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3A YLEISTÄ 

3A-1 Ohjeiden käyttö 

Yleistä 

Näitä ohjeita käytetään yleisten teiden viitoituk-
sessa. Ohjeita voidaan soveltaa myös katujen 
ja kaavateiden, erityisesti pitkämatkaiselle tai 
kauttakulkuliikenteelle tärkeiden reittien viitoi-
tuksessa. Ohjeita laadittaessa on otettu huomi-
oon tieliikennelaki, tieliikenneasetus sekä liiken-
neministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista. 

Muut julkaisut 

Viitoitukseen liittyviä ohjeita on myös seuraavis-
sa julkaisuissa: 

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä. TIEL 
2131909. Ohje sisältää käyttöperiaatteiden li-
säksi liikennemerkkeihin liittyvät säädöstekstit. 
Ohjeessa on käsitelty myös viitoitukseen liittyvi-
nä erityistapauksina mm. vaarallisten aineiden 
reittien merkitseminen, liikenteen ohjaus tulli- 
asemilla ja valtakunnan rajanylityspaikoilla. 

Liikennemerkkien pystytys. TIEL 2131911. 
Pystytysrakenteita ja niiden mitoitusta koskevat 
ohjeet. 

Tyyppipiirustuskokoelma: 	Tienrakennus- 
suunnitelman osaan RI 2 "Liikenteenohjaus-
suunnitelma" liittyvät Ty 12/ -sarjan tyyppi- 
piirustukset. Kokoelma sisältää yksityiskohtai-
sia rakennepiirustuksia mm. portaaleista ja ris-
tikkotukirakenteista sekä niiden perustamisesta. 

Liikennemerkkipiirustukset; kansiot 1 ja 2. 
TIEL 2131908. Kansiot sisältävät !iikennemerk-
kien yksityiskohtaiset mitoituspiirustukset. Kan-
siot päivitetään mitoituksen muuttuessa tai 
otettaessa käyttöön uusia liikennemerkkejä. 
Opastusmerkkien mitoitusta ja värejä koskevat 
piirustukset ovat kansiossa 2. 

LIMI 2.1. MS-DOS/Paradox 3.5 -ohjelmistopoh-
jainen opastusmerkkien mitoitusohjelma, 

Palvelukohteiden viitoitus. TIEL 2133876. 
Ohjeet palvelukohteiden viitoituksessa käytettä-
vien opastusmerkkien käytöstä. 

Liikenne tietyömaalla. TIEL 2272000. Tietyön 
aikaisten järjestelyjen edellyttämä viitoitus. 

Alueellisen viitoitussuunnitelman laatimi-
nen. TVH 741813. 

Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä ja 
osoitekartta. Ohjeet. Suomen Kunnallisliitto, 
Suomen Kaupunkiliitto, Finlands Svenska Kom-
munförbund. 1988. 

Yleisohjeet kadunnimikilvistä ja niiden käyt-
tämisestä. Suomen Kaupunkiliitto. Julkaisu B 
32. 1970. 

Tiedotustaulut/Opastusmerkit/opasteet. 
Graafinen ohjeisto, Tielaitos 1991. 

Ulkoilun ja urheilun merkit. Suomen Standar-
disoimisliitto. SFS 4424. 1988. Ohjetta voidaan 
soveltaa ulkoilualueiden ja palvelukohteiden si-
säiseen opastukseen. 

3A-1 
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3A-2 Käsitteitä 

Ohjeen soveltamisen helpottamiseksi tekstissä 
on käytetty seuraavia vakiosanontoja. 

Käytetään (merkitään, osoitetaan, viitoite-
taan) 
Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu. So-
velletaan niissä tilanteissa, jotka on ohjeissa 
määritelty. 

Käytetään yleensä 
Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu. Voi-
daan tehdä erityisistä syistä toisinkin. 

Voidaan käyttää 
Harkinnan varainen ratkaisu. Jos sovelletaan, 
noudatetaan ohjeissa esitettyä tapaa. 

Asettaminen 
Liikennemerkin pystyttämistä koskeva päätök-
senteko ja toimeenpano. Liikenteen ohjauslait-
teen asettaa yleiselle tielle tielaitos. Kunta aset-
taa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennus-
kaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle lii-
kennealueelle (Tieliikennelaki 51). 

Sijoittaminen 
Liikennemerkin paikan tarkka määrittäminen 
tien pituus- ja poikkisuunnassa. 

Pystyttäminen 
Merkin paikoilleen rakentaminen sijoituspaikalla. 

Viitoitus 
Reitin merkitseminen opastusmerkeillä. 

Viitoittaa 
Osoittaa kohteeseen johtava reitti opastusmer-
kei 1 lä. 

Opastus 
Reitin valintaa ja reitillä pysymistä helpottavan 
tiedon antaminen. 

Opastaa 
Antaa tietoa, joka auttaa tienkäyttäjää pysy-
mään oikealla reitillä. 

Opaste 
Yleisnimitys opastusmerkille, taululle, kilvelle tai 
laitteelle, joka ei ole aina liikennemerkki. Esim. 
muuttuva opaste tai informaatio, usein itse vies-
tin sisältö, jolla annetaan erilaista tietoa. (Vrt va-
lo-opaste on liikennevalo-opastimella annettava 
ajo-ohje). 

Opastusmerkki 
Tieliikenneasetuksen mukainen liikennemerkki, 
jota käytetään tiellä kulkevan opastusta ja suu n-
nistusta varten. 

Viitta 
Yleisnimitys tieliikenneasetuksen mukaisille vii-
toille, jotka ovat: tienviitta, erkanemisviitta, yksi-
tyisen tien viitta, osoiteviitta, kevyen liikenteen 
viitta, kiertotien viitta, paikalliskohteen viitta, 
moottori- ja moottoriliikennetien viitta, liityntäpy-
säköintiviitta, ajokaistan yläpuolinen viitta ja ajo- 
kaistan yläpuolinen erkanemisviitta. 

Edullisin reitti 
Kullekin tienkäyttäjäryhmälle tarkoituksenmukai-
nen reitti toiminnallisesti korkealuokkaisen tien 
kautta. Edullisimman reitin määrityksissä ote-
taan huomioon viitoitettavan tien laatu ja kunto 
sekä liikenteen vaikutukset rakennetulle ympä-
ristölle, erityisesti kevyen liikenteen turvallisuu-
delle, liikenteen jäsentelylle jne. Vähäinen mat-
kan tai ajan säästö ei tee toiminnallisesti alem-
piluokkaisen tien kautta kulkevaa reittiä edulli-
semmaksi. 

Päällekkäinen tiejakso 
Kanden tai useamman tien yhteinen osuus. Kul-
lakin tiellä voi olla oma numeronsa (päällekkäin 
numeroitu tiejakso), tai vain yhdellä tiellä on nu-
mero yhteisellä osuudella ja muiden teiden nu-
merointi alkaa vasta niiden erkanemiskohdasta 
(toiminnallisesti päällekkäinen tiejakso). 

Taajama 
Liikennemerkillä 571 (Taajama) osoitettu alue. 

3A-2 
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3A-3 Kielisuhteet ja käytettävät 
lyhenteet 

Kielisuhteet 

Liikennemerkissä ja sen lisäkilvessä käytettä-
vän tekstin kielen ratkaisevat sen kunnan kieli-
suhteet, jossa merkki sijaitsee (liikenneministe-
riön päätös liikenteen ohjauslaitteista 384/94, 
10). 

Opastusmerkissä käytettävä teksti on yksikieli-
sessä kunnassa yksikielinen kunnan kielen mu-
kaan ja kaksikielisessä kunnassa kaksikielinen, 
kunnan enemmistön kieli ylempänä. Poikkeuk-
sena tästä tulee kuitenkin yksikielisessä kun-
nassa sijaitsevalla valta- ja kantatiellä sekä 
moottori- ja moottoriliikennetiellä olevassa 
opastusmerkissä käyttää kaksikielistä opastusta 
seuraavissa tapauksissa: 

1) yksikielisessä ruotsinkielisessä kunnassa tien 
suuntaa ja erkanevaa suuntaa osoittavassa 
opastusmerkissä, jos viitoitettava kohde on yk-
sikielisessä suomenkielisessä kunnassa tai kak-
sikielisessä kunnassa, jossa suomi on enem-
mistön kielenä; ja 

2) yksikielisessä suomenkielisessä kunnassa 
tien suuntaa ja erkanevaa suuntaa osoittavassa 
opastusmerkissä, jos viitoitettava kohde on yk-
sikielisessä ruotsinkielisessä kunnassa tai kak-
sikielisessä kunnassa, jossa ruotsi on enemmis-
tön kielenä. 

Saamelaisten kotiseutualueella olevassa opas-
tusmerkissä käytetään suomen kielen lisäksi 
saamen kieltä. Käytettävä saamen kieliasu 
määräytyy sen mukaan, mitä kieltä kyseisellä 
alueella vallitsevasti käytetään. Nimistö tarkiste-
taan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
saamen kielen toimistosta. 

Erityisistä syistä opastusmerkissä voidaan käyt-
tää suomen ja ruotsin kielen lisäksi muutakin 
kieltä. Viitoitettaessa valtakunnan rajan takana 
oleva kohde voidaan käyttää suomen ja ruotsin 
lisäksi kyseisen maan kieltä. Tällöin esimerkiksi 
Venäjällä sijaitsevan kohteen kielten järjestys 
yksikielisessä suomenkielisessä kunnassa olisi 
suomi, ruotsi, Venäjä. 

Yksikielisessä 	suomenkielisessä 	kunnassa 
voidaan kohde KESKUSTA viitoittaa kaksikieli-
senä KESKUSTA, CENTRUM. 

Opastusmerkkien kielisuhteissa noudatetaan 
valtioneuvoston päätöstä virka- ja itsehallinto- 
alueiden kielellisestä jaotuksesta (1364/92). 
Päätös annetaan 10 vuodeksi kerrallaan. Pää-
töksessä määritellään lääneittäin virallisen tilas-
ton perusteella katsotaanko kunta Suomen- tai 
ruotsinkieliseksi taikka kaksikieliseksi. Päätök-
sessä määritellään myös kaksikielisten kuntien 
enemmistön kieli. Päätös on tämän ohjeen liit-
teenä. 

Jos viitoitettavalla kohteella ei ole yleisessä 
käytössä Sekä Suomen- että ruotsinkielistä viral-
lista nimeä, käytetään opastusmerkeissä kieli- 
suhteista riippumatta sitä nimeä, joka on ylei-
sesti tunnettu. Tarvittaessa nimen voivat tarkis-
taa kunnan katujen ja teiden nimiä käsittelevä 
toimikunta tai tekninen henkilöstö. Nimen voi 
tarkistaa myös Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen kielitoimiston nimineuvonnasta. 

Lyhenteet 

Lyhenteinä voidaan käyttää vakiintuneita, kieli-
toimiston hyväksymiä lyhenteitä: 
Kohde 	 suomi 	ruotsi 
ASEMA AS. STN 
KIRKKO KKO K:A 
KIRKONKYLÄ KK. KBY 
POHJOINEN P N 
ITÄINEN 1 Ö 
ETELÄINEN E s 
LÄNTINEN L V 

Esimerkkejä: 
KAUKLAHTI, AS. 	KÖKLAX STN 
SIPOO, KKO 	SIBBO K:A 
TEERIJÄRVI, KK. 	TERJÄRV, KBY 
MÄNTSÄLÄ E 

3A-3 
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3A-4 Värit 

Viitoituksessa käytetään seuraavia väriyhdistel-
miä: 

Sininen pohjaväri, valkoinen teksti 

- Perusväri yleisillä teillä käytettävissä 
opastusmerkeissä. 

- Paikannimikilpi ja kunnanrajakilpi muualla 
kuin moottoriväylällä. 

- Taajaman ulkopuolella yleisen tien suun-
nassa sijaitsevaa erityiskohdetta osoittava 
viitta ja suunnistustaulun osa. 

- Palvelukohteiden opastusmerkit myös 
moottoriväylillä ja taajamissa. 

- Ajokaistan yläpuolinen palvelukohdetta 
osoittava viitta taajaman ulkopuolella. Pal-
velukohde voidaan viitoittaa yläpuolisella 
viitalla, kun kohteeseen johtaa oma kään-
tymiskaista. 

Vihreä pohjaväri, valkoinen teksti 

- Moottoritien ja moottoriliikennetien suun-
tainen ja näille teille opastava viitoitus. 
Värien käyttöä moottoriväylillä on käsitelty 
tarkemmin kohdassa 3D-3. 

- Paikannimikilpi ja kunnanrajakilpi mootto-
riväylällä. 

Valkoinen pohjaväri, musta teksti 

- Taajamassa sijaitsevaa paikalliskohdetta 
ja erityiskohdetta osoittava viitta ja suun-
nistustaulun osa. 

- Ajokaistan yläpuolinen palvelukohdetta 
osoittava viitta taajamassa. 

Musta pohjaväri, valkoinen teksti 

- Yksityisen tien viitta ja yksityisen tien 
suuntaan osoittava suunnistustaulun osa. 

- Osoiteviitta ja osoiteviitan ennakkomerkki. 

- Yksityisen tien suunnassa sijaitsevaa eri-
tyiskohdetta osoittava viitta ja suunnistus- 
taulun osa. 

- Maaseutuyritys -merkki.  

• Keltainen pohjaväri, musta teksti 

- Kiertotien viitat ja kiertotien suuntaan 
osoittavat suunnistustaulujen osat. 

• Ruskea pohjaväri, valkoinen teksti 

- Matkailutie -merkki. 

Samaan suuntaan osoitettavien eri pohjaväreillä 
viitoitettavien kohteiden järjestys opastusmer-
kissä ylhäältä alas on yleensä vihreä, sininen, 
valkoinen. 

3A-4 
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3A-5 Tekstityypit ja tekstikoot Taulukko 2 
Tekstikoot (mm) taajamien ulkopuolella 

Opastusmerkkien tekstissä käytetään tielaitok- ____________________________________________ 
sen vahvistamaa kirjaintyyppiä. Tekstikoot ovat: Opastusmerkki 	Moottori- 	Valta-, 	Muut tiet 
300, 200, 150, 120, 100 ja 80 mm. Ellei jäljem- ja mootto- kanta- 

pänä 	asianomaisen 	opastusmerkin 	ohjeiden riliikenne- 	ja seu- 
tiet kohdalla toisin esitetä, opastusmerkissä käytet- tutiet 

tävä tekstikoko valitaan taajamassa taulukon 1 Ajokaistan ylä- 
ja taajaman ulkopuolella tau lukon 2 avulla. puolinen viitta 	300 	300 	300 (200) 

Suunnistustaulu 300 	200 	200 
Taulukko 1 Etäisyystaulu 	300 	200 	200 
Tekstikoot (mm) taajamissa- Erkanemisviitta 	300 	200 	200 
__________________________________________ Moottori- ja 
Opastusmerkki 	Valta, kanta ja 	Muut tiet moottoriliiken- 

seututiet netien viitta 	 200 	200 

Ajokaistan ylä- Tienviitta 	 200 	200 (150) 

puolinen viitta 	300 (200) 	300 (200) Kiertotien viitta 	300 	200 	200 (150) 

Suunnistus- Paikalliskohteen 

taulu 	 200 	200 (150) viitta 	 200 	200 (150) 

Etäisyystaulu 	200 	200 (150) Paikannimikilpi 	300 	200 	200 

Moottori- ja Kunnan rajakilpi 	200 	200 	200 

moottoriliikenne- Yksityisen tien 

tien viitta 	200 	200 (150) viitta 	 150 	150 (120) 

Tienviitta 	200 	200 (150) Osoiteviitta 	 120 	120 (100) 

Kiertotien viitta 	200 	200 (150) 
Paikalliskohteen Sulkeissa olevaa kokoa voidaan käyttää vähälii- 
viitta 	 200 (150) 	200 (150) kenteisellä tiellä, 	kun teksti on paikalliset olo- 
Paikannimikilpi 	200 (150) 	200 (150) suhteet ja käytetyt ajonopeudet huomioon otta- 
Kunnanrajakilpi 	200 	200 en riittävän etäältä selvästi luettavissa. 
Yksityisen tien Erikoiskuljetusverkolla olevissa ajokaistan ylä- 
viitta 	 120 	120 (100) puolisissa 	opastusmerkeissä 	käytetään 	aina 
Osoiteviitta 	100 	100 (80) 300 mm:n tekstikokoa. 

Sulkeissa olevaa kokoa voidaan käyttää, jos 
merkit muuten muodostuvat liian suuriksi esi-
merkiksi kaupunkikuvan kannalta. 

Kevyen liikenteen opastusmerkkien tekstikoot 
ovat 45 tai 60 mm. Tekstikoko valitaan paikalli-
set olosuhteet huomioon ottaen siten, että teksti 
on riittävän etäältä luettavissa. 

Erikoiskuljetusverkolla olevissa ajokaistan ylä-
puolisissa opastusmerkeissä käytetään aina 
300 mm:n tekstikokoa. 
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3A-6 Opastusmerkkien sijoittami-
nen, rakenne ja materiaalit 

Sijoittaminen 

Opastusmerkit sijoitetaan tien poikkileikkauk-
seen mandollisuuksien mukaan yhtenäisesti sa-
malla tienosalla. Yhdenmukainen merkkien kor-
keusasema tien pinnasta ja etäisyys tien reu-
nasta ovat eduksi tieympäristölle. Periaate ei si-
sällä ehdotonta samanlaisten rakenteiden ja 
materiaalien käyttämistä. 

Sijoituspaikkaa valittaessa on kiinnitettävä huo-
miota erityisesti: 

- opastusmerkkiä ei saa sijoittaa sisäkaartee-
seen tai liittymäalueelle siten, että se huo-
nontaa haitallisesti näkemää 

- merkki sijoitetaan mandollisuuksien mukaan 
aurauslumen aiheuttaman voimakkaimman 
iskun vaikutusalueen ulkopuolelle 

- lumiolosuhteet otetaan huomioon siten, ettei 
lumi kinostuessaan peitä merkkiä 

- liikenneturvallisuus otetaan huomioon sijoit-
tamalla merkki mandollisen törmäyksen kan-
nalta turvalliseen paikkaan, kuten vastaluis-
kaan tai kaiteen taakse. 

Opastusmerkkien sijoittamista on käsitelty lisäk-
si tämän ohjeen merkkikohtaisissa ohjeissa. 

Opastusmerkkien rakenne 

Opastusmerkkien pystytysrakenteet suunnitel-
laan kestämään tauluun kohdistuvat kuormituk-
set, joista mitoituksessa ratkaisevimmat ovat 
tuulenpaine ja aurauskuorma. Törmäyksessä 
myötäävien rakenteiden käyttäminen on suosi-
teltavaa kohteissa, joissa merkkiin törmäämisen 
vaara on olemassa. 

Pystytysrakenteiden valintaa ja mitoitusta on 
käsitelty ohjeessa "Liikennemerkkien pystytys" 
TIEL 2131911. 

Opastusmerkkien pystyttäminen ristikkotukia 
käyttäen on esitetty tyyppipiirustuksissa Ty 12. 

Portaaleja koskevat tyyppipiirustukset on esitet-
ty samoin piirustuksissa Ty 12. 

Opastusmerkkien materiaalit 

Taulun pohjamateriaali 

Opastusmerkkien taulumateriaalina käytetään 
yleensä liikennemerkkivaneria tai alumiinilevyä. 

Asianmukaisesti valmistettuna vanerimerkki 
kestää hyvin talviaikaisia sään ja kunnossapi-
don rasituksia. 

Alumiinilevystä valmistettu opastusmerkki vaatii 
tien reunaan sijoitettuna aina tehokkaan yksit-
täisten lamellien tuennan aurausiskujen aiheut-
taman lommandusvaaran poistamiseksi. Ajo- 
kaistan yläpuolisten viittojen materiaalina käyte-
tään yleensä alumiinilevyä asennustyön helpot-
tamiseksi. Portaaleissa saatetaan joutua vaihta-
maan mandollisia vaurioituneita lamelleja nosto-
korityönä. 

Heijastava kalvo 

Yleisperiaatteena heijastavan kalvomateriaalin 
valinnassa voidaan pitää 1-luokan kalvon käyttä-
mistä moottoriväylillä ja valaistuilla tiejaksoilla 
sekä valaistuilla liittymäalueilla. Valkoisen poh-
jakalvon osalta on kuitenkin varmistettava, ettei 
merkin luettavuus heikkene, eikä valkoinen väri- 
kenttä muodostu liian hallitsevaksi muuhun 
merkkiin nähden. 11-luokan kalvo soveltuu hyvin 
valaisemattomille tiejaksoille muulla tieverkolla. 
Portaalien tauluissa käytetään 1-luokan kalvoa. 
Lisäksi portaalien taulut suositellaan valaista-
vaksi erillisillä valaisimilla. 
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Viitoitus 

3B VIITOITUSPERIAATTEET JA VIITOITUSKOHTEET 

3B-1 Viitoitusperiaatteet 

Viitoituksen tarkoituksena on yhdessä asianmu-
kaisen kartan kanssa opastaa tienkäyttäjä koh-
teeseensa edullisinta reittiä. 

Kun viitoitusta suunnitellaan, oletetaan, että 
tienkäyttäjä selvittää ensin kartalta, missä päin 
kohde sijaitsee. Samoin oletetaan, että hän sel-
vittää samalla pääpiirteittäin ne tiet, joita pitkin 
hän pääsee kohteeseensa. Viitoituksella var-
mistetaan oikealla reitillä pysyminen. 

Tienkäyttäjän havaintokyky liikenteessä on ra-
jallinen. Hän pystyy toimimaan vain selkeiden, 
ja yksinkertaisten viestien perusteella. Tämän 
vuoksi viitoitettavien kohteiden lukumäärä on 
rajallinen. 

Tienkäyttäjää opastetaan 

1. kaukokohteiden viitoituksen ja tien numeroi-
den avulla lähelle kohdettaan, 

2. edelleen lähi- tai paikalliskohteita viitoitta-
maila ja 

3. lopuksi tien nimikilpiä sekä osoitenumeroita 
käyttäen määränpäähänsä. 

Viitoitus palvelee sekä pitkämatkaista että pai-
kallista liikennettä. Pitkämatkaista tienkäyttäjää 
viitoitus palvelee siten, että karttaa hän tarvit-
see vain matkan alkuvaiheessa ja uudelleen 
kohteen läheisyydessä. Matkan aikana tienkäyt-
täjä pysyy oikealla reitillä viitoituksen avulla. 

Suuri osa paikallisesta liikenteestä tuntee paik-
kakunnan tiestön ja tarvitsee viitoitusta yleensä 
vain kohteeseen johtavan tien liittymäpaikan ha-
vaitsemiseen. 

Viitoituksen perustavoitteet ovat 

Havaiftavuus 
Viitoituksessa käytettävät merkit sijoitetaan hel-
posti havaittaviksi. Merkit valmistetaan koko-
naan pinnaltaan heijastavasta kalvomateriaalis-
ta lukuunottamatta mustapohjaisia merkkejä. 

Ymmärrettävyys 
Viitoituksessa käytettävät merkit suunnitellaan 
selkeiksi. Viestien sijoittamisessa noudatetaan 
merkkien mitoittamisesta sovittuja periaatteita, 
m itoitusohjeita. Tekstissä käytetään riittävän 
suurta kirjainkokoa. Viitoitus on yksikäsitteistä. 
Tietoa tarjotaan riittävästi, mutta ei liikaa. 

Jatkuvuus 
Tietyn kohteen viitoitus jatkuu aloituskohdasta 
katkeamattomana perille saakka. 

Yhdenmukaisuus 
Samantyyppisissä tilanteissa käytetään saman-
kaltaista ratkaisua. Samanlaiset liittymät peräk-
käisillä tiejaksoilla viitoitetaan samalla tavalla. 

Ohjaus edullisimmalle reitille 
Kohteeseen viitoitetaan tietyltä suunnalta edulli-
sinta reittiä pitkin. Eri tienkäyttäjäryhmille voi-
daan viitoittaa sitä parhaiten palveleva reitti. 
Vaihtoehtoiset reitit viitoitetaan käyttäen viitoi-
tuskohteina niiden varrella olevia kohteita. 

Liikenneturvallisuus 
Viitoituksen avulla autoilija voi riittävän ajoissa 
päättää ajokaistan valinnasta ja mandollisesta 
kääntymisestä liittymässä. Viitoituksen puutteel-
lisuuden aiheuttamia yllättäviä päätöksentekoti-
lanteita ei saa esiintyä. 

Tieverkon jäsentely 
Viitoitus tukee tieverkon jäsentelyä siten, että 
pitkämatkainen liikenne ohjataan tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 
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3B-2 Teiden luokitus 

Viitoitus suunnitellaan tien toiminnallisen luoki-
tuksen perusteella. Teiden luokitus kuvaa tei-
den tavoitteellista laatutasoa ja palvelutehtävää. 
Kaukoliikenne, seudullinen liikenne ja paikalli-
nen liikenne asettavat viitoitukselle erilaisia vaa-
timuksia. 

Valtatiet muodostavat yhtenäisen verkon, joka 
kattaa koko maan. Valtatieverkko toimii maan 
keskusalueiden välisen liikenteen välittäjänä ja 
se sisältää tärkeimmät ulkomaanliikenteen reitit. 
Niiden suunnittelussa ja rakentamisessa tavoi-
tellaan korkeinta laatu- ja palvelutasoa. 
Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja ovat 
laatu- ja palvelutasoltaan lähellä valtateitä. 

Yhdessä valta- ja kantatiet muodostavat maan 
päätieverkon. 

Seututiet ovat seutukuntien sisäisiä yhteyksiä 
ja liittävät näitä maan päätieverkkoon. Seututei-
den laatu- ja palvelutaso on alhaisempi kuin 
päätieverkolla. 

Yhdysteihin kuuluvat ne muut yleiset tiet, jotka 
eivät kuulu edellä mainittuihin tieluokkiin. Ni-
mensä mukaisesti ne toimivat etupäässä haja-
asutusalueiden yhdys- ja pääsyteinä ylemmän-
asteiseen tieverkkoon. 

Viitoitettavaan tieverkkoon kuuluvat taajamissa 
myös tärkeimmät kadut ja kaavatiet. Lisäksi 
joissakin tapauksissa viitoitetaan yksityisiä teitä, 
katso kohta 3B-4. 

3B-3 Viitoituskohteiden valinta ja 
luokitus 

Viitoituskohteiden valinta 

Viitoitettavat kohteet valitaan siten, että niiden 
nimet esiintyvät uusimmissa tiekartoissa tai ai-
nakin peruskartassa 1:20 000. Jos kohteen käy-
tössä oleva nimi poikkeaa kartalla esitetystä, 
neuvotellaan epäselvissä tapauksissa valinnas-
ta peruskartan osalta maanmittauslaitoksen 
kanssa. 

Paikalliskohteiksi valitaan kunnan opastus- ja 
osoitekartassa näkyviä ja yleisesti käytössä ole-
via nimiä 

Erityiskohteita voidaan viitoittaa paikannimivii-
toituksen lisäksi ottaen huomioon viitoituskoh-
teiden lukumäärästä annetut ohjeet (kohta 
3B-6.1). 

-H NIMISTÖN- 	1 KOTIMAISTEN - 1 KIELTEN 
SUUNNITTELU 11-1 TUTKIMUS- KUNNASSA 1 Ä KESKUS 

l/L 

__________p 

1 	MAANMITTAUS 
1 	LAITOS 

________________ 
______ 

I PERUSKARTTAI / 

+ 
I TIE 1 TTA 1 	/ + 

L 	TIEPIIRI 

IVIITOITUS 	1 

Ensisijainen nimistätiedonkulku 
— 	Toissqainen nimistätiedonkulku 

- - - - -* Neuvotteluyhteys 

Viitoituskohteen nimen valinta 

Viitoituskohteiden luokitus 

Viitoituskohteet jaetaan eri tieluokilla käyttötar-
koituksensa mukaan 

- kaukokohteisiin 
- välikohteisiin 
- lähikohteisiin. 

Kaukokohteiden viitoituksella annetaan pitkä-
matkaiselle liikenteelle tieto tien yleisestä suun-
nasta, jota seuraamalla liikenne voi hakeutua 
myös pienemmille paikkakunnille. 

Välikohteet ovat merkittäviä tieverkon solmu- 
pisteitä. Välikohteita voivat olla myös paikka- 
kunnat, jotka ovat liikenteelliseltä merkityksel-
tään tärkeämpiä kuin niitä edeltävät lähikohtee-
na viitoitetut paikkakunnat. 
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Välikohteen tapaan voidaan viitoittaa myös sel-
laisia liikentellisesti merkittäviä paikkakuntia, jot-
ka eivät varsinaisesti ole viitoitettavan tien var-
rella, mutta joihin kyseinen tie tarjoaa edullisim-
man reitin. 

Lähikohde on tien varrella oleva sellainen paik-
kakunta, jolla on merkitystä paikantamisen kan-
nalta. 

Lisäksi yleisillä teillä voidaan viitoittaa seuraavia 
tieluokasta riippumattomia kohteita: 

Paikalliskohde on taajamassa oleva lähikohde, 
kuten keskusta, kaupunginosa ja aluekeskus. 
Paikalliskohde viitoitetaan valkomustilla viitoilla. 
Paikalliskohteita viitoitetaan yleensä taajaman 
tai useamman lähekkäisen taajaman muodosta-
man alueen sisällä. Paikalliskohteen viitoitus 
voidaan aloittaa taajaman ulkopuolelta, jos se 
viitoituksen ja reitinvalinnan kannalta on edullis-
ta. 

Erityiskohteita ovat terminaalit sekä tärkeät, 
runsaasti liikennettä synnyttävät teollisuus- ja lii-
kelaitokset. Joillekin erityiskohteille on tieliiken-
neasetuksessa määritelty oma tunnus. Nämä 
kohteet ovat lentoasema, autolautta, tavarasa-
tama, teollisuusalue, rautatieasema, linja-auto-
asema, pysäköinti ja ensiapu. Taajamassa ole-
va erityiskohde viitoitetaan kuten paikalliskohde 
valkeapohjaisilla viitoilla. Taajaman ulkopuolella 
erityiskohde viitoitetaan tieluokan mukaan joko 
sinipohjaisilla tai mustapohjaisilla viitoilla. 

Erityiskohteen viitoituksen tarvetta harkittaessa 
on otettava huomioon tienkäyttäjien mandolli-
suudet löytää kohteeseen haja-asutusalueiden 
osoitejärjestelmän ja paikannimiviitoituksen pe-
rusteella. 

Erityiskohde voidaan yleensä viitoittaa lähim-
mältä yleiseltä tieltä alkaen. Viitoitus voidaan 
aloittaa kauempaa vain, jos siihen on erityisiä 
perusteltuja syitä. Tällöin erityiskohde viitoite-
taan kuten lähi- tai paikalliskohde. 

Erityiskohteen viitoittamisen perusteita ovat 
kohteen synnyttämä liikennemäärä, sen osuus 
kohteen suuntaan johtavan tien liikennemääräs-
tä ja liikenteen luonne. 

Viitoitustarve kasvaa, kun: 

- kohteen liikenne on valtakunnallista tai seu-
d u II ista, 

- kohteeseen on runsaasti muuta säännöllistä 
liikennettä kuin työmatkaliikenne, 

- kohteeseen on runsaasti raskasta liikennettä, 

- lähietäisyydellä on toinen merkittävä saman 
toimialan kohde (erottelutarve), 

- paikannimiviitoitus johtaa harhaan. 

Erityiskohteesta käytetään nimeä, jolla se paik-
kakunnalla tunnetaan, esimerkiksi MESSUKES-
KUS tai RAUTARUUKKI. Yksityisestä laitokses-
ta voidaan käyttää joko laitoksen toimialaa ku-
vaavaa nimeä tai laitoksen pelkistettyä nimeä. 
Valinta riippuu tekstien pituudesta ja opastuk-
sen selkeydestä. 

Palvelukohteita ovat tienkäyttäjille palveluja 
tarjoavat erityiset palvelualueet ja -laitokset, 
huoltoasemat ja muut palveluyritykset, leväh-
dysalueet, opastuspisteet jne. Palvelukohteiden 
viitoitus on käsitelty ohjeessa "Palvelukohteiden 
viitoitus" TIEL 2133876. 
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3B-4 Viitoituskohteet eriluokkaisil-
la teillä 

Kohteet valta- ja kantatiellä 

Valta- ja kantatiellä viitoitetaan kauko-, väli- ja 
lähikohteita. 

Kaukokohteet voivat olla maakuntakeskuksia 
sekä palveluvarustukseltaan korkeatasoisia 
kuntakeskuksia. 

Välikohteet ovat merkittäviä tieverkon solmu- 
pisteitä. Välikohteita voivat olla myös kuntakes-
kukset, jotka ovat liikenteelliseltä merkityksel-
tään tärkeämpiä kuin niitä edeltävät lähikohtee-
na viitoitetut kohteet. Välikohteen tapaan voi-
daan viitoittaa myös sellaisia merkittäviä paikka-
kuntia, jotka eivät varsinaisesti ole viitoitettavan 
tien varrella, mutta joihin kyseinen tie tarjoaa 
edullisimman reitin. 

Lähikohteita ovat yleensä muut tien varren 
kuntakeskukset. 

Erityiskohteita ei käytetä valta- ja kantateiden 
viitoituskohteina. 
Valta- ja kantateiden viitoituskohteet on esitetty 
liitteenä olevassa viitoituskohdeluettelossa. 

Kohteet seututiellä 

Seututiellä viitoitetaan kauko-, väli- ja lähikohtei-
ta. 

Kaukokohteet voivat olla tien varrella ja pääte-
pisteessä olevia kuntakeskuksia sekä sen ylem-
piluokkaisen tien kohteita, johon seututie liittyy. 

Välikohteita ovat yleensä kuntakeskukset, jot-
ka ovat liikenteelliseltä merkitykseltään tär-
keämpiä kuin niitä edeltävät lähikohteena viitoi-
tetut kohteet. 

Lähikohteita ovat tien varren kuntakeskukset 
tai kunnan osat ja kylät 

Erityiskohteita ei yleensä viitoiteta seututien 
suuntaan. Erityiskohde voidaan kuitenkin viitoit-
taa seututien suuntaan, jos: 

- paikannimiviitoitus johtaa harhaan tai 

- kohde on lähellä päätietä (< 1,5 km) tai 

- tien liikenteestä merkittävä osa tai yli 500 
ajon/vrk suuntautuu kohteeseen. 

Kohteet yhdystiellä 

Yhdystiellä viitoitetaan yleensä vain lähikohtei-
ta. Liikenteelliseltä merkitykseltään tärkein tien 
varrella olevista keskuksista voidaan viitoittaa 
kaukokohteen tapaan siten, että sen viitoittami-
nen antaa kuvan tien yleisestä suunnasta. Kau-
kokohteen tapaan voidaan vaihtoehtoisesti vii-
toittaa sen ylempiluokkaisen tien kohde, johon 
tie liittyy. 

Lähikohteiksi voidaan valita kuntakeskuksia tai 
kunnan osia ja kyllä. Jos kunnan muusta taaja-
marakenteesta selvästi erillään oleva yksittäi-
nen taajama viitoitetaan, se viitoitetaan yleensä 
lähikohteena. 

Erityiskohde voidaan viitoittaa yhdystien suun-
taan, jos kohteeseen on vaikea löytää paikanni-
miviitoituksen perusteella ja kohteessa käy pai-
kallisen liikenteen lisäksi runsaasti muita tien- 
käyttäjiä. 

Kohteet yksityisellä tiellä 

Yksityisellä tiellä suositellaan käytettäväksi en-
sisijaisesti haja-asutusalueiden osoitejärjestel-
män mukaista tien nimikilpeä. 

Yksityisen tien varrella oleva kylä tai muu mer-
kittävä alue voidaan osoittaa lisäksi yksityisen 
tien viitalla. On suotavaa, että kohteen nimi on 
esitetty tiekartoissa 1:200 000 tai peruskartassa 
1:20 000. 

Liikenteen kannalta merkityksellisen yksityisen 
tien virallista nimeä tai muuta yleisesti tunnettua 
nimitystä voidaan poikkeuksellisesti käyttää vii-
toituskohteena, esimerkiksi kun tien nimi on tar-
peen osoittaa liittymää edeltävässä suunnistus- 
taulussa. 
Teollisuuslaitoksen tai muun merkittävän liike-
yrityksen nimeä voidaan käyttää yksityisen tien 
viitassa, jos yritys aiheuttaa pääosan tien liiken-
teestä eikä selkeää paikannimeä ole. Tien nimi-
kilpien käytöstä on ohjeet kuntien keskusjärjes-
töjen julkaisussa "Haja-asutusalueiden osoite- 
järjestelmä ja osoitekartta" sekä ohjeessa 
"Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" TIEL 
2131909. 
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Kohteet kadulla ja kaavatiellä 

Yleisen tien jatkeena olevalla kadulla ja kaava- 
tiellä viitoitetaan sen yleisen tien kohteita, jonka 
jatkeena kyseinen väylä on. Näiden lisäksi voi-
daan viitoittaa paikalliskohteita. 

seututie 

öC 
A 	1 	valtatie 	B 

. 

seututie 

seututie 

	

E 
	

LLXJ 
yhdystie 

WL 	 H 

	

Kohde A 	B 
	c 	 E 	F 	G 	H 

Tie 

Valtatie x 	k 	k 	v 	- 	- 
Seututie xxx 	- 	- 	k 	k 	- 
Seututie yyy 	- 	- 	- 	k 	- 
yhdystiexxxx 	- 	- 	- 	1 
yhdystie xxxxx 	- 	- 	- 	- 	- 
yhdystieyyyyy 	- 	- 	- 	1 	- 

k = kaukokohde 
v = välikohde 
= lähikohde 

Esimerkki viitoituskohteiden valinnasta kuvitellulla tieverkolla 
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3B-5 Taajamien viitoitus 

Ohikulkutie 
Taajaman viitoitus päätien suunnassa lopete-
taan siihen yleisen tien liittymään, jonka kautta 
liikenne ohjataan taajamaan. Tässä liittymässä 
päätien suunnassa viitoitetaan päätien seuraa-
via kohteita ja erkanevassa suunnassa taaja- 
maa sen nimellä. 

Seuraavissa yleisten teiden liittymissä, joista 
pääsee taajamaan, viitoitetaan pääsuunnassa 
edelleen päätien kohteisiin ja erkanevassa 
suunnassa taajaman sijasta sen mandolliselle 
osa-alueelle. 

Taajamaan johtavalla tiellä viitoitetaan mandolli-
simman pitkään taajaman nimellä. Nimi vaihtuu 
viitoissa keskustaksi paikannimikilven tai taaja-
mamerkin jälkeen. Taajamamerkkejä tai KES-
KUSTA -viittoja ei yleensä aseteta taajamaa 
ohittavalle tielle. 

Kehätie 

Kehäteillä viitoituskohteena ei yleensä voida 
luontevasti käyttää ohitettavaa taajamaa. Kehä- 
teiden kaukokohteet valitaan siten, että ne anta-
vat selkeän kuvan kehätien yleisestä suunnas-
ta. 

Kehätietä risteävien teiden liittymissä viitoite-
taan yleensä kehätien suuntaan kaukokohtei-
den lisäksi lähi- tai paikalliskohteita. Näin viitoi-
tuksella annetaan kehätielle tulevalle tienkäyttä-
jälle tieto siitä, mihin kohtaan kehätietä hän on 
tullut. 

Esimerkki viitoituksesta taajaman ohittavalla tiellä. Suluissa olevat kohteet osoitetaan vain päätien 
suunnassa. 
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Kauttakulkutie 

Taajaman kautta kulkevalla tiellä käytetään taa-
jamaa lähestyttäessä viitoituskohteena taaja-
man nimeä mandollisimman pitkälle. Paikanni-
mikilven tai taajamamerkin jälkeen viitoitetaan 
yleensä pääsuunnassa keskustaa ja erkanevis-
sa suunnissa kaupunginosia tai muita paikallis-
kohteita. 

Kun taajaman nimi viitoituskohteena vaihtuu 
keskustaksi, ryhdytään viitoittamaan seuraavia 
kyseisen tien kohteita. Jos kauttakulkutien seu-
raaviin viitoituskohteisiin halutaan opastaa taa-
jaman läpi tiettyä reittiä pitkin, voidaan näiden 
viitoittaminen aloittaa aikaisemmin. 

Keskusta viitoituskohteena korvaa aikaisemmin 
tiellä viitoituskohteena käytetyn taajaman nimen 
ja viitoitetaan sen mukaan kauko-, väli- tai lähi- 
kohteen tapaan 

Keskustaa ei kuitenkaan ilmoiteta paikannimikil-
vellä. Saapuminen keskustaan huomataan siitä, 
että opastusmerkeissä sana KESKUSTA on 
jäänyt pois. 

Viitoitus taajamasta ulos 

Taajamasta opastetaan ulos valta- ja kantatielle 
tai muulle liikenteellisesti merkittävälle tielle 
keskustasta ja kohteista, jotka synnyttävät pit-
kämatkaista liikennettä. Näitä ovat terminaalit, 
leirintäalueet, urheilukeskukset, teollisuusalueet 
jne. 

Opastus voidaan aloittaa reittiopastuksella, jos-
sa on vain katkokehyksinen tien numero (merk-
ki 667) tai tien numeron lisäksi sitä vastaava vii-
toituskohde. 

KOHDED 

/ 

	

LA 
	 KOHDE C 

- 	
vsnNsi1 _____________________ 	 0i 	1 	 __________________________________ 

___ 	 1 H 
KOHDE B 	k1 \ 	KOHDE A r[ 	

riH 	 H 	________ 

J 
Esimerkki taajaman kautta kulkevan tien viitoittamisesta 
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3B-6 Viitoitus erilaisissa liittymissä 

3B-6.1 Viitoituskohteiden lukumää-
ra 

Viitoitettavat kohteet valitaan edellä esitettyjen 
yleisten periaatteiden mukaisesti. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota siihen, että kerran aloitet-
tu viitoitus viedään katkeamattomana perille asti 
ja että tietoa tarjotaan riittävästi, mutta ei liikaa. 
Näiden jatkuvuus- ja ymmärrettävyysperiaattei-
den toteuttaminen rajoittaa mandollisuuksia li-
sätä uusia viitoituskohteita. 
Viitoituksen selkeyden ja liikenneturvallisuuden 
vuoksi samassa liittymässä samalle ajosuunnal-
le tarkoitettujen suunnistustaulujen ja tienviitto-
jen on vastattava toisiaan. Erkanevaan suun-
taan ei saa viitoittaa kohdetta, joka ei esiinny 
liittymää edeltävässä suunnistustaulussa. 
Myöskään suunnistustaulussa ei saa esiintyä 
kohdetta, jota ei ole viitoitettu viitalla. 
Kaikissa yleisten teiden keskinäisissä liittymissä 
viitoitetaan kaikki suunnat. 
4-haaraisessa tasoliittymässä viitoitetaan ku-
hunkin suuntaan enintään kaksi kohdetta. T-liit-
tymässä voidaan erkanevan tien suuntaan vii-
toittaa enintään kolme kohdetta. 

Päällekkäisillä tiejaksoilla eritasoliittymissä (koh-
ta 3B-6.3) ja vastaavissa tapauksissa voidaan 
poikkeuksellisesti viitoittaa samaan suuntaan 
useampia kohteita. Harkittaessa viitoituskohtei-
ta näissä poikkeustapauksissa otetaan huomi-
oon kohdassa 3B-1 esitetyt yleiset viitoitusperi-
aatteet sekä edellä esitetyt viitoituskohteiden 
valintaperiaatteet. 

3B-6.2 Tasoliittymät 
Eriluokkaisten teiden liittymissä viitoitettavat 
kohteet valitaan tässä kohdassa esitettyjä peri-
aatteita noudattaen. A- ja B-tyypin suunnistus- 
taulujen käyttöperiaatteet on esitetty taulukossa 
3 sivulla 3C - 7. 

38 - 10 
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Valta- ja kantateiden keskinäinen liittymä 

• Valta- tai kantatien suoraan jatkuvassa suun-
nassa viitoitetaan kaukokohde. 

• Erkanevun suuntiin viitoitetaan kaukokohteen 
lisäksi myös mandollinen välikohde. Välikoh-
teen puuttuessa voidaan viitoittaa lähin lähi- 
kohde. 

T-liittymässä voidaan erkanevan tien suun-
taan viitoittaa kaukokohteen ja välikohteen li-
säksi lähin lähikohde. 

I1It! 	NIVA 	 JUUMA SOKYLÄ 

VÄLIMÄKI 

> 

KAUKOLA 

Kaukokohde 

Välikohde 	* 

Lähikohde 	0 

Valta- tai kantatielvalta- tai kantatie 

3B -11 
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Valta- tai kantatien ja seututien liittymä 

• Valta- tai kantatien suoraan jatkuvassa suun-
nassa viitoitetaan kaukokohde. B-tyypin 
suunnistustaulussa esitetään vain tien nume-
ro ja mandolliset tunnukset. 

• Erkaneviin suuntiin viitoitetaan kaukokohteen 
lisäksi myös mandollinen välikohde tai lähin 
lä hikohde. 

• T-liittymässä voidaan seututien suuntaan vii-
toittaa kaukokohteen ja välikohteen lisäksi lä-
hin lähikohde. 

VT/KT 

RISTIMÄKI 	 olvu 

AUTTI 

0) 

Kaukokohde 	E 	 Ii rAVILAMPI 

Välikohde 	* 

Lähikohde 	0 

Valta- tai kantatie/seututie 

POLMALA 	 MUUROLA 

3B - 12 
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Valta- tai kantatien ja yhdystien liittymä 

- Valta- tai kantatien suoraan jatkuvassa suun-
nassa viitoitetaan kaukokohde. B-tyypin 
suunnistustaulussa esitetään vain tien nume-
ro ja mandolliset tunnukset. 

• Valta- tai kantatien suuntaan viitoitetaan yh-
dystien suunnasta tulevalle liikenteelle valta- 
tai kantatien kaukokohde. Kaukokohteen li-
säksi voidaan viitoittaa mandollinen välikoh-
de tai lähin lähikohde. 

• Yhdystien suuntaan viitoitetaan tien lähikoh-
de. 

• Yhdystien suuntaan voidaan viitoittaa kauko-
kohteen tapaan liikenteelliseltä merkityksel-
tään tärkein tien varrella olevista keskuksista 
tai sen ylempiluokkaisen tien kohde, johon 
tie liittyy. 

-J 

ui 

U) 
0 

4- 
VT/KT 

HONKAJOK 
	 1 	ASKA 	 PUISTOLA 

1- 
(1) 

0 

>- 

Kaukokohde 
	 (f) 

Välikohde 
	* 

Lähikohde 

Valta- tai kantatielyhdystie 
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Kanden seututien liittymä 

• Seututien suoraan jatkuvassa suunnassa vii-
toitetaan kaukokohde. 

• Erkaneviin suuntiin viitoitetaan kaukokohteen 
lisäksi myös mandollinen välikohde. Välikoh-
teen puuttuessa voidaan viitoittaa lähin lähi- 
kohde. 

• T-liittymässä voidaan erkanevan tien suun-
taan viitoittaa kaukokohteen ja välikohteen li-
säksi lähin lähikohde 

NUNNAJOKI 
TEPSA 

ST 

MUNKKILAHTI 	 LIESO 
	

TEPSA 	 NUNNAJOKI 

MYLLYKYLÄ 

(1) 

SUVALA 

Kaukokohde 	EI 
Välikohde 	* 

Lähikohde 	0 

Seututie/seututie 

3B - 14 
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Seututien ja yhdystien liittymä 
	

Yhdystien suuntaan viitoitetaan lähikohde. 

• Seututien suoraan jatkuvassa suunnassa vii- 	Yhdystien suuntaan voidaan viitoittaa kauko- 
toitetaan kaukokohde. Valta- ja kantateihin 	kohteen tapaan liikenteelliseltä merkityksel- 
verrattavilla seututeillä sekä vähäliikenteisen 	tään tärkein tien varrella olevista keskuksista 
yhdystien liittymässä kohteen nimi voidaan 	tai sen ylempiluokkaisen tien kohde, johon 
jättää pois B-tyypin suunnistustaulusta. 	 tie liittyy. 

• Seututien suuntaan viitoitetaan yhdystien 
suunnasta tulevalle liikenteelle kaukokohde. 
Kaukokohteen lisäksi voidaan viitoittaa mah-
dollinen välikohde tai lähin lähikohde. 

0 -, 

c,) 

. w 

ST 

KUUKASJOKI 

	

- PETKULA - HAMARA ANETJÄRVI 

TEPASTO 

Kaukokohde 

Välikohde 	 * 

Lähikohde 	 0 
Merkin käyttö tilanteen [ 	1 
mukaan (taulukko 3.1) 	J 

Seututie/yhdystie 
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Kanden yhdystien liittymä 
Kuhunkin erkanevaan suuntaan viitoitetaan 
lähikohde. 

• Kaukokohteen tapaan voidaan viitoittaa Iii-
kenteelliseltä merkitykseltään tärkein tien 
varrella olevista keskuksista tai sen ylempi-
luokkaisen tien kohde, johon tie liittyy. 

• Viitoituksen jatkuvuus otetaan myös huomi-
oon. 

•1 VUNAJÄRVIJT 

Lähikohde 	0 
Liikenteelliseltä merkitykseltään tärkein 
tien varrella olevista keskuksista 	0 

Yhdystielyhdystie 

3B - 16 
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Yleisen tien ja kadun liittymä 

Viitoituksessa sovelletaan yleisten teiden keski-
näisistä liittymistä annettuja ohjeita. Katu rin-
nastetaan sitä liikenteelliseltä merkitykseltään 
lähinnä vastaavaan tieluokkaan. Lisäksi otetaan 
huomioon, mitä kunkin opastusmerkin käytöstä 
taajamassa on sanottu. 

Kanden kadun liittymä 

Viitoituksessa noudatetaan kunkin opastusmer -
km osalta merkin käytöstä taajamassa annettu-
ja ohjeita. 

3B-6.3 Eritasotiittymä 
Kun erkanemistien kautta viitoitetaan risteävän 
tien molempien suuntien kohteet, viitoitetaan er-
kanemiskohdassa risteävän tien kaukokohteet 
ja päätien suunnasta mandollisesti viitoitettu 
kohde. Erityistapauksessa voidaan viitoittaa 
myös risteävän tien välikohde tai lähikohde. 
Enintään voidaan viitoittaa neljä kohdetta. 

Erkanemistien ja ristävän tien tien liittymää voi-
daan tarkastella erillisenä tasoliittymänä jatku-
vuusperiaate huomioon ottaen. Siinä voidaan 
viitoittaa myös kohteita, joita ei ole viitoitettu er-
liittymätien erkanemiskohdassa. 

Moottoriväylien liittymien viitoitus on esitetty 
kohdassa 3D. 

c 

c 

SAVIJOKI 
POKKA 

iii 
	

M U TA JÄRVI 

1 >' 
oIcI - 
rJc1c1 

io,1r 
1>1> 

v,1v 

-J (/) .-J 

Esimerkki viitoituksesta eritasoliittymässä 
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3B-6.4 Kiertoliittymät 

Kiertoliittymässä viitoitettavien kohteiden valin-
nassa sovelletaan tasoliittymästä annettuja oh-
jeita. 

Kiertoliittymissä käytetään A-tyypin suunnistus- 
taulua, jossa nuolen varsi on muotoiltu ympyrän 
kaareksi. Suunnistustaulussa esitetään kaikki 
kiertoliittymästä erkanevat suunnat. 

Yleensä suunnistustaulussa käytetään pysty- 
suoraa ja vaakasuoria suuntia. Nuolisuunta voi 
poikkeuksellisesti olla 45 asteen kulmassa. 

Taajamien pienissä kiertoliittymissä voidaan yh-
dysteillä suunnistaulu jättää pois. 

Kiertoliittymän tulosuunnassa käytetään ajo- 
kaistan yläpuolista opastusta, jos tulosuunnas-
sa on vähintään kaksi ajokaistaa. 

L 

Esimerkki viitoituksesta kiertoliittymässä 
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3C VIITOITUKSESSA KÄYTETTÄVÄT OPASTUSMERKIT 

3C-1 Yleistä 
Viitoituksessa käytetään seuraavia opastus- 
merkkejä: 

Liikennemerkki 	 Numero 

- Suu nnistustaulu (tyyppi A) 611 
- Suunnistustaulu (tyyppi B) 612 
- C-tyypin suunnistustaulu 
- Kiertotien suunnistustaulu (tyyppi B) 613 
- Kiertotien suunnistustaulu (tyyppi A) 614 
- Kiertotieopastus (lyhyt kiertotie) 615 
- Ajoreittiopastus 616 
- Ajokaistan yläpuolinen viitta (tyyppi A) 631 
- Ajokaistan yläpuolinen viitta (tyyppi B) 632 
- Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta 633 
- Tienviitta 641 
- Kiertotien viitta 646 
- Kiertotien viitta (tilapäinen, tekstitön) 647 
- Paikalliskohteen viitta 648 
- Moottori- ja moottoriliikennetien viitta 649 
- Erkanemisviitta 642 
- Yksityisen tien viitta 643 
- Osoiteviitta 644 
- Kevyen liikenteen viitta 645 
- Liityntäpysäköintiviitta 650 
- Etäisyystaulu 661 
- Paikannimi 662 
- Matkailutie 662a 
- Tien numerot 	 663 - 667 
- Tunnukset 	 671 - 686 
- Palvelukohteiden opastusmerkit 	710 - 752 

Ohjeet pysyvien kiertoteiden opastusmerkkien 
käytöstä ovat kohdassa 3E. 

Ohjeet tietyön aikaisten kiertoteiden opastus- 
merkkien käytöstä ovat julkaisussa "Liikenne 
tietyömaalla" TIEL 2272000. 

Ohjeet palvelukohteiden opastusmerkkien käy-
töstä ovat julkaisussa "Palvelukohteiden viitoi-
tus" TIEL 2133876. 

Tiennimikilven ja kiinteistön numerokilven käy-
töstä on ohjeet kuntien keskusjärjestöjen julkai-
sussa "Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä ja 
osoitekartta" ja ohjeessa "Yleisohjeet liikenne- 
merkkien käytöstä" TIEL 2131909. 

3C-2 Suunnistustaulut (611, 612) 

Tarkoitus 

Suunnistustaulu osoittaa tienkäyttäjälle, että 
edessä on liittymä. 

A-tyypin suunnistustaulu (merkki 611) ha-
vainnollistaa edessä olevan liittymän muotoa 
sekä osoittaa teiden numerot ja viitoituskohteet, 
joiden avulla tienkäyttäjä voi paikantaa sijaintin-
sa tiellä. 

B-tyypin suunnistustaulu (merkki 612) antaa 
tienkäyttäjälle tiedon edessä olevan liittymän 
teiden numeroista ja viitoituskohteista. 

C-tyypin suunnistustaulu antaa tienkäyttäjille 
tiedon edessä olevan liittymän teiden numerois-
ta ja tunnuksella osoitetuista viitoituskohteista. 
Taulu voidaan sijoittaa lisäksi liittymän jälkeen 
varmistamaan, että ollaan oikealla tiellä. 

3C-1 
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A-tyypin suunnistustauluja (merkki 611) 

3C-2 
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8-tyypin suunnistustauluja (merkki 612) 

C-tyypin suunnistustauluja 
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Su unn istustaulu issa esitettävät kohteet 

A-tyypin suunnistustaulu 

A-tyypin suunnistustaulussa osoitetaan suoraan 
jatkuvassa suunnassa ainoastaan kaukokohde. 
Päällekkäisillä valta- ja kantatiejaksoilla osoite-
taan pääsuunnassa kaikkien teiden kauko-
kohteet. 
Erkanevassa suunnassa viitoitettavien kohtei-
den maärästä ja valinnasta on ohjeita kohdassa 
3B-6.1. Jos liittymässä erkanee kaksi tai use-
ampia päällekkäisiä teitä, erkanevassa suun-
nassa osoitetaan ensisijaisesti kaukokohteet. 
Muita kohteita voidaan erkanevissa suunnissa 
osoittaa liikenteen tarpeet ja kohteiden määrää 
koskevat rajoitukset huomioon ottaen. 

B-tyypin suunnistustaulu 

Valta- ja kantatiellä olevassa B-tyypin suunnis-
tustaulussa esitetään suoraan menevässä 
suunnassa vain tien numero ja mandolliset tun-
nukset. Kohteen nimi jätetään pois. Tärkeillä 
seututiellä voidaan menetellä samoin. Kohteen 
nimi voidaan jättää pois suoraan menevässä 
suunnassa myös seututiellä vähäliikenteisen 
tien liittymässä. Muilla teillä esitetään aina suo-
raan menevässä suunnassa kohteen nimi mah-
dollisten tunnusten ja tien numeron lisäksi. 
Erkanevassa suunnassa viitoitettavien kohtei-
den määrästä on ohjeita kohdassa 3B-6.1. Jos 
liittymässä erkanee kaksi tai useampia päällek-
käisiä teitä, erkanevassa suunnassa osoitetaan 
ensisijaisesti kaukokohteet. Muita kohteita voi-
daan erkanevissa suunnissa osoittaa liikenteen 
tarpeet ja kohteiden määrää koskevat rajoituk-
set huomioon ottaen. 

4.2 

Esimerkki tunnusten ja tien numeroiden s/oittamisesta A-•tyypin suunnistustauluun 

3C-4 
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Suunnistustauluissa esitettävät teiden 
numerot, tunnuksetja ennakkomerkit 

Suunnistustauluissa esitetään valta- ja kantatei-
den, seututeiden ja kansainvälisten pääliikenne-
väylien (Eurooppateiden) numerot. 4-numerois-
ten yhdysteiden teiden numeroita ei yleensä 
esitetä. Numero voidaan esittää, jos tie on esi-
merkiksi matkailullisesti merkittävä tai tietä käy-
tetään erikoiskuljetusreittinä. 

Tarpeen mukaan suunnistustauluun voidaan li-
sätä tunnuksia (merkit 671 - 681, 684 ja 715) 
Tunnus voidaan esittää nuolikuvion kanssa 
myös ilman viitoituskohteen nimeä tai tien 
numeroa. 

Teiden numerot ja tunnukset esitetään suunnis-
tustaulussa yleensä seuraavassa järjestyksessä 
vasemmalta oikealle: tunnukset, kansalliset tien 
numerot pienimmästä alkaen, kansallinen tien 
numero katkokehyksin, Eurooppa-teiden nume-
rot, Eurooppa-tien numero katkokehyksin. 

B-tyypin suunnistustaulussa tunnukset ja tien 
numerot voidaan sijoittaa järjestykseen kohteit-
tain. Taajamissa kohteittainen järjestys on suo-
siteltava. 

Poikkeuksellisesti suunnistustaulussa voidaan 
käyttää kielto- ja rajoitusmerkkejä. Näitä voi-
daan käyttää, kun on tarpeen antaa ennakkotie-
to esimerkiksi jollakin liittymästä lähtevällä tiellä 
olevasta ajokiellosta, läpiajorajoituksesta, tai 
muusta vastaavasta kiellosta tai rajoituksesta. 

IIE1 
rIEI TEOLLISUUSI 

317 	 79 

Esimerkkejä tunnusten ja tien numeroiden sijoittamisesta 8-tyypin ja C-tyypin suunnistustauluun. 
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Suunnistustaulun nuolikuviot 

A-tyypin suunnistustaulu 

Suunnistustaulussa esitetään kaikki liittymästä 
erkanevat tiet ja kadut. Liittymään tulevia yksi-
suuntaisia liittymisteitä ei esitetä. 

Katujen ja teiden viitoituskohteet esitetään 
suunnistustaulussa silloin, kun ne on osoitettu 
viitoilla. Osoiteviitalla osoitettuja kohteita ei kui-
tenkaan esitetä. 
Viitoitetun kohteen puuttuessa tiet ja kadut esi-
tetään pelkällä nuolikuviolla. 

Liittymän muoto esitetään nuolikuviolla siten, et-
tä kaikki suunnat tulevat osoitetuiksi. Vähälii-
kenteinen tie, jota ei ole viitoitettu, voidaan esit-
tää muita teitä ohuemmalla nuolella. Erkane-
misviittaa edeltävässä suunnistustaulussa käy-
tetään kaaren muotoista nuolta. Kiertoliittymissä 
käytetään ympyrän kaaren muotoista nuoli- 
kuviota. 

B- ja C- tyypin suunnistustaulu 

Suunnistustaulussa esitetään kaikki liittymästä 
erkanevat tiet ja kadut. Liittymään tulevia yksi-
suuntaisia liittymisteitä ei esitetä. C-tyypin suun-
nistustaulussa ei esitetä niitä suuntia, joiden yh-
teydessä ei käytetä tien numeroita ja tunnuksia. 

Katujen ja teiden viitoituskohteet merkitään B- 
tyypin suunnistustauluun silloin, kun ne on osoi-
tettu viitoilla. Osoiteviitalla viitoitettuja kohteita ei 
kuitenkaan esitetä. 

Erkanevaa tietä kuvaavassa nuolessa on yleen-
sä 90 asteen kulman muodostava taite. Erkane-
misviittaa edeltävissä suunnistustaulussa käyte-
tään kuitenkin 45 asteen taitteen muodostavaa 
nuolta. Suoraan jatkuvaa tietä kuvaava nuoli on 
pystysuora. 

Suoraan osoittava nuoli asetetaan aina ylim-
mäksi. Jos taulussa on kaksi erkanevaa suun-
taa osoittavaa nuolta, liikenteellisesti tärkeämpi 
suunta sijoitetaan ylemmäksi. Tasa-arvoisista 
kääntyvistä suunnista oikealle kääntyvä sijoite-
taan ylemmäksi. 

Samaa suuntaa osoittavat kohteet asetetaan 
alekkain siten, että ne tulevat yhteisen nuolen 

kohdalle. Kun samaan suuntaan viitoitetaan 
kohteita usealla värillä, käytetään yhteistä sini-
pohjaista nuolikuviota. 

Nuolikentän pohjaväri on yleensä sininen. Poh-
javäri on kuitenkin vihreä, valkoinen tai keltai-
nen, kun samaan suuntaan osoittava merkin 
osa on kokonaan vihreä, valkoinen tai keltainen. 
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Viitoitus 

Suunnistustaulutyyppien käyttötilanteet 

Suunnistustaulujen käyttö on esitetty taulukossa 
3. Liikenneturvallisuussyistä suunnistustaulua 
voidaan käyttää myös muissa liittymissä. 

Taulukko 3. Suunnistustaulun käytön pää periaatteet 

Liittymä 
	

Taajaman ulkopuolella 	 Taajamassa 

pääsuunta/liittyvä suunta pääsuunta liittyvä suunta pääsuunta liittyvä suunta 

valta-kantatie/valta-kantatie A A A/B A/B 
valta-kantatie/seututie A/B A/B B B 
valta-kantatie/yhdystie B B B B 
seututie/seututie B B B (B) 
seututie/yhdystie 	 B 	 (B) 
yhdystie/yhdystie 	 - 	 - 

A = A-tyypin suunnistustaulu 
B = B-tyypin suunnistustaulu 
(B) = B-tyypin suunnistustaulu, kun harkitaan tarpeelliseksi 
A/B = vaihtoehtoisesti joko tyyppi A tai tyyppi B 

A-tyypin suunnistustaulua käytetään 
- aina, kun liittymän muoto poikkeaa tavan-

omaisesta 

- peräkkäisten liittymien viitoitukseen, kun niitä 
ei voida osoittaa jäljempänä olevia sijoitusoh-
jeita noudattaen erillisillä suunnistustauluilla. 

Porrastetuissa liittymissä voidaan yhdysteillä 
käyttää yhteistä B-tyypin suunnistustaulua, kun 
liittymien välimatka on alle 300 m. Valta-, kanta-
ja seututeillä käytetään vastaavassa tilanteessa 
A-tyypin suunnistustaulua. 

C-tyypin 	suunnistustaulua 	suositellaan 
käytettäväksi 

- A- tai B-tyypin suunnistustaulun sijasta taaja-
missa, jos tien numeroilla ja tunnuksilla vii-
toittaminen on riittävää 

- A- tai B-tyypin suunnistustaulun lisäksi, jos 
opastettavia tien numeroita on useita 

- erityisesti kiertotiellä taajamissa 

- katuolosuhteissa, kun useita valta- ja kanta- 
teitä kulkee samoja reittejä pitkin tai risteilee 
keskenään 

- opastamaan numeroidulle tielle esimerkiksi 
kaupunkialueilla ja terminaalien lähei-
syydessä. 
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Kaupunkiseuduilla liittymiä voi olla niin tiheässä, 
ettei suunnistustaulujen käyttö ole mandollista. 
Ellei näissä tapauksissa voida käyttää liittymä- 
ryhmän yhteistä suunnistustaulua käytetään 

- ajokaistan yläpuolisia viittoja, 

20 - 100 m ennen liittymää sijoitettuja B- tai 
C-tyypin suuunnistustauluja ilman tienviittoja 
tai 

- pelkästään tienviittoja. 

Sijoittaminen 

Suunnistustaulu sijoitetaan 

- 250 - 500 m ennen liittymää, jos tiellä sallittu 
ajonopeus on 80 km/h tai suurempi 

- 150 - 250 m ennen liittymää, jos tiellä sallittu 
ajonopeus on pienempi kuin 80 km/h. 

Suunnistustaulu sijoitetaan siten, että se on riit-
tävän etäältä havaittavissa sekä pimeällä lähi- 
valoilla luettavissa. Lisäksi otetaan huomioon 
lumiolosuhteet. Tieosuuksilla, joilla liittymiä on 
harvassa, käytetään yleensä ohje-etäsyyksien 
vaihteluvälin ylärajaa. 

Taajamissa ohje-etäisyyksien noudattaminen 
voi olla vaikeaa lyhyiden korttelivälien ja muiden 
syiden takia. Suunnistustaulut voidaan tällöin 
sijoittaa lähemmäksi liittymää. Ahtaissa katuolo-
suhteissa suunnistustaulu voidaan sijoittaa 
myös jalkakäytävän tai pyörätien yläpuolelle. 
Jos liittymässä on ajokaistan yläpuoliset viitat, 
suunnistustaulu voidaan jättää pois. 

SUOSITELLAAN 4m 

1' 	 AINA1,5m 

T 
ALUE JOLLE 	- 
OPASTUS MERKKIÄ 
EI TULISI SIJOITTAA 
AURAUSLUMIVOIMAN 

1 VUOKSI 
?I,2m 

LUMIOLOSUHTEET 
L_ -------1 	HUOMIOONOTTAEN 

1 AJORATA 	PIENN 

ID 	Ii 	12 	 13 	 14m 

Suunnistustaulun s(/oittaminen tien poikkileikkaukseen 

-2m 

- im 
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3C-3 Viitat (641, 648, 649, 650) 

Tarkoitus ja sisältö 

Tienviitta 641 

Tienviitta osoittaa erkanevan tien suunnan ja 
viitoituskohteen liittymässä. Viitassa on opastet-
tavan kohteen nimi ja yleensä etäisyys kohtee-
seen. Viitan kannassa voidaan käyttää tunnuk-
sia 673 - 681, 684 ja 715. Tien numeroa ei 
yleensä esitetä. 

Kussakin viitassa esitetään vain yksi viitoitus-
kohde. Etäisyyttä kohteeseen ei merkitä, jos se 
on alle 1 km. Etäisyys merkitään kilometrin tark-
kuudella. Etäisyydet voidaan jättää pois myös 
liittymissä, joissa tienkäyttäjille jaettavan tiedon 
määrä on suuri. Etäisyydet esitetään tällöin liit-
tymän jälkeisissä etäisyystauluissa. 

Paikalliskohteen viitta 648 

Paikalliskohteen viitta osoittaa erkanevan tien 
suunnan ja taajaman sisäisen paikalliskohteen 
tai erityiskohteen liittymässä. 

Muilta osin paikalliskohteen viitan sisältö on sa-
ma kuin tienviitalla. 

Moottori-ja moottoriliikennetien viitta 649 

Moottori- ja moottoriliikennetien viitta osoittaa 
ajoreitin suunnan moottoriväylälle ja sen viitoi-
tuskohteen liittymässä. Tienviitassa käytettävien 
tunnusten lisäksi moottori- ja moottoriliikenne-
tien viitan kannassa voidaan käyttää tunnuksia 
671 tai 672. 

Muilta osin moottori- ja moottoriliikennetien vii-
tan sisältö on sama kuin tienviitalla. 

Liityntäpysäköintiviitta 650 

Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvojen 
pysäköintiä aseman tai linja-auton pysäkkien lä-
heisyydessä, kun matkaa jatketaan joukkolii-
kennevälinellä määränpäähän. Liityntäpysä-
köintiviitta osoittaa merkillä 520 (liityntäpysä-
köintipaikka) merkityn liityntäpysäköintipaikan. 
Liityntäpysäkäintiviitassa voidaan käyttää junan, 
linja-auton, raitiovaunun tms. symbolia. Metro 
osoitetaan symbolilla "METRO". 

Käyttötilanteet 

Tienviittaa käytetään yleisten teiden ja muiden 
tärkeimpien liikenneväylien viitoitukseen. Tär-
keitä liikenneväyliä ovat kadut ja kaavatiet, jos 
ne toimivat esimerkiksi läpikulkuteinä tai asun-
to- tai teollisuusalueiden sisääntuloteinä. 

Jos tienviittoja ei voida taajamissa sijoittaa tilan-
puutteen vuoksi ohjeiden mukaisesti, käytetään 
pelkästään B-tyypin suunnistustaulua tai poik-
keuksellisesti 0-tyypin suunnistustaulua. Suun-
nistustaulu sijoitetaan tällöin normaalia lähem-
mäksi liittymää (20-1 00 m). 

Jos liittymässä käytetään ajokaistan yläpuolisia 
viittoja, ei tienviittoja käytetä. Kun yläpuolisia 
viittoja käytetään vain pääsuunnassa, sivusuun-
nassa käytetään tienviittoja. 

Edellä esitetty koskee soveltuvin osin myös viit-
toja 648, 649 ja 650 

HELSINKI 110 

Tien viitta 

1 KESKUSTÄ4 

Paikal/iskohteen viitta 

1 HELSINKI 119 

Moottori- ja moottoriliikennetien viitta 

Liityntäpysäköintiviitta 
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Sijoittaminen 

Tienviitta sijoitetaan liittymään tai sen välittä-
mään läheisyyteen siten, ettei sen osoittamasta 
suunnasta aiheudu väärinkäsitystä. Viitta sijoite-
taan niin, ettei liittymässä oleva ajoneuvo peitä 
viittaa eikä viitta haitallisesti rajoita näkemää 
liittymässä. 
Tienviitta sijoitetaan yleensä saarekkeeseen. 
Jottei viitta peittäisi risteävältä tieltä tulevan ajo-
neuvon näkemää, viitta sijoitetaan tarpeeksi 
etäälle, yleensä vähintään 7 metrin etäisyydelle 
ajoradan reunasta. Viitta sijoitetaan korkeus- 
suunnassa henkilöauton kuljettajan silmäpis-
teen yläpuolelle (viitan alareunan korkeus tien- 
pinnasta noin 1,5 m). 
Nelihaaraliittymässä liittyvien teiden viitat sijoite-
taan siten, että viitta on päätieltä katsoen sa-
malla puolella kuin liittyvä tie. 

Yksipuolisessa 	tulppaliittymässä 	sijoitetaan 
päätien suuntaan osoittavat viitat liittymän taak-
se ja liittyvän tien suuntaan osoittava viitta saa-
rekkeeseen. Liittyvän tien suuntaan osoittava 
viitta voidaan sijoittaa myös liittymän taakse. 
Tällöin päätien suuntaan osoittavat viitat pysty-
tetään sen takareunan taakse. 

Samaan telineeseen sijoitetaan enintään kolme 
viitaa. Jos viittoja on enemmän, sijoitetaan va-
semmalle ja oikealle osoittavat viitat en telinei-
sun. T-liittymissä liittyvältä tieltä luettavat viitat 
voidaan sijoittaa kahteen erilliseen telineeseen, 
vaikka viittoja olisi vain kaksi. Viitat sijoitetaan 
liittymän taakse siten, että ne toimivat mandolli-
simman hyvin taustamerkkeinä. 

T-Iiittymän takana olevat viitat sijoitetaan siten, 
että liittyvän tien suunnalta tulevan auton valot 
valaisevat ne. 
Edellä esitetty koskee soveltuvin osin myös viit-
toja 648, 647 ja 650. 

4-6m 

Tienviitan sijoittaminen liittymään, kun saareket-
ta ei ole 

>7m 

1' 

II 	II 	jr_ i.5m  
Ajorata 

Piennar 

Tienviitan sijoittaminen saarekkeeseen 
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3C-4 Erkanemisviitta (642) ja ajo- 
kaistan yläpuolinen erkanemisviit-
ta (633) 

Erkanemisviitta 642 

Erkanemisviittaa käytetään pääasiassa mootto-
riväylillä (kohta 3D). 

Erkanemisviittaa käytetään tienviitan sijasta pe-
rusverkon eritasoliittymässä, kun erkaneminen 
ei edellytä nopeuden olennaista vähentämistä. 
Tällaisessa liittymässä käytetään sinivalkorai-
dallisella erkanemismerkillä. Erkanemisviitta si-
joitetaan erkanemistien kiilan alkuun. Erkane-
misviitassa ei esitetä etäisyyttä kohteeseen 
Muuten ajokaistan yläpuolisen erkanemisviitan 
käytössä sovelletaan viittojen 641, 648 ja 649 
käytöstä annettuja ohjeita. 

Erkanemisviitta 

Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta 
633 

Ajokaistan yläpuolista erkanemisviittaa käyte-
tään pääasiassa moottoriväylillä (kohta 3D). 

Ajokaistan yläpuolista erkanemisviittaa käyte-
tään, kun tien viitoitus on toteutettu muutenkin 
ajokaistan yläpuolisin opastusmerkein eikä er-
kaneminen edellytä nopeuden olennaista vä-
hentämistä. Tällaisessa liittymässä käytetään 
sinivalkoraidallisella erkanemismerkkiä. Ajokais-
tan yläpuolinen erkanemisviitta sijoitetaan maa-
likärjen kohdalle. Muuten ajokaistan yläpuolisen 
erkanemisviitan käytössä sovelletaan ajokaistan 
yläpuolisten viittojen (631 ja 632) käytöstä an-
nettuja ohjeita. 

Ajokaistan y!äpuollnen erkanemisviitta 

3C-5 Ajokaistan yläpuoliset viitat 
(631, 632) 

Tarkoitus ja sisältö 

Ajokaistan yläpuolisella viitalla osoitetaan yksi 
tai useampi liikennesuunta, jolle kyseinen ajo- 
kaista on tarkoitettu. 

Ajokaistan yläpuolisessa viitassa esitetään vii-
toituskohteen nimi, nuolikuviolla kohteen suun-
ta, tien numerot ja tunnukset. Poikkeuksellisesti 
ajokaistan yläpuotisessa viitassa voidaan käyt-
tää kielto- ja rajoitusmerkkejä. Näitä voidaan 
käyttää, kun on tarpeen antaa ennakkotieto esi-
merkiksi jollakin liittymästä tähtevällä tiellä ole-
vasta ajokiellosta, läpiajorajoituksesta, tai 
muusta vastaavasta kiellosta tai rajoituksesta 

Esitettävät tunnukset ja tien numerot ovat sa-
mat ja samassa järjestyksessä kuin suunnistus- 
taulussa. 

Tien numerot voidaan yläpuolisista viitasta jät-
tää pois, jos viitasta niiden vuoksi tulisi kohtuut-
toman suuri. Tämä edellyttää, että tien numerot 
on esitetty liittymää edeltävässä suunnistustau-
lussa ja liittymän jälkeen tien numerotaulussa. 

Ajokaistan yläpuolisissa viitassa esitetään kaikki 
mandolliset liikennesuunnat. J05 kadulle, kaa-
va- tai yksityiselle tielle kääntymistä varten on 
rakennettu oma ajokaista, on viitoituskohde 
yleensä merkittävä myös tälle tielle. Ellei selvää 
viitoituskohdetta ole, kohteena voidaan käyttää 
myös kadun, kaava- tai yksityisen tien nimeä 
taikka viitassa esitetään pelkkä nuolikuvio. 

A-tyypin yläpuolisessa viitassa 631 viitoitus-
kohteiden nimet sijoitetaan taulussa ylimmäksi, 
tekstin alle sijoitetaan tunnukset, tien numerot 
ja nuolikuviot. 

Tunnukset ja tien numerot sijoitetaan kuitenkin 
kyseisen kohteen yhteyteen, jos kohteen pohja- 
väri poikkeaa koko merkin pohjaväristä. Tällöin 
kohteen tunnukset ja tiennumerot sijoitetaan 
kohteen värikenttään tekstin vasemmalle puo-
lelle tai alle. Tien numerot voidaan sijoittaa koh-
teittain myös esimerkiksi päällekkäisillä tiejak-
soilla suuren tien numeromäärän takia. 
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B-tyypin yläpuolisessa viitassa 632 nuolikuvi-
ot sijoitetaan taulun vasempaan reunaan, niiden 
jälkeen tunnukset ja tien numerot sekä oikealle 
puolelle viitoituskohteiden nimet. 

KAUKORANTA 
1, 

KAIVONEN 

Esimerkkejä A-tyypin yläpuolisesta viitasta 

t WIE18I KOTKAJ 

Ii. HIETAKATU 
SAN DGATAN 

t 	METSÄKYRÖ 

E1InI 

___ __ SUVISAARI 
1 SOMMARÖN 

H 1 ETALAHTI 
SANDVIKEN 

Esimerkkejä B-tyypin yläpuolisesta viitasta 
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Käyttöti lanteet 

Ajokaistan yläpuolisia viittoja käytetään ajokais-
takohtaiseen opastukseen vilkasliikenteisillä 
teillä. 

Ajokaistan yläpuolisilla viitoilla voidaan osoittaa 
tieliikennelain yleisistä säännöksistä poikkeava 
ryhmittyminen, jos se on osoitettu tiemerkin-
näin. Viittojen nuolikuvioiden ja tiemerkintäjen 
on vastattava toisiaan ajokaistakohtaisesti. 

Merkkejä 412 - 415 (pakollinen ajosuunta) ei 
käytetä yhdessä ajokaistan yläpuolisten viittojen 
kanssa. 

Ajokaistan yläpuolisia viittoja käytettäessä jäte-
tään vastaavien suuntien tienviitat pois. 

Ajokaistan yläpuolisia viittoja käytetään aina, 
kun 

- liittymässä on tulosuunnassa enemmän kuin 
3 ajokaistaa, 

- liittymässä on kaksi kääntyvää ajokaistaa sa-
maan suuntaan, 

- liittymässä suoraan jatkuvien ajokaistojen lu-
kumäärä vähenee, 

- liittymässä on kanden suoraan menevän ajo- 
kaistan lisäksi vasemmalle kääntyvä kaista, 

- liittymissä, kun tien geometrian, näkemäolo-
suhteiden tai kaistajärjestelyjen takia voi syn-
tyä virheellinen kuva suoraan jatkuvan ajo- 
kaistan sijainnista. 

Tiejaksolla, jolla liittymiä on tiheässä, voidaan 
ensimmäisen liittymän jälkeisissä liittymissä 
suoraan menevä suunta opastaa pelkästään 
nuolella ja tien numerolla/tunnuksella. 

Liittymässä, jossa on vain yksi erkaneva suun-
ta, voidaan suoraan menevä suunta jättää ko-
konaan merkitsemättä. Tämä edellyttää, että er-
kanevaan suuntaan on oma ryhmittymiskaista. 

A-tyypin ajokaistan yläpuolista viittaa käyte-
tään valta- ja kantateillä sekä yleensä taajamien 
ulkopuolella kanavoiduissa liittymissä. 

B-tyypin ajokaistan yläpuolista viittaa käyte-
tään yleensä taajamissa kaduilla tai katumaisilla 
teillä. 

Peräkkäisissä liittymissä suositellaan käytettä-
väksi samantyyppisiä opastusmerkkejä. 

Sijoittaminen 

Ajokaistan yläpuoliset viitat sijoitetaan kohtaan, 
jossa ajokaistat ovat täysleveitä, yleensä ryh-
mittymiskaistan hidastusosan puolivälin kohdal-
le. Jos liittymässä on useita ryhmittymiskaistoja, 
lyhin ryhmittymiskaista määrää portaalin paikan. 
Sijoittaminen moottoriväylillä on esitetty kohdas-
sa 3D. 

A-tyypin viitta sijoitetaan tien poikkisuunnassa 
siten, että viitassa oleva nuoli tulee ajokaistan 
keskikohdalle. B-tyypin viitta sijoitetaan keskei-
sesti ajokaistan yläpuolelle. 

Ajokaistan yläpuolisen viitan alareunan korkeus 
tien pinnasta on vähintään 5,0 m. Jos ajokais-
tan yläpuolisia viittoja käytetään ylikorkeiden 
erikoiskuljetusten reitillä, sijoitetaan viitan ala- 
reuna vähintään 20 cm korkeammalle kuin 
määritelty reittikorkeus.Yläpuoliset viitat sijoite-
taan portaaliin siten, että taulujen alareunat tu-
levat samalle tasolle. 
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3C-6 Etäisyystaulu (661) 

Tarkoitus ja sisältö 

Etäisyystaululla varmistetaan oikean reitin valin-
ta liittymän jälkeen. Etäisyystaulussa osoitetaan 
tien kaukokohde, välikohde ja lähikohde sekä 
etäisyydet niihin. 

Viitoituskohteet sijoitetaan etäisyystauluun si-
ten, että kaukokohde tulee ylimmäksi, sen alle 
mandollinen välikohde ja alimmaksi lähikohde. 
Yhdessä etäisyystaulussa saa olla enintään nel-
jä kohdetta. 

Viitoituksen jatkuvuuden vuoksi etäisyystaulus-
sa esitetään kaikki ne kohteet, jotka on viitoitet-
tu etäisyystaulua edeltävässä liittymässä tien 
suuntaan. Vastaavasti kaikki etäisyystaulussa 
esiintyvät kohteet on viitoitettava siinä liittymäs-
sä, josta kohteeseen käännytään. 

Päällekkäisillä tiejaksoilla osoitetaan etäisyys- 
taulussa jokaisen tien kaukokohde. Etäisyystau-
lussa voidaan osoittaa myös väli- ja lähikohde. 
Jos päällekkäisillä tiejaksoilla on yhteensä enin-
tään neljä viitoituskohdetta, voidaan nämä kaik-
ki esittää samassa etäisyystaulussa. Kauimpa-
na oleva kohde sijoitetaan taulussa yleensä 
ylimmäksi. 

Kun kohteita on enemmän kuin neljä, käytetään 
kutakin tietä varten omaa etäisyystaulua. Ajo- 
suunnassa ensimmäiseen etäisyystauluun sijoi-
tetaan sen tien kohteet, jonka numero on 
pienin. 

Etäisyystaulussa voidaan osoittaa niiden teiden 
numerot, joiden viitoituskohteet on merkitty etäi-
syystauluun. Tien numero osoitetaan etäisyys- 
taulussa yleensä valta- ja kantateillä. Tien nu-
mero voidaan osoittaa myös seututeillä. Tien 
numero tai numerot sijoitetaan taulussa ylim-
mäksi. Erillistä tien numerokilpeä ei käytetä, jos 
tien numero esitetään etäisyystaulussa. 

TURKU 70 
SALO 25 
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Käyttötilanteet ja sijoittaminen 

Etäisyystaulua käytetään valta-, kanta- ja seutu- 
teillä yleisten teiden liittymien tai liittymäryhmien 
jälkeen. Vähäliikenteisten teiden liittymien jäl-
keen etäisyystaulua ei yleensä käytetä. Jos liit-
tymiä on harvassa, etäisyystauluja sijoitetaan 
liittymien välisillä tieosuuksilla noin 10 km:n 
välein. 
Etäisyystaulu sijoitetaan 300 - 500 m liittymän 
jälkeen. Tien poikkileikkaukseen etäisyystaulu 
sijoitetaan kuten suunnistustaulu. 
Jos päällekkäisillä tiejaksoilla käytetään kutakin 
tietä varten omaa etäisyystaulua, sijoitetaan 
taulut peräkkäin siten, että niiden välimatka on 
150 - 200 metriä. 

3C-7 Paikannimi (662) 

Tarkoitus, sisältö ja käyttötilanteet 

Paikannimikilpeä käytetään ensisijaisesti osoit-
tamaan saapuminen viitoitettuun kohteeseen. 
Paikannimikilpeä voidaan käyttää myös paikan 
määrityksen tai matkailun kannalta merkityksel-
lisen paikan kuten joen, sillan, kanavan, lossin, 
harjun tai muun vastaavan paikan osoitta-
miseen. 

Jos tien viitoituskohteena oleva paikka merki-
tään taajamaksi liikennemerkillä 571 (Taajama), 
taajaman nimi voidaan osoittaa lisäkilvellä. Pai-
kannimikilpeä ei tässä tapauksessa käytetä sa-
massa tulosuunnassa. 

Kunnan ja läänin rajalla voidaan käyttää paikan-
nimikilpeä, jossa on nimen lisäksi kunnan tai 
läänin vaakuna. Jos samanniminen paikannimi-
kilpi tulisi jäljempänä olevien sijoitusohjeiden 
mukaan lähemmäksi kuin 1 km rajalla olevasta 
kilvestä, paikannimikilpeä ei käytetä. 
Paikannimikilven väri määräytyy kuten muilla 
viitoituksessa käytettävillä opastus- merkeillä. 
Paikannimikilvessä ei kuitenkaan käytetä val-
koista pohjaväriä ja mustaa tekstiä edes paikal-
liskohdetta osoitettaessa, koska eurooppalaisen 
liikennemerkkisopimuksen mukaan nimen sisäl-
tävä valkomusta kilpi osoittaa taajaman 
alkamiskohdan. 

Ohjeet vaakunan sisältävän paikannimilkilven 
käytöstä kunnan- ja lääninrajakilpenä on tar-
kemmin esitetty ohjeessa "Yleisohjeet liikenne- 
merkkien käytöstä' TIEL 2131909. 

Sijoittaminen 

Paikannimikilpi sijoitetaan alueelle johtavan tien 
varteen kohtaan, josta asutus alkaa. Jos merk-
kiä käytetään paikan määrityksen tai matkailun 
kannalta merkityksellisen kohteen osoittami-
seen, kilpi sijoitetaan kohtaan, josta kohde on 
näkyvissä. 
Kilpi sijoitetaan yleensä siten, että kilven jälkeen 
kohteen nimi ei enää esiinny tienviitoissa. Poik-
keuksellisesti kohteeseen voidaan viitoittaa pai-
kannimellä paikannimikilven jälkeenkin, jos koh-
teena oleva paikkakunta on tien varrella, mutta 
sen keskeinen osa on päätieltä sivussa. 

Tien poikkileikkaukseen paikannimikilpi sijoite-
taan kuten suunnistustaulu. 

Paikannimi 
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3C-8 Tien numerot (663, 664, 665, 
666, 667) 

Tarkoitus, sisältö ja käyttötilanteet 

Tien numeroilla merkitään 

- valtatiet, 1 - 39 

- kantatiet, 40 - 99 

- Eurooppatiet 

- seututiet, 100 - 999 

- 4-numeroiset yhdystiet, 1000 - 9999. 

5-numeroisia yhdysteitä ei merkitä. 

Tien numeroa käytetään kaikkien yleisten tel-
dn tai muiden tärkeimpien teiden liittymien tai 
liittymäryhmien jälkeen. 

Merkkiä 667 käytetään opastamaan numeron 
tarkoittamalle tielle. Merkkiä käytetään liiken-
teen opastamiseen valta- ja kantatielle tai muul-
le liikenteellisesti merkittävälle tielle. Merkkiä 
667 ei enää käytetä kohdassa, josta kyseiselle 
tielle käännytään. Tämän kohdan suunnistus- 
taulussa käytetään merkkiä 663 - 666. 

E181 
	

[]I[I{ 362 2J 
663 
	

664 	665 
	

665a 	 667 

Esimerkkejä tien numeroista 
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Sijoittaminen 
Tien numero voidaan sijoittaa liittymän jälkeen 

- etäisyystauluun (valta-, kanta- ja seututiellä) 

- etuajo-oikeutettua tietä osoittavan merkin ja 
nopeusrajoitusmerkin kanssa samaan pyl-
vääseen (risteyksien jälkeen, joissa ei käyte-
tä etäisyystauluja) 

- yksin erilliseen pylvääseen (ensisijaisesti 
4-numeroisilla yhdysteillä) 

Tien numero sijoitetaan ennen liittymää tai 
liittym ässä 
- A-, B- tai C-tyypin suunnistustauluun 

- ajokaistan yläpuoliseen viittaan 

- ajokaistan yläpuoliseen erkanemisviittaan 

Tien numeroiden sijoittamisesta opastusmerk-
keihin on tarkemmin kohdissa 3C-2 - 3C-6. 

Jos tien numeroita on vähintään neljä eikä niitä 
voida sijoittaa kuten edellä on esitetty, numerot 
voidaan koota yhtenäiseksi tien numerotauluksi. 

Numeroiden järjestys vasemmalta lukien on 

- kansallisten teiden numerot pienimmästä 
alkaen, 

- kansallisten teiden numerot katkokehyksin 
pienimmästä alkaen, 

- Eurooppateiden 	numerot 	pienimmästä 
alkaen, 

- Eurooppateiden numerot katkokehyksin pie-
nimmästä alkaen. 

Taulu sijoitetaan tien poikkileikkaukseen kuten 
suunnistustaulu. 

LJ 
100 

100 
NUMMI 

I+ 
N EVA L A 	 + 1 

YLÄNE 

JUUPA 	 +1 I1I PAASI 

Tien numeroiden sUoittaminen liikennemerkkipylväisiin ja opastusmerkkeihin 
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3C-9 Opastusmerkeissä käytettä-
vät tunnukset (671 - 686) 

Tarkoitus ja sisältö 

Tunnuksilla 671 - 686 ja viitoitetaan reitti merkin 
osoittamaan kohteeseen tai merkissä osoitetulle 
tienkäyttäjäryhmälle. Merkin 681 tunnus vaihte-
lee ajoneuvoryhmän mukaisesti. 

Tunnuksia 673, 674, 681 ja 683 käytetään si-
ten, että tunnuksen kulkusuunta on kohteen si-
jainnin mukaan joko oikealle tai vasemmalle. 
Jos kohde sijaitsee risteyksestä suoraan eteen-
päin, sijoitetaan tunnus siten, että kulkusuunta 
on vasemmalle, merkin 673 tunnus kuitenkin si-
ten, että kulkusuunta on ylöspäin. 

Tunnuksia 671 - 681 ja 684 voidaan käyttää 
suunnistustauluissa ja tienviitoissa. Tunnusten 
värit tunnuksia 671, 672 ja 684 lukuunottamatta 
vaihtuvat suunnistustaulun tai tienviitan värien 
mukaisesti. Poikkeuksena ovat kuitenkin ulko-
maanliikenteen autolauttasataman ja lentoasen-
man tunnukset, joiden väri on aina sinival-
koinen. 

Tunnusten sijoittamista opastusmerkkeihin on 
käsitelty kunkin opastusmerkin ohjeiden yhtey-
dessä. Tunnuksia voidaan käyttää ilman viitoi-
tuskohteen nimeä. 

Käyttötilanteet 

Moottoritie (671) ja moottoriliikennetie (672) 

Tunnusta 671 käytetään opastamaan moottori- 
tielle ja tunnusta 672 moottoriliikennetielle. Tun-
nusta käytetään vain kohdassa, josta moottori-
väylälle käännytään. Moottoritiellä tai moottorilii-
kennetiellä tunnusta ei käytetä. 

Teolhsuusalue (676) 

Tunnusta käytetään opastamaan teollisuusalu-
eelle tai teollisuuskylään, jossa on useita yrityk-
siä tai laitoksia. Tekstiä "TEOLLISUUSALUE" ei 
yleensä käytetä merkin yhteydessä. Teollisuus-
alueen nimeä käytetään viitoituksessa lähikoh-
teen tapaan. 

Terminaaleja osoittavat tunnukset 673, 674, 
675, 678, 679 

Tunnusta 673 (lentoasema) käytetään opasta-
maan lentoasemalle, joka palvelee reitti- liiken-
nettä. Harrastus- tai vain tilauslentoa palvelevan 
kentän viitoitukseen tunnusta ei käytetä. Opas-
tus aloitetaan yleensä sen paikkakunnan kes-
kustasta, jota lentoasema palvelee sekä tar-
peen mukaan muualta. Tunnusta käytetään 
myös viitoitetun reitin varrella tärkeimpien tei-
den liittymissä olevissa viitoissa ja suunnistus- 
tauluissa. Ohitustien ja tärkeimpien teiden liitty-
missä lentoasemalle opastetaan tunnusta käyt-
täen. "LENTOASEMA" -tekstiä käytetään viitoi-
tuksessa lähikohteen tapaan. 

Tunnusta 674 (autolautta) käytetään opasta-
maan autolauttasatamaan, jossa on aikataulun 
mukaista reittiliikennettä. Tunnusta voidaan 
käyttää opastamaan myös merkittäville saaris-
toon kulkeville lautoille. 

Tunnusta 675 (tavarasatama) käytetään opas-
tamaan liikenne tavarasatamaan, jossa on tava-
ran vesistökuljetuksia. Edullisinta viitoitusreittiä 
valittaessa otetaan huomioon satamiin liiken-
nöivien ajoneuvoyhdistelmien asettamat vaati-
mukset, käytettävissä olevat liikenneväylät ja 
ympäristötekijät. Viitoitus aloitetaan sisääntulo- 
tiellä kohdasta, jossa keskustan viitoitus aloite-
taan (kohta 3B-5) tai liittymässä, jossa sata-
maan pyrittäessä on tehtävä ensimmäinen reitin 
valinta. Jos alueella on useita satamia, viitoituk-
sessa käytetään satamien nimiä. 

Tunnusta 678 (rautatieasema) käytetään opas-
tamaan yleensä VR:n henkilöliikenteen asema-
luokituksen mukaisille keskusasemille ja kau-
punkiasemille. 

Tunnusta 679 (linja-autoasema) käytetään 
opastamaan linja-autoasemalle, jossa kaukolii-
kenteen linja-autot pysähtyvät. 

Terminaalit viitoitetaan ensisijaisesti term maalia 
kuvaavan tunnuksen ja paikannimiviitoituksen 
avulla. Terminaalin sijaintipaikkaa osoittavaa ni-
meä käytetään viitoituksessa, jos paikkakunnal-
la on useita samoja palveluja tarjoavia termi-
naaleja tai terminaaliin johtava tieyhteys palve-
lee pääasiassa terminaaliliikennettä. Nimeä voi-
daan käyttää myös terminaalin välittömässä 
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läheisyydessä osoittamaan tienkäyttäjälle saa-
pumista kohteen läheisyyteen. Terminaalin laa-
tua kuvaavina teksteinä voidaan käyttää "LEN-
TOASEMA" "SATAMA" "RAUTATIEASEMA" 
"LI NJA-AUTOAS EMA". 
Terminaalien viitoitus aloitetaan taajaman si-
sääntulotieltä siitä kohdasta, josta terminaaliin 
mentäessä tehdään ensimmäinen valinta tai tä-
tä ennen, jos reitissä muutoin syntyy epäsel-
vyyksiä. Lentoasema viitoitetaan myös sen kun-
nan keskustasta, jota lentoasema palvelee. 

Terminaalien viitoituksesta on tarkemmin julkai-
sussa "Terminaaliviitoituksen periaatteet" TIEL 
3200376. 

Tietyille ajoneuvoille tai ajoneuvoyhdistel-
mille tarkoitettu reitti (681, 684) 

Tunnusta käytetään opastamaan tunnuksen 
osoittama ajoneuvoryhmä sille tarkoitetulle reitil-
le. Tunnuksen kuva vaihtelee sen mukaan, mille 
ajoneuvoryhmälle opastus tarkoitetaan. 

Pyöräilijöille ja jalankulkijoille tarkoitettujen 
reittien tunnukset (681, 682) 

Käyttö esitetään kohdassa 3F-6. 

Vammaisille tarkoitettu reitti (683) Tunnuksel-
la osoitetaan liikuntaesteiselle tarkoitettu kulku- 
reitti tai alue, esimerkiksi pysäköintipaikka. 

Vaarallisen aineiden kuljetuksille tarkoitettu 
reitti (684) 

Käyttö esitetään ohjeessa "Yleisohjeet liikenne- 
merkkien käytöstä" TIEL 2131909. 

Reitti, jolla on portaat (685), Reitti ilman por-
taita (686) 

Käyttö esitetään kohdassa 3F-6 ja ohjeessa 
"Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä", TIEL 
2131909 
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Opastusmerkeissä käytettävät tunnukset 
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3C-1O Yksityisen tien viitta (643) 

Tarkoitus ja sisältö 

Yksityisen tien viitta osoittaa yksityisen tien 
suunnan ja viitoitettavan kohteen. 

Viitassa on kohteen nimi ja yleensä etäisyys 
kohteeseen. Viitan kannassa voidaan käyttää 
samoja tunnuksia kuin tienviitassa. 

Kussakin viitassa esitetään vain yksi viitoitus-
kohde. Etäisyys merkitään kilometrin tarkkuu-
della. Etäisyyttä kohteeseen ei merkitä, jos se 
on alle 1 km. Etäisyyttä ei merkitä myöskään 
silloin kun viitoituskohteena käytetään tien 
nimeä. 

Käyttöti la nteet 

Yksityisiltä teillä käytetään ensisijaisesti haja-
asutusalueiden osoitejärjestelmän mukaisia tien 
nimikilpiä. 

Yksityisen tien viittaa voidaan käyttää yleisen ja 
yksityisen tien liittymässä, jos yksityinen tie on 
liikenteen kannalta merkityksellinen ja yleinen 
liikenne on sillä sallittu. Viittaa voidaan lisäksi 
käyttää kaikissa yksityisten teiden keskinäisissä 
liittymissä. 

Yksityisen tien viittoja saa olla samassa liitty-
mässä korkeintaan kaksi samaan suuntaan. 

Esimerkkejä yksityisen tien viitasta 
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Sijoittaminen 

Yksityisen tien viittaa sijoitettaessa noudatetaan 
soveltuvin osin tienviittaa koskevia ohjeita. 

Sijoituspaikkaa ratkaistaessa otetaan huom 
oon, että 

- viitta sijoitetaan aina liittyvän tien puolelle 

- viitta sijoitetaan saarekkeeseen, jos sellainen 
on 

- viitta ei saa olla näkemäesteenä 

- eri pylväisiin tai telineisiin kiinnitetyt yksityi-
sen tien viitta ja osoiteviitta eivät saa haitata 
toistensa näkyvyyttä 

- viitat eivät saa haitata tien kunnossapitoa 

- yksityisen tien viitta ja osoiteviitta voidaan 
kiinnittää samaan telineeseen, jos ne pituu-
tensa puolesta sopivat siihen 

- yksityisen tien viitan ja osoiteviitan lisäksi sa-
maan pylvääseen voidaan kiinnittää tien ni-
mikilpi, jos kilpi tulee näin ohjeen mukaiselle 
korkeudelle 

- samaan pylvääseen tai telineeseen kiinnite-
tään enintään viisi samaan suuntaan osoitta-
vaa kilpeä. 

I  

Yksityisen tien viitan ja osoiteviitan sijoittaminen 
samaan telineeseen saarekkeeseen. Tien nimi- 
kilpi on kiinnitetty lllkennemerkkipylvääseen. 

__ 1 

Yksityisen tien viitan, osoite vlltan ja tien nimikil-
ven syoittaminen samaan pylvääseen 
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3C-1 1 Osoiteviitta (644) 

Tarkoitus ja sisältö 

Osoiteviitta opastaa tienkäyttäjän kohteeseen, 
joka on tarpeen viitoittaa yksityiskohtaisemmin 
kuin tienviittaa tai yksityisen tien viittaa 
käyttäen. 
Viitassa on opastettavan kohteen nimi. Etäisyyt-
tä kohteeseen ei yleensä ilmoiteta. Etäisyys voi-
daan kuitenkin ilmoittaa kuten yksityisen tien vii-
tassa, jos viitoituksen selkeys sitä vaatii, esi-
merkiksi kohteen ollessa poikkeuksellisen kau-
kana. Kussakin osoiteviitassa esitetään vain yk-
si viitoituskohde. 
Osoiteviitan kannassa voidaan käyttää seuraa-
via tunnuksia: 

- kuntien vaakunat 
- valtion virastojen ja laitosten tunnukset 

- yritysten liikemerkit 
- rekisteröityjen yhdistysten tunnukset. 

Yksiväriset tunnukset merkitään valkoisena hei-
jastavana osoiteviitan kantaan. Kuntien vaaku-
nat ja muut moniväriset tunnukset voidaan mer-
kitä viitan kantaan heijastavana omilla väreil-
lään valkoiseen heijastamattomaan kenttään. 
Tunnukselle varattu korkeus on 150 mm, kun 
tekstikoko on 120 mm ja 120 mm, kun tekstiko-
ko on 100 mm. 

Käyttöti lanteet 

Osoiteviittaa voidaan tienpitäjän harkinnan mu-
kaan käyttää osoittamaan pistemäistä kohdetta. 
Viitoitettavia kohteita ovat esim. yleisön kannal-
ta tärkeimmät virastot, laitokset ja palvelukoh-
teet sekä runsaasti liikennettä aiheuttavat teolli-
suus- ja liikelaitokset. 

Taajamien ulkopuolella osoiteviittaa voidaan 
käyttää opastamaan myös muihin opastuksen 
kannalta tärkeisiin kohteisiin. Osoiteviittaa käy-
tetään yleensä vain lähiopastukseen. Osoitevii-
talla ei opasteta yleisen tien suuntaan. 

Samassa liittymässä voi olla korkeintaan viisi 
osoiteviittaa samaan suuntaan. Jos viitoitettavia 
kohteita on enemmän, asetetaan liittymään yk-
sityisen tien viitta, jossa viitoituskohteena on 
alueen tai tien nimi. Yksityisen tien varteen liitty-
män läheisyyteen voidaan tällöin pystyttää tie-
dotustaulu, jossa ilmoitetaan osoitettavien koh-
teiden nimet. Tiedotustaulu suositellaan sijoitet-
tavaksi levennykseen, jolle voidaan sijoittaa 
myös alueen kartta. Alueen sisällä olevissa yk-
sityisten teiden liittymissä voidaan lisäksi käyt-
tää osoiteviittoja tarpeen mukaan. 

Ohjeet osoiteviitan käytöstä palvelukohteiden 
viitoituksessa on ohjeessa "Palvelukohteiden 
viitoitus" TIEL 2133876. 

Esimerkkejä osoiteviitasta 
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Sijoittaminen 

Osoiteviitta sijoitetaan saarekkeeseen, jos sel-
lainen on liittyvän tien puolella. Jos saareketta 
ei ole, viitta sijoitetaan liittyvän tien puolelle lä-
helle liittymää siten, että liittymä on helppo ha-
vaita. Viitta ei saa haitata tien kunnossapitoa. 

Kaikki liittymään sijoitettavat osoiteviitat kiinnite-
tään samaan pylvääseen. 

Osoiteviitta kiinnitetään yleensä yhden pylvään 
varaan, mutta pitkä viitta voidaan kiinnittää 
myös kanden pylvään varaan. Alimman viitan 
alareunan etäisyys tien pinnasta on 2,0 - 3,2 m 
yhden pylvään tapauksessa ja vähintään 1,0 m 
kanden pylvään tapauksessa. 

Kohdassa 30-10 on esimerkkejä osoiteviitan ja 
yksityisen tien viitan sijoittamisesta samaan 
1 ilttym ään. 

Harjun betoni Oy 
Soratuote Ky 
Harjun saha Oy 
Kiviveistämö Paasi 
Kuljetus Oy Vankkuri 
A u t oko rj aarno 
Hitsaamo 

IHARJU i 

ll- 

ALUEEN OPASTIJSKARTTA 

E 
'4, 

(\4 

M 

ri.SOm 

SIJOITUS MAHDOLUSUUKSIEN MUKAAN ENNEN 
ENSIMMÄISTÄ TONTflLIITTYMÄÄ 

Esimerkki teollisuusalueen yhteiseen tiedottustaulun käytöstä, kun osoitevllttoja tulisi enemmän 
kuin viisi. Taulun alareunan korkeus tien pinnasta on vähintään 0,8 m. 
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3C-12 Osoiteviitan ennakkomerkki 

Tarkoitus ja sisältö 

Osoiteviitalla osoitetun kohteen ennakko-opas-
tukseen voidaan eräissä tapauksissa käyttää 
suorakaiteen muotoista merkkiä, jossa mustal-
la pohjalla osoitetaan valkoisella tekstillä koh-
teen nimi. Merkin yhteydessä käytetään lisäkil-
piä "Etäisyys kohteeseen" tai "Kohde risteävällä 
tiellä". 

Käyttäti lanteet 

Osoiteviitan ennakkomerkillä osoitettavia koh-
teita ovat esimerkiksi runsaasti liikennettä syn-
nyttävät kurssikeskukset, hautausmaat tms. 

Ohjeet osoiteviitan ennakkomerkin käytöstä pal-
velukohteiden viitoituksessa on ohjeessa "Pal-
velukohteiden viitoitus" TI EL 2133876. 

Sijoittaminen 

Osoiteviitan ennakkomerkki sijoitetaan 100 - 
300 metriä ennen liittymää. Tien poikkileikkauk-
sessa merkki sijoitetaan kuten suunnistustaulu. 

Osoite viitan ennakkomerkki 
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3D MOOTTORIVÄYLIEN VIITOITUS 

30-1 Yleistä 

Moottoriväylät (moottori- ja moottoriliikennetiet) 
täydentävät perusverkkoa liikennetarpeen, väli-
tyskyvyn ja tieverkon palvelutason sitä edellyttä-
essä. Ne on tarkoitettu palvelemaan ainoastaan 
moottoriajoneuvoliikennettä ja ne välittävät suu-
ria liikennevirtoja korkealla nopeudella. Mootto-
riväylien tarkoitus ja liikennetekniset tekijät edel-
lyttävät viitoitusta, joka korostaa verkon raken-
netta ja vastaa liikenteen sijoittelua. Näin ollen 
moottoriväylien viitoitus poikkeaa tarpeiltaan, 
väreiltään ja sisällöltään perusverkon opastuk-
sesta. 

3D-2 Moottoriväy 1 ien vi itoitu kseen 
liittyvät termit 

Liityntäliittymä 
Perusverkon kytkentää moottoriväylään palvele-
va eritasoliittymä (hallittu nopeuden muutos). 

Tieverkon toiminnan kannalta liityntäliittymät 
jaetaan viitoitusperiaatteiltaan kahteen eri 
ryhmään: 

A-tyypin liityntäliittymä 
Moottoriväylän ja valta- tai kantatien eritaso-
liittymä. 

B-tyypin liityntäliittymä 
Eritasoliittymä, joka palvelee moottoriväylän lä-
heisyydessä olevaa maankäyttöaluetta kuten 
kuntakeskuksia ja kaupunkien aluekeskuksia. 

Järjestelmäliittymä 
Kanden moottoriväylän välinen eritasoliittymä 
(nopeuden ylläpito). 

Rinnakkaistie (perusverkon tieyhteys) 
Moottoriväylän liikennekäytävässä samansuun-
taisesti kulkeva tie, jonka tehtävänä on palvella 
moottoriväylän suuntaisen hitaan liikenteen ja 
kevyen liikenteen yhteytenä sekä koota liiken-
nettä moottoriväylälle. 

Rinnakkaistietä käytetään myös korvaavana 
reittinä moottoriväylällä tapahtuvien poikkeuk-
sellisien tilanteiden varalta (liikenneonnettomuu-
det, kunnossapito jne.). Rinnakkaistie palvelee 
myös niitä tienkäyttäjiä, jotka eivät saa tai halua 
käyttää moottoriväylää. 

Erkanemistie (erkanemisramppi) 
Eritasoliittymässä oleva, moottoriväylän ja sitä 
risteävän tien yhdistävä tie, joka on tarkoitettu 
moottoriväylältä poistumista varten. 

Liittymistie (liittymisramppi) 
Erkanemistietä vastaava, moottoriväylälle tuloa 
varten tarkoitettu tie. 

Maalikärki 
Ajoradan reunaviivojen muodostama kohta, jos-
sa päätien ja rampin yhtenäiset reunaviivat er-
kanevat tai yhtyvät. 

Nokka 
Paikka, jossa päätien ja rampin päällysteen reu-
nat kohtaavat tai erkanevat 

Nokkaväli (liikennetekninen) 
Matka liittymistien nokasta seuraavan erkane-
mistien nokkaan. 

Opastuspituus 
Liittymässä tarvittavien opastusmerkkien vaati-
ma tien pituus. 
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3D-3 Moottoriväylien viitoitukses-
sa käyteftävät opastusmerkit 

Valmistava suunnistustaulu 
Ensimmäinen liittymäkohtainen opastusmerkki, 
jossa kuljettajalle viestitetään lähestyvästä 
eritasoliittymästä. 

A-tyypin liityntäliittymässä valmistavana suun-
nistustauluna käytetään A-tyypin suunnistustau-
lua 611 (ks. kohta 3C-2), joissa ilmoitetaan li-
säksi etäisyys liittymään ja mandollinen liitty-
män nimi. Etäisyytenä on yleensä 1,5 km. Etäi-
syys mitataan erkanemisviitasta. 

B-tyypin liityntäliittymässä käytetään suunnis-
tustalua, jonka suoraan jatkuvassa suunnassa 
ilmoitetaan tien numerot ja mandolliset muut 
tunnukset (yleensä vain tunnus 673 Lentoase-
ma tai 715 Ensiapuasema). Erkanevaan suun-
taan ilmoitetaan mandollinen risteävän tien nu-
mero, mandolliset muut tunnukset, erkanevat 
viitoituskohteet sekä etäisyys. Taulun alaosaan 
on mandollista lisätä myös eritasoliittymän nimi 
ja etäisyys erkanemisviittaan. Etäisyytenä on 
yleensä 1000 m. Etäisyys mitataan erkanemis-
viitasta 

Suunnistustaulu 
Opastusmerkki, jossa kuljettajalle viestitetään 
toistamiseen lähestyvästä eritasoliittymästä. 
Valmistava suunnistustaulu ja suunnistustaulu 
ovat ulkoasultaan ja sisällöltään etäisyysluke-
maa lukuunottamatta samanlaisia. Yleensä etäi-
syytenä on 750 m (A-tyypin liityntäliittymä) ja 
500 m (8-tyypin liityntäliittymä). 

Ajokaistan yläpuolinen viitta 
Järjestelmäliittymässä ja muissa kohdassa 
3D-5.3 mainituissa liittymissä käytetään A-tyy-
pin ajokaistan yläpuolista viittaa (ks. kohta 
3C-4). Merkissä ilmoitetaan myös etäisyys ylä-
puoliseen erkanemisviittaan. Esimerkkejä ajo- 
kaistan yläpuolisen viitan käytöstä on kohdassa 
3D-5.3. 

Erkanemisviitta 
Opastusmerkki, joka osoittaa erkanemisalueen 
alkukohdan. Merkki sijoitetaan erkanemistien 
kiilan alkuun. 

Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta 
Opastusmerkki, joka sijoitetaan suunnilleen 
maalikärjen kohdalle erkanevan ajokaistan ylä-
puolelle. Merkin sisältö on kuten A-tyypin ylä-
puolisessa viitassa. (ks kohta 3C-5). Esimerk-
kejä ajokaistan yläpuolisen erkanemisviitan käy-
töstä on kohdassa 3D-5.3. 

Erkanemismerkki 
Merkki, joka osoittaa paikan, jossa erkaneva tie 
muodostaa oman ajoradan. Erkanemismerkki 
sijoitetaan moottoriväylän jä erkanemistien vä-
liin siten, että merkin reunan etäisyys päätien ja 
erkanemistien päällysteen reunasta on noin 
metri. 

Liittymän nimikilpi 
Opastusmerkki, joka ilmoittaa saapumisen ni-
mettyyn eritasoliittymään. Kilpi sijoitetaan erka-
nemistielle lähelle ristävän tien liittymää. 

Erkanemisetäisyystaul u 
Opastusmerkki, joka ilmoittaa etäisyydet seu-
raaviin nimettyihin liittymiin. Erkanemisetäisyys-
taulua voidaan käyttää niillä tieosuuksilla, joiden 
liittymät on nimetty. Erkanemisetäisyystaulua ei 
käytetä, jos nimettyjen liittymien välissä on ni-
meämättömiä liittymiä. Taulussa ilmoitetaan kol-
men seuraavan eritasoliittymän nimi tai risteä-
vän tien nimi ja niiden etäisyydet. Nimet sijoite-
taan tauluun etäisyysjärjestyksessä lähinnä ole-
va ylimmäiseksi. Erkanemisetäisyystaulu sijoite-
taan ajoradan reunaan noin 200 metriä eritaso-
liittymän liittymistien jälkeen. 

Etäisyystaulu 
Opastusmerkki, joka ilmoittaa etäisyydet tien 
kauko-, väli- ja lähikohteeseen. Etäisyystaulun 
käytössä moottoriväylillä noudatetaan pääsään-
töisesti samoja periaatteita kuin kohdassa 3C-6 
on mainittu. Taulu sijoitetaan ajoradan reunaan 
noin 400 metriä liittymistien jälkeen. 
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3D-4 Opastusmerkkien väri 

Moottoriväylän opastusmerkit ovat pääsääntöi-
sesti vihreitä. Seuraavat opastusmerkit tai nii-
den osat ovat sinisiä. 

erkanevaan suuntaan perusverkolle osoitta-
vat suunnistustaulujen osat ja erkanemis-
viitat 

- palvelukohteiden opastusmerkit 

Myös erkanemismerkki, joka sijoitetaan erkane-
mistien nokkaan on sinivalkoinen 

Moottoriväylän suuntaan osoittavat suunnistus- 
taulujen osat sekä viitat ovat vihreitä. 

Moottoriväylän suunnistustauluissa ja erkane-
misviitoissa voi esiintyä erkanevaan suuntaan 
myös paikalliskohteen valkoinen pohjaväri (kau-
punkiseudut). Moottoriväylän suuntaan viitoitet-
tava paikalliskohde esim. KESKUSTA viitoite-
taan vihreällä värillä 

Vihreää väriä käytetään perusverkon opastus- 
merkeissä opastettaessa moottoriväylälle. Vih-
reän värin käyttö aloitetaan kohdassa, jossa 
tehdään valinta moottoriväylän tai perusverkon 
yhteyden käyttämisestä. Vi hreässä kentässä 
esiintyvät tällöin moottoriväylän viitoituskohde 
(-kohteet) ja tien numerot. Moottoritie- tai moot-
toriliikennetietunnus tulee mukaan vasta sen liit-
tymän opastusmerkkeihin, josta moottoriväylälle 
käännytään. 

3D-5 Viitoitusperiaatteet 

Moottoriväylälle liittyminen ja siltä poistuminen 
tapahtuu muuta liikennettä häiritsemättä siten, 
että kiihdyttäminen ja hidastaminen tapahtuu 
liittymistiellä ja erkanemistiellä. Nämä seikat ja 
kuljettajan ajotoiminnot (informaation havaitse-
minen, ymmärtäminen ja tulkitseminen sekä rat-
kaisun tekeminen ja ajosuoritus) edellyttävät 
moottoriväylien viitoitukselta, että informaatio 
annetaan riittävän ajoissa ja se toistetaan. Tä-
män vuoksi viitoitus toteutetaan valmistavalla 
suunnistustaululla, suunnistustaululla ja erkane-
misviitalla. 

Viitoituskohteet valitaan moottoriväylillä samoin 
perustein kuin muullakin tieverkolla. Ohjeen 
kohdissa 3B-3 ja 3B-4 käsitellään viitoituskoh-
teen valintaa. 
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3D-5.1 Liityntäliittymät 

A-tyypin liityntäliittymä 

A-tyypin liityntäliittymässä viitoitetaan moottori- 
väylältä erkanevaan suuntaan risteävän tien 
molempien suuntien kaukokohteet ja päätien 
suunnasta mandollisesti viitoitettu muu kohde. 
Erityistapauksessa voidaan viitoittaa myös ris-
teävän tien välikohde tai lähikohde. Enintään 
voidaan viitoittaa neljä kohdetta. Moottoriväylän 
suuntaan viitoitetaan vain kaukokohde. Erkane-
mistien ja ristävän tien tien liittymää voidaan 
tarkastella erillisenä tasoliittymänä jatkuvuuspe-
riaate huomioon ottaen. Siinä voidaan viitoittaa 
myös kohteita, joita ei ole viitoitettu erkanemis- 
kohdassa. 

A-tyypin liityntäliittymissä moottoriväylän viitoi-
tusta voidaan täydentää eritasoliittymän nimellä. 
Liittymän nimi auttaa kuljettajaa paikallistamaan 
sen hetkisen sijaintinsa moottoriväylällä. Nimi 
tulisi valita siten, että se kuvaa liikenteellistä 
solmupistettä, joka esiintyy tiekartoissa. Nimen 
käyttö on suositeltavaa, jos samaan kohtee-
seen on useita liittymiä, jolloin liittymät voidaan 
erotetella toisistaan. Eritasoliittymän nimenä 
voidaan käyttää esimerkiksi taajaman nimeä ja 
pääilmansuuntaa, joka kuvaa liittymän sijaintia 
taajamaan nähden tai tulosuuntaa taajamaan. 
Eritasoliittymän nimi esitetään erkanemisetäi-
syystaulussa, valmistavassa suunnistustaulus-
sa, suunnistustaulussa ja liittymän nimikilvessä. 
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B-tyypin liityntäliittymä 
B-tyypin liityntäliittymässä moottoriväylältä 
erkanevaan suuntaan viitoitetaan risteävän tien 
molemmilta suunnilta tieluokan mukaisesti vali-
tut kohteet, jotka ovat yleensä merkittäviä 
maankäyttöalueita, kuntakeskuksia tai kaupun-
kien aluekeskuksia. 

B-tyypin liityntäliittymä 
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3D-5.2 Järjestelmäliittymä 

Järjestelmäliittymässä noudatetaan viitoituskoh-
teiden valinnan osalta samoja periaatteita kuin 
A-tyypin liityntäliittymässä. Järjestelmäliittymäs-
sä joudutaan yleisesti moottoriteillä ajokaistajär-
jestelyihin ja erkanevien ajoratojen muodosta-
miseen. Nämä tekniset ratkaisut edellyttävät 
ajokaistakohtaista ajoradan yläpuolista 
opastusta. 

Väylän ajokaistajärjestelyt ja viitoitus on suunni-
teltava vuorovaikutteisesti. Viitoitusratkaisulla 
on vaikutus jopa tien liikenneteknisiin ratkaisui-
hin ja päinvastoin. 

Jos liityntäliittymässä (A-tyypin liityntäliittymä) 
tekniset ratkaisut risteävällä tiellä vastaavat 
moottoriväylän ratkaisuja, noudatetaan sovelta-
en myös tällä tiellä järjestelmäliittymän viitoitus-
periaatteita. 

3D-5.3 	Ajoradan 	yläpuolinen 
opastus 

Ajoradan yläpuolista opastusta käytetään aina 
järjestelmäliittymissä ja lisäksi seuraavissa 
tilanteissa: 

KOHDE X 
KOHDE Y 1fl 

- ajoradalla on kolme tai useampia ajokaistoja 
samaan suuntaan 

- ajokaistojen lukumäärä vähenee liittymässä 

- erkaneminen tapahtuu 2-kaistaisena 

- peräkkäisten liittymien opastuspituudet me-
nevät päällekkäin 

- kaupunkimoottoriteillä lisäajokaistojen ja ly -
hyiden liittymävälimatkojen vuoksi. 

Myös ajokaistan yläpuolinen opastus tulee tois-
taa, eli viitoituskohteet osoitetaan ennen erka-
nemiskohtaa vähintään kandessa portaalissa. 

Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta sijoite-
taan 0 - 25 metriä ennen maalikärkeä. Yläpuoli-
sen erkanemisviitan ja maalikärjen välinen mat-
ka yhdistetään sulkuviivalla. 

Liittymän nimeä ei yleensä esitetä yläpuolisissa 
viitoissa. Liittymän nimi ja etäisyys liittymään 
esitetään ennen liittymää erkanemisetäisyys-
taulussa. 

______________ 	KOHDE A 
KOHDE 	KOHDEB 

llt0EJt .,I 

.1. ._ 	 1 	
KOHDE A 

:0HDE 	 1 KOHDE 	KÖHbEB 
DEJ t 	 t DD t 1 0 m 

ei. i _____________ KOHDE A 
:OHDE 	 KOHDE 	KOHDEB 
DD t 	 1 DEI t 0 t 1,5km 

Esimerkkejä ajokaistan yläpuolisista opastusmerkeistä 
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3D-5.4 Rinnakkaistien viitoitus 
Moottoriväylän rinnakkaistiellä käytetään viitoi-
tuskohteena ensisijaisesti samaa kaukokohdet-
ta kuin moottoriväylälläkin. Tämä helpottaa rin-
nakkaistien käyttöä moottoritien korvaavana 
reittinä poikkeuksellisissa tilanteissa. Tapauk-
sissa, joissa moottoriväylälle on viitoituskohde-
luettelossa nimetty välikohde, voidaan sitä käyt-
tää rinnakkaistien kaukokohteena. 

Perusverkon tieyhteyden kulkiessa taajaman 
kautta noudatetaan kohdassa 3B-5 kauttakulku-
tiestä esitettyjä periaatteita. 
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Esimerkki moottoritien ja perusverkon viitoituksesta, kun molemmilla on samat kaukokohteet 
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3E KIERTOTEIDEN VIITOITUS 

3E-1 Yleistä 

Kiertoteiden viitoituksella osoitetaan määrätylle 
ajoneuvoryhmälle tai koko tien ollessa suljettu-
na kaikille ajoneuvoille tarkoitettu kiertotie. 

Kiertotietä ei merkitä yksinomaan erikoiskulje-
tuksia varten. 

Kiertotiet ovat joko pysyviä tai tilapäisiä. Pysy-
vät kiertotiet on tarkoitettu yleensä ajoneuvoryh-
mälle, joka ei voi käyttää suorinta tietä. Tilapäi-
set kiertotiet on tarkoitettu tapauksesta riippuen 
joko kaikille ajoneuvoille tai tietylle ajoneuvo- 
ryhmälle. 

Vähäliikenteisillä teillä, joilla liikenne on paikal-
lista, voidaan lyhytaikaisen tietyön aikana opas-
tus hoitaa kiertotielle tiedotustaululla. 

Kiertotien opastusmerkkejä käytetään reitin var -
rella risteyksissä, joissa harhaanajon mandolli-
suus on ilmeinen. Muulloin merkkejä käytetään 
vain, milloin reitillä pysyminen edellyttää käänty-
mistä risteyksessä. Tarpeen mukaan voidaan 
kuitenkin käyttää tunnusta reitin varrella tienu-
merokilven tapaan varmistamaan reitillä pysy-
minen. Kiertotien viitoitus voidaan lopettaa, kun 
reitti yhtyy normaaliin viitoitettavaan reittiin. 

Paino-, leveys- tai korkeusrajoitu kset 

Kiertotie on viitoitettava, jos liikennerajoitus on 
valta-, kanta- tai seututiellä sekä muulla vilk-
kaasti liikennöidyllä tiellä, jolla on paljon raskas-
ta liikennettä. 

Kiertotietä ei viitoiteta hiljaisella tiellä olevan lii-
kennerajoituksen vuoksi. 

Kaupungin läpiajo 

Kaupunkialueilla raskas läpikulkuliikenne voi-
daan ohjata kiertotien kautta, jos raskas liikenne 
voi katutilan ahtauden tai muun syyn vuoksi häi-
ritä asutusta tai muuta liikennettä. 

A-tyypin kiertotien suunnistustaulu on sininen, 
jossa nuolikuvio ja teksti on esitetty valkoisella, 

Tilapäiset kiertotiet 

Tilapäisten kiertoteiden viitoitus ja niillä käytet-
tävät opastusmerkit on käsitelty seuraavissa 
ohjeissa 

- Lauttapaikkojen liikenteen ohjaus ja Iauttayh-
teyden korvaavan jäätien viitoitus on esitetty 
ohjeessa "Yleisohjeet liikennemerkkien käy-
töstä" TIEL 2131909 kohdassa 2L 

- Tietöiden liikennejärjestelyt on esitetty oh-
jeessa "Liikenne tietyömaalla" TI EL 
2272000. 

3E-2 Käytettävät opastusmerkit 

3E-2.1 Kiertotien suunnistustaulut 
613 ja 614 

Tarkoitus ja sisältö 

Kiertotien suunnistustaululla osoitetaan liittymä, 
josta erkanee kiertotie. 

Kiertotien suunnistustaulua käytetään aina, kun 
kiertotie erkanee valta-, kanta- tai seudulliselta 
tieltä. Kiertotien suunnistustaululla opastetun 
kiertotien viitoittamiseen käytetään lisäksi kier-
totien viittoja tavallisten tienviittojen tapaan. 

Kiertotien suunnistustaululla osoitettuun risteyk-
seen merkitään ohituskielto sulkuviivalla. 

A-tyypin kiertotien suunnistustaulua (merkki 
614) käytetään opastamaan siinä osoitettu ajo-
neuvoryhmä kiertotielle, kun tavanomaisesti 
opastettu ajoreitti ei ole kyseisen ajoneuvoryh-
män käytettävissä. Tavallisesti A-tyypin kierto- 
tien suunnistustaulun rajoitus koskee raskaita, 
leveitä, korkeita tai pitkiä ajoneuvoja ja ajoneu-
voyhdistelmiä. Rajoitukset voidaan osoittaa 
suunnistustaulussa merkeillä 313, 314, 318, 
319 ja 341 -347. 
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kiertoreitti sen pituus ja ajoneuvoryhmän tunnus 
keltaisella. 
B-tyypin kiertotien suunnistustaulua (merkki 
613) käytetään kiertotielle opastamiseen erityi-
sesti silloin, kun kiertotie on tarkoitettu kaikille 
ajoneuvoille. Taulua voidaan kuitenkin käyttää 
myös opastamaan tietylle ajoneuvoryhmälle tar-
koitetulle kiertotielle. Tällöin tauluun merkitään 
kyseisen ajoneuvoryhmän tunnus. B-tyypin kier-
totien suunnistustaulussa voidaan käyttää myös 
kielto- ja rajoitusmerkkejä. Näitä voidaan käyt-
tää, kun on tarpeen antaa ennakkotieto esimer-
kiksi jollakin liittymästä lähtevällä tiellä olevasta 
ajokiellosta, läpiajorajoituksesta, tai muusta 
vastaavasta kiellosta tai rajoituksesta. 

B-tyypin kiertotien suunnistustaulussa on keltai-
sella pohjalla mustat kirjaimet, nuolikuvio ja 
reunanauha. 
C-tyypin kiertotien suunnistustaulu antaa 
kiertotien käyttäjälle ennakkotiedon kiertotien 
jatkumisesta ja suunnasta edessä olevassa liit-
tymässä. Taulua ei käytetä kiertotien alkamis-
kohdassa vaan ainoastaan sen varrella, huoleh-
dittaessa viitoituksen jatkuvuudesta. 

C-tyypin kiertotien suunnistustaulun pohjaväri 
on keltainen. Taulussa esitetään sen vasem-
massa reunassa tai alaosassa olevalla nuolella 
kiertotien suunta. Lisäksi taulussa esitetään ajo-
neuvoryhmän tunnus. Tauluun voidaan lisätä 
myös tien numero oikean värisenä. Poikkeuk-
sellisesti taulussa voidaan käyttää kielto- ja ra-
joitusmerkkejä. Näitä voidaan käyttää, kun on 
tarpeen antaa ennakkotieto esimerkiksi jollakin 
Iiittymästä lähtevällä tiellä olevasta ajokiellosta, 
läpiajorajoituksesta, tai muusta vastaavasta 
kiellosta tai rajoituksesta. 

TAMPERE 
jE12l 

A-tyypin kiertotien suunnistustaulu (614) 

r+ TURKU 
+11 TAMPERE 

fl11401 
Ir+I 	LINTULAI 

Esimerkkejä B-tyypin kiertotien suunnistustau-
lusta (613) 

IEll2 

i1n 	c1 
Esimerkkejä C-tyypin kiertotien suunnistus- 
taulusta 
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Sijoittaminen 

A-tyypin kiertotien suunnistustaulua käyte-
tään joko yksinään tai suunnistustaulun 611 (A- 
tyypin suunnistustaulu) yhteydessä. Suunnis-
tustaulu 614 sijoitetaan 100-200 metriä ennen 
normaalia suunnistustaulua. 

B-tyypin kiertotien suunnistustaulu sijoitetaan 
50-200 metriä ennen normaalia A-tyypin suun-
nistustaulua, joka tarvittaessa peitetään osittain 
tai kokonaan. B-tyypin kiertotien suunnistustau-
lu voidaan kiinnittää olemassa olevan B-tyypin 
suunnistustaulun (612) kanssa samaan telinee-
seen tai omaan telineeseen 50-100 metriä en-
nen sitä. Molemmissa tapauksissa olemassa 
oleva suunnistustaulu peitetään osittain tai 
kokonaan. 

C-tyypin kiertotien suunnistustaulu sijoite-
taan taajaman ulkopuolella 100-150 metriä en-
nen liittymää. Taajamassa ja erityisistä syistä 
muuallakin taulu voidaan sijoittaa lähemmäs liit-
tymää. Taulu voidaan sijoittaa lisäksi liittymän 
jälkeen varmistamaan kiertotien käyttäjille oikea 
tie. 

3E-2.2 Kiertotien viitta 646 

Kiertotien viittaa (646) käytetään pysyvien kier-
toteiden viitoittamiseen. 

Kiertotien viitassa on keltaisella pohjalla mustat 
kirjaimet, nuolikuvio ja reunanauha. Viitan kan-
taan merkitään mandollinen ajoneuvoryhmän 
tunnus. 

Kiertotien viitta sijoitetaan kuten tienviitta. Jos 
kiertotien viitta korvaa jonkin olemassa olevan 
viitan, kiinnitetään kiertotien viitta korvattavan 
viitan paikalle tai sen päälle. 

IHEINOLA i) 

Kiertotien viitta (646) 
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Dl 11 
Paino- tai muu rajoitus päätiellä, kiertotie katuverkon kautta. 

I 
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Kaupungin läpiajo, raskas lIIkenne kiertotiellä 
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IDI 
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Hiljaisella tiellä silta tai lautta, jolla paino- tai muu rajoitus, kiertotietä ei opasteta 
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3F KEVYEN LIIKENTEEN REITTIEN VIITOITUS 

3F-1 Viitoitusperiaafteet 

Erillinen kevyen liikenteen reittien viitoitus on 
suositeltavaa aina, kun kevyelle liikenteelle on 
mandollista osoittaa oma reitti ja moottoriajo-
neuvoille tarkoitettu viitoitus ei riitä. Kevyellä lii-
kenteellä tarkoitetaan tässä jalankulkijoita ja 
polkupyöräilijöitä. 

Erillisen kevyen liikenteen viitoituksen tarkoituk-
sena on, yhdessä asianmukaisen kartan kans-
sa, opastaa jalankulkijat ja pyöräilijät edullisinta 
reittiä kohteeseensa. Edullinen reitti on turvalli-
nen ja miellyttävä sekä mandollisimman suora. 
Reitti voi sisältää erillisten kevyen liikenteen 
väylien lisäksi katu- tai tieosuuksia. 

Kevyen liikenteen reittejä viitoitetaan sekä pitkä-
matkaista että paikallista liikennettä varten. Tie-
tyn kohteen viitoitus jatkuu aloituskohdasta kat-
keamattomana perille saakka. Viitoituskohteet 
valitaan siten, että nimistä palvelee mandolli-
simman hyvin myös polkupyörämatkailijoita. 
Yksinkertaisia tapauksia lukuunottamatta toteut-
tamista varten laaditaan viitoitussuunnitelma, 
josta käy ilmi viitoitettavat kohteet ja viittojen si-
joitus maastossa. Tietyn alueen viitoitusta suun-
niteltaessa varmistetaan sen sopeutuminen alu-
een muuhun viitoitukseen. Kevyen liikenteen vii-
toitussuunnitelma laaditaan esimerkiksi kaupun-
kiseudun viitoitussuunnitelman yhteydessä tai 
siihen tukeutuen. 

Kevyen liikenteen opastuksessa käytetään ke-
vyen liikenteen viittaa (645), suunnistustaulua, 
opastuskarttaa sekä tunnuksia 681, 682, 685 ja 
686. 

Liikennemerkkien vaikutuksen tehostamiseksi 
tai selventämiseksi voidaan käyttää ajorataan 
merkittyjä jalankulku- ja polkupyöräliikenteen 
tunnu ksia. 

Ulkoiluun ja retkeilyyn varatut ulkoilureitit viitoi-
tetaan omana kokonaisuutenaan ja omalla ni-
mistöllään. Ne ovat kuitenkin osa koko kevyen 
liikenteen reitistöä ja siksi niiden opastus tulisi 
suunnitella muun kevyen liikenteen opastuksen 
kanssa. Ulkoilureittiviitoitus ja kevyen liikenteen 
viitoitus tulisi sijoittaa mieluummin eri reiteille, 
mikä ei kuitenkaan aina ole mandollista tai 
tarkoituksenmukaista. 

Ulkoilureiteillä suositellaan käytettäväksi Suo-
men Standardisoimisljiton standardin (SFS 
4424) "Ulkoilun ja urheilun merkit" mukaisia 
merkkejä. 

3F-2 Viitoituskohteet 

Kevyen liikenteen viitoiuksessa käytetään kau-
ko-, lähi- ja erilliskohteita. 

Kaukokohteita käytetään pitkillä reiteillä anta-
maan kulkijalle selkeä käsitys reitin yleisestä 
suunnasta. Kaukokohteet ovat yleisesti tunnet-
tuja paikkoja kuten kunnan keskusta, aluekes-
kukset, naapurikunnat jne. 

Lähikohteet ovat yleensä reitin varrella olevia 
asuntoalueita, teollisuusalueita, kaupunginosia 
tai muita rajallisia osa-alueita. 

Erilliskohteeksi voidaan valita jokin reitin varrel-
la tai sen päässä oleva tärkeä kohde tai sellai-
nen suunnistautumista helpottava kohde, joka 
ei varsinaisesti ole reitin viitoituskohde. Näitä 
ovat esimerkiksi liikenneterminaalit, uimahalli, 
terveyskeskus, ostoskeskus, metro, kunnantalo 
jne. 
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3F-3 Kevyen liikenteen viitta (645) 

Tarkoitus ja sisältö 

Kevyen liikenteen viitta osoittaa reitin suunnan 
ja viitoituskohteen. Viitassa on opastettavan 
kohteen nimi ja yleensä etäisyys kohteeseen. 
Viitan kannassa käytetään aina joko jalankulki-
jan tai pyöräilijän tunnusta tai molempia sen 
mukaan, mille liikennemuodolle reitti on 
tarkoitettu. 

Kussakin viitassa esitetään vain yksi viitoitus-
kohde. Etäisyys kohteeseen esitetään 0,1 km:n 
tarkkuudella, kun kohde sijaitsee enintään 3 
km:n etäisyydellä. Jos viitoituskohde on asunto-
alue, kaupunginosa tms. alue, johon tarkkaa 
etäisyyttä ei voi ilmoittaa, etäisyys ilmoitetaan 
0,5 km:n tarkkuudella. Kohde esitetään 0,5 
km:n tarkkuudella myös, kun kohde sijaitsee 3 
-10 km:n etäisyydellä. Tätä kauempana olevat 
kohteet ilmoitetaan 1 km:n tarkkuudella. 

Käyttötilanteet 

Viitoitettavaksi valittujen kohteiden väliset reitit 
viitoitetaan. Myös erilliskohteet, jotka eivät ole 
kevyen liikenteen reitistön kohteita viitoitetaan 
kevyen liikenteen viitalla. 

Laaja-alaisiin kohteisiin, kuten asuntoalueille 
opastava viitoitus päätetään kohteeseen saa-
vuttaessa. Viitoitusta jatketaan joko alueen eril-
liskohteiden viitoituksella tai uuden kauko- tai 
lähikohteen viitoituksella tai molemmilla. 

Kevyen liikenteen viitoitus muodostaa oman ko-
konaisuutensa. Eräissä tapauksissa voi autolii-
kenteen viitta palvella kevyttä liikennettä niin, 
että kevyen liikenteen viitan voi jättää pois. 

jakii 

t* Keskusta 4 
5 Centrum 

Kevyen liikenteen viitta 
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i UI 	 Erillinen kevyen 
1 .. 	 liikenteen reitistö 

D 

- - - - 	Kiinteästi ajoneuvoliikenteen 
reittiin liittyvä kevyen 
liikenteen väylä 

Kevyen liikenteen viilla 

L 	 Ajoneuvoliikenteen viitta 

_________ 	Harkinnan mukaan 
käytettävä viitta 

Esimerkki kevyen liikenteen reittien viitoituksesta 
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Sijoittaminen 

Viitat sijoitetaan helposti havaittaviksi. 

Viitat voidaan kiinnittää sellaisiin pylväisiin, jois-
sa on kevyelle liikenteelle tarkoitettuja liikenne- 
merkkejä, muttei autoliikenteelle tarkoitettuja 
merkkejä. Viitat voidaan kiinnittää myös enilisiin 
telineisiin ja muihin rakenteisiin kuten seiniin, 
aitoihin ym. Samaan pylvääseen tai rakentee-
seen voidaan kiinnittää useita viittoja. 

Kaukokohteisiin ohjaavat viitat asetetaan lähi- 
kohteiden viittojen yläpuolelle. Erilliskohteisiin 
ohjaavat viitat asetetaan alimmiksi. Jos samas-
sa pylväässä on ulkoilureittiviittoja, asetetaan 
ne alimmaksi. 

Viitta on yleensä vähintään 1,8 metrin korkeu-
della maasta. Jos viitta on kevyen liikenteen 
väyläri yläpuolella, on pylvään alimman viitan 
korkeus vähintään 2,2 m väylän pinnasta mitat-
tuna. Viitat voidaan tarvittaessa sijoittaa mata-
lammalle, esimerkiksi kaiteeseen, ei kuitenkaan 
alle 0,8 metrin korkeudelle. 

1—puolin en 	 1—puolin en 

c 
0 

< 

z- 
- 

cD 

Esimerkki keyen liikenteen reitin viitoituksesta taaja massa 
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3F-4 Kevyen liikenteen suunnistus- 
taulu 

Kevyen liikenteen pääreiteillä voidaan käyttää 
suunnistustaulua havainnollistamaan monimut-
kaista liittymää. Suunnistustaulussa osoitetaan 
samat kohteet kuin viitoissa. 

3F-5 Kevyen liikenteen opastus- 
kartta 

Kevyen liikenteen opastuskartat täydentävät vii-
toitusta. Samassa paikassa voi olla useampia ja 
eri mittakaavassa olevia karttoja. 

Opastuskarttoja sijoitetaan keskeisille paikoille 
kuten viitoitetulle alueelle tultaessa ja alueen si-
sällä liikekeskustoihin, ostoskeskuksiin, hotelli-
en viereen jne. 

Kevyen liikenteen suunnistustaulu 

OPASTUS 
INFORMATION 

LEP PÄVAARA 
ALBERGA 

MANKKAA 
MANKANS/ 

LAAJALAHTI 
BREDVIK 

OTANIEMI 
OTNÄS 

TAPIOLA 
HAGALUND 

NIITYKUMPIJ 
ÄNGSKULLA 

M ATI NKYLA 
HELSINKI 
HEL SINGFORS 2 M AT TBY 

Kevyen liikenteen reltit Tapiolan keskustassa 	Olet tässä 
Lattrafiklederna 1 Hagalunds centrum 	 Du befinner dig här 

Kevyen lIIkenteen opastuskartta 
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3F-6 Jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
tarkoitettujen reittien tunnukset 
(681, 682, 685, 686) 

Tunnukset 681 (pyöräilijöille tarkoitettu reit- 
ti) ja 682 (jalankulkijoille tarkoitettu reitti) 

	
0 

Tunnuksia käytetään ohjaamaan jalankulkijoita 
ja pyöräilijöitä kevyen liikenteen väylälle tai 
osoittamaan väylän jatkumista esimerkiksi tien 
toisella puolella. Tunnuksia käytetään erityisesti 
tilapäisissä liikennejärjestelyissä työmaiden 
kohdalla. 

Tunnuksia käytetään kulkureitin suuntaan osoit-
tavan nuolen kanssa. Nuoli sijoitetaan tunnus-
ten ala- tai vasemmalle puolelle. 

Jos opastettava reitti on tarkoitettu sekä jalan-
kulkijoille että pyöräilijöille, kiinnitetään molem-
mat tunnukset samaan rakenteeseen. Jos tun-
nukset ovat päällekkäin, on jalankulkijoiden tun-
nus ylempänä. Rinnakkain tunnukset sijoitetaan 
ajokaistajärjestyksen mukaan. 

Jalankulkijoille ja poIkupyöräiIjöille tarkoitettujen 
reittien tunnukset 681 ja 682. 

VAIN JK 	 VAIN JK 
PP*MOPO 	JKPP±MOPO +HIJOLTO- JA TONTILLEAJO 	 VAIN JK+PP ^ MOPO 	PPMOPO 

______ 	
11 ___________ 	_______ 

\ Ø  

-_, 	 %- 	
_1 	 _____ 

Esimerkki tunnusten 681 ja 682 käytöstä 
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Tunnukset 685 (reitti, jolla on portaat) ja 686 
(reitti ilman portaita) 

Tunnuksilla opastetaan jalankulkijoille tarkoitet-
tuun yli- tai alikulkuun. Tunnuksen kuviota voi-
daan soveltaa tilanteen mukaan. Tunnuksessa 
686 oleva symboli voidaan korvata invalidin ajo-
neuvon symbolilla. Tarvittaessa merkin yhtey-
dessä käytetään lisäkilpiä osoittamaan yli- tai 
alikulkupaikkaan. 

Tunnuksia käytetään kulkureitin suuntaan osoit-
tavan nuolen kanssa. Nuoli sijoitetaan tunnus-
ten ala- tai vasemmalle puolelle. Lisäksi tunnus-
ta voidaan käyttää erillisenä kilpenä. 

Tunnus sijoitetaan yli- tai alikulkupaikan lähei-
syyteen siten, että yli- tai alikulkupaikka on hel-
posti löydettävissä. 

Tunnukset 685 ja 686 
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Lilte 
Valta- ja kantateiden viitoituskoh-
delueftelo 
Valta- ja kantateiden viitoituskohteina käytetäan 
liitteenä olevassa luettelossa esitettyjä kauko,-
väli- ja lähikohteita. Kohteiden yksityiskohtainen 
viitoittaminen on esitetty alueellisissa viitoitus-
suunnitelmissa. 

Viitoituskohdeluettelossa on käytetty seuraavia 
merkintöjä: 
- KAUKOKOHDE on esitetty isoilla kirjaimilla 

ja lihavoituna. Yhtenäisellä viivalla piirretty 
nuoli osoittaa millä matkalla kaukokohde vii- 
toitetaan. 

• Välikohde on esitetty pienillä kirjaimilla ja al-
leviivattuna. Katkoviivalla piirretty nuoli osoit-
taa millä matkalla välikohde viitoitetaan. Jos 
viitoituksen alkamiskohdaksi on esitetty val-
ta- ja/tai kantatien keskinäinen liittymä, väli- 
kohteen viitoitus aloitetaan ohjeiston kohdas-
sa 3B-6 esitettyjen periaatteiden mukaisesti 
joko liittymästä tai liittymän jälkeisessä etäi-
syystaulussa. Jos viitoituksen alkamiskoh-
daksi on esitetty paikkakunnan nimi, välikoh-
teen viitoituksen alkamiskohta paikkakunnal-
la harkitaan tapauskohtaisesti. 

Lähikohde on esitetty pienillä kirjaimilla ilman 
alleviivausta. J05 luettelossa ennen lähikoh-
detta on esitetty valta- ja/tai kantatien keski-
näinen liittymä, lähikohteen viitoitus aloite-
taan ohjeiston kohdassa 3B-6 esitettyjen pe-
riaatteiden mukaisesti joko liittymästä tai liit-
tymän jälkeisessä etäisyystaulussa. 

Alaviitteissä on yleensä mainittu milloin muun 
valta- tai kantatien kaukokohde viitoitetaan kau-
ko- tai välikohteena myös kyseisellä tiellä. Poik-
keuksena tästä ovat päällekkäin numeroidut tie- 
osuudet, joiden viitoituskohteet on katsottava 
kunkin tien viitoituskohdeluettelosta. 
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VALTATIE 1 

Suunta Helsinki-Turku 
	 Suunta Turku-Helsinki 

HELSINKI 1  TURKU 
vt 1 / vt 2 Kaarina 
Nummi Piikkiö 
Suom usjärvi vt 1 / kt 40 
Muurla Paimio 

IQ v 	 Halikko 
Halikko 
Paimio Muurla 
Piikkiö Suomusjärvi 
Kaarina Nummi 
TURKU HELSINKI 

1 Pori (vt 2) viitoitetaan välikohteena välillä Helsinki - vt 1 / vt 2 

VALTATIE 2 

Suunta Helsinki-Pori-Mäntyluoto 

HELSINKI 
vt 1 / vt 2 1  

Nummela 
Vihti 
Karkkila 
Forssa 
Humppila 
Huittinen 
Kokemäki 
Harjavalta 
Nakkila 
Ulvila 
PORI 
Meri-Pori 
MÄNTYLUOTO 

Suunta Mäntyluoto-Pori-Helsinki 

MÄNTYLUOTO 
Meri-Pori 
PORI 2  
Ulvila 
Nakkila 
Harjavalta 
Kokemäki 
H uittinen 
Humppila 	 • 
Forssa 
	 v 

Karkkila 
Vihti 
Nummela 
HELSINKI 

1 Pori viitoitetaan välikohteena välillä Helsinki - vt 1 / vt 2 
2 Tampere (vt 11) viitoitetaan kaukokohteena välillä Pori - vt 2 / vt 11 
3 Forssa viitoitetaan välikohteena vt 2 / vt 9 lähtien 



1996 
utos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 3 

Suunta Helsinki-Vaasa 
	

Suunta Vaasa-Helsinki 

HELSINKI VAASA 3  
Nurmijärvi Laihia 
Hyvinkää Kurikka 
Riihimäki Jalasjärvi 
Tervakoski Parkano 
Janakkala Ikaalinen 
Hämeenlinna v 	 Hämeenkyrö 
Iittala Ylöjärvi 
Toijala 2  TAMPERE 
Viiala 2  vt 3 / kt 60 pohj. 
Lempäälä 2  Nokia 
TAMPERE Pirkkala 
vt3/kt6O vt3/kt60etel. 
Pirkkala Lempäälä 
Nokia V 	 Viiala 
Ylöjärvi Toijala 
Hämeenkyrö Iittala 
Ikaalinen Hämeenlinna 
Parkano Janakkala 
Jalasjärvi Tervakoski 
Kurikka Riihimäki 
Laihia Hyvinkää 
VAASA Nurmijärvi 

HELSINKI 

1 Valkeakoski viitoitetaan moottoritievaiheessa välikohteena välillä Hämeenlinna - Jutikkala 
2,4 Moottoritievaiheessa Valkeakosken tilalla 
3 Jyväskylä (vt 16) viitoitetaan välikohteena välillä Vaasa - vt 3/ vt 16 

. 
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1996 
itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 4 

Suunta Helsinki-Utsjoki 	 Suunta Utsjoki-Helsinki 

HELSINKI UTSJOKI 
Kerava Inari 
Järvenpää IVALO 
Mäntsälä Vuotso 
LAHTI 1  Sodankylä 
Heinola ROVANIEMI 
Hartola Tervola 
Joutsa Keminmaa 
Leivonmäki KEMI 
Toivakka Simo 
Vaajakoski Kuivaniemi 
JYVÄSKYLÄ 2  Ii 
Äänekoski Haukipudas 
Konginkangas OULU 
Viitasaari Kempele 
Pihtipudas Liminka 
Pyhäsalmi Temmes 
Kärsämäki Rantsila 
Pulkkila Pulkkila 
Rantsila Kärsämäki 
Temmes Pyhäsalmi 
Tyrnävä Pihtipudas 
Liminka Viitasaari 
Kempele Konginkangas 
OULU Äänekoski 
Haukipudas JYVÄSKYLÄ 
Ii Vaajakoski 
Kuivaniemi Toivakka 
Simo Leivonmäki 
KEMI Joutsa 
Keminmaa Hartola 
Tervola Heinola 
ROVANIEMI 4  LAHTI 
Sodankylä Mäntsälä 
Vuotso Järvenpää 
IVALO Kerava 
man HELSINKI 
Kaamanen 
UTSJOKI 

1 Mikkeli (vt 5) viitoitetaan kaukökohteena välillä Lahti - vt 4 / vt 5 
2 Vaasa (vt 16) viitoitetaan välikohteena välillä Jyväskylä - vt 4/ vt 13 valtatien 18 valmistumiseen saakka 
3 Tornio (vt 21) viitoitetaan kaukokohteena välillä Kemi - vt 4 / vt 21 
4 Kemijärvi (kt 82) viitoitetaan kaukokohteena välillä Rovaniemi - vt 4 / kt 82 

v 
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utos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 1996 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 5 

Suunta Lahti-Sodankylä 

LAHTI 
vt 4 / vt 5 
Mäntyharju 
MIKKELI 1  
Juva 
vt 5 / vt 14 
Joroi nen 
Varkaus 
Leppävirta 
KUOPIO 2  
Siilinjärvi 
Lapinlahti 
IISALMI 
Sukeva 
KAJAANI 3  
Kontiomäki 
Ristijärvi 
Hyrynsalmi 
Ämmänsaari 
KUUSAMO 4  
KEMIJÄRVI 
Pelkosenniemi 
SODANKYLÄ 

Suunta Sodankylä-Lahti 

SODANKYLÄ 6  
Pelkosenniemi 
KEMIJÄRVI 
KUUSAMO 
Ämmänsaari 
Hyrynsalmi 
Ristijärvi 
Kontiomäki 
KAJAANI 8  
Sukeva 
IISALMI 
Lapinlahti 
Si iii njärvi 
KUOPIO 
Leppävirta 
Varkaus 
Joroi nen 
Juva 
MIKKELI 
M äntyharj u 
Heinola 
LAHTI 

. 

Y 

1 Savonlinna (vt 14) vtitoitetaan välikohteena välillä Mikkeli - vt 5/ vt 14 
2 Joensuu (vt 17) viitoitetaan kaukokohteena välillä Kuopio - vt 5 / vt 17 
3 Oulu (vt 22) viitoitetaan kaukokohteena välillä Kajaani - vt 5 / vt 22 
4 Rovaniemi (kt 81) viitoitetaan kaukokohteena välillä Kuusamo - vt 5 / kt 81 
5 Savukoski viitoitetaan välikohteena vt 5 / kt 82 alkaen 
6 Savukoski viitoitetaan välikohteena vt 4 / vt 5 alkaen 
7 Saha (kt 82) viitoitetaan kaukokohteena välillä Kemijärvi - vt 5 / kt 82 
8 Kokkola (vt 28) viitoitetaan kaukokohteena välillä Kajaani - vt 5 / vt 28 



itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 1996 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 6 

Suunta Helsinki-Joensuu-Kajaani 	Suunta Kajaani-Joensuu-Helsinki 

HELSINKI KAJAANI 2  
vt 6 / vt 7 Sotkamo 
Liljendal Valtimo 
Lapinjärvi Nurmes 
Elimäki Juuka 
Kuusankoski Kontiolahti 
KOUVOLA JOENSUU 
Utti Hammaslahti 
Kaipiainen Kitee 
Taavetti Kesälahti 
LAPPEENRANTA • 	Saari 
Joutseno Parikkala 
Imatra 1  v 	 Simpele 
Simpele Imatra 
Parikkala Joutseno 
Saari LAPPEENRANTA 
Kesälahti Taavetti 
Kitee Kaipiainen 
Hammaslahti Utti 
JOENSUU KOUVOLA 
Kontiolahti Elimäki 
Nurmes Lapinjärvi 
Valtimo Liljendal 
Sotkamo Koskenkylä 
KAJAANI HELSINKI 

1 Savonlinna (vt 14) viitoitetaan välikohteena välillä vt 6 / kt 62 - vt 6 / vt 14 
2 Kuhmo (kt 76) viitoitetaan kaukokohteena välillä Kajaani - vt 18/ kt 76 
3 Imatra viitoitetaan välikohteena vt 6/ vt 14 lähtien 

VALTATIE 7 

Suunta Helsinki-Vaalimaa Suunta Vaalimaa-Helsinki 

HELSINKI 1 	 . PIETARI 
Porvoo v Vaalimaa 
Koskenkylä Virojoki 
Loviisa Hamina 
Ruotsinpyhtää Kotka 
Siltakylä Siltakylä 
KOTKA Ruotsinpyhtää 
HAMINA Loviisa 
Virojoki Koskenkylä 
Vaalimaa v Porvoo 
PIETARI HELSINKI 

1 Kouvola (vt 6) viitoitetaan kaukokohteena välillä Helsinki - vt 6 / vt 7 
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1996 
aitos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 8 

Suunta Turku-Oulu 	 Suunta Oulu-Turku 

TURKU OULU 
Raisio Kempele 
Masku Liminka 
Nousiainen Ruukki 
Mynämäki Pattijoki 
Laitila Raahe 
Rauma Pyhäjoki 
Eurajoki Kalajoki 
Luvia Himanka 
PORI 1  Lohtaja 
Merikarvia KOKKOLA 
Kristiinankaupunki Kruunupyy 
Kaskinen Pännäinen 
Närpiö Pietarsaari 
Maalahti Uusikaarlepyy 
VAASA • Oravainen 
Sepänkylä Maksamaa 
Maksamaa Sepänkylä 
Oravainen VAASA 
Uusikaarlepyy Närpiö 
Pännäinen Kaskinen 
Pietarsaari V Kristunankaupunki 
Kruunupyy Merikarvia 
KOKKOLA 2  PORI 
Lohtaja Luvia 
Himanka Eurajoki 
Kalajoki Rauma 
Pyhäjoki Laitila 
Raahe V Mynämäki 
Pattijoki Nousiainen 
Ruukki Masku 
Liminka Raisio 
Kempele TURKU 
OULU 

1 Jyväskylä (vt 23) viitoitetaan kaukokohteena välillä Pori - vt 8 / vt 23 
2 Kajaani (vt 28) viitoitetaan välikohteena välillä Kokkola - vt 8 / vt 28 
3 Raahe viitoitetaan välikohteena vt 4 / vt 8 lähtien 

. 	
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itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 1996 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 9 

Suunta Turku-Kuopio 	 Suunta Kuopio-Turku 

TURKU KUOPIO 
Aura vt5/vt9 
Kyrö Suonenjoki 
Mellilä Hankasalmi 
Loimaa Lievestuore 
Humppila Vaajakoski 
Urjala JYVÄSKYLÄ 
Kylmäkoski Muurame 
Vilala Korpilahti 
Lempäälä Jämsä 
TAMPERE Längelmäki 
vt 9 / vt 12 Orivesi 
Orivesi TAMPERE 
Längelmäki vt 9/ vt 12 1  

Jämsä vt3/vt9 
Korpilahti Lempäälä 
Muurame Viiala 
JYVÄSKYLÄ Kylmäkoski 
Vaajakoski Urjala 
Lievestuore Humppila 
Hankasalmi Loimaa 
Suonenjoki Mellilä 
KUOPIO Kyrö 

Aura 
TURKU 

1 Helsinki (vt3) viitoitetaan kaukokohteena välillä vt 9 / vt 12- vt 9 / vt 3 

VALTATIE 10 

Suunta Turku-Lahti 

TURKU 
vt 10 / kt 40 
Lieto 
Tarvasjoki 
Martti la 
Koski 
Jokioinen 
Forssa 
Tam mela 
Renko 
HÄMEENLINNA 
Tuulos 
LAHTI  

Suunta Lahti-Turku 

LAHTI 
• 	vtlO/vt12 1  

HÄMEENLINNA 
Renko 
Tammela 
Forssa 
Jokioinen 

V 	 Koski 
M arttila 
Tarvasjoki 
Lieto 
TURKU 

• 

v 

1 Hämeenlinna viitoitetaan välikohteena välillä Lahti - vt 10 / vt 12 



itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
1996 

Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 11 

Suunta Tampere-Pori 	 Suunta Pori-Tampere 

TAMPERE PORI 
Nokia vt2/vtll 
Mouhijärvi Kullaa 
Kiikoinen Kiikoinen 
Kultaa Mouhijärvi 
Ulvila Nokia 
PORI TAMPERE 

VALTATIE 12 

Suunta Rauma-Tampere-Kouvola 	Suunta Kouvola-Tampere-Rauma 

RAUMA KOUVOLA 
vt8/vtl2 • 	 Kausala 
Lappi Nastola 
Eura LAHTI 1  
Köyliö Hollola 
Huittinen Hämeenkoski 
Äetsä Lammi 
Vammala V 	 Tuulos 
Nokia Hauho 
TAMPERE Pälkäne 
Kangasala Kangasala 
Pälkäne TAMPERE 
Hauho Nokia 2  
Tuulos Vammala 
Lammi Äetsä 
Hämeenkoski Huittinen 
HolloIa vt 2 / vt 12 Iänt. 
LAHTI Köyhä 
Nastola Eura 
Kausata Lappi 
Kuusankoski RAUMA 
KOUVOLA 

1 Hämeenlinna (vt 10) viitoitetaan välikohteena välillä Lahti - vt 10 Ivt 12 
2 Turku viitoitetaan välikohteena välillä Nokia - vt2Ivtl2 



1996 
itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 13 

Suunta Nuijamaa-Kokkola 	 Suunta Kokkola-Nuijamaa 

VIIPURI KOKKOLA 
Nuijamaa Alaveteli 
LAPPEENRANTA Kaustinen 
vt6Ivtl3 Veteli 
Savitaipale Perho 
Suomenniemi Kyyjärvi 
Ristiina Karstula 
MIKKELI Saarijärvi 
Kangasniemi Äänekoski 
Lievestuore JYVASKYLA 
Vaajakoski Vaajakoski 
JYVÄSKYLÄ 1  Lievestuore 
vt4/vtl3 vt9/vtl3 
Saarijärvi Kangasniemi 
Karstula MIKKELI 
Kyyjärvi Ristiina 
Perho Suomenniemi 
Veteli Savitaipale 
Kaustinen LAPPEENRANTA 
Alaveteli vt6/vt 13 
KOKKOLA Nuijamaa 

VIIPURI 

1 Vaasa (vt 16) viitoitetaan välikohteena välillä Jyväskylä - vt 13/ vt 16 valtatien 18 valmistumiseen saakka 

VALTATIE 14 

Suunta Mikkeli-Lappeenranta 
	 Suunta Lappeenranta-Mikkeli 

MIKKELI LAPPEENRANTA 
vt5/vt14 1  vt6/vt14 2  
Juva Punkaharju 
Rantasalmi SAVONLINNA 
SAVONLINNA Rantasalmi 
Punkaharju Juva 
Parikkala MIKKELI 
LAPPEENRANTA 

1 Savonlinna viitoitetaan välikohteena välillä Mikkeli - vt 5 / vt 14 
2 Savonlinna viitoitetaan välikohteena välillä vt 6 / kt 62 - vt 6 / vt 14 
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LIIKENTEEN OHJAUS 1996 
aitos 	Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 15 

Suunta Kotka-Mikkeli 	 Suunta Mikkeli-Kotka 

KOTKA MIKKELI 
vt7/vtl5 Ristiina 
Anjalankoski Tuohikotti 
KOUVOLA Valkeala 
Valkeala KOUVOLA 
Tuohikotti Anjalankoski 
Ristiina KOTKA 
MIKKELI 

VALTATIE 16 (Valtatien 18 valmistumisen jälkeen kohdeluettelo muuttuu) 

Suunta Vaasa-Kyyjärvi 	 Suunta Kyyjärvi-Vaasa 

VAASA JYVAS KYLÄ 
vt3Ivtl6 1  vtl3/vt16 2  
Tervajoki Alajärvi 
Isokyrö Lapua 
Ylistaro Ylistaro 
Lapua Isokyrö 
Alajärvi Tervajoki 
Kyyjärvi Laihia 
JYVASKYLÄ VAASA 

1 Seinäjoki (kt 64) viitoitetaan välikohteena välillä vt 3 / vt 16 - vt 16 / kt 64. 
2 Vaasa viitoitetaan välikohteena välillä Jyväskylä - vt 13 / vt 16 

VALTATIE 17 

Suunta Kuopio-Joensuu 

KUOPIO 
vt5/vtl7 
Riistavesi 
Tuusniemi 
Outokumpu 
Viinijärvi 
Ylämylly 
JOENSUU 

Suunta Joensuu-Kuopio 

JOENSUU 1  

Ylämylly 
Viinijärvi 
Outokumpu 
Tuusniemi 
Riistavesi 
KUOPIO 

1 Varkaus (vt 23) vHtoitetaan kaukokohteena välillä Joensuu - vt 17 / vt 23 
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1996 
aitos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 18 (Ei merkitä maastoon toistaiseksi välillä Seinäjoki - Jyväskylä) 

Suunta Vaasa-Jyväskylä 	 Suunta Jyväskylä Vaasa 

VAASA JYVÄSKYLÄ 
vt 3 / vt 18 • 	 Petäjävesi 
Tervajoki vtl8/vt23 
Isokyrö Multia 
Ylistaro Ahtäri 
Seinäjoki 1  Alavus 
Alavus Seinäjoki 
Ähtäri Ylistaro 
Multia Isokyrö 
Petäjävesi Tervajoki 
JYVÄSKYLÄ VAASA 

1 Seinäjoki viitoitetaan kaukokohteena vt 3 / vt 18 alkaen välin Seinäjoki - Jyväskylä valmistumiseen saakka 

VALTATIE 19 

Suunta Jalasjärvi-Uusikaarlepyy 

vt 3 / vt 19 
Seinäjoki 
N u rmo 
Lapua 	 y 
Kauhava 
Ylihärmä 
Alahärmä 
UUSIKAARLEPYY 

VALTATIE 20 

Suunta Oulu-Kuusamo  

Suunta Uusikaarlepyy-Jalasjärvi 

UUSIKAARLEPYY 
vt8/vtl9 	 • 
Jepua 
Alahärmä 
Ylihärmä 
Kauhava 
Lapua 
Nurmo 
SEINÄJOKI 
Jalasjärvi 
TAMPERE 

Suunta Kuusamo-Oulu 

OULU KUUSAMO 
Kiiminki Taivalkoski 
Pudasjärvi Pudasjärvi 
Taivalkoski Kiiminki 
KUUSAMO OULU 



aitos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 	 1 
1996 

Viitoitus 	 1 
Liite 1 

VALTATIE 21 

Suunta Kemi-Kilpisjärvi 

KEMI 
TORNIO 
Ylitornio 
Aavasaksa 
Pello 
Kolari 
Muonio 
Enontekiö 
Kaaresuvanto 
KILPISJÄRVI 

VALTATIE 22 

Suunta Oulu-Kajaani 

OULU 
Muhos 
Utajärvi 
Vaala 
Paltamo 
Kontiomäki 
KAJAANI  

Suunta Kilpisjärvi-Kemi 

KI LPISJÄRVI 
Kaaresuvanto 
Enontekiö 
Muonio 
Kolari 
Pello 

V 	 Aavasaksa 
Ylitornio 
Karunki 
TORNIO 
KEMI 

Suunta Kajaani-Oulu 

KAJAANI 
vt 5 / vt 22 1  

Paltamo 
Vaala 
Utajärvi 
Muhos 
OULU 

1 Rovaniemi (kt 78) viitoitetaan kaukokohteena välillä vt 5 / vt 22 - vt 22 / kt 78 
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1996 
utos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 23 

Suunta Pori-Joensuu Suunta Joensuu-Pori 

PORI JOENSUU 
vt8/vt23 vtl7/vt23 
Noormarkku Heinävesi 
Pomarkku VARKAUS 
Kankaanpää Pieksämäki 
Parkano Hankasalmi 
vt 3 / vt 23 pohj. Lievestuore 
Kihniö Vaajakoski 
Virrat v JYVÄSKYLÄ 
Keuruu vt 4 / vt 23 
Petäjävesi Petäjävesi 
JYVASKYLA Keuruu 
Vaajakoski Virrat 
Lievestuore . Kihniö 
Hankasalmi Parkano 
Pieksämäki y vt 3 / vt 23 etel. 
VARKAUS Kankaanpää 
Heinävesi Pomarkku 
Viinijärvi Noormarkku 
JOENSUU PORI 

VALTATIE 24 

Suunta Lahti-Jämsä 	 Suunta Jämsä-Lahti 

LAHTI JÄMSÄ 
Asikkala Kuhmoinen 
Padasjoki Padasjoki 
Kuhmoinen Asikkala 
JÄMSÄ LAHTI 

14 



1996 
utos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 25 JA KANTATIE 55 

Suunta Hanko-Hyvinkää-Porvoo 	 Suunta Porvoo-Hyvinkää-Hanko 

HANKO PORVOO 
Tammisaari Askola 
Karjaa Mäntsäla 
vt25/kt5l 1  HYVINKÄÄ 
Virkkala Rajamäki 
Lohja 2 	 y Nummela 
Nummela Lohja 
Rajamäki Virkkala 
HYVINKÄÄ Karjaa 
Mäntsälä Tammisaari 
Askola HANKO 

1 Helsinki (kt 51) viitoitetaan kaukokohteena ja Hyvinkää välikohteena välillä Hanko - vt 25 Ikt 51 
2 Helsinki (vt 1) viitoitetaan kaukokohteena välillä Lohja - vt 1 (mt 1186)1 vt 25 
3 Lohja viitoitetaan välikohteena vt 2 / vt 25 alkaen 
4 Salo (kt 52) viitoitetaan kaukokohteena välillä Tammisaari - kt 52 / vt 25 

VALTATIE 26 

Suunta Hamina-Lappeenranta 	 Suunta Lappeenranta-Hamina 

HAMINA 	 LAPPEENRANTA 
vt7/vt26 	 vt6Ivt26 
Taavetti 	 1 	 Taavetti 
LAPPEENRANTA 	 HAMINA 

VALTATIE 27 

Suunta Kalajoki-lisalmi Suunta lisalmi-Kalajoki 

KALAJOKI 	 . IISALMI 
Alavieska vt 5 / vt 27 
Ylivieska V Kiuruvesi 
Nivala Pyhäsalmi 
Haapajärvi vt 4 / vt 27 
Pyhäsalmi Haapajärvi 
Kiuruvesi Nivala 
IISALMI Ylivieska v 

Alavieska 
KALAJOKI 

1 Oulu (kt 88) viitoitetaan kaukokohteena välillä vt 5 / vt 27 - vt 27 / kt 85 

. 
v 
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1996 
utos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

VALTATIE 28 

Suunta Kokkola-Kajaani 	 Suunta Kajaani-Kokkola 

KOKKOLA 1  KAJAANI 
vt8/vt28 2  vt5/vt28 
Kälviä Otanmäki 
Kannus Pyhäntä 
Sievi Kärsämäki 
Nivala Nivala 
Kärsämäki Sievi 
Pyhäntä Kannus 
Otanmäki Kälviä 
KAJAANI KOKKOLA 

1 Kajaani viitoitetaan välikohteena välillä Kokkola vt 8 Ikt 28 
2 Ylivieska (kt 86) viitoitetaan välikohteena välillä vt 8 / vt 28 - vt 28 / kt 86 
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1996 
aitos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 	1 
Viitoitus 	 1 

Liite 1 

KANTATIE 40 

Suunta Naantali-Piikkiö Suunta Piikkiö-Naantali 

NAANTALI mtllO/kt4O 
Raisio 	 1 Raisio 
Piikkiö 	 1 1 v 
HELSINKI NAANTALI 

KANTATIE 41 

Suunta Turku-Huittinen Suunta Huittinen-Turku 

TURKU HUITTINEN 
vt9/kt4l Vampula 
Riihikoski Oripää 
Oripää Riihikoski 
Vampula Aura 
HUITTINEN TURKU 

KANTATIE 43 

Suunta Uusikaupunki-Harjavalta 	 Suunta Harjavalta-Uusikaupunki 

UUSIKAUPUNKI • 	vt2Ikt43 
Kalanti Kiukainen 
Laitila V 	 Eura V 
Eura Laitila 
Kiukainen Kalanti 
HARJAVALTA UUSIKAUPUNKI 

KANTATIE 44 

Suunta Äetsä-Kauhajoki 	 Suunta Kauhajoki-Aetsä 

vtl2/kt44 KAUHAJOKI 
Kiikka Honkajoki 
Kiikoinen Kankaanpää v 
Lavia Lavia 
Kankaanpää Y 	 Kiikoinen 
Honkajoki VAMMALA 
KAUHAJOKI 



1996 
aitos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 	1 
Viitoitus 	 1 

Liite 1 

KANTATIE 45 

Suunta Helsinki-Hyvinkää Suunta Hyvinkää-Helsinki 

HELSINKI 	f vt3Ikt45 
TUUSULA TUUSULA 
HYVINKÄÄ 	* HELSINKI 

KANTATIE 46 

Suunta Heinola-Kouvola Suunta Kouvola-Heinola 

HEINOLA KOUVOLA 
vt 5 / kt 46 Kuusankoski 
Jaala 	 1 Jaala 
Kuusankoski 	1 HEINOLA 
KOUVOLA 

KANTATIE 50 

Suunta itään Suunta länteen 

kt5O/kt5l mtl7O/kt50 
Espoon keskus 	1 vt 4 / kt 50 
KEHA III ITAAN 	1 Tikkurila 
mtl7O/kt5O 	+ KEHÄ III LÄNTEEN 

kt 50/ kt 51 

KANTATIE 51 

Suunta Helsinki-Hanko Suunta Hanko-Helsinki 

HELSINKI HANKO 
Kirkkonummi kt 51 / vt 25 
Inkoo Inkoo 
Karjaa Kirkkonummi 
HANKO HELSINKI 
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1996 
aitos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 	 1 
Viitoitus 	 1 

Liite 1 

KANTATIE 52 

Suunta Tammisaari-Jokioinen Suunta Jokioinen-Tammisaari 

TAMMISAARI vt 10/ kt 52 
kt 52 / kt 53 Somero 
Tenhola Pertteli 
Perniö SALO 
SALO • Perniö 
Pertteli Tenhola 
Somero Y TAMMISAARI 
Jokioinen 
FORSSA 1  

1 Forssa viitoitetaan kaukokohteena kt 52 / mt 282 saakka. Jokioinen viitoitetaan kaukokohteena kt 52 / mt 282 ailkaen. 

KANTATIE 53 

Suunta Tuulos-Padasjoki Suunta Padasjoki-Tuulos 

vt 1 2/vt 10 / kt 59 vt 24 / kt 53 
PADASJOKI Lammi 

Tuulos 
HÄMEENLINNA 

KANTATIE 54 

Suunta Forssa-Lahti 	 Suunta Lahti-Forssa 

FORSSA 	 LAHTI 
vtlO/kt54 	 . 	 vtl2/kt54 . 
Loppi 	 Kärkölä 
Riihimäki 	 V 	 Hausjärvi 
Hausjärvi 	 Riihimäki v 
Kärkölä 	 Loppi 
Hollola 	 FORSSA 
LAHTI 

KANTATIE 55 Ks. VALTATIE 25 

KANTATIE 56 

Suunta Jämsä-Mänttä 

vt 9 / kt 56 
Jämsänkoski 
MÄNTTÄ 

Suunta Mänttä-Jämsä 

MÄNTTÄ 
Jämsänkoski 
JÄMSÄ 

19 



1996 
itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

KANTATIE 57 

Suunta Hämeenlinna-Pälkäne 	 Suunta Pälkäne-Hämeenlinna 

vt3Ikt57 	 TAMPERE 
Hattula 1 	1 	vtl2Ikt57 
PÄLKÄNE 	 Hattula 

HÄMEENLINNA 

1 Tampere (vt 12) vHtoitetaan kaukokohteena välillä kt 57/ mt 3057 - kt 57 / vt 12 

KANTATIE 58 (Ei merkitä maastoon toistaiseksi väleillä Kangasala-Orivesi ja Karstu-
la-Kärsämäki) 

Suunta Kangasala-Kärsämäki 

vt 12 / kt 58 
ORIVESI 1 	 . 

kt 58 / kt 66 
Juu pajoki 
Mänttä 
KEURUU 
M u Itia 
KARSTULA 
Kivijärvi 
Kinnula 
Lestijärvi 
Reisjärvi 
HAAPAJÄRVI 
KÄRSÄMÄKI 

Suunta Kärsämäki-Kangasala 

KÄRSÄMÄKI 
Haapajärvi 
Reisjärvi 
Lestijärvi 
Kinnula 
Kivijärvi 
KARSTU LA 
M u Itia 
KEURUU 
Mänttä 
Juupajoki 
ORI VESI 
KANGASALA 

1 Virrat (kt 66) viitoitetaan kaukokohteena välillä Orivesi - kt 58 / kt 66 

KANTATIE 60 

Suunta Ylöjärvi-Kangasala 
	 Suunta Kangasala-Ylöjärvi 

vt3/kt60pohj. vtl2/kt6O 
Nokia 	 1 TURKU, HELSINKI 
Pirkkala vt3/kt6O etel. 
HELSINKI Pirkkala 
vt 3 / kt 60 etel. Nokia 
JYVÄSKYLÄ VAASA 

20 



1996 
aitos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

KANTATIE 62 

Suunta Mikkeli-Imatra 

MIKKELI 
vt 13/ kt 62 
Anttola 
Puumala 
Ruokolahti 
IMATRA 

KANTATIE 63 

Suunta Kauhava-Ylivieska 

KAU HAVA 
Kortesjärvi 
Evijärvi 
Teerijärvi 
Kaustinen 
Ullava 
Toholam pi 
Sievi 
YLI VI ESKA  

Suunta Imatra-Mikkeli 

IMATRA 
vt6/kt62 
Ruokolahti 

V 	 Puumala 	 v 
Anttola 
MIKKELI 

Suunta Ylivieska-Kauhava 

YLIVIESKA 
Sievi 
Toholampi 
UI lava 
Kaustinen 
Teerijärvi 
Evijärvi 
Kortesjärvi 
KAUHAVA 

KANTATIE 65 

Suunta Tampere-Virrat Suunta Virrat-Tampere 

vtl2/kt65 vt23/kt6O 
Ylöjärvi Kuru 
Kuru Ylöjärvi 
VIRRAT TAMPERE 

1 Vaasa (vt 3) viftoitetaan kaukokohteena välillä Tampere - vt 3 / kt 65 
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Suunta Virrat-Pietarsaari Suunta Pietarsaari-Virrat 

VIRRAT 
Ähtäri 
Lehtimäki 
ALAJÄRVI 
Vimpeli 
Evijärvi 
Ähtävä 
PIETARSAARI 

PIETARSAARI 1  
Ähtävä 
Evijärvi 
Vimpeli 
ALAJARVI 
Lehtimäki 
Ähtäri 	 V 

VIRRAT 

LIIKENTEEN OHJAUS 	 1 
1996 

aitos 	Viitoitus 	 i 

Liite 1 

KANTATIE 66 

Suunta Orivesi-Lapua 	 Suunta Lapua-Orivesi 

ORI VESI LAPUA 
kt 58 / kt 66 Kuortane 
Ruovesi Alavus 
VIRRAT VIRRAT 
vt23/kt66 vt23/kt66 
Alavus Ruovesi 
Kuortane ORI VESI 
LAPUA 

KANTATIE 67 

Suunta Kaskinen-Seinäjoki 

KASKINEN 1  
vt8/kt67 
Teuva 
Kauhajoki 	 Y 

Kurikka 
vt 3 / kt 67 
Ilmajoki 
SEINÄJOKI  

Suunta Seinäjoki-Kaskinen 

SEINÄJOKI 	 • 
Ilmajoki 
Kurikka 
Kauhajoki 
Teuva 
Närpiö 
KASKI N EN 

1 Pori ja Vaasa (vt 8) viitoitetaan välikohteena välillä Kaskinen - vt 8 / kt 67 

KANTATIE 68 

1 Vaasa ja Kokkola (vt 8) viitoitetaan välikohteena valillä Pietarsaari - vt 8 / kt 68 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

KANTATIE 69 

Suunta Jyväskylä-Suonenjoki Suunta Suonenjoki-Jyväskylä 

JYVÄSKYLÄ SUONENJOKI 
vt4Ikt69 vt9/kt69 
Suolahti Rautalampi 
Konnevesi Konnevesi 
Rautalampi Suolahti 
SUONENJOKI ÄÄNEKOSKI 

kt 69 / mt 642 
JYVÄSKYLÄ 

KANTATIE 70 

Suunta Tohmajärvi-Niirala 	 Suunta Niirala-Tohmajärvi 

vt6/kt7O 	 Niirala 
Tohmajärvi 	 1 	Tohmajärvi 
Niirala 	 V 	 JOENSUU 
SORTAVALA 

qiI II *& 

Suunta Savonlinna-Joensuu 	 Suunta Joensuu-Savonlinna 

SAVONLINNA 	 JOENSUU 
vtl4/kt7l 	f f 	 vt6/kt7l 
Kerimäki 	 1 	 Kerimäki 
Kitee 	 1 	 SAVONLINNA 
JOENSUU 

KANTATIE 72 

Suunta Mikkeli-Suonenjoki 	 Suunta Suonenjoki-Mikkeli 

MIKKELI vt9Ikt72 
Haukivuori PIEKSÄMÄKI 
PIEKSÄMÄKI 	4' Haukivuori 
Suonenjoki 1 	MIKKELI 
iui.i rs 
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LIIKENTEEN OHJAUS 	1 
Viitoitus 	 1 

Liite 1 

KANTATIE 73 

Suunta Joensuu-Nurmes Suunta Nurmes-Joensuu 

JOENSUU NURMES 
vtl8/kt73 LIEKSA 
Eno Ulmaharju 
Uimaharju Eno 
LIEKSA JOENSUU 
NURMES 

KANTATIE 74 

Suunta Joensuu-Ilomantsi 	 Suunta Ilomantsi-Joensuu 

JOENSUU 	 ILOMANTSI 
vt6/kt74 	 Tuupovaara 
Kiihtelysvaara 	 Kiihtelysvaara 
Tuupovaara 	 JOENSUU 
ILOMANTSI 

KANTATIE 75 

Suunta Kuopio-Kuhmo 	 Suunta Kuhmo-Kuopio 

KUOPIO KUHMO 
vt5/kt75 NURMES 1  
Nilsiä 1 Nilsiä 
NURMES t Siilinjärvi 
KUHMO KUOPIO 

1 Iisalmi (kt 87) viitoitetaan kaukokohteena välillä Nurmes - kt 75 / kt 87 

KANTATIE 76 

Suunta Kajaani-Kuhmo 

KAJAANI 
vt 18/ kt 76 
Sotkamo 
KUHMO 

Suunta Kuhmo-Kajaani 

KUHMO 
Sotkamo 
KAJAANI 
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1996 

aitos 	Viitoitus 

Liite 1 

KANTATIE 77 

Suunta Vaasa-Kuopio 	 Suunta Kuopio-Vaasa 

VAASA KUOPIO 
vtl3/kt77 vt5Ikt77 
Kivijärvi 1 	 Maaninka 
Kannonkoski 1 	 Pielavesi 
VIITASAARI 4' 	 Keitele 
vt4Ikt77 VIITASAARI 
Keitele vt4/kt77 
Pielavesi Kannonkoski 
Maaninka Kivijärvi 
Siilinjärvi Kyyjärvi 
KUOPIO VAASA 

KANTATIE 78 

Suunta Kajaani-Rovaniemi 	 Suunta Rovaniemi-Kajaani 

KAJAANI ROVANIEMI 
vt5/vt22 Ranua 
vt 22 / kt 78 Pudasjärvi 
Puolanka Puolanka 
Pudasjärvi Paltamo 
Ranua KAJAANI 
ROVANIEMI 

KANTATIE 79 

Suunta Rovaniemi-Muonio 	 Suunta Muonio-Rovaniemi 

ROVANIEMI 1  MUONIO ¶ 	• 
Kittilä Sirkka 1 
Sirkka 1 	 Kittilä 1 	v 
MUONIO ROVANIEMI * 

1 Pello (kt 83) viitoitetaan kaukokohteena välillä Rovaniemi - kt 79 / kt 83 

KANTATIE 80 

Suunta Kittilä-Sodankylä 
	

Suunta Sodankylä-Kittilä 

KITTILÄ 
	

SODANKYLÄ 
SODANKYLÄ 
	

KITTILÄ 

25 



1996 
aitos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 	1 
Viitoitus 	 1 

Liite 1 

KANTATIE 81 

Suunta Rovaniemi-Kuusamo 	 Suunta Kuusamo-Rovaniemi 

ROVANIEMI 	¶ 	 KUUSAMO 
Posio 	 1 	 Posio 
KUUSAMO 	 ROVANIEMI 

KANTATIE 82 

Suunta Rovaniemi-Savukoski Suunta Savukoski-Rovaniemi 

ROVANIEMI SAVUKOSKI 
KEMIJÄRVI Kelloselkä 
SALLA SALLA 
Kelloselkä KEMIJÄRVI 
SAVUKOSKI ROVANIEMI 

KANTATIE 83 

Suunta Rovaniemi-Pelto 	 Suunta Pello-Rovaniemi 

ROVANIEMI 	 PELLO 
PELLO 	 ROVANIEMI 

KANTATIE 86 

Suunta Kokkola-Oulu 	 Suunta Oulu-Kokkola 

KOKKOLA OULU 
vt281kt86 1  vt8Ikt86 
YLIVIESKA Ruukki 
Oulainen Vibanti 
Vihanti Oulainen 
Ruukki YLIVIESKA 
Liminka Kannus 
OULU KOKKOLA 

1 Ylivieska viitoitetaan välikohteena välillä vt 8 / kt 28 - kt 28 / kt 86 
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LIIKENTEEN OHJAUS 
Viitoitus 

Liite 1 

KANTATIE 87 

Suunta Iisalmi-Nurmes Suunta Nurmes-Iisalmi 

IISALMI NURMES 
vt5/kt87 kt75/kt87 
Sonkajärvi 	 1 Rautavaara 
Rautavaara 	 1 Sonkajärvi 
NURMES IISALMI 

KANTATIE 88 

Suunta Raahe-Iisalmi Suunta Iisalmi-Raahe 

RAAHE IISALMI 
vt8Ikt88 vt5/vt27 
Vihanti vt 27 / kt 88 
Pulkkila Vieremä 
Piippola Pyhäntä 
Pyhäntä Piippola 
Vieremä Pulkkila 
IISALMI Vihanti 

Raahe 
OULU 

1 Oulu viitoitetaan kaukokohteena vt 4 / kt 88 saakka. Raahe viitoitetaan kaukokohteena vt 4 / kt 88 alkaen. 

KANTATIE 89 

Suunta Paltamo-Vartius 	 Suunta Vartius-Paltamo 

vt 22 / kt 89 
	

Vartius 
Vartius 	 KAJAANI 
KOSTAMUS 	 vt 5 / kt 89 

Paltamo 
OULU 

KANTATIE 91 

Suunta Ivalo-Rajajooseppi 
	

Suunta Rajajooseppi-Ivalo 

vt 4 / kt 91 
	

Rajajooseppi 
Rajajooseppi 
	

IVALO 
MUURMANSK 
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KANTATIE 92 

Suunta Kaamanen-Karigasniemi 

vt 4/ kt 92 
Kangasniemi 
KAARASJOKI 

Suunta Karigasniemi-Kaamanen 

Karigasn iem i 
Kaamanen 
IVALO 

KANTATIE 93 

Suunta Palojoensuu-Norjan raja 

vt 21 / kt 93 
Enontekiö 
KAUTOKEINO  

Suunta Norjan raja-Palojoensuu 

Norjan raja 
Enontekiö 
MUONIO 
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Linja-autoasema, 3C-9 
Lähikohde 
- ajoneuvoliikenne, 3B-3, 3B-4 

Sana. ohjeiston kohta 	 - kevyt liikenne, 3F-2 

A-tyypin suunnistustaulu, 3C-2 
	

Maantieteellinen 
A-tyypin yläpuolinen viitta, 3C-5 

	
Moottoriliikennetie ks. moottoriväylä 

Ajokaistan yläpuoliset viitat, 3C-5, 3D-5.3 	Moottoriliikennetietunnus, 3C-9 
Ajokaistan yläpuolinen 
	

Moottoritie ks. moottoriväylä 
erkanemisviitta, 3C-4, 3D-5.3 
	

Moottoritietunnus, 3C-9 
Ajoneuvoryhmätunnus, 3C-9 
	

Moottoriväylä, 3D 
Autolauttasatama, 3C-9 

B-tyypin suunnistustaulu, 3C-2 
B-tyypin yläpuolinen viitta, 30-5 

C-tyypin suunnistustaulu, 30-2, 3E-2.1 

Edullisin reitti, 3A-2 
Erilliskohde, 3F-5 
Eritasoliittymä, 3B-6.3, 3D 
Erityiskohde, 3B-3, 3B-4 
Erkanemisetäisyystaulu, 3D-3 
Erkanemisviitta, 3C-4, 3D-3 
Etäisyystaulu 30-6, 3D-3 

Jalankulkijoille tarkoitettujen 
reittien tunnukset 3C-9, 3F-5 
Järjestelmäliittymä, 3D-5.2, 3D-2 

Kaukokohde 
- ajoneuvoliikenteen, 3B-3, 3B-4 
- kevyen liikenteen, 3F-2 
Kevyen liikenteen opastuskartta, 3F-5 
Kevyen liikenteen suunnistustaulu, 3F-4 
Kevyen liikenteen viitta, 3F-3 
Kevyt liikenne 
- viitoituskohteet, 3F-2 
- viitoitusperiaatteet, 3F-1 
- tunnukset, 3F-6 
Kieli, 3A-3 
Kiertotien suunnistustaulu, 3E-2.1 
Kiertotien viitoitus, 3E 
Kiertotien viitta. 3E-2.2 
Kohde ks. viitoituskohde 
Kurinanrajakilpi, 2L, 3C-7 

Lauttasatama, 30-9 
Lentoasema, 30-9 
Liityntäliittymä, 3D-2, 3D-5.1 

Numerosuunnistustaulu ks. 0-tyypin 
suunnistustaulu 

Opastuskartta, 3F-5 
Osoiteviitta, 30-11 

Paikalliskohde, 3B-3 
Paikannimi, 3C-7 
Palvelukohde, 3B-3, 3G 
Perusverkon tieyhteys ks. rinnakkaistie 
Pyöräilijöille tarkoitettujen 
reittien tunrtukset, 30-9, 3F-6 
Päällekkäinen tiejakso 
- päällekkäin numeroitu tiejakso, 3A-2 
- toiminnallisesti päällekkäinen tiejakso, 3A-2 

Rautatieasema, 30-9 
Reittiopastus, 30-9 

Satama 
- autolautta, 3C-9 
- tavara, 30-9 
Suunn istustaul u 
- ajoneuvoliikenteen, 3C-2 
- kevyen liikenteen, 3F-4 
- A-tyyppi, 3C-2 
- B-tyyppi, 3C-2 
- 0-tyyppi, 30-2 
- moottoriväylällä, 3D-3 

Taajama, 3A-2, 3B-5 
Tasoliittymä, 3B-6.2 
Tavarasatama, 30-9 
Tekstikoko, 3A-5 
Tekstityyppi, 3A-5 
Teollisuusalue, 3C-9 
Tiedotustaulu, 30-11 
Tieluokitus, 3B-2 
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Tien nimikilpi, 3C-1O, 2J 
Tien numero, 3C-8 
Tienviitta, 3C-3 
Tunnus, 3C-9 

Valmistava suunnistustaulu, 3D-3 
Viitoituskohde 
- kevyen liikenteen, 3F-2 
- luokitus, 3B-3 
- lukumäärä liittymissä, 3B-6.1 
- valinta, 3B-3 
- nimen valinta, 3B-3 
- valtatiellä, 3B-4, LIITE 1 
- kantatiellä, 3B-4, LIITE 1 
- seututiellä, 3B-4 
- yhdystiellä, 3B-4 
- yksityisellä tiellä, 3B-4 
- kadulla, 3B-4 
- kaavatiellä, 3B-4 
Viitoituskohdeluettelo, LIITE 1 
Viitoitusperiaatteet 
- ajoneuvoliikenteen, 3B-1 
- kevyen liikenteen, 3F-1 
Viitta 
- tienviitta, 3C-3 
- erkanemisviitta, 30-4 
- yksityisen tien viitta, 3C-1O 
- kiertotien viitta, 3E-2.2 
- osoiteviitta, 30-11 
- kevyen liikenteen viitta, 3F-3 
- ajokaistan yläpuolinen viitta, 30-5, 3D-5.3 
- ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta, 3C-4, 
3 D-5. 3 
Välikohde, 3B-3 
Värit, 3A-4, 3D-4 

Yksityisen tien viitta, 30-10 
yläpuoliset viitat ks. Ajokaistan yläpuoliset viitat 
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N:o 1364 

Valtioneuvoston päätös 
virka- ja itsehallintoalueiden kielellisest,ä jaotuksesta vuosina 1993-2002 

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1992 

Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä päättänyt 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun 
kielilain 2 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (10/75): 

Valtioneuvosto on virallisen tilaston pohjalta 
määrännyt, että maan virka- ja itsehallintoalu-
eet on vuosina 1993-2002 katsottava suomen- 
tai ruotsinkiejisiksi taikka kaksikielisiksj seu-
raavasti: 

Kymen lääni 
Kaksikielinen kunta, Suomi enemmistön kie-

Jenä: Pyhtää. 
Muut kunnat ovat suomenkie1isj. 

Vaasan lääni 

1 Kunnat 

Uudenmaan lääni 

Kaksikieliset kunnat, suomi enemmistön kie-
lenA: Espoo, Hanko, Helsinki, Kauniainen, 
Kirkkonununi, Lapinjärvi, Lohjan kunta, Lo-
viisa, Myrskylä, Pohja, Porvoo, Porvoon maa-
laiskunta, Ruotsinpyhtää, Siuntio ja Vantaa. 

Kaksikieliset kunnat, ruotsi enemmistön kie-
lenA: Inkoo, Karjaa, Liljendal, Pernaja, Sipoo 
ja Tammisaari. 

Muut kunnat ovat suomenkielisiä. 

Turun ja Porin lääni 

Kaksikieliset kunnat, suomi enemmistön kie-
lenA: Särkisalo ja Turku. 

Kaksikieliset kunnat, ruotsi enemmistön kie-
lenA: Dragsfjärd, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nau-
yo, Parainen ja Västanfjärd. 

Ruotsinkielinen kunta on Houtskari. 
Muut kunnat ovat suomenkielisiä. 

Ahvenanmaan lääni 

Kaikki kunnat ovat ruotsinkielisiä. 

Kaksikieliset kunnat, suomi enemmistön kie-
lenA: Kaskinen, Kokkola ja Vaasa. 

Kaksikieliset kunnat, ruotsi enemmistön kie-
lenA: Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Maa-
lahti, Mustasaari, Oravainen, Pietarsaari, Pe-
dersöre, Uusikaarlepyy ja Vöyri. 

Ruotsinkieliset kunnat: Korsnäs, Luoto, 
Maksamaa ja Närpiö. 

Muut kunnat ovat suomenkielisiä. 

Muut läänit 
Muiden läänien kaikki kunnat ovat suomen-

kielisiä. 
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