II RetkeL 

732 D Mökkimajoitus 

733 II Leirintalue 

IEI 734 Matkailuajoneuvoalue 

II 741 Levähdysalue 

742 Ulkoilualue 

1 
743 Uintipaikka 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

1 
YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA Kl-1.91 
Liikennemerkkien koko 24.6.1982 

Liikennemerkkien päämitat (mm) 

No Ulko- 
näkö 

Nimi Suuri 
koko 

Normaali 
koko 

Pieni 
koko 

744 Kalastuspaikka 1320/ ö7 600/ 
1080/ 720/ 480/ 
650 450 300 

745 D Hiihtohissi 

751 Matkailijan palvelulaitos 

L isäkilvet 

811 Kohde risteävällä tiellä 600x320 400x320 

812 Kohde nuolen suunnassa 600x250 400x250 

813 600x250 400x200 

814 IEB Vaikutusalueen pituus 	 900x320 640x200 400x200 

815 Etäisyys kohteeseen 	 900x320 640x200 400x200 

816 Etäisyys pakolliseen pysäyttämiseen 500x320 

821 EI Vapaa leveys 600x200 

822 II1 Vapaa korkeus 500x320 

823 Sähköjohdon korkeus 500x320 

824 Vaikutusalue molempiin suuntiin 320x320 

825 0 320x320 

826 Vaikutusalue nuolen suuntaan 320x320 

827 fl Vaikutusalue alkaa 320x320 

828 Vaikutusalue päättyy 320x320 

831 Henkilöauto 500x200 400x200 

832 Linja-auto 500x200 400x200 

833 Kuorma-auto 500x200 400x200 

834 Pakettiauto 500x200 400x200 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdST K1-191 
Liikennemerkkien koko 24.6.1982 

Liikennernerkkien pämitat (mm) 

No Ulko- Nimi 
näko _____ 	 _____ 

835 Matkailuajoneuvo 

836 Invalidin ajoneuvo 

841 Moottoripyörä 

842 Mopo 

843 Polkupyörä 

851 Voimassaoloaika 

852 

853 

854 [1 Aikarajoitus 

855 Maksullinen pysäköinti 

861 fJ Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta 

862 Tukkitie 

871 LI1 IT1.tI 	1 Tekstillinen lisäkilpi 
iJ [:::I I'.-j 

872 Tekstillinen lisäkilpi 
"Huoltoajo sallittu" 

Suuri 	Normaali Pieni 

500x200 400x200 

500x200 400x200 

500x200 400x200 

500x200 400x200 

500x200 400x200 

600x200 400x200 

600x200 400x200 

600x200 400x200 

600x200 400x200 

600x320 

500x500 

600x200 

Mitoitus erillisen ohjeen mukaan 

600x250 	400x250 
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LIIKENTEEN OHJAUS 	C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTST 	K1-191 
Liikennemerkkien värit ja materiaalit 	 24.6.1982 

1.3 	 Liikennemerkkien värit ja materiaalit 

TLA 55 § 2 	 Tie- ja vesirakennushallitus antaa tarkempia ohjeita liikenne- 
merkkien, tiemerkintöjen ja sulkulaitteiden väreistä, rakentees-
ta ja mitoituksesta sekä vahvistaa muut tarpeelliset liikenteen 
ohjauslaitteet. 

LPL 4 § 	 Liikenteen ohjauslaitteeseen tai sen kannattajaan ei saa kiinnit- 
tää mitään, mikä ei vastaa tämän laitteen tarkoitusta tai mikä 
vaikeuttaa liikenteen ohjausta. 

5 § 	 Liikenteen ohjauksessa saa käyttää vain sellaisia merkkejä, 
laitteita ja tiemerkintöjä, jotka täyttävät tie- ja vesirakennus-
hallituksen asettarnat väriä, rakennetta ja mitoitusta koskevat 
vaatimukset. 

11 § 	 Liikennemerkki, jota ei valaista pimeän tai hämärän aikana on, 
jollei jäljempänä ole toisin säädetty, varustettava joko koko-
naan tai riittäviltä osin erityisellä heijastavalla pinnalla siten, 
että merkki on hämärän tai pimeän aikana riittävän kaukaa 
havaittavissa ja tunnistettavissa. 

12 § 	 Lukuunottamatta niitä merkkejä, jotka on tarkoitettu näkymään 
tien kumpaankin suuntaan, liikennemerkkien takasivu on har-
maa. Liikennemerkkien pylväät ovat harmaita. Erityisistä syistä 
voidaan kuitenkin käyttää keltaisia pylväitä. 

TVH 	 TVH antaa liikennemerkkien väriä, rakennetta ja mitoitusta 
koskevat yksityiskohtaiset ohjeet. TVH hyväksyy materiaalit 
tapauskohtaisesti valmistajan tai maahantuojan hakemuksesta. 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA Kl-191 

Liikennemerkkien kielisuhteet 24.6.1982 

1.4 	 Li ikennemerkkien kielisuhteet 

LPL 10 § 	 Liikennemerkissä ja sen lisäkilvessä käytettävän tekstin kielen 
ratkaisevat sen kunnan kielisuhteet, jossa merkki sijaitsee. 
Tämän mukaan tulee liikennemerkissä tai sen lisäkilvessä käy-
tettävän tekstin olla yksikielisessä kunnassa yksikielinen kunnan 
kielen mukaan ja kaksikielisessä kunnassa kaksikielinen kunnan 
enemmistökieli ylempänä. Poikkeuksena tästä tulee kuitenkin 
yksikielisessä ruotsinkielisessä kunnassa sijaitsevalla valta- ja 
kantatiellä sekä moottori- ja moottoriliikennetiellä olla 
myöskin suomenkielinen teksti tien suuntaa osoittavassa opas-
tusmerkissä ruotsinkielisen tekstin alapuolella. 

Erityisistä syistä opastukseen voidaan poikkeuksellisesti käyttää 
suomen- tai ruotsinkielen lisäksi muutakin kieltä. 

TVH 	 Liikennemerkkien kielisuhteita harkittaessa noudatetaan Valtio- 
neuvoston päätöstä virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä 
jaotuksesta. Päätös annetaan ]0 vuodeksi kerrallaan. Opasteissa 
käytetään virka- ja itsehallintoalueiden nimiä koskevassa ase-
tuksessa ja valtioneuvoston päätöksessä esitettyjä paikkakun-
tien nimiä. 

Milloin matkailuliikenteelle merkityksellisillä teillä on sellaisia 
liikennerajoituksia, että ne edellyttävät esimerkiksi kiertotier 
käyttöä, voidaan rajoituksista ilmoittavissa tekstillisissä opa: - 
teissa käyttää myös englannin kieltä. Tällainen on esimerkik 
siltatyön tähden käytettävä kiertotie. Tiedotustauluissa käyte 
tävä tekstin korkeus on 120/90 mm. Lisäohjeita taulujen mitr 

tuksesta ja k 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

')) YLEISOH3EET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST KI-191 
Liikennemerkkien sijoittaminen 24.6.1982 

1.5 	 Li ikennemerkkien sijoittaminen 

	

LPL 3 § 	 Liikenteen ohjauslaitteet on tämän pitöksen rnräyksiä 
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. Tarpettornat liikenteen ohjauslaitteet on aina 
viipymättä poistettava tai peitettävä. 

	

7 § 	 Liikennemerkki sijoitetaan yleensä kohtisuoraan sitä liikenne- 
suuntaa vastaan, jonka nähtäväksi se on tarkoitettu. Kuitenkaan 
ei liikennemerkki saa näkyä muulle tulosuunnalle siten, että 
merkin tarkoituksesta saattaa aiheutua väärinkäsityksiä. 

Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enin-
tään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvil-
Ui. Tämä määräys ei koske opastusmerkkejä eikä ajoradan 
yläpuolelle sijoitettuja merkkejä. 

	

8 § 	 Jollei jäljempänä muuta ole määrätty, tulee alimman liikenne- 
merkin tai lisäkilven alareunan korkeuden olla 1,5 -3,2 metriä 
ajoradan pinnasta, jalkakäytävän tai pyörätien yläpuolella kui-
tenkin 2,0 - 3,2 metriä näiden pinnasta mitattuna. 

Liikennemerkin lähimmän reunan etäisyys ajoradan reunasta 
saa, jollei jäljempänä ole toisin määrätty, olla enintään 3,5 
metriä tai pientareen ulkoreunasta 1,5 metriä. Merkin vähim-
mäisetäisyys ajoradan reunasta on 0,5 metriä. Taajamassa 
merkki voidaan kuitenkin asettaa edellä mainittua lähemmäksi 
ajoradan reunaa, jos siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa liiken-
teelle eikä kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle. Edellä 
tässä pykälässä annetut määräykset eivät koske opastusmerkke-
jä eivätkä ajoradan yläpuolelle tai ajoradalla olevalle korok-
keelle sijoitettuja merkkejä. 

Liikennemerkit on pyrittävä edellä esitettyjen mittojen puit-
teissa sijoittamaan tien poikkileikkaukseen yhtenäisesti samalla 
tieosalla. 

	

9 § 	 Tien pituussuunnassa tulee liikennemerkkien keskinäisen etäi- 
syyden olla riittävä merkkien havaitsemiseksi ja ymmärtämi-
seksi. Taajaman ulkopuolella tulee tämän etäisyyden yleensä 
olla vähintään 50 metriä. 

TVH 	 Merkit on asetettava hyvin näkyvälle paikalle ja siten, etteivät 
ne ajosuunnasta katsoen peitä toisiaan eivätkä ole näkemäes-
teenä liikenteelle. Merkit tulee kiinnittää tukevasti pylväisiin 
tai telineisiin, joiden tulee olla tukevia ja pystysuorassa. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTb5T Kl-191 
Liikennemerkkien sijoittaminen 

24.6.1982 

Li ikennemerkin sijoituspaikkaa valittaessa tulee ensijaisesti 
kiinnittää huomiota merkin näkyvyyteen. Merkki on kuitenkin 
pyrittäva sijoittamaan tiealueelle tai tien vierialueelle siten, 
ettei se kohtuuttomasti vaikeuta tien kunnossapitoa eikä aiheu-
ta haittaa tai vaaraa liikenteelle. Seuraaviin seikkoihin on 
erityisesti kiinnitettävä huomiota: 

opastustaulua ei saa sijoittaa sisäkaarteeseen tai liit-
tymäalueelle siten, että se haitallisesti pienentää nä-
kemää 

merkki on mandollisuuksien mukaan aina pyrittävä 
sijoittamaan aurauslumen aiheuttaman voimakkaim-
man iskun vaikutusalueen ulkopuolelle 

valaistulla tieosalla merkki on sijoitettava valaisinpyl-
väsrivin ja ajoradan väliin siten, etteivät pylväät peitä 
merkin näkyvyyttä 

Liikennemerkin tarkoituksenmukaiseen sijoittamiseen pyrittäes-
sä tulee käyttää hyväksi merkin sijoittelumarginaalia tien pi-
tuussuunnassa sekä merkin rakenteen vahvistamista tai raivaus- 
toimenpiteitä, milloin ne kohtuullisin kustannuksin ovat toteu-
tettavissa. 

Milloin ajorata ja kevyen liikenteen väylä on erotettu toisistaan 
erotuskaistalla, on moottoriajoneuvoli ikenteelle tarkoitettu 
merkki pyrittävä sijoittamaan tälle kaistalle, vaikka sen ajora- 
dan puoleinen re 	 j_l1 

reen ulkoreunast 

Milloin samaan 
sijoitetaan liikenteen kannalta tärkeämpi yleensä ylemmäksi. 
Etenkin taajama-alueilla on usein tarpeen sijoittaa merkit 231 
(Väistämisvelvollisuus risteyksessä) ja 511 (Suojatie) samaan 
pylvääseen. Näistä merkki 511 kiinnitetään merkin 231 ylpuo-
lelle huippukiinnikettä käyttäen. 

Jos samaan pylvääseen on tarpeen sijoittaa kaksi liikenriernerk-
kiä ja lisäkilpiä, lisäkilvet sijoitetaan sen merkin alle, johon ne 
kuuluvat. 

Ajokaistan yläpuolisen liikennemerkin alimman pisteen korkeu-
den tulee olla vähintään 5,0 m ajoradan pinnasta lukien. Jos 
ajokaistan yläpuolisia merkkejä sijoitetaan ylikorkeiden erikois-
kuljetusten reitiksi parannetulle tielle, tulee ajoradan yläpuolel-
la kaikkien merkkien alareunan olla vähintään 20 cm korkeam-
malla kuin reitille määritelty vapaa alikulkukorkeus. Edellä 
mainittu ei koske sellaisia porttaaleja, jotka voidaan kiertää 
vastakkaisen liikennesuunnan kaistaa käyttäen. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 Q YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST Kl-191 
Liikennemerkkien sijoittaminen 

24.6.1982 

Sijoittelupiirroksissa jäljempänä on suosituksia liikennemerkkien 
sijoittamisesta tien poikkileikkaukseen eräissä tapauksissa. Piir-
roksissa on yksinkertaisuuden vuoksi esitetty merkin sijoitus 
ajoradan oikealle puolelle. Vasemmalle puolelle sijotettaessa 
käytetään samoja etäisyyksiä ja mittapisteitä. Liikenneministe-
riön päätöksessä liikenteenohjauslaitteista annettujen minimi-
ja maksimietäisyyksien lisäksi on piirroksissa otettu huomioon 
aurauslumen aiheuttaman iskun kannalta merkittävät etäisyy-
det, joita valittaessa tie on oletettu aurattavaksi pientareen 
ulkoreunaa myöten. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTiiST 
Kl-191 

Liikennemerkkien sijoittaminen 24.6.1982 

Kuva 1.5.1 
Liikennemerkin sijoittaminen tyyppillisen tien poikkileikkaukseen 
(pientareen leveys 0,5 m). 

Kuva 1.5.2 
Liikennemerkin sijoittaminen leveäpientareisen tien poikki- 
leikkaukseen (pientareen leveys 1,5 m). 
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LIIKENTEEN OHJAUS ____ c.5.1.1.5 

YLEISOH]EET LIIKENNEMERKKIEN KYT1STÄ 
Kl-191 

____ 
Liikennemerkkien sijoittaminen 24.6.1982 

KV'ELLE LIIKENTE.E.LLE 
TIA'RKO(TETU MERKKI 

	 \RKOrTEnJ MEXKI 

2Cm 

AJCAT 	 PJNNAR 

cntJ4<AI SrA 
LEVE15 	.5rn 

Kuva 1.5.3 
Liikennemerkin sijoittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen 
liittyy enintään 1,5 m:n levyisellä erotuskaistalla erotettu pyö- 
rätie ja jalkakäytävä. 

WEU-E LIIkENttEEL-1-
T?R)<OrTETTU MERI(KI 

TA<OrTE1mJ MR 

2SmnI 

Orfl 

	

171 	Z.Or't 
Z.Owi 

OQAT 	PlENNPR, EJK1 	JALKTVÄ/PYQ -flE 
LEVE'1 	I,5m 

Kuva 1.5.4 
L i ikennemerkin sijoittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen 
liittyy yli 1,5 m:n leveyisellä erotuskaistalla erotettu pyörätie 
ja jalkakäytävä. 

ni 

[J 
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LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTÖSTÄ 
K1-191 

Li ikennemerkkien sijoittaminen 24.6.1982 

KV'1ELLE TfrJ MOOTORJO(S4ELWO - 
UKEN1TEEtL 1KOrTETTO MERKKI 

0 
2.0 rn 

- 

Kuva 1.5.5 
Liikennemerkin sijoittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen 
liittyy enintään 3,2 mm levyinen korotettu pyörätie ja jalkakäytävä. 

TJ<orrETrO ME?JKKI 

no. 

(wJ 
01. 1 

KEV'1ELL L.R KXTE-E1-IE 
TARk4Dr1TtU M ERK$ 

n.1 

Kuva 1.5.6 
Liikennemerkin sijoittamien tien poikkileikkaukseen, kun tiehen 
liittyy yli 3,2 m:n levyinen korotettu pyörätie ja jalkakäytävä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 0.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
KI-191 

Liikennemerkkien sijoittaminen 

1t1IS5 ? 

MEK( KIINN 	/ ULEP1VM5EEsj 	
u 

30m 

(O O) 51r4s. 

Arr 
TtII. 

Kuva 1.5.7 
Liikennemerkin sijoittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen 
liittyvä korotettu, 1,5 - 3,2 m:n levyinen pyörätie ja jalkakäytä- 
vä rajoittuu sivuesteeseen. Sijoittamisvaihtoehtoa 1 käytetään, kun 
merkin näkyvyys tien pituussuunnassa on hyvä, vaihtoehtoa 2, kun 
näkyvyys on huono. 

Kuva 1.5.8 
Liikennemerkin sijoittaminen tien poikkileikkaukseen, kun tiehen 
liittyvä korotettu, yli 3,2 m:n levyinen pyörätie ja jalkakäytävä 
rajoittuu sivuesteeseen. 
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LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST K1-191 

Liikennemerkkien sijoittaminen 24.6.1982 

AINA 	i.5m 

2n 

JOE OP- 
JLRXKLX E 

mjuI 54JOI1TA 
AORAUSU)MI- 

( 

A4OR.At 

Kuva 1.5.9 
Opastusmerkin sijoittaminen tien poikkileikkaukseen. Sijoituspaikan 
lumisuusolosuhteet on otettava huomioon jättämällä opastusmerkin 
alle riittävä lumivara. 

40-bOrn 

Zn / / / / 

Im ViJOI5I 

/ 
IUL.I 5UOTTAA L__ 

AJORA1 	FfENIZAR 

1 	Z 

Kuva 1.5.10 
Tienviitan sijoittaminen tien poikkileikkaukseen. Viitan sijaintipaikan 
lumisuus on otettava huomioon jättämällä viitan alle riittävä 
lumivara. Jos tienviitta joudutaan sijoittamaan liittymän näkemä-
alueelle, se on pyrittävä asettamaan korkeussuunnassa henkilöauton 
kuljettajan silmäpisteen y1ipuoIeI1e (viitan alareunan korkeus 
tienpinnasta n. 1: 

Kuva 1.5.11 
Tienvi itan sijoittaminen ii ikenteenjakajasaarekkeeSeefl. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTIiST 
Liikennem€rkkien sijoittaminen 

K1-191 

24.6.1982 

1 
	 r 

g 

c  

0 	 0 

---- 	
__5: 

Kuva 1.5.12 
Esimerkki yleisten teiden 1iittymss olevista 11 ikennemerkeist. 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

K1-191 
YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
Liikennemerkkien sijoittaminen 24.6.1982 

cu:iu 

KN 

aacna 	oj> 	 -- 
000 

____ 

iN 

Kuva 1.5.13 
Esimerkki moottorien eritasoliittymss olevista liikennemer- 
keist 
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LIIKENTEEN OHJAUS 

j) 
C.5.1.1.5 

YTEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYT1ST 
Liikennemerkkien käyttö 24.6.1982 

2 
LIIKENNEMERKKIEN KAVTTÖ 

TLL 50 	 LiikennemerkeilI, liikennevaloilla ja muilla liikenteen ohjaus- 
laitteilla osoitettavista käskyistä ja kielloista sekä niiden muus-
ta merkityksestä säädetään asetuksella. 

Liikenneministeriö antaa ohjeet liikenteen ohjauslaitteiden käy- 
tästä. 

TLA 10 § 	 Liikennemerkillä on sen tässä asetuksessa olevan nimen ja 
kuvan sekä mandollisen selityksen mukainen merkitys. 

11 § 	 Li ikennemerkit jaetaan varoitusmerkkeihin, etuajo-oikeus- ja 
väistämismerkkeihin, kielto- ja rajoitusmerkkeihin, määräys- 
merkkeihin, ohjemerkkeihin, opastusmerkkeihin ja lisäkilpi in. 

Milloin vahvistettua liikennemerkkiä ei ole, voidaan käyttää 
suorakaiteen muotoista tekstillistä kilpeä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST Kl-191 

Varoitusmerkit 24.6.1982 

2.1 	Varoitusmerkit 

TLA 12 § 	 Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liiken- 
teelle vaarallista kohtaa. Sitä ei kuitenkaan käytetä, milloin 
olosuhteet muutoinkin edellyttävät erityistä varovaisuutta. 

Varoitusmerkki on yleensä tasasivuisen kolmion muotoinen. Sen 
kärki on suunnattu ylöspäin, ja sen reunat ovat punaiset. Merkin 
keskustassa on keltaisella pohjalla vaaran laatua osoittava ku- 
v jo. 

13 § 	 Varoitusmerkki sijoitetaan, jollei jäljempänä toisin säädetä, 
ajoradan oikealle puolelle. Erityisestä syystä voidaan samanlai-
nen merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, 
ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. 

Varoitusmerkki sijoitetaan, jollei jäljempänä toisin säädet. 
vähintään 150 ja enintään 250 metriä, moottori- ja moottorilit 
kennetiellä kuitenkin enintään 500 metriä ennen vaarapaikka 
Taajamassa ja erityisestä syystä muuallakin varoitusmerkk: 
voidaan sijoittaa lähemmäksi vaarapaikkaa kuin edellä on säa-
detty. Jos varoitusmerkki sijoitetaan edellä säädettyä kauem-
mas kohteesta, on merkin yhteydessä käytettävä lisäkilpeä 815 
(Etäisyys kohteeseen). Varoitusmerkki voidaan tarvittaessa tois-
taa. 

LPL 13 § 	 Varoitusmerkkien mitat ovat: 

Merkki Mitta Suuri koko NormiaIi koko Pieni 	kok 
(min) (mm) (min) 

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

173-175 	................ b - 300 

c - 1000 - 

d - 1 300 -• 176-177 	................ 
e - 750 

1 - 200 -- 
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14 § 	 Tieliikenneasetuksen mukaan voidaan varoitusmerkki sijoittaa 
erityisistä syistä myös taajaman ulkopuolella lähemmäksi kuin 
150 metrin etäisyydelle vaarailisesta tienkohdasta. Tällaista 
sijoittamista voidaan käyttää, milloin nopeusrajoitus on 60 km/h 
tai alempi tahi milloin ajoneuvon nopeus muusta syystä on 
riittävän alhainen vaarallista tienkohtaa lähestyttäessä. Täl-
löinkin on otettava huomioon, että ajoneuvon kuljettajalle jää 
riittävästi aikaa toimia merkin edellyttämällä tavalla. 

TVH 	 Varoitusmerkkejä käytetään yleensä normaalikokoisina. Kohdas- 
sa 1.2 "Liikennemerkkien koko" on mainittu, milloin kutakin 
merkkiä voidaan käyttää myös suuri- tai pienikokoisena. 

Milloin on tarpeen käyttää kahta tai useampaa varoitusmerkkiä 
peräkkäin, on peräkkäisten varoitusmerkkien keskinäinen väli-
matka yleensä 100 - 150 m. Tarvittaessa välimatka voi olla 
lyhyempikin, ei kuitenkaan lyhyempi kuin 50 m. Lähinnä vaara- 
paikkaa oleva varoitusmerkki sijoitetaan tällöin 150 m ennen 
vaarapaikkaa. 

Varoitusmerkin suositeltavan sijoituspaikan etäisyys vaarapai-
kasta riippuu nopeusrajoituksesta seuraavasti: 

Nopeusrajoitus (km/h) 	 Etäisyys vaarapaikasta (m) 

moottori- ja moot- 	muilla 
toriliikenneteillä 	teillä 

60 tai pienempi 	 150 	 150 

70 tai 80 
	

300 	 200 

100 	 400 	 250 

120 	 500 	 - 

Varoitusmerkki voidaan tarvittaessa sijoittaa lisäksi ajoradan 
vasemmalle puolelle. Tämä saattaa olla tarpeen erityisesti 
silloin, kun varoitusmerkki on jyrkässä sisäkaarteessa tai tien 
näkemäolosuhteet ovat huonot. Varoitusmerkin sijoittaminen 
ajoradan molemmille puolille on yleensä tarpeen kaksiajoratai-
sula teillä sekä poikkeuksellisen vilkasliikenteisillä teillä. 
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111 - 114 MUTKA 

111 	112 
	 ilLr 

TLA 13 	 Merkillä varoitetaan tien yleiseen linjaukseen nähden poikkeuk- 
sellisesta mutkasta. 

LPL 14 § 	 Merkki 111. Mutka oikealle. Merkki 112. Mutka vasemmalle 
Merkkiä käytetään osoittamaan mutkaa, joka on vaaralline 
pienen kaarresäteen tai rajoitetun näkemän johdosta tahi muus-
ta vastaavasta syystä. Merkkiä käytetään vain. 
poikkeuksellinen tien yleiseen linjaukseen nähden. 

Merkki 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealie. Merkki i- 
Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle. Merkkiä käytetää 
osoittamaan toisiaan seuraavia vaarallisia mutkia. Mikäli mut 
kia on enemmän kuin kaksi, osoitetaan mutkaisen tienoso 
pituus lisäkivellä 814 (Vaikutusalueen pituus). Jos mutkien välil-
lä on suora tienosa siten, että lisätystä ajonopeudesL voi 
aiheutua vaaraa, osoitetaan mutkaiset tienosat erikseen. 

TVH 	 Merkkejä 111 ja 112 käytetään osoittamaan mutkaa, joka on 
poikkeuksellinen tien yleiseen linjaukseen nähden rajoitetun 
näkemän, ajodynamiikan huomioon ottaen pienen kaarresäteen, 
väärän optisen ohjauksen tai vaarallisen tieympäristön johdosta. 

Merkkejä 113 ja 114 käytetään, milloin on useampia peräkkäisiä 
poikkeuksellisen vaarallisia mutkia siten, ettei niitä tarkoituk-
senmukaisesti voida merkitä erikseen merkillä 111 tai 112. 

Merkkejä 111-114 voidaan tarvittaessa tehostaa käyttämällä 
reunapaaluja, taustamerkkejä tai kaarteen suuntamerkkejä. Te-
hostamista voidaan pitää tarpeellisena, milloin kaarre on jyr-
kempi kuin sitä lähestyttäessä voi päätellä tai milloin kaarresä-
de pienenee. Mainittujen merkkien käytöstä on tarkempia ohjei-
ta kohdassa 2.8 "Tiemerkit". 
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115 	JYRKKÄ ALAMÄKI 	116 JYRKKÄ YLÄMÄKI 

LPL 14 § 	 Merkkiä kaytetaän, kun mäki on tien yleiseen linjaukseen 
nähden poikkeuksellinen. Merkkiä ei yleensä käytetä tiellä, 
jolla on toistuvasti lyhyitä jyrkkiä rnäkiä. Merkkiä ei käyte-
tä, jos pituuskaltevuus on alle 5 %. 

TVH 	 Merkkejä käytetään vain poikkeuksellisen jyrkissä ala- ja 
ylämäissä teillä, joilla on paljon raskasta liikennettä. Eräissä 
poikkeustapauksissa merkkejä 115 ja 116 voidaan käyttää 
ennakkomerkkinä varustettuna lisäkivellä 815 (Etäisyys koh-
teeseen). Ennakkomerkki voi olla tarpeen esim. varoitta-
maan raskaille ajoneuvoille vaikeasta mäestii tiellä, jota 
liikenne kartan perusteella pyrkii käyttämään oikotienä. 

1 
N 	 II 

Kuva Z.1.i. 
Esimerkki varoitusmerkin 116 (Jyrkkä ylämäki) käytöstä ennakkomerkkinä 
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121 	KAPENEVA TIE 

LPL 14 § 	 Merkkiä käytetään, milloin tien kapenemisesta joko molemmilta 
tai toiselta reunalta on vaaraa liikenteelle. Tien kohdan vapaa 
leveys voidaan merkin yhteydessä osoittaa lisäkilvellä 821 (Va-
paa leveys). Jos samaan suuntaan on useampia ajokaistoja, 
joista jokin päättyy, käytetään merkkiä 623 (Ajokaistan päätty-
mi nen). 

Merkkiä 121 käytetään aina, mikäli ajokelpoinen ajorata kape-
nee enemmäin kuin 1,0 m lyhyellä matkalla (n. 20 m). Merkkii 
käytetään myös, milloin ajokelpoinen ajorata kapenee rump 
tai siltapaikalla kaksikaistaisella tiellä alle 6,0 m:n levyise - 
sekä yksikaistaisella tiellä kapeammaksi kuin 4,0 m, merkki 1 
(Kapeneva tie). Liikennemerkkejä käytetään myös aina, mik 
ajokelpoinen ajorata kapenee enammän kuin 1 .fl m, vaikka ti 
kapenisikaan alle em. arvojen. 

Merkin 121 lisäksi on käyteL 
kohdattaessa) ja 222 (Väistämisvelvollisuus kohdattaessa), mil-
loin kaksikaistainen tie kapenee alle 4,5 m:n levyiseksi. Mikäli 
liikenne on niin vilkasta tai kapea tienosa niin pitkä, että 
etuajo-oikeutettu suunta kohtuuttomasti estäisi vastaan tulevaa 
liikennettä, ei merkkejä 221 ja 222 kuitenkaan käytetä. Liiken-
nettä on tällöin ohjattava liikennevaloin tai käsiohjauksella. 

Merkin 121 yhteydessä käytetään lisäkilpeä 821 (Vapaa leveys), 
milloin kysymyksessä on kapeasta silta- tai rumpukohdasta tms. 
varoittaminen. Lisäkilven numeroarvossa käytetään 0,1 m:n 
tarkkuutta. Vapaata leveyttä määritettäessä kaiteiden tms. väli 
pyöristetään alaspäin lähimpään 0,1 m:iin ja tästä vähennetään 
0,1 m. Erityisistä syistä, esim. kapean tienkohdan ollessa kaar-
teessa, voidaan käyttää myös suurempaa turvallisuusvaraa. 

Rummun tai sillan kaventaessa ajokelpoista ajorataa merkitään 
kohta kolmella reunapaalulla, jotka sijoitetaan 20 m:n välein 
rumpua tai siltaa lähestyttäessä tien oikealle puolelle. Paalut 
sijoitetaan siten, että lähin paalu on ajokelpoisen ajoradan 
reunan kohdalla ja muut paalut siten, että tien kapeneminen 
tulee joustavaksi. Erityisen vaarallisiksi katsottavissa kohteissa 
voidaan reunapaalujen sijasta käyttää reunamerkkejä (s. 228) 
kuvan 2.8.7 (s. 229) tapaan. 
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Kuva 2.1.2 
Esimerkkejä kapean tien kohdan merkitsemisestä. 



36 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 . 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST Kl-191 
Varoitusmerkit 

24.6.1982 

122 	KAKSISIJUNTAINEN LIIKENNE 

TLA 13 § 	 Merkillä varoitetaan yksisuuntaisen ajoradan muuttumisesta 
kaksisuuntaiseksi. Merkki on välittö.riiisti ennen risteystä tai 
tienkohtaa, jossa ajorata muuttuu kaksisuuntaiseksi. Merkki 
voidaan toistaa kaksisuuntaisen ajoradan varrella. Lisäkilvellä 
815 (Etäisyys kohteeseen) varustettuna sitä voidaan käyttää 
myös ennakkomerkkinä. 

LPL 14 § 	 Merkki sijoitetaan välittömästi ennen risteystä tai tienkohtaa, 
jossa ajorata muuttuu kaksisuuntaiseksi. Mikäli merkki sijoite-
taan ennen edellä mainittua tienkohtaa, osoitetaan etäisy' 
kohteeseen aina lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen). Merk 
voidaan toistaa kaksisuuntaisen ajoradan varrpUa. Merkki .si:  
tetaan yleensä ajoradan molemmilli 

TVH 	 Merkkiä käytetään varoittamaan tienkohdasta, jossa yksisu 
tainen ajorata muuttuu kaksisuuntaiseksi. Tyypillisiä tilantei 
ovat kaksiajorataisen tien muuttuminen yksiajorataiseksi esi 
moottoritien päättymiskohdassa (esimerkki kuvassa 2.6.3) H 
kaksiajorataisen tien toisen ajoradan sulkeminen työmaan vuok- 

Merkkid voidaan kdyttid paitsi varoittanaan yksisuuntaisen 
ajoradan muuttumisesta kaksisuuntaiseksi, myös varoittamaan 
rnuuttuneista Ii ikennejärjestelyistä, kun yksisuuntainen ajorata 
on muutettu kaksisuuntaiseksi. Tällöin merkin yhteydessä käy-
tetään lisäkilpeä "Muuttunut järjestely". Merkki ja lisäkilpi 
poistetaan, kun muutoksesta on kulunut kuusi kuukautta. Liiken-
nejärjestelyjen muuttamisesta on tiedotettava paitsi liikenne-
merkillä myös uutisilla paikallisissa sanomalehdissä. 

Kuva 2.1.3 
Esimerkki muuttuneiden liikennejärjestelyjen merkitsemisestä, 
kun yksisuuntainen ajorata on muutettu kaksisuuntaiseksi. 



37 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbSTP Kl-191 

¼- Varoitusmerkit 24.6.1982 

131 	AVATTAVA SILTA 

LPL 14 § 	 Merkkiä kytetin aina, kun tie johtaa avattavalle sillalle. 

132 	LAUTTA, LAITURI TAI RANTA 

LPL 14 § 	 Merkkiä kytetän aina, kun tie pttyy lautalle, laiturille tai 
rannalle. 

TVH 	 Lauttapaikkojen liikenteen ohjauksesta annetaan erilliset, yksi- 
tyiskohtaiset ohjeet. 
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141 	EPÄTASAINEN TIE 

TLA 13 § 	 Merkillä varoitetaan tien yleiseen kuntoon nähden yllättävästä 
ja poikkeuksellisen epätasaisesta tienkohdasta. 

LPL 14 § 	 Milloin tiellä on useita peräkkäisiii epätasaisia tienkohtia, 
osoitetaan epätasaisen tienosan pituus lisäkivellä 814 (Vaikutus- 
alueen pituus). Jos epätasaisten tienkohtien väli on niin pitkä, 
että lisätystä ajonopeudesta voi aiheutua vaaraa, osoitetaan 
epätasaiset tienkohdat erikseen. 

TVH 	 Merkillä varoitetaan yksittäisistä vaarallisista kuopista ja ko 
houturnista, jotka tien senhetkiseen kuntoon nähden ovat poik 
keuksellisia ja jotka voivat aiheuttaa vaaraa liikenteelle ta 
vaurioita ajoneuvoille tai niiden kuormille. Mikäli epätasaisia 
tienkohtia on useita peräkkäin niin tiheässä, ettei liikenteer 
nopeus ehdi sanottavasti kasvaa niiden välillä, merkitä 
ajosuunnassa ensimmäinen kuoppa. Epätasaisen tienosan aluss 
tulee merkin yhteydessä käyttää lisäkilpeä 814 (Vaikutusaluee 
pituus). Tämä ei kuitenkaan poist: tarvetta tortaa merkkr 
poikkeuksellisen pahoissa kohdissa, 

Merkkiä voidaan käyttää myös vaiottanaa 	tvnisstj pial 
lystetyltä päällystäInättLTi11e tLelIe, falIiin 	aä 	11i- 
peä "Päällyste päättyy. 

Merkkiä ei käytetä yleensä tietyörnailla, jotka on merkitty 
merkillä 142 (Tietyö). Merkkiä voidaan kuitenkin tietyömailla-
km käyttää ajonopeuteen nähden poikkeuksellisen pahoista epä-
tasaisuuksista varoittarniseen. 
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142 	TIETYÖ 

TLA 13 § 	 Merkillä varoitetaan työnalaisesta tieosuudesta, jolla soattaa 
olla työkoneita, työntekijöitä taikka työstä tai työn keskeneräi-
syydestä johtuvia vaaroja kuten irtokiviä tai kuoppia. Merkki 
voidaan sijoittaa tielle asetettavaan varoituslaitteeseen. 

LPL 14 § 	 Merkkiä käytetään, milloin tiellä tai sen läheisyydessä suorite- 
taan työtä, josta saattaa aiheutua vaaraa liikentelle tai jonka 
suorittajia liikenne voi vaarantaa. Merkkiä ei yleensä tarvitse 
käyttää lyhytaikaisissa ja liikkuvissa töissä, jos tienkohdassa on 
hyvät näkemät ja työssä käytetään ajoneuvoja tai työkoneita, 
joiden kiertävää tai vilkkuvaa keltaista valoa näyttävillä varoi-
tuslaitteilla varoitetaan liikennettä. 

TVH 	 Merkkiä käytetään esimerkiksi ajoradan korjauksen sekä pienta- 
reeseen, kaiteeseen tai ojitukseen liittyvien töiden yhteydessä, 
kun työmaan ajoneuvoja tai työkoneita joudutaan pitämään 
ajoradalla. 

Tietyön laatu voidaan eräissä poikkeustapauksissa osoittaa teks-
tillisellä lisäkilvellä. Näitä ovat mm. "Johtotyö" ja "Mittaus- 
työ". 

Merkkiä ei käytetä, kun kysymyksessä on täysin ajoradan ulko-
puolella tapahtuva työ, josta ei aiheudu vaaraa liikenteelle 
eivätkä työntekijät joudu työn vuoksi liikkumaan ajoradalla. 

Merkki on poistettava tai peitettävä, kun työ keskeytetään 
ruokailutaukoa pitemmäksi ajaksi (yön tai viikonlopun ajaksi), 
eikä työstä aiheudu vaaraa liikenteelle. Tarvittaessa liikennettä 
on varoitettava muilla varoitusmerkeillä. 

Tietyömaiden liikenteen järjestelystä sekä työmaalla käytettä-
vistä varoituslaitteista annetaan erilliset ohjeet. 
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143 	IRTOKIVIÄ 

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

TVH 	 Merkkiä käytetään, kun tiellä on irtokiviä esimerkiksi soranajon 
tms, syyn johdosta. Merkkiä käytetään mm. silloin, kun pienta-
reilta saattaa piennartäytön jälkeen kulkeutua irtosoraa ajora-
dalle tai kun öljysoratiellä on massanlisäyksen jälkeen vie1 
irtokiviä. Soratiellä merkkiä ei sen sijaan yleensä käytetä, eliH 
korjaustyön seurauksena tällaisella tien osalla esiinny tien 
hun kuntoon nähden poikkeuksellisen runsaasti irtonaista kivi 
nesta. 

Merkit asueLaan iokasr 	roitusa1ueen 1kuu nseki toisttaan 
varoitusalueilla jokaisen yleisen tien, kadun tai kaavatien liitty-
män jälkeen, mikäli liittymien väli on suurempi kuin 500 rn. 
Toistomerkkejä asetetaan varoitusalueelle lisäksi niin, että kah-
den varoitusmerkin välinen etäisyys on enintään 2 km. Lisäkil-
vellä 814 (Vaikutusalueen pituus) tiedotetaan jäljellä olevan 
varoitusalueen pituus puolen kilometrin tarkkuudella pyöristä-
mällä etäisyys ylöspäin. Alle 500 m:n pituisista alueista ei 
tiedoteta lisäkilvellä 814. 

Merkkiä ei käytetä tietyömailla, jotka on merkitty merkillä 142 
(Tietyö). 
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144 	LIUKAS AJORATA 

TLA 13 § 	 Merkillä ei yleensä varoiteta lumesta tai jäastä johtuvasta 
liukkaudesta. 

LPL 14 § 	 Merkkiä käytetään, milloin tiella on sen pintaa liukastavia 
aineita, esimerkiksi öljyä, tervaa tai savea tahi kun pinta on 
liukas päällysteen uusirnisesta johtuen. Merkkiä voidaan käyttää 
myös tienkohdissa, joissa saattaa esiintyä tien rakenteesta tai 
muusta syystä yllättäen liukkautta. Milloin yllättävää liukkaut-
ta esiintyy ajoittain, osoitetaan liukkauden syy tekstillisellä 
Iisäkilvellä, esimerkiksi "Silta ajoittain jäinen". 

TVH 	 Uusi päällyste on liukas sateella. Uuden päällysteen liukkaudes- 
ta varoitetaan merkillä 144 (I_iukas ajorata), johon lisätään 
lisäkilpi "Sateella" ("Vid regn"). Merkkiä käytetään vain, milloin 
nopeusrajoitus on suurempi kuin 60 km/h. 

Sideman levittärnisen ja kulutuskerroksen muokkauksen yhtey-
dessä soratie saattaa olla liukas kunnes sidemaa ja kulutusker-
roksen materiaali ovat sekoittuneet ja kuivuneet. Liukkaudesta 
varoitetaan rnerkillä 144, johon lisätään lisäkilpi "Savettu tie" 
("Lerad väg"). 

Merkillä voidaan varoittaa myös paikallisista olosuhteista johtu-
vasta ajoittaisesta liukkaudesta. Esim. puukantisesta sillasta, 
joka kokemuksen mukaan on sateella liukas, voidaan varoittaa 
merkillä 144 varustettuna lisäkilvellä "Sateella" ("Vid regn"). 

Syksyiset yöpakkaset aiheuttavat eräillä silloilla sillan kannen 
jäätymisen ennen muun tienpinnan jäätyrnistä. Jäinen sillankan-
si saattaa yllättää autoilijan, joka ei osaa varoa liukkautta 
sillalla muun tien ollessa sulana. Siltojen jäätymisilmiöstä va-
roitetaan merkillä 144, johon liitetään lisäkilpi "Silta ajoittain 
jäinen ("Bron tidvis istäckt"). Mainittuja merkkejä käytetään 
vain päätieverkolla sekä vilkkaasti liikennöidyillä muilla teillä. 
Mikäli sillasta varoitetaan jollakin muulla varoitusmerkillä tai 
sillalla on 60 km/h tai alempi nopeusrajoitus, varoitusmerkin-
tää ei käytetä. Jäätymisestä varoittavaa merkintää käytetään 
vain sellaisena vuodenaikana, jona ns. mustaa jäätä esiintyy. 
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145 	KORKEA PLLYSTEEN REUNA 

TVH 	 Merkillä varoitetaan korkeasta päällysteen reunasta silloin, kun 
reuna esim. syöpymisen tai painumisen johdosta muodostaa 
liikenteelle vaarallisen kohdan. Jos vaarallista aluetta on enem-
män kuin 500 m:n matkalla, merkin yhteydessä käytetään 
lisäkilpeä 814 "Vaikutusalueen pituus". 

Päällystystyön yhteydessä merkkiä voidaan käyttää myös va-
roittamaan ajokaistojen välisestä päällysteen poikkeuksellisen 
suuresta korkeuserosta. Merkkiä ei käytetä päällysteen korkeas-
ta ulkoreunasta varoittamiseen, jos päällystetty piennar 0; 

leveydeltään vähintään 1,0 m. 

Päällystystyömaalla merkkiä 145 ei käytetä merkin 142 (Tiety 
yhteydessä, koska merkki 142 kattaa päällystystyön yhteydes 
normaalisti esiintyvät päällysteen korkeuserot.. 

•.1) 	IN 

TVH 	 Merkkiä voidaan käyttää vanhoilla, heikoilla teillä varoittainaan 
huonosti kantavasta tien reunasta. Merkkiä voidaan käyttää 
myös tien reunan ollessa heikko keskeneräisellä tiellä työn 
keskeytyksen aikana. 

Merkillä voidaan korvata kelirikosta varoittava varoitusmerkki 
silloin, kun tien keskiosalla ei ole kelirikkoa, mutta huonosti 
kantavista tien reunoista on varoitettava. 

Kelirikon alaisen tien merkitsemisestä annetaan erilliset ohjeet. 
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151 	SUOJAfILN ENNAKKOVAROITUS 

LPL 14 § 	 Merkkiä käytetään, milloin suojatie ei muutoin ole riittävän 
ajoissa kuljettajan havaittavissa. Merkkiä voidaan käyttää myös 
tiellä, jolla suojateitä on vain poikkeuksellisesti tai suojatie on 
ensimmäinen lähestyttäessä tieosuutta tai aluetta, jolla on 
useita suojateitä. 

TVH 	 Valo-ohjatun suojatien ennakkomerkkinä käytetään merkkiä 165 
(Liikenne valot). 
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Kuva 2.1.4 
Suojatien katsctaan olevan riittävän etäältä kuljettajan havait-
tavissa, jos näkemä suojatieltä on vähintään yllä olevan nomo-
grammin mukainen. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST K1-191 L)J 
Varoitusmerkit 24.6.1982 

152 	LAPSIA 

TLA 13 § 	 Merkillä voidaan varoittaa tienkohdasta, jolla koulun tai leikki- 
paikan läheisyyden vuoksi taikka 
liikkuu tavallista runsaammin lapsia. 

LPL 14 § 	 Tarpeeton 
man ajaks:.. 

TVH 	 Merkkiä 
J 1 	i 

Mn'Hn \'Htn /t 	fl V1DL 	etu.Fv11i'*fl 1 r 11 nkn 

kiinnittiä vilkkuva keltainen valo. Vilkkua voidaan kiytti 
paikoissa, joissa ei ole kysymys ainoastaan tien ylittärnisestä, 
vaan joissa pitkähköllä tieosuudella esim, koulujen läheisyydess 
liikkuu lapsia koulumatkoilla. VUkun ajoitus tulee suunnitella 
tarkasti koululaisten liikkumisaikoja vastaavaksi. 

Kuva 2.1.5 
Esimerkki vilkkuvan keltaisen valon käytöstä 
Lapsia-merkin yhteydessä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJE LIIKENNEMERKKIEN KYTbSTP Kl-191 
Varoitusmerkit 

24.6.1982 

153 	PYR/3 lLIJdlT 

TLA 13 § 	 Merkil1i voidaan varoittaa risteväst pyörtiesLi tai tienkoh- 
dasta, jossa polkupyöräi1ijit tai mopoitijat pyörtien pittymi-
sen johdosta siirtyvät ajoradalle. 

3 	
OL\ 

= - 

ci 

- 

0 

Kuva 2.1.6 
Pyöräilijöitä-merkki voidaan kytt 	esim, paikoissa, joissa 
pyörtie alkaa ja pyöräilijät ylittävät ajoradan päästääkseen 
pyörätielle. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA K1-191 
Varoitusmerkit 

24.6.1982 

154 	HIIHTOLATU 

LPL 14 § 	 Merkkiä voidaan käyttää, kun yleisesti käytetty latu risteää 
tietä tasossa. Merkki poistetaan hiihtokauden päätyttyä. 

TVH 	 TVH antaa tarkempia ohjeita hiihtoladun johtamisesta yleisen 
tienyli.Ohjeetontarkoi 

Jnfl r:nfl 	 flfl. 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
C.5.1.1.5 

YLEISOHJEE r LIIKENNEMERKKIEN KYTbS 
Varoitusmerkit 

K1-191 

24.6.1982 

, 

155 	HlRVIELlMI 

LPL 14 	 Merkkiä käytetään hirvieläinten vuoksi vaarallisiksi todetuilla 
tieosilla. 

TVH 	 Merkin yhteydessä käytetään lisäkilpeä 814 (Vaikutusalueen 
pituus). 

Merkit asetetaan jokaisen varoitusalueen alkuun sekä toistetaan 
varoitusalueilla kuten merkki 143. Merkki asetetaan tien mo-
lemmille puolille rinnakkain ainoastaan neli- tai useampikaistai-
sula teillä. Merkin havaittavuutta voidaan kaksikaistaisilla teil-
lä tehostaa käyttämällä lyhyttä merkkien toistoväliä. 

Merkitsemistä suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota myös 
merkkien sijoittamiseen niin, että esim. toistomerkit tulevat 
sijoitetuksi sellaisiin kohtiin, missä hirvieläimet erityisesti liik-
kuvat, kuten metsän reunaan peltoaukean jälkeen. 

Yleisten teiden liittymien jälkeen on hirvieläimnistä varoittavat 
liikennemerkit yleensä syytä sijoittaa riittävälle etäisyydelle 
Ii ittymän kohdalla olevista muista liikennetnerkeistä. Sopiva 
sijoituspaikka on esim. 50 - 100 rn liittymässä olevan nopeusra-
joitusmerkin jälkeen. 

Milloin käytetään hirviaitaa, on hirviaidan päättymisestä varoi-
tettava merkillä 155. Hirviaidassa olevat järjestetyt aukkopai-
kat, joissa on havaittu runsaasti hirvien tienylityksiä nerkitään 
varoitusrnerkillä 155. Merkit sijoitetaan 150 - 250 m ennen 
aukkoa tai hirviaidan päättymistä. 

Merkkien sijoitus tarkistetaan vuosittain viimneisimpien onnetto-
muustilastojen, hirvien ylityspaikkatutkimusten sekä liikennettä 
ja eläinkantaa koskevien tietojen pohjalta. 



f 	LIIKENTEEN OHJAUS 05.115 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST K1-191 
Varoitusmerkit 

24.6.1982 

_ 

- ll- - J ___ 

c 

Kuva 2.1.7 
Merkki 155 toistetaan jokaisen tien 1iittymn ji1keen ja 1isksi 
niin, että kanden perkkiisen merkin v1inen etäisyys on enin-
täan 2 km. Toistomerkit pyritan sijoittamaan hirvien ylityspai-
koille, kuten rnetsn reunaan. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

LIIKENNEMERKKIEN KYTiST J YLEISOHJEET Kl-191 
Varoitusmerkit 

24.6.1982 

156 	POROJA 

LPL 14 § 	 Merkkiä käytetään yleensä vain niissä tienkohdissa, joissa 
poroja liikkuu säännöllisesti. Tilapäisesti merkkiä voidaan käyt-
tää esim. poroerotuksen yhteydessä. 

TVH 	 TVH antaa erikseen yksityiskohtaisia ohjeita poroja -liikenne- 
merkin käytöstä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTÖST K1-191 
Varoitusmerkit 24.6.1982 

161 	TIENRISTEYS 

TLA 13 	 Merkillä voidaan varoittaa risteyksestä, jossa risteysajoa koske- 
van yleisen säännöksen mukaise5 
ti oikealta lähestyvää ajoneuvoa. 

LPL 14 § 	 Merkkiä käytetään, milloin ristcyDLd 1uhesLyLtdesi voi Syr 

epäselvyyttä väistmisvelvollisuudesta tai risteys ei ole rajoi-
tettujen näkemäolosuhteiden tai muun syyn vuoksi riittävin 
etäältä havaittavissa. Merkillä ei varoiteta liikenneympyrästä. 

TVH 	 Kaikki yleisillä teillä olevat tasa-arvoiset risteykset rnerkitäan 
merkillä 161. Yleisten teiden keskinäisissä risteyksissä väistä-
misvelvollisuus on yleensä osoitettava merkillä 231 (Väistämis-
velvollisuus risteyksessä) tai 232 (Pakollinen pysäyttäminen). 
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LIIKENTEEN OHJAUS 	C.5.1.1.5 

(?J 	YLEISOHJE LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST 
Varoitusmerkit 	

24.6.1982 

162 - 164 	SIVUTIEN RlSEYS 

13 
TLA 13 	 Merkillä voidaan varoittaa risteyksestä, jossa risteävää tietä 

kulkevalla on liikennemerkein osoitettu taikka tieliikennelain 
14 §:n 3 momentin mukainen väistänisvelvollisuus. 

TI_L 14 § 3: 	"Kuljettajan on kuitenkin aina 
väistettävä muuta Liikennettä, jos 
hän on tulossa tielle pihasta, pysä-
köintipaikalta, huoltoasemalta tai 
muulLa vastaavalta alueelta taikka 
polulta, tilustieltä tai muulLa vähäi-
seltä tieltä". 

LPL 14 § 	 Merkkiä käytetään vain, milloin risteystä lähetyttäessä voi 
syntyä epäselvyyttä väistämisvelvollisuudesta tai risteys ei ole 
rajoitettujen näkemäolosuhteiden tai muun syyn vuoksi riittävän 
etääLtä havaittavissa eikä riittävän hyvin muilla liikennemer -
keillä osoitettu. Merkillä 211 (Etuajo-oikeutettu tie) etuajo-
oikeutetuksi osoitetulla tiellä käytetään sivutien risteys-rnerk-
kiä vain poikkeuksellisesti. Merkillä ei varoiteta liikeneym-
pyrästä. Merkeissä 163 ja 164 olevia kuvioita voi yhdistellä 
olosuhteita vastaavasti. 

TVH 	 Merkkiä käytetään, milloin risteys voi olla vaarallinen rajoite- 
tun näkemän, risteyksen muodon tai muun syyn vuoksi. Merkkiä 
ei ole syytä käyttää järjestelmällisesti jonkin tiejakson kaikissa 
risteyksissä. Liittyvälle tielle on aina asetettava joko merkki 
231 (Väistämisvelvollisuus risteyksessä) tai 232 (Pakollinen py-
säyttäminen). 

Merkeissä 163 ja 164 olevia kuvioita yhdistellään olosuhteita 
vastaavasti. Yleensä käytetään vain kuvien 1-7 mukaisia merk-
kejä. Kuvien 4 ja 5 mukaisia merkkejä voidaan käyttää vain 
poikkeuksellisesti esim. kiihdytyskaistojen tai vastaavien yhtey-
dessä. Kuvien 6 ja 7 mukaisia merkkejä käytetään, milloin 
peräkkäisten liittymien väli on niin pieni, ettei jälkimmäisestä 
Ii ittymästä voida tarkoituksenmukaisesti varoittaa uudella mer-
killä. Hankalimmissa tapauksissa voidaan liittymät osoittaa 
suunnistustaululla. Muissa tapauksissa käytetään kuvien 1-3 
mukaisia merkkejä. 

Merkkejä 163 - 164 ei käytetä, jos liittymästä on tiedotettu 
muilla liikennemerkeillä, esim. suunnistustaululla tai ajokaistan 
yläpuolisilla viitoilla. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJE LIIKENNEMERKKIEN KYT1ST K1-191 
Varoitusmerkit 

24.6.1982 

Kuva 2.1.8 
Liikennemerkin "Sivutien risteys" tunnuskuviot 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.l.5 

YLEISOH3E LIIKENNEMERKKIEN KPYTWT 
Varoitusmerkit 

K1-191 

24.6.1982 

165 	LIIKENNEVALOT 

I_PL 14 	 Merkkiä käytetään, milloin liikennevalot eivät ole muutoin 
riittävän etäältä kuljettajan havaittavissa. Merkkiä voidaan 
käyttää myös tiellä, jolla liikennevaloja on vain poikkeukselli-
sesti tai liikennevalot ovat ensimmäiset lähestyttäessä tieo-
suutta tai aluetta, jolla on useita liikennevaloja. 

TVH 	 Liikennevalot ovat riittävän etäältä havaittavissa, jos ne näky - 
vät seuraavilta, nopeusrajoituksesta riippuvilta etäisyyksiltä: 

- 	80 km/h 	 200 m 
- 	60 km/h 	 150 m 
- 	50 km/h 	 125 m 

Liikennevaloista varoitetaan merkillä 165 yleensä vain taaja-
man ulkopuolella. Taajamassa merkkiä käytetään yleensä vain, 
milloin kysymyksessä on yksittäinen valo-ohjattu liittymä. 

Merkkiä käytetään varoittamaan myös valo-ohjatusta suojaties-
tä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJELIIKENNEMERKIN KYTtiST K1-191 
aroi US 	e 

24.6.1982 

166 	LIIKENNEYMPYR 

LPL 14 	 Merkkiä käytetään, milloin liikenneympyrä ei ole riittävän 
etäältä helposti havaittavissa. Merkki ei osoita etuajo-oikeus 
suhteita liikenneympyrässä. 

TVH 	 Liikenneympyrä on riittävan etäältä havaittavissa, jos se näkyy 
taajaman ulkopuolella seuraavilta, nopeusrajoituksesta ri ippu-
vilta etäisyyksiltä: 

- 	80 km/h 	 200 m 
- 	60" 	 15Dm 

Liikenneympyrällä tarkoitetaan merkillä 416 (Pakollinen kierto- 
suunta) varustettua liikennesaareketta, missä liittymishaarojen 
välillä on liikenteelle riittävä sekoittumistila kaistan vaihtoa 
varten. 

Merkkiä käytetään tarvittaessa liikenneympyrän etumerkkinä. 
Sitä ei kuitenkaan käytetä, milloin liittymää edeltää suunnistus- 
taulu, jossa liikenneympyrän muoto on esitetty. 

Jos etuajo-oikeussuhteet liikenneympyrässä on tarpeen osoittaa 
liikennemerkillä, on käytettävä merkkiä 231 (Väistäinisvelvolli-
suus risteyksessä) tai merkkiä 232 (Pakollinen pysäyttäminen). 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa olevien liikenneympyröi-
den yhteydessä. 

167 	RAITIOrIE: 

LPL 14 § 	 Merkkiä käytetään, milloin raitiotie risteää muuta liikennettä 
poikkeuksellisesti tai milloin raitiotie johtaa yllättäen ajoneu-
voliikenteen käyttämälle ajokaistalle. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJE LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST Kl-191 
Varoitusmerkit 

24.6.1982 

171 	RAUTATIEN TASORISTEYS ILMAN PUOMEJA 

172 	RAUTATIEN TASORISTEYS, JOSSA ON PUOMIT 

1.1 
	

-172 

L_PL 14 § 	 Merkkiä 171 käytetiän kaikissa tien ja rautatien tasoristeyksis- 
sa, joissa ei ole puorneja. Merkkiä ei kuitenkaan käytetä tasoris-
teyksessä, jossa esiintyy junaliikennettä vain tilapäisesti. Täl-
löin käytetään merkkiä 189 (Muu vaara) varustettuna tekstiili-
sellä lisäkilvellä "Raide" ja junasta varoitetaan käsiohjauksella. 

Merkkiä 172 käytetään kaikissa tien ja rautatien tasoristeyksis-
sä, joissa on koko- tai puolipuomit. 

TVH 	 Milloin tasoristeys on sivutiellä, varoitusmerkki 171 tai 172 
sijoitetaan sivutielle. Milloin tasoristeys on alle 50 m:n etäisyy-
deilä liittymästä, varoitusmerkki sijoitetaan mandollisimman 
lähelle liittyr'nää siten, että merkki selvästi näkyy sivutielle 
käännyttäessä. Jos etäisyys liittymästä tasoristeykseen on alle 
150 m, ei merkkejä 173 - 175 (Rautatien tasoristeyksen lähesty-
misrnerkit) käytetä. Varoitusmerkin alle sijoitetaan tällöin lisä- 
kilpi 815 (Etäisyys kohteeseen). 

___ 	

- — iiT TT - 

Kuva 2.1.9 
Sivutiellä olevasta tasoristeyksestä varoittava merkki sijoite-
taan sivutielle. Jos etäisyys liittymästä tasoristeykseen on alle 
150 m, ei lähestymismerkkejä käytetä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJE LIIKENNEMERKKIEN KYTbSTÄ K1-191 
Varoitusmerkit 

24.6.1982 

173 - 175 	RAUTATIEN TASORISTEYKSEN 
LHEST YMISMERKIT 

1 	17't '17 

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

LPL 14 § 	 Merkkejä voidaan käyn 
ilman puomeja) tai 172 (Rautatien tasoristeys, jossa on puornit) 
lisäksi tehostamaan tasoristeyksen havaittavuutta. Milloin taso- 
risteys on risteävällä tiellä, ei lähestysrnismerkkejä kuitenkaan 
käytetä. Merkit sijoitetaan siten, että merkin punaiset poikki- 
juovat ovat tielle päin kaltevia ja alareunan korkeus on enintään 
1 m ajoradan pinnasta. Merkki 173 sijoitetaan merkin 171 tai 
172 alle samaan pylvääseen, merkki 174 noin 2/3 etäisyydelle ja 
merkki 175 noin 1/3 etäisyydelle tasoristeyksestä. 

TVH 	 Yleisillä teillä olevissa tasoristeyksissä käytetään lähestymis- 
merkkejä 173 - 175 aina, paitsi merkkien 171 - 172 ohjeen 
yhteydessä mainitussa poikkeustapauksessa. 

176 	YKSIRAITEISEN RAUTATIEN TASORISTEYS 

177 	KAKSI- FAI USEAMPIRAITEISEN RAUTATIEN TASO- 
RISTEYS 

1 

TLA 13 § 	 Merkki on välittömästi ennen lähintä kiskoa. 

LPL 14 § 	 Merkkiä käytetään aina tien ja rautatien tasoristeyksessä, ellei 
junasta varoiteta käsiohjauksella. Merkki sijoitetaan 5-7 m:n 
etäisyydelle lähimmästä kiskosta siten, että sen alareunan kor-
keus ajoradan pinnasta on 2,4 - 3,0 m. 

TVH 	 Rautatien kunnossapitäjä asettaa merkit 176 ja 177. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOH.JE LIIKENNEMERKKIEN KYTiST 
Varoitusmerkit 

Kl-191 

24.6.1982 

181 	PUTOAVIA KIVIÄ 

LPL 14 § 	 Merkkiä voidaan käyttää, kun liikenteelle voi aiheutua vaaraa 
esimerkiksi kallioleikkauksesta tielle pudonneista tai putoavis-
ta kivistä. 

TVH 	 Jos vaarallinen alue on pitempi kuin 500 m, käytetään lisäkilpeä 
814 (Vaikutusalueen pituus). 

182 	MATALALLA LENTVIP LENTOKONEITA 

LPL 14 § 	 Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi lentokentän läheisyydes- 
sä, milloin matalalla lentävät lentokoneet äänellään tai äkilli-
sellä ilmestymisellään saattavat vaarantaa liikennettä. 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJE LIIKENNEMERKKIEN KYTbST Kl-191 
Varoitusmerkit 

24.6.1982 

183 	SIVUTUULI 

ILA 13 § 	 N4erkillä voidaan vai 
voimakasta sivutuult 

LPL 14 § 	 Merkkiä voidaan kä 
voimakas sivutuuli saattaa vaarantaa liikennetti. 

TVH 	 Merkin läheisyyteen voidaan tarvittaessa pystyttää tuulipussl, 
jonka avulla tienkäyttäjä voi arvioida tuulen suunnan ja voimak-
kuuden. Tuulipussin käytöstä on sovittava TVH:n liikennetoirnis-
ton kanssa. 

Merkin yhteydessä ei käytetä lisäkilpeä 814 (Vaikutusalueen 
pituus). 

189 	MUU VAARA 

TLA 13 § 	 Vaaran laatu osoitetaan lisäkilvellä. Merkki voidaan sijoittaa 
tielle asettavaan varoituslaitteeseen. 

LPL 1.4 § 	 Merkkiä voidaan käyttää varoittamaan sellaisesta vaarasta, jota 
varten ei ole omaa varoitusmerkkiä. Vaaran laatu osoitetaan 
aina lisäkilvellä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS ____ C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTt:iST Kl-191 
Etuajo.-oikeus- ja väistämismerkit 

24.6.1982 

2.2 	 Etuajo-oikeus ja väistämismerkit 

TLA 14 § 	 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit sijoitetaan ajoradan oikealle 
puolelle. Erityisestä syystä voidaan samanlainen merkki lisäksi 
sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle 
puolelle tai ajoradan yläpuolelle. 

LPL 15 § 	 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkkien mitat ovat: 

Jj 
1 

Suuri koko 	Norma.di koko 	Pieni koko Merkki 	 Mitta (mm) 	 (mm) 	 (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 

LPL 16 § 	 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit sijoitetaan, ellei toisin sääde- 
tä, siihen kohtaan, mistä merkin vaikutus alkaa. 



____ LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIENKYTbSTÄ 
Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 

Kl-1.91 

24.6.1982 
____ 

211 	ETUA]O-OIKEUTETTU TIE 

TLA 14 § 	 Merkillä osoitetaan tietä, jonka liikennettä risteäviltä teiltä 
tulevien on väistettävä. Väistämisvelvollisuus on osoitettu lii-
kennemerkillä, jollei se perustu tieliikennelain 14 §:n 3 momen-
tin säännökseen. Merkki sijoitetaan tällaisen tien alkuun ja 
tarpeellisiin kohtiin sen varrelle. 

TLL 14 § 3: 	"Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä 
muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle 
pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai 
muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, ti-
lustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä't. 

LPL 16 § 	 Merkkiä käytetään osoittamaan tietä, joka on yhtäjaksoisesti 
etuajo-oikeutettu. Tällöin risteävällä tiellä tulee olla joko 
merkki 231 (Väistämisvelvollisuus risteyksessä) tai 232 (Pakolli-
nen pysäyttäminen), ellei risteävältä tieltä tulevalla ole tielii-
kennelain 14 §:n 3 momentin mukaista väistämisvelvollisuutta. 
Merkki sijoitetaan etuajo-oikeutetun 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 (Etuajo-oikeutetun 
liikenteen suunta). 

TVH 	 Valta- ja kantatiet merkitään yhtäjaksoisesti etuajo-oikeutetuk- 
si merkillä 211. (Etuajo-oikeutettu tie). Muitakin liikenteellisesti 
merkittäviä teitä voidaan TVH:n päätöksellä määrätä merkittä-
väksi yhtäjaksoisesti etuajo-oikeutetuksi. Etuajo-oikeussuhtei-
den määräytymisestä on tarkempia ohjeita merkin 231 (Väistä-
misvelvollisuus risteyksessä) yhteydessä. 

Merkki sijoitetaan kaikkiin yleisen tien liittymiin 25-50 m 
liittymän tai liittymän yhteydessä olevan linja-auton pysäkin 
jälkeen. Poikkeuksellisesti merkki voidaan sijoittaa vaihtoehtoi-
sesti ennen liittymää. Jos etuajo-oikeutetulla tiellä on useita 
liittymiä peräkkäin, ei merkkiä tarvitse toistaa jokaisen liitty-
män jälkeen, jos seuraavan liittymän jälkeen oleva merkki on 
näkyvissä. 

Merkin pylvääseen kiinnitetään tien numerokilpi (merkki 663, 
664, 665 tai 666). 
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212 	ETUAJO-OIKEU[)EN PTTYMINEN 

TLA 14 	 tvlerkillä osoitetaan tienkohta, jossa etuajo-oikeus päättyy. 
1_isäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen) varustettuna merkkiä 
voidaan käyttää myös ennakkomerkkinä. 

LPL 16 § 	 Merkkiä käytetään aina, milloin merkillä 211 (Etuajo-oikeutettu 
tie) osoitettu etuajo-oikeus lakkaa. Merkki sijoitetaan ajoradan 
oikealle puolelle. Samanlainen merkki sijotetaan yleensä lisäksi 
ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle 
tai ajoradan yläpuolelle. Etuajo-oikeutetun tien päättyessä ris-
teykseen katkaistaan etuajo-oikeus riittävästi ennen risteystä 
asetetulla merkillä. 
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221 	ETUAJO-OIKELJS KOHDATTAESSA 
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TLA 14 § 	 Merkillä 221. osoitetaan kapea tienkohta, jossa vastakkaisesta 
suunnasta tuleville ajoneuvoille on määrätty väistämisvelvolli-
suus merkillä 222. 

Merkillä 222 osoitetaan, että vastakkaisesta suunnasta tulevalle 
ajoneuvolle on tarvittaessa annettava mandollisuus ensiksi si-
vuuttaa merkillä osoitettu kapea tienkohta. 

LPL 16 § 	 Merkkiä 222 voidaan käyttäa tienkohdassa, jossa tien kapeus 
estää tai vaarantaa ajoneuvojen kohtaarnista. Merkkiä käyte-
tään vain, mikäli kapean tienkohdan päiden välillä on esteetön 
näköyhteys eikä liikennettä ole ohjattu liikennevaloilla tai käsi-
ohjauksella. Merkki sijoitetaan näkyvälle paikalle välittömästi 
ennen kapeaa tienkohtaa tai etäisyydelle, josta kapea tienkohta 
on selvästi havaittavissa siten, että vastaantuleva ajoneuvo 
mahtuu hyvin sivuuttamaan odottamaan pysähtyneen ajoneu-
von. Merkkiä voidaan lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen) 
varustettuna käyttää ennakkomerkkinä. 

TVH 	 Merkkejä 221 ja 222 käytetään kapean tienkohdan osoittainiseen 
vain, milloin tien leveys ei riitä ajoneuvojen kohtaarniseen 
alennetulla nopeudella. Yleensä kohtaaminen katsotaan mandol-
liseksi, jos tien leveys on vähintään 4,5 m ja kapeasta tien 
kohdasta on varoitettu merkillä 121 (Kapeneva tie). 

Merkkejä 221 ja 222 käytetään vain, mikäli kapean tienkohdan 
päiden väliLlä on esteetön näköyhteys ja lisäksi väli on niin 
lyhyt, että tienkohdan päästä on oikein arvioitavissa syntyvä 
LiikennetiLanne. Mikäli liikenne on niin vilkasta tai kapea tie-
nosa niin pitkä, että etuajo-oikeutettu suunta kohtuuttomasti 
estäisi vastaantulevaa liikennettä, ei merkkejä 221 ja 222 
käytetä. Liikennettä on tällöin ohjattava liikennevaloin tai 
käsiohjauksella. 
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Merkkiä 221 käytetään sellaisessa kapeassa tienkohdassa, jonka 
toinen pää on varustettu merkillä 222. Vaikeassa tienkohdassa, 
kuten mäessä ja muussa vastaavassa paikassa, annetaan etuajo-
oikeus yleensä sille liikennesuunnalle, josta on vaikeampi pysäh-
tyä ennen kapenevaa kohtaa tai siitä pysähtytnisen jälkeen on 
vaikeampi lähteä liikkeelle. Muutoin määrätään etuajo-oikeus-
suhteet ottamalla huomioon vallitsevat Ii ikennemäärät sekä 
mandollinen toisen ajokaistan sulkeminen. 

Merkki 222 asetetaan korkeintaan 30 m ennen kapeaa tienkoh-
taa ajoradan oikealle puolelle näkyvälle paikalle siten, että 
vastaantulijaa väistävällä ajoneuvolla on riittävästi väistötilaa. 
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231 	VISTMISVELVOLLISUUS RTSTEYKSE5 

TLA 14 § 	 Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on 
väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka kulkevat ristea-
väliä tiellä tai ovat i-isteysalueella. Li ikenneympyrässä merkillä 
osoitetaan, että liikenneympyrään tulevan ajoneuvon on väistet-
tävä siellä kulkevia ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Lisäkilveilä 815 
(Etäisyys kohteeseen) varustettuna merkkiä voidaan käyttäa 
ennakkomerkkinä. Lisäkilvellä 816 (Etäisyys pakolliseen pysäyt-
tämiseen) varustettuna sitä voidaan käyttää merkin 232 (Pakol-
linen pysäyttäminen) ennakkomerkkinä. Merkillä voidaan myös 
osoittaa tieliikennelain 14 §:n 3 momentin mukainen vöistärnis-
velvollisuus. 

LPL 16 § 	 Merkkiä käytetään etuajo-oikeutettuja teitä risteävillä teillä 
sekä muulloin, milloin on tarpeen liikennemerkiilä järjestää 
väistämisvelvollisuus risteyksessä. Merkkiä käytetään osoitta-
maan tieliikennelain 14 §:n 3 mom:n mukaista väistämisveivolli-
suutta vain, milloin väistämisvelvoliisuudesta voi syntyä epäsel-
vyyttä. Merkki sijoitetaan mandollisimman lähelle risteystä. 
Merkkiä ei saa sijoittaa 25 m kauemmaksi risteävän tien 
ajoradan lähimmästä reunasta. Merkki sijoitetaan ajoradan oi-
kealle puolelle. Jos tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokais-
toja, sijoitetaan samanlainen merkki yleensä lisäksi ajoradaila 
olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan 
yläpuolelle. Lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen) varustettuna 
merkkiä voidaan käyttää merkin 231 (Väistämisvelvollisuus ris-
teyksessä) ja lisäkilvellä 816 (Etäisyys pakolliseen pysäyttämi-
seen) varustettuna merkin 232 (Pakollinen pysäyttäminen) en-
nakkomerkkinä. Merkin yhteydessä voidaan käyttää myös lisä- 
kilpeä 861 (Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta) osoittamaan 
etuajo-oikeutetun liikenteen suuntaa. 

TVH 	 Taajaman ulkopuolella väistämisvelvoilisuus on osoitettava 
merkillä 231 (Väistämisvelvollisuus risteyksessä) tai merkillä 
232 (Pakollinen pysäyttäminen) kaikissa yleisiliä teillä olevissa 
risteyksissä, lukuunottamatta tieliikennelain 14 §:n 3 
momentissa tarkoitettuja risteyksiä. Merkin käyttämisestä 
päättää tie- ja vesirakennuspiiri tapauskohtaisesti. 

4-haaraisissa liittymissä etuajo-oikeussuhteet määritetään seu-
raavat näkökohdat huomioon ottaen: 

Pääsuunnan geometria on yleensä korkeatasoisempi 
kuin väistämisvelvoliisen suunnan geometria. 
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Pääsuunnan liikennemäärät ovat väistärnisvelvollisen 
suunnan liikennemääriä selvästi suuremmat, samoin 
pääsuunnalla sallittu ajonopeus on suurempi kuin siihen 
liittyvällä tiellä. 

Pyritään saamaan aikaan tietty jatkuvuus etuajo-oi-
keutetulle suunnalle liittymästä toiseen edettäessä. 
Mikäli tällöin joudutaan ristiriitaan edellisten kohtien 
kanssa, ratkaistaan etuajo-oikeussuhteet ii ittymäkoh-
taisesti ajopsykologisten lähtökohtien perusteella. Pi i-
rien rajat ylittävien teiden osalta tulee viereisten 
piirien sopia yhtenäisestä menettelytavasta. 

Teiden hallinollisella luokituksella yksinään ei etuajo-
oikeussuhteiden määrittelyssä ole ratkaisevaa merki-
tystä. 

T-liittymissä etuajo-oikeussuhteet määritetään seuraavat näkö-
kohdat huomioon ottaen: 

Etuajo-oikeutetuksi suunnaksi valitaan yleensä suoraan 
jatkuva suunta. Etuajo-oikeutetuksi voidaan valita liit-
tymässä kääntyvä suunta vain poikkeuksellisesti, mikä-
li suoraan jatkuvan tien geornetria muuttuu huomatta-
vasti, kääntyvän suunnan liikennemäärä on selvästi 
suurempi kuin suoraan jatkuvan suunnan, ja liittymässä 
on enintään 50 km/h nopeusrajoitus. Tällöin etuajo-
oikeutta ja väistämisvelvollisuutta osoittavien merk-
kien yhteydessä käytetään lisäkilpeä 861 (Etuajo-oi-
keutetun liikenteen suunta). 

Väistämisvelvollisuutta korostavat tien päättyminen ja 
liikenteenjakajasaarekkeet, samoin mandollinen pääl-
lysteen puuttuminen toiselta tieltä tai päällysteen 
huono kunto. Väliaikaiset vaihtelut päällystetilantees-
sa eivät kuitenkaan saa aiheuttaa muutoksia etuajo-
oikeussuhteisiin. 

Mikäli edellä esitettyjen periaatteiden noudattaminen johtaa 
jossakin tapauksessa siihen, ettei etuajo-oikeussuhteita pystytä 
määrttelemään ajopsykologisesti oikein, tulee tieolosuhteita 
pyrkiä muuttamaan siten, että liikennemerkein osoitettu ja 
ajopsykologinen väistämisvelvollisuus tukevat toisiaan (esim. 
pääsuunnan geometriaa muutetaan joustavammaksi, rakenne-
taan väistämisvelvolliselle suunnalle saarekkeita jne.). 

Yksityisen tien ja yleisen tien liittymässä yksityisen tien väistä-
misvelvollisuus osoitetaan yleensä liikennemerkillä 231 (Väistä-
misvelvollisuus risteyksessä). Yksityistieliittymien merkit pyri-
tään sijoittamaan mandollisimman kohtisuoraan yksityiseltä 
tieltä tulevan liikenteen kulkusuuntaan nähden, mutta kuiten-
kin siten, etteivät ne näy häiritsevästi päätielle. 
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Valta- ja kantateitä pa'annettaessa syntyy usein tilanteiLi 
joissa rakenteilla oleva tie ja vanha tie risteävät. Jos rakentei1 
la olevalla tiellä on yleinen liikenne sallittu jo ennen tien 
lopullista valmistumista, on etuajo-oikeussuhde risteyksess 
osoitettava liikennemerkillä 231 (Väistämisvelvollisuus risteyk 
sessä) tai 232 (Pakollinen pysäyttäminen). 

Yksityisen tien varteen asetettavaa liikennernerkkiä ei kuiten-
kaan yleensä tarvita, milloin kysymyksessä on tieliikennelain 14 
§:n 3 momentissa tarkoitettu tie. Milloin kiinteistö on kaukana 
tiestä tai olosuhteista muuten saattaa aiheutua epäselvyyttä 
väistäinisvelvoliisuuteen nähden, on Ii ikennemerkki asetettava 
myös tällaisen yksityisen tien varteen. Merkin asettarnisesta 
yksityiselle tielle annetaan erilliset ohjeet. 

Risteyksessä, jossa on suojatie, merkki 231 sijoitetaan tulosuun-
nassa ennen suojatietä, jos etäisyys suojatien etureunasta pää-
tien ajoradan reunaan on enintään 20 m. Merkki kiinnitetään 
yleensä samaan pylvääseen merkin 511 (Suojatie) kanssa. Jos 
suojatie on risteysten välillä tai etäisyys suojatien etureunasta 
päätien ajoradan reunaan on yli 20 m, merkkiä 231 ei sijoiteta 
tulosuunnassa ennen suojateitä. Jos tässä tapauksessa kyseessä 
on yhdistetty jalkakäytävä- ja pyörätie tai vain pyörätie, asete-
taan pyörätielle merkki 231. Esimerkki mainituista järjestelyis-
tä on kuvassa 2.5.1 merkin 511 (Suojatie) yhteydessä. 

Merkkiä 231 ei missään liittymässä saa sijoittaa siten, että se 
näkyy haitallisesti päätielle ja voisi aiheuttaa väärinkäsityksiä. 

/ 
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Kuva 2.2.1 
Mikäli merkki ei ole riittävän etäältä havaittavissa, käytetään 
ennakkomerkkinä samaa merkkiä varustettuna lisäkilvellä 815 
(Etäisyys kohteeseen). 
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232 	PAKOLLINEN PYSÄYTTÄMINEN 

TLA 14 § 	 Merkillä osoitetaan, etta risteykseen tai tielle tuleva ajoneuvo 
on aina pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle. Missä pysäytys-
viivaa ei ole, ajoneuvo on pysäytettävä välittömästi ennen 
risteävää tietä sellaiseen kohtaan, josta on mandollisimman 
hyvä näkyvyys tielle. Merkki osoittaa myös, että ajoneuvon on 
väistettävä risteävällä tiellä kulkevia tai risteysalueella olevia 
ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Rautatien tasoristeyksessä merkillä 
osoitetaan, että ajoneuvo on ennen tasoristeyksen ylittäinistä 
pysäytettävä merkin kohdalle. 

LPL 16 § 	 Merkkiä käytetään merkin 231 (Väistämisvelvollisuus risteyk- 
sessä) asemasta risteyksessä, jossa ajoneuvo liikenteen turvalli-
suuden vuoksi on aina pysäytettävä. Merkkiä voidaan käyttää 
myös rautatien tasoristeyksessä, jossa ei ole puomia eikä liiken-
nevalo-ohjausta. Tällöin merkki sijoitetaan tie- ja näkemäolo-
suhteet huomioon ottaen mandollisimman edulliseen kohtaan. 
Muutoin noudatetaan soveltuvin osin mitä merkin 231 (Väistä-
misvelvollisuus risteyksessä) käytöstä ja sijoittamista on mää-
rätty. 

TVH 	 Merkkiä 232 (Pakollinen pysäyttäminen) käytetään, kun väistä- 
misvelvollisen suunnan näkemä on lyhyt, kun etuajo-oikeutetun 
suunnan liikennemäärä on niin suuri, että väistämisvelvollisen 
liikenteen on yleensä pysähdyttävä, kun paikallisista olosuhteis-
ta johtuen toisella tiellä olevan ajoneuvon nopeuden arvioiminen 
on vaikeaa tai jos on muutoin erityistä syytä varoittaa väistä-
misvelvollisen tien käyttäjiä liittymästä. Merkin 232 tarve 
näkemän perusteella on esitetty kuvassa 2.2.2. 

Merkin 232 käyttämisestä yleisillä teillä olevissa liittymissä. 
päättää piiri tapauskohtaisesti. Käyttö tulee kyseeseen lähinnä 
niissä liittymissä, joissa on tapahtunut väistämisvelvollisuuden 
laiminlyömistä aiheutuneita onnettomuuksia tai esiintyy usein 
tämän kaltaisia vaaratilanteita. 

Merkin 232 etumerkkinä käytetään merkkiä 231 (Väistämis-
velvollisuus risteyksessä) varustettuna lisäkilvellä 816 "Etäisyys 
pakolliseen pysäyttämiseen". 

Väistämisvelvollisuus osoitetaan merkillä 232 valta- ja kanta- 
teihin liittyvien yksityisten teiden liittymissä niissä tapauksissa, 
joissa näkemäolosuhteet ovat teiden suunnitteluohjeiden mu-
kaan rajoitetut. Muilla teillä merkkiä 232 käytetään yksityisen 
teiden liittymissä harkinnan mukaan silloin, kun yksityisten tien 
liittymän katsotaan olevan erityisen vaarallinen. 
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Kuva 2.2.2 
Pakollista pysäyttämistä osoittavan merkin käyttötarve liitty-
mässä mitatun pysähtymisnäkemän ja nopeusrajoituksen perus-
teella. 

Rautatien tasoristeyksessä merkkiä 232 käytetäan poikkeuksel-
lisesti, milloin se liikenneturvallisuussyistä katsotaan tarpeelli-
seksi. Merkkiä voidaan käyttää rautatien tasoristeyksissä, joissa 
ei ole turvalaitteita tai joilta turvalaitteet on tilapäisesti 
poistettu käytöstä. Merkkiä voidaan käyttää lähinnä seuraavis-
sa tapauksissa: 

1. Tasoristeyksessä on tapahtunut onnettomuuksia tai 
esiintyy vaaratilanteita. 

2. Tasoristeyksessä ei ole riittävää näkemää. 

3. Risteyskulma on vino. 

4. Lähestyvä juna on muuten vaikea havaita paikallisten 
olosuhteiden vuoksi. 

5. Kun junaliikenne on poikkeuksellisen vilkasta ja tie on 
vähäliikenteinen. 

Rautatien tasoristeyksessä pakollista pysäyttämistä osoittava 
merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle välittömästi ennen 
tasoristeystä. Mikäli paikalliset olosuhteet niin vaativat, voi-
daan merkki sijoittaa tien molemmille puolille. Merkin etäisyys 
lähimmästä kiskosta valitaan siten, että näkyvyys merkin eteen 
pysähtyneestä ajoneuvosta ratalinjalle molempiin suuntiin on 
mandollisimman hyvä. Normaalisti pakollista pysähtymistä 
osoittava merkki sijoitetaan samaan pylvääseen risteysmerkin 
kanssa (merkki 176 tai 177). Merkin alareunan korkeus ajoradan 
pinnasta on 1,5 m. Minimietäisyys lähimmästä kiskosta on 3,5 
m . 
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Kuva 2.2.3 
Merkin 232 ennakkomerkkin kytetän merkkiä 231 (Vistimisvel- 
vollisuus risteyksessä) varustettuna liski1ve1l 816 (Etäisyys 
pakolliseen pysyttämiseen). Merkin 232 havaittavuutta voidaan 
parantaa sijoittamalla samanlainen merkki lisäksi liittyrnässä 
olevaan saarekkeeseen. 
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2.3 	Kielto- ja rajoitusmerkit 

TLA 15 § 	 Kieltoa tai rajoitusta osoittava liikennemerkki on y1eensi 
ympyrän muotoinen. Sen reuna on punainen, ja sen keltaisessa 
keskustassa on kiellon tai rajoituksen sisältöä osoittava kuvio 
tai merkintä. 

16 § 	 Kieltoa tai rajoitusta osoittava merkki sijoitetaan tien tai 
ajoradan oikealle puolelle. Erityisestä syystä voidaan samanlai-
nen merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, 
ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. Merkit 
311 - 324 ja 331 voidaan sijoittaa myös yksinomaan tien tai sen 
osan sulkevaan laitteeseen. Merkit 332, 334, 374 ja 384 voidaan 
sijoittaa yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan 
vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. Merkki 351 sijoitetaan 
tien tai ajoradan molemmille puolille. Merkit 371, 372, 375, 
376, 381 ja 382 sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle, jota 
kielto tai rajoitus koskee. 

Kielto- tai rajoitusmerkin tarkoittama kielto tai rajoitus alkaa 
merkin kohdalta, jollei lisäkilvellä ole toisin osoitettu. 

Kielto- tai rajoitusmerkin vaikutusalue ulottuu, jollei jäljempä-
nä ole toisin säädetty tai lisäkilvellä muuta vaikutusaluetta 
osoitettu, merkissä osoitetun kiellon tai rajoituksen päättymistä 
osoittavaan taikka vastakkaista suuntaa varten asetettuun 
merkkiin. 

LPL 17 § 	 Kieltoa tai rajoitusta osoittavaa merkkiä ei saa käyttää, milloin 
tieliikennelain säännökset muutoinkin ilmeisesti edellyttävät 
vastaavan kiellon tai rajoituksen noudattamista. 

TVH 	 Kielto- ja rajoitusmerkki sijoitetaan yleensä välittömästi siihen 
kohtaan, josta merkin osoittama kielto tai rajoitus alkaa. Merk-
ki 391 (Pakollinen pysäyttäminen tulliasemalla) ja 392 (Pakolli-
nen pysäyttäminen tarkastusta varten) sijoitetaan kuitenkin 
kohtaan, jota ennen ajoneuvo olosuhteista riippuen on pysäytet-
tävä tai mandollisimman lähelle tällaista kohtaa. 

Suurimpia sallittuja painoa, pituutta, leveyttä ja korkeutta 
osoittavia merkkejä 341 - 347 voidaan lisäkilvellä 815 (Etäisyys 
kohteeseen) varustettuna ennakkomerkkinä tai suunnistustaulus-
sa käyttää osoittamaan kiellon tai rajoituksen alaisen tienkoh-
dan sijaintia. 

Jos kielto- tai rajoitusmerkki on voimassa vain tietyn osan 
vuodesta, on merkki lisäkilpineen muuksi ajaksi peitettävä tai 
poistettava. Voimassaoloajan rajoitusta ei näissä tapauksissa 
saa osoittaa lisäkilvellä. 
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18 § 	 Kielto- ja rajotusmerkkien mitat ovat: 

7 1 j 
c 	 d iI 

 

- 	 1rkkj Mitta Suuri koko Normaali koko Pieni koko 
(mm) (mm) (mm) 

a 900 640 4001) 311 	..................... 
b 175 125 80 

312-317, 321-324, 331- 
334, 	341-347, 	351, 	352, 
361, 	371, 	372, 	381, 	382, 
391 —393 c 	 900 640 4002) 

d 	 - 900 600 373, 	374 	................. 
e 	 - 900 600 
f 	 - 640 400 

375,376 	................. d - 600 - 

e - 800 - 

f - 400 - 

d - 900 600 383, 	384 	................. 
e - 1650 1100 
f - 640 400 	-- 

') Mcrkkiä voidaan käyttii 200 mm tai 400 mm läpimittaisena liikenteen valvojan tai ohjaajan antamana pysähdys-
jijerkkinä. 

2) krkk,i 392 voidaan kyttiä poliisin kasimerkkinä myös 200 mm kokoisena. 

Merkkejä 311 - 317, 321 - 324, 332 - 334, 341 - 347 ja 391 - 393 
voidaan käyttää ennakkomerkkeinä, jolloin ne varustetaan lisä- 
kilvellä. 
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SCINE.UflL:A 

TLA 1 	 Merkillä osoitetaan, että ajoneuvon kuljettaminen tiellä on 
merkeillä rajoitetulla alueella kielletty. 

LPL 19 § 	 Merkilla suljetaan tie tai alue ajoneuvoliikenteeltä. Merkki 
asetetaan kaikille suljetulle alueelle johtaville teille. Merkkiä 
voidaan käyttää 200 mm:n tai 400 mm:n läpimittaisena liiken-
teen valvojan tai ohjaajan antamana pysähdysmerkkinä. 

TVH 	 Tien sulkemisesta Ii ikenteeltä kelirikon, pitkäaikaisen sateen 
tai muun vastaavan syyn vuoksi päättää tie- ja vesirakennuspii-
ri. Tällainen sulkeminen koskee yleensä vain moottoriajoneuvoja 
ja kielto tulee normaalisti osoittaa liikennernerkillä 312 
(Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty). 

Tietyömailla merkkiä käytetään osoittamaan, että tie on suljet-
tu yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä kumpaankin suuntaan. Suljetun 
työmaan ajoneuvoliikenne sallitaan varustamalla liikennemerkki 
lisäkivellä "Ei koske tietyön ajoneuvoja". ("Gäller ej vägarbetets 
fordon'O. Merkki voidaan asettaa tien sulkevaan sulkuaitaan tai 
sulkupuomiin yleensä keskelle ajorataa. 

Jos merkillä osoitetaan läpiajokielto, käytetään tekstillistä lisä- 
kilpeä "Koskee läpiajoa" ("Gäller genomfart"). Jos läpiajokielto 
koskee ajoa kauempana sijaitsevaan liittymään, ilmoitetaan 
tämä tekstillisessä lisäkilvessä, esim. "Koskee läpiajoa Metsä-
kyläntielle" ("Gäller genomfart till Skogsbyvägen"). 

Jos läpiajo ei ole mandollista fyysisen esteen vuoksi, käytetään 
ajoneuvolla ajo kielletty-merkin sijasta merkkiä 652 (Umpitie). 
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312 	MOOTTORIK'PYTTÖ1SELL AJONEUVOLLA AJO 
KIELLETTY 

TVH 	 Moottorikäyttoisiä ajoneuvoja ovat: auto, moottoripyörä, mopo, 
traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo. 

Tien sulkemisesta kelirikon, pitkäaikaisen sateen tai vastaavan 
syyn vuoksi päättää tie- ja vesirakennuspiiri. Päätös voidaan 
tehdä siten, että tietyt kuljetukset sallitaan. Kiellon osoittami-
seen käytetään merkkiä 312 varustettuna tekstillisellä lisäkil-
vellä, esim. "Linja-autoliikenne ja elintarvikekuljetus sallittu", 
("Busstrafik och livsmedelstransport tilläten"). Jos tie ei ole 
ajoneuvolla ajettavassa kunnossa, käytetään merkkiä 311 
(Ajoneuvolla ajo kielletty). 

Merkillä voidaan sulkea tietty tie moottoriajoneuvoli ikenteeltä, 
jos tie varataan kevyelle liikenteelle. Jos on tarpeen osoittaa 
ainoastaan läpiajokielto käytetään merkin yhteydessä 
tekstillistä lisäkilpeä "Koskee läpiajoa" ("Gäller genomfart"). 
Jos läpiajokielto koskee ajoa kauempana olevaan liittymään, 
tämä ilmoitetaan tekstillisellä lisäkivellä esim. "Koskee läpi- 
ajoa Metsäkyläntielle" ("Gäller genomfart till Skogsbyvägen"). 

Jos tie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä lukuunottamatta 
tiettyjä ajoneuvoja, tämä voidaan osoittaa tekstillisellä lisäkil-
vellä, esim. "Ei koske linja-autoja" ("Gäller ej buss"). Jos 
ajokielto rajoitetaan tiettyyn osaan vuorokaudesta, käytetään 
merkin yhteydessä lisäkilpiä 851, 852 tai 853 (Voirnassaoloaika). 

Merkkiä voidaan käyttää myös ennakkomerkkinä, jos käytetään 
lisäkilpeä 815 (Etäisyys kohteeseen). 

Eräissä tapauksissa on esimerkiksi käytettävissä olevan tilan 
puutteen vuoksi välttämätöntä johtaa joillekin kiinteistöille 
suuntautuva liikenne kevyen liikenteen tietä pitkin. Kevyen 
liikenteen tietä ei voi merkitä jalkakäytäväksi tai pyörätieksi 
niiltä osin, kuin sitä käytetään myös moottoriajoneuvoliikentee-
seen. Kevyt liikenne ohjataan käyttämään kevyen liikenteen 
tietä merkeillä 681 (Polkupyöräilijöille tarkoitettu reitti) ja 682 
(Jalankulkijoille tarkoitettu reitti) tai 645 (Kevyen liikenteen 
viitta). Muu kuin ao. kiinteistöille suuntautuva moottoriajoneu-
voliikenne kevyen liikenteen teillä kielletään merkillä 312, joka 
varustetaan lisäkilvellä "Mopoliikenne ja kiinteistöille ajo sallit-
tu", ("Mopedtrafik och körning till tomterna tilläten"). 
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' 

Kuva 2.3.1 
Kevyen liikenteen tietä ei voi merkitä jalkakäytaväksi tai 
pyörätieksi niiltä osin, kuin sillä joudutaan sallirnaan esim. 
kiinteistölle suuntautuva moottoriajoneuvoli ikenne. 

(. i.I *. 



75 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTiST 
Kielto- ja rajoitusmerkit 

K1-191 

24.6.1982 

313 	KUORMA- JA PAKETT[AUTOLLA AJO KIELLETTY 

TLA 16 § 	 Milloin kielto koskee vain ajamista tietyn kokonaispainon 
ylittävällä kuorma- tai pakettiautolla, merkittään tämä paino- 
raja lisäkilpeen. 

TVH 	 Merkkiä voidaan tarvittaessa käyttää myös ennakkomerkkinä 
varustettuna lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen). 

Jos kielto koskee ainoastaan läpiajoa kuorma- tai pakettiautol-
la, käytetään tekstillistä lisäkilpeä "Koskee läpiajoa". J05 kielto 
koskee tiettyä vuorokauden aikaa, tämä ilmaistaan lisäkilvellä 
851, 852 tai 853 (Voimassaoloaika). 

Jos liikenne tietyille ajoneuvoille sallitaan, tämä ilmoitetaan 
tekstillisellä lisäkilvellä, esim. "Elintarvikekuljetus sallittu" 
("Gäller ej livsmedelstransport"). 
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316 	MOOTTORIPYRLL AJO KIELLFTTY 

TVH 	 Kielto koskee ajoa moottoripyörällä. Jos kielto halutaan laajen- 
taa koskemaan myös mopoja, on käytettävä lisäksi merkkiä 312 
(Mopolla ajo kielletty). 

Lisäkilpien käytössä noudatetaan muilta osin edellä merkin 312 
(Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty) yhteydessä an-
nettuja ohjeita. 

317 	MOOTTORIKELKALLA AJO KIELLETTY 

TVH 	 Merkkiä voidaan käyttää kieltärnään moottorikelkalla ajo ylei- 
sellä tiellä. Merkillä voidaan kieltää moottorikelkalla ajo myös-
kin esim. ulkoiluteillä. 

321 	MOPOLLA AJO KIELLETTY 

LPL 19 	 Mopolla-ajokielto pyörätiellä osoitetaan liikennemerkkien 422 
(Pyörätie), 423 (Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä), 424 (Pyö-
rätie ja jalkakäytävä rinnakkain) tai 425 (Pyörätie ja jalkakäy-
tävä rinnakkain) alapuolelle sijoitetulla tekstillisellä lisäkilvellä 
"Ei mopoille". 

TVH 	 Merkkiä voidaan käyttää kieltämään mopolla ajo esim. koulujen 
pihoilla, puistoteillä, asuntoalueilla ja vastaavilla tai liikenne- 
väylillä, joilla on suuri liikennemäärä, kun se katsotaan tarpeel-
liseksi liikenneturval lisuussyistä. 
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322 	POLKUPYRLL JA MOPOLLA AJO KIELLETTY 

TVH 	 Merkillä voidaan kieltää polkupyörällä ja mopolla ajo vilkkaasti 
liikennöidyillä teillä, kun se liikenneturvallisuussyistä katsotaan 
tarpeelliseksi ja on olemassa vastaavan liikenneyhteyden tarjoa-
va tie. Näissä tapauksissa merkkiä 322 voidaan käyttää ohjaa-
maan pyöräilijät ja mopoilijat pyörätielle. Suositeltavampaa on 
kuitenkin käyttää ohjaamiseen opastusmerkkiä 681 (Polkupyö-
räilijöille tarkoitettu reitti) tai 645 (Kevyen liikenteen viitta). 

Merkillä voidaan kieltää polkupyörällä ja mopolla ajo myös 
esim. puistokäytävillä ja vastaavilla. Näissä tapauksissa on 
kuitenkin suositeltavampaa käyttää merkkiä 421 (Jalkakäytävä). 

Jos on tarpeen osoittaa vain polkupyöröllö ajokielto, käytetään 
lisäkilpeä "Ei koske mopoja". 

Merkkiä ei yleensä käytetä, milloin mopo- ja polkupyöräliiken-
teelle on osoitettu rinnakkaistie tai -kaista, joka on merkitty 
merkillä 422 (Pyörätie) tai merkeillä 423 - 425 (Pyörätie ja 
jalkakäytävä). 

Jos kielto koskee myös rnopon tai polkupyörän taluttamista, 
tämä ilmoitetaan liikennemerkillä 323 (Jalankulku kielletty) ja 
lisäkilvellä "Koskee mopon ja polkupyörän taluttamista". 

Merkkiä 322 voidaan tarvittaessa käyttää moottori- ja mootto-
riliikennetien yhteydessä kuten merkkiä 324. 
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323 	JALANKULKU KIELLETTY 

TVH 	 Merkillä voidaan kieltää jalankulku vilkkaasti liikennöidyillä 
teillä, kun se liikenneturvallisuussyistä katsotaan tarpeelliseksi 
ja on olemassa vastaavan yhteyden tarjoava jalkakäytävä. Suo-
siteltavampaa on kuitenkin käyttää ohjaamiseen opastusinerkkiä 
682 (Jalankulkijoille tarkoitettu reitti) tai 645 (Kevyen liiken-
teen viitta). 

Merkkiä ei yleensä käytetä, milloin jalankulkijoille on osoitettu 
jalkakäytävä, joka on merkitty merkillä 421 (Jalkakäytiivä) tai 
merkeillä 423 - 425 (Pyörätie ja jalkakäytävä). 

Merkkiä 323 voidaan tarvittaessa käyttää moottori- ja mootto-
rili ikennetien yhteydessä kuten merkkiä 324. 

Merkkiä voidaan käyttää moottori- tai moottoriliikennetien 
alussa ajosuunnassa vasemmalla ajoradalla, merkin 331 (Kiellet-
ty ajosuunta) yhteydessä. 
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324 	]ALANKULKU SEK) POLKUPYÖR)LLP JA 
MOPOLLA AJO KIELLETTY 

TVH 	 Merkkiä 324 voidaan käyttää jalankulun, polkupyöräilyn ja mo- 
polla ajon estämiseksi mm. moottori- ja moottoriliikennetielle 
johtavilla teillä, moottoritieltä erkanevan liittymätien loppu-
päässä liikenteen vastasuunnassa ja moottori- tai moottorilii-
kennetien katkaistessa entisiä kevyen liikenteen teitä. Merkkiä 
ei yleensä käytetä moottori- tai moottoriliikennetien tai moot-
tori- tai moottoriliikennetielle johtavan liittymätien alkupäässä 
merkin 561 (Moottoritie) tai 563 (Moottoriliikenne) täydennyk-
senä. 

Kaksiajokaistaisen tien muuttuessa liittymävälillä moottori- tai 
moottoriliikennetieksi voidaan turha jalankulku, polkupyöräily 
ja mopoilu liittymän ja moottori- tai moottoriliikennetien alku- 
pään välillä kieltää merkillä 324. Jos tällä tien osalla on 
asutusta ja siis yksityistieliittymiä, voidaan merkki asettaa 
kuitenkin vasta viimeisen yksityisen tien liittymän jälkeen. 
Merkki ei ole kuitenkaan tarpeen, mikäli liittymä on jo niin 
lähellä moottori- tai moottoriliikennetien alkupäätä, että moot-
tori- tai moottoriliikennetien merkki on siitä hyvin nähtävissä. 

Merkillä 324 voidaan korvata merkin 322 (Polkupyörällä ja 
mopolla ajo kielletty) ja merkin 323 (Jalankulku kielletty) 
käyttö samanaikaisesti. Merkillä kielletään kaikki polkupyörä-ja 
jalankulkuliikenne merkin tarkoittamalla tiellä. Merkkiä käytet-
täessä kevyelle liikenteelle osoitetaan tarvittaessa vaihtoehtoi-
nen reitti merkillä 423 (Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä), 
merkillä 424 tai 425 (Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain), 
merkillä 645 (Kevyen liikenteen viitta), merkillä 682 (Jalankul-
kijalle tarkoitettu reitti) tai 681 (Polkupyöräilijälle tarkoitettu 
reitti). 
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Kuva 2.3.2 
Merkillä 324 voidaan kieltää jalankulku sekä polkupyörällä ja 
mopolla ajo vilkkaasti liikenneöidyillä teillä, jos on olemassa 
vastaavan yhteyden tarjoava jalkakäytävä ja pyörätie. Korvaava 
yhteys on osoitettava esim. merkillä 423 (Yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä) tai merkillä 645 (Kevyen liikenteen viitta). Kuvan 
tapauksessa pyörätie johtaa samaan kohteeseen kuin päätie. 
Merkkiä 324 on käytetty, koska pyörätie näyttää lähtevän eri 
suuntaan kuin päätie. 
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331 	KILI J_LT fY \J 	JN f\ 

r. 
TLA 16 § 	 Merkin sivuuttaminen ajoneuvolla on kielletty. 

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään yksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitetulla 
tiellä tai tienkohdassa, jossa sallitaan liikenne vain yhteen 
suuntaan. Merkki voidaan näkyvyyden lisäämiseksi sivusuunnas-
sa tehdä lieriömäiseksi. Merkin yhteydessä ei käytetä lisäkilpeä. 
Merkkiä ei yleensä käytetä merkin 417 (Liikenteen jakaja) 
yhteydessä. 

TVH 	 Merkillä kielletään ajo vain sen tarkoittarnassa suunnassa. Jos 
on tarpeen kieltää liikenne molemmissa ajosuunnissa, käytetään 
merkkiä 311 (Ajoneuvolla ajo kielletty). 

Merkkiä käytetään esim. moottoritieltä johtavan yksisuuntaisen 
rampin päässä estämään ajo moottoritielle väärään suuntaan. 
Tarvittaessa ramppia risteävällä tiellä käytetään lisäksi merk-
kejä 332 (Vasemmalle kääntyminen kielletty) ja 333 (Oikealle 
kääntyminen kielletty), kun merkki 331 ei näy risteävälle tielle 
riittävän hyvin. Tavanomaisissa eritasoliittymissä kääntymis-
kieltoja ei yleensä tarvita. 
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332 	VASEMMALLE KNTYMINEN KIELLETTY 

TLA 16 § 	 Merkillii kielletään vasemmalle kääntyminen ja IJ-käännös 
risteyksessä tai Liittyrnässä, jollei lisäkilvellä ole osoitettu 
muuta vaikutusaluetta. 

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

TVH 	 Merkillä voidaan kieltää kääntyminen siellä, missä se liikenne- 
turvallisuussyistä katsotaan vaaralliseksi. Esimerkiksi vilkaslii-
kenteisen tien varrella olevan huoltoaseman kohdalla voidaan 
kieltää vasemmalle kääntyminen, ellei kaistaa vasemmalle 
kääntyville ole järjestetty. Merkkiä voidaan käyttää myös huol-
toasemien, levähdysalueiden ja vastaavien sisään- ja ulosmeno-
teillä kieltämään liikenneturvallisuuden kannalta ei-toivottavat 
ajoradan ylitykset. Merkkiä voidaan myös käyttää risteävällä 
tiellä olevan merkin 331 (Kielletty ajosuunta) ennakkomerkkinä. 

Merkkiä käytettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että 
polkupyöräilijöiden matkaa ei tarpeettomasti pidennetä. Merk-
kiä ei pidä käyttää silloin, kun liikenneturvallisuuden kannalta 
parempi vaihtoehtoinen reitti on liian kaukana, taajamien ulko-
puolella kauempana kuin 2 - 3 km. 

Merkki sijoitetaan ennen jokaista liittymää, jossa kielto on 
voimassa. Merkki tarkoittaa kääntymiskieltoa vain siinä liitty-
mässä, jossa se on, ellei lisäkilvellä 814 (Vaikutusalueen pituus) 
ole ilmoitettu pitempää vaikutusaluetta. Merkki voidaan kielto-
ja rajotusmerkkien yleisestä sijoittamisohjeesta poiketen sijoit-
taa myös yksinomaan ajoradalla olevalle korokkelle, ajoradan 
vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. 
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333 	OIKEALLE KA)NTYMINEN KIELLETTY 

TLA 16 § 	 Merkillä kielletään oikealle kääntyminen risteyksessä tai liitty- 
mässä, jollei lisäkilvellä ole osoitettu muuta vaikutusaluetta. 

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

TVH 	 Merkillä voidaan kieltää kääntyminen siellä, missä se liikenne- 
turvallisuussyiStä katsotaan vaaralliseksi. Merkkiä voidaan 
käyttää myös risteävällä tiellä olevan merkin 331 (Kielletty 
ajosuunta) ennakkomerkkinä. 

Merkki on sijoitettava ennen jokaista liittymää, jossa kielto on 
voimassa. Merkki tarkoittaa kääntymiskieltoa vain siinä liitty-
mässä, jossa se on, ellei lisäkilvellä 814 (Vaikutusalueen pituus) 
ole ilmoitettu pitempää vaikutusaluetta. 
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334 	U-KNNi1S KIELLETTY 

TLA 16 § 	 Merkillä kielletään kääntyminen tulosuuntaan (U-käännös) seu- 
raavassa risteyksessä ja ennen sitä. 

TVH 	 Jos merkillä halutaan osoittaa kielto tietyssa risteyksessä, 
merkki asetetaan välittömästi ennen tätä risteystä. Jos merkki 
sijoitetaan kauas risteyksestä, kielto tarkoittaa matkaa merkis-
tä seuraavaan risteykseen saakka. Jos risteyksessä on kaksi tai 
useampi ajokaista kumpankin ajosuuntaa varten, toinen merkki 
sijoitetaan ajoradat toisistaan erottavalle korokkeelle. 

Merkki voidaan kielto- ja rajoitusmerkkien yleisestä sijoitusoh-
jeesta poiketen sijoittaa myös yksinomaan ajoradalla olevalle 
korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. 
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341 	AJONEUVON SUURIN SALLITTU LEVEYS 

TLA 16 § 	 Leveyttä mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. 

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan 
rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua leveyttö. 

TVH 	 Merkkiä käytetään vain sellaisissa tienkohdissa, joissa moottori- 
ajoneuvoasetuksen mukaisen enimmäisleveyden (2,5 m) mukais-
ta ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää ei voida turvallisesti 
kuljettaa. Suurin luku, joka merkissä voi esiintyä, on 2,4 m. 

Sellaisista kapenevista tienkohdista, jotka ovat leveydeltään yli 
2,5 m, varoitetaan merkillä 121 (Kapeneva tie) ja lisäkilvellä 
821 (Vapaa leveys). 

Merkkiä voidaan tarvittaessa käyttää myös ennakkomerkkinä 
varustettuna lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen). Ennakko- 
merkki on tarpeen, kun merkissä ilmoitettua leveämmille au-
toille on osoitettavissa kiertotie tai kun kapea kohta on niin 
kaukana liittymästä, että varsinainen rajoitusmerkki ei näy. 

Merkkiä voidaan käyttää merkkiin 614 (Kiertotien suunnistus- 
taulu) sijoitettuna kiertotien opastuksen yhteydessä. 

Merkissä ilmoitetaan suurin sallittu leveys metreinä 0,1 m:n 
tarkkuudella. Rajoituksen suuruutta määrättäessä pyöristetään 
tien tai sen osan todellinen leveys alaspäin lähimpään 0,1 m:iin 
ja tästä vähennetään 0,1 m. Erityisistä syistä, esim. kapean 
tienkohdan ollessa kaarteessa, voidaan käyttää myös suurempaa 
turvallisuusvaraa. 
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342 	AJONEUVON SUURIN SALLITTU KORKEUS 

0 
TLA 16 § 	 Korkeutta mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. 

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan 
rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua korkeutta. Rajoituk-
sen suuruutta määrättäessä pyöristetään vapaa alikulkukorkeus 
alaspäin lähimpään 0,1 m:iin ja tästä vähennetään 0,1 m. 
Erityisistä syistä voidaan käyttää myös suurempaa turvallisuus- 
varaa. 

TVH 	 Merkkiä käytetään vain sellaisissa tienkohdissa, joissa ajoneuvo- 
asetuksen enimmäiskorkeuden (4,0 m) mukaista ajoneuvoa tai 
ajoneuvoyhdistelmää ei voida kuljettaa. Suurin luku, joka mer-
kissä voi esiintyä on 3,9 m. 

Sellaisista matalista tienkohdista, jotka ovat korkeudeltaan 
4,0 - 4,6 m, varoitetaan korkeusmerkillä ja lisäkilvellä 822 (Va-
paa korkeus). Korkeusmerkin käytöstä on annettu ohjeita koh-
dassa 2.8 Tiemerkit. 

Vapaa alikulkukorkeus on tarkistettava aika ajoin ja jokaisen 
uudelleenpäällystyksen jälkeen. 

Merkkiä voidaan käyttää myös ennakkomerkkinä, jolloin sen 
yhteydessä käytetään lisäkilpeä 815 (Etäisyys kohteeseen). En-
nakkomerkki tulee erityisesti kyseeseen, kun korkeammille ajo-
neuvoille on osoitettavissa kiertotie tai kun matala silta tms, on 
niin kaukana liittymästä, että varsinainen rajoitusmerkki ei näy. 

Merkkiä voidaan käyttää kiertotien opastuksen yhteydessä 
merkkiin 614 (Kiertotien suunnitustaulu) sijoitettuna. 

Kun alikulkukorkeutta rajoittaa sähköjohto, käytetään lisäkilpeä 
823 (Sähköjohdon korkeus). 

Merkkiä ei käytetä ilmoittamaan puunoksien tai muun vastaa-
van rajoittamasta alikulkukorkeudesta. Tällaiset esteet on pois-
tettava. 

Merkki asetetaan tien oikealle puolelle ja lisäksi sen ajokaistan 
yläpuolelle, jonka vapaa korkeus on rajoitettu. Jos tiellä on 
yhteen suuntaan kaksi tai useampia ajokaistoja, merkki asete-
taan kaikkien ajokaistojen yläpuolelle ja myös ajoradan vasem-
malle puolelle. 



00 
O 0 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTST Kl-191 
Kielto- ja rajoitusmerkit 24.6.1982 

Jos eri ajokaistoilla on toisistaan poikkeava vapaa alikulkukor-
keus, merkki sijoitetaan kunkin ajokaistan yläpuolelle ilmoitta-
maan tällä kaistalla sallittua korkeutta. Tässä tapauksessa 
ajoradan vasemmalle ja oikealle puolelle sijoitetut merkit il-
moittavat pienimmän sallitun alikulkukorkeuden. Lisäkilvillä 
ilmoitetaan, että korkeammat ajoneuvot voivat aUttaa esteen 
tiettyä, nimettyä ajokaistaa käyttäen. Mainitun kaltaisten es-
teiden merkitseminen on esitetty jäljempäna kohdassa 2.8 kor-
keusmerkkiä koskevien ohjeiden yhteydessä. 

Merkin 342 käyttöä valaisee korkeusmerkin yhteydessä oleva 
kuva 2.8.5. 
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343 	AJONEUVON TAI AJONEUVOYHDISTELMN 
SUURIN SALLITTU PITUUS 

TLA 16 § 	 Pituutta mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. 

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan 
rajoittamaan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmäfl suurinta sallit-
tua pituutta. 

TVH 	 Merkkiä käytetään ilmoittamaan tiettyä tienosaa koskevaa kiel- 
toa, kun tällä tieosalla suurin sallittu ajonetivon tai ajoneuvoyh-
distelmän pituus on pienempi kuin 22 m. Merkkiä käytetään 
esim. lauttapaikoilla, milloin lautalle otettavan 
ajoneuvoyhdistelmän pituutta on rajoitettu. 

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä varustettuna lisäkil-
vellä 815 (Etäisyys kohteeseen). Ennakkomerkki on tarpeen, kun 
pitkille ajoneuvoyhdistelmille on osoitettavissa kiertotie tai kun 
lautta tms. on niin kaukana liittymästä, että varsinainen 
rajoitusmerkki ei näy. 

Merkkiä voidaan käyttää kiertotien opastuksen yhteydessä 
merkkiin 614 (Kiertotien suunnistustaulu) sijoitettuna. 
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344 	AJONELJVON SUURiN SALLITTU KOKONAISPAINO 

TLA 16 	 Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun 
todellisen kokonaispainon. 

TVH 	 Merkkiä käytetään teillä, tienosilla, alueilla ja silloilla, joilla 
ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino on lähinnä tien tai sillan 
heikon kantavuuden takia pienempi kuin tiellä muuten sallitaan. 

Yleiselle tielle asetettavasta pysyvästä painorajoituksesta (sil-
lat, lautat) päättää tie- ja vesirakennuspiiri. Myös tilapäistä, 
esim. kelirikon aikaista painorajoitusta koskevan päätöksen te-
kee tie- ja vesirakennuspiiri. Kaikista painorajoitetuista sillois-
ta ilmoitetaan edellisessä yleisen tien liittymässä kuvan 2.3.3 
mukaisella tiedotustaululla. Päätieverkolla olevien painorajoi-
tettujen siltojen yhteydessä on yleensä tarpeen osoittaa kierto-
tie. Kiertotie merkitään kuvissa 2.3.4 ja 2.3.5 esitettyjen pe-
riaatteiden mukaisesti. 

Merkkiä 344 voidaan käyttää myös ennakkomerkkinä varustet-
tuna lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen). Merkkiä voidaan 
käyttää kiertotieopastuksen yhteydessä merkkiin 614 (Kierto- 
tien suunnistustaulu) sijoitettuna. 

Kun merkkiä käytetään kelirikosta aiheutuvan painorajoituksen 
merkitsemiseen, ilmoitetaan mandolliset lievennykset kieltoon 
tekstillisellä lisäkilvellä. Teksti määräytyy tien kuljetustarpeen 
mukaisesti. Voidaan käyttää esim. tekstiä "Linja-autoliikenne ja 
elintarvikekuljetus sallittu", ("Busstrafik och livsmedels-
transport tilläten"). 

mi 

Kuva 2.3.3 
Painorajoitettujen siltojen yhteydessä käytettävä tiedotustaulu. 
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PAINORA.]OITETUN SILLAN OHITUSTIEN MERKITSEMINEN 

Kuva 2.3.4 
Pitkä ohitustie. 	
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Kuva 2.3.5 
Lyhyt ohitustie 
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345 	AJONEUVOYHDISTELMN SUURIN SALLITTU 
KOKONAISPAINO 

30t 

TLA 16 § 
	

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvoyhdistelrnän suurimman 
sallitun todellisen kokonaispainon. 

TVH 
	

Merkkiä käytetään soveltaen merkistä 344 (Ajoneuvon suurin 
sallittu kokonaispaino) annettuja ohjeita. 
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Kuva 2.3.6 
Esimerkki painorajoitetun sillan merkitsemisestä. 
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346 	 AJONEUVON SUURIN SALLITTU 
AKSELIPAINO 

8t 

TLA 16 § 	 Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun 
akselipainon. 

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan 
rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua akselipainoa. Merkissä 
osoitetaan paino yleensä tonnin tarkkuudella. 

TVH 	 Merkkiä käytetään noudattaen soveltuvin osin merkistä 344 
(Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino) annettuja ohjeita. 

347 	 AJONEUVON SUURIN SALLITTU TELIPAINO 

(r' 
TLA 16 § 	 Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun 

telipainon. 

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan 
rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua telipainoa. Merkissä 
osoitetaan paino yleensä tonnin tarkkuudella. 

TVH 	 Merkkiä käytetään tavallisesti yhdessä merkin 346 (Ajoneuvon 
suurin sallittu akselipaino) kanssa. 

Merkkiä käytetään noudattamalla soveltuvin osin merkistä 344 
(Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino) annettuja ohjeita. 
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351 	OHITUSKIELTO 

TLA 16 	 Merkillä kielletään muun liikkuvan moottorikäyttöisen ajo- 
neuvon kuin kaksipyöräisen sivuvaunuttoman moottoripyörän 
tai mopon ohittaminen. Merkki on voimassa seuraavan ylei-
sen tien tai kadun risteykseen taikka merkkiin 352 (Ohitus- 
kielto päättyy) asti. 

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään, milloin ohituskiellon syy ei muutoin ole 
riittävän selvästi havaittavissa tai milloin on erityistä syytä 
tehostaa muista säädöksistä johtuvaa ohituskieltoa. Merkki 
sijoitetaan ajoradan molemmille puolille. 

TVH 	 Merkkiä käytetään lähinnä vilkasliikenteisillä teillä tiekoh- 
dissa, joissa ohituksista aiheutuu vaaraa. Näitä ovat mm. 
suorat tienosat, joilla on näkemää lyhentäviä kumpareita tai 
painanteita. Lisäksi merkkiä voidaan käyttää esim. tienkoh-
dissa, joissa ajokaistojen lukumäärä vähenee kaksiajoratai-
sen tien muuttuessa yksiajorataiseksi tai tietyömaan liiken-
nejärjestelyjen johdosta. Merkki sijoitetaan ajoradan molem-
mille puolille. Merkin yhteydessä ei käytetä vaikutusalueen 
pituutta ilmoittavaa lisäkilpeä. 

Moottoriliikennetiellä merkkiä käytetään yleensä, kun ajo- 
suunnassa keskiviivan ylittäminen on kielletty sulkuviivalla. 

Muilla 2-ajokaistaisella tiellä kuin moottoriliikennetiellä on 
käytettävä sulkuviivaa, milloin pysyväksi tarkoitettu ohitus- 
kielto on osoitettu merkillä 351. Sulkuviivan ja ohituskiellon 
alkamis- ja päätymiskohdat on sovitettava yhteen. 

Ohituskieltoa voi lieventää siten, että hitaasti kulkevan 
traktorin tai moottorityökoneen ohittaminen sallitaan, mi-
käli ohittaminen sulkuviivan tai tien keskiviivan ylittämättä 
on mandollinen. Lieverinys ilmaistaan tekstillisellä lisäkil-
vellä "Ei koske traktorin ohittamista", ("Berör ej traktor-
omkörning"). Jos ohituskieltoalueen pituus on alle 400 m, ei 
mainittua lisäkilpeä käytetä. 
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Kuva 2.3.7 
Sulkuviivan alkarnis- ja pttyrniskohdat on sovitettava yh-
teen ohituskiellon alkamis- ja pättyrnisrnerkkien kanssa. 
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352 	 OHITUSKIELTO PPTTYY 

LPL 19 § 	 Merkkiäkä ytetän, milloin merkillä 351 (Ohituskielto) osoitettu 
ohituskielto päättyy muualla kuin yleisen tien tai kadun risteyk-
sessa. 

TVH 	 Merkkiä ei yleensä käytetä, milloin tieosuus, jolla ohittarninen 
on kielletty, päättyy yleisen tien tai kadun risteykseen. Merkkiä 
käytetään vain tien oikealla puolella. 

Milloin ohituskielto päättyy samaan kohtaan, josta vastakkaista 
ajosuuntaa koskeva ohituskielto alkaa, merkki 352 voidaan kiin-
nittää samaan pylvääseen vastakkaista ajosuuntaa tarkoittavan 
merkin 351 kanssa. 
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361 	 NOPEUSRAJOITUS 

TLL 25 § 	 Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä nopeusrajoi- 
tuksesta koko maassa tai tietyssä osassa maata. Tiekohtaisista 
ja paikallisista nopeusrajoituksista päättää liikenneministeriön 
tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti ja 51 §:n 
säännöksiä noudattaen se, jolle liikenteen ohjauslaitteen asetta-
minen kuuluu. 

TLA 16 § 	 Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun 
nopeuden kilometreinä tunnissa. Jollei tisäkilvellä ole muuta 
osoitettu, merkki on voimassa kyseisellä tiellä seuraavaan no-
peusrajoitusmerkkiin saakka. Varustettuna lisäkilvellä "Alue" 
merkki ilmoittaa nopeusrajoituksen voimassaolon näillä mer-
keillä rajoitetulla alueella. Siirtymisestä nopeusrajoituksen alai-
selta tieltä tai alueelta yleisen nopeusrajoituksen piiriin kuulu-
valle alueelle voidaan tarvittaessa ilmoittaa yleisen nopeusra-
joituksen suuruutta osoittavalla merkillä ja lisäkilvellä "Yleisra-
joitus". 

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään osoittamaan tieliikennelain 25 §:n 1 momen- 
tin perusteella tai 109 §:n 3 momentin mukaisesti voimassa 
olevaa nopeusrajoitusta. Yleisrajoitusta osoittavaa merkkiä 
käytetään kuitenkin vain silloin, kun muun rajoituksen päätty-
minen yleisrajoitusalueelle siirryttäessä on tarpeen osoittaa. 
Alueellista nopeusrajoitusta osoittava merkki asetetaan kaikille 
alueelle johtaville teille. 

TVH 	 Nopeusrajoitusten määräämisestä on annettu erikseen yksityis- 
kohtaiset ohjeet. 

Nopeusrajoitusta osoittava merkki asetetaan rajoituksen alku- 
pisteeseen sekä jokaisen yleisen tien liittymän jälkeen. Nopeus-
rajoitusmerkki voidaan lisäksi asettaa tärkeimpien liikenteelli-
seltä merkitykseltään yleiseen tiehen verrattavien yksityisten 
teiden liittymien jälkeen. Mikäli liittymien väli on pitkä, no-
peusrajoitusmerkki toistetaan liittymävälillä niin, ettei peräk-
käisten nopeusrajoitusmerkkien väliksi tule rajoitusarvosta riip-
puen yli 

3 km, kun rajoitusarvo on 	60 km/h 
- 	 4 km, 	" 	 80 km/h 
- 	 5 km, 	" 	 100 km/h 
- 	 6 km, 	" 	 120 km/h 
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Liittymän jälkeen ja toistomerkiksi liittymien välille asetetaan 
tavallisesti nopeusrajoitusmerkki vain tien oikealle puolelle. Jos 
nopeusrajoitusarvo pienenee liittymien välisellä osuudella, no-
peusrajoitusmerkit tulisi asetaa muutoskohtaan molemmin puo-
lin tietä, jotta myös ohitustilanteessa olevan auton kuljettaja 
havaitsee nopeusrajoitusarvon pienenemisen. 

Liittymän jälkeen asetettava nopeusrajoitusmerkki sijoitetaan 
yleensä vähintään 50 m:n etäisyydelle etuajo-oikeutetun tien 
merkin jälkeen. Nopeusrajoitusmerkki voidaan kiinnittää myös 
samaan pylvääseen etuajo-oikeutetun tien merkin kanssa. No-
peusrajoitusmerkki on tässä pylväässä ylimpänä. 

Nopeusrajoitusmerkin sijoittamisessa on otettava huomioon 
mm. linja-auton pysäkit siten, ettei nopeusrajoitusmerkki jää 
pysäkille pysähtyneen linja-auton taakse. Nopeusrajoitusmerkin 
vähimmäisetäisyys linja-auton pysäkin päästä on 30 m. 

Pistekohtaista nopeusrajoitusta osoittava merkki asetetaan ta- 
vallisesti noin 200 m ennen ko. rajoituskohdetta. 

Mikäli jokin tiekohtainen nopeusrajoitus on numeroarvoltaan yli 
30 km/h suurempi kuin sitä seuraava tiekohtainen tai pistekoh-
tainen nopeusrajoitus, tulee nopeusrajoituksen muutoskohdassa 
käyttää nopeutta pienenettäessä 20 km/h porrastusta (esim. 
100-80-60). 50 km/h nopeusrajoitus porrastetaan kuitenkin tar-
vittaessa 80 km/h rajoituksella. 

Nopeusrajoitusmerkin yhteydessä ei käytetä rajoitusalueen pi-
tuutta osoittavaa lisäkilpeä. Nopeusrajoituksen muuttuminen 
ilmoitetaan aina uudella nopeusrajoitusmerkillä. Yleisrajoituk-
sen piiriin kuuluvilla teillä olevien pistekohtaisten nopeusrajoi-
tusten pituus voidaan eräissä poikkeustapauksissa ilmaista lisä- 
kilvellä 815 (Vaikutusalueen pituus). Mainitut poikkeustapaukset 
on tarkemmin määritelty nopeusrajoitusten määräämistä koske-
vissa ohjeissa. Yleisrajoituksen alkamista pistekohtaisen rajoi-
tuksen jälkeen ei tällöin ilmoiteta uudella nopeusrajoitusmerkil-
lä. 

Yleiselle tielle asettavista nopeusrajoituksista päättää tie- ja 
vesirakenr,ushallitus. Tilapäistä nopeusrajoitusta koskevan pää-
töksen tekee kuitenkin tie- ja vesirakennuspiiri. 

Tietyömaiden nopeusrajoituksista päättää tie- ja vesirakennus-
piiri tietyömaiden liikenteen järjestelyistä annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 
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Kuva 2.3.8 
Tiekohtainen nopeusrajoitus osoitetaan aina ii ikennemerkilla. 
Aluerajoitusta osoittava merkki asetetaan kaikille alueelle joh-
taville teille. Yleisrajoitusta osoittavaa merkkiä käytetään vain 
silloin, kun muun rajoituksen päättyminen yleisrajoitusalueelle 
siirryttäessä on tarpeen osoittaa. 
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371 	 PYSPYTTfMINEN KIELLETTY 

TLA 16 	 Merkillä kielletään pysäyttäminen muusta syystä kuin pakollisen 
liikenrie-esteen takia tien sillä puolella, jolle merkki on asetet-
tu. Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteyk-
seen tahi merkkiin 371 (Pysäyttäminen kielletty), 372 (Pysä-
köinti kielletty), 373 (Pysäköintikieltoalue), 374 (Pysäköintikiel-
toalue päättyy), 375 (Taksiasema-alue), 376 (Taksin pysäyttä-
mispaikka), 381 (Vuoropysäköinti), 382 (Vuoropysäköinti), 383 
(Vuoropysäköintialue) ja 384 (Vuoropysäköintialue päättyy) tai 
merkkiin 521 (Pysäköintipaikka) asti, jollei lyhyempää vaikutus- 
aluetta ole osoitettu lisäkilvellä. Merkkiä voidaan pienoiskoossa 
käyttää pysäköintimittarin peitoksi asetetussa suojuksessa 
osoittamaan, että pysäyttäminen asianomaisella paikalla on 
kielletty. Merkki ei koske tieliikennelain mukaan sallittua py-
säyttämistä jalkakäytävälle, pyörätielle tai linja-autopysäkille. 

LPL 19 § 	 Vaikutusalueen päättyminen risteysvälillä on osoitettava lisäkil- 
vellä 828 (Vaikutusalue päättyy) varustetulla merkillä silloin, 
kun vaikutusalue ei pääty tieliikenneasetuksen 16 §:ssä mainit-
tuihin merkkeihin. Päättymistä ei kuitenkaan tarvitse mainitul-
la tavalla osoittaa, mikäli vaikutusalueen pituus on alle 30 
metriä. Tällöin vaikutusalueen pituus tulee osoittaa lisäkilvellä 
814 (Vaikutusalueen pituus). 

TVH 	 Merkki 371 koskee ajorataa, piennarta ja luiskaa. Merkkiä 
käytetään, milloin ajoneuvojen pysäyttämisen katsotaan tuotta-
van niin paljon haittaa liikenteelle, että pysäyttäminen on 
kiellettävä. 

Merkin vaikutusalueelle voidaan sijoittaa linja-auton pysäkki, 
jos pysäyttämiskiellon aiheuttaneet olosuhteet eivät sitä estä. 
Erityistä mainintaa siitä, että pysäyttämiskielto ei koske linja- 
autoja, ei tässä tapauksessa tarvitse esittää. 

Lisäkilpiä käyttämällä pysäyttämiskielto voidaan rajoittaa kos-
kemaan vain tiettyjä ajoneuvoja, tiettyä matkaa tai tiettyjä 
aikoja. 
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372 	 PYS/KUINTI KIE:LLETTY 

ILA 16 § 	 Merkillä kielletään ajoneuvon pysäköititi tien sill puolella, jolle 
merkki on asetettu. Merkin vaikutusalue on sama kuin nerkin 
371 (Pysäyttäminen kielletty). Merkin yhteydes3ä voidaan sallit-
tu pysäköintiaika ilmaista lisäkilvellä. Merkkiä voidaan pienois-
koossa käyttää pysäköintimittarin peitoksi asetetussa suojukses-
sa osoittamaan, että pysäköinti asianomaisella paikalla on kiel-
letty. 

I_PL 19 § 	 Vaikutusalueen päättyminen risteysvälillä on osoitettava lisäkil- 
vellä 828 (Vaikutusalue päättyy) varustetulla nerkillä silloin, 
kun vaikutusalue ei pääty tieliikenneasetuksen 16 §:ssii nainit-
tuihin merkkeihin. Päättymistä ei kuitenkaan tarvitse mainitul-
la tavalla osoittaa, mikäli vaikutusalueen pituus on alle 30 
metriä. Tällöin vaikutusalueen pituus tulee osoittaa lisäkilvellä 
814 (Vaikutusalueen pituus). Merkkiä ei saa sijoittaa suojatien 
tai risteävän pyörätien kohdalle eikä viiden metrin matkalle 
ennen niitä. 

TVH 	 Merkki 372 koskee ajorataa, piennarta ja luiskaa. Merkkiä 
käytetään, milloin ajoneuvojen pysäköinnin katsotaan tuottavan 
niin paljon haittaa liikenteelle, että pysäköinti on kiellettävä. 

Lisäkilpiä käyttämällä pysäköintikielto voidaan rajoittaa koske-
maan tiettyjä ajoneuvoja, tiettyä matkaa tai tiettyjä aikoja. 
Lisäkilpiä 825 (Vaikutusalue molempiin suuntiin), 827 (Vaikutus- 
alue alkaa) ja 828 (Vaikutusalue päättyy) ei yleensä käytetä 
yleisillä teillä. 
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373 	 PYSAKÖINTIKIELTOALUE 

374 	 PYSKÖINTIKIELTOALUE P/ATTYY 

37 

TLA 16 § 	 Merkkien rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty. Alueen 
sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikenne-
merkillä. 

l_PL 19 § 	 Merkkiä 373 voidaan käyttäi alueella, jolla on yhtenäinen 
pysäköintikielto tai -rajoitus. Merkin käyttöä tulee välttää 
alueella, jolla on runsaasti aluerajoituksesta poikkeavia pysä-
köintikieltoja, -rajoituksia tai -ohjeita. Merkkiä voidaan käytta 
myös kääntöpaikalla tai muulla pienellä alueella. Tällöin selven-
netäiin tarvittaessa merkin vaikutusaluetta tekstillisellä lisäkil-
vellä, esim. "Kääntöpaikka". 

Merkki 374 sijoitetaan pysäköintikieltoalueen päättymiskohtaan 
joko tien oikealle tai vasemmalle puolelle tai yläpuolelle. 

TVH 	 Merkkiä voidaan käyttää esim. yleisen tien varrella olevalla 
tienpitäjän työkoneille tarkoitetulla kääntöpaikalla. 

Kuva 2.3.9 
Merkkejä 373 ja 374 
voidaan käyttää myös 
yleisen 	tien 	varrella 
olevalla, tienpitäjän 
työkoneille tarkoitetul-
la kääntöpaikalla. 
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375 	 TAKSIASEMA-ALUE 

TAKSI 1 
.] 

TLA 16 § 	 Merkillä kielletään pysäköinti muilta ajoneuvoilta kuin takseilta 
taksiasemalla. Merkki on voimassa merkkiin 534 (Taksiasema) 
asti. 

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään taksiasemalla varaamaan odotustilaa tak- 
seille. Merkillä varatun odotustilan päättymiskohta on aina 
osoitettava merkillä 534 (Taksiasema). 

376 	 TAKSIN PYSYTTMISPAIKKA 

TAKSIj 

.] 

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

LPL 19 § 	 Merkkiä käytetään varaamaan pysäyttämistilaa takseille. Mil- 
loin vaikutusalueen selventäminen on tarpeen, voidaan lisäkil-
ven 814 (Vaikutusaluen pituus) asemasta käyttää tekstillistä 
lisäkilpeä. 
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381 	 VUOROPYSKÖINTI 

382 	 VUOROPYSKtjINTI 

00 
3i 	 381 

TLA 16 § 	 Merkillä 381 kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden paritto- 
mina päivinä ja merkillä 382 kuukauden parillisina päivinä, 
molemmissa tapauksissa tien sillä puolella, jolle merkki on 
asetettu. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin 371 (Pysäyt-
täminen kielletty). Pysäköintikielto on voimassa tarkoitetusta 
päivästä klo 8.00 seuraavaan päivään klo 8.00, ellei lisäkilvellä 
ole muuta osoitettu. 

383 	 VUOROPYSKjINTJALUE 

384 	 VUOROPYSÄKtiINTIALUE PTTYY 

3e 	 38 
TLA 16 § 	 Merkkien rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty kuukau- 

den parittomina päivinä tien sillä puolella, jolla on parittomat 
osoitenumerot, ja parillisina päivinä tien sillä puolella, jolla on 
parilliset osoitenumerot, jollei liikennemerkillä ole erikseen 
osoitettu ankarampaa rajoitusta tai määrätty muuta vuoropysä-
köinnistä. Kielto ei koske merkittyjä pysäköintipaikkoja. Pysä-
köintikielto on voimassa tarkoitetusta päivästä klo 8.00 seuraa-
vaan päivään klo 8.00, jollei lisäkilvellä ole muuta osoitettu. 
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391 	PAKOLLINEN PYSYTTMINEN TULLIASEMALLA 

TUW 
TUU. 

TLA 16 § 	 Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on pysäytettävä tullitarkas- 
Lista varten. 

LPL 19 § 	 Merkkiä voidaan käyttää tulliasemalla. Merkin keskustassa 
olevan juovan yläpuolella on merkintä "Tulli" ja alapuolella 
sama sana sen maan kielellä, jonka rajalla tulliasema sijaitsee. 

TVH 	 Merkkiä voidaan käyttää myös ennakkornerkkinä varustettuna 
lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen). 

392 	PAKOLLINEN PYSYTTMINEN TARKASTUSTA 
VARTEN 

STO P 

POLHSI 

TLA 16 § 	 Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on pysäytettävä poliisin 
suorittamaa tarkastusta varten tai muusta sellaisesta syystä. 

LPL 19 § 	 Tehdas-, varuskunta- tai muulla vastaavalla alueella voidaan 
juovan alapuolella käyttää esimerkiksi merkintää "Portti". 
Merkkiä voidaan 200 mm:n läpimittaisena käyttää poliisin käsi- 
merkkinä. 
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393 	MOOTTORlKYTTtjlSTEN AJONEUVOJEN VHIM- 
M1SET/-ISYYS 

50 

TLA 16 § 	 Merkillä osoitetaan, että moottorikäyttöisen ajoneuvori 
kuljettajan on pidettävä edellä kulkevaan moottorikäyttöiseen 
ajoneuvoon merkissä osoitettu vähimmäisetäisyys. 

TVH 	 Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi sillalla, jäälle auratulla 
talvitiellä ja tunnelissa. 

Käytettäessä merkkiä jäätiellä ajoneuvojen vähimmäiseUiisyy-
deksi rnerkitään yleensä 40 m. Merkki sijoitetaan tulosuunnassa 
ennen jäätielle tuloa ajoneuvon suurinta sallittua akselipainoa, 
ajoneuvon suurinta sallittua telipainoa, ajoneuvon suurinta sal-
littua kokonaispainoa ja ajoneuvoyhdistelinän suurinta sallittua 
kokonaispainoa osoittavien merkkien jälkeen. Jäätiellä, jonka 
pituus ylittää kilometrin, toistetaan merkki 393 0,5 km:n etäi-
syydellä jäätien alusta. Tämän jälkeen merkki toistetaan jää- 
tiellä n. 2 km:n välein. Jos toisteftava merkki tulee 1 km:ä 
lähemmäksi jäätien loppua, ei merkkiä tarvitse enää toistaa. 
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2.4 	 Määräysmerkit 

TLA 17 § 	 Määräystä osoittava merkki on ympyrän muotoinen. Siinä on 
valkoinen reunus ja sinisellä pohjalla määräystä kuvaava valkoi-
nen kuvio. 

18 § 	 Merkki 411 sijoitetaan risteykseen tai sen taakse. Merkit 412- 
416 sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Erityisistä syistä ne 
voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle puolelle tai ajora-
dalla olevalle korokkeelle. Merkkejä 412-415 voidaan käyttää 
ajokaistakohtaisina ryhmitysmerkkeinä, jolloin ne sijoitetaan 
asianomaisten ajokaistojen yläpuolelle. Merkit 417 ja 418 sijoi-
tetaan liikennekorokkeelle tai muuhun esteeseen. Merkit 421 - 
425 sijoitetaan merkin tarkoittaman tienosan oikealle puolelle 
tai yläpuolelle. Poikkeuksellisesti ne voidaan sijoittaa yksino-
maan vasemmalle puolelle. 

LPL 20 § 	 Määräysmerkkien mitat ovat: 

Merkki Mitta Suuri koko 
(mm) 

NormaaJi koko 
(mm) 

Pieni koko 
(mm) 

41116 	................ a - 640 400 

417, 418 a 900 640 400 

421 —425 	................ a - 640 	 400 
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411 - 415 PAKOLLINEN AJOSUUNTA 

2d1 

£ 
¶0*7 

/1S 

TLA 18 § 	 Merkki 411 sijoitetaan risteykseen tai sen taakse. Merkit 412 - 
416 sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Erityisistä syistä ne 
voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle puolelle tai ajora-
dalla olevalle korokkeelle. Merkkejä 412 - 415 voidaan käyttää 
ajokaistakohtaisina ryhmitysmerkkeinä, jolloin ne sijoitetaan 
asianomaisten ajokaistojen yläpuolelle. 

Merkeillä osoitetaan kaikki ajoneuvolle sallitut kulkusuunnat 
risteyksessä. Merkkejä voidaan käyttää peilikuvina. Merkeissä 
412-415 olevia nuolikuvioita voidaan yhdistää. Ajokaistan vaih-
taminen on kielletty alueella, jossa merkkejä 412-415 käytetään 
ajokaistakohtaisina. Merkeillä 412-415 osoitetusta ryhmitysjär-
jestelystä poiketen saa kuitenkin polkupyöräilijä tai mopoilija, 
joka aikoo kääntyä vasemmalle, ajaa suoraan risteyksen yli 
oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajo- 
kaistaa pitkin. 

LPL 20 § 	 Merkit 412-415 sijoitetaan tieliikenneasetuksen 18 §:n mukai- 
sesti ennen risteystä. Milloin ryhmittymisen tulee tapahtua 
tieliikennelain yleisistä säännöksistä poikkeavalla tavalla eikä 
ryhmittymistä ole osoitettu ajokaistanuolin, on merkkejä käy-
tettävä ajokaistakohtaisina ajokaistan yläpuolelle sijoitettuina. 
Käytettäessä merkkiä ajokaistakohtaisesti voidaan merkin mää-
räys lisäkilvellä rajoittaa koskemaan vain tiettyä ajoneuvoryh-
maa. 

TVH 	 Merkkiä 411 käytetään liittymässä, missä halutaan ohjata lii- 
kenne tiettyyn suuntaan. 
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Merkkejä 412-415 käytetään osoittamaan kaikki ajoneuvolle 
sallitut kulkusuunnat risteyksessä. Ryhmittyminen voidaan 
osoittaa velvoittavasti pelkin ajokaistanuolin. Talvella tiemer-
kinnät eivät näy, joten ajokaistakohtaisia liikennemerkkejä on 
tarvittaessa käytettävä tiemerkintöjen lisäksi. Ajokaistakohtai-
sia merkkejä on käytettävä aina, milloin tarkoitettu ryhmitty-
minen poikkeaa tieliikennelain yleisistä säännöksistä tai ei 
selvästi ilmene ajoradan rakenteista. Ajokaistakohtaisina merk-
keinä voidaan käyttää merkkejä 412-415, merkkejä 631-633 
(Ajokaistan yläpuoliset viitat) tai 634-636 (Ajokaistan yläpuoli-
set opastusnuolet). 

Merkkejä 412-415 ei käytetä ajokaistan yläpuolisten viittojen 
yhteydessä. 

Yleisillä teillä 
missä, joissa 
kääntyviä suu 
kohtainen opa 
viittoja. 

merkkejä 412-415 voidaan käyttää lähinnä liitty- 
ole opastettavia kohteita, mutta on kaistoja 

tia varten. Muissa liittymissä, joissa ajokaista- 
tus on tarpeen käytetään ajokaistan yläpuolisia 
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416 	PAKOLLINEN KIERTOSUUNT/\ 

TLA 18 § 	 Merkillä osoitetaan, että liikenneympyrä tai risteyksessä oleva 
koroke tai muu este on kierrettävä vastapäivään. 

LPL 20 § 	 Merkki sijoitetaan ennen risteystä. Liikenneympyrässä merkkiä 
voidaan käyttää ainoastaan merkkien 231 (Väistämisvelvollisuus 
risteyksessä) ja 232 (Pakollinen pysäyttäminen) yhteydessä. Sa-
maan pylvääseen sijoitettuna merkkiä käytetään merkin 231 tai 
232 alapuolella. 

TVH 	 Merkkiä ei käytetä tavanomaisten tuippaliittymien tai kanavoi- 
tujen liittymien korokkeella. Li ikenneympyrässä voidaan tulo- 
tien taustamerkkinä käyttää ii ikenneympyrässä noudatettavaa 
ajosuuntaan osoittavaa merkkiä 411 (Pakollinen ajosuunta). 
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417 	 LIIKENTEEN JAKAJA 

TLA 18 § 	 Merkillä osoitetaan, että sen saa sivuuttaa vain nuolen osoitta- 
maita puolelta. Merkkiä voidaan käyttää myös peilikuvana. 

LPL 20 § 	 Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun esteeseen 
siten, että merkin alareuna on 0,4 - 2,0 m:n korkeudella tien 
pinnasta. Merkki on sijoitettava sellaiseen korkeuteen, että se 
ei peitä tarpeettomasti näkyvyyttä. Milloin samaan pylväseen 
tulee useampia merkkejä, sijoitetaan merkki 417 alimmaiseksi. 

TVH 	 Merkkiä käytetään kanavoiduissa liittymissä olevien korokkei- 
den päissä osoittamaan, kummalta puolelta korokkeet on sivuu-
tettava. Merkkiä ei saa käyttää silloin, kun merkin ja sen 
tarkoittaman liikennesuunnan välissä voi olla kohtaavaa liiken-
nettä. Esimerkiksi Y-liittymässä on liikenteen jakaja - merkin 
sijasta käytettävä tienviittoja. 

Yli 6 m leveillä korokkeilla käytetään yleensä merkin 417 
asemesta merkkiä 331 (Kielletty ajosuunta) osoittamaan, kum-
maita puolelta koroke on sivuutettava. 

Tietyömaalla merkkiä 417 käytetään osoittamaan, miltä puolel-
ta liikennekoroke, tielle asetettu sulkulaite, työkone tai ajoneu-
vo on sivuutettava. Merkki on sijoitettava siten, että sen 
alareunan korkeus tien pinnasta on vähintään 0,4 m, yleensä n. 
0,8 m. Merkki on kiinnitettävä esimerkiksi sulkulaitteeeseen 
niin luotettavasti, että nuolen suunta pysyy oikeana. 

Merkkiä 417 ei saa käyttää kaksisuuntaisen ajoradan vasemmas-
sa reunassa siellä olevan kaivannon, esteen tms. takia, koska 
merkki on voitava sivuuttaa välittömästi merkillä osoitetun 
esteen vierestä. 

) L__.__ 

Kuva 2.4.1 
Merkin 417 sijoittaminen liikennekorokkeelle. 
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Kuva 2.4.2 
Merkillä 417 osoitetaan, että sen saa sivuuttaa vain nuolen 
osoittamalta puolelta. 

Kuva 2.4.3. 
Merkkiä 417 ei saa käyttää 
silloin, kun merkin ja sen tar-
koittaman liikennesuunnan 
välissä voi olla kohtaavaa 
liikennettä. 

Kuva 2.4.4 
Merkkiä 417 käytetään yleensä vain alle 6 metriä leveillä 
saarekkeilla. Leveämmillä saarekkeilla käytetään merkkiä 331 
(Kielletty ajosuunta) osoittamaan, kummalta puolelta koroke on 
sivuutettava. 
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418 	LIIKENTEEN JAKAJA 

TLA 18 § 	 Merkillä osoitetaan, että sen saa sivuuttaa kummaltakin puolel- 
ta. 

LPL 20 § 	 Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun risteykseen 
kuten merkki 417. 

TVH 	 Merkkiä käytetään kanavoiduissa liittymissä silloin, kun saareke 
voidaan sivuuttaa molemmilta puolilta. Merkkiä ei yleensä 
käytetä ns. kalanpyrstöli ittymässä, vaan saareke osoitetaan 
näissä pienikokoisella erkanemismerkillä (kuva 2.8.2). 

Tietyömaalla merkkiä käytetään osoittamaan, että liikenneko-
roke, tielle asetettu sulkulaite, työkone tai ajoneuvo saadaan 
sivuuttaa kummaltakin puolelta. Merkki on sijoitettava siten, 
että sen alareunan korkeus tien pinnasta on vähintään 0,4 m, 
yleensä n. 0,8 m. Merkki on kiinnitettävä esim. sulkulaitteeseen 
niin luotettavasti, että nuolien suunta pysyy oikeana. 

Kuva 2.4.5. Merkillä 418 	 Kuva 2.4.6 Merkkiä 418 ei saa 
osoitetaan, että sen saa 	 käyttää silloin, kun merkin ja 
sivuuttaa kummaltakin puolelta. 	sen tarkoittaman liikennesuunnan 

välissä 	voi 	olla 	kohtaavaa 
liikennettä. 
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421 	JALKAKYTV 

TLA 18 § 	 Merkillä osoitetaan ajoradasta tiemerkinnöin erotettua tai 
erillistä jalkakäytävää, jota on käytettävä asianomaiseen suun-
taan kuljettaessa. Merkkiä voidaan tarvittaessa käyttää myös 
osoittamaan korotetuin reunakivin erotettua jalkakäytäväa. 

LPL 20 § 	 Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla jalkakäytävällä voidaan 
merkit poikkeuksellisesti sijoittaa myös jalkakäytävän vasem-
malle puolelle, milloin merkkien sijoittaminen ei voi aiheuttaa 
väärinkäsityksiä. Mikäli jalkakäytävä on erotettu ajoradasta 
yksinomaan tiemerkinnöin, sijoitetaan merkki sen tarkoittaman 
tienosan yläpuolelle. 

TVH 	 Merkki ilmoittaa, että ajoradasta tiemerkinnöin tai rakenteelli- 
sesti erotettu osa on tarkoitettu jalankulkijoiden käyttöön. 
Merkki kieltää samalla kaiken ajoneuvoliikenteen, myös polku-
pyörä- ja mopoliikenteen, ellei näitä muilla merkeillä ole erik-
seen sallittu. Merkki on toistettava jokaisen yleisen tien, kadun 
ja kaavatien risteyksessä, joiden kautta kulkeva jalkakäytävä 
jatkuu. 

Jalkakäytävän suuntaan osoittava merkki 645 (kevyen liikenteen 
viitta) saa sisältää vain jalankulkijan tunnuksen. 

Merkkiä 421 ei yleensä käytetä reunatuin erotetulla, välittö- 
mästi ajoradan vieressä olevalla jalkakäytävällä. 



115 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
M 	 k aaraysmer 

24.6.1982 

422 	PYiRTIE 

co 
TLA 18 § 	 Merkillä osoitetaan ajoradasta tiernerkinnöin tai korotetuin 

reunakivin erotettua taikka erillistä pyörätietä, jota polkupyö-
räilijän ja mopoilijan on käytettävä ajaessaan asianomaieen 
suuntaan. Milloin mopolla ajo pyörätiellä on kielletty, se osoite-
taan tekstillisellä lis4kilvellä "Ei mopoille". Pyörätiellä ajet-
taessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tieliikennelaissa on 
säädetty ajoradalla ajamisesta. 

LPL 20 § 	 Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla pyörätiellä voidaan merk- 
ki poikkeuksellisesti sijoittaa myös pyörätien vasemmalle puo-
lelle, milloin merkin sijoittaminen ei voi aiheuttaa väärinkäsi-
tyksiä. Mikäli pyörätie on erotettu ajoradasta yksinomaan tie-
merkinnöjri sijoitetaan merkki sen tarkoittaman tienosan ylä-
puolelle. 

TVH 	 Tien reunassa oleva pyörätie voidaan sen kumpaankin päähän 
sijoitetuin merkein 422 osoittaa kummankin liikennesuunnan 
käyttöön samanaikaisesti. Merkki on toistettava jokaisen ylei-
sen tien, kadun ja kaavatien risteyksessä, joiden kautta kulkeva 
pyörätie jatkuu. Milloin risteysten välimatka on lyhyt, merkki 
voidaan jossakin risteyksessä jättää toistamatta edellyttäen, 
että kevyen liikenteen väylän jatkuminen on muutenkin selvää. 

Milloin pyörätie erotetaan ajoradasta tiemerkinnöin, käytetään 
esim. 10 cm:n levyistä yhtenäistä viivaa. 
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......... 
YLEISOHJEET LIIKENNEMER.KKIEN KAYTOSTA 
Määräysmerkit 

Kl-191 

24.6.1982 

423 	YHDISTETTY PYÖR)TIE JA JALKAKYTV) 

0 
TLA 18 § 	 Merkillä osoitetaan ajoradasta tiemerkinnöin tai korotetuin 

reunakivin erotettua taikka erillistä yhdistettyä pyörätietä ja 
jalkakäytävää, jota polkupyöräilijän, mopoilijan ja jalankulkijan 
on käytettävä kulkiessaan asianomaiseen suuntaa. Milloin mo-
polla ajo yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä on kielletty, 
se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä "Ei mopoille". Merkin 
asemesta voidaan käyttää merkkejä 421 "Jalkakäytävä" ja 422 
"Pyörätie" allekkain. 

LPL 20 § 	 Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla yhdisteyllä pyörätiellä ja 
jalkakäytävällä voidaan merkit poikkeuksellisesti sijoittaa myös 
yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasemmalle puolelle, mil-
loin merkkien sijoittaminen ei voi aiheuttaa väärinkäsityksiö. 
Mikäli yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on erotettu ajoradas-
ta yksinomaan tiemerkinnöin, sijoiteaan merkki sen tarkoitta-
maan tienosan yläpuolelle. 

TVH 	 Merkin 423 asemasta käytetään merkkejä 421 ja 422, milloin 

- 	merkitään yksinomaan jalkakäytävää tai pyörätietä 
tai 

kevyen liikenteen opastuksen kannalta on tärkeää, 
että merkit symboleineen näkyvät kauas (esim. ke-
vyen liikenteen väylän alkaessa) 

Eräissä tapauksissa on esimerkiksi käytettävissä olevan tilan 
puutteen vuoksi välttämätöntä johtaa joillekin kiinteistöille 
suuntautuva liikenne kevyen liikenteen väylää pitkin. Kevyen 
liikenteen väylää ei voida merkitä jalkakäytäväksi tai pyörä- 
tieksi niiltä osin, kuin sitä käytetään myös moottoriajoneuvOlii-
kenteeseen. Koska kuitenkin kevyen liikenteen on turvallisem-
paa käyttää ko. rinnakkaisväylää kuin itse pääväylää, kevyt 
liikenne on näissä tapauksissa ohjattava rinnakkaisväylälle käyt-
tämällä opastusmerkkiä 681 (Tietyille ajoneuvoille tai ajoneuvo-
yhdistelmille tarkoitettu reitti) varustettuna polkupyöräilijän 
kuvalla ja opastusmerkkiä 682 (Jalankulkijoille tarkoitettu reit-
ti) tai opastusmerkkiä 645 (Kevyen liikenteen viitta). Muu kuin 
ao. kiinteistöille suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne kevyen 
liikenteen tiellä kielletään merkillä 312 (Moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla ajo kielletty), joka varustetaan lisäkilvellä "Mopolii-
kenne ja kiinteistöille ajo sallittu". 

Merkin 423 käytössä noudatetaan soveltuvin osin merkkien 421 
ja 422 yhteydessä annettuja ohjeita. 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIENKYTdST K1-191 
Määräysmerkit 24.6.1982 

Kuva 2.4.7 
Merkki 423 sijoitetaan yleensä yhdistetyn pyörätien ja jalkakäy -
tävän oikealle puolelle. Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla 
kahteen suuntaan liikennöidyllä yhdistetyllä pyörätiellä ja jalka-
käytävllä merkki 423 voidaan sijoittaa vasemmalle puolelle, 
milloin erotuskaistan leveys on alle 6 m. 

Kuva 2.4.8 
Mikäli yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä on erotettu ajora- 
dasta yksinomaan tiemerkinnöin, 
sijoitetaan merkki 423 sen tar- 
koittaman tieosan yläpuolelle. 	 O5m 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIN KYTtiST 
Määräysmerkit 

K1-191 

24.6.1982 

424 ja 425 PYÖRTIE JA JALKAKYTVA FINNAKKAIN 

iZL1 

TLA 18 § 	 Merkillä osoitetaan ajoradasta tiernerkinnäin tai korotetuin 
reunakivin erotettua taikka erillistä rinnakkaista pyörätietä ja 
jalkakäytävää. Merkissä olevat tunnukset osoittavat pyörätien 
ja jalkakäytävän keskinäisen sijainnin. Muutoin on pyörätiestä ja 
jalkakäytävästä voimassa, mitä merkkien 42]. (Jalkakäytävä) ja 
422 (Pyörätie) kohdalla on säädetty. Merkin asemesta voidaan 
käyttää merkkejä 421 ja 422 rinnakkain. 

TVH 	 Pyörätie ja jalkakäytävä voidaan merkitä rinnakkain vain, jos 
kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on vähintään 3,75 
m. Pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan paitsi liikenne-
merkillä myös sopivalla tiemerkinnällä, esim. yhtenäisellä 10 
cm:n levyisellä valkoisella viivalla. 

Rinnakkaiset pyörätie ja jalkakäytävä on merkittävä merkin 424 
tai 425 lisäksi myös pyörätien ja jalkakäytävän pintaan maala-
tuilla, polkupyöräilijää ja jalankulkijaa esittävillä tunnuksilla, 
jotka osoittavat polkupyöräilijöille ja jalankulkijoille varatun 
väylän osan. Tunnukset on toistettava 100 m:n välein ja jokaisen 
yleisen tien, kadun tai kaavatien liittymän jälkeen, jonka kautta 
kulkeva kevyen liikenteen väylä jatkuu. 

Merkkien 424 tai 425 asemesta käytetään merkkejä 421 ja 422, 
milloin 

merkitään yksinomaan jalkakäytävää tai pyörätietä, 

kevyen liikenteen väylä merkitään yläpuolisin mer-
kein tai 

kevyen liikenteen opastuksen kannalta on tärkeää, 
että merkit symboleineen näkyvät kauas (esim, ke-
vyen liikenteen väylä alkaessa) 

Merkkien 424 ja 425 käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
merkkien 421 ja 422 yhteydessä annettuja ohjeita. 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYTdST K1-191 Q Ohjemerkit 
24.6.1982 

2.5 	 Ohjemerkit 

TLA 19 § 	 Suorakaiteen muotoisilla ohjemerkeillä annetaan ohjeita tien- 
käyttäjille sekä osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää 
liikennesääntöä sovelletaan. 

LPL 21 § 	 Ohjemerkkien mitat ovat: 

j1 
:ii 

Merkki Mitta Suuri koko 
(mm) 

Normaali koko 	Pi'r 
(mm) 

511, 521 axb - 600x600 400x400') 

522 	.............. axb - 400 x400 - 

531-534 ......... ab - 440 x240 - 

541-544 axb - 900x900 - 

551 	.............. axb - 800x300 550x200 

561-564 ......... axb 1400x2000 700x1000 - 

571, 572 axb - 1000x600 700x400 

573, 	574 	......... axb - 700 x500 - 

1) Pysäköintimittarissa tai sitä kannattavassa pylväassä käytetään merkkiä 521 pienoiskoossa. 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST 
Ohjemerkit 

Kl-191 

24.6.1982 

511 	SUOJATIE 

TLA 19 § 	 Merkki asetetaan ajoradan oikealle puolelle, yläpuolelle, ajora- 
dalla olevalle korokkeelle tai ajoradan vasemmalle puolelle. 
Merkin tulee näkyä tien kumpaankin suuntaa. Jollei tiemerkin-
nöillä ole muuta osoitettu, osoittaa suojatien merkin paikka 
ajosuunnassa etureunan. 

LPL 21 § 	 Merkkiä käytetään joko yhdessä tiemerkintöjen kanssa tai yksin. 
Tiemerkinnöin osoitetun suojatien yhteydessä merkki sijoitetaan 
tiemerkinnän kohdalle tai enintään kaksi metriä ennen sen 
etureunaa. Ajoradan ulkopuolelle sijoitetun merkin lähimmän 
reunan etäisyys ajoradan reunasta saa olla enintään kaksi 
metriä. Poikkeuksellisesti, mikäli näkemäolosuhteet ovat 
suojatien kohdalla erittäin hyvät, voidaan merkki sivusuunnassa 
sijoittaa kauemmaksikin, kuitenkin enintään 3,5 metrin 
etäisyydelle ajoradan reunasta. Mikäli tulosuunnassa on kaksi 
tai useampia ajokaistoja, on merkki sijoitettava tulosuunnan tai 
ajoradan molemmille puolille. Merkkiä voidaan käyttää 
peilikuvana. 

TVH 	 Suojateitä merkitään yleensä vain taajamissa. Taajamien ulko- 
puolella voidaan suojateitä merkitä, milloin tien ajoneuvoliiken-
ne on yli 3 000 ajon./vrk., tietä ylittävien jalankulkijoiden 
määrä on huomattava ja jalankulku on keskittynyt luontaisesti 
tiettyyn tien kohtaan. Suojatien tulee luontevasti liittyä alueel-
le oleviin muihin polkupyörä- ja jalankulkuliikennettä varten 
tehtyihin järjestelyihin. 

Yleistä tietä tasossa risteäviä suojateitä voidaan merkitä vain, 
milloin nopeusrajoitus on enintään 60 km/h. 

Suojatie merkitään normaalisti käyttäen 600 x 600 mm suojatie-
merkkiä. Pienikokoista merkkiä 400 x 400 mm käytetään vain, 
milloin pienikokoisten merkkien käytölle on erityisiä ympäris-
töllisiä syitä. Yleisillä teillä pienikokoisia merkkejä voidaan 
poikkeuksellisesti käyttää Ii ikennevalo-ohjattuun risteykseen 
merkityillä suojateillä sellaisella alueella, jolla ajoratojen mo-
lemmin puolin yleensä on reunatuin erotetut jalkakäytävät ja 
milloin risteyksiin yleensä on merkitty suojatiet kaikien tulo- 
suuntien yli. 

Merkki 511 on yleensä pyrittävä sijoittamaan merkin 231 (Väis-
tämisvelvollisuus risteyksessä) kanssa samaan pylvääseen. Jos 
suojatien yhteydessä on koroke, merkki 511 sijoitetaan yleensä 
merkin 417 (Liikenteen jakaja) kanssa samaan pylvääseen. Suo-
jatiemerkki kiinnitetään yhteisessä pylväässä ylimmäksi. 
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YLE ISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTiST Q Ohjemerkit 24.6.1982 

Suojatiet tulee merkitä paitsi ii ikennemerkeillä myöskin ajora-
dan pintaan tehdyllä ns. seeprajuovituksella. Merkintä on uusit-
tava niin usein, että se sulan maan aikana on aina riittävän 
suurelta osalta näkyvissä. 

20 

_D 	2Om 	- 

Kuva 2.5.1 
Mikäli tulosuunnassa on vain yksi ajokaista, riittää yleensä yksi 
suojatiemerkki. Merkki 231 (Väistämisvelvollisuus risteykesssä) 
sijoitetaan ennen suojatietä, jos etäisyys suojatien etureunasta 
päätien ajoradan reunaan on enintään 20 m. Jos em. etäisyys on 
yli 20 m, merkki 231 sijoitetaan suojatien ja päätien väliin. 
Jälkimmäisessä tapauksessa asetetaan toinen merkki 231 pyörä- 
tielle, jos suojatien yhteydessä on pyörätie. 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYTtiST Kl-191 , 

Ohjemerkit 24.6.1982 

521 	PYSKtiINTIPAIKKA 

TLA 19 § 	 Merkillä osoitetaan ajoradan ulkopuolella olevaa tai ajoradasta 
tiemerkinnöin erotettua aluetta, joka on varattu ajoneuvojen 
pysäköintiin. Pysäköintiä koskevat rajoitukset on ilmaistava 
lisäkilvellä. Pysäköintimittarein varustettujen pysäköintipaikko-
jen yhteydessä merkkiä käytetään vain, jos se on tarpeen alueen 
tai mittareiden havaitsemiseksi taikka ajoneuvojen sijoituksen 
osoittamiseksi. Merkin tulee kuitenkin olla pienoiskoossa pysä-
köintimittarissa tai sitä kannattavassa pylväässä. Pysäköintiä 
koskevat ehdot tai rajoitukset ilmaistaan tällöin mittariin tai 
pylvääseen kiinnitetyssä merkissä. Lisäkilvellä 831 - 836 tai 841 
-843 varustettuna merkki osoittaa, etteivät muut kuin lisäkil-
vessä ilmaistut ajoneuvot saa pysäköidä alueelle. 

LPL 21 § 	 Merkki voidaan pysäköintialueella sijoittaa lisäkilvellä 824 
(Vaikutusalue molempiin suuntiin) tai 826 (Vaikutusalue nuolen 
suuntaan) varustettuna merkittyjen pysäköintipaikkojen taakse. 

TVH 	 Yleisten teiden varsilla olevia pysäköintialueita merkittäessä 
merkki 521 sijoitetaan alueen alkamiskohtaan tai pysäköinti-
alueen sisäänajoliittymän viereen siten, että se näkyy mandolli-
simman kauas tien suunnassa. Lisäksi merkki 521 sijoitetaan 
lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen) varustettuna n. 500 m 
ennen pysäköintialuetta, jos pysäköintialue tai sen merkki ei 
näy riittävän kauas (300 m) tien suunnassa ja teillä, joilla 
pysäköintialueita on harvassa. Milloin pysäköintialue on ajora-
dan ulkopuolella, opastetaan alueelle sinne johtavan tien liitty-
mään sijoitetulla merkillä 521, jonka yhteydessä on lisäkilpi 812 
tai 813 (Kohde nuolen suunnassa). 

Jos pysäköintialueella noudatettava pysäköintitapa on osoitettu 
tiemerkinnöin, voidaan merkin 521 vaikutusalueella käyttää 
merkkejä 654 - 656 (Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalle). 

Koska merkki 521 oikeuttaa pysäköimään auton merkin vaiku-
tusalueella myös pimeässä ilman seisontavaloja, on liikennetur-
vallisuussyistä tärkeää, että liian kapeita levennyksiä ei merki-
tä pysäköintialueiksi. Pysäköintialueeksi merkittävän levennyk-
sen minimileveys on 5 m. 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST 
Ohjemerkit 

1<1191 

24.6J982 

Kuva 2.5.2 
Yleisen tien varrella olevan pysäköintialueen merkitserninen. 
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LIIKENTEEN OHJAUS ____ 
C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYT1ST Kl-191 
Ohjemerkit 

24.6.1982 

522 	KOHTAAMISPAIKKA 

III 
TLA 19 § 	 Pysäkäinti kohtaamispaikalla on tien molemmilla puolilla kiel- 

letty. 

LPL 21 § 	 Merkkiä käytetään yksiajokaistaisella tai muutoin kapealla 
tiellä osoittamaan levennystä, joka on tarkoitettu ajoneuvojen 
kohtaamista varten. Merkki sijoitetaan levennyksen kohdalle. 

TVH 	 Merkkiä käytetään osoittamaan kohtaamispaikkaa yksiajokais- 
taisella tiellä, jonka leveys on enintään 4,5 m. Jos tiellä on 
paljon raskasta liikennettä, kohtaamispaikka tarvitaan tiellä, 
jonka leveys on enintään 5,5 m. Merkin tulee olla kaksipuolinen. 
Merkki sijoitetaan tien sille puolelle, jolla kohtaamispaikka on. 
Merkki voidaan lisäksi sijoittaa myös tien toiselle puolelle, 
milloin näkemäolosuhteet eivät ole riittävät normaalisti sijoite-
tun merkin havaitsemiseen molemmista suunnista. 

Merkkiä voidaan käyttää kapealla työmaatiellä sekä työmaan 
kiertotiellä osoittamaan levennystä, joka on tarkoitettu ajoneu-
vojen kohtaamista varten. Merkki sijoitetaan levennyksen koh-
dalle. 

__ 
•" 	 D 	'. (4.  (_ 	•1• 

' L_t- v'_. 

Kuva 2.5.3 Merkin 522 sijoittaminen kohtaamispaikalle. Kohtaamispalkat 
tulee valita siten, että kohtaamispaikalta toiselle on näköyhteys. 
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1 YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST Kl-191 
Ohjemerkit 24.6.1982 

531 	PAIKALLISLIIKENTEEN LINJA-AUTON PYSKKI 

532 	KAUKOLIIKENTEEN LINJA-AUTON PYSKKI 

["J."rJ 	!:! 

5Z 

TLA 19 § 	 Muuta ajoneuvoa kuin linja-autoa ei saa pysäyttää eikä pysäköi- 
dä tiemerkinnöin osoitetulla matkalla merkin kummallekaan 
puolelle tai, jos merkintää ei ole, kahtatoista metriä lähemmäk-
si merkkiä. Tälle alueelle saa kuitenkin pysäyttää ajoneuvon 
siihen nousemista tai siitä poistumista varten, milloin se voi 
tapahtua linja-autoliikennettä estämättä. Merkki sijoitetaan ko-
rokkeelle tai tien reunaan. Merkin yhteyteen voidaan asettaa 
kunnan vaakuna, tariffin ja liikenteenharjoittajaryhmän tunnus, 
pysäkin nimi, linjojen numerotunnukset sekä linjojen päätepis-
teiden tai reittien nimet. Pikavuorolinjan pysäkki osoitetaan 
merkin 532 yhteyteen asetettavalla lisäkilvellä. 

LPL 21 § 	 Merkki sijoitetaan pysäkin kohdalle korokkeelle tai tien reunaan 
sopivalle etäisyydelle ajoradan reunasta. Merkki voidaan sijoit-
taa myös pysäkillä olevan katoksen päälle. Merkin tulee näkyä 
tien kumpaankin suuntaan. 

TVH 	
Milloin paikallis- ja kaukoliikenteen linja-autot käyttävät samaa 
pysäkkiä, kiinnitetään merkit 531 ja 532 samaan pylvääseen. 
Merkki 532 kiinnitetään yhteisessä pylväässä ylemmäksi. Merk-
kien välinen etäisyys on n. 25 mm. 

Tie- ja vesirakennushallitus antaa erilliset ohjeet linja-auton 
pysäkkien merkitsemisestä. 
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1 	YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYT1ST K1-191 
Ohjemerkit 

24.6.1982 

533 	RAITIOVAUNUN PYSKKI 

TLA 19 § 	 Merkistä on soveltuvin osin voimassa, mitä merkkien 531 
(Paikallisliikenteen linja-auton pysäkki) ja 532 (Kaukoliikenteen 
linja-auton pysäkki) kohdalla on säädetty. 

534 	TAKSIASEMA 

[TAKS 

TLA 19 § 	 Merkki sijoitetaan ajosuunnassa taksiaseman takarajalle. 

LPL 21 § 	 Merkki asetetaan siihen kohtaan, missä taksiasema-alue päättyy 
ja missä ensimmäinen vuorossa oleva taksi odottaa. Merkin 
tulee näkyä tien kumpaankin suuntaan. 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYT1ST 
Ohjemerkit 

Kl-191 

24.6.1982 

541 	LINJA-AUTOKAISTA 

TLA 19 § 	 Merkillä osoitetaan linja-autoille varattu ajokaista. Sitä saavat 
käyttää myös raitiovaunut, hälytysajoneuvot, poliisin virkateh-
tävässä olevat ajoneuvot ja lisäkilvessä mandollisesti ilmoitetut 
muut ajoneuvot. Milloin linja-autokaista on ajoradan oikeassa 
reunassa, sitä saavat käyttää myös mopot, invalidipyörät ja 
polkupyörät. Ryhmittymiseen kääntymistä varten saavat linja-
autokaistaa käyttää kaikki ajoneuvot. Merkin vaikutusalue ulot-
tuu seuraavaan risteykseen, jollei merkillä 542 (Linja-autokais-
ta päättyy) ole toisin osoitettu. Merkki sijoitetaan linja-auto-
kaistan yläpuolelle sen alkamiskohtaan ja se voidaan tarvittaes-
sa toistaa. 

542 	LINJA-AUTOKAISTA PTTYY 

TLA 19 § 	 Merkki sijoitetaan linja-autokaistan yläpuolelle sen päättymis- 
kohtaan. 

LPL 21 § 	 Merkkiä käytetään, milloin linja-autokaista päättyy muualla 
kuin risteyksessä. 



____ LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST K1-191 
Ohjemerkit 24.6.1982 

543 	RAITIOVAUNUKAISTA 

TLA 19 § 	 Merkillä voidaan osoittaa yksinomaan raitiovaunuliikenteelle 
varattu kaista. Merkki sijoitetaan raitiovaunukaistan yläpuolelle 
sen alkamiskohtaan. Merkin vaikutusalue ulottuu seuraavaan 
risteykseen, jollei merkillä 544 (Raitiovaunukaista päättyy) ole 
toisin osoitettu. 

544 	RAITIOVAUNUKAISTA PTTYY 

TLA 19 § 	 Merkki sijoitetaan raitiovaunukaistan yläpuolelle sen päättymis- 
kohtaan. 

LPL 21 § 	 Merkkiä käytetään, milloin raitiovaunukaista päättyy muualla 
kuin risteyksessä. 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtjST Kl-191 
Ohjemerkit 

24.6.1982 

551 	YKSISUUNTAINEN TIE 

TLA 19 § 	 Merkillä osoitetaan tie, jolla on yksisuuntainen ajoneuvoliiken- 
ne. Merkki sijoitetaan tien suuntaisesti. 

LPL 21 § 	 Merkki ei saa poiketa enempää kuin 300  tien suunnasta. Merkki 
voidaan kiinnittää rakennuksen seinään tai erilliseen pylvää-
seen. 

TVH 	 Yksisuuntainen tie merkitään merkillä 551 ja tien toiseen 
päähän sijoitettavalla merkillä 351 (Kielletty ajosuunta). Usein 
on tarpeen tehostaa ajokieltoa yksisuuntaiselle tielle kiellettyyn 
ajosuuntaan, jos merkki 351 (Kielletty ajosuunta) näkyy huonosti 
risteävälle tielle. Tähän käytetään ensisijaisesti merkkejä 332 
(Vasemmalle kääntyminen kielletty) ja 333 (Oikealle kääntymi-
nen kielletty). Myös merkkejä 411-415 (Pakollinen ajosuunta) 
voidaan käyttää. 

Merkki 551 sijoitetaan yksisuuntaisen tien alkuun ja sen varrelle 
kaikkiin liittymiin. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST) 
Ohjemerkit 

Kl-191 
24.6.1982 

561 	MOOTTORITIE 

TLA 19 § 	 Merkki sijoitetaan moottoritien alkamiskohtaan tai liittymätiel- 
le. Lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen) varustettuna merkkiä 
voidaan käyttää ennakkotiedotuksena ennen moottoritien alka-
mista. 

LPL 21 § 	 Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisistä teistä 
anrietussa asetuksessa moottoritielle määrätyt laatuvaatimuk-
set ja joka on liikenneministeriön päätöksellä vahvistettu moot-
toritieksi. 

Liittymistiellä käytetään normaalikokoisia merkkejä, muulloin 
suurikokoisia. 

TVH 	 Moottoritien alkamisen ennakkomerkkinä käytetään liikenne- 
merkkiä 561 (Moottoritie) varustettuna lisäkilvellä 815 (Etäi-
syys kohteeseen). Lisäkilvessä ilmoitetaan etäisyys liikennemer-
kistä moottoritien alkuun. 

Ennakkomerkki sijoitetaan moottoritielle johtavalle tielle vii-
meisen yleisen tien tai siihen verrattavan tien liittymän jälkeen 
mandollisimman lähelle liittymää ottaen huomioon muut liiken-
nemerkit ja näkemäolosuhteet. Merkki sijoitetaan tien oikealle 
puolelle. Ennakkomerkkiä ei käytetä moottoritielle johtavalla 
moottorili ikennetiellä eikä ii ittymätiellä. 

Merkin 561 (Moottoritie) yhteydessä ei käytetä kielto- ja rajoi-
tusmerkkejä, jotka kieltävät moottoritien käytön niiltä ajoneu-
voryhmiltä, joilta se on tieliikenneasetuksen mukaan kielletty. 
Merkkiä 323 (Jalankulku kielletty) voidaan kuitenkin tarvittaes-
sa käyttää linja-auton pysäkin yhteydessä. 

Merkkiä 561 ei poisteta tietyön ajaksi. 
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f 	LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdST 
Ohjemerkit 

Ki -191 

24.6.1982 

562 	MOOTTORITIE PTTYY 

TLA 19 § 	 Merkki sijoitetaan moottoritien päättymiskohtaan tai erkane- 
mistielle. Lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen) varustettuna 
merkkiä voidaan käyttää moottoritien päättymisestä ilmoitta-
vana ennakkotiedotusmerkkinä. 

Moottoritien muuttumisesta moottoriliikennetieksi ilmoitetaan 
kuitenkin moottoritien päättymiskohtaan sijoitettavalla merkil-
lä 563 (Moottoriliikennetie), jolloin ennakkotiedotusmerkkinä 
käytetään merkkiä 563 lisäkilvellä 815 varustettuna. 

LPL 21 § 	 Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisistä teistä 
annetussa asetuksessa moottoritielle määrätyt laatuvaatimuk-
set ja joka on liikenneministeriön päätöksellä vahvistettu moot-
toritieksi. Erkanemistiellä käytetään normaalikokoisia merkke-
jä, muulloin suurikokoisia. 

TVH 	 Moottoritien päättyminen osoitetaan merkillä 562. Merkki sijoi- 
tetaan moottoritien ajoradan molemmille puolille. Erkanemis-
tiellä merkki sijoitetaan vain ajoradan oikealle puolelle. Lisäksi 
merkkiä 562 käytetään ennakkomerkkinä varustettuna lisäkil-
vellä 815 (Etäisyys kohteeseen). Ennakkomerkki sijoitetaan 
yleensä n. 500 m ennen moottoritien päättymiskohtaa. Lisäkil-
vessä ilmoitetaan etäisyys liikennemerkistä moottoritien päät-
tymiskohtaan. 

Merkkiä ei käytetä moottoritien levähdys- ja pysäköintialueille 
saavuttaessa. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTiST 
KI-191 

- Ohjemerkit 24.6.1982 

563 	MOOTTORILIIKENNETIE 

TLA 19 § 	 Merkki sijoitetaan moottoriliikennetien alkamiskohtaan tai 
liittymätielle. Lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen) varustet-
tuna merkkiä voidaan käyttää ennakkotiedotuksena ennen moot-
toriliikennetien alkamista. 

LPL 21 § 	 Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisistä teistä 
annetussa asetuksessa moottoriliikennetielle määrätyt laatu-
vaatimukset ja joka on liikenneministeriön päätöksellä vahvis-
tettu moottoriliikennetieksi. I_iittymistiellä käytetään normaa-
likokoisia merkkejä, muulloin suurikokoisia. 

TVH 	 Merkkiä käytettäessä noudatetaan soveltuvin osin merkistä 561 
(Moottoritie) annettuja ohjeita. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTt5ST 
Ohjemerkit 

Ki -191 

24.6.1982 

564 	MOOTTORILIIKENNETIL PTTYY 

TLA 19 § 	 Merkki sijoitetaan mootoriliikennetien päättymiskohtaan tai 
erkanemistielle. Lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen) varus-
tettuna merkkiä voidaan käyttää moottorili ikennetien päätty-
mistä ilmoittavana ennakkotiedotusmerkkinä. 

Moottoriliikennetien muuttumisesta moottoritieksi ilmoitetaan 
kuitenkin merkillä 561 (Moottoritie), jolloin ennakkotiedotus-
merkkinä käytetään merkkiä 561 lisäkilvellä 815 varustettuna. 

LPL 21 § 	 Merkkiä saa käyttää vain tiellä, joka täyttää yleisistä teistä 
annetussa asetuksessa moottoriliikennetielle määrätyt laatu-
vaatimukset ja joka on liikenneministeriön päätöksellä vahvis-
tettu moottoriliikennetieksi. Erkanemistiellä käytetään nor-
maalikokoisia merkkejä, muulloin suurikokoisia. 

TVH 	 Moottoriliikennetien päättyminen osoitetaan merkillä 564. 
Merkki sijoitetaan moottoriliikennetien ajoradan molemmille 
puolille. Erkanemistiellä merkki sijoitetaan vain ajoradan oi-
kealle puolelle. Lisäksi merkkiä 564 käytetään ennakkomerkkinä 
varustettuna lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen). Ennakko- 
merkki sijoitetaan yleensä n. 500 m ennen moottoriliikennetien 
päättymiskohtaa. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST 
Ohjemerkit 

- 

Ki 	91 

24.6.1982 

571 	TAAJAMA 

LI-1 
TLL 51 § 3 	 Taajamaa osoittavan liikennemerkin käyttämisestä päättää 

kunta kuultuaan yleisten teiden osalta tie- ja vesirakennuslai-
tosta. Sanotun liikennemerkin asettaa yleiselle tielle tie- ja 
vesirakennuslaitos, muulle tielle kunta. 

TLA 19 § 	 Merkkien 571 (Taajama) ja 572 (Taajama päättyy) rajoittamalla 
alueella on noudatettava taajamassa voimassa olevia liikenne- 
sääntöjä. 

LPL 21 § 	 Merkillä voidaan osoittaa vain sellaiset keskukset ja taaja- 
asutusalueet, joiden tie- ja liikenneympäristö poikkeaa siinä 
määrin ympäröivästä alueesta, että taajaman liikennesääntöjen 
soveltaminen tällä alueella on tarkoituksenmukaista. Taajama- 
merkein merkittävällä alueella tulee olla taaja tienvarsiasutus 
tai muita taajaan sijaitsevia, liikennettä synnyttäviä toimintoja 
sekä voimassa oleva 50 km/h tai alempi aluerajoitus tai kor-
keintaan 60 km/h suuruinen nopeusrajoitus. Alueen tieverkolla 
tulee lisäksi olla tiheässä katu-, tie- tai tonttiliittymiä, yleensä 
tievalaistus ja mandollisesti korotettuja jalkakäytäviä. Tämän 
ohella alueella tulee yleensä olla voimassa oleva asema- tai 
rakennuskaava. 

Merkki asetetaan kaikille taajamaan johtaville teille. Taajaman 
nimi voidaan osoittaa lisäkilvellä. Merkki sijoitetaan siten, että 
sen tai lisäkilven alareunan korkeus on vähintään 0,8 m ajoradan 
pinnasta mitattuna. Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolel-
le. Jos tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokaistoja, sijoite-
taan samanlainen merkki lisäksi ajoradan tai tulosuunnan va-
semmalle puolelle. Merkki tulee sijoittaa tienkohtaan, jossa 
nopeusrajoitus on 60 km/h tai alempi. Merkin yhteyteen ei saa 
sijoittaa kielto-tai rajoitusmerkkiä. 

TVH 	 Ellei alue täytä LPL 21 §:n mukaisia vaatimuksia, sitä ei 
merkitä taajama-merkillä, vaikka alueella on rakennuslain mu-
kaan määritettyä taaja-asutusta. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYTbST 
Ohjemerkit 

Kl-191 

24.6.1982 

Taajama-merkit tulee asettaa kaikkien taajamaan johtavien 
teiden varsille, joilla on yleistä liikennettä tai jotka on tarkoi-
tettu yleiselle ii ikenteelle. Taajama-merkki ilmoittaa taajaman 
alkamisen. Taajaman alkamiskohdassa voidaan taajaman nimi 
ilmoittaa lisäkilvellä. Taajama-merkin paikkaa valittaessa tulee 
ensisijaisesti kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuteen sekä 
liikenteen sujuvuuteen. Merkin tarkoituksena on antaa tienkäyt-
täjälle tieto liikenneympäristön ja liikennesääntöjen muuttumi-
sesta eikä merkillä osoitettu taajaman raja näin ollen välttä-
mättä ole yhteneväinen esimerkiksi taajaman hallinnollisen ra-
jan kanssa. Merkkiä ei pidä asettaa sellaiseen kohtaan, joka ei 
täytä em. liikenteellisen taajaman vaatimuksia. Kuvissa 2.5.4. - 
2.5.15 on esimerkkejä taajaman rajojen tarkoituksenmukaisesta 
merkitsemisestä. 

Milloin taajaman nimi osoitetaan taajama-merkin yhteyteen 
asetetulla lisäkivellä, on huolehdittava siitä, että käytettävä 
nimi on sopusoinnussa ympäröivän tieverkon viitoituksen kanssa. 
Paikan nimikilpeä ei tällaisessa tapauksessa samassa tulosuun-
nassa käytetä. 

Kuva 2.5.6 	 ' 	J 

Korkeluokkainen tie kulkee taajaman 
halki liittyen eritasoliittymien väli-
tyksellä taajaman tieverkkoon. Taaja-
man alkamismerkki asetetaan erkane-
mistien ja päättyrnismerkki liittymis-
tien varteen, kohtaan jossa nopeusra-
joitus on korkeintaan 60 km/h. 

rJ1IIb 

Nopealiikenteinen tie (nopeus- 	Kuva 2.5.7 
rajoitus > 60 km/h) kulkee taa- 	Taajaman ohikulkutie. Merkit asete- 
jaman halki liittyen sen tieverk- 	taan ohikulkutieltä taajamaan joh- 
koon vain erityisesti järjeste- 	tavan tien varteen. 
tyissä liittymissä. Merkit asetetaan 
taajaman tieverkkoon johtavan tien alkuun. 

Kuva 2.5.4 
Tie kulkee taajaman halki liittyen 
kiinteästi sen tieverkkoon. Merkit 
asetetaan kaikkien teiden varteen 
taajaman rajalle. 

Kuva 2.5.5 
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LIIKENTEEN OHJAUS 	C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYTbST 	Kl-191 

Ohjemerkit 	 24.6.1982 

Kuva 2.5.8 
Kun tie kulkee taajaman halki kandessa vaiheessa, ei taajamaa 
yleensä ole syytä katkaista. Erityisistä syistä, esimerkiksi mil-
loin kanden taajaman tai taajamanosan välinen tieosuus on pitkä 
taajama voidaan katkaista kuvan mukaisesti. 

Kuva 2.5.9 
Tie kulkee taajaman halki kandessa vaiheessa, mutta on jätetty 
kokonaisuudessaan taajaman ulkopuolelle. Järjestely voidaan 
toteuttaa sopivissa olosuhteissa myös osittain, jolloin vain toi-
nen taajaman halki kulkeva tieosuus jätetään taajama-alueen 
ulkopuolelle. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYTiiST 
Ohjemerkit 

K1-191 

24.6.1982 

11 

-4 

Kuva 2.5.10 
	

Kuva 2.5.11 
Taajaman nimi osoitetaan käyttäen 

	 Taajaman nimi osoi- 
taajama-liikennemerkin yhteyteen 

	 tetaan käyttäen pai- 
asetettua 1iski1peä 

	
kannimikilpea. 

'4 
Kuva 2.5.12 
Taajaman nimi osoitetaan käyttäen sekä taajama-liikennemerkin 
yhteyteen asetettua lisäkilpeä että paikannimikilpeä. 

D Taajama 	 Paikannimi 

H Taajama + Taajama 
lisäkilpi päättyy 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST 
Kl-191 

24.6.1982 

Kuva 2.5.13 	 Yksiajoratainen, kaksikaistainen ja -suuntainen tie. Taajaman 
alkamista ja päättymistä osoittavat merkit sijoitetaan samaan 
telineeseen siten, että alkamismerkki on ajosuunnasta katsoen 
ajoradan oikealle ja pättymismerkki vastaavasti vasemmalla 
puolella. 

Kuva 2.5.14 	 Yksiajoratainen, kaksisuuntainen tie, jossa molempiin suuntiin 
kaksi tai useampia ajokaistoja. Merkit sijoitetaan ajoradan 
oikealle puolelle ja tarpeen vaatiessa myös vasemmalle puolel-
le. 

I1 
Kuva 2.5.15 	 Kaksiajoratainen tie. Merkit sijoitetaan kummallekin ajosuun- 

nalle ajoradan molemmille puolille. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

\..'/ 

- - 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTtiSTA 
Ohjemerkit 24.6.1982 

572 	TAAJAMA PTTYY 

H_ 
TLA 19 § 	 Merkkien 571 (Taajama) ja 572 (Taajama päättyy) rajoittarnalla 

alueella on noudatettava taajamassa voimassa olevia liikenne- 
sääntöjä. 

LPL 21 § 	 Merkki asetetaan kaikille taajamasta johtaville teille. Yksiajo- 
rataisella, kaksiajokaistaisella, kaksisuuntaisella tiellä merkki 
voidaan sijoittaa yksinomaan ajoradan vasemmalle puolelle. 

TVH 	 Taajama päättyy -merkki tulee asettaa kaikkien taajamaan joh- 
tavien teiden varsille, joilla on yleistä liikennettä tai jotka on 
tarkoitettu yleiselle liikenteelle. Merkki sijoitetaan kohtaan, 
jossa liikenteellinen taajama loppuu. Normaali sijoituspaikka on 
merkin 571 (Taajama) kanssa samassa telineessä merkin 571 
vastapuolella. 
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LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbSTÄ 
Ohjemerkit 

K1-191 

24.6.1982 

573 	PIHAKATU 

TLL 2 § 	 Pihakadulla tarkoitetaan jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle 
yhteisesti tarkoitettua, liikennemerkein sellaiseksi kaduksi osoi-
tettua tieta. 

TLL 33 § 	 Pihakadulla saa kuljetaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa vain 
kadun varrella olevalle kiinteistölle tai merkitylle pysäköinti-
paikalle ajoa varten. Pysäköinti pihakadulla on sallittu vain 
merkityllä pysäköintipaikalla. 

Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulkun mukaiseksi 
eikä se saa ylittää 20 km/h. 

Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle 
esteetön kulku. 

TLL 41 § 	 Edellä 40 §:ssä olevien säännösten estämättä jalankulkija saa 
pihakadulla kulkea sen kaikilla osilla. Hän ei kuitenkaan saa tar-
peettomasti estää ajoneuvoliikennettä. 

TLA 19 § 	 Merkkien 573 (Pihakatu) ja 574 (Pihakatu päättyy) rajoittamalla 
alueella on noudatettava pihakadulla voimassa olevia liikenne- 
sääntöjä. 

LPL 21 § 	 Merkkiä käytetään jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti 
tarkoitetulla tiellä, joka täyttää pihakadulle erikseen asetetut 
rakenteelliset erityisvaatimukset. Merkki sijoitetaan pihakadun 
alkuun sen oikealle puolelle. 

TVH 	 Sisäasianministeriö antaa tarkemmat ohjeet pihakatujen raken- 
teellisista vaatimuksista. 
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___ LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST/ 
Ohjemerkit 

K1-191 

24.6.1982 

574 	PIHAKATU PTTYY 

TLA 19 § 	Merkkien 573 (Pihakatu) ja 574 (Pihakatu päättyy) rajoittamalla 
alueella on noudatettava pihakadulla voimassa olevia liikenne- 
sääntöjä. 

LPL 21 § 	Merkki sijoitetaan pihakadun päättymiskohtaan joko tien oikeal- 
le tai vasemmalle puolelle. 
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LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdST 
Opastusmerkit 

Kl-191 

24.6.1982 

2.6 	Opastusmerkit 

TLA 20 § 	 Tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten käytetään 
opastusmerkkejä. 

Moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä käytettävissä opastus- 
merkeissä ja näille teille opastavassa viitoituksessa voidaan 
sinisen värin sijasta käyttää vihreää väriä. 

LPL 22 § 	 Opastusmerkkien mitat ovat: 

c i 

2 

Merkki Mitta Suuri koko 	ormaali 	koko 	i 	l'ieni 	kk 	" 

(mm) 	 (mm) 	 (niin 

- l00() 615 	................... a 
b 1000 

a - 800 634-636 	.............. 
b - 600 	_____- 

600') 	 4(' a - 651, 	652 	.............. 
b - 600 

') 	
40 

a - 600 - 653-656 	.............. 
b - 600 - 

a - 450 - 682 	.................. 
b - 450 - 

a 3 000 1 960 1 200 711 	................... 
b 1 080 720 500 

712, 713, 	715, 	716, a 2) 1 320 880 600 
721-725, 731-734, b 2) 1 080 720 480 
741 —745 c 2) 650 450 300 

teksti 200 120 100 
lisäkilven 
teksti 200 150 100 

a 1 320 880 600 
b 1500 1000 640 

714 	.................... 

c 3) 650 450 300 
teksti 300 200 120 
lisäkilven 

______________________ teksti 300 200 120 

') Merkkiä voidaan eriryisistä syistä käyttää 900 x 900 mm:n kokoisena, 
1) Tekstin pituudesta riippuen ;oudutaan käyttämään myös taulukossa ilmoitettuja suurempia mittoja. 
') Tunnusosaa voidaan käyttää viitoissa ja suunnistustauluissa taulukossa ilmoitettuja pienempänä; 
4) Pienikokoista merkkiä voidaan käyttää myös taajaman ulkopuolella liikenteellisesti vähämerkityksellisillä teillä 

sekä huolehdittaessa opastuksen jatkuvuudesta. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C 	511 	5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST 
K1-191 

Opastusmerkit 24.6.1982 

Muiden opastusmerkkien mitoista antaa tie- ja vesirakennushal-
litus tarkemmat ohjeet. 

Opastusmerkki sijoitetaan taajaman ulkopuolella yleensä siten, 
että sen ajoradan puoleinen reuna on vähintään 1,5 metrin etäi-
syydellä pientareen ulkoreunasta ja alareuna vähintään 0,8 
metrin korkeudella ajoradan pinnasta. Opastusmerkki voidaan 
sijoittaa myös yksinomaan ajoradan, jalkakäytävän tai pyörätien 
yläpuolelle. Moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen opas-
tusmerkkieri tekstikoot ovat 120-200 tai 300 mm, ellei jäljem-
pänä ole toisin määrätty. Tekstikoko tulee paikalliset olosuh-
teet huomioon ottaen valita siten, että tekstit ovat riittävän 
etäältä selvästi luettavissa. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST 
Opastusmerkit 

K119 - 	 .1 

24.6.1982 

611 ja 612 SUUNNISTUSTAULU 

ItRi 
i1 1tIL.AMM!] 

617- 

G11 

LPL 22 § 	 Merkki 611 voidaan sijoittaa ennen risteystä, jossa on käytetty 
ajokaistan yläpuolisia viittoja 631-633, tienviittaa 641 tahi 
erkanemisviittaa 642. Merkki sijoitetaan ajoradan ulkopuolelle. 
Merkkiä 612 käytetään taajaman ulkopuolella kuten merkkiä 
611. Taajamassa merkki 612 sijoitetaan ennen risteystä ajora-
dan ulkopuolelle. 

TVH 	 Suunnistustaulua käytetään havainnollistamaan edessä olevan 
liittymän muotoa, osoittamaan eri suuntiin lähtevien teiden 
numeroita ja viitoituskohteita sekä taajaman ulkopuolella osoit-
tamaan tieliikennelain 18 :ssä tarkoitettua risteystä. Liitty-
män muoto havainnollistetaan suunnistustaulun nuolikuvion 
avulla aina, kun on kyseessä tavanomaisesta poikkeava liittymä. 
Tarpeen mukaan suunnistustauluun voidaan lisätä tunnukset 
671-682. 

Suunnistustaulussa esitetään valta- ja kantateiden, 3-numerois-
ten maanteiden ja kansainvälisten pääliikenneväylien (Euroop-
pa-teiden) numerot. 4-numeroisten maanteiden tienumeroita ei 
yleensä esitetä. Suunnistustaulussa voi olla yksi valta- tai 
kantatien numero katkokehyksin molempiin erkaneviin suuntiin. 

TVH:n viitoitusohjeissa on tarkempia ohjeita suunnistustaulur' 
käytöstä. 
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613 ja 614 KIERTOTIEN SUUNNISTUSTAULU 

TLA 20 § 	 Merkillä osoitetaan kiertotie. Merkki voidan rajoittaa koske- 
maan siinä osoitettua ajoneuvoryhmää. 

LPL 22 § 	 Merkkiä voidaan käyttää ennen risteystä, josta alkaa kiertotie. 
Merkissä 614 voidaan käyttää kielto- ja rajoitusmerkkejä 313 
(Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty), 314 (Ajoneuvo- 
yhdistelmällä ajo kielletty) ja 341-347 (Ajoneuvon suurinta 
sallittua leveyttä, korkeutta, pituutta ja painoa rajoittavat 
merkit) osoittamaan syytä, jonka vuoksi kiertotie on opastettu. 

TVH 	 Kiertotien suunnistustaulua 613 käytetään kiertotielle opasta- 
miseen erityisesti silloin, kun kiertotie on tarkoitettu palvele-
maan kaikkia ajoneuvoja. 

Kiertotien suunnistustaulua 614 käytetään opastamaan siinä 
osoitettu ajoneuvoryhmä kiertotielle, kun tavanomaisesti opas-
tettu ajoreitti ei ole ao. ajoneuvoryhmän käytettävissä. Tavalli-
sesti kiertotien suunnistustaulu rajoitetaan koskemaan raskaita, 
leveitä, korkeita tai pitkiä ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä. 

Kiertotien suunnistustaulussa 613 on mustalla pohjalla keltaiset 
kirjaimet, nuolikuvio ja reunanauha. Kiertotien suunnistustaulu 
614 on sininen, jossa nuolikuvio ja teksti on esitetty valkoisella, 
kiertoreitti ja ajoneuvoryhmän tunnus keltaisella ja mandolliset 
liikennemerkit asianmukaisen värisinä. 
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615 	 KIERTOTIEOPASTUS 

LPL 20 § 	 Merkkiä käytetään osoittamaan lyhyttä kiertotieta. Merkkiä 
käytetään vain silloin, kun joudutaan siirtymään alkuperäisen 
ajoradan ulkopuolelle. 
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Kl-191 

- Opastusmerkit 24.6.1982 

616 	AJOREITTIOPASTUS 

TLA 20 § 	 Merkillä ilmoitetaan ajoreitti siinä olevan nuolen suuntaan, 
milloin alueella on rajoitettu kääntymistä tai milloin siellä 
muuten on poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä. 

LPL 22 § 	 Merkkiä voidaan käyttää ajoreitin ennakko-opastuksessa. Mer- 
kissä voidaan pienoiskoossa olevalla liikennemerkin kuvalla tai 
muutoin havainnollisesti osoittaa, mikä vuoksi ajoreitti on poik-
keuksellinen. 

TVH 	 Merkkiä käytetään vain taajamien katuolosuhteissa. 

Ajoreittiopastuskilpi on mustareunainen, harmaa suorakaide, 
jonka sivu on vähintään 100 cm ja jossa on keltaisella kuvattui-
na tiet sekä mustalla nuolella käytettävissä oleva ajoreitti. 
Merkin koko ja ulkonäkö suunnitellaan kutakin tapausta varten 
erikseen siten, että merkki on mandollisimman havainnollinen ja 
helposti ymmärrettävä. 

Kilvessä ei käytetä tien numeroita eikä tunnuksia. Kohteiden 
nimiä ei myöskään käytetä, vaan ne on tarvittaessa osoitettava 
muilla opastusmerkeillä. 

Ajoreittiopastusmerkki sijoitetaan 20-200 m ennen liittymää 
olosuhteista, käytettävistä ajonopeuksista ja käytettävissä ole-
vasta tilasta riippuen. Ajoreittiopastusmerkkiä ei kuitenkaan 
saa sijoittaa niin, että merkin ja opastettavan liittymän väliin 
jää liittymä, joka voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Merkki voi-
daan sijoittaa joko ajoradan sivuun tai sen yläpuolelle. 
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VLEISQH.JEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbSTP 
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621 ja 622 AJOKAISTAOPASTUS 

G21 	 ,ZL 

TLA 20 § 	 Merkillä osoitetaan ajokaistajärjestely merkkiä seuraavassa 
risteyksessä tai tienkohdassa, jonka ajokaistajärjestely poikkeaa 
tavanomaisesta. 

LPL 22 § 	 Merkki 621 sijoitetaan sellaiseen tienkohtaan, että tienkäyttäjä 
saa riittävän ajoissa tiedon poikkeuksellisesta ajokaistajärjeste-
lystä. Merkissä osoitetaan ajokaistaopastus siitä tienkohdasta 
lähtien, johon merkki on sijoitettu. Merkkiä ei yleensä käytetä, 
milloin risteykseen on pelkästään kääntymistä varten järjestet-
ty ryhmittymiskaista tai risteyksessä on ryhmittyminen osoitet-
tu ajoradan yläpuolisin merkein. Merkki 622 sijoitetaan poik-
keuksellisen ajokaistajärjestelyn kohdalle yleensä molempia ajo- 
suuntia varten. Nuolikuvio sovelletaan ajokaistajärjestelyjen 
mukaisesti. 

TVH 	 Yleisillä teillä käytetään yleensä 180 cm korkuista merkkiä. 
Taajamissa ja muuallakin ahtaissa kohdissa voidaan käyttää 
pienempää, 120 cm korkuista merkkiä. 

Kuva 2.6.2 
Ajokaistaopastusmer- 
keillä tiedotetaan mm. 
nousukaistan alkamises-
ta. 

IA 
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623 	AJOKAISTAN PTTYMINEN 

L 

LPL 22 § 	 Merkki sijoitetaan sellaiseen tienkohtaan, että tienkäyttäjä saa 
riittävän ajoissa tiedon ajokaistan päättymisestä. Merkkiä voi-
daan lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohteeseen) varustettuna käyt-
tää ennakkomerkkinä. Merkin nuolikuvio sovelletaan olosuhtei-
den mukaan. Mikäli ajokaista joudutaan tietyön tai vastaavan 
syyn vuoksi sulkemaan tilapäisesti, voidaan käyttää mustakel-
taisia merkkejä. 

TVH 	 Ajokaistan päättymistä osoittavaa merkkiä käytetään, kun ajo- 
kaistojen lukumäärä vähenee. Yksiajorataisella tiellä merkkiä 
käytetään osoittamaan esim. nousukaistan päättymistä. 

Ajokaistan päättymistä osoittavaa merkkiä voidaan käyttää 
kaksiajorataisella tiellä myös silloin, kun ajokaistoja suljetaan 
työskentelyn ajaksi. Merkki on tietyömaalla käytettäessä mus-
tapohjainen keltaisin nuolikuvioin. 

Yleisillä teillä käytettävä ajokaistan päättymismerkki on 180 
cm korkea. Taajamaolosuhteissa ja muuallakin ahtaissa paikois-
sa voidaan käyttää pienikokoista merkkiä, jonka korkeus on 120 
cm. Merkki sijoitetaan olosuhteista riippuen joko ajoradan mo-
lemmille puolille tai vain oikealle puolelle. 
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Kuva 2.6.3 
Ajokaistan pttymist osoittavaa merkkiä käytetn, kun ajokaistojen 
lukumäärä vahenee. 
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Kuva 2.6.4 
Ajokaistan päättymistä 
osoittavaa merkkiä käy-
tetään mm. osoittamaan 
nousukaistan päättymistä. 
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631 - 632 A.]OKAISTAN YLPUOL1NEN VIITFA 

MIKKEI 
tJL?i1KoTKA] 

TLA 20 § 	 Merkillä osoitetaan se liikennesuunta, jolle asianomainen ajo- 
kaista on tarkoitettu, ja tarvittaessa useammat tällaiset liiken-
nesuunnat. Merkki sijoitetaan ajokaistan yläpuolelle. 

LPL 22 § 	 Merkkiä käytetään ajokaistakohtaiseen opastukseen. Merkki 
sijoitetaan ajokaistan yläpuolelle. Mikäli ajoradassa on käytetty 
ajokaistanuolia, tulee merkissä käytettävän nuolikuvion vastata 
tiemerkintöjä ajokaistakohtaisesti. Merkin yhteydessä ei käyte-
tä merkkejä 412 - 415 (Pakollinen ajosuunta ajokaistakohtaise-
na). Merkillä ei saa osoittaa tieliikennelain yleisistä säännöksis-
tä poikkeavaa ryhmittymistä, ellei sitä ole osoitettu ajokaista-
nuolin. 

TVH 	 Ajokaistan yläpuolisia viittoja käytetään vilkasliikenteisissä 
liittymissä ajokaistakohtaiseen opastukseen. Ajokaistan yläpuo-
lisia viittoja käytettäessä voidaan T-liittymässii olevat tienvii-
tat, joita yläpuoliset viitat vastaavat, jättää pois. 

Ajokaistan yläpuolisessa viitassa esitetään vi itoituskohteen ni-
mi, nuolikuviolla kohteen suunta, tien numerot ja mandolliset 
suunnistustauluissa käytetyt tunnukset. 

TVH:n viitoitusohjeissa on tarkempia ohjeita ajokaistan yläpuo-
listen viittojen käytöstä. 

Kuva 2.6.5 
Jos liittymässä on ajokaistan yläpuolisin viitoin osoitettu ylei-
sistä säännöksistä poikkeava ryhmittyminen, on käytettävä ajo-
kaistanuolia. 
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YLEISOH.JEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST 
Kl-191 

Opastusmerkit 246.1982 

633 	AJOKAISTAN YLPUOLINEN ERKANEMISVIITTA 

KUOPIO 

TLA 20 § 	 Merkillä osoitetaan se liikennesuunta, jolle asianomainen ajo- 
kaista on tarkoitettu, ja tarvittaessa useammat tällaiset liiken-
nesuunnat. Merkki sijoitetaan ajokaistan yläpuolelle. 

LPL 22 § 	 Merkkiä 633 käytetään, milloin risteyksessä on kääntyville 
järjestetty erityinen erkanemistie siten, että erkaneminen ei 
edellytä nopeuden oleellista vähentämistä. 

TVH 	 TVH:n viitoitusohjeissa on tarkempia ohjeita ajokaistan yläpuo- 
lisen erkanemisviitan käytöstä. 
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. 

634 - 636 AJOKAISTAN YLPUOLISET OPASTUSNUOLET 

cu.c 
''i 	35 % 

TLA 20 § 	 Merkillä osoitetaan se liikennesuunta, jolle asianomainen ajo- 
kaista on tarkoitettu, ja tarvittaessa useammat tällaiset liiken-
nesuunnat. Merkki sijoitetaan ajokaistan yläpuolelle. 

LPL 22 § 	 Merkkiä voidaan käyttää ajokaistan yläpuolisessa opastuksessa 
merkin 631 (ajokaistan yläpuolinen viitta) ja 632 (ajokaistan 
yläpuolinen viitta) sijasta, milloin opastettavaa kohdett ei ole 
tarpeellista osoittaa. 

TVH 	 Ajokaistan yläpuolisia opastusnuolia 634 ja 636 voi käyttiä 
yhdessä yläpuolisten viittojen kanssa kaistoilla, joille ei rnerki-
tä viitoituskohdetta. 

Ajokaistan yläpuolelle sijoitettavaa opastusnuolta 635 voidaan 
käyttää myös liittymän jälkeen esimerkiksi vastakkaisen ajo- 
suunnan opasteille tarkoitettuun porttaaliin kiinnitettynä. 
Merkki osoittaa ajokaistan tai ajokaistojen paikan liittymässä 
suoraan jatkavalle tai liittyvältä tieltä tulevalle autoilijalle. 
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641 	TIENVlITA 

HELSINKI 

LPL 22 	 Merkkiä käytetään yleisten teiden ja muiden tärkeimpien 
liikenneväylien viitoitukseen. Merkki sijoitetaan tien reunaan 
tai korokkeelle risteykseen tai sen välittörnään läheisyyteen. 

TVH 	 Tienviitan tarkoituksena on osoittaa tien suunta ja viitoituskoh- 
de. Viitassa on opastettavan kohteen nimi ja yleensä etäisyys 
kohteeseen. Etäisyys merkitään kohteen nimen ja suuntanuolen 
väliin. Viitan kantaan voidaan lisätä suunnistustaulussa käytetyt 
tunnukset. Tien numeroa ei käytetä tienviitassa. 

Kussakin tienviitassa esitetään vain yksi viitoituskohde. Samaan 
suuntaan saa yleensä viitoittaa vain kaksi kohdetta. 

Tienviitassa esitetään etäisyys kilometrin tarkkuudella kohteen 
keskustaan. Mikäli tienviitassa esitettävä etäisyys olisi 1 km, ei 
etäisyyttä merkitä. 

Viitoissa ja niitä vastaavissa suunnistustauluissa tulee olla sa-
mat viitoituskohteet samassa järjestyksessä. Ylimääräisiä viit-
toja ei saa käyttää. Jos suunnistustauluissa on viitoituskohteet 
merkitty, vastaavat kohteet tulee viitoittaa merkillä 641 (Tien-
viitta), 642 (Erkanemisviitta), 643 (Yksityisen tien viitta) tai 
644 (Osoiteviitta) tien luokasta ja viitoitettavasta kohteesta 
riippuen. 

Tienviittaa käytetään opastuksessa yleisillä teillä ja muilla 
tärkeimmillä liikenneväylillä. Tärkeänä liikenneväylänä voidaan 
yleisten teiden lisäksi pitää katuja ja kaavateitä, jos ne toimi-
vat esim. läpikulkuteinä, asunto- tai teollisuusalueiden tms. 
sisääntuloteinä jne. Näissä tapauksissa voidaan tienviitan lisäksi 
käyttää kadun nimikilpeä. 

Tienviittoja käytetään yleisten teiden liittymissä kaikkien yleis-
ten teiden suunnassa. Paikallistien ja maantien liittymässä 
tienviittaa käytetään maantien suunnassa kuitenkin vain, mil-
loin: 

paikallistiellä esiintyy läpikulkevaa liikennettä 
paikallistie on taajaman sisäänmenotie 
paikallistien liikennemäärä on olosuhteet huomioon ot-
taen suuri 
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642 	ERKANEMISVIIA 

FKUOPIÖ)A 

LPL 22 § 	 Merkkiä 642 käytetään, milloin risteyksessä on kääntyville 
järjestetty erityinen erkanemistie siten, että erkaneminen ei 
edellytä nopeuden oleellista vähentämistä. 

TVH 	 Tienviitan sijasta käytetään erkanemisviittaa moottori- ja 
moottoriliikenneteillä sekä muulloinkin, milloin erkaneminen ei 
edellytä nopeuden oleellista alentamista. Erkanemisviitassa voi-
daan esittää suunnistustaulussa käytetyt tunnukset. Etäisyyttä 
kohteeseen ei merkitä. 

Erkanemisviitan käytössä noudatetaan soveltuvin osin tienvii-
tasta annettuja ohjeita. 
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YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN K)YTbST 
Kl-191 

Opastusmerkit 24.6.1982 

643 	YKSITYISEN TIEN VIITTA 

LPL 22 § 	 Merkkiä voidaan käyttää osoittamaan sellaista liikenteen kan- 
nalta merkityksellistä yksityistä tietä, jolla yleinen liikenne on 
sallittu. Viitoituskohteena käytetään tällöin yleensä kylän tai 
alueen nimeä. 

TVH 	 Yksityisen tien viitan tarkoituksena on osoittaa yksityisen tien 
suunnassa viitoitettava kohde. Viitassa osoitetaan viitoituskoh-
teen nimi. Tekstin koko on 120 mm. Etäisyys kohteeseen 
ilmoitetaan kilometrin tarkkuudella. Mikäli etäisyys on pienem-
pi kuin 1 km, ei etäisyyttä merkitä. Etäisyys merkitään kohteen 
nimen ja suuntanuolen väliin. Viitan kannassa voidaan käyttää 
samoja tunnuksia kuin tienviitan kannassa. 

Kussakin yksityisen tien viitassa esitetään vain yksi viitoitus-
kohde. Kohteet pyritään valitsemaan siten, että niiden nimet 
löytyvät Suomen tiekartasta 1:200000. Jos kohteen käytössä 
oleva nimi poikkeaa kartalla esitetystä, on epäselvissä tapauk-
sissa neuvoteltava valinnasta tienpitäjän ja läänin maanmittaus-
konttorin kanssa. 

Yksityisen tien viittaa ei saa käyttää osoittamaan samaan 
suuntaan kuin tienviittaa (641). Yksityisen tien viittoja saa 
käyttää samassa liittymässä korkeintaan 2 kpl samaan suuntaan. 
Jos viitoitettavia kohteita on useampia, on viitoitettavalle 
alueelle tai tielle annettava nimi, joka osoitetaan vain yhdessä 
liittymään asetetussa yksityisen tien viitassa. 

Yksityisen tien viitan saa pystyttää yleisen tien tiealueelle vain 
tienpitäjän luvalla. Luvan myöntää tie- ja vesirakennuSpiiri. 
Yksityisen tien viitan pystyttää ja pitää kunnossa yksityisen 
tien pitäjä. 

TVH:n viitoftusohjeissa annetaan tarkempia ohjeita yksityisen 
tien viitan käytöstä. 
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644 	OSOITEVIITA 

LPL 22 § 	 Merkkiä voidan käyttää opastamaan yleisön kannalta tärkeirn- 
piin virastoihin, laitoksiin ja palvelukohteisiin sekä runsaasti 
liikennettä aiheuttaviin teollisuus- ja liikelaitoksiin. Taajamien 
ulkopuolella voidaan osoitevi ittaa käyttää opastamaan myös 
muihin opastuksen kannalta tärkeisiin kohteisiin. Merkkiä käy-
tetään yleensä vain lähiopastukseen. Merkin tekstikoko on 
yleensä taajaman ulkopuolella 100 mm ja taajamassa 0 mm. 
Merkin kannassa voidaan käyttää kunnan vaakunaa tai muita 
tie-ja vesirakennushallituksen hyväksymiä virallisia tunnuksia. 

TVH 	 Osoiteviitan tarkoituksena on opastaa tienkäyttäjii kohteeseen, 
joka viitoitetaan yksityiskohtaisemmin kuin tienviittaa tai yksi-
tyisen tien viittaa käyttäen. Osoiteviittaa ei saa käyttää 
osoittamaan yleisen tien suuntaan. 

Osoiteviitan saa pystyttää yleisen tien tiealueelle vain tienpitä-
jän luvalla. Luvan myöntää tie- ja vesirakennuspiiri. Osoitevii-
tari pystyttää ja pitää kunnossa yritys, laitos tai muu luvan 
saaja. 

TVH:n viitoitusohjeissa annetaan tarkempia ohjeita osoiteviitan 
käytöstä. 
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645 	KEVYEN LIIKENTEEN VIITTA 

LPL 22 § 	 Merkkiä käytetään yleensä erUlisten jalankulku- ja pyöräliiken- 
teen reittien opastuksessa. Normaalikokoisen merkin tekstikoko 
on 60 mm ja pienikokoisen 45 mm. Merkissä ei käytetä erityistä 
heijastavaa materiaalia. 

TVH 	 Merkkiä voidaan käytää paitsi erillisillä jalkakäytävillä ja pyö- 
räteiUä, myös kevyen liikenteen reittiin kuuluvalla katuosalla, 
jossa muukin liikenne on sallittu. 

Normaalikokoisen yksikielisen viitan korkeus on 120 mm ja 
pienikokoisen 90 mm. Kaksikielisen normaalikokoisen viitan 
korkeus on 200 mm ja pienikokoisen 150 mm. Kussakin viitassa 
esitetään vain yksi kohde. 

Viitan kannassa käytetään aina joko jalankulkijan tai polkupyö-
räilijän tunnusta tai molempia riippuen siitä, mille liikenrtemuo-
doille viitoitettava reitti on tarkoitettu. Mopoliikenne on 
sallittu niillä kevyen liikenteen reiteillä, joiden viitoissa on 
polkupyöräilijän tunnus. Mopoliikenne voidaan kieltää 
käyttämällä merkkiä 321 (Mopolla ajo kielletty) tai lisäkilpei 
"Ei mopoille" merkkien 422-425 (Pyörätie) yhteydessä. 

Kohteen sijaitessa korkeintaan 3 km:n etäisyydellä viitassa 
osoitetaan suuntanuolen ja tekstin välissä etäisyys kohteeseen 
yleensä 100 m:n tarkkuudella. Milloin kohde on yli 3 km:n 
etäisyydellä, etäisyys osoitetaan 0,5 km:n tarkkuudella. Jos 
viitoituskohde on jokin yleiskohde kuten asuntoalue tai kaupun-
ginosa, ei tarkkaa etäisyyttä yleensä ole tarpeellista ilmoittaa, 
vaan etäisyys voidaan ilmoittaa 0,5 km:n tarkkuudella. Etäi-
syyttä ei ole aina myöskään välttämätöntä osoittaa viitassa, jos 
kohde sijaitsee lähellä ja on reitiltä näkyvissä. 

Kevyen liikenteen viitat kiinnitetään pylvääseen olosuhteista 
riippuen joko kannastaan tai esimerkiksi viitan keskiosasta. 
Viitat voidaan myös kiinnittää sellaisiin pylväisiin, joissa on 
kevyelle liikenteelle tarkoitettuja liikennemerkkejä, mutta et 
autoliikenteen merkkejä (kuva 2.6.6). Viitat voidaan kiinnittää 
myös erillisiin telineisiin tai muihin rakenteisiin. 

Samassa pylväässä tai telineessä voidaan käyttää useita viitto-
ja. Matalimmalla pylväässä olevan viitan tulee olla yleensä 
vähintään 1.8 m:n korkeudella maasta. Mikäli viitta on aivan 
kevyen liikenteen tien vieressä tai sen yläpuolella, tulee pyl-
vään alimman viitan korkeuden olla vähintään 2.2 m tien 
pinnasta mitattuna. Jos viitat kiinnitetään muuhun rakentee-
seen kuin pylvääseen, tulee alimman viitan alareunan korkeuden 
olla vähintään 0.8 m kevyen liikenteen väylän pinnasta. 

TVH:n viitoitusohjeissa annetaan tarkempia ohjeita kevyen lii-
kenteen viittojen käytöstä. 
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Kuva 2.6.6 
Kevyen liikenteen viittaa voidaan kytt 	ohjaamaan kevyt 
liikenne moottoriajoneuvoliikenteen väylältä vastaavaan yhtey-
den tarjoavalle pyörätielle ja ja1kaköytvölle. 



LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbSTA 
K1-191 

Opastusmerkit 24.6.1982 

646 - 647 	KIERTOTIEN VIITTA 

co 

LPL 22 § 	 Merkkiä käytetään kiertotien opastukseen. Merkkiä voidaan 
käyttää myös tietyn ajoneuvoryhmän kiertotieopastukseen, joi-
loin viitan kantaan asetetaan ajoneuvoryhmän tunnus. 

TVH 	 Kiertotien viittoittamiseen käytetään kiertotien viittoja muiden 
tienviittojen tapaan. Kiertotien viitoittamisesta TVH antaa 
tarkemmat ohjeet erikseen. 
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651 - 652 	UMPITIL 

0 II 
2. 

LPL 22 § 	 Merkkiä voidaan käyttää sellaisen tien varrella, jolta ei ole 
läpiajomandollisuutta tai ennen tällaisen tien risteystä. Merkin 
kuviota voidaan soveltaa tilanteen mukaan. 

TVH 	 Merkissä voi käyttää polkupyörän tunnusta, jos tieltä on läpiajo- 
mandollisuus polkupyörälle, mutta ei moottoriajoneuvolle. Tai'-
vittaessa lisäopasteena voi käyttää merkkiä 645 (Kevyen liiken-
teen viitta). 

Kuva 2.6.7 
Merkin 651 kuvio sovellettuna tilanteeseen, jossa polkupyörälle 
on läpiajomandollisuus. 
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653 	EN1M'1ISNOPEUSSUOSITUS 

ri IJ 
TLA 20 § 	 Merkillä osoitetaan vaarallisessa tienkohdassa hyvissä keli- ja 

liikenneolosuhteiSSa suositeltavaa enimmäisnopeutta. 

TVH 	 EnimmäisnopeuSsUoSitUkSia käytetään pääasiassa tiekohtaisen 
nopeusrajoituksen alueella täydentämään nopeusrajoitusj ärjes-
telmää. Nopeussuositus voidaan asettaa lähinnä sellaisiin 
poikkeuksellisen jyrkkiin kaarteisiin, joissa nopeusrajoitusarVO 
on tieolosuhteisiifl nähden liian suuri. Tällaisissa paikoissa 
käytetään nopeussuosituksia varoitusmerkkien yhteydessä. 
Suositusarvoina käytetään 80, 70, 60, 50 ja 40 km/h. 

Käytettävä nopeussuositusarVo määräytyy pääasiassa tienkoh-
dan kaarresäteen perusteella. Mikäli suositusarvo alittaa vähin-
tään 20 km/h tieosalla olevan nopeusrajoituSarVOfl, suositus 
voidaan asettaa ko. tien kohtaan. Muussa tapauksessa ei nopeus- 
suositusta merkitä. NopeussuosituSarvOon vaikuttavina tekijöinä 
voidaan ottaa huomioon myös muita tekijöitä, esim. virheellinen 
sivukaltevuus, poikkeuksellisen lyhyt näkemä tai epätasainen 
tien pinta. 

Nopeussuositusta voidaan käyttää rajoitetusti myös korkeilla 
rajoituksilla hirvivaara-alueilla varoitusmerkin yhteydessä, kun 
on tapahtunut erityisen paljon hirvieläinonnettOmUUksia 
tieosuudella. 

EnimmäisnopeussUoSitukSet määritetään aina nopeusrajoituksen 
asettamisen yhteydessä nopeusrajoitusohjeeSSa esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti. 

Merkin käytöstä päättää tie- ja vesirakennushallituS piirin esi-
tyksestä. 
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654 - 656 	AJONEUVOJEN SIJOITUS PYSKtiINTI- 
PAIKALLA 

- 

1 	 -lt - 
(o  

LPL 22 § 	 Merkkiä voidaan käyttää merkin 521 (Pysäköintipaikka) yhtey- 
dessä tai sen vaikutusalueella yksinään osoittamaan ajoneuvojen 
sijoitustapaa. Merkin kuviota sovelletaan olosuhteiden mukaan. 

TVH 	 Merkkiä voidaan käyttää mm. yleisten teiden varrella olevilla, 
ajoradasta erotetuilla pysäköintialueilla. Merkin 521 (Pysäköin-
tipaikka) ohjetekstin yhteydessä olevassa kuvassa 2.5.2 on 
esimerkki merkkien 654 - 656 käytöstä 
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661 	ETISYYSTAULU 

LPL 22 § 	 Merkillä voidaan osoittaa etäisyys viitoituskohteisiin. 

TVH 	 Etäisyystauluissa osoitetaan etäisyydet lähimpiin tien kauko-, 
väli- ja lähikohteisiin. Jos kaksi tai useampia valta- tai kanta- 
teitä on numeroitu päällekkäin, osoitetaan etäisyystaulussa jo-
kaisen tien kaukokohde, tarvittaessa myös väli- ja lähikohde, 
jolloin kutakin tietä varten tehdään oma etäisyystaulunsa. Tau-
lut sijoitetaan peräkkäin siten, että niiden välimatka on 100-150 
m . 

Etäisyystaulua käytetään valta- ja kantateillä sekä seudullisilla 
teillä. Etäisyystaulua voidaan käyttää poikkeuksellisesti myös 
muilla teillä, kun halutaan antaa autoilijalle mandollisuus var-
mistaa, että hän on liittymän jälkeen oikealla tiellä. Erityisesti 
taajamien ulosmenoteillä etäisyystaulu saattaa olla tarpeen. 

Kaukokohde sijoitetaan aina taulussa ylimmäksi. Jos samassa 
etäisyystaulussa on useampia kauko-, väli- tai lähikohteita, 
sijoitetaan nimet tauluun etäisyysjärjestyksessä siten, että 
kauimpana sijaitsevat kohteet ovat ylimpänä. Etäisyys viitoitus-
kohteen keskustaan ilmoitetaan kilometrin tarkkuudella. 

TVH:n viitoitusohjeissa on tarkempia ohjeita etäisyystaulun 
käytöstä. 
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662 	PAIKANNIMI 

LPL 22 § 	 Merkillä voidaan osoittaa aluetta, jokea, siltaa tai muuta 
paikkaa, jolla on merkitystä paikanmääritykselle. 

TVH 	 Paikannimikilvellä osoitetaan aluetta, jonne tien viitoituksella 
on opastettu. Paikannimikilpeä voidaan käyttää myös paikan 
määrityksen tai matkailun kannalta merkityksellisen paikan 
kuten joen, sillan, kanavan, lossin, harjun tms. osoittamiseen. 

Paikannimikilvellä osoitetaan saapuminen opastettuun kohtee-
seen siitä suunnasta, josta kohde on opastettu. Muiden kohtee-
seen tulevien teiden varsilta paikan nimi voidaan jättää pois. 

Paikannimikilvellä voidaan osoittaa harkinnan mukaan myös 
sellaisia, paikan määrityksen kannalta hyödyllisiä kohteita, joi-
hin ei ole opastettu tienviitoin. Tällä menettelyllä voidaan 
eräissä tapauksissa vähentää viitoituksen tarvetta. Paikannimi-
kilpeä voidaan harkinnan mukaan, paikalliset olosuhteet huo-
mioon ottaen, käyttää muutenkin kuin viitoitusta täydentämään 
ja korvaamaan. Paikannimikilven käytön edellytys on yleensä, 
että kilvellä osoitettavan kohteen nimi on merkitty Suomen 
tiekartalle 1:200000. 

Paikannimikilpi sijoitetaan alueelle johtavan tien varteen koh-
taan, josta asutus alkaa. Jokea, harjua tms. merkittäessä tulee 
kohteen olla näkyvissä kilven sijaintipaikkaan. 

Jos tien viitoituskohteena oleva paikka merkitään taajamaksi 
merkillä 571 (Taajama), voidaan taajaman nimi osoittaa taaja-
ma-merkin yhteyteen asetetulla lisäkilvellä. Paikannimikilpeä 
ei tässä tapauksessa käytetä samassa tulosuunnassa. 
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663 - 666 	TIEN NUMERO 

III[nr 
1,I4 

TLA 20 	 Merkkejä voidan käyttää myös suunnistustauluissa ja viitoissa. 

LPL 22 § 	 Merkkiä käytetään osoittamaan numeroitua tietä 

TVH 	 Tien numerokilpiä käytetään osoittamaan valta- ja kantateitä 
sekä kansainvälisiä pääliikenneväyliä ja kaikkia kolminumeroisia 
maanteitä eräitä pistoteitä lukuunottamatta sekä osittain neli-
numeroisia maanteitä. Viisinumeroisia teitä ei merkitä. Tien 
numerokilpeä ei käytetä niillä tieosilla, joiden numeroa ei ole 
esitetty Suomen tiekartassa 1:200000. 

Tien numerokilpi voi olla erillinen kilpi, tai se voi olla sijoitettu 
suunnistustauluun, numerosuunnistustauluun tai ajokaistan ylä-
puoliseen vittaan. Lisäksi erilliset numerokilvet voidaan koota 
yhtenäisiksi tauluiksi. 

Tien numerokilvet sijoitetaan yhtenäiseen, siniseen tauluun sil-
loin, kun numerokilpiä on 4 tai enemmän ja silloin, kun käyte-
tään katkokehyksessä olevaa tien numeroa yhtenäisessä kehyk-
sessä olevan lisäksi. 

TVH:n viitoitusohjeissa on tarkempia ohjeita tien numerokilpien 
käytöstä. 
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1 (r(4-, 
Ensisijaisesti merkin 211 
(Etuajo-oikeutettu tie) 
kanssa samaan py1vöseen. 

300 

tI3i11 

- 	N 
Toissijaisesti merkin 
361 (Nopeusrajoitus) 
kanssa samaan pylväö-
seen. 

LtI 

ik 
Tien numero 
voidaan sijoittaa 
myös erilliseen 
py1vaseen. 

I k / 

Tien numerokilvet sijoitetaan yhtenäiseen tauluun, kun ki1pi on 4 tai 
enemmän ja kun käytetään sekä merkkiä 663 - 666 että merkkiä 667. 

Kuva 2.6.8 
Esimerkkejä tien numerokilven sijoittamisesta. 
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667 	OPASTUS NUMERON TARKOITTAMALLE TIELLE 

TLA 20 § 	 Merkkiä voidaan käyttää myös suunnistustauluissa ja viitoissa. 

LPL 22 § 	 Merkkiä käytetaän opastamaan numeron tarkoittamalle tielle. 

TVH 	 Merkkiä 667 käytetään ohjaamaan liikennettä numeroidulle tiel- 
le. Merkkiä käytetään vain opastamiseen valta- ja kantatielle 
tai liikenteelliseltä merkitykseltään näihin verrattavalle tielle 
taajaman pääteiltä ja ohikulkuteiltä, milloin liikenteen ohjautu-
minen ilman tätä opastusta saattaisi tuottaa kohtuuttomia 
hankaluuksia. 

Merkillä 667 opastetaan liikennettä numeroidulle tielle yleensä 
enintään noin 2 km:n etäisyydeltä eo. tiestä. Suurten kaupun-
kien keskustoista voidaan ulosmenoteille opastaa katkokehyksin 
kauempaakin. Katkokehys muuttuu yhtenäiseksi sen liittymän 
suunnistustaulussa, josta käännytään ao. tielle. 

Merkki 667 voi olla erillinen kilpi, tai se voi olla sijoitettu 
suunnistustauluun, numerosuunnistustauluun tai ajokaistan ylä-
puoliseen viittaan. Lisäksi merkit voidaan koota yhtenäiseksi 
tauluksi, jossa voi katkokehyksissä olevien tienumeroiden lisäksi 
olla yhtenäisessä kehyksessä olevia tienumeroita. 

Merkin käytössä noudatetaan soveltuvin osin tien numerokilven 
käytöstä annettuja ohjeita. 
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671 - 676 ja 681 - 683 	TUNNUKSET 

TLA 20 § 	 Merkillä opastetaan reitti merkin osoittamaan kohteeseen tai 
merkissä osoitetulle tienkäyttäjäryhmalle. Merkin 681 kuva 
vaihtelee ajoneuvoryhmän mukaisesti. Merkkejä käytetään 
suunnistustauluissa ja tienviitoissa, ja niiden värit voivat 
vaihdella suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti. 

LPL 22 § 	 Merkkejä 673, 674, 681 ja 683 käytetaän siten, että tunnuksen 
kulkusuunta on kohteen sijainnin mukaan joko oikealle tai 
vasemmalle. Mikäli kohde sijaitsee risteyksestä suoraan eteen-
päin, sijoitetaan tunnus siten, että kulkusuunta on vasemmalle, 
merkin 673 tunnus kuitenkin siten, että kulkusuunta on ylöspäin. 

671 	MOOTTORITIEN TUNNUS 

8 

II 

TVH 	 Tunnusta käytetään opastamaan moottoritielle. Moottoritiellä 
jo oltaessa tunnusta ei enää käytetä. 

Tunnusta voidaan käyttää suunnistustauluissa, tienviitoissa, er-
kanemisviitoissa, ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja numero-
suunnistustauluissa. 

672 	MOOTTORILIIKENNETIEN TUNNUS 

:: 

TVH 	 Tunnusta käytetään opastamaan moottoriliikennetielle. Mootto- 
riliikennetiellä jo oltaessa tunnusta ei enää käytetä. 

Tunnusta voidaan käyttää suunnistustauluissa, tienviitoissa, er-
kanemisviitoissa, ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja numero-
suunnistustauluissa. 
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673 	LENTOASEMA 

0 
TVH 	 Tunnusta käytetään opastamaan matkustaja- ja reittiliikennettä 

palveleville lentoasemille. Harrastus- tai vain tilauslentoa pal-
velevien kenttien opastukseen tunnusta ei käytetä. Opastus 
aloitetaan yleensä sen kaupungin keskustasta, jota lentoasema 
palvelee. Tunnusta käytetään myös opastetun reitin varrella 
olevissa tärkeimpien teiden liittymissä tienviitoissa ja suunnis-
tustauluissa. Jos kaupungissa on ohitustie, opastetaan ohitustien 
ja tärkeimpien teiden liittymissä lentoasemalle tunnusta käyt-
täen. 

Tunnusta voidaan käyttää suunnistustauluissa, tienviitoissa, er-
kanemisviitoissa, ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja numero-
suunnistustauluissa. 

674 	AUTOLAUTTA 

TVH 	 Tunnusta käytetään opastamaan autolauttasatamiin ja suurille, 
pitkähköjä merimatkoja saaristoon kulkeville lautoille. 

Tunnusta voidaan käyttää suunnistustauluissa, tienviitoissa, er-
kanemisviitoiSsa, ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja numero-
suunnistustauluissa. 
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675 	TAVARASATAMA 

TVH 	 Liikenne tavarasatamiin voidaan opastaa tunnusta käyttäen 
tarkoituksenmukaista reittiä pitkin. Reittiä valittaessa otetaan 
huomioon satamiin ii ikennöivien ajoneuvoyhdistelmien asetta-
mat vaatimukset, käytettävissä olevat liikenneväylät ja ympä-
ristötekijät. Opastus aloitetaan sisääntulotiellä kohdasta, jossa 
keskustan opastus aloitetaan tai liittymässä, jossa satamaan 
pyrittäessä on tehtävä ensimmäinen reitin valinta. Tunnuksen 
yhteydessä voidaan käyttää sataman nimeä, jos opastuksen 
selkeys niin vaatii. 

Tunnusta voidaan käyttää suunnistustauluissa, erkanemisviitois-
sa, ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja numerosuunnistustauluis-
sa. 

676 	TEOLLISUUSALUE 

TVH 	 Tunnusta voidaan käyttää opastamaan teollisuusalueelle tai 
teollisuuskylään, jossa on useita yrityksiä tai laitoksia. Tunnuk- 
sen yhteydessä voidaan käyttää alueen nimeä. 

Tunnuksia voidaan käyttää suunnistustaluissa, erkanemisviitois-
sa, ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja numerosuunnistustauluis-
sa. Lisäksi tunnusta voidaan käyttää tienviitoissa, erkanemisvii-
toissa tai yksityistien viitoissa, joissa on kohteena ko. teolli-
suusalue. 
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681 	 TIETYILLE AJONEUVOILLE TAI AJONEUVO- 
YHDISTELMILLE TARKOITETTU REITTI 

I1 

TVH 	 Tunnusta käytetään opastamaan ajosuunta tunnuksen osoitta- 
malle ajoneuvoryhmälle tarkoitetulle reitille. Tunnusta voidaan 
käyttää suunnistustauluissa, kiertotien suunnistustauluissa, ajo- 
kaistan yläpuolisissa viitoissa ja nurnerosuunnistustauluissa seka 
eräissä tapauksissa tienviitoissa. 

Polkupyöräilijän tunnusta käytetään polkupyöräilijöiden ja mo-
poilijoiden opastamiseen suositeltavalle reitille, kun nimettyä 
viitoituskohdetta ei ole. Tunnusta käytetään kulkureitin suuntaa 
osoittavalla nuolella varustettuna erillisessä kilvessä numero-
suunnistustaulun tapaan. Käyttöesimerkki on kuvassa 2.3.1. 

682 	 JALANKULKIJOILLE TARKOITETTU REITTI 

0 

TVH 	 Tunnusta käytetään opastamaan jalankulkijoille tarkoitetulle 
reitille. Tunnusta käytetään kulkureitin suuntaa osoittavalla 
nuolella varustettuna erillisessä kilvessä numerosuunnistustau-
lun tapaan. 

Jos opastettava reitti on tarkoitettu sekä jalankulkijoile että 
polkupyöräilijöille, sijoitetaan molemmat tunnukset samaan 
tauluun, jalankulkijoiden tunnus ylemmäksi. Taulun yhteyteen 
voidaan sijoittaa lisäkilpi 812 (Kohde nuolen suunnassa). Käyttö- 
esimerkki on kuvassa 2.3.1. 

Merkin 682 ja sen kanssa samaan tapaan käytettävän 681 
(Polkupyöräilijöille tarkoitettu reitti) koko on 450 x 450 mm. 
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683 	VAMMAISILLE TARKOITETTU REITTI 

[] 

TVH 	 Tunnusta voidaan käyttää suunnistustauluissa, ajokaistan yla- 
puolisissa viitoissa ja numerosuunnistustauluissa. Lisäksi tunnus-
ta voidaan käyttää erillisenä kilpenä. Erillisen tunnuksen nor-
maali koko on 300 x 300 mm, suuri koko 450 x 450 mm. 
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711 	OPASTUSKARTTA 

TVH 	 Merkillä osoitetaan opastuskartan sijainti. Luvan merkeille 
myöntää tie- ja vesirakennuspiiri. 

Merkkiä käytetään muilla yleisillä teillä pienikokoisena paitsi 
moottori- ja moottoriliikenneteillä normaalikokoisena. Pieniko-
koisen merkin koko on 1200 x 500 mm ja normaalikokoisen 
merkin koko on 1960 x 720 mm. 

Tie- ja vesirakennushallitus antaa tarkempia ohjeita matkaili-
joiden opastusmerkkien käytöstä 

t4ALLILA 

1:1 ____ 

INO*ATII 
L300m j M' 

II 

Kuva 2.6.9 
Esimerkki opastuskartan sijoittamisesta opastettavalle alueelle 
johtavan tien varteen. 
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MERKIT 
712 - 716, 721 - 725, 731 - 734 ja 741 - 745 

TLA 20 	 Merkkien tunnusosia voidaan käyttää viitoissa ja suunnistustau- 
luissa. Niitä voidaan myös yhdistää merkin 751 osoittamalla 
tavalla. 

TVH 	 Viitoissa ja suunnistustauluissa käytetään vain merkin 715 tun- 
nusosaa. Muiden em. merkkien tunnusosia käytetään vain erilli-
sissä matkailijoille tarkoitetuissa opastusmerkeissä. 

Tieviranomainen pystyttää ja pitää kunnossa ne merkit, joissa 
on tunnus 714 (Hätäpuhelin), 715 (Ensiapuasema), 741 (Leväh-
dysalue) ja eräissä tapauksissa myös 713 (Puhelin) ja 743 (Uinti- 
paikka). Kaikilla muilla tunnuksilla varustetut merkit pystyttää 
yleensä muu kuin tieviranomainen, lähinnä matkailualan yrittäjä 
tai järjestö tai kunta. Luvan merkkien käyttöön myöntää tie- ja 
vesirakennuspiiri. 

Merkkien 714, 715 ja 741 käytöstä on jäljempänä ohjeita. Tie- ja 
vesirakennushallitus antaa tarkempia ohjeita matkailijoiden 
opastusmerkkien käytöstä. 
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714 	HPTPUHELIN 

7ILI 	 TÄI55ERJ<- 

LPL 22 § 	 Merkillä voidaan osoittaa sellainen puhelin, josta voi soittaa 
vain hälytyskeskukseen. 

TVH 	 Hätäpuhelimet merkitään merkillä 714. Merkki sijoitetaan hätä- 
puhelimen kohdalle 2,5 - 3 m:n etäisyydelle pientareen reunas-
ta. Jos merkki edellä mainitun etäisyyden mukaan sijoitettuna 
tulisi sivuojan syvimpään kohtaan, merkki asetetaan vastaluis-
kaan. Merkin alareunan korkeus tien pinnasa on n. 1,5 m. 

Moottoriteillä merkki on yksipuolinen ja muilla teillä kaksipuo-
unen. Merkin koko on 880 x 1 000 mm. 

Hätäpuhelimien välillä käytetään etäisyysmerkkejä, joilla ilmoi-
tetaan etäisyys lähimpään hätäpuhelimeen. Merkkinä on pieni-
kokoinen (400 x 500 mm) merkki 714 sekä lisäkilpi 813 (Kohde 
nuolen suunnassa). 

Yksiajorataisilla teillä ilmoitetaan etäisyys vain yhteen suun-
taan lähimpänä olevaan hätäpuhelimeen. Moottoriteillä ja muil-
la kaksiajorataisilla teillä ilmoitetaan etäisyys seuraavaan ajo- 
suunnassa olevaan puhelimeen sekä lisäksi myös taaksepäin 
edelliseen puhelimeen, jos se on lähempänä kuin ajosuunnassa 
oleva puhelin. 

Ensimmäinen etäisyysmerkki asetetaan n. 0,5 km:n ja toinen n. 
1,0 km:n etäisyydelle hätäpuhelimesta ja seuraavat noin kilo-
metrin välein. Merkin paikka valitaan 100 m:n tarkkuudella 
siten, että maasto-olosuhteet sallivat merkin pystyttämisen 
sopivalle etäisyydelle tiestä. Kanden hätäpuhelimen välin keski-
kohdalle ei aseteta etäisyysmerkkiä. Jos hätäpuhelimen tai sen 
opastusmerkin näkyvyys on erittäin hyvä, voidaan lähimmät 
etäisyysmerkit jättää pois. 

Etäisyysmerkki sijoitetaan tien suuntaisesti vastaluiskaan tai, 
jos vastaluiska on kovin kaukana tai sitä ei ole lainkaan, n. 5 
m:n etäisyydelle pientareen reunasta. Merkin tulee olla n. 1,5 
m:n korkeudella tien pinnasta. 

Hätäpuhelimin varustetun tiejakson alkamis- ja päättymiskoh-
taa ei merkitä erillisillä alkamis- ja päättymismerkeillä. Tiejak-
son ensimmäiset puhelimet opastetaan 5 km:n etäisyydeltä, 
ellei tällä matkalla ole muita yleisöpuhelimia, joita voidaan 
käyttää kaikkina vuorokauden aikoina. 
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715 	ENSIAPUASEMA 

LPL 22 § 	 Merkillä voidaan osoittaa lääkintöhallituksen laatiman luettelon 
mukainen yleissairaala tai terveyskeskuksen sairaala, jossa on 
kaikkina vuorokauden aikoina laäkäri paikalla. 

TVH 	 Merkin tunnusosaa voidaan käyttää suunnistustauluissa, tienvii- 
toissa ja ajokaistan yläpuolisissa viitoissa. 

Lääkintöhallitus pitää ajan tasalla LPL 22 §:ssa tarkoitettua 
luetteloa. Luettelo julkaistaan mm. Autoilijan tiekartan liittee-
na. Merkillä 715 ei saa opastaa muihin kuin luettelossa mainit-
tuihin laitoksiin. 

Laitoksiin opastetaan lähimmiltä valta- ja kantateiltä tai lä-
himmiltä muilta vilkasliikenteisiltä teiltä lähtien. Sairaaloihin 
voidaan opastaa laajemmin kuin terveyskeskuksi in. Suurimmissa 
kaupungeissa voidaan tyytyä opastamaan laitoksiin vain lähi-
opastuksena katuverkossa eikä välttämättä lähimmiltä valta-tai 
kantateiltä saakka. 

Terveyskeskuksen opastusta toteutettaessa on otettava huo-
mioon lähistöllä olevat ensiapuaseman tunnuksella opastetut 
sairaalat siten, että ensiapua tarvitsevat pyritään ohjaamaan 
ensisijaisesti sairaalaan eikä terveyskeskukseen. Sairaalan opas-
tusta on tarvittaessa laajennettava ja terveyskeskuksen opas-
tusta supistettava harkinnan mukaan vain lähiopastukseksi lai-
toksen liittymään. 

Opastuksen tulee johdonmukaisesti jatkua perille kohteena ole-
vaan laitokseen saakka. Opasteet tulee sijoittaa kaikkiin liitty-
mun, joissa harhaanajon vaara kohteeseen johtavalta reitiltä on 
olemassa. Reitti, jota pitkin opastus toteutetaan, tulee valita 
siten, että se on nopein yhteys laitokseen. Reitti on toisaalta 
valittava siten, että eksymismandollisuus reitiltä on mandolli-
simman pieni. Tähän päästään mm. valitsemalla reitti, jolta 
kääntymisiä tarvitaan mandollisimman vähän. 

Sairaalaan opastuksessa käytetään merkkiä 715, joka sijoitetaan 
suunnistustauluun, ajokaistan yläpuolisiin viittoihin ja tienviit-
toihin. Tunnuksen koko on 300 x 300 mm tekstikorkeuden ollessa 
200 mm ja 450 x 450 mm tekstikorkeuden ollessa 300 mm. 
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Terveyskeskukseen opastuksessa käytetään piirustusten KL-5/78 
ja KL-6/78 mukaisia merkkejä. Terveyskeskukseen opastettaes-
sa käytetään aina erillisiä opastusmerkkejä eikä merkin 715 
tunnusosaa sijoiteta muihin opasteisiin, kuten sairaaloihin opas-
tettaessa. 

Kun sairaalat tai terveyskeskukset vuorottelevat ensiapupäivys-
tyksessä, nämä opastetaan normaalisti, mutta laitoksen pihalle 
tai oveen on hyvin näkyvälle paikalle asetettava tiedote päivys-
tysvuorossa olevasta laitoksesta. Opastusta suunniteltaessa on 
otettava huomioon myös opastuksen laajuus siten, ettei kiireel-
lisissä tapauksissa jouduttaisi ajamaan tarpeettomia matkoja 
päivystävää terveyskeskusta tai sairaalaa etsittäessä. Esimer-
kiksi jos lähellä olevassa kaupungissa on ensiapusairaala, ei 
sinne johtavalta valtatieltä pidä opastaa terveyskeskusta, joka 
vuorottelee ensiapupäivystyksessä. Tällaiselle terveyskeskuksel-
le riittää pelkästään lähiopastus. 

Ensiapuasemia opastettaessa on otettava huomioon, että opas-
tusta ei ole tarkoitettu normaalisti sairaaloissa tai terveyskes-
kuksissa asioiville, vaan kiireellisiä hätätapauksia varten. Jos 
sairaala tai terveyskeskus muuttaa toimintaansa siten, ettei se 
enää täytä ohjeessa annettuja vaatimuksia, on merkit poistetta-
va teiden varsilta. 

Jos edellä mainitussa, lääkintöhallituksen yllä pitämässä luette-
lossa mainitsemattomat sairaalat tai terveyskeskukset, jotka 
täyttävät ensiapuasemille astettavat toimintavaatimukset, ha-
luavat käyttää ensiapuasemamerkkiä, tulee esitys lähettää tie- 
ja vesirakennushallitukselle, joka edelleen neuvottelee asiasta 
lääkintöhallituksen kanssa. 

Kuvassa 2.6.10 on esimerkki opastuksesta sairaaloihin ja kuvas-
sa 2.6.11 opastuksesta terveyskeskuksiin. 
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Kuva 2.6.10 
Esimerkki opastuksesta sairaalaan 
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Kuva 2.6.11 
Esimerkki opastuksesta terveyskeskukseen. 
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712 	OPASTUSTOIMISTO 

LPL 22 § 
	

Merkillä voidaan osoittaa kunnan tai matkailusta huolehtivan 
järjestön opastustoimisto, josta matkailijat voivat saada mat-
kailua koskevia tietoja. 

713 	PUHELIN 

EI 
LPL 22 § 

LPL 22 § 

Merkillä voidaan osoittaa kaikkina vuorokauden aikoina käytet-
tävissä oleva yleisöpuhelin, josta voi soittaa myös kaukopuhelu-
ja. Merkkiä käytetään yleensä vain harvaanasutulla seudulla. 

716 	NHTVYYS 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 

721 	AUTOKORJAAMO 

LPL 22 § 	 Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 
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722 	HUOLTOASEMA 

LPL 22 § 	 Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 

723 	MAJOITUSLIIKE 

LPL 22 § 	 Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 

724 	RAVINTOLA 

LPL 22 § 	 Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 

725 	KAHVILA 

LPL 22 § 	 Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 
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731 	RLTKEILYMAJA 

LPL 22 	 Merkillä osoitetaan vain retkeilymaja, joka kuuluu Suomen 
Retkeilymajajärjestöön tai jonka pitämiseen lääninhallitus on 
myöntänyt luvan. 

732 	MLiKKIMAJOITUS 

LPL 22 § 	 Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 

733 	LEIRINTAALUE 

LPL 22 § 	 Merkillä voidaan osoittaa leirintäalue, jonka pitämiseen 
lääninhallitus on myöntänyt luvan. Merkin yhteydessä ilmoitetaan 
leirintäalueen luokka yhdellä, kandella tai kolmella vinoristillä. 
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734 	MATKAILUAJONEUVOALUE 

LPL 22 § 	 Merkkiä voidaan käyttää osoittamaan leirintäalueella olevaa tai 
muuta matkaUuajoneuvoaluetta, joka täyttää sille erikseen ase-
tetut vaatimukset. 

742 	ULKOILUALUE 

LPL 22 § 	 Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 

743 	UINTIPAIKKA 

LPL 22 § 	 Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 
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741 	LEVHDYSALUE 

LPL 22 § 	 Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 

TVH 	 Levähdysalueella tarkoitetaan tiehen pysyvästi liitännäisaluee- 
na kuuluvaa ulkoilualuetta, joka on tarpeen tienkäyttäjien le-
poa, virkistäytymistä ja oleskelua varten. Levähdysalueelle saa-
daan sijoittaa kioskimyymälä tai kahvila. 

Levähdysalueelle opastamiseen käytetään merkkiä 741 alueen 
sisäänajoliittymän kohdalla sekä ennakkomerkkinä 500 - 1000 m 
ennen aluetta varustettuna lisäkilvellä 815 (Etäisyys kohtee-
seen). 

Levähdysalueen merkkiä käytetään vain sellaisilla alueilla, jot-
ka täyttävät TVL:n teiden suunnittelua koskevissa ohjeissa 
määritellyt levähdysaluevaatimukset. Levähdysalueeksi merkit-
tävällä alueella tulee olla eristysalue, pysäköimisalue, oleskelu- 
alue ja käymälä. 

Tärkeimpien levähdysalueiden merkin yhteydessä voidaan lisä- 
kilvellä ilmoittaa ko. paikan nimi, esimerkiksi kun levähdysalue 
on jonkin suuren sillan vieressä. Milloin levähdysalueen yhtey-
dessä on muita palvelumuotoja, kuten kioski, kahvio, uimaranta 
ym. lisätään näistä ilmoittavat symbolit tai lisäkilvet levähdys-
alueen merkin yhteyteen. 

Tie- ja vesirakennushallitus antaa erilliset ohjeet matkailijoita 
palvelevasta myyntitoiminnasta yleisten teiden varsilla ja tähän 
liittyvästä opastuksesta. 
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Kuva 2.6.12 
Esimerkki levähdysalueen merkitsernisestä. 
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751 	MATKAILIJAN PALVELULAITOS 

MALLILAN 
MOTILLI 

TVH 	 Tunnuksia voidaan tarpeen mukaan yhdistää yhteen tauluun 
laitoksen palvelumuotoja vastaavasti. Merkissä 751 tunnukset 
sijoitetaan palvelusten tason mukaiseen järjestykseen, korkeam-
man luokan tunnukset (esim. majoitus ja ruokailu) kilven vasem-
manpuoleiseen reunaan, alempiluokkaisten ja osavuotisten pal-
velusten symbolit kilven oikeaan reunaan. Jos laitoksella on 
palvelumuotoja enemmän kuin 3 - 4, valitaan merkkiin vain 
tärkeimmät 3 - 4 tunnusta. 
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2.7 	 Lisäkilvet 

TLA 21 § 	 Liikennemerkin tarkoituksen tai kohteen selventämiseksi tahi 
sen vaikutusalueen tai voimasaoloajan määrittelemiseksi taikka 
sen vaikutuksen rajoittamiseksi voidaan liikennemerkki varustaa 
sen alapuolelle asetetulla suorakaiteen muotoisella lisäkilvellä. 

LPL 23 § 	 Lisäkilpi sijoitetaan päämerkin alapuolelle sen kanssa samaan 
pystytasoon. 

Lisäkilven koko määräytyy liikennemerkin koon mukaan. Lisä- 
kilpi ei saa olla oleellisesti Ieveämpi kuin varsinainen liikenne-
merkki. Tie- ja vesirakennushallitus antaa lisäkilpien mitoista 
tarkemmat ohjeet. 

Varoitusmerkin, etuajo-oikeus- ja väistämismerkin sekä kielto-
ja rajoitusmerkin lisäkilven pohja on keltainen, reunus punainen 
ja tunnuskuvio tai teksti yleensä musta. Muun merkin lisäkilven 
pohjaväri ja reunuksen väri ovat samat kuin päämerkissä. Lii-
kennemerkin ja lisäkilven vastaavien värien tulee olla samalla 
tavalla heijastavia. 

24 § 	 Kielto- tai rajoitusmerkin yhteydessä ei lisäkilvellä saa määrätä 
laajempaa kieltoa tai ankarampaa rajoitusta kuin itse liikenne-
merkillä. 

TVH 	 Haluttu tieto esitetään lisäkilvessä kuvaa tai tekstiä käyttäen. 

Kaksikieliset tekstit esitetään joko erillisillä ja keskenään sa-
man pituisilla kilvillä (taajamien ulkopuolella olevat kilvet) tai 
molemmat kielet sijoitetaan samaan kilpeen (taajamissa olevat 
kilvet). Yksikielisenä kilven pituus määräytyy tekstin pituuden 
mukaisesti. 

Kolmion muotoiseen liikennemerkkiin liittyvä lisäkilpi saa 
yleensä olla enintään kolmion kannan levyinen, ympyrän muo-
toiseen liikennemerkkiin liittyvä lisäkilpi enintään ympyrän 
halkaisijan levyinen ja neliön tai suorakaiteen muotoiseen lii-
kennemerkkiin liittyvä lisäkilpi enintään merkin kannan levyi-
nen. Opastusmerkkeihin liittyvät lisäkilvet valmistetaan aina 
opastusmerkin levyisiksi. 

Milloin liikennemerkkiin liittyy kaksi erillistä lisäkilpeä, valmis-
tetaan kilvet saman levyisiksi pidemmän tekstin vaatiman mi-
toituksen mukaisesti. 

Lisäkilven pituus on yleensä 400, 500, 600, 640, 750, 900, 1000 
tai 1350 mm. 

Lisäkilven korkeus on yleensä 200, 250, 320 tai 400 mm. Kilven 
korkeus määräytyy käytettävän tekstikoon ja tarvittavan rivi- 
määrän mukaan. 
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Opastusmerkkehin liittyvät lisäkilvet tehdään opastusmerkkien 
lamellin korkuisiksi. 

TVH antaa erikseen tarkemmat ohjeet lisäkilpien mitoituksesta. 
Tavallisimpien lisäkilpien mitat ovat esitetty kohdassa 1.2 "Lii-
kennemerkkien koko" olevassa taulukossa. 
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811 	KOHDE RISTEVPLL TIELLÄ 

812 	KOHDE NUOLEN SUUNNASSA 

813 	KOHDE NUOLEN SUUNNASSA 

1 1"  1 [4 	] 	3ki] 

aii 	 812.. 	813 

LPL 24 § 	 Merkillä osoitetaan, että liikennemerkin kohde on risteävällä 
tiellä tai vaikutusalue ulottuu sille. Merkkiä 811 käytetään ennen 
risteystä ja merkkiä 812 risteyksessä. Merkkiä 813 käytetään 
merkin 812 sijasta, kun halutaan osoittaa lisäksi etäisyys 
kohteeseen. 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin lisäkilpenä kun etäisyys 
risteyksestä risteävällä tiellä olevaan vaarapaikkaan on niin lyhyt, 
että varoitusmerkkiä ei voida asettaa risteävälle tielle. 
Risteävällä tiellä olevasta vaarasta varoittaminen päätien varteen 
asetetulla varoitusmerkillä on tarpeen vain silloin, kun kääntyvien 
ajoneuvojen on tarpeen alentaa nopeutta tavallista enemmän 
vaaran välttämiseksi. 

Varoitusmerkkejä päätiellä käytetään vain, kun vaarapaikan 
etäisyys risteyksestä on pienet npi kuin 50 m risteävän tien 
suuntaan. 

Milloin on tarpeen osoittaa eritasoliittymän rampilla oleva tietyö 
tai muu kohde, nuolen kärkiosa voi osoitaa 450  kulmassa 
ylävi istoon. 

Kuva 2.7.1 
Kohde nuolen suunnassa - merkin nuolen kärkiosa voi tarvittaessa 
osoittaa 450  kulmassa yläviistoon. 
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814 	VAIKUTUSALUEEN PITUUS 

[tUatI 

LPL 24 § 	 Merkillä osoitetaan tarvittaessa liikennemerkin vaikutusalueen 
pituus. Toistomerkin yhteydessä merkillä osoitetaan jäljellä 
olevan vaikutusalueen pituus. Vaikutusalueen pituus lasketaan 
merkistä lukien. 

TVH 	 Lisäkilpeä 814 käytetään liikennemerkin tarkoittaman tien osan 
pituuden osoittamiseen. Esim. pitkähkön tien osan ollessa tie- 
työn alaisena osoitetaan työmaan alussa olevan merkin 142 
(Tietyö) yhteydessä koko työnalaisen tien pituus. Myöskin tär-
keimpien yleisten teiden liittymien jälkeen tulee jäljellä olevan 
tietyön pituus osoittaa vastaavalla tavalla. 

Merkkiä ei käytetä nopeusrajoitusmerkin yhteydessä. 

Mikäli vaikutusalueen pituus on pienempi kuin 1 km, osoitetaan 
pituus metreinä, muutoin kilometreinä. Desimaaliosaan ei mer-
kitä nollaa. Lisäkilpeen merkittävien etäisyyksien numeroarvo-
jen tarkkuutena käytetään seuraavia arvoja: 

- 	 matka 0 - 100 m 	tarkkuus lisäkilvessä 	10 m 

	

100- 1000 m 	 100 m 
" 	1 - 10 km 	 0,5 km 

	

yli 10 km 	 1 km 

Pysäköinti- ja pysäyttämisrajoitusten yhteydessä voidaan vaiku-
tusalueen pituus edellä sanotusta poiketen esittää metrin tark-
kuudella. 
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815 	LTAlSYYS KOHTEESEEN 

[OOm 1 

LPL 24 § 	 Merkkiä voidaan kytt 	liikennemerkin tai sen ennakkornerkin 
yhteydessä osoittamaan etäisyyttä liikennemerkin tarkoitta-
maan kohteeseen. 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin yhteydessä taajaman ulko- 
puolella silloin, kun varoitettava kohde on kauempana kuin 250 
m, moottoritiellä kuitenkin 500 m. 

Etäisyyttä ilmoitettaessa noudatetaan numeroarvojen tarkkuu-
dessa soveltuvin osin merkin 814 (Vaikutusalueen pituus) yhtey-
dessä annettuja ohjeita. 

816 	ETÄISYYS PAKOLLISEEN PYSYTTPMISEEN 

[STOP 1 
t20Qi 

LPL 24 § 	 Merkkiä käytetään merkin 231 (Väistämisvelvollisuus risteyk- 
sessä) yhteydessä merkin 232 (Pakollinen pysäyttäminen) ennak-
komerkkinä. 

TVH 	 Ennakkomerkintää käytetään yleisillä teillä taajaman ulkopuo- 
lella aina merkin 232 yhteydessä. 
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821 	VAPAA LEVEYS 

4.em 

LPL 24 § 	Merkkiä voidaan käyttää merkin 121 (Kapeneva tie) yhteydessä 
osoittamaan tien vapaata leveyttä. Merkkiä ei käytetä, milloin 
olosuhteet edellyttävät merkin 341 (Ajoneuvon suurin sallittu 
leveys) käyttöä. Merkkiä ei yleensä käytetä, milloin tien vapaa 
leveys on suurempi kuin 6,0 metriä. 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin 121 (Kapeneva tie) yhtey- 
dessä lähinnä varoittamaan muuta tietä kapeammista rumpu-
tai siltapaikoista. 

Tietyömaan kaivannon tms. syyn takia kapenevista tien kohdista 
varoitettaessa ei merkin 121 (Kapeneva tie) yhteydessä käytetä 
lisäkilpeä 821. 

Lisäkilven numeroarvossa käytetään 0,1 m:n tarkkuutta. Vapaa-
ta leveyttä määriteltäessä kaiteiden tms, väli pyöristetään 
alaspäin lähimmpään 0,1 m:iin ja tästä vähennetään 0,1 m. 
(Esim, sillan kaiteiden välinen vapaa leveys on 5,08 m, lisäkil-
peen merkitätän 4,9 m). Erityisistä syistä voidaan käyttää myös 
suurempaa turvallisuusvaraa. 

Tietä kaventavien esteiden merkitsernisestä annetaan jäljempä-
nä ohjeita reunamerkin ja reunapaalun yhteydessä. 



195 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST 
Lisäkilvet 

- 

KI 191 

24.6.1982 

4.5m 

KKd Ka LuaI 1 	UIUH 	LiJuc USU Lad I1KU1kUpUKh 

vapaa korkeus. Merkkiä ei käytetä, milloin olosuhteet edellytta 
vät merkin 342 (Ajoneuvon suurin sallittu korkeus) käyttöa 
Merkkiä käytetään joko merkin 89 (Muu vuru yhteydss tu 
yksinään esteeseen kiinnitettyni. 

TVH 	 Vapaan korkeuden suuruutta 	aitL;i;i pyo 	i;u ud 
unen vapaa alikulkukorkeus alaspäin lähimpään 0,1 m:iin ja 
tästä vähennetään 0,1 m. Merkkiä ei käytetä, milloin olosuhteet 
edellyttävät ajoneuvoasetuksen 35 §:n mukaista ajoneuvon suu-
rinta sallittua korkeutta pienempää alikulkukorkeutta. Pienin 
lisäkilvessä käytettävä luku on 4,0 m. 

Korkeutta rajoittavien esteiden merkitsemisestä annetaan jäi-
jempänä ohjeita korkeusmerkin yhteydessä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
Kl-191 

Lisäkilvet 24.6.1982 

823 	SHKtjJOHDON KORKEUS 

7"' 

4.s m 

TLA 21 § 	 Lisäkilvessä oleva luku ilmoittaa turvallisen vapaan korkeuden 
sähköjohdon kohdalla. 

LPL 24 § 	 Merkkiä käytetään yleensä sähköistetyn rautatien ja tien 
tasoristeyksessä merkkien 171 (Rautatien tasoristeys ilman puo-
meja), 172 (Rautatien tasoristeys, jossa on puomit), 176 (Yksi-
raiteisen rautatien tasoristeys) tai 177 (Kaksi- tai useampirai-
teisen rautatien tasoristeys) yhteydessä. 

TVH 	 Kun alikulkukorkeutta rajoittaa sähköjohto, käytetään lisäkilpeä 
823 merkin 342 (Ajoneuvon suurin sallittu korkeus) lisäkilpenä. 

Sähköistettyjen ratojen johtimet saattavat aiheuttaa vaaraa 
varsinkin ylikorkeille kuljetuksille. Tästä syystä on tarkoituk-
senmukaista merkitä rautatien ja tien tasoristeyksessä turvalli-
nen alikulkukorkeus. 

Normaalitapauksesa johtimien sallima turvallinen alikulkukor-
keus on suurempi kuin ajoneuvon suurin sallittu korkeus 4,0 m. 
Tällöin merkitsemiseen käytetään lisäkilpeä 823 (Sähköjohdon 
korkeus). Lisäkilpi sijoitetaan varoitusmerkin 171 (Rautatien 
tasoristeys ilman puomeja) tai 172 (Rautatien tasoristeys, jossa 
on puomit) kanssa samaan pylvääseen välittömästi varoitusmer-
km alapuolelle. Lisäkilpi voidaan lisäksi asettaa merkin 176 
(Yksiraiteisen rautatien tasoristeys) tai 177 (Kaksi- tai useam-
piraiteisen rautatien tasoristeys) alapuolelle sen kanssa samaan 
pylvääseen tai tällaisen merkin puuttuessa valo- ja äänivaroi-
tuslaitteen opastinmastoon taikka muuhun sopivaan telineeseen. 

Tie- ja vesirakennuspiirit asettavat lisäkilvet 823 varoitusmerk-
kien 171 (Rautatien tasoristeys ilman puomeja) ja 172 (Rauta-
tien tasoristeys, jossa on puomit) alapuolelle. Lisäkilpeen tuleva 
luku, joka ilmoittaa suurimman turvallisen alikulkukorkeuden 
tasoristeyksessä, harkitaan kussakin tasoristeyksessä erikseen ja 
siitä sovitaan ratapiirin kanssa. 

Ratapiirit asettavat lisäkilvet 823 yleisten teiden ja rautateiden 
tasoristeyksissä merkin 176 (Yksiraiteisen rautatien tasoristeys) 
tai 177 (Kaksi- tai useampiraiteisen rautatien tasoristeys) pyl-
vääseen sekä harkintansa mukaan yksityisten teiden ja rautatei-
den tasoristeyksiin. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN K YTiSTA 
Lisökilvet 

Kl-191 

24.6.1982 

Jos tien sähköistetyn rautatien tasunisteyksess 	sijaitsevien 
johtimien turvallinen alikulkukorkeus joissakin erikoisolosuh-
teissa aUttaa 4,1 m, on tasoristeys merkittävä merkillö 342 
(Ajoneuvon suurin sallittu korkeus). Merkissä on tällöin osoitet-
tava sellaisen ajoneuvon korkeus, joka voi turvallisesti ylittiii 
tasorite ken 	M\ os t ss 	1 	5 	nt 	fl 	1 ii 
823. 

Kuva 2.7.2 
Lisäkilpeä 823 (Sähköjohdon korkeus) käytetään kaikissa 
sähköistetyn rautatien tasoristeyksissä. 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5 	1.1.5 

J) YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
Lisäkilvet 

-191 

24.6.1982 

824 ja 825 VAIKUTUSALUE MOLEMPIIN SUUNTIIN 

826 	VAIKUTUSALUE NUOLEN SUUNTAAN 

827 	VAIKUTUSALUE ALKAA 

828 	VAIKUTUSALUE PPTTYY 

2M 	 82.5 

ci 
82.7 

ci 
82.8 

LPL 24 § 	 Merkkiä käytetäan tarvittaessa liikennemerkkien 371 (Pysäyttä- 
minen kielletty), 372 (Pysäköinti kielletty), 381 (Vuoropysäköin-
ti), 382 (Vuoropysäköinti), 421 - 425 (Jalkakäytävän ja pyörätien 
merkit) ja 521 (Pysäköintipaikka) yhteydessä selventämääfl lii-
kennemerkin vaikutusalueen suuntaa. 

TVH 	 Merkkejä 825, 827 ja 828 käytetään vain poikkeustapaukSiSSa, 
milloin muuten saattaisi syntyä vaaratilanteita tai epäselvyyttä 
rajoitusten vaikutusalueista. 



LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN K)YTOSTA 
Liskilvet 

Ki 191 

24.6.1982 

831 HENKILÖAUTO 832 

833 KUORMA-AUTO 834 

835 MATKAILUAJO- 836 
NEUVO 

841 MOOTTORI- 842 
PYÖR 

843 POLKUPYÖRP 

LINJA-AUTO 

PAKETTLAUTO 

INVALIDIN AJO-
NEUVO 

_____ 8b) 	 S2 

[Q.1 
T1 8 3 
	

L1 83 

['7 
	

Lo.31 8Ls2. 

TLA 21 § 	Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkki tarkoittaa vain 
lisäkilvessä ilmaistua ajoneuvoryhmää. Lisäkilven 836 (Invalidin 
ajoneuvo) tarkoittarnana invalidin ajoneuvona pidetään ajoneu-
voa, joka on erityisesti varustettu invalidien käyttöön tai kulje-
tukseen taikka jossa on poliisin myöntämä liikuntavammaisen 
pysäköintilupa. 

LPL 24 § 	Merkillä ilmoitetaan, mitä ajoneuvoja kielto, rajoitus, määräys, 
ohje tai opastus koskee, jollei tarkoitusta varten ole erityistä 
11 ikennemerkkiä. 



200 

LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

• 
YLEISOH.JEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYTtiST Kl-191 

• 

-- 
Lisökilvet 

24.6.1982 

851- 853 VOIMASSAOLOAIKA 

1 8-17  :i [(8-13)]  1 8-14] 
861 	 852 	e53 

TLA 21 § 	 Voimassaoloaika merkitäön lisökilpeen mustin numeroin (lisökil- 
pi 851), milloin se koskee arkipäivää maanantaista perjantaihin. 
Milloin voimassaoloaika koskee arkilauantaita, ilmaistaan se 
mustin numeroin sulkuihin merkittynä (lisäkilpi 852). Sunnuntai- 
ta ja muuta pyhäpäivää koskeva voimassaoloaika merkitään 
punaisin numeroin (lisäkilpi 853). Pyhäpäiväksi katsotaan myös 
itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä. Sinipohjaisessa lisäkilvessä käy-
tetään mustan värin sijasta valkoista. 

LPL 24 § 	 Merkkiä voidaan käyttää kielto- ja rajoitusmerkkien sekä 
merkkien 521 (Pysäköintipaikka), 531 - 534 (Pysäkkimerkit), 541 
(Linja-autokaista) ja 543 (Raitiovaunukaista) yhteydessä sekä 
lisäksi poikkeuksellisesti merkin 716 (Nähtävyys) yhteydessä. 
Mikäli liikennemerkin yhteydessä on tarpeen käyttää useampia 
voimassaoloaikoja, voidaan ne sijoittaa samaan lisäkilpeen. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 
(T 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdST 
1_isäkilvet 

Kl-191 

24.6.1982 

854 	AIKARAJOITUS 

r3Omj 

TLA 21 § 	 Milloin merkkeihin 371 (Pysäyttäminen kielletty) ja 372 (Pysä- 
kdinti kielletty) on liitetty minuuttimäärää (min) tai tuntimää-
rää (h) osoittava lisäkilpi, on ainoastaan osoitetun rninuutti- tai 
tuntimäärän ylittävä pysäyttäminen tai pysäköinti kielletty. 
Merkin 521 (Pysäköintipaikka) yhteydessä oleva aikamäärää 
osoittava lisäkilpi ilmoittaa pisimmän sallitun pysäköintiajan. 

LPL 24 § 	 Tunti ja sitä lyhyemmät ajat merkitään minuutteina ja tuntia 
suuremmat tunteina. Aikarajoitus ja voimassaoloaika voidaan 
sijoittaa samaan merkkiin. 

855 	MAKSULLINEN PYSKÖINTI 

617  

TLA 21 § 	 Lisäkilpi osoittaa, että pysäköintipaikan käytöstä on suoritetta- 
va vahvistettu maksu lisäkilvessä ilmoitettuna voimassaoloaika-
na. 

LPL 24 § 	 Merkkiä voidaan käyttää merkin 521 (Pysäköintipaikka) yhtey- 
dessä kun pysäköintipaikan käytöstä on suoritettava vahvistettu 
m aksu. 
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1 	LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

1 	YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST 
) 

Lisäkilvet 24.6.1982 

861 	ETUAJO-OIKEUTETUN LIIKENTEEN SUUNTA 

EH 
TLA 21 § 	 Paksummalla viivalla osoitetaan etuajo-oikeutetun ja ohuem- 

maila muun ajoneuvoliikenteen suunnat. 

LPL 24 § 	 Merkkiä voidaan käyttää liikennemerkkien 211 (Etuajo-oikeu- 
tettu tie), 231 (Väistämisvelvollisuus risteyksessä) ja 232 (Pa-
kollinen pysähtyminen) yhteydessä kääntyvän etuajo-oikeutetun 
suunnan selventämiseksi risteyksessä. Erityisestä syystä merk-
kiä voidaan käyttää myös merkin 189 (Muu vaara) yhteydessä. 
Kilvessä osoitettua kuviota sovelletaan tilanteen mukaan. 

(mandoItisess) 

Kuva 2.7.3 
Esimerkkejä lisäkilven 861 käytöstä. Ylemmän kuvan mukaista 
järjestelyä on pyrittävä välttämään. Jos järjestely on kuitenkin 
välttämätön, on väistämisvelvollisuus merkittävä selvästi ja 
lisäkilpeä 861 on käytettävä havainnollistamaan poikkeuksellista 
järjestelyä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEIS(JHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdSTÄ 
Ltsakilvet 

Kl-191 

24.6.1982 

862 	TUKKITIE 

E] 

LPL 24 § 	 Merkkiä voidaan käyttää merkin 162 (Sivutien risteys), 16 
(Sivutien risleys) tai 164 (Sivutien risteys) yhteydessä varoittn 
maan puutavaran kuljetukseen tilapäiscsti kävtettävän tien rH-
teyksestä. 

Ft_.jtjtavar'a 	 (;HI 	 1 

kein, mikäli Itittyrnän kohdalla näkemäolosuhteet ovat sellaiset, 
että liittymä yleistä tietä ajettaessa näkyy 

korkeintaan 250 m:n etäisyydeltä kaikilla valta- ja 
kantateillä sekä niillä muilla maantiellä, joilla no-
peusrajoitus on 100 km/h sekä 

korkeintaan 150 rn:n etäisyydeltä muilla teillä 

Liikennemerkkinä käytetään merkkejä 162, 163 tai 164 (Sivutien 
risteys) varustettuna lisäkilvellä 862. Merkki asetetaan näkemä-
olosuhteista riippuen joko toiselle tai molemmille puolille liitty-
rnää 150 - 250 m:n etäisyydelle siitä. Liittyvälle tielle on 
asetettava merkki 231 (Väistämisvelvollisuus risteyksessä). 
Merkit on poistettava heti kuljetuksen päättymisen jälkeen tai 
pitkäaikaisen keskeytyksen ajaksi. 

Jos kysymyksessä on esimerkiksi vain kerran tapahtuva kuljetus, 
voidaan liikenneturvallisuudesta huolehtia esim. käsiohjauksella. 
Käsiohjausta tulee käyttää myös silloin, kun puutavara-auto 
joutuu vaarallisessa tien kohdassa peruuttamaan Liittymään tai 
muutoin liikkumaan yleisen tien ajoradalla normaalista liiken-
teestä poiketen esimerkiksi käyttäen kääntyessään vastakkaisen 
liikenteen kaistaa. 

Tarkempia ohjeita liikenteen ohjauksesta puutavaran kuljetuk-
sen yhteydessä on annettu julkaisussa Puutavaran kuljetus 
yleisillä teillä", TVH 741904. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.l.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA Kl-191 '4 
• , •.. I • I 	1- 1sa1ive. 24.6.1982 

871 	TEKSTILLINEN LISKILPI 

TLA 21 § 	 Milloin vahvistettua lisäkilpeä ei ole, voidaan käyttää tekstillis- 
tä lisäkilpeä. 

LPL 24 § 	 Merkin tekstikoko tulee valita niin suureksi, että teksti on 
riittävän etäältä selvästi luettavissa. Tekstin normaali vähim-
mäiskoko on taajamissa 60 mm ja taajamien ulkopuolella 100 
mm. Poikkeuksellisesti voidaan kuitenkin tekstikokona käyttää 
taajamissa 30 mm ja taajamien ulkopuolella 60 mm. 

TVH 	 Seuraavilla sivuilla esitellään yleisimmät tekstilliset lisäkilvet. 
Tarvittaessa muitakin TVH:n hyväksymiä teksillisiä lisäkilpiä 
voidaan käyttää. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST Kl-191 
Lisäkilvet 

24.6.1962 

871 	"AJOITTAIN SUMUA" 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin 189 (Muu vaara) yhteydes- 
sä, milloin esiintyy liikenneturvallisuutta haittaavaa, ajoittaista 
sumua. Varoitusmerkin ja lisäkilven käyttö tulee kysymykseen 
esim, sellaisilla silloilla, joiden lähettyvillä vesistöön lasketaan 
pakkassäällä lämpimiä vesiä. Tähän liittyvät sumumuodostumat 
ovat yleensä ajoittain esiintyviä ja saattava siksi yllättää ajajan 
täysin etenkin pimeänä aikana. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Tidvis dimma". 

871 	 "ALUE" 

TVH 	 Aluerajoituksen voimassaoloalue osoitetaan merkillä 361 (No- 
peusrajoitus), jonka yhteydessä käytetään lisäkilpeä "Alue". 
Nopeusrajoitusmerkki lisäkilpineen asetetaan aluerajoituksen 
voimassaoloalueen reunoille kaikkien teiden varteen. Aluerajoi-
tuksen voimassaoloalueella nopeusrajoitusmerkkejä ei yleensä 
ole tarpeen toistaa. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Zon" 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

Kl-191 
YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST 
Lisäkilvet 24.6.1982 

871 	" EI KOSKE TIETYiiN AJONEUVOJA!! 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään työmaalle tai työmaan käyttämälle alueel- 
le johtavien teiden liittymissä yleensä merkin 311 (Ajoneuvolla 
ajo kielletty) yhteydessä, milloin tällainen alue on yleiseltä 
liikenteeltä suljettu. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Gäller ej vägarbetets fordon". 

871 	EI MOPOILLE 

TVH 	 Polkupyöräilijän ja mopoilijan on käytettävä liikennemerkillä 
osoitettua pyörätietä asianomaiseen suuntaan ajaessaan. Milloin 
mopoilla ajo pyörätiellä halutaan kieltää, se osoitetaan tekstil-
lisellä lisäkilvellä "Ei mopoille". 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Ej för mopeder". 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.51.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdST) 

	

KI 	9 

	

- 	 1 

Lisäkilvet 24.6.1982 

871 	"KOKEILE JARRUJA" 

TVH 	 Lisäkilpeä 	kaiytetään 	varoitusmerkin 	189 (Muu vaara) 
yhteydessä tulva-alueiden jälkeen muistuttamaan vaarasta, joka 
saattaa aiheutua auton jarrujen kastumisesta. Jarrut saattavat 
kastuessaan menettää tehonsa joksikin aikaa. 

Lisäkilpeä voidaan käyttää varoitusmerkin 115 (Jyrkkä alamäki) 
yhteydessä lähestyttäessä sellaista lauttapaikkaa, jossa välit-
tömästi ennen lauttapaikalle tuloa on tiessä jyrkkä alamäki. 
Varoitusmerkki 115 (Jyrkkä alamäki) voidaan sijoittaa lisäkilpi-
neen varoitusmerkin 132 (Lautta, laituri tai ranta) kanssa 
samaan pylvääseen siten, että merkki 132 on ylimpänä. Merkki 
sijoitetaan siten, että ajajalla on mandollisuus pysäyttää 
huolimatta jarruissa kokeiltaessa mandollisesti ilmenevästä 
viasta. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään ("Pröva 
bromsarna". 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTiiST/ 
K1-191 

Lisäkilvet 24.6.1982 

871 	"MITTAUSTYiii" 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään mittaustöiden yhteydessä merkin 142 (Tie- 
työ) lisEikilpena. Merkkiä voidaan käyttää myös tiellä olevaan 
varoituslaitteeseen kiinnitetyn merkin 142 lisäkilpena. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Mätningsarbete". 

OSflDi4IA E__i 

0 

c'J 

J 

Miitaustyo 

Kuva 2.7.4 
Esimerkki lisäkilven "Mittaustyö" käytöstä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
Kl-191 

Lisäkilvet 24.6.1982 

871 	"P/LLYSTE PJATTYY" 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin 141 (Epätasainen tie) yh- 
teydessä varoittamaan tien kohdasta, jossa päällyste päättyy ja 
tie muuttu sorapintaiseksi. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Beläggningen upphör". 

871 	"PLLYSTEVAURIOITA" 

TVH 	 Lisäkilpeä voidaan käyttää varoittamaan tieosuudesta, jossa 
päällyste on vaurioitunut siinä määrin, että varoittamista on 
pidettävä tarpeellisena. Varoittaminen on tarpeen esimerkiksi 
kun, päällyste on osittain purkautunut. 

Tieosan alkuun asetetaan varoitusmerkki 189 (Muu vaara) varus-
tettuna tekstillisellä lisäkilvellä "Päällystevaurioita" ja lisäkil-
vellä 814 (Vaikutusalueen pituus). Vaihtoehtoisesti voidaan 
käyttää samaan pylvääseen sijoitettuja varoitusmerkkejä 141 
(Epätasainen tie) ja 143 (Irtokiviä) varustettuna edellä maini-
tuilla lisäkilvillä. Lisäksi yksittäisistä päällystevauriokohdista 
on varoitettava varoitusmerkillä 141 (Epätasainen tie). 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Beläggningsskador". 
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LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1 .1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTÖST 
Lisäkilvet 

Kl-191 

24.6.1982 

871 	"RJYTYSTYii, SULJE RADIOLHETIN" 

TVH 	 Lisäkilven käyttö tulee kysymykseen vain tapauksissa, jolloin 
räjäytystyössä poiketaan käytettävien räjäytysnallien sallituista 
turvaetäisyyksistä. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Spränqning, stäng av radiosändare" 

871 	"SATEELLA" 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin 144 (Liukas ajorata) yhtey- 
dessä varoittamaan uudesta päällysteestä, joka saattaa olla 
ennen sen pintaa peittävän sideainekalvon kulumista sateisella 
säällä liukas. Uuden sirotepintauksen yhteydessä varoitus ei ole 
tarpeen. 

Varoitusmerkillä 144 ja lisäkilvellä "Sateella" voidaan varoittaa 
myös paikallisista olosuhteista johtuvasta ajoittaisesta liukkau-
desta, esimerkiksi puukantisesta sillasta, joka kokemuksen mu-
kaan on sateella liukas. 

Varoitusmerkin 144 (Liukas ajorata) käytöstä on annettu tar-
kempia ohjeita näiden ohjeiden kohdassa 2.1 Varoitusmerkit. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Vid regn". 
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LIIKENTEEN OHJAUS 	C.5.1.1.5 

KI 9 
YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 	- 
Liski1vet 	 24.6.1982 

871 	SILTA AJOITTAIN JINEN?T 

TVH 	 Lisäkilven kytöst on annettu ohjeita merkin 144 (Liukas 
ajorata) yhteydessa. 

Liskilven ruotsin kielisenä tekstin kytetin 
"Bron tidvis istckt" 

871 	"SORANAJO" 

TVH 	 LisikiIpeä käytetään varoitusmerkkien 162 - 164 (Sivutien ris- 
teys) yhteydessä varoittamaan sivutien liittymästä, josta kulje-
tetaan työmaan tarvitsemia maamassoja. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Grustransport" 



LIIKENTEEN OHJAUS C5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiSTP 
Lisäkilvet 

Kl.-191 

24.6.1982 

871 	"TIEMERKINNÄT PUUTTUVAT" 
("VOMARKERING SAKNAS") 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään, milloin päällystystyön seurauksena 
tiemerkinnät puuttuvat monikaistaisilta teiltä tai sellaisilta 
liittymäalueilta, joissa ne ovat välttämättömiä ajokaistan 
valinnan kannalta. Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin 189 
(Muu vaara yhteydessä). 

_ _ k. 
rrfl 

' 	

' 	 : 

Kuva 2.7.5 
Lisäkilpeä "Tiemerkinnät puuttuvat" käytetään yksiajorataisella 
tiellä ilman tiemerkintöjä vaikeasti hahmotettavilla liittymä- 
alueilla. Esimerkkitapauksessa kaarteessa olevan liittymän 
kaistamerkinnät puuttuvat. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
Lisäkilvet 

Kl-191 

24.6.1982 

871 	"TIEMERKINT" 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään tiemerkintätöiden yhteydessä varoitus- 
merkin 142 (Tietyö) lisäkilpenä. Työn alla olevan tieosan pituus 
osoitetaan lisäkilvellä 814 (Vaikutusalueen pituus). Matkaksi 
valitaan sopiva liittymäväli tai enintan 10 km. 

Tiemerkintätyömaiden merkitsemisestä TVH antaa erikseen yk-
sityiskohtaiset ohjeet. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Vägmarkering" 

871 	TONTEILLE AJO SALLITTU" 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään kielto- ja rajoitusmerkin 312 (Moottori- 
käyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty) yhteydessä, kun esimer-
kiksi läpiajoliikenne on siirretty kiertotielle ja tonteille ajo on 
tarpeen sallia ko. tien kautta. 

Eräissä tapauksissa, esimerkiksi käytettävissä olevan tilan puut-
teen vuoksi on välttämätöntä johtaa moottoriajoneuvoliikenne 
joillekin kiinteistöille kevyen liikenteen väylää pitkin. Kevyen 
liikenteen väylää ei voi merkitä jalkakäytäväksi ja pyörätieksi 
niiltä osin kuin sitä käytetään myös moottoriajoneuvoliikentee-
seen. Näissä tapauksisa tie merkitään kielto- ja rajoitusmerkillä 
312 (Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty) varustettuna 
lisäkilvellä "Mopoliikenne ja kiinteistölle ajo sallittu". Jalankul-
kijat ja polkupyöräilijät opastetaan kevyen liikenteen väylälle 
käyttämällä opastusmerkkejä 681 (Polkupyöräilijöille tarkoitet-
tu reitti) ja 682 (Jalankulkijoille tarkoitettu reitti) tai 645 
(Kevyen liikenteen viitta). Esimerkki mainitusta tapauksesta on 
kuvassa 2.3.1. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Körning till tomterna tilläten". 

Tarpeen mukaan lisäkilven tekstiä voi soveltaa tilanteen mukai-
seksi. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

K!-191 
YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiST 
Lisäkilvet 24.6.1982 

871 	"VALMISTAUDU PYS)HTYMN" 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin 121 (Kapeneva tie) tai 189 
(Muu vaara) yhteydessä silloin, kun työnalaisen tienkohdan lii-
kennettä ohjataan käsin. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Var beredd att stanna" 

871 	"VETT) TIELLÄ 00 CM" 

TVH 	 Milloin tielle on tullut vettä lumen sulamisen, kevättulvien tai 
muun vastaavan syyn vuoksi, tienkäyttäjiä varoitetaan merkillä 
189 (Muu vaara) ja lisäkilvellä "Vettä tiellä 00 cm". 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Vatten p  vägen 00 cm". 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
1_isäkilvet 

9  
Kl-1 1 

24.6.1982 

871 	"VISTMISVELVOLLISUUS MUUTTUNUT" 

TVH 	 Lisäkilpeä käytetään tiellä, 	jolle on etuajo-oikeussuhteissa 
tapahtuneiden järjestelyjen seurauksena asetettu etuajo-oikeus. 
Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkkien 162, 163 tai 164 (Sivu- 
tien risteys) yhteydessä. 

Uudelle pääsuunnalle asetetaan varoitusmerkki 162, 163 tai 164 
ja lisäkilpi "Väistämisvelvollisuus muuttunut", väistämisvelvolli-
selle suunnalle merkki 231 (Väistämisvelvollisuus risteyksessä) 
tai 232 (Pakollinen pysäyttäminen) ja sen ennakkomerkiksi tie- 
merkki "Etuajo-oikeus muuttunut". 

Lisäkilpi ja tiemerkki poistetaan, kun kuusi kuukautta väistä-
misvelvollisuuden muuttumisesta on kulunut. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Väjninqsplikt ändrad". 

se.'c'NrA '.'DES5Ä 7/I4Nrs5 ,' 
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Kuva 2.7.6 
Esimerkki lisäkilven "Väistämisvelvollisuus muuttunut " käytös-
tä. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C51.1,5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KPYTbST 
Lisäkilvet 

KI 19 - 	 1 

24.6.1982 

871 	"YLEISRAJOITUS" 

TVH 	 Yleisrajoitus osoitetaan tarvittaessa nopeusrajoitusmerkillä 80 
km/h ja lisäkilvellä "Yleisrajoitus". Varsinkin liittymissä ja asutus- 
taajamien jälkeen esiintyy tarvetta osoittaa yleisrajoituksen aika-
minen siirryttäessä tiekohtaisen ja paikallisen nopeusrajoituksen 
piiristä yleisrajoitusalueeile. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Alimän begränsning" 

Tarkempia ohjeita yleisrajoituksen merkitsemisestä annetaan no-
peusrajoitusohjeissa. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTtiSTÄ 
Lisäkilvet 

K1-191 

24.6.1982 

872 	"HUOLTOAJO SALLITTU" 

alII 

TLA 21 § 	 Lis8kilvellä 872 oGoitetaan, etU liikennernerkist8 i1menevn 
kiellon estämättä on sallittu: 

1 	 kiinteistön, sUla olevien rakennusten, tilojen ja lait- 
teiden huoltoon liittyvä ajo; 

2 	 jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joi- 
den kantamista ei niiden painon tai muun erityisen 
syyn takia voi kohtuudella edellyttää; 

3 	 sellaisten henkilöiden kuljetus, joiden toiminta- tai 
liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman 
tai sairauden takia taikka muusta syystä rajoittunut; 

4 	 lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottava- 
naan useampi kuin yksi alle 7 vuoden ikäinen lapsi; 

5 	 asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai 

6 	ajoneuvon kullettaminen,  milloin kuljettaja on liikun- 
tav a mm aine n. 

TVH 	 Lis8kilpeä 872 käytetiän yleens8 merkin 312 (Moottorikäyttöi- 
sellä ajoneuvolla ajo kielletty) yhteydessä. Lisäkilpeä voidaan 
käyttää myös muiden ajokieltoa osoittavien merkkien yhteydes-
sa. 

Lisäkilven ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Servicekörning tilläten". 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KPYTdSTA 
Kl-191 

Tiemerkit 24.6.1982 

2.8 	Tiemerkit 

TLA 11 § 	 Liikennemerkit jaetaan varoitusmerkkeihin, etuajo-oikeus- ja 
väistämismerkkeihin, kielto- ja rajoitusmerkkeihin, määräys- 
merkkeihin, ohjemerkkeihin, opastusmerkkeihin ja lisäkilpiin. 

Milloin vahvistettua liikennemerkkiä ei ole, voidaan käyttää 
suorakaiteen muotoista tekstillistä kilpeä. 

TLA 46 § 	 Liikennemerkkien, liikennevalojen ja tiemerkintöjen lisäksi 
voidaan liikenteen ohjaukseen tiellä käyttää sulku- ja varoitus- 
laitteita sekä muita liikenteen ohjauslaitteita sen mukaan kuin 
niistä erikseen määrätään. 

Tielle asetettavien sulkulaitteiden värit ovat punainen ja keltai-
nen. Tienkäyttäjien varoittamiseksi sulkulaitteissa voidaan 
käyttää vilkkuvaa keltaista valoa tai, milloin tie on kokonaan 
suljettu kiinteää punaista valoa. 

Ajoradan ulko- tai yläpuolella olevissa kiinteissä esteissä ja 
varoituslaitteissa käytettävät värit ovat musta ja keltainen. 

TLA 55 § 	 Liikenneministeriö voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytet- 
täväksi muunkinlaisia liikenteen ohjauslaitteita ja antaa tämän 
asetuksen säännöksiä täydentäviä määräyksiä. 

Tie- ja vesirakennushallitus antaa tarkempia ohjeita liikenne- 
merkkien, tiemerkintöjen ja sulkulaitte iden väre istä, rakentees-
ta ja mitoituksesta sekä vahvistaa muut tarpeelliset liikenteen 
ohjauslaitteet. 

LPL 5 § 	 Liikenteen ohjauksessa saa käyttää vain sellaisia merkkejä, 
laitteita ja tiemerkintöjä, jotka täyttävät tie- ja vesirakennus-
hallituksen asettamat väriä, rakennetta ja mitoitusta koskevat 
vaatimukset. 

TVH 	 Tiemerkeillä tarkoitetaan näissä ohjeissa TLA 11 §:n mukaisia 
tekstillisiä kilpiä sekä TLA 46 §:n mukaisia ajoradan ulko- tai 
yläpuolisia varoituslaitteita. 



LIIKENTEEN OHJAUS 
C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTiSTÄ 
Tiemerkit 

Kl-191 

24.6.1982 

AJA HITAASTI 

Tntyhn tai 	syyn vtss-i 	opaslii 'jtrflts pi 
nemmäksi kuin voimasa oleva nopeusrajoitus käytetaan yleensi 
tilapäistä nopeusrajoitusta, joka merkitän rnerkilli 361 (No-
peusrajo i tus). 

Tiemerkkiä "Aja hitaasti" voidaan käyttää tilapiscn nopeusra-
joituksen asemesta, milloin 

- 	 syntyy äkillinen tarve kunnossapitotyöhiin, eikä työ- 
kohteen alueella ole riittävän aihaista nopeusrajoitus- 
ta (50 tai 60 km/h) tai 

- 	 vähäliikenteisellä tiellä on lyhyen aikaa (1-2 päivää) 
kestävä työmaa, jolla ei katsota tarvittavan varsi-
naista nopeusrajoitusta. 

Tiemerkissä on musta teksti keltaisella pohjalla. Ruotsin kieli-
senä tekstinä käytetään 'Kör sakta'. 
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LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
Tiemerkit 

KI- 

24.6.1982 

AJO VALOJEN KYTTii 

tLL 36 § 1 	 MoottorikäyttöiseSSä ajoneuvossa on taajaman ulkopuolella aina 
ajon aikana käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja. 

TVH 	 "Ajovalojen käyttö" - tiemerkit pystytetään rajanylityspaikkoi- 
hin ja niihin satamiin, joihin on säännöllistä autolauttaliikennet-
tä. Merkki sijoitetaan sellaiseen kohtaan, jonka ohitse kaikki 
Suomeen autolla saapuvat joutuvat kulkemaan. Merkki 
pystytetään siten, että teksti on luettavissa Suomeen päin 
tultaessa. Ajovalojen käyttö -merkkejä ei käytetä muualla kuin 
rajanylityspaikoilla, ei esim. taajamasta poistuttaessa. 

Neuvostoliiton 	ja 	Suomen 	välisille 	rajanylityspaikoille 
pystytetään merkit, joissa tekti on suomen, venäjän ja englannin 
kielellä. Norjan ja Suomen välisille rajanylityspaikOille pysty-
tetään merkit, joissa teksti on suomen, norjan ja englannin 
kielellä. Ruotsin ja Suomen välisille rajanylityspaikoille 
pystytetään merkit, joissa teksti on suomen, ruotsin ja 
englannin kielellä. Autolauttojen satamiin pystytetään merkit, 
joissa teksti on suomen, ruotsin, saksan ja englannin kielellä. 

KÄYTÄ AINA AJOVALOJA 1 
TAAJAMIEN ULKOPUOLELLA 

8 

ANVÄNO ALLTID KORLJUSII 
UTANFÖR TÄTORTERNA 
ALWAYS USE HEAD LIGHTS 
OUTSIDE BUILT-UP AREAS 

Kuva 2.8.1 
Ruotsin ja Suomen rajanylityspaikoilla L 
käyttö" -tiemerkki. 
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d•s LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
Tiemerkit 

Kl-191  

24.6.1982 

ERKANEMISMERKKI 

AI 

TVH 	 Merkillä osoitetaan moottori- ja moottoriliikennetien erkane- 
mistien alkamiskohta. Merkillä voidaan osoittaa erkanemiskohta 
myös muussa liittymässä, milloin erkaneminen voi tapahtua 
ajonopeutta oleellisesti pienentämättä. Merkkiä voidaan käyt-
tää pienikokoisena myös ns. "kalanpyrstö1iittymässi" (kuva 
2.8.2). 

Merkin normaalikoko on 600 x 1200 mm ja pieni koko 400 x 800 
mm. Merkki sijoitetaan maastoon siten, että sen alareunan 
korkeus on 1,2 - 2,2 m tien pinnasta. Merkissä on valkoiset 
raidat sinisellä pohjalla. 

Erkanemismerkki asetetaan siten, että merkin reunan etäisyy-
deksi moottoritien ja rampin pientareiden reunasta tulee noin 
metri. Pienikokoinen erkanemismerkki, jota käytetään ns. "ka-
lanpyrstöliittyrnässä" olevan liikennesaarekkeen päässä, voidaan 
asettaa siten, että pylvään etäisyys saarekkeen reunoista on 
vähintään yksi metri. Erkanemismerkkiä ns. "kalanpyrstöliitty-
mään" sijoitettaessa on varmistuttava siitä, että merkki ei 
muodostu liittyvälle liikenteelle näkemäesteeksi. 



722 

LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

-. 
YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTdST 
Ttemerkit 

K1-191 

24.6.1982 

1  

cnaJA 

, D 
ii 	Ii 

Kuva 2.8.2 
Erkanemismerki11i osoitetaan moottoritieltä erkanevan rampin 
erkanemiskohta 

Kuva 2.8.3 
Erkanemismerkkiä voidaan käyttää pienikokoisena ns. "kalan- 
pyrstöliittymäSSä" 
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___ LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTÖST 
Tiemerkit 

191 

24.6.1982 

ETUAJO-OIKEUS MUUTTUNUT 

TVH 	 Merkkiä käytetään, milloin tien väistämisve!vollisuudessa ta- 
pahtuu muutoksia entiseen totuttuun käytäntöön nähden. Yleen-
sä tiemerkkiä "Etuajo-oikeus muuttunut" käytetään samanaikai-
sesti lisäkjlven "Väistämisvelvollisuus muuttunut" kanssa nou-
dattaen lisäkilven yhteydessä annettuja ohjeita. Merkissä on 
keltainen teksti mustalla pohjalla. 

Ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"Förkörsrätt 	ändrad". 
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LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST 
Tiemerkit 

Kl-191 

24.6.1982 

KAARTEEN SUUNTAMERKKI 

TVH 	 Merkkiä käytetään taustamerkkinä kaarteissa, milloin tien reu- 
nan havaitseminefl on poikkeuksellisen vaikeaa esim. tiestä 
poispäin viettävän maaston vuoksi. Merkkiä voidaan käyttää 
poikkeuksellisesti myös kaarteissa, joiden kaarresäde pienenee. 
Käyttö tulee kyseeseen erityisesti pitkissä, muuttuvasäteiSissä 
kaarteissa. Merkkiä käytetään ryhmittäin siten, että yhdessä 
ryhmässä on vähintään kolme merkkiä. 

Merkkejä käytettäessä on huolehdittava siitä, että tien optinen 
ohjaus tulee johdonmukaisesti ja yhtenäisesti merkityksi riittä-
vän pitkällä tiejaksolla. 

Merkit sijoitetaan maastoon siten, että merkin alareuna on 0,8 - 
1,2 m tien pinnan yläpuolella. Merkkien sijoittelu maastoon 
tulee tehdä siten, että merkit antavat johdonmukaisen ja ha-
vainnollisen kuvan tien linjauksesta. Merkit asetetaan kohtisuo-
raan kaarteeseen tulosuuntaa vastaan. 

MuuttuvasäteisiSSä kaarteissa merkkien välinen etäisyys piene-
nee kaarresäteen pienentyessä. Välimatka valitaan seuraavasti: 

- 	 kaarresäde 	50 m, taulujen välimatka 10 m 
- 	 " 	 100 m, 	 15 m 
- 	 " 	 200 m, 	 20 m 
- 	 300 m, 	 30 m 
- 	 400m, 	 40m 
- 	 500m, 	" 	 50m 

Merkin normaali koko 600 x 600 mm ja pieni koko 400 x 400 
mm. Merkissä on keltainen nuoli mustalla pohjalla. 

Kuva 2.8.4 
Esimerkki kaarteen suuntam 



LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTbST 
Tiemerkit 

Kl-191 

24.6.1982 

KORKEUSMERKKI 

TVH 	 Merkkiä käytetään matalien siltojen, tunneleiden tms, yhtey- 
dessä, milloin alikulkukorkeus on alle 4,6 m. Merkkiä käytetään 
yleensä vain kohteissa, jotka sijaitsevat vilkkaasti liikenneöi-
dyillä raskaan liikenteen ja korkeiden kuljetusten käyttämillä 
teillä tai tienkohdissa, joissa muista syistä on normaalia suu-
rempi vaara törmätä esteeseen. 

Merkki sijoitetaan esteeseen siten, että sen alareuna tulet 
siltapalkin tms. esteen alareunan kanssa samaan korkeustasoon. 

Merkissä on keltaisia raitoja mustalla pohjalla. Pienikokoiseri 
merkin korkeus on 200 mm, mustan raidan leveys 300 mm j 
keltaisen raidan leveys 200 mm. Suurikokoisen merkin korkeus 
on 400 mm ja raitojen leveydet 500 ja 400 mm, Merkin kok 
pituus määräytyy esteen mittojen perusteella. 

Jos alitettavan esteen alapinta ei ole tienpi» in s»ut 
mitataan korkeus alimmasta pisteestä ja suurin sallittu ajoneu-
von korkeus lasketaan kuten edellä on selostettu. Holviaukoiss 
ja muissa vastaavissa alikulkuaukoissa, joissa alikulkukorkeus 
vaihtelee tien poikkisuunnassa, mitataan pienin alikulkukorkeus 
aukon kohdalla 1,5 m tien keskiviivasta sivuun. Tämä koht 
merkitään aukon yläosaan sen molemmille puolille keltaisella 
suorakulmalla ja sen sivujen väliin merkitään em. korkeus. 
Merkin 342 alle kiinnitetään tekstillinen lisäkilpi "3,0 m:n 
leveydeltä". Myös ajoradan ulkoreunan kohdalle merkitään au-
kon yläosaan suorakulma ja sen sivujen väliin alikulkukorkeus. 
joka on vapaa korkeus. pyöristettynä alaspiin lihimpin [1. 
m:iin ja vähennettynä 0,]. m:llä. 

Ajoneuvon paikkaan tiellä liit 
holviaukon kohdalle ja sen 
tielle keski- eikä sulkuviivaa. 

Liikennemerkkiä 342 ("Ajon». 	.•.• 

käytetä, jos mitattu todellinen vapaa alikulkukorkeus on suu-
rempi kuin 4,2 metriä. Mikäli mitattu korkeus on 4.2-4.6 
metriä, osoitetaan alikulkukorkeus lisäkilvellä 822 (Vapaa kor-
keus). Merkki 822 kiinnitetään aina esteeseen ajoradan tai 
saman suuntaiselle liikenteelle varattujen kaistojen yläpuolelle. 

Holviaukon tapauksessa saattaa tien keskellä olla yli 4,0 mm 
alikulkukorkeus, vaikka sallittu korkeus ajokaistoille olisikin 
rajoitettu. Tälliuin sovelletaan kuvan 2.8.4 mukaista rnerkintita-
paa. 
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LIIKENTEEN OHJAUS c.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KAYTOSTA 
Tiemerkit 

K1-].91 

24.6.1982 

Kuva 2.8.5 
Esimerkki matalan holviaukon merkitsemiseStä 
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.: ;j 
LIIKENTEEN OHJAUS C.5.1.1.5 

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KYTt1ST 
Tiemerkit 

K1-191 

24.6.1982 

MOOTTORITIELLE KULKU KIELLETTY 

TLA 4 	1 	 Moottoritiellä sekä sen liittymä- tai erkanernistiellä on vain 
moottoriajoneuvoliikenne sallittu. Näillä teillä ei saa kuitenkaan 
kuljettaa moottoriajoneuvoa, jonka suurin sallittu tai rakenteel-
linen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa. 

TLA 8 § 	 Edellä 4 - 7 §:ssä olevia säännöksiä on soveltuvin osin 
noudatettava myös liikenteessä moottoriliikennetiellä sekä sen 
liittymä- ja erkanemistiellä. 

TVH 	 Kaikki jalankulkijat ja pyöräilijät eivät mandollisesti tunne 
ylläolevia säännöksiä, josta syystä moottoritien varrella voidaan 
käyttää kieltotauluja "Moottoritielle kulku kielletty. Tieli iken-
neasetus 4 § 1 " (Förbjudet att beträda motorvägen. 
Vägtrafikförordning 4 § 1). Kieltotaulu pystytetään sellaisiin 
tienkohtiin, joissa on asutusta tien välittömässä läheisyydessä 
tai jotka muusta syystä ovat muodostuneet jalankulkijoiden 
käyttämiksi moottoritien ylityspaikoiksi. 

Moottoriliikennetien varrella voidaan käyttää vastaavasti 
kieltotauluja "Moottoriliikennetielle kulku kielletty. Tieliiken-
neasetus 4 § 1 ja 8 § (Förbjudet att beträda motortrafikleden. 
Vägtrafikförordning 4 § 1 och 8 §). 

Myös muun vastaavan tien varella voidaan käyttää kieltotauluja 
liikenneturvallisuutta vaarantavaa tien ylittämistä kieltämään. 
Kieltotaulun tekstinä käytetään tällöin "Jalankulku ja pyöräily 
ajoradalla kielletty" (Cng- och cykeltrafik förbjuden pä kör-
banan). 

Mikäli edellämainitut kieltotaulut eivät käytännössä osoittaudu 
riittävän tehokkaiksi, tulee tie aidata tarpeelliseksi katsot-
tavalta osaltaan verkkoaidalla. 
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REUNAMERKKI 

-1 

TVH 	 Kapean, liikenteen vaarallisen tienkohdan havaitsemista voi- 
daan tehostaa reunamerkin avulla. 

Merkkiä käytetään pylväiden, pilareiden, siltojen maatukien 
yms. merkitsemiseen, milloin nämä ovat niin lähellä ajorataa, 
että niihin törmäämisen vaaran katsotaan olevan olemassa. 

Reunamerkkiä käytetään osoittamaan tien reunaa, kun ajorata 
kapenee äkillisesti. Kapeneva kohta merkitään reunamerkillä 
siten, että merkit osoittavat ajokelpoisen ajoradan reunan n. 
20 m:n välein. 

Merkkiä voidaan käyttää tarvittaessa myös osoittamaan ajora-
dan levennyksen, esim. linja-auton pysäkin päättymiskohtaa 
erityisesti sisäkaarteessa. 

Kiinteiden sivuesteiden havaitsemista voidaan tehostaa vastaa-
valla tavalla kuin ajoradan yläpuolisten kiinteiden esteiden. 
Merkinnän käyttö on aiheellista, milloin kiinteä sivueste 
kaventaa piennarta tai ajorataa. Lisäksi käytetään 
varoitusmerkkiä 121 (Kapeneva tie). 

Merkit asetetaan sivusuunnassa siten, että niiden ajorataa lä-
hinnä oleva reuna on tasassa sen esteen kanssa, jonka merkitse-
miseen niitä käytetään. Merkin alareunan korkeuden tien pin-
nasta tulee olla vähintään 0,25 m. Este merkitään koko korkeu-
deltaan tai vähintään 1,2 m:n pituisena jaksona. Tarpeen mu-
kaan useampia merkkejä voidaan asettaa päällekkäin. 

Merkin pieni koko on 900 x 300 mm ja normaali koko 1200 x 400 
mm. Pientä kokoa käytetään yleensä taajamissa ja normaalia 
kokoa taajamien ulkopuolella. Merkissä on keltaisia raitoja 
mustalla pohjalla. 
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Kuva 2.8.7 
Reunamerkkiä voidaan käytti rnyis osoKLaf naan pentareen 
levennyksen pittymiskohtaa. 
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REUNAPAALU 

TVH 	 Reunapaalu on keltainen ja varustettu keltaisella heijastimella. 
Lisäksi paalun toisella puolella on, lukuunottamatta 2-ajoratai-
sula teillä ja yleensä kaiteiden päissä käytettäviä paaluja, 
valkoinen heijastin. Heijastimen koko on 75 x 200 mm. Käytet-
tävät reunapaalutyypit hyväksytään erikseen TVH:ssa. 

Reunapaaluilla merkitään sellaisia tien kohtia, joissa sumun, 
usvan, pimeyden tai tien kaarresuhteiden vuoksi tien reunan 
merkitseminen on liikenneturvallisuuden vuoksi tarpeellista, mi-
käli näillä kohdilla ei ole tarpeen käyttää kaiteita. Paalut 
asetetaan tiehen nähden siten, että tien oikealla puolella näkyy 
paalun keltainen heijastin ja vasemmalla puolella vastaavasti 
valkoinen. 

1. Reunapaalujen käyttö kaarteissa 

Reunapaalut asetetaan kaarteissa yleensä vain kaarteen ulko-
reunalle ja reunapaalujen keskinäisenä etäisyytenä käytetään 
1/20 - 1/10 säteen pituudesta. Reunapaaluja asetetaan tangent-
tipisteiden ulkopuolelle vähintään 30 - 100 m:n matkalle vähi-
tellen suurenevin välein. Suoralla tienkohdalla saa reunapaaluieri 
keskinäinen etäisyys olla korkeintaan 100 m. Milloin kaarteessa 
tien molempien reunojen merkitseminen katsotaan tarpeellisek-
si, paalujen tulee olla kohdakkain. Merkittäessä tien ulkoreunat 
kaarteissa ja vastakaarteissa tulee kaarteiden suunnan vaihtu-
miskohtaan asettaa yksi tai kaksi paalua kohdakkain tien 
molemmille puolille. 

2. Kapean rumpu- tai siltakohdan merkitseminen reunapaaluilla 

Rummun tai sillan kaventaessa ajokelpoista ajorataa merkitään 
kohta kolmella reunapaalulla, jotka sijoitetaan 20 m:n välein 
rumpua tai siltaa lähestyttäessä tien oikealle puolelle. Paalut 
sijoitetaanSite,n,että lähin paalu on ajokelpoisen ajoradan 
reunan kohdalla ja muut paalut siten, että tien kapeneminen 
tulee joustavaksi. 
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3. Reunapaalun käyttö kaiteen pään kohdalla 

Yksiajorataisella tiellä käytetään reunapaaluja kaiteen pään 
merkitsemiseen yleensä vain tien oikealla puolella. Merkitserni-
nen tapahtuu lähelle kaiteen päätä pystytetyllä paalulla, joka 
sijoitetaan oheisessa kuvassa esitetylle kaidelinjalle. Kaiteen 
päässä tien oikealla puolella yksinään olevassa reunapaalussa on 
vain keltainen heijastin. Yksiajorataisella tiellä tien vasernmal-
la puolella olevan kaiteen pää merkitään reunapaalulla, jos tie 
kapenee rummun, sillan tai muun sellaisen johdosta. Vasemmal-
la puolella käytetään ajosuunnasta katsottuna valkoista heijas-
tinta. 

Kaksiajorataisella tiellä käytetään kaiteiden alkupäässä reuna-
paaluja ajoradan molemmin puolin ja paalut varustetaan ajo- 
suunnasta katsottuna keltaisin heijastimin. 

4. Reunapaalun käyttö liittymissä 

Liittymissä, joissa kaiteet tai tiemerkinnät eivät pimeänä aika-
na riittävästi osoita liittyvän tien reunoja, käytetään reunapaa-
luja. Liittymissä olevissa reunapaaluissa käytetään ainoastaan 
keltaista heijastinta siten, että heijastin näkyy vain tulosuun-
nassa oikealla puolella. 

5. Reunapaalujen sijoittaminen poikkileikkaukseen 

Reunapaalujen korkeuden tulee yleensä olla 0,75 - 1,00 m 
ajoradan pinnasta mitattuna. Loivaluiskaisen (1:3 tai loivempi) 
tien reunapaalut sijoitetaan siten, etteivät ne estä tien aurausta 
eli 30 - 50 cm:n etäisyydelle tien reunasta. Jyrkempiluiskaisilla 
teillä reunapaalut sijoitetaan välittömästi tien reunan ulkopuo-
lelle. 
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Kuva 2.8.9 
Reunapaalu kaiteen viistossa, maahan upotetussa päässä 
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SAMMUTA AJOVALOT ODOTUSAJAKSI 

!i!1!P 	°'' 
Keltela.. Mlj..ttn 

Muu. 

1 
-- 1400 

TVH 	 Lauttaa odottavien ajoneuvojen ajovalot heijastuvat vedestä ja 
vaikeuttavat lautan kuljettajan työtä hänen ohjatessaan lauttaa 
rantaan. Ennen suojalaitteita pysäytetyssä ajoneuvossa ei 
tarvita ajovaloja, vaan seisontavalot riittävät. Lautalle 
ajettaessa on käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja. 

Lauttapaikoilla voidaan lautan turvallisen kuljettamisen helpot-
tamiseksi määrätä ajovalot sammutettaviksi lautan odottamisen 
ajaksi tiemerkillä "Sammuta ajovalot odotusajaksi". 

Ruotsinkielisenä tekstinä käytetään "Släck körljus under vänte-
tiden". 
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TAUSTAMERKKI 

TVH 	 Taustamerkki koostuu 1 200 mm:n pituisista lamelleista, joita 
voidaan käyttää yksi tai kaksi peräkkäin. 

Lamellin korkeus on 600 mm. Taustamerkki kootaan kandesta 
peräkkäisestä lamellista, milloin tiellä käytettävä ajonopeus on 
suurempi kuin 80 km/h tai taustamerkki näkyy kauempaa kuin 
300 m:n etäisyydeltä. Merkissä on keltaisia nuolia mustalla 
pohjalla. 

Merkkiä käytetään osoittamaan ajoradassa olevia poikkeukselli-
sen pienisäteisiä kaarteita, yllättäviä ajosuunnan muutoksia 
sekä eräissä tapauksissa T-liittymän taustamerkkinä. 

Merkkiä voidaan käyttää myös optisen ohjauksen parantami-
seen, milloin uuden tien linjaus haarautuu vanhasta tiestä ja 
erkanemiskohdassa saattaa syntyä epäselvyyttä tien jatkumises-
ta. 

Milloin taustamerkkiä käytetään poikkeuksellisen pienisäteises-
sä kaarteessa, on kaarteesta varoitettava myös varoitusmerkillä 
111 (Mutka oikealle), 112 (Mutka vasemmalle), 113 (Mutkia, 
joista ensimmäinen oikealle) tai 114 (Mutkia, joista ensimmäi-
nen vasemmalle). 

Taustamerkki sijoitetaan maastoon siten, että sen alareuna on 
0,8 -1,2 m tien pintaa korkeamalla. Merkkien sijoittelu maas-
toon tulee tehdä siten, että merkki tai merkit antavat johdon-
mukaisen ja havainnollisen kuvan tien jatkumisesta. Taustamer-
km tulee olla kohtisuorassa kaarteeseen tulosuuntaa vastaan. T- 
liittymässä taustamerkki pystytetään kuitenkin siten, että 
merkki on päätien suuntainen riippumatta liittymiskulmasta. 

Taustamerkkiä ei saa sijoittaa maastoon siten, että muista 
suunnista lähestyville tienkäyttäjille syntyy väärinkäsityksiä. 

Milloin taustamerkki asetetaan mäen harjanteen taakse siten, 
että tienkäyttäjä havaitsee sen lähempää kuin pysähtymisnäke-
män päästä, voidaan samaan telineeseen sijoittaa kaksi tausta- 
merkkiä päällekkäin. Taustamerkit sijoitetaan siten, että kah-
den päällekkäisen taiistmerkin etäisyys korkeussuunnassa on 
vähintään 1,0 m. 
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Kuva 2.8.10 
Taustamerkki käytetn mm. T-liittymän taustamerkkini 

Kuva 2.8.11 
Kumpareen taakse jvn taustamerkin havaittavuutta voidaan 
parantaa sijoittamalla kaksi taustamerkkiä samaan telineeseen 
päällekkäin. 
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TAUSTAMERKKI VARALASKUPAIKALLA 

TVH 	 Varalaskupaikan päättymiskohta on ii ikenneturvallisuussyistä 
tarpeen merkitä taustamerkillä, jotta varalaskupaikan suunnas-
ta tuleva ajoneuvo ei varalaskupaikan päättymiskohdassa ajaisi 
tieltä. Varalaskupaikan taustamerkki sijoitetaan 5-6 m:n etäi-
syycielle varalaskupaikan levennyksen päättymiskohdan jälkeen, 
1-2 m:n etäisyydelle pientareen ulkoreunasta. Varalaskupaikan 
taustamerkin alareunan korkeus ajoradan pinnasta on paikka-
kunnan lumisuusolosuhteista riippuen 1 - 1,5 m. 

Merkin sijoittaminen ko. paikkaan haittaa varalaskupaikan len-
totoimintaa siten, että se lyhentää käyttökelpoista kiitotien 
pituutta n. 50 m:llä. Tästä syystä merkin varret on tehtävä 
siten, että merkki voidaan taittaa maanpintaan etukäteen suun-
nitellun lentotoiminnan ajaksi. 

Merkissä on keltaisia raitoja mustalla pohjalla. 

Kuva 2.8.12 
Taustamerkin sijoittaminen varalaskupaikalle. 
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YLEINEN NOPEUSRAJOITUS 

TLL 25 § 	 Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä nopeusrajoi- 
tuksesta koko maassa tai tietyssä osassa maata. Tiekohtaisesti 
ja paikallisista nopeusrajoituksista päättää liikenneministeriön 
tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti ja 51 §:n 
säännöksiä noudattaen se, jolle liikenteen ohjauslaitteen asetta-
minen kuuluu. 

TVH 	 "Yleinen nopeusrajoitus"-tiemerkillä ilmoitetaan maahamme 
saapuville 	autoilijoille 	voimassa 	olevasta 	tiekohtaisesta 
nopeusrajoitusjärjestelmästä. 

Merkit pystytetään rajanylityspaikoille ja niihin satamiin, joihin 
on säännöllistä autolauttaliikennettä. Merkki pystytetään 
sellaiseen kohtaan, jonka ohitse kaikki Suomeen autolla saapu-
vat joutuvat kulkemaan siten, että teksti on luettavissa 
Suomeen päin tultaessa. 

Neuvostoliiton 	ja 	Suomen 	välisille 	rajanylityspaikoille 
pystytetään merkit, joissa teksti on suomen, venäjän ja 
englannin kielellä. Norjan ja Suomen välisille rajanylityspaikoil-
le pystytetään merkit, joissa teksti on suomen, norjan ja 
englannin kielellä. Ruotsin ja Suomen välisille rajanylityspai-
koille pystytetään merkit, joissa teksti on suomen, ruotsin ja 
englannin kielellä. Autolauttojen satami in pystytetään merkit, 
joissa teksti on suomen, ruotsin, saksan ja englannin kielellä. 

• YLEiNEN f1OPEL]SRAJOITLJS 
= 	ELLEI LIIKENNEMERKeLLÄ MUUTA OSOIT ETA 

ÄLLMÄN FARTBEGRANSNING 
- 	CM INTE M[D TRAFIKMAKEN ANNE ANVISAS 

!i 	GENERAL SPEEDLJMIT 
: 	UNLESS CTHERWISE INOICATEO BY SIGNS 

Kuva 2.8.6 
Ruotsin ja Suomen rajanylityspaikoilla käytettävä "Yleinen no-
peusrajoitus"-tiemerkki. 
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YLEINEN TIE PÄÄTTYY 

TVH 	 Merkkiä käytetään osoittamaan yleisen tien päättyminen erityi- 
sesti silloin, kun tieyhteys jatkuu yksityisenä tienä. 

Merkkiä voidaan tarpeen mukaan käyttää myös silloin, kun 
yleinen tie päättyy laiturille, joka ei ole valtion tai kunnan 
hoidossa. 

Merkissä on valkoinen teksti sinisellä pohjalla. 

Ruotsin kielisenä tekstinä käytetään 
"AlImän väg upphör". 
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