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0 JOHDANTO 

Nopeusrajoituksella tarkoitetaan näissä ohjeissa liikennemerkillä osoitettua 
nopeusrajoitusta tai liikenneministeriön päätöksellä määrättyä yleistä 
nopeusrajoitusta. 

Maamme kaikilla teillä on nopeusrajoitus. Nopeusrajoituksista päättämisestä 
on säädetty tieliikennelain 25 §:ssä ja 51 §:ssä. 

Liikenneministeriön 25.3.1988 yleisistä nopeusrajoituksista antaman päätöksen 
263 mukaan ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on taajamien ulkopuolella 80 
km/h ja taajamissa 50 km/h, jollei liikennemerkein ole osoitettu noudatetta-
vaksi muuta nopeusrajoitusta. Päätöksellään 3859/70/92/27.2.1992 ministe-
riö on antanut yleisohjeet nopeusrajoitusten asettamisesta yleisille teille. 

Tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista päättää yleisillä teillä tielaitos. 
Kunta asettaa nopeusrajoituksen kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle 
vastaavalle liikennealueelle. Kunta päättää taajamaa osoittavan liikennemer-
km käyttämisestä, kuultuaan yleisten teiden osalta tielaitosta. Yksityiselle tiel-
le nopeusrajoituksen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuk-
sen. 

Tämä tielaitoksen ohje täydentää liikenneministeriön yleisohjeita nopeus- 
rajoitusten asettamisesta yleisille teille. Nopeusrajoitusten merkitseminen on 
esitetty yksityiskohtaisesti tielaitoksen yleisohjeissa liikennemerkkien käytöstä. 

Nopeusrajoituksiin liittyvät kohdat tieliikennelaista on koottu liitteeseen 1. 
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1 NOPEUSRAJOITUKSILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 

Nopeusrajoituksilla pyritään säätelemään ajoneuvojen liikkumista siten, että 
turvallista, taloudellista ja joustavaa liikennettä sekä miellyttävää elinympäris-
töä koskevat yhteiskunnan odotukset täyttyvät mandollisimman hyvin. 

Nopeusrajoituksista päätettäessä tulee pyrkiä: 

- liikenneonnettomuuksien määrän vähentämiseen ja niiden seurausten 
vakavuuden lieventämiseen erityisesti siellä, missä onnettomuustiheys on 
suuri, 

- tienkäyttäjien onnettomuusriskin alentamiseen sellaisissa tie- ja liiken-
neolosuhteissa, joissa riski on suuri, 

- riskialtteimpien tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden ja liikkumisen mandol-
lisuuksien parantamiseen, 

- liikennekustannusten alentamiseen, 

liikenteen sujuvuuden ja välityskyvyn parantamiseen, 

liikenteestä johtuvien haittavaikutusten vähentämiseen ja 

- nopeuden valinnan mandoulsuuden säflyttämiseen kohtuuflisena pidettävis-
sä rajoissa 

Eri tavoitteiden painotus hippuu tien tomnnaUisesta ja lkenteeIHsestä 
merkityksestä ja paikallisista olosuhteista. Päätieverkolla painotetaan liiken-
neturvallisuuden ohella lähinnä liikenteen sujuvuutta. Ulkenteen haittavaiku-
tusten vähentämiseen pyritään etupäässä taajamaolosuhteissa ja väljempään 
nopeuden valintaan sellaisilla Pohjois-Suomen vähäliikenteisillä tiejaksoilla, 
joilla matkaetäisyydet ovat suhteellisen pitkiä. 
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2 NOPEUSRAJOITUSJÄRJESTELMÄ 

Suomessa käytössä oleva nopeusrajoitusjärjestelmä koostuu yleisistä 
nopeusrajoituksista sekä tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista. 

Yleinen nopeusrajoitus on voimassa kaikilla teillä, joille ei ole tieliikennelain 
25 §:n nojalla päätetty muuta nopeusrajoitusta. Yleinen nopeusrajoitus on 
taajamissa 50 km/h ja taajamien ulkopuolella 80 km/h. 

Yleisen 80 km/h -nopeusrajoituksen piiriin (ns. yleisrajoitustiet) jäävät 
käytännössä vähäliikenteiset maantiet ja paikallistiet, joilla ei ole tiekohtaista 
rajoitusta. Taajamissa yleinen 50 km/h -nopeusrajoitus on yleensä pääosalla 
taajaman tieverkosta. 

Yleistä nopeusrajoitusta ei pääsääntöisesti osoiteta liikennemerkeillä. 
Yleisrajoituksen muuttumisen taajaman rajakohdassa osoittavat taajamamerkit. 

Yleinen nopeusrajoitus lakkaa olemasta voimassa tieosuudeiia, jolle asetetaan 
tiekohtainen tai paikallinen nopeusrajoitus. 

Tiekohtaiseila nopeusrajoituksella tarkoitetaan koko tietä koskevaa nopeus-
rajoitusta, jossa suurin sallittu nopeus on määritetty jaksoittain tie-, liikenne- 
ja ympäristäolosuhteiden perusteella (tiekohtaisesti rajoitetut tiet). 

Tiekohtaiset nopeusrajoitukset asetetaan kaikille valta- ja kantateille sekä 
niihin tekniseltä tasoltaan ja liikenteeltään verrattavil le muille maanteil le. 
Rajoitusarvoina käytetään normaalisti 120, 100, 80 ja 60 km/h. Myös arvoja 
70, 50, 40 ja 30 km/h voidaan käyttää rajoitettavan kohteen erityispiirteiden 
perusteella. 

Rajoitus osoitetaan aina nopeusrajoitusmerkeillä. 

Paikallisella nopeusrajoituksella tarkoitetaan paikallisten syiden perusteella 
yleisen nopeusrajoituksen alaiselle tielle asetettua rajoitusta. Rajoitus koskee 
yleensä vain osaa tiestä. 

Rajoitusarvo on normaalisti 60, 50, 40 tai 30 km/h, taajaman ulkopuolella 
erityissyistä myös 70 km/h. Rajoitus osoitetaan aina nopeusrajoitusmerkeillä. 

Jos taajamaluontoisen alueen kaikilla teillä on yhtä suuri tiekohtainen tai 
paikallinen nopeusrajoitus, voidaan rajoitukset merkitä nopeusrajoitus- 
alueena. Taajamiin voidaan merkitä alueita, joiden rajoitus on alempi kuin 
yleisrajoitustaso 50 km/h. Muualla korkein alueen nopeusrajoitus on 60 km/h. 
Rajoitusalue osoitetaan alueen rajoilla nopeusrajoitusaluemerkeillä. 

Yksittäistä tienkohtaa koskevaa, tien muuta rajoitustasoa aiempaa tiekoh-
taista tai paikallista nopeusrajoitusta kutsutaan pistekohtaiseksi nopeus-
rajoitukseksi. Rajoitusarvo on tavallisesti 80 km/h tai 60 km/h. 

Pysyvien nopeusrajoitusten ohella voidaan käyttää vain tietyn ajan voimassa 
olevia tiekohtaisia ja paikallisia nopeusrajoituksia. Ne ovat aina alempia kuin 
tien pysyvä rajoitus. Niitä kutsutaan määräaikaisiksi, vaihtuviksi ja tilapäisiksi 
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nopeusrajoituksiksi. Nopeusrajoitusjärjestelmää voidaan täydentää yksittäisis-
sä tienkohdissa eni mmäisnopeuden suosituksilla. 

Määräaikaisel la nopeusrajoituksella tarkoitetaan vuosittain toistuvan syyn 
vuoksi asetettua kestoajaltaan määrättyä nopeusrajoitusta. Se on voimassa 
tavallisesti joitakin kuukausia, esim. vilkkaimman matkai luliikenteen ajan. 

Talviajan nopeusrajoituksella tarkoitetaan syys- ja talvikauden ajaksi 
asetettua määräaikaista nopeusrajoitusta, jolla alennetaan lähinnä tiekohtaisia 
120 km/h ja 100 km/h nopeusrajoituksia. 

Vaihtuvalla nopeusrajoituksella tarkoitetaan tiheästi toistuvan syyn vuoksi 
asetettua kestoajaltaan määrättyä nopeusrajoitusta. Se voi olla voimassa 
säännöllisesti (esim. työmatkaruuhka) tai ajoittain (esim. huono keli). Rajoitus 
osoitetaan tavallisesti muuttuvilla merkeillä. 

Tilapäisellä nopeusrajoituksella tarkoitetaan tietyön tai muun kertaluontoisen 
syyn vuoksi asetettua kestoajaltaan rajoitettua nopeusrajoitusta. 

Enimmäisnopeussuosituksella tarkoitetaan tienkohdalla normaaleissa kel 
ja liikenneolosuhteissa suositeltavaa enimmäisnopeutta. Suositusta käytetään 
lähinnä tiekohtaisten nopeusrajoitusten piiriin kuuluvilla teillä, kun tienkohdan 
geometria on poikkeuksellisen huono muuhun tiehen nähden. 

Nopeussuositus on yleensä 80, 70, 60, 50 tai 40 km/h. Suositukser 
vaikutusalueella on voimassa kyseistä tieosaa koskeva nopeusrajoitus. 
Nopeussuositusmerkki asetetaan aina varoitusrr 

Kuva 1: Esimerkki erilaisista nopeusrajoituksist 
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3 NOPEUSRAJOITUSTEN YLLÄPIDON JA KEHITTÄ-
MISEN YLEISET PERIAATTEET 

Tielaitos ylläpitää ja kehittää nopeusrajoitusjärjestelmää siten, että se täyttää 
luvussa 1 mainitut tavoitteet ja on liikenneministeriön ohjeiden mukainen. 
Nopeusrajoitusjärjestelmän tulee olla myös kokonaisuutena johdonmukainen 
ja yksittäisten rajoitusten osalta sopusoinnussa tie-, liikenne- ja ympäris-
töolosuhteiden kanssa. Olosuhteiden muuttuessa nopeusrajoituksiin tehdään 
tarvittavat muutokset. Uuden tien suunnittelussa tavoitteeksi asetetun 
rajoitusarvon tulisi olla liikenteen kasvu huomioon ottaen sopiva vähintään 10 
vuoden ajan. 

Nopeusrajoitusten yleisistä suuntaviivoista päätettäessä otetaan huomioon 
liikenneturvallisuuden yleinen arvostus, liikennetaloudelliset tekijät, yhteiskun-
nan yleinen suhtautuminen nopeuden valinnan rajoittamiseen, nopeusrajoitus-
teri noudatettavuus ja niiden valvonnan mandollisuudet, eri paikkakuntien 
tavoitettavuus sekä tienkäyttäjien mandollisuudet havaita ja muistaa nopeus-
rajoituksia osoittavat liikennemerkit. 

Yksittäisiä nopeusrajoituksia asetettaessa otetaan ensisijaisesti huomioon 
liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Ihmisten liikenteessä kokemaa 
turvattomuutta pyritään vähentämään ja parantamaan asumisviihtyvyyttä tien 
läheisyydessä. Liikenteen aiheuttama melu ja muut ympäristöhaitat pyritään 
ottamaan huomioon nopeusrajoituksissa erityisesti siellä, missä haitat ovat 
vakavimmat tai niiden vähentäminen muilla keinoin on vaikeaa. 

Vilkasliikenteisillä teillä nopeusrajoitusten avulla pyritään tasoittamaan 
liikennevirtaa sekä parantamaan liittymien liikenteenvälitytyskykyä. 

Tielaitos huolehtii rajoitusten toimivuuden ja vaikutusten seurannasta. 
Seurannan ja tutkimusten tulokset saatetaan liikenneministeriön, poliisin ja 
muiden liikenneturvallisuuden kanssa työskentelevien tahojen tietoon. 
Tarvittaessa tielaitos esittää liikenneministeriölle nopeusrajoitusten yleisiin 
määrittämisperusteisiin aiheelliseksi katsomiaan tarkistuksia. 
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4 TIEKOHTAISEN NOPEUSRAJOITUKSEN MÄÄRITTÄ-
MINEN 

Tiekohtaisten nopeusrajoitusten piiriin kuuluvat kaikki valta- ja kantatiet. Myös 
muille teille voidaan asettaa tiekohtainen nopeusrajoitus, kun koko tien 
yksityiskohtainen rajoittaminen on tarkoituksenmukaista. Kysymykseen tulevat 
lähinnä parannetut seudulliset tiet ja tärkeimmät kokoojatiet, niiden olennai-
sesti täydentäessä em. teiden verkkoa. 

Korkein yleisillä teillä käytettävä nopeusrajoitus on moottoriteitä lukuunotta-
matta 100 km/h. Moottoriteillä korkein rajoitus on 120 km/h. 

Nopeusrajoitus määritetään tie-, liikenne- ja ympäristöolosuhteiden perusteella 
ottaen lisäksi huomioon tiellä vallitseva turvallisuustaso. Vaikuttavina tekijöinä 
otetaan huomioon: 

- 	tien leveys, 
- 	päällyste, 
- 	liikenteen määrä, 
- 	tien geometria ja näkemät, 
- 	liittymät ja liittymätiheys, 
- 	tien ja päällysteen kunto, 
- 	tieosakohtainen ja kevyen liikenteen onnettomuustilanne, 
- 	kevyen liikenteen määrä ja koostumus, 
- 	tien varren maankäyttö, so. asutuksen, koulujen, työpaikkojen yms. 

sijoittuminen, 
- 	kevyen liikenteen järjestelyt, so. erilliset jalankulku- ja pyörätiet sekä 

suojatiet ja 
- 	muut mandolliset liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja 

ympäristöön vaikuttavat tekijät. 

Tiekohtainen nopeusrajoitus suunnitellaan vai heittain seuraavasti: 

1. Rajoituksen perusarvon määritys homogeenisiin jaksoihin jaet 
2. Rajoituksen tarkennus paikallisilla tekijöillä 
3. Täydentäminen enimmäisnopeuden suosituksi 
4. Rajoituksen yhdistäminen ja tason tarkistaminc 

Moottori- ja moottoriliikenneteiden sekä moniajokaistaisten teiden nopeus 
rajoitusten määrityksestä annetaan erityisohjeita luvun lopussa. 

4.1 Rajoituksen perusarvon määrittämi nen 

Nopeusrajoituksen perusarvo määritetään jaksoittain ns. yleisillä määrityspe-
rusteilla tien leveyden, liikennemäärän ja näkemäprosenttien avulla (taulukot 
1 ja 2). Jos taulukoista saadaan erisuuruiset rajoitusarvot, niistä valitaan 
pienempi. Perusarvo on korkein mandollinen rajoitus, jota pienennetään 
jäI jempänä kohdissa 4.2 - 4.4 esitetyillä perusteilla. 

Tie jaetaan määritystä varten homogeenisiin jaksoihin, joilla tie-, liikenne- ja 
ympäristöolosuhteet ovat mandollisimman samanlaisia. Jaksot voivat olla 
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tierekisterin mukaisia tieosia, jos olosuhteet pysyvät niiden sisällä saman-
laisina. Tarvittaessa tieosa jaetaan vielä pienempiin osiin. Olosuhdetiedot 
kerätään tierekisteristä. 

Jakokohtia ovat esim. tien teknisen laadun ja geometrian selvät muutoskoh-
dat ja vilkkaat liittymät, jotka aiheuttavat selvän muutoksen liikenteen määrään 
tai koostumukseen. Tieosaa ei tarvitse jakaa osiin sellaisten tekijöiden perus-
teella, jotka voidaan ottaa huomioon pistekohtaisten rajoitusten ja enimmäis-
nopeuden suositusten avulla. 

Taulukko 1: Nopeusrajoitusaivon riippuvuus tien leveydestä ja vuoden kes-
kimääräisestä vuorokausiliikenteestä kaksiajokaistaisilla teillä 

Tien leveys 
(m) 

Uikennemäärä 
KVL (autoa) 

Korkein nopeus- 
rajoitus (km/h) 

yli 10,5 alle 12000 100 
ylil2000 80 

8,5-10,5 alle 9 000 100 
yli9000 80 

7,5-8,5 alle 4 500 100 
4500-10000 80 

ylil0000 60 

alle 7,5 alle 2 500 100 
2500-6000 80 

_______________ yli 6 000 60 

Taulukko 2: Nopeusrajoituksen riippuvuus tien suuntauksesta 

Kohtaamisnäkemän Näkemän %-osuus Korkein nopeus- 
pituus vähintään tieosalla rajoitus (km/h) 

(m) _______________ _____________ 

150 alle 70 60 
150 70-95 80 
300 alle 70 80 

paremmat näkemäolosuhteet kuin edellä 100 

Tien leveyden vähäisiä poikkeamisia ei oteta huomioon, vaan käytetään eniten 
esiintyvää leveyttä. Leveystietona voidaan käyttää suoraan päällysteen 
leveyttä, jos sorapientareella ei ole merkitystä liikenteelle. 

Uusilla teillä voidaan käyttää näkemäprosenttien sijaan tietoja tien geometrisis-
ta elementeistä. Kaarre- ja pyöristyssäteiden tulee tällöin täyttää nopeusrajoi-
tusta vastaavalle mitoitusriopeudelle asetetut vaatimukset. 
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Kapein poikkileikkaus, jolla käytetään 100 kmlh -rajoitusta on Etelä-Suomessa 
7 m ja Pohjois-Suomessa 6 m. 

Uikenteen määrän ollessa alle 1500 autoa vuorokaudessa voidaan 100 km/h 
rajoitusta käyttää tien suuntauksen salliessa myös tieosilla, joilla vähintään 
300 m:n näkemäpituuden osuus alittaa jonkin verran 70 %:n rajan. 

Sorateillä ei käytetä korkeampaa nopeusrajoitusta kuin 80 km/h. 

4.2 Rajoituksen tarkentaminen 

Edellä saatua rajoituksen perusarvoa alennetaan kohdassa 4.1 lueteltujen 
paikallisten tekijöiden ja onnettomuustilanteen perusteella. Eri perusteilla 
saaduista arvoista valitaan yleensä alin. Useamman tekijän vaikuttaessa 
samalla kohdalla harkitaan yhteisvaikutuksen suuruus erikseen. 

1. Liittymät 

Valta- ja kantateiden keskinäisissä tasoliittymissä on etuajo-oikeutetussa 
suunnassa korkeintaan 80 km/h -rajoitus ja väistämisvelvollisessa 
suunnassa 60 km/h -rajoitus. Järjestelyä käytetään liikenteellisesti 
vastaavissa liittymissä myös muilla teillä. 

Liittymissä, joissa sattuu vuosittain henkilövahinko-onnettom uu ksia tai 
useita lievempiä onnettomuuksia, käytetään tien yleistä rajoitustasoa 
aiempaa nopeusrajoitusta. 

Korotetuin saarekkein kanavoiduissa liittym issä rajoitus on pääsuunnalla 
80 km/h tai alempi liikenneolosuhteista ja kanavoinnin mitoituksesta 
riippuen. Jos liittymän yhteydessä on pääsuuntaa risteävä suojatie ilman 
valo-ohjausta, rajoitus on korkeintaan 60 km/h. T-liittymässä sivusuunnan 
poikki kulkeva suojatie ei kuitenkaan edellytä sivusuunnan rajoittamista. 

Pelkästään liittymää koskeva rajoitus asetetaan tavallisesti pistekohtaisena 
rajoituksena. Jos tiekohtainen nopeusrajoitus alenee liittymästä alkaen, 
aloitetaan alempi rajoitus yleensä pistekohtaisena rajoituksena jo ennen 
liittymää. 

Kun lähekkäin on useita liittymiä, joista ainakin osalla on alennettu rajoitus 
tarpeen, rajoitus alennetaan yleensä myös liittymien välisillä tieosuuksilla. 

Kiertoi iittymät on suunniteltu tietyllä mitoitusnopeudella, jota voidaan 
yleensä käyttää myös rajoitusarvona. Nopeustaso riippuu mm. kiertoym-
pyrän säteestä, ollen tavallisesti 30 - 70 km/h. 

2. Tieosakohtainen onnettomuustilanr 

Onnettomuudet selvitetään yleensä viimeisen viiden vuoden ajalta. Ver 
tailukohtana käytetään liikenneturvallisuuden tilaa (onnettomuusaste ja 
tiheys) tiepiirin ja koko maan vastaavilia teillä. Onnettomuustyyppikohtai-
sella analyysilla voidaan arvioida rajoituksen alentamisen vaikutuksia. 
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Kun tieosalla on tapahtunut jatkuvasti paljon onnettomuuksia ja onnet-
tomuusaste on rajoituksen perusarvoon nähden korkea, alennetaan 
rajoitusta. Alentaminen on aiheellista varsinkin, jos taulukon rajatapauksis-
sa on valittu korkeampi vaihtoehto. 

3. Kevyen liikenteen määrä, olosuhteet ja onnettomuudet 

Kun kevyt liikenne on vähäistä tai tieosalla on erillinen kevyen liikenteen 
järjestely, voidaan käyttää rajoituksen perusarvoa. Rajoitusta alennetaan 
tarvittaessa pistekohtaisesti kevyen liikenteen ylitys- ja liittymäkohdissa. 

Rajoitusta alennetaan tieosuuksilla, joilla on paljon kevyttä liikennettä eikä 
erillistä jalankulku- ja pyörätietä ole käytettävissä. Moottoriajoneuvoliiken-
teen suuri määrä ja kevyelle liikenteelle sopimattomat pientareet tai niiden 
puuttuminen kokonaan puoltavat alentamista. 

Kun kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia esiintyy tienkohdas-
sa tai lyhyellä jaksolla viiden vuoden tilastossa 2 tai enemmän, on 
rajoituksen alentaminen yleensä aiheellista. Selvissä onnettomuuskeskit-
tymissä käytetään korkeintaan 60 km/h -rajoitusta. 

4. Tien kunto 

Rajoitusta alennetaan, jos tien huono kunto aiheuttaa rajoituksen 
mukaisella nopeudella vaaraa turvallisuudelle tai vaurioita ajoneuvoille. 
Yksittäisestä huonokuntoisesta tienkohdasta ilmoitetaan vain varoitus- 
merkillä, ellei vaurio ole sellainen, että se vaarantaa turvallisuutta 
olennaisesti. 

5. Tienvarren maankäyttö 

Nopeusrajoituksen perusarvolla tien varressa voi olla harvahkoa maa-
seutumaista asutusta ja tievarsitoimintaa, joka ei synnytä mainittavasti 
liikennettä. 

Jos taajaman ulkopuolella on runsaasti tienvarsiasutusta ja yksityistieliit-
tymiä, alennetaan tieosan rajoitusta perusarvosta. Rajoitus on olosuh-
teiden ja liikenteen määrän mukaan yleensä 60 km/h tai 80 km/h. 

Teollisuuslaitosten, kauppojen, koulujen, sairaaloiden yms. synnyttämä 
paikallinen liikenne voi olla perusteena rajoituksen alentamiselle tieosalla 
tai pistekohtaisesti liittymän kohdalla. Tienvarren maankäyttöä ja paikallisia 
tekijöitä käsitellään yksityiskohtaisemm in kohdassa 5.2 paikallisten 
nopeusrajoitusten yhteydessä. 

Liikennemerkein osoitetussa taajamassa on voimassa yleinen 50 km/h 
-rajoitus, ellei tienpitäjä päätä sinne muuta nopeusrajoitusta. Korkein 
mandollinen nopeusrajoitus taajamassa kulkevalla tiellä on 60 km/h. 
Taajaman riopeusrajoituksia käsitellään yksityiskohtaisemmin kohdassa 
5.1 paikallisten nopeusrajoitusten yhteydessä. 
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6. Liikennevalo-ohjaus ja muut erikoisjärjestelyt 

Valo-ohjatuilla tieosilla nopeusrajoitus suunnitellaan yhdessä valojen 
vaiheistuksen kanssa. Rajoitusarvo on tavallisesti 50 tai 60 kmlh ja 
korkeintaan 70 km/h. Viimeksi mainittu rajoitus edellyttää korkeatasoista 
liikennejärjestelyä, jossa mm. kevyt liikenne risteää eri tasossa tai 
valo-ohjattuna. Nopeusrajoitusta ei alenneta mielellään pistekohtaisesti 
valo-ohjattujen liittymien vuoksi, vaan pyritään jatkuvaan samansuuruiseen 
rajoitukseen. 

Rajoitusarvoa 70 km/h voidaan käyttää myös muiden liikennejärjestelyjen 
yhteydessä, jotka on suunniteltu nimenomaan tätä nopeutta varten. Näitä 
ovat mm. monikaistaiset tieosuudet taajamien lähialueilla. 

Maan pohjoisosien vähäliikenteisillä pitkillä tieyhteyksillä valitaan rajatapauk-
sissa yleensä korkeampi rajoitusvaihtoehto. Tällöin tulee erityisesti tarkistaa, 
jääkö tieosalle geometrialtaan vaarallisia tienkohtia. Tarvittaessa käytetään 
enimmäisnopeuden suositusta tai varoitusta. 

4.3 Enimmäisnopeussuositukset 

Enimmäisnopeussuosituksil la täydennetään tiekohtaista nopeusrajoitusta 
kohdissa, joissa tien geometrian tai hirvionnettomuuksien vaaran vuoksi 
rajoituksen mukainen nopeus on liian korkea. Suosituksen yhteydessä on aina 
sen syyn ilmoittava varoitus. 

Suositusta käytetään enimmäkseen yksittäisissä pienisäteisissä kaarteissa, 
joiden vuoksi rajoitusta ei haluta alentaa koko tieosalla tai rajoituksen 
alentaminen pelkästään kaarteen kohdalla lisäisi häiritsevästi rajoituksen 
vaihtelua. Suositus voi koskea myös perättäisiä kaarteita, kuitenkin yleensä 
alle kilometrin matkaa. 

Suositeltava enimmäisnopeus määräytyy lähinnä kaarresäteen perusteella 
(kuva 2). Muina suositusarvoon vaikuttavina tekijöinä voidaan ottaa huomioon 
kaarteen havaittavuus, tien sivukaltevuus, näkemäpituus ja tien pinnan 

Kuva 2: Nopeussuositusar.ion määrittäminen kaarresäteen perusteei. 
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Suositusarvot ovat yleensä 80 - 40 km/h. Nopeussuositusta käytetään vain, 
jos määritetty arvo on 20 km/h tai enemmän alle nopeusrajoitusarvon. Jos 
tielle tulee useampia suosituksia, jotka ovat 40 km/h alle rajoituksen, on 
aiheellista harkita uudelleen nopeusrajoituksen tasoa. 

Enimmäisnopeuden suositukset ovat tarpeellisia varsinkin yllättäen suoran 
tiejakson jälkeen tulevissa jyrkissä kaarteissa sekä poikkeuksellisen pitkissä 
yhtäjaksoisissa kaarteissa. Hyvin lyhyissä kaarteissa ajolinjat muotoutuvat 
tavallisesti kaarretta loivemmiksi. Rampeissa ei käytetä suosituksia. 

Enimmäisnopeuden suositusta voidaan käyttää hirvivaara-alueella erityisen 
onnettomuusalttiissa tienkohdissa tai lyhyehköillä tieosilla, kun nopeusrajoitus 
on 100 km/h. Suositusarvo on tavallisesti 80 km/h. Suositus suunnitellaan ja 
osoitetaan yhdessä hirvivaroituksen kanssa ja ne koskevat samaa matkaa. 

4.4 Nopeusrajoituksen yhdistäminen ja tason tarkistaminen 

Tiekohtainen nopeusrajoitus yhdistetään edellä kohtien 4.1 - 4.3 mukaan 
määritetyistä tieosakohtaisista ja pistekohtaisista rajoituksista sekä täyden-
netään enimmäisnopeuden suosituksilla. Nopeusrajoituksen vaihtumista lyhyin 
välein pyritään välttämään. Selkeän ja johdonmukaisesti vaihtelevan 
rajoituksen aikaansaamiseksi muutetaan rajoituksia seuraavilla perusteilla: 

Yleistä tasoa aiempaa rajoitusta (muu kuin pistekohtainen rajoitus) ei aseteta 
yleensä alle kilometrin matkalle, jos alentamisen perusteena on tien 
geometria, tien kapeus tai muu tiehen liittyvä seikka. Poikkeavasta paikasta 
varoitetaan tarvittaessa liikennemerkillä tai siihen voidaan asettaa enimmäis-
nopeuden suositus. Jos matalan rajoituksen perusteena ovat kuitenkin 
tienvarsitoiminnasta ja asutuksesta tai kevyestä liikenteestä johtuvat seikat, 
rajoitus voi olla myös lyhyt. 

Yleistä tasoa korkeampaa nopeusrajoitusta ei aseteta lyhyelle matkalle, ellei 
kysymyksessä ole muusta tiestä selvästi poikkeava tieosuus. Vähimmäispituus 
on 100 km/h -rajoituksella 3 km ja 80 km/h -rajoituksella 1 km. Pistekohtainen 
nopeusrajoitus voi kuitenkin katkaista 100 km/h -rajoituksen myös em. 
lyhyempiin osiin. 

Jos pistekohtaisia nopeusrajoituksia tulee lyhyin välein useita, alennetaan 
mieluummin rajoitusta koko matkalla. Samoin menetellään jos kysymyksessä 
ovat perättäiset enimmäisnopeuden suositukset. 

Nopeusrajoituksen jyrkkiä edestakaisia muutoksia pyritään välttämään. Jos 
esim. pistekohtainen rajoitus on 40 km/h tai enemmän alle tieosan rajoitus- 
tason, tulee rajoituksen tarve pyrkiä poistamaan tienparannuksella tai muilla 
turvallisuustoimenpiteillä. Myös nopeusrajoituksen alentamista muulla tieosalla 
voidaan harkita portaan pienentämiseksi, varsinkin jos rajatapauksissa on 
valittu korkeampi arvo. 
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Kuva 3: Esimerkkejä nopeusrajoituksen yhdistämisestä 
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Mikäli tiellä yleisesti käytetyt nopeudet poikkeavat selvästi määritetystä 
rajoitusarvosta, selvitetään, onko mandollista muuttaa rajoitusta poikkeaman 
suuntaan. Rajoitusta ei pidä kuitenkaan korottaa, jos on ilmeistä, että tien 
liikenneturvallisuus merkittävästi huononisi tämän seurauksena. Tarvittaessa 
tulee tehdä rajoitusmuutosta tukevia tieteknisiä toimenpiteitä. 

Liikenteen määrän muuttuessa määritetään nopeusrajoitus tarvittaessa 
uudelleen. Jos rajoituksen muuttaminen paikoitellen kuitenkin huonontaa tien 
rajoitusta kokonaisuutena (esim. lisää vaihtelua) pidetään rajoitus mieluummin 
ennallaan. 

Jos liikenneturvallisuus on pysynyt liikenteen kasvusta huolimatta hyvänä, 
vähäiset poikkeamat yleisistä määrittämisperusteista voidaan sallia. Liikenteen 
olosuhteiden ja turvallisuuden kehitystä tulee tällaisilla tieosuuksilla erityisesti 
seurata ja muuttaa rajoitusta tarvittaessa. 

Liikenteen huomattavasti vähetessä, esim. uuden tieyhteyden valmistumisen 
johdosta, voidaan nopeusrajoitusta vastaavasti tarkistaa ylöspäin. Rajoitusta 
ei tule kuitenkaan korottaa tarpeettomasti, jos rinnalla on käytettävissä nopea 
tieyhteys ja vanha tie palvelee pääasiassa paikallista liikennettä. 
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4.5 Moottori- ja moottoriliikenneteiden ja moniajokaistaisten 
teiden nopeusrajoitukset 

Moottoritiellä käytetään maaseutuolosuhteissa yleensä 120 km/h -rajoitusta. 
Taajamaympäristössä, kun suuri osa liikenteestä on paikallista ja liittymävälit 
ovat lyhyitä, rajoitus on 100 km/h. Tätä alempia rajoituksia voidaan käyttää 
silloin, kun suurten liikennevirtojen sekoittuminen, tien geometria, poikkeuksel-
liset ajokaistajärjestelyt tai vakavat ympäristöhaitat vaativat erityisen matalaa 
nopeustasoa. 120 km/h -rajoitusta ei käytetä lyhyempänä kuin 5 km. 

Moottoriliikenneteil lä nopeusrajoitus on maaseutuolosuhteissa yleensä 100 
km/h liikenteen määrästä riippumatta. Yksiajorataisen tien tulee täyttää 
kuitenkin taulukon 2 näkemävaatimukset. Matalampia nopeusrajoituksia 
käytetään samoin perustein kuin edellä moottoriteillä. Moottoriväylien 
syöttöliikennettä välittävillä lyhyillä tieosuuksilla nopeusrajoitus on yleensä 80 
km/h tai alempi. 

Moniajokaistaisilla teillä, joilla liittymät ja liikennerajoitukset ovat kuten moot-
toriteillä, myös nopeusrajoitus määritetään moottoriteiden tavoin. Korkein 
rajoitus on kuitenkin 100 km/h. Taajamien läheisillä tieosuuksilla, joilla on 
sekaliikenne, rajoitus on yleensä 80 km/h tai alempi. Jos tiellä on liiken-
nevalo-ohjaus, nopeusrajoitus on korkeintaan 70 km/h. 

Ohituskaistateillä ja leveäkaistatei II ä nopeusrajoitus on hyvissä olosuhteissa 
100 km/h. Muilla teillä nopeusrajoitusta ei kuitenkaan koroteta lyhyiden 
ohituskaistojen kohdalla tien yleistä rajoitustasoa korkeammaksi. 

Rampeilla ei käytetä erillisiä nopeusrajoituksia. Onnettomuusalttiiden ramp-
pien liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan ensisijaisesti muilla järjes-
telyillä. Nopeusrajoitus tai enimmäisnopeuden suositus voidaan poikkeuksel-
lisesti asettaa, jos ramppi on muodoltaan tavallisesta poikkeava tai muita 
järjestelyjä ei voida toteuttaa. 

Kun poistumisrampin liittymä risteävään tiehen on huonosti havaittava tai 
osoittautuu erityisen onnettomuusalttiiksi, rampin lopussa voidaan käyttää 
matalaa rajoitusta. Jos risteävä tie kuuluu taajamaan, taajama (yleinen 50 
km/h -rajoitus) osoitetaan rampin lopussa. Rajoitus ei saa alkaa niin aikaisin, 
että se vaikuttaa normaaliin poistumiseen moottoritieltä. 

Liittymisrampeissa moottoritiellä oleva rajoitus osoitetaan rampilla kohdassa, 
jossa kiihdytys voi alkaa. Moottoriliikennetiellä menetellään samoin, jos rampin 
jatkeena on kiihdytyskaista. T-liittymänä liittyvässä rampissa ei osoiteta 
alkavan tien rajoitusta. 
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5 PAIKALLISEN NOPEUSRAJOITUKSEN MÄÄRITTÄ-
MINEN 

Paikallisia nopeusrajoituksia käytetään yleisrajoituksen piiriin kuuluvalla 
tieverkolla silloin, kun paikallisesti tarvitaan yleisestä nopeusrajoituksesta 
poikkeavaa rajoitusta. Nopeusrajoitus on yleensä lyhyt, koskien vain osaa 
tiestä. 

Rajoittaminen edellyttää olosuhteita, joissa turvallinen nopeus on alempi kuin 
muualla ko. tiellä tai liikenne aiheuttaa vakavia melu- ym. haittoja ympäriställe. 
Nopeuden alentamisen perusteena on tavallisesti tienvarren maankäyttö ja 
kevyt liikenne. 

Nopeusrajoitukseen vaikuttavina teki jäinä otetaan huomioon lähinnä: 

- tienvarren maankäyttä, so. asutuksen, koulujen, kauppojen yms. sijoit-
tuminen tien varteen, 

- kevyen liikenteen määrä ja järjestely 
- onnettomuustilanne, 
- liittymien olosuhteet ja liittymätiheys 
- autoliikenteen määrä, 
- tien leveys ja päällyste sek 
- tien geometria ja näkemät, 

Seuraavassa käsitellään erikseen paikallisen nopeusrajoituksen käyttää 
taajamissa ja taajamien ulkopuolella sekä merkitsemistä nopeusrajoitus- 
alueena. 

5.1 Taajaman paikalliset nopeusrajoitukset 

Taajamalla tarkoitetaan tässä ohjeessa liikennemerkeillä taajama rajattua 
aluetta, jolla ovat voimassa taajamia koskevat liikennesäännät. Taajamassa 
olevilla teillä on voimassa yleinen 50 km/h -rajoitus, jollei niille ole päätetty 
muuta nopeusrajoitusta. 

Yleisrajoituksesta voidaan tarvittaessa poiketa molempiin suuntiin. Alempia 
paikallisia rajoituksia ovat tavallisesti 40 km/h ja 30 km/h. Rajoitukset voivat 
koskea yksittäistä tieosuutta tai muodostaa nopeusrajoitusalueen. Korkein 
mandollinen rajoitus taajamissa on 60 krnlh. Taajamaa ei voida merkitä tielle, 
jolla on tätä korkeampi rajoitus. 

Yleisrajoitusta aiemmat rajoitukset taajamiss.. 

Yleisrajoitus 50 km/h on rajoituksen perusarvo normaalissa taajamaym 
päristässä. Alempia paikallisia nopeusrajoituksia ktnn rv:t:. 
seuraavissa kohteissa: 

1. Keskustojen kauppakadut, joilla on paljon katua yflttävää liikennettä sekä 
kääntyviä ajoneuvoja. 

2. Teollisuus-, satama-, sairaala- yms. toimintansa vuoksi muusta taajamasta 



Nopeusrajoituket 	 - 	- 	 23 
PAIKALLISEN NOPEUSRAJOITUKSEN MAARITTAMINEN 

erottuvat alueet. Rajoitus suunnitellaan tavallisesti alueena, mutta se voi 
koskea myös vain läpi menevää tietä. 

3. Asuntoalueet, joilla tieverkko on mitoitettu lähinnä alueen omalle liiken-
teelle eikä siihen sisälly erillistä kevyen liikenteen järjestelyä. Rajoitus 
suunnitellaan tavallisesti aluerajoituksena. 

4. Tieosuudet, joilla kevyen liikenteen turvallisuus asetetaan ensisijaiseen 
asemaan. Kysymykseen tulevat lähinnä koulujen, lastentarhojen, 
hoitolaitosten ja asuinrakennusten pihojen läpi kulkevat tai välittömässä 
vaikutuspiirissä olevat lyhyet tieosuudet. 

5. Poikkeukselliset tienkohdat, esimerkiksi sillat, joilla on heikko rakenne tai 
joilla ajoneuvojen kohtaaminen ei ole mandollista. 

6. Erityisen onnettomuusalttiit tienkohdat, joissa muut turvallisuustoimenpiteet 
eivät ole mandollisia tai eivät ole tuottaneet tulosta. 

Rajoitusarvo valitaan tavoitteena olevan nopeustason ja paikallisten olosuh-
teiden perusteella. Useimmiten riittää alentaminen 40 km:iin/h. Tätä aIemmat 
rajoitukset tulevat kysymykseen mm. pihoilla sekä erityiskohteissa, joissa 
nopeutta hidastetaan samalla rakenteellisin ratkaisuin. 

Tien tekninen standardi ei saisi olla ristiriidassa nopeusrajoituksen kanssa, 
vaan sen tulisi rajoituksen kohdalla vastata likimain enimmäisnopeutta. Tiehen 
voidaan tarvittaessa rakentaa hidasteita, kuten muotoiltuja saarekkeita tai 
korotettuja alueita. 

Yleisen 50 km/h -rajoituksen piiriin sisältyy taajamissa aina tie osuuksia, joilla 
turvallinen ajonopeus on alle 50 km/h. Liikennemerkillä osoitettua alle 50 km/h 
-nopeusrajoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos liikenteen nopeus noudattaa 
luonnostaan olosuhteita eikä muita erityisiä syitä ole todettavissa. 

Yieisraj oitusta korkeammat rajoitukset taajamissa 

Paikallista 60 km/h -rajoitusta voidaan käyttää lähinnä taajamien sisääntuloteil-
lä ja keskustan ohikulkuteillä, kun tien tekniset järjestelyt sallivat yleisrajoitusta 
korkeamman nopeustason. Tieosuudelta edellytetään yleensä kevyen liiken-
teen järjestelyä, joka suurilla liikennemäärillä risteää eritasoisena tai liiken-
nevalo-ohjattuna. Myös liikenneturvallisuuden tulee olla hyvä. Liikennevalo-oh-
jatuilla tieosuuksilla valojen vaiheistus suunnitellaan yhdessä nopeusrajoituk-
sen kanssa. 

60 km/h -rajoitus voi olla taajamassa vain yksittäisillä tieosuuksilla - ei 
nopeusrajoitusalueena. 

5.2 Paikalliset nopeusrajoitukset taajaman ulkopuolella 

Taajamien ulkopuolella on voimassa yleinen 80 km/h -nopeusrajoitus, ellei 
tielle ole päätetty muuta nopeusrajoitusta. Yleisrajoitusteillä käytännön 
ajonopeudet vaihtelevat paljon ja ovat enimmäkseen selvästi alle 80 km/h. 
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TurvaUiseen nopeustasoon odotetaan psaslävän pääosaUa tieverkkoa siten, 
että tienkäyttäjät noudattavat tieliikennelaissa annettuja säädöksiä tilan 
nenopeudesta. N opeutta rajoitetaan paikallisesti vain jäljempänä maj nituissa 
erityisissä kohteissa. 

Rajoitusta käytet fl 

Paikallisia 
perusteilla: 

1. Samoilla tienkohdilla tapahtuu toistuvasti onnettomuuksia. Viiden vuoden 
tarkastelujaksossa jo 2 - 3 lähekkäin sattunutta henkilövahinko-onnetto-
muutta antaa vähäliikenteisillä teillä viitteen tieosuuden vaarallisuudesta. 
Rajoitus voidaan asettaa myös silloin, kun onnettomuusriskin kasvu on 
ennakoitavissa, esim. maankäytön muuttuessa. 

2. Välittömästi tien varressa on paikallista liikennettä synnyttävää toimintaa, 
kuten kauppoja, tehtaita tms, ja runsas liikenne tai huonot näkemät 
lisäävät onnettomuusriskiä. Kyläkeskuksiin, joita ei ole merkitty taajamaksi, 
asetetaan yleensä paikallinen nopeusrajoitus. 

3. Liikenneympäristöä halutaan erityisesti rauhoittaa, esim. lasten tai 
vanhusten tiellä liikkumisen vuoksi. Rajoitus tulee kysymykseen lähinnä 
päiväkotien, ala-asteen koulujen, ulkoilualueiden, vanhainkotien ja 
sairaaloiden läheisyydessä sekä asuinrakennusten pihojen läpi menevillä 
tieosuuksilla. Hyvissä olosuhteissa voidaan käyttää myös pelkästään 
asiaankuuluvaa varoitusta. 

4. Tieosuudella on yhtenäinen tienvarsiasutus, josta liittymät ovat suoraan 
tielle. Pelkkä alueen kaavoitus ei riitä rajoituksen syyksi, jos suuri osa 
tonteista on rakentamattomia. 

5. Olosuhteisiin nähden runsas tai erityisen raskas liikenne (esim. jatkuva 
soranajo) heikentää turvallisuutta tai aiheuttaa kohtuuttomia ympäristöhait-
toja. Tällöin edellä mainittua vähemmänkin asutusta sisältäville tieosuuk-
sille voidaan asettaa paikallinen nopeusrajoitus. 

6. Tiellä on keskimääräisiin olosuhteisiin nähden poikkeuksellinen ja ennalta 
vaikeasti havaittava vaarallinen paikka. Rajoitettava kohta voi olla kapea 
silta, näkemiltään huono liittymä tai jyrkkä kaarre suoran tieosuuden 
jälkeen. Rajoitusta käytetään yleensä yhdessä varoitusmerkin kanssa. 

7. Suojatien kohdalla on aina paikallinen nopeusrajoitus (poikkeuksena 
sivusuunta T-liittymässä, kohta 4.2). Vilkasliikenteisillä teillä nopeutta 
voidaan rajoittaa myös paikoilla, joissa kevyt liikenne ylittää tien ilman 
suojatietä, esim, kevyen liikenteen väylien päättymiskohdilla. 

8. Raja-asemilla nopeutta rajoitetaan alueella, missä on asemaan liittyviä 
toimintoja tai liikenne voi joutua pysähtymään jonotuksen vuoksi. 
Raja-aseman kohdalla on lisäksi muuta aluetta matalampi rajoitus. 

9. Lauttarannoille ja nostosilloille tultaessa sekä yleensä paikoissa, joissa 
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liikenne ajoittain joutuu pysähtymään, nopeutta voidaan rajoittaa 
tulosuunnassa. Rajoitus ei ole tarpeen, jos lähestymisnopeus tiellä on jo 
pieni tai kohde on hyvin havaittavissa (varoitusmerkit). 

10. Liikennevalo-ohjatuilla tieosilla rajoitus suunnitellaan yhdessä liiken-
nevalojen vaiheistuksen kanssa. 

11. Rakenteeltaan heikoillatienkohdilla pienennetään kuormitusta alentamal-
la liikenteen nopeutta. Kysymykseen tulevat lähinnä heikot sillat. 

Rajoitusta ei käytetä 

Paikallista nopeusrajoitusta ei yleensä aseteta yksistään seuraavilla perusteil-
la: 

1. Tien nopeustaso on esimerkiksi kapeuden ja mutkien vuoksi kauttaaltaan 
alle 80 kmlh. Näitä teitä ovat useimmat paikallistiet, varsinkin soratiet. 

2. Tien varren maankäytän vuoksi, kun tieosuuden olosuhteet eivät selvästi 
poikkea kyseisellä tiellä yleisesti vallitsevista tasosta ja rajoittaminen 
johtaisi pitkiin (esim. koko tietä koskeviin) rajoituksiin. Harva jatkuva 
tienvarsiasutus jätetään yleensä yleisrajoituksen piiriin. 

3. Tienkohdan poikkeuksellisuuden vuoksi, kun vaarasta voidaan ilmoittaa 
riittävän tehokkaasti varoitusmerkeillä. Yleisrajoitusteiden mutkissa ei 
yleensä käytetä erillisiä nopeusrajoituksia. 

Rajoitusarvot 

Useimmissa edellä mainituista kohteista voidaan käyttää 60 km/h tai 50 km/h 
-rajoitusta. Rajoitusarvo valitaan ottaen huomioon tien yleinen nopeustaso ja 
rajoituksen tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden painoarvo. Valo-ohjaamattoman 
suojatien kohdalla sallitaan korkeintaan 60 km/h -nopeus. Taajaman 
ulkopuolella paikallinen nopeusrajoitus ei voi olla yleistä nopeusrajoitusta 
korkeampi. 

Yksittäisessä rajoituksessa käytetään yleensä vain yhtä rajoitusarvoa (50 km/h 
tai 60 km/h). Jos rajoitettava tieosuus on pitkä ja tien olosuhteet eroavat 
selvästi eri kohdilla, voi rajoitusarvo kuitenkin vaihdella. Kylän keskustan 
rajoituksen ollessa 50 km/h tai 40 km/h voidaan reuna-alueelle asettaa vielä 
60 km/h -rajoitus. 

Muita rajoituksia käytetään lähinnä seuraavista syistä: 

1. 70 km/h -rajoitusta liikennevalo-ohjatuilla (2-ajorataisilla) tieosuuksilla, kun 
valo-ohjaus ja muut järjestelyt on suunniteltu ko. nopeudelle. Valo-ohjatun 
suojatien kohdalla sallitaan korkeintaan 70 km/h -nopeus. 

2. 40 kmlh ja 30 km/h -rajoituksia kuten edellä taajamissa. Raja-aseman 
kohdalla nopeusrajoitus on 30 km/h ja muulla asemaan kuuluvalla alueella 
50 km/h tai 60 km/h. 
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Rajoituksen pituus ja päättymiskohdat 

Paikallinen nopeusrajoitus pyritään rajaamaan lyhyelle matkalle, jolla 
rajoituksen asettamiseen vaikuttavat syyt ovat tienkäyttäjän nähtävissä. 

Taulukko 3. Suositeltavat enimmäispituudet paikallisissa rajoituksiss 

Rajoitus Suositeltava enimmäis- 
(km/h) pituus (km) 

60 5 
50 3 
40 2 
30 0,5 

Enimmäispituuden suositukset voidaan ylittää, jos pitemmän rajoituksen tarve 
on liikenneturvallisuuden vuoksi selvästi perusteltu tai rajoitusnopeus on 
lähellä tiellä keskimäärin ajettavia nopeuksia. 

Rajoituksen päättymiskohta tulee sijoittaa siten, ettei välittömästi sen 
ulkopuolelle jää yleisen nopeusrajoituksen piiriin huonosti sopivia tienkohtia. 
Muiden tekijöiden perusteella suunniteltu rajoitus on syytä ulottaa esim. 
rautatien tasoristeyksen tai pienisäteisen kaarteen ohitse. 

Jos paikalliset nopeusrajoitukset sijoittuvat alle kilometrin päähän toisistaan, 
harkitaan rajoitusten yhdistämistä. Jos rajoitusarvo on pienempi kuin 60 km/h, 
voidaan välille sijoittaa myös vähintään 0,6 km:n pituinen korkeampi 
paikallinen rajoitus. 

5.3 Nopeusrajoitusalueet 

Nopeusrajoitusten merkitseminen alueena edellyttää kaikilta alueeseen 
sisältyviltä teiltä saman suuruista nopeusrajoitusta. Rajoitukset voivat olla 
päätetty tiekohtaisina tai paikallisina rajoituksina tien luokasta riippuen. 
Alueelta edellytetään yhtenäistä taajamaluontoista liikenneympäristöä. 

Nopeusrajoitusalue taajamassa 

Taajamassa nopeusrajoitusalueeksi merkittävän alueen rajoitus on aina yleistä 
50 km/h -rajoitusta pienempi, tavallisesti 40 km/h tai 30 kmlh. Nopeus-
rajoitusalueita voidaan muodostaa lähinnä liikekeskustoista sekä asunto-, 
satama-, teollisuus-, sairaala-, yms. alueista, jotka erottuvat selvästi muusta 
taajamarakenteesta. 

Alueet pyritään rajaamaan siten, että liikenneympäristö on kullakin alueella 
yhtenäinen ja alueet ovat tienkäyttäjälle helposti hahmotettavissa. Kokonaisjär-
jestely pyritään pitämään selkeänä. Nopeusrajoitusalueeseen voi kuulua eri 
tienpitäjien hoidossa olevia teitä, mikä on otettava huomioon nopeusrajoituk-
sista päätettäessä. 
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Kuva 4: Esimerkkejä paikallisen nopeusrajoituksen asettamisesta 

a) Maankäytön vuoksi asetettava rajoitus ulotetaan yleensä lähellä sijaitseviin 
pientä nopeutta vaatiylin kohtiin, kuten pienisäteisiin kaaileisiin ja tasoristeyk-
sun. 

b) Paikallisten nopeusrajoitusten välillä olevan 80 km/h -rajoituksen tulisi olla 
ainakin kilometrin pituinen. 

c) Pitkänomaisissa asutuksissa (esim.jokivarret) riittää yleensä tärkeimmän tien 
rajoittaminen. Nopeusrajoitusaiuetta ei tarvita. 

paikallinen rajoitus 	 1 yleinen nopeusrajoituS 
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AlueeHa, jonka nopeusrajoitus on enintään 30 kmlh voi oMa nopeutta 
hidastavia rakenteita (täyssyt, kavennukset) ilman, että niistä varoitetaar 
erikseen. Vaihtoehtona rajoitusarvoltaan matalimmille nopeusrajoitusalueilk 
on pihakadun muodostaminen. Tällöin on otettava huomioon myös muut ko, 
liikennemerkkia koskevat säadokset Pihakadulla suurin sallittu nopeus on 2fl 

kaytannon ajonopeudet ovat alle 50 km/h lir 	 H 

alue kuuluu taajaman yleisrajoituksen piiriin. 

Nopeusrajoitusalue taajaman ulkopuolella 

Taajamien ulkopuolella nopeusrajoitusalueita voidaan muodostaa kuten edellä 
taajamissa. 

50 km/h -alueita voidaan käyttää taajamien kaltaisilla alueilla, kuten kyläkes 
kuksissa, joita ei ole merkitty taajamaksi. 60 km/h -nopeusrajoitusaluetta 
käytetään hyvin harvoin. Kysymykseen tulevat lähinnä maaseutumaiset 
asutukset, joissa ei ole selvää keskustaa ja joiden tieverkko on liikenteeseen 
nähden erittäin hyvä. Molemmissa tapauksissa vaihtoehtona ovat yksittäiset 
paikalliset rajoitukset. 

Taajaman yleisen 50 km/h -rajoituksen laajentamista 50 km/h tai 60 kmlh 
-nopeusrajoitusalueella ei pidetä suotavana. Mieluummin käytetään yksittäisiä 
paikallisia nopeusrajoituksia tai harkitaan taajaman rajakohdan siirtämistä. 
Hallinnolliset rajat tai osaksi rakentamattoman kaava-alueen rajat eivät 
yleensä ole sellaisenaan sopivia nopeusrajoitusalueen rajoiksi. 

Nopeusrajoitusalueen koko ei saa olla niin suuri, että rajoitus pääsee 
unohtumaan. Ajomatkojen eri rajoitusten piirissä tulisi olla pienempiä kuin 
kohdassa 5.2 paikallisille rajoituksille suositellut enimmäispituudet. 

Nopeusrajoitusaluetta ei käytetä, jos tieverkko on niin vaihteleva, että rajoitus 
sopii vain osalle teitä. Pienissä ja nauhamaissa asutuksissa on parempi 
ratkaisu usein yksittäinen paikallinen nopeusrajoitus. Pelkkä nopeusrajoitus- 
merkkien säästäminen ei ole riittävä peruste alueellisen nopeusrajoituksen 
käytöli e. 

Nopeusrajoitusalueen sisällä olevat muut nopeusrajoitukset 

Nopeusrajoitusalueen sisäpuolelle voidaan tarvittaessa asettaa yksittäisiä 
paikallisia nopeusrajoituksia. Nämä nopeusrajoitukset ovat yleensä alueen 
rajoitusta matalampia. Jos suunnitellun alueen halki kulkee tie, jolle tuleva 
rajoitus on pääosin alueen rajoitusta korkeampi, on nopeusrajoitusalue 
parempi muodostaa erikseen tien eri puolille. 

Jos alue muodostuu laajaksi ja on liikenneympäristöltään vaihteleva, voidaan 
myös harkita alueen jakamista osiin. Alueiden välillä käytetään tarvittaessa 
korkeampaa paikallista rajoitusta. Tällaisen 60 km/h -rajoituksen vähim-
mäispituus on 0,6 km ja yleisen 80 km/h rajoituksen tulisi olla vähintään 
kilometrin pituinen. 
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Kuva 5: Esimerkkejä nopeusrajoitusalueen muodostamisesta 

a) Laajasta ja olosuhteiltaan vaihtelevasta alueesta on parempi muodostaa osa- 
alueita, joiden välillä käytetään tarvittaessa muita rajoituksia. 

— 1 

j 

	

Alue 1 
	 1) 

Alue II 

b) Jos suunnitellun nopeusrajoitusalueen halki kulkevalle tielle tulee pääosin 
muu nopeusrajoitus, on alue parempi jakaa tien eri puolille. 

- 	 /7 

Ii 

T - -U L.//1!/ 

c) Välittömästi taajaman viereen tai ympärille ei muodosteta mielellään nopeus-
rajoitusaluetta, vaan käytetään tarvittaessa muita paikallisia rajoituksia. 

[[7 taajama 	nopeusrajoi- 	paikallinen 
tusalue 	 nopeusrajoitus 
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6 MÄÄRÄAIKAISTEN, VAIHTUVIEN JA TftIWÄISTEN 
NOPEUSflAJOTUSTEN ASFTT.MNFN 

,Aettam3a 	aats, 
ottamaan huomioon tie-, liikenne- ja sääolosuhteiden sekä vuodenaikojen 
vaihtelun vaikutus. Nopeusrajoitusta alennetaan onnettomuusriskin kasvaessa 
mutta toisaalta mandollistetaan suuremman nopeuden käyttäminen silloin, kun 
riski on pienempi. 

Määräaikaiset, vaihtuvat ja tilapäiset nopeusrajoitukset suunniteUaan for -
maalitilanteesta poikkeavien olosuhteiden perusteella periaatteessa samoin 
kuin pysyvät tiekohtaiset ja paikalliset nopeusrajoitukset. Rajoitukset ovat 
lähinnä paikallisluontoisia lukuunottamatta yleisrajoitustyyppistä talviajan 
nopeusrajoitusta. 

Rajoitukset ovat aina tien pysyvää rajoitusta alempia. Määräaikaiset ja 
vaihtuvat nopeusrajoitukset korvaavat pysyvän rajoituksen toistuvasti ja 
ti lapäiset nopeusrajoitukset kertaluontoisesti. 

6.1 Talviajan nopeusrajoitus 

Talviajaksi kaikki moottoriteiden 120 kmlh -rajoitukset alennetaan 100 km:iin/h 
ja muilla teillä 100 km/h -rajoitukset 80 km:iin/h lukuunottamatta jäljempänä 
määriteltyä osaa teistä. Myös muita rajoituksia voidaan alentaa lähinnä 
paikallisesti, kun perusteena on talviolosuhteiden aiheuttama lisä onnet-
tomuusriskiin. 

Alennetun rajoituksen kestoaika 

Talviajan nopeusrajoituksen kestoaika on vähintään marraskuun alusta 
helmikuun loppuun. Nopeusrajoitukset alennetaan lokakuun aikana ja 
korotetaan takaisin maaliskuussa. Tiepiirit päättävät vaI litsevien olosuhteiden 
perusteella nopeusrajoitusten muuttamisen tarkemmasta ajankohdasta. 

Ajankohtia harkittaessa otetaan huomioon sekä keleistä että pimeydestä 
johtuvat onnettomuusriskit. Piirikohtaisten muutosaikojen tulee olla johdon-
mukaisia myös koko maan mittakaavassa. 

Tieosuudet, joille jää talveksi 100 km/h -rajoitus 

Moottoriteillä olevat 100 km/h -rajoitukset jäävät pääsääntöisesti ennalleen. 
Rajoituksia voidaan tarvittaessa alentaa paikallisten syiden perusteella. 

Muilla teillä 100 km/h -rajoitus voidaan jättää talveksi voimaan koko maassa 
enintään 15 %:lle näiden rajoitusten kokonaispituudesta. Korkeamman 
rajoituksen piiriin voidaan jättää moottoriliikenneteitä ja kaksiajorataisia teitä 
sekä lähinnä pitkämatkaista liikennettä välittäviä vähäliikenteisiä teitä maan 
pohjoisosissa. 
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100 km/h -tieosuuksia valittaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 

1. Pyritään yhtäjaksoisiin tieosuuksiin, joiden pituus on mielellään joitakin 
kymmeniä kilometrejä. 

2. Tieosuuksilla tapahtuu lukumääräisesti vähän onnettomuuksia ja onnet-
tomuusaste on korkeintaan 100 km/h -teiden keskitasoa. 

3. Tieosat täyttävät nopeusrajoitusten määrittämisperusteissa selvästi 100 
km/h -rajoitukselle asetetut vaatimukset. 

4. Tieosuudet ovat parempia kuin ne tiet, joilla rajoitus alenee. 

5. Tienvarsiasutus ja muu tienvarren toiminta on vähäistä. 

6. Tien kunto on hyvä. 

Tieosuuksien sopivuus viereisten tiepiirien ratkaisuihin tulee tarkistaa. Tiepiirin 
raja ei ole yleensä sopivin rajoituksen muuttumiskohta. Tieosuuksien 
valinnasta ja em. tiepituuden jakautumisesta tiepiirien kesken annetaan 
tarvittaessa 1 isäohjeita vuosittain. 

6.2 Muut määräaikaiset nopeusrajoitukset 

Rajoituksilla alennetaan pysyvää rajoitusta vuosittain toistuvana ajanjaksona 
lähinnä paikallisten syiden perusteella. Käyttökohteina ovat mm. uimarantojen, 
leirintäalueiden, lomakeskusten, laskettelurinteiden ja koulujen välittömässä 
läheisyydessä olevat tieosuudet. Rajoituksen voimassaoloaika on vastaavasti 
lomakausi, hiihtokausi tai koulujen lukukausi. 

Määräajaksi asetettavan rajoituksen käyttäminen edellyttää, että tieosalla 
voidaan muulloin ajaa turvallisesti korkeammalla nopeudella. Jos tien 
olosuhteet edellyttävät muutenkin pienempää nopeutta, alennetaan rajoitusta 
pysyvästi. 

Rajoitusarvot 

Rajoitusarvot määritetään kuten pysyvissä paikallisluontoisissa rajoituksista. 
Ne ovat tavallisesti 80 km/h, 60 km/h tai 50 km/h. 

Alennetun rajoituksen tulee sopia tien muihin rajoituksiin. Rajoituksen vaihtelu 
ei saa olla liian jyrkkää eikä määräaikainen rajoitus saa katkoa pysyvää 
rajoitusta liian lyhyiksi osiksi. Tarvittaessa alennettua rajoitusta jatketaan 
pidemmälle matkalle. 

6.3 Vaihtuvat nopeusrajoitukset 

Rajoituksella alennetaan pysyvää rajoitusta toistuvasti osaksi vuorokautta tai 
joissakin tapauksissa useamman vuorokauden ajaksi. Alennetun rajoituksen 
perusteena ovat etupäässä säännöllisesti toistuvat paikalliset tekijät, kuten 
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koulu- ja työmatkat. Perusteena voi olla myös ajoittain vaikuttava tekijä, kuten 
huono sää ja keli tai liikenteen määrän suuret vaihtelut. 

Rajoitus toteutetaan yleensä automaattisesti muuttuvill a liikennemerkeil lä. 
Merkkejä ohjataan käsin (painonappi), aikaohjauksella (kellokoneisto), 
kauko-ohjauksella (tietokoneyhteys) tai automaattisesti suoraan tietokoneen 
avulla. Ohjauksessa voidaan käyttää aikaisemmin kerättyä tietoa liikenteen 
vaihtelusta tai reaal iaikaista sää-, keli-, liikennemäärä- ja nopeustietoa. 

Käyttökohteet ja voimassaoloaika 

Aikaohjattua rajoitusta käytetään mm. koulujen kohdilla ja koululaisten 
kulkureiteillä sekä työmatka-aikoina lähinnä kevyelle liikenteelle vaarallisissa 
liittymissä. Alennetun rajoituksen voimassaoloaika on koulujen kohdalla 
yleensä 15-30 minuuttia koulun alkamis- ja päättymisaikoina. Liittymissä aika 
määritetään havaitun kevyen liikenteen ja autoliikenteen määrän perusteella. 

Sää- ja kelitiedon perusteella ohjattua rajoitusta voidaan käyttää tieosilla, joilla 
kelivaihtelu aiheuttaa erityistä onnettomuusriskin kasvua. Ohjaamisessa 
tarvittava reaaliaikainen tieto kerätään mikrotietokoneelle sääasemilta. 
Rajoitusta ohjaa käyttäjä tietokoneohjelmalla, tai ohjelma huolehtii itse 
ohjauksesta. Alennetun rajoituksen kesto on yleensä joitakin vuorokausia. 

Liikennetiedoilla ohjattua rajoitusta voidaan käyttää teillä, joilla liikenteen 
määrän vaihtelut ovat suuria, ja tien ominaisuudet sallivat korkeamman 
nopeuden hiljaisen liikenteen aikana. Liikennemäärä- ja nopeustietoa voidaan 
seurata suoraan mittausasemilta reaaliaikaisesti ja määrittää kestoaika 
erikseen kullekin rajoituksen käyttökerralle. Kauko-ohjatun tai automaattisen 
rajoituksen kesto on yleensä joitakin tunteja. 

Vaihtuva rajoitus voidaan suunnitella myös siten, että sitä ohjataan usealla eri 
tekijällä (esim. sää ja keli sekä liikennemäärä). Rajoituksista laaditaan 
suunnitelmat tapauskohtaisesti. 

Nopeusrajoitusarvot 

Nopeusrajoitusarvot ovat koulujen kohdilla ja liittymissä yleensä 60 tai 50 
km/h, taajamissa myös alempia. Sään ja kelin sekä liikenteen määrän 
perusteella alennetaan lähinnä korkeimpia rajoituksia. Alennettu rajoitus on 
kaksikaistaisilla teillä tavallisesti 80 km/h ja moottoriteillä 100 km/h tai 80 
km/h. Kehittyneempään järjestelyyn voi kuulua kolmen tai useammankin 
rajoitustason valinnan mandollisuus. 

Vaihtuva nopeusrajoitus on tavallisesti 20 km/h tai 30 km/h alle pysyvän 
rajoituksen. Suuremmat muutokset edellyttävät myös rajoituksen porrastuksen 
järjestämistä. Alennetun rajoituksen tulee sopia pysyviin rajoituksiin, kuten 
edellä määräaikaisten rajoitusten kohdalla. 

Vaihtuvien nopeusrajoitusten käyttö perustuu paljolti uusiin teknisiin rat-
kaisuihin. Rajoituksia suunniteltaessa on tarkistettava, että nämä ratkaisut ovat 
tieliikennelain säädösten mukaisia. 
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64 Tilapäiset nopeusrajoitukset 

Tilapäisellä nopeusrajoituksella alennetaan pysyvää nopeusrajoitusta 
tilapäisluontoisen syyn vuoksi yleensä vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Rajoitus on 
luonteeltaan paikallinen, mutta tarvittaessa on mandollista rajoittaa pitkiäkin 
tieosuuksia tiekohtaisen nopeusrajoituksen tavoin. 

Käyttökohteet 

Tilapäistä rajoitusta käytetään seuraavasti: 

Tietyömaiden yhteydessä 
- uutta tietä rakennettaessa ennen pysyviä rajoituksia, 
- parannustyössä liikenteellä olevalla tieosuudella, 
- työmaalle järjestetyllä kiertotiellä, 
- korjaustyön vuoksi kavennetussa tienkohdassa, 
- päällystystyössä sekä 
- mittaus ja merkintätyössä. 

2. Tien vaurioitumisen tai erittäin pahan kulumisen vuoksi ennen paranta-
mista. 

3. Tien poikkeavan käytön aikana (esim. lentotoiminta tai sotaharjoitus). 

4. Normaalista poikkeavan liikenteen aikana. Tien läheisyydessä järjestettävä 
yleisötilaisuus aiheuttaa runsasta liikennettä tai tie toimii tilapäisesti 
kiertotienä. 

5. Liikennettä pysäytettäessä esim. haastattelututki musta varten. 

6. Muun kuin tiestä tai liikenteestä aiheutuvan syyn vuoksi, kun se aiheuttaa 
häiriätä liikenteelle (esim. sähkölinjan rakentaminen tai hiihtoladun joh-
taminen tien yli). 

7. Tarvittaessa jääteillä liikenteen aiheuttaman rasituksen vuoksi. 

Työmaiden tilapäisiä nopeusrajoituksia käsitellään yksityiskohtaisesti tie- 
laitoksen ohjeessa Liikenne tietyömaalla. Haastattelupaikkojen liikennejär-
jestelyt ilmenevät ohjeesta Liikenteen ohjauksen erityistapauksia, osa 1. 

Rajoitusarvot 

Rajoitusarvo valitaan vallitsevien olosuhteiden perusteella. Jos liikenne voi 
joutua äkisti pysähtymään tai tiellä työskentelee ihmisiä, on rajoitus yleensä 
korkeintaan 50 km/h. 

Tietyömailla käytetään toimivan työmaan kohdalla yleensä 50 km/h -rajoitusta. 
Laajoissa kohteissa ja hyvissä olosuhteissa on myös 60 km/h mandollinen. 
Tilapäistä 80 km/h -rajoitusta käytetään laajemmalla alueella, kuten viimeis-
telyä vailla olevilla tieosuuksilla sekä varsinaisen rakennuskohteen ulkopuolel-
la. Nopeasti etenevät mittaus- ja tiemerkintätyöt voidaan varoitusjärjestelyjen 
lisäksi rajoittaa tarvittaessa 80 km:iin/h. 
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Päällystystyömailla rajoitetaan päivän aikana päällystettävä tieosuus yleensä 
80 km:iin/h. Varsinaisessa tyäkohteessa on 50 km/h -rajoitus ja levittimen 
kohdalla tarvittaessa (turvallinen työskentelytila puuttuu) 30 km/h -rajoitus. 

Urautuneen päällysteen vuoksi nopeutta voidaan alentaa moottoriteillä 100 
km:iirb'h ja muualla 80 km:iin/h. Yksittäisissä vauriokohdissa käytetään 
tarvittaessa pienempiä rajoituksia. Lievissä tapauksissa riittää yleensä 
varoitus. 

Haastattelupaikoilla on nopeusrajoitus 50 kmlh tai tarvittaessa alempi. 
Sotaharjoituksissa 50 km/h rajoitus pyritään rajaamaan kohtaan, jossa on 
toimintaa. Pitkillä matkoilla käytetään turvallisuuden salliessa korkeampia 
arvoja. 

Jääteillä on nopeusrajoitus on tavallisesti 50 km/h. Merkityn hiihtoladun 
ylittäessä tien asetetaan ylityskohtaan tarvittaessa 50 km/h tai alempi rajoitus 

Tilapäisiä 30 ja 40 km/h -rajoituksia voidaan käyttää työmailla työkohteessa, 
rakenteeltaan heikoilla ja erittäin kapeilla tienkohdilla ja vaikeasti ajettavissa 
kiertotiejärjestelyissä. Rajoitukset rajataan mandollisimman lyhyiksi. 

Sovittaminen pysyviin rajoituksiin ja rajoituksen siirtäminen 

Tilapäisen rajoituksen tulee sopia tien pysyviin rajoituksiin siten, että 
välittömästi kohteen ulkopuolelle ei synny nopeuden edestakaista vaihtelua. 
Rajoitusta voidaan jatkaa tarvittaessa pidemmälle tai alentaa lyhyeksi jäävä 
korkea rajoitus väliarvoon. Jos tilapäinen rajoitus on lyhytaikainen tai siirtyvä, 
sallitaan kohdassa 4.4 annettuja mi nimi pituuksia lyhyemmätki n rajoitusosuu-
det. 

Siirtyvä rajoitus (50 km/h tai 60 km/h) ei saa olla tarpeettoman kaukana 
työkohteen edellä tai jäljessä. Merkkejä tulee tarvittaessa siirtää useita kertoja 
vuorokauden aikana. Pienimmät rajoitukset (30 km/h ja 40 kmlh) rajataan 
tarkoin kohteen mukaan. 

Ajoittain tarpeettomaksi käyvä rajoitus tulee poistaa väliaikaisesti. Uikenteellä 
olevilla työmailla voidaan usein sallia korkeampi nopeustaso työajan 
ulkopuolella, esim. viikonloppuna tai ilta- ja yöaikaan. Rajoituksen tasoa tulee 
tarkistaa myös työn edetessä esim. osalla työmaata. 
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7 NOPEUSRAJOITUSASIOIDEN KÄSITTELY 

Tiepiirit valmistelevat kaikki alueensa teitä koskevat nopeusrajoitusasiat ja 
käsittelevät laitoksen ulkopuolelta tulevat aloitteet nopeusrajoitusten muut-
tamisesta. Tiepiirit tekevät päätökset tiekohtaisista ja paikallisista nopeus- 
rajoituksista lukuunottamatta talviajan nopeusrajoitusjärjestelyä. 

Talviajan nopeusrajoitusjärjestelystä päättää vuosittain keskushallinto tiepiirien 
esitysten perusteella. Keskushallinto seuraa tiepiirien päätöksiä nopeus- 
rajoituksista sekä käsittelee niitä koskevat muutoshakemukset. Yleiset 
nopeusrajoitukset ovat voimassa liikenneministeriön päätöksellä. 

Tiepiirit merkitsevät nopeusrajoitukset maastoon. Nopeusrajoituspäätöksiin voi 
hakea muutosta hallintovalituslain mukaisesti. 

7.1 Nopeusrajoituspäätösten valmistelu 

Päätöstä valmisteltaessa on hyvä koota tarvittava tieto yhteen tarkastelua 
varten. Esimerkki tähän sopivasta lomakkeesta ja sen sisältämistä tiedoista 
on liitteenä 2. 

Nopeusrajoitusasioissa pyydetään lausuntoja, kun niillä on merkitystä asiaa 
ratkaistaessa. Näitä ovat etupäässä paikalliset nopeusrajoitusasiat. Selvissä 
tapauksissa lausuntoja ei yleensä hankita. 

Lausuntojen antajia ovat lähinnä poliisi ja kunta. Myös muiden tahojen, kuten 
liikenne- ja liikeenturvallisuuslautakuntien mielipidettä voidaan haluttaessa 
kysyä. Pyydettäessä lausuntoa tielaitoksen ulkopuolelta tulleesta aloitteesta 
liitetään mukaan myös ehdotus asian ratkaisuksi, sen poiketessa esitetystä. 

Nopeusrajoituksista, jotka liittyvät toisen tienpitäjän, tavallisesti kunnan, 
määräämiin rajoituksiin tai vaikuttavat niiden merkitsemiseen, on aiheellista 
neuvotella tiepitäjien kesken jo suunnitteluvaiheessa. Tällaisia rajoituksia on 
varsinkin taajamissa. Jos suunnitellut ratkaisut (esim. vaihtuvat rajoitukset) 
poikkeavat tieliikennelain säädöksistä ja annetuista ohjeista, on otettava 
yhteyttä keskushallintoon. 

Esitykset talviajan nopeusrajoitusjärjestelystä tehdään keskushall innolle 
vuosittain syyskuun alkuun mennessä. Esitykseen liitetään 100 km/h tie- 
osuuksien tierekisteriosoitteiden lisäksi perustelut muutoksille aikaisempaan 
talvikauteen nähden. Muuttuneille tieosuuksille ilmoitetaan tie- ja liikennetie-
dot sekä onnettomuuskehitys viiden viime vuoden ajalta. 

7.2 Nopeusrajoituspäätökset 

Päätökseen nopeusrajoituksen muuttamisesta kuuluvat seuraavat asiakirjat 
(liite 3): 

1. Varsinainen päätös, jossa ilmoitetaan rajoituksen muutos tierekisteriosoit-
teineen ja muutoksen perustelut. Päätöksessä mainitaan myös mandol- 
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unen muutosaloitteen tekijä ja mitä uusi päätös muuttaa. Päätökseen 
sisältyy valitusosoitus. 

2. Karttaote tai suunnitelmapiirustus, josta näkyy muutoksen alaisena oleva 
tieosuus ja rajoituksen m uuttumiskohdat tierekisteriosoitteisiin sidottuna. 

Nopeusrajoitusaloitteeseen annettavassa kielteisessä päätöksessä on lisäksi 
hakijan perustelut, yhteenveto lausunnoista ja ratkaisu perusteluineen. 

Päätöksissä määräaikaisista ja vaihtuvista nopeusrajoituksista ilmoitetaan 
rajoituksen muuttumisajat. Jos rajoitusten kestoaikoja voidaan muuttaa 
päätöksen jälkeen, ilmoitetaan myös kenellä on siihen oikeus. Keskushallinnon 
talvirajoituspäätöksen jälkeen tiepiirit päättävät rajoitusten tarkemmat 
merkitsemisajankohdat. 

Päätäksessä tilapäisestä nopeusrajoituksesta mainitaan tarvittaessa myös, 
kuinka rajoitusta siirretään (laaja tai siirtyvä työmaa) ja pitääkö se poistaa 
väliaikaisesti (yäaika, viikonloput, työn keskeytyminen). Kun nopeusrajoituksen 
merkitsijä on tielaitoksen ulkopuolelta, liitetään päätöksen mukaan ohjeet 
merkitsemisen vaatimista toimenpiteistä, kuten yhteydenotosta tiemestariin. 
Lomake päätöstä varten on liitteenä 4. 

Kaikki tiepiirien päätökset tiekohtaisista nopeusrajoituksista lähetetään 
seurantaa ja päätäsrekisteriä varten tielaitoksen keskushallinnolle tiedoksi. 
Myös päätökset määräaikaisista ja vaihtuvista nopeusrajoituksista lähetetään, 
jos ne koskevat tiekohtaisten nopeusrajoitusten alaisia teitä. 

Muita nopeusrajoituspäätäksiä ei tarvitse lähettää tiedoksi. Piiri voi kuitenkin 
halutessaan tiedottaa päätäksistä, joilla se katsoo olevan laajempaa 
merkitystä. Paikallisia nopeusrajoituksia koskevista päätöksistä tiepiirit 
lähettävät vuoden lopussa yhteenvedon keskushallinnolle koko maan yhteen-
vetoa varten. 

Muutoksenhaku 

Muutosta nopeusrajoituspäätäkseen voivat hakea esim, henkilöt ja yhteisöt, 
jotka omistavat kiinteistän tien varressa tai hallitsevat muuten sellaista. 
Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan mukaan kylätoimikunnilla ja 
vastaavilla järjestöillä ei ole valitusoikeutta. Valitusosoitus on liitteessä 3. 

Tiepiirin nopeusrajoituspäätökseen haetaan muutosta tielaitoksen keskushal-
linnolta. Valituksen käsittelemiseksi ei vaadita saantitodistusta. Muutos- 
hakemus, joka on osoitettu keskushallinnolle, lähetetään tiepiirille, joka liittää 
siihen tarvittavat lisätiedot ja lausuntonsa. Tiepiirin tulee toimittaa asiakirjat 
edelleen keskushallinnolle mandollisimman pian. Käsittelyn keskushallinnos-
sa maksaa muutoksenhakija. 

Jos valituksesta ilmenee uusia seikkoja, joilla on merkitystä nopeusrajoituk-
sesta päätettäessä, tiepiiri voi käsitellä asian myös uudelleen. Päädyttäessä 
valittajaa tyydyttävään ratkaisuun, hänen tulee perua valitus kirjallisesti 
käsittelyn keskeyttämiseksi. Keskeytetystä käsittelystä ei peritä maksua. 
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Keskushallinnon päätöksiin voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeu-
delta. Valitus lähetetään suoraan KHO:lle. Päätös on maksullinen. 

7.3 Päätösten toimeenpano ja tiedottaminen 

Tiepiiri huolehtii nopeusrajoitusten merkitsemisestä, rajoitusmuutoksista 
tiedottamisesta ja nopeusrajoitusten saattamisesta tierekisteriin. 

Nopeusrajoitusten merkitseminen 

Nopeusrajoituksen merkitseminen maastoon edellyttää aina tieliikennelain 25 
§:n mukaista päätöstä nopeusrajoituksesta. Vahvistettu liikenteenohjaus-, 
liikenneturvallisuus- tms. suunnitelma ei ole päätös, joka oikeuttaisi merkkien 
asettamiseen. 

Rajoitusmerkkien sijoittamisesta laaditaan tarvittaessa tiemestarille tai 
työmaalle yksityiskohtainen suunnitelma. Suunnitelma tehdään aina vaihtuvan 
nopeusrajoituksen ollessa kysymyksessä. 

Nopeusrajoitukset merkitään maastoon mandollisimman pian päätöksen 
jälkeen tai päätöksessä mainittuna ajankohtana. Ohjeet merkitsemisen 
pääperiaatteista nopeusrajoitustyypeittäin on luvussa 8. Luvussa annetaan 
myös tiedot yksityiskohtaisemmista merkitsemisohjeista. Talviajan nopeus-
rajoitusten merkitsemisestä on lisäksi ohjeet päätöksen yhteydessä. 

Tiedottaminen päätöksestä 

Tiepiiri huolehtii nopeusrajoitusmuutoksista tiedottamisesta. Keskushallinto 
tiedottaa tarvittaessa laajoista rajoitusmuutoksista ja mm. talviajan nopeus- 
rajoituksista koko maan mittakaavassa. 

Poliisin tietoon saatetaan valvontaa varten kaikki nopeusrajoitusmuutokset. 
Varsinkin paikallisluontoisista muutoksista ilmoitetaan myös kunnalle ja 
paikallisille tiedotusvälineille. 

Oikein ajoitetulla tiedottamisella autetaan tienkäyttäjää huomaamaan 
rajoituksen muuttuminen. Kertomalla rajoituksen asianm ukaiset perustelut 
edistetään samalla sen noudattamista. 

7.4 Erilaisten tiejärjestelyjen vaikutus nopeusrajoitusten voi mas-
saoloon 

Tiejärjestelyjen yhteydessä syntyy tilanteita, joissa on epäselvää, onko 
nopeusrajoitus voimassa muutosten jälkeen. Seuraavassa käsitellään 
tavallisimmat tapaukset, jotka esiintyvät mm. tienparannusten yhteydessä. 

Tienumeron tai tieosajaon muuttuminen 

Tienumeron tai tieosajaon muutokset eivät vaikuta nopeusrajoituksen 
voimassaoloon. Rekisteritiedot saatetaan kuitenkin ajan tasalle liittämällä niihin 
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tarvittavat lisätiedot. Nopeusrajoituspäätökset voidaan haluttaessa myös uusia. 

Tuenparannukset 

Tienparannusten yhteydessä suunnitellaan nopeusrajoitukset yleensä 
uudelleen. Tien suuntauksen muuttuessa uusi rajoituspäätös on lähes aina 
tarpeellinen. Tien parantaminen ja uuden rakentaminen voivat aiheuttaa myös 
nopeusrajoitusten laajempaa järjestelyä lähiympäristössä (esim. liittymien ja 
yhdysteiden paikallisia rajoituksia). 

Jos tiekohtainen nopeusrajoitus halutaan säilyttää parannustyössä syrjään 
jäävällä tieosuudella (esim. vanha valtatie muuttuu maantieksi) tehdään tietä 
varten uusi nopeusrajoituspäätös. Muussa tapauksessa entinen rajoitus 
kumotaan uutta tietä koskevan päätöksen yhteydessä ja tie siirtyy yleisen 
nopeusrajoituksen piiriin. 

Kun parannustyössä jää jäljelle lyhyitä yksityisteiksi muutettavia tieosuuksia, 
niiden kohdalla olleen tiekohtaisen tai paikallisen rajoituksen katsotaan 
lakkaavan automaattisesti. Jos uusi tienpitäjä kuitenkin haluaa säilyttää 
rajoituksen, tielaitos voi jättää tieosuudelle rajoitusmerkit. 

Uusi tie 

Uudella valmistuvalla tiellä on voimassa yleinen nopeusrajoitus, ellei sille 
päätetä muuta rajoitusta. Tietäiden loppuvaiheessa työmaan tilapäiset 
nopeusrajoitukset säilytetään, kunnes pysyvistä rajoituksista on päätetty. 
Tilapäinen rajoitus ei voi kuitenkaan olla yleistä nopeusrajoitusta korkeampi. 
Uudelle valta- tai kantatielle päätetään aina tiekohtainen nopeusrajoitus, 

Tienpitäjän muuttuminen 

Tienpitäjän muuttuessa myös nopeusrajoituksen päättäjä muuttuu. Tiekoh-
taisen ja paikallisen nopeusrajoituksen voimassaolon katsotaan lakkaavan, 
ellei uusi tienpitäjä jatka sitä. Käytännössä nopeusrajoitusmerkinnät on usein 
tarkoituksenmukaista säilyttää, kunnes asia on käsitelty. Rekisteri s 

ajan tasalle liittämällä niihin tarvittavat lisätiedot tai uusirnala ääV 

Taajarnan tai 	ak 

Taajaiiia-nierk: La 	 , 

rajoituspäätöstä, ellei rajoitus ole valmiiksi sopivan suuruinen. 

Taajama-merkkiä käytettäessä nopeusrajoitus voi olla korkeintaan 60 kmlh. 
Yleisestä 50 km/h -rajoituksesta poikkeavat rajoitukset osoitetaan erikseen 
nopeusrajoitusmerkeillä. Pihakadun nopeusrajoitus on aina 20 krnlh 
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8 NOPEUSRAJOITUSTEN OSOITTAMINEN LIIKENNE- 
MERKEILLÄ 

Nopeusrajoitusta osoittavat seuraavat liikennemerkit: 

- 361, nopeusrajoitus, 
- 362, nopeusrajoitus päättyy, 
- 363, nopeusrajoitusalue, 
- 364, nopeusrajoitusalue päättyy, 
- 365, ajokaistakohtainen kielto tai rajoitus, 
- 571, taajama, 
- 572, taajama päättyy, 
- 574, pihakatu, 
- 574, pihakatu päättyy ja 
- 951, yleinen nopeusrajoitus. 

Merkin 361, nopeusrajoitus, yhteydessä käytetään tarvittaessa lisäkilpeä 871, 
tekstillä Alue tai Yleisrajoitus. Nopeusrajoitusmerkkien kanssa ei käytetä muita 
lisäkilpiä. 

Suositeltavan enimmäisnopeuden osoittaa liikennemerkki 653, enimmäis-
nopeussuositus. 

Ajorataan maalattaval la tiemerkinnällä, nopeusrajoitus, tehostetaan tarvittaes-
sa liikennemerkeillä osoitettua nopeusrajoitusta. 

Nopeusrajoitusten osoittamisesta eri merkeillä on yksityiskohtaiset ohjeet 
tielaitoksen julkaisuissa Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä, Työmaiden 
liikenne ja Tiemerkinnät. Tässä luvussa käsitellään vain lyhyesti nopeus-
rajoitusten merkitsemistä nopeusrajoitustyypeittäin. Esimerkkejä erilaisista 
merkinnöistä on koottu liitteeseen 5. 

8.1 Tiekohtaiset ja paikalliset nopeusrajoitukset 

Tiekohtaiset ja paikalliset nopeusrajoitukset osoitetaan aina liikennemerkillä. 
Merkki 361, nopeusrajoitus, on normaalisti ilman lisäkilpeä. Merkintä toiste-
taan yleisten teiden liittymien jälkeen ja niihin liikenteellisesti verrattavien ka-
tu- ja yksityistieliittymien jälkeen. Toistomerkkiä käytetään myös pitkillä liit-
tymäväleillä. 

Nopeusrajoituksen muuttumiskohdat ilmoitetaan päätöksessä yleensä 0,1 
km:n tarkkuudella. Pistekohtaiselle rajoitukselle ei ilmoiteta pituutta. Se 
merkitään 150 - 250 m ennen päätäksessä mainittua kohdetta ja lopetetaan 
mandollisimman pian sen jälkeen. Alle 50 km/h -rajoitusarvoilla merkki voi 
olla lähempänä kohdetta. 

Rajoitusarvon muutos alaspäin on kerrallaan enintään 30 km/h. Nopeus-
rajoitus porrastetaan tarvittaessa 20 km/h portain siten, että merkkien väli on 
150 - 200 m. 80 km/h -rajoituksesta siirrytään yleensä suoraan 50 km/h 
-rajoitukseen. Myös matalammissa paikallisissa rajoituksissa porrastus 
voidaan jättää pois, jos yleisrajoitustien nopeustaso on alhainen. 
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Merkillä 365, ajokaistakohtainen nopeusrajoitus, osoitetaan nopeusrajoitus 
tienkohdassa, jossa samaan suuntaan johtavilla kaistoilla on eri nopeus-
rajoitus. 

Nopeusrajoitusalueen rajoilla käytetään merkkejä 363, nopeusrajoitusalue, ja 
364, nopeusrajoitusalue päättyy. Nopeusrajoitusalue-merkkejä ei toisteta 
alueen sisällä. Alueen sisällä käytetään tarvittaessa, lähinnä paikallisen 
nopeusrajoituksen päättyessä, merkkiä 361 varustettuna alue-lisäkilvellä. 

Paikallinen nopeusrajoitus lopetetaan yleisrajoitustiellä pääsääntöisesti 
merkillä 362, nopeusrajoitus päättyy. Kun rajoitusarvo pienenee päättymis-
kohdassa, esim. 60 km/h -rajoituksen loppuessa taajamassa, käytetään 
kuitenkin alkavaa yleistä nopeusrajoitusta osoittavaa merkkiä 361 ja yleis-
rajoitus-lisäkilpeä. Alkavan yleisrajoituksen ollessa paikallista nopeusrajoitusta 
suurempi on kumpikin em. merkitsemistapa mandollinen, mutta suositeltavam-
paa on käyttää nopeusrajoitus päättyy -merkintää. 

Tiemerkintää, nopeusrajoitus, voidaan käyttää tieosuuksilla, joilla on 
poikkeuksellisen alhainen nopeusrajoitus. Sopivia paikkoja ovat esim. 
taajamien 30 km/h ja 40 km/h rajoitukset. Tiemerkinnän ohella nopeusrajoitus 
osoitetaan aina myös lii kennemerkeillä. 

Määräaikaiset, tilapäiset ja vaihtuvat nopeusrajoitukset 

Talviajan 80 km/h -rajoitus merkitään yleisen 80 km/h -nopeusrajoituksen 
tavoin, kuitenkin ilman yleisrajoitus-lisäkilpeä. Kesäaikaiset 100 km/h -merkit 
poistetaan ja korvataan vain tarvittaessa 80 km/h -merkeillä. Talviajan 
rajoituksiin sisältyvät muut alennetut tiekohtaiset nopeusrajoitukset osoitetaan 
merkit vaihtamalla kuten pysyvät rajoitukset. 

Muut määräaikaiset sekä vaihtuvat ja tilapäiset nopeusrajoitukset merkitään 
periaatteessa samoin kuin pysyvät rajoitukset. Työmailla merkit voivat olla 
siirrettäviä. Havaittavuutta voidaan parantaa tiemerkinnällä. Vaihtuvan 
nopeusrajoitukseri osoittamiseen käytetään etupäässä automaattisesti 
muuttuvia merkkejä. 

8.2 Yleiset nopeusrajoitukset 

Yleinen nopeusrajoitus on aina voimassa, ellei liikennemerkeillä osoiteta 
muuta nopeusrajoitusta. Yleinen nopeusrajoitus osoitetaan maahantulopaikoil-
la ja yleisrajoituksen tason vaihtuessa taajaman rajalla. Muun nopeusrajoituk-
sen päättyminen ilmoittaa yleensä samalla yleisen nopeusrajoituksen voimaan 
tulon. 

Yleiset nopeusrajoitukset osoitetaan maahan tulevalle liikenteelle tiemerkillä 
951, yleinen nopeusrajoitus. Merkkiä käytetään raja-asemilla ja satamissa, 
joissa on autolauttaliikennettä. 

Taajaman rajakohdassa yleisistä nopeusrajoituksista ilmoittavat liikennemerkit 
571, taajama ja 572, taajama päättyy. Rajoitusarvoa osoittavaa merkkiä 361 
ei tarvita. 
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Nopeusrajoituksen tai nopeusrajoitusalueen päättäminen yleisrajoitusteillä 
merkeillä 362 ja 364 ilmoittaa samalla yleisen nopeusrajoituksen voimaan 
tulon. Vaihtoehtoinen merkitsemistapa joissakin tapauksissa on merkki 361 ja 
y!eisrajoitus-lisäkilpi (kts. edellä paikallisen nopeusrajoituksen lopettaminen). 
(Nopeusrajoitusalueella olevan merkin 362 jälkeen tulee voimaan alueen 
nopeusrajoitus. Merkintää ei suositella käytettäväksi yleisrajoitukseen 
sekoittumisen vuoksi.) 

8.3 Pihakadun 20 km/h -nopeusrajoitus 

Pihakadun 20 km/h -nopeusrajoituksen osoittaa liikennemerkki 573, pihakatu. 
Nopeusrajoituksen päättymisen ja samalla tavallisesti yleisen nopeusrajoituk-
sen alkamisen osoittaa merkki 574, pihakatu päättyy. Nopeusrajoitusalueefla 
olevan merkin 574 jälkeen tulee voimaan alueen nopeusrajoitus. 

8.4 Enimmäisnopeuden suositus 

Enimmäisnopeuden suositus osoitetaan liikennemerkillä 653, enimmäis-
nopeussuositus. Merkki on aina syytä ilmoittavan varoitusmerkin (111 - 114, 
mutkia tai 155, hiivieläimiä) ja mandollisen vaikutusalueen pituutta osoittavan 
lisäkilven (814) yhteydessä. 

Suositusmerkki ei lopeta tieosalle merkittyä nopeusrajoitusta, ts. nopeus-
rajoitusta ei toisteta enimmäisnopeussuosituksen päättymisen jälkeen. 
Nopeusrajoituksen merkitsemistä suosituksen matkalle väItetään. 
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4. Tilapäisen nopeusrajoituksen päätäslomake 

5. Esimerkkejä nopeusrajoituksen merkitsemisestä 



LIITE 1 

NOPEUSRAJO111JKSIA JA NOPEUTFA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ 

Tieliikennelaki 

Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä nopeusrajoituksesta 
koko maassa tai tietyssä osassa maata. Tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista 
päättää Liikenneministeriön tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti ja 51 §:n 
säännöksiä noudattaen se, jolle liikenteen ohjauslaitteen asettaminen kuuluu. (25 §) 

Liikenteen ohjauslaitteen asettam&zen. Uikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle tielle tie- ja 
vesirakennuslaitos. Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, torille 
ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. Ennen pysyväksi tarkoitetun liikenteen ohjauslait-
teen asettamista kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa, jollei 
asetuksella toisin säädetä. 
Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä 
saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. 
Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi 
tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen. 
Taajamaa osoittavan liikennemerkin käyttämisestä päättää kunta kuultuaan yleisten teiden 
osalta tie- ja vesirakennuslaitosta. Sanotun liikennemerkin asettaa yleiselle tielle tie- ja 
vesirakennuslaitos, muulle tielle kunta. (51 §) 

Tilannenopeus. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus 
edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus 
ja kuorman laatu sekä Liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja 
säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan 
näkyvallaosalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Ennen kaukovaloilta lähivaloille 
vaihtamista nopeus on sovitettava uusia näkyvyysolosuhteita vastaavaksi. 
Kuljettajan on sovittava ajoneuvonsa nopeus sellaiseksi etteivät muut tienkäyttäjät joudu 
kohtuuttomasti lian tai soran roiskumiselle alttiiksi. (23 §) 

Liikennettä estävän tai haittaavan ajon kielto. Liikennettä ei saa estää tai haitata ajamalla 
aiheettoman hitaasti tai tarpeettomasti akki. jarruttamalla. (24 §) 

Tien antaminen pysäkiltä lähtevälle liszja-autolle. Jos pysäkillä olevan linja-auton kuljettaja 
tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h, osoittaa suuntamerkillä aikovansa 
lähteä liikkeelle, pysäkkiä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on vähennettävä nopeutta ja 
tarvittaessa pysäytettävä, jotta linja-auto voi esteettä lähteä pysäkiltä. (22 §) 

Varovaisuusvelvollisuus kevyttä liikennettä kohtaan. Ajoneuvon kuljettajan on kohdatessaan 
tai ohittaessaan jalankulkijan, polkupyöräilijän tai mopoilijan annettava tälle ajoneuvon koko 
ja nopeus huomioon ottaen turvallinen tila tiellä. 
Kuljettajan on erityisesti varottava lähestyessään pysäytettyä koululaiskuljetusautoa, linja- 
autoa tai raitiovaunua sekä lapsia, vanhuksia, varnmaisia tai muita, joilla on ilnieisiä 
vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä. (30 §) 

Kuljettajan suojatiesäännöt. Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella 
nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava 
esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatieLlä tai astumassa sille. 
Jos ohitettava ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen tai peittää näkyvyyden 
suojatielle, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoro-
ketta tai vapaata ajokaistaa. (32 §) 

Pihakadulla ajaminen. Pihakadulla saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa vain kadun 
varrella olevalle kiinteistölle tai merkitylle pysäköintipaikalle ajoa varten. Pysäköinti 
pihakadulla on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. 
Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km!h. 
Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. (33 §) 



Kotieläimen varominen. Ajoneuvon kuljettajan on lähestyessään tiellä olevaa hevosta, karjaa 
tai vastaavia kotieläimiä noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja käytettävä riittävän aihaista 
nopeutta. (46 §) 

Voimaantulosäännös. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1982. Aikaisemman lain 
nojalla annetut asetukset ja aikaisempien säännösten nojalla mäara tyt nopeusrajoitukset jäävät 
edelleen voimaan, kunnes niistä tämän lain nojalla toisin säädetään tai mäaratään. (109 §) 

Tieliikenneasetus 16 §, 19  §, 20 § ja 45 § 

Merkki 361, nopeusrajoitus. Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun 
nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kyseisellä tiellä seuraavaan merkkiin 
361 - 363, 572 tai 573 saakka. Merkin voimassaolo päättyy myös merkkiin 571, jollei 
välittömästi merkin 571 jälkeen ole liikennemerkillä osoitettu uutta nopeusrajoitusta. Tiellä, 
jolla nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, voi olla nopeutta alentavia rakenteita, joista ei 
liikennemerkillä erikseen varoiteta. 

Merkillä 361 ja lisäkilvellä "Yleisrajoitus" voidaan tarpeen mukaan ilmoittaa siirtymisestä 
nopeusrajoituksen alaiselta tieltä tai alueelta yleisen nopeusrajoituksen piiriin kuuluvalle 
alueelle. Meridilä 361 ja lisäldlvellä "Alue" voidaan tarpeen mukaan ilmoittaa siirtymisestä 
nopeusrajoitusalueen sisallä olevalta merkiilä 361 osoitetun nopeusrajoituksen alaiselta tieltä 
takaisin nopeusrajoitusalueelle. 

Merkki 362, nopeusrajoitus päättyy. Merkillä osoitetaan, että merkillä 361 osoitettu nopeus-
rajoitus päättyy ja siirrytään yleisen tai alueellisen nopeusrajoituksen piiriin. 

Merkki 363, nopeusrajoitusalue. Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun 
nopeuden kilometreinä tunnissa merkeillä rajoitetulla alueella. Alueen sisällä voidaan 
suurimmasta sallitusta nopeudesta määrätä muuta merkillä 361 tai 573. Alueella, jolla 
nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, voi olla nopeutta alentavia rakenteita, joista ei liiken-
nemerkillä erikseen varoiteta. 

Merkki 364, nopeusrajoitusalue päättyy. Merkki osoittaa merkillä 363 osoitetun nopeus-
rajoitusalueen päättymisen. Nopeusrajoitusalue päättyy myös toista nopeusrajoitusaluetta 
osoittavaan merkkiin 363. 

Merkki 365, ajokaistukohtainen kielto tai rajoitus. Lisäkilvellä 815 varustettuna merkkiä 
voidaan käyttää ennakkomerkkinä. 

Merkit 571 ja 572. Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava taajamassa voimassa 
olevia liikennesääntöjä. 

Merkit 573 ja 574. Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava pihakadulla voimassa 
olevia liikennesääntöjä. 

Merkki 653. Merkillä osoitetaan vaarallisessa tienkohdassa normaaleissa keli- ja liiken-
neolosuhteissa suositeltavaa enimmäisnopeutta. 

Nopeusrajoitus-ziemerkintä. Liikennemerkin vaikutuksen tehostamiseksi tai selventämiseksi 
voidaan käyttää seuraavia valkoisia tiemerkintöjä: 
- nopeusrajoitusta osoittava merkintä 



361. Nopeusrajoitus 	362. Nopeusrajoitus 	363. Nopeusrajoitus- 	364. Nopeusrajoitus- 
päättyy 	 alue 	 alue päättyy 

571. Taajama 	572. Taajama päättyy 	573. Pihakatu 	 574. Pihakatu 
päättyy 

170 
Lkm/h 

365. Ajokaistakohtainen rajoitus 	653 Enimmais- 
nopeussuosi 1 us 

Nopeusrajoitus 
(45 ) 

LlikMp liikenteen ohjauslaitteista 19 §, 21 § 

Merkki 361, nopeusrajoitus. Merkkiä käytetään osoittamaan tieliikennelain 25 §:n 1 momen-
tin perusteella tai 109 §:n 3 momentin mukaisesti voimassa olevaa nopeusrajoitusta. Merkin 
yhteydessä ei käytetä muita lisäkilpiä kuin tekstillistä lisäkilpeä "Yleisrajoitus" tai "Alue". 
Siirtyminen yleisen nopeusrajoituksen piiriin kuuluvalle alueelle muualla kuin taajaman 
rajalla osoitetaan merkillä 361 ja tekstillisellä lisäkilvellä "Yleisrajoitus", jos samalla tiellä on 
ennen kyseistä tienkohtaa voimassa yleisrajoitusta korkeampi, merkillä 361 osoitettu 
nopeusrajoitus. 

Merkki 362, nopeusrajoizus päättyy. Merkkiä saa käyttää vain, jos merkin jälkeen suurin 
sallittu ajonopeus on korkeampi kuin ennen merkkiä. Kaksisuuntaisella tiellä, jossa on yksi 
ajorata ja kaksi ajokaistaa, merkki voidaan sijoittaa yksinomaan tien vasemmalle puolelle. 

Merkki 363, nopeusrajoizusalue. Merkki asetetaan kaikille alueelle johtaville teille. Merkkiä 
käytetään osoittamaan tieliikennelain 25 §:n 1 momentin perusteella tai 109 §:n 3 momentin 
mukaisesti voimassa olevaa nopeusrajoitusta. Merkin yhteydessä ei käytetä lisäkilpiä. 

Merkki 364, nopeusrajoiaisalue päättyy. Merkki asetetaan kaikille alueelta johtaville teille, 
jollei alue rajoitu toiseen merkillä 363 osoitettuun nopeusrajoitusalueeseen. Kaksisuuntaisella 
tiellä, jossa on yksi ajorata ja kaksi ajokaistaa, merkki voidaan sijoittaa yksinomaan tien 
vasemmalle puolelle, jos merkin jälkeen suurin sallittu ajonopeus on korkeampi kuin ennen 
merkkiä. 

Merkki 365, ajokaistakohtainen kielto tai rajoitus. Merkkiä voidaan käyttää ennak-
komerkkinä, jolloin se varustetaan hsakiivellä. 

Merkki 571, taajama. Merkillä voidaan osoittaa vain sellaiset keskukset ja taaja-asutusalueet, 
joiden tie- ja liikenneympäristö poikkeaa siinä määrin ympäröivästä alueesta, että taajaman 
hikennesääntöjen soveltaminen tällä alueella on tarkoituksenmukaista. Taajamamerkein 
merkittävällä alueella tulee olla taaja tienvarsiasutus tai muita taajaan sijaitsevia, liikennettä 
synnyttäviä toimintoja sekä voimassa oleva korkeintaan 60 km/h suuruinen nopeusrajoitus. 
Alueen tieverkolla tulee lisäksi olla tiheässä katu-, tie- tai tonttihittymiä, yleensä tievalaistus 
ja mandollisesti korotettuja jalkakäytäviä. Tämän ohella alueella tulee yleensä olla voimassa 
oleva asema- tai rakennuskaava. 



Merkki asetetaan kaikille taajamaan johtaville teille. Taajaman nimi voidaan osoittaa 
lisäkilvellä. Merkki sijoitetaan siten, että sen tai lisäkilven alareunan korkeus on vähintään 
0,8 metriä ajoradan pinnasta mitattuna. Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Jos 
tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokaistoja, sijoitetaan samanlainen merkki lisäksi 
ajoradan tai tulosuunnan vasemmalle puolelle. Merkki tulee sijoittaa tienkohtaan, jossa on tai 
jonka jälkeen välittömästi alkaa korkeintaan 60 km/h suuruinen nopeusrajoitus. Merkin 
yhteyteen ei saa sijoittaa kielto- tai rajoitusmerkkiä. Taajaman alkamiskohdassa osoitetaan 
taajaman yleisestä nopeusrajoituksesta poikkeava rajoitus sijoittamalla nopeusrajoitusta 
osoittava liikennemerkki 20 - 60 metrin etäisyydelle merkin 571 jälkeen siten, että molemmat 
merkit ovat samanaikaisesti havaittavissa. 

Merkki 572, taajama päättyy. Merkki asetetaan kaikille taajamasta johtaville teille. Yk-
siajorataisella, kaksiajokaistaisella, kaksisuuntaisella tiellä merkki voidaan sijoittaa yk-
sinomaan ajoradan vasemmalle puolelle. 

Merkki 573, pihakazu. Merkkiä käytetään ajoneuvo- ja jalankullcullikenteelle yhteisesti 
tarkoitetulla tiellä, joka täyttää pihakadulle erikseen asetetut rakenteelliset erityisvaatimukset. 
Merkki sijoitetaan pihakadun alkuun sen oikealle puolelle. 

Merkki 574, pihakatu päättyy. Merkki sijoitetaan pihakadun päättymiskohtaan joko tien 
oikealle tai vasemmalle puolelle. 

Merkki 653, enimmäisnopeussuositus. 

LiikMp yleisistä nopeusrajoituksista, 1 §, 2 § ja 3 § 

Taajamien ulkopuolella ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 80 km/h, jollei liikennemerkein 
ole osoitettu noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta. 

Taajamissa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 50 km/h, jollei liikennemerkein ole osoitettu 
noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta. 

Tämä päätos tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988. Tällä päätöksellä kumotaan yleisistä 
nopeusrajoituksista 16 päivänä tammikuuta 1987 annettu liikenneministeriön päätös (510/78). 



Tielaitos 	 NOPEUSRAJOITLJKSEN 	 LIITE 2 
VALMISTELU 

Tiepri Kunta Tiekoht. Paikail. 

Rajoitetta tieosuus Määräaik. Vaihtuva 

Muutoksen kuvaus 

Tieosakohtaiset tiedot 
ileosa 	Pituus Tien 

leveys 
Päällysteen 

leveys 
NäkemäprosenDt 

150 m 	300 m 
Autoliikenne 	 Kevyt 

KVL 	rask. % 	liikenne 
Nykyinen 

nop. roitus 

Onnettomuuskehitys 

Maankäyttöja muut paikalliset tekijät 

Aloite ja lausunnot 

Päätöksen perustelut 

Rajoituspituuden 
muutokset km 
(+1-) 

50 

yL8O 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

100 

120 
Edellinen tieosuutta koskeva päätös 



Tielaitos 	 TIEKOHTAINEN / PAIKALLINEN 
NOPEUSRAJOITUS 

Tie Tieprin nro 

Rajoituksen alkupiste 

tieosa 	km 

Rajoituksen loppupiste 

tieosa 	km 
Pituus 

km 

Raj. arvo 

km/h 

Lisbetoja 

= muuttunut rajoitus 



Tielaitos 	 LIITE 3 
Hämeen tiepiiri 	 PÄÄTÖS 

Tiekohtainen nopeusrajoitus 

24.3.1994 	 357/941041H 

PÄÄTÖS NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMISESTA 
PARKANON - VIRTAIN - JYVÄSKYLÄN VALTATIELLÄ 23, KIHNIÖ 

Hämeen tiepiiri alentaa liikenneturvallisuuden vuoksi valtatien 23 nykyisen 
100 km/h nopeusrajoituksen 80 kilometriin tunnissa paikallistien 13347 
(203/2,8) ja maantien 2790 (203/3,7) liittymien välisellä tieosuudella. Rajoitus 
jatkaa Kihniön keskustan kohdalla jo olevaa 80 km/h nopeusrajoitusta noin 0,9 
kilometrillä Parkanon suuntaan. Lisäksi asetetaan pistekohtainen rajoitus 80 
km/h paikallistien 13347 liittymään tieosan 203 kilometrille 2,8. Rajoituksen 
muutos on merkitty liitteenä olevaan nopeusrajoitustaulukkoon. *) 

Päätös perustuu tieliikennelain 25 §:n 1 momenttiin ja muuttaa tiehallituksen 
aikaisempia nopeusrajoituspäätöksiä nro Stk-174, 17.7.1990 ja nro Stk-128, 
27.5.1991. Rajoitus tulee voimaan, kun nopeusrajoitusmerkit on asetettu tien 
varteen. 

Tiestäpäällikkö 
	

Matti Höyssä 

Insinööri 
	

Antti Rantanen 

LIITTEENÄ 

TIEDOKSI 

Nopeusrajoitustaulukko 
Kartta 1: 200 000 
Valitusosoitus 

Kihniön kunnanhallitus 
Parkanon nimismiespiiri 
Liikkuva poliisi, Tampere 
Parkanon tiemestaripiiri (noudatettavaksi) 
TIELJTk 
H. Ikonen 
Ark. 

*) Koko tietä koskeva nopeusrajoitus- 
taulukko voidaan jättää keskus-
hallinnon laadittavaksi. 

Ilkka Rouhento 

IIBJR.0O3.K1R357 

POSTIOSOITE 	 KÄYNTIOSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX 
PL376 	 Äkerlundinkatu5B 	 (931)2512 111 	 (931)2512266 
33101 TAMPERE 



VALITUSOSOITUS 

Tiepiirin nopeusrajoituspäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta 
tielaitoksen keskushallinnolta. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava 
Hämeen tiepiirin kirjaamoon 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja 
sai tiedon päätöksestä. 

Hämeen tiepiirin osoite on 

Äkerlundinkatu 5 B tai PL 376 
33101 TAMPERE 

Kirjaamo on avoinna valtion virastoissa noudatettavana työaikana. Valituskir-
jelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä tai postitse. Valituksen lähettäminen postitse tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä viraston aukioloaikana. Jos valitus myöhästyy, sitä ei tutkita. 

Valituskirjelmässä on mainittava 

- 	tiepiirin päätös, johon haetaan muutosta, 
- 	miltä kohdin muutosta haetaan, 
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja 
- 	perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. 

Valituskirjelmä on m uutoksenhakijan tai kirjelmän laatijan alleki rjoitettava. 
Siihen on myös merkittävä muutoksenhakijan nimi, ammatti ja asuinpaikka 
sekä postiosoite. 

Valituskirjelmään on liitettävä 

valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai sen virallisesti oikeaksi 
todistettu jäljennös ja 
asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin muutoksenhakija viittaa perus-
teinaan. 

Valituksen käsittelystä tielaitoksen keskushallinnossa peritään .....markan 
maksu. 
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Tielaitos 	 Liittyy Hämeen tiepiirin päätökseen 
nro 357/94/04/H, 24.3.1994 

TIEKOHTAINEN NOPEUSRAJOITUS 

Hämeen tiepiiri 

Tie (luokka, nro, nimi) 

Valtatie 23, Pori 	- Parkano - Jyväskylä 

Rajoituksen alkupiste Pituus Raj. arvo Lisätietoja 
tieosa 	km km km/h 

112 0,0 14,3 100 
115 0,0 - 80 Pt:n 	13321 	liittymä 
115 0,0 2,3 100 
115 2,3 2,0 80 Parkano 
115 4,3 - 60 Mt 332 alkaa 

201 0,0 - 60 Vt:n 3 liittymä 
201 0,0 14,8 100 * 203 2,8 - 80 Pt:n 13347 	liittymä * 203 2,8 1,7 80 Kihniö 
204 0,0 - 80 Mt:n 334 liittymä 
204 0,0 28,1 100 
207 4,4 - 80 Pt:n 14371 	liittymä 
207 4,4 5,4 80 Virrat 
209 0,0 - 80 Kt:n 66 liittymä etelään 
209 0,0 13,0 100 
210 4,9 - 80 
210 4,9 1,6 80 Kotala 
211 0,0 - 80 Mt:n 346 ja 3493 liittyniä 
211 0,0 4,2 100 Rajoitus jatkuu Keski-Suomen 

tiepiirissä 

= muuttunut rajoitus 



Tielaitos 
	

PÄÄTÖS 	 UITE4 
Tilapinen- nopeusrajoitus 
Päivämäär 	 Nro 

Tiepiiri on tieliikennelain 25 §:n 1 momentin nojalla päättänyt määrätä seuraavat tilapäiset nopeusrajoitukset: 

Tie, työmaa tai pakka 

Kunta / kunnat 

Tie nro Rajoiluksen alkupiste 
tieosa 	 km 

Aajoituksen loppupiste 
tieosa 	 km 

Pituus 
km 

Rajoitus 
kmfl, 

Lisätietoja 

Rajoituksen peruste 

Enin voimassaoloaika 

Rajoituksen muuttaminen voimassaoloajan ja -paikan s4sätlä 

Rajoituksen muuttamisesta vastaa 



Nopeusrajoitus merkitään noudattaen tielaitoksen ohjeita tietöiden liikenteen järjestelystä ja nopeusrajoitusten 
merkitsemisestä sekä oheisena annettuja täydentäviä ohjeita. 

Nopeusrajoitus on voimassa, kun nopeusrajoitusmerkit ovat asennettuina tien varteen. 

[1 ITTEENÄ 

TIEDOKSI 
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NOPELJSRAJOI TUSALUE 
_ . - 1 - • - 

8) 

2) 

ESIMERKKEJÄ 
NOPEUSRAJOITUSTEN 
MERKITSEMI SESTÄ 



ESIMERKKEJÄ NOPEUSRAJOITUSTEN MERKITSEMISESTÄ 

1) Tiekohtainen ja paikallinen nopeusrajoitus osoitetaan merkillä 
361. Merkintä toistetaan liittymien jälkeen ja pitkillä liitty-
mäväleillä. 

2) Pistekohtainen nopeusrajoitus merkitään 150 - 250 m ennen koh-
detta (esim. liittymää) ja lopetetaan mandollisimman pian sen 
jälkeen. 

3) Paikallinen nopeusrajoitus lopetetaan pääsääntöisesti merkillä 
362. 

4) Vaihtoehtoinen lopetustapa on alkavaa nopeusrajoitusta osoitta-
va merkki 361 ja yleisrajoitus-lisäkilpi. Sitä käytetään aina, 
kun nopeusrajoitus pienenee ko. kohdassa. 

5) Nopeusrajoitusalue osoitetaan sen rajoilla merkillä 363 ja lo-
petetaan merkillä 364. 

6) Nopeusrajoitusalueella oleva paikallinen nopeusrajoitus lopete-
taan merkillä 361 ja alue-lisäkilvellä. 

7) Taajaman rajalla yleisistä nopeusrajoituksista ilmoittavat mer-
kit 571 (50 km/h) ja 572 (80 km/h). 

8) Jos taajamarajan jälkeen on yleisrajoituksen tasosta poikkeava 
tiekohtainen tai paikallinen nopeusrajoitus, sitä osoittava 
merkki 361 on 20 - 60 m:n päässä merkeistä 571 tai 572. Merkin 
361 vaikutus ei ulotu risteäville teille tai kaduille. Myös 
tiekohtainen 80 km/h -rajoitus osoitetaan merkin 572 jälkeen. 

9) Maahan tulevalle liikenteelle yleiset nopeusrajoitukset ilmoi-
tetaan tiemerkillä 951. 

10) Pihakatu (20 km/h -rajoitus) aloitetaan rnerkillä 573 ja lopete-
taan merkillä 574. 

11) Nopeusrajoitusten päättymistä osoittavat merkit (362, 364, 572 
ja 574) voivat olla tietyissä tapauksissa pelkästää tien vasem-
malla puolella. 
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