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64 YLEISTÄ 

6A-1 OHJEIDEN KÄYTTÖ 

Tiemerkinnöillä tarkoitetaan maalaamalla tai 
muilla menetelmillä tienpintaan tehtyjä mer-
kintöjä, joita käytetään joko yksin tai yhdessä 
liikennemerkkien kanssa liikenteen ohjaami-
seen (Tieliikenneasetus 31 §). 

Nämä ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi yleisten 
teiden tiemerkinnöissä. Ohjeet soveltuvat hyvin 
käytettäväksi myös kaduilla ja kaavateillä. Oh-
jeissa on viitattu tieliikenneasetukseen (TL.A) ja 
liikenneministeriön päätökseen liikenteen oh-
jauslaitteista (LMp). 

Näissä ohjeissa ei ole käsitelty liikennemerkkier 
käyttöä. Liikennemerkit esiintyvät kuvissa 
tekstissä vain, milloin liikennemerkit ja tiemer-
kinnät liittyvät toisiinsa, tai milloin kuvaa on 
haluttu selkeyttää. 

Ohjeen kuvia on yksinkertaistettu. Niitä ei ole 
esitetty mittakaavassa varsinaisia mitoituspiirus-
tuksia lukuunottamatta. 

Vakiosanontoja 

Ohjeen tekstissä on käytetty seuraavia vakio- 
sanontoja: 

MrRin!käytetään 

Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu. 

QrnKytt 

Esitetyn ratkaisun käyttö päätetään tapauskoh-
ta isest 

Merkitään/käytetään yleens 

Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu. Voi-
daan erityisistä syistä ratkaista toisinkin. 

Vakiosanontoja on käytetty myös kielteisesti. 

6A--1 
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6A-2 MERKINTÄPERIAATTEET 

Tiemerkintöjä käytetään päällystetyillä teillä, kun 
se ajoradan pinnan kunnon ja leveyden huo-
mioon ottaen on mandollista. Tiemerkintöjen ja 
liikennemerkkien tulee aina olla sopusoinnussa 
keskenään. 

Tiemerkintä tulee pitää sellaisessa kunnossa, 
ettei sitä voida erheellisesti käsittää muuksi 
tiemerkinnäksi (LMp 39 b). Kulumiselle alttiit 
tiekohdat on merkittävä riittävän usein. 

Tiemerkintöjen tekemistä ei saa siirtää kohtuut-
tomasti esimerkiksi myöhemmin tapahtuvan 
päällystämisen takia. Päällystyksen jälkeen tie- 
merkinnät on tehtävä viipymättä, kun se on 
teknisesti mandollista. Ennen varsinaisia tie- 
merkintöjä voidaan käyttäätilapäisiätiemerkin-
täjä. 

Ilmeistä vaaraa aiheuttavat merkinnät tulee tai 
peittää (LMp 39 a). Erityisesti liikennejärjes-
telyjen muuttuessa on huolehdittava vanhojen 
merkintöjen poistamisesta tai peittäm isestä. 

6A-2 
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Perusverkon teiden merkinnät 

Perusverkon teiden linjaosuuksilla tiemerkinnät 
ovat pääosin pituussuuntaisia merkintöjä. Näitä 
ovat keskiviiva, ajokaistaviiva, sulkuviiva, varoi-
tusviiva, ajoradan reunaviiva ja reunaviivan jatke. 

Jos tien ajokelpoinen leveys on vähintään 5,7 m, 
tehdään kaikki pituussuuntaiset tiemerkinnät. 
Jos tien ajokelpoinen leveys on alle 5.7 m, jäte-
tään keski-, sulku- ja varoitusviiva merkitsemät-
tä. Reunaviiva voidaan merkitä teillä, joiden 
ajokel- 

poinen leveys on alle 5,7 m. Käytännössä tien 
ajokelpoinen leveys on 5,7 m, jos päällysteen 
leveys on noin 6 m. 

Muita perusverkon merkintöjä ovat suojatie. 
sulkualue, pysäytys- ja väistämisviiva, ajokaista-
ja ajokaistan päättymisnuolet sekä erilaiset lii-
kennemerkkejä tehostavat merkinnät. Muita 
tiemerkintöjä voidaan käyttää myös alle 5.7 m 
leveillä teillä. 

Pituussuuntaisia merkintäjä 

-,• 

Kesk 

Reunavnva 

<5,7m 

Varoitusviiva 	Sulkuviiva 

tai 

<57m 

Muita merkintöjä (esimerkkejä) 

Suojatie 

Herate 

Ryhmittymisalueella käytetään ajokaistanuolia 
linjaosuuksien merkintöjen lisäksi. Tie- ja katu- 
liittymissä merkitään yleensä keski- ja varoi-
tusviiva, sekä ohjausviiva ja reunaviivan jatke. 

Ryhmittymisalueen merkintöjä 

Sulkuviiva  

Ajokaistaviuva 	- - - 	 - 	-- 

Reunaviiva 	 Ajokaistanuoli 

Jk-tunnus 

- 	Korotettu 
Suojatie 	... ........ m 	 Vaistamisviiva 

. Ennakkomerkint -, 

Liittymän merkintöjä 

Pysäytysviiva 1 	Ohjausviiva 

_______ unaviivan jatke 

Suotjj 

6A-3 	 Vaistamisviiva 
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Moottoriväylien merkinnät 

Moottoriväylien tiemerkintäperiaatteet eroavat 
perusverkon teiden merkintäperiaatteista. Näi-
den teiden tiemerkinnät on esitetty sivuilla 6D-
9-12. 

Tilapäiset merkinnät 

Tietyömaan tai jonkun muun syyn takia joudu-
taan usein muuttamaan liikennejärjestelyjä. 
Tällöin on huolehdittava siitä, ettei harhaanjoh-
tavia, ilmeistä vaaraa aiheuttavia tiemerkintöjä 
ole. Pitkäaikaisissa järjestelyissä suositellaan 
vanhojen tiemerkintöjen poistamista ja uusien 
merkitsemistä tämän ohjeen mukaisesti. Lyhyt-
aikaisissa järjestelyissä riittää usein vanhojen 
merkintöjen peittäminen. 

Vastapäällystetyillä teillä ohjausta voidaan pa-
rantaa käyttämällä tilapäisiä apumerkintöjä. 
Tilapäisiä apumerkintöjä suositellaan käytettä-
väksi erityisesti leveillä teillä, liittymissä ja kaksi- 
tai useampikaistaisilla tieosuuksilla. 

Tilapäisissä tiemerkinnäissä käytetään sa-
moja värejä kuin pysyvissä merkinnäissä 
(LMp 39 a). 

Mitoitusnopeus 

Tiemerkintöjen mitoitus ja koko määräytyy lii-
kenteen nopeuden perusteella. Kullakin no-
peudella käytettävien merkintöjen mitoitus ja 
koko on esitetty kyseisen merkinnän kohdalla. 

Sulkuviivan ja varoitusviivan pituuden määrittää 
mitoitusnopeus. 

Jos tielle on määrätty tiekohtainen nopeusrajoi-
tus, käytetään mitoittavana nopeutena yleensä 
suurinta sallittua nopeutta. Lyhyitä paikallisia tai 
pistekohtaisia rajoituksia ei oteta huomioon. 
Yleisrajoituksen alaisilla teillä valitaan mitoitus-
nopeudeksi tien geometrian edellyttämä nopeus. 
yleensä 80 tai 60 km/h. Samalla tiellä ei pidä 
mitoitusnopeutta muuttaa, elleivät olosuhteet 
selvästi muutu. Taajamissa tiemerkinnät mitoit-
taa nopeusrajoitus. 

6A-4 
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6B MITOITUS JA KÄYTTÖ 

KESKI VIIVA 

3.0 	9,0 

.I10 3,0 1 	 taajumasso 	50km/h jo 
kevyen likeneen vuyhila 

Keskiviiva on valkoinen katkoviiva, joka erot-
taa samalla ajoradalla vastakkaiset liiken -
nesuunnat toisistaan (TLA 32). 

Keskitien merkintöjä keski-, varoitus-  ja sulku- 
viivaa ei merkitä teillä, joiden ajokelpoinen leveys 
on alle 5,7 m. 

Jos tielle merkitään keskiviiva, merkitään myös 
sulku- ja varoitusviiva. Taajamien alueella voi-
daan rajoitettuun näkemään perustuvat sulkuvii-
vat jättää merkitsemättä. 

Keskiviiva merkitään yleensä tonttiliittymän. yk-
sityisen tien liittymän ja yleisen tien liittymän 
kohdalla. 

Keskiviivaa ei merkitä tasa-arvoisiin katuliitty-
mun. 
__JL__  

__________________________________________ lii'''' _________________________________________ 

IIIIiIl 

Keskiviivaa ei merkitä tienkohtaan, johon merki-
tään kaksoissulkuviiva, kaksoisvaroitusviiva tai 
sulkuviiva ja varoitusviiva (kts. KESKITIEN VII-
VAYHDISTELMÄT, s. 6B-9). 

Pyöräteillä, jalkakäytävällä tai yhdistetyllä pyörä- 
tiellä ja jalkakäytäväoä voidaan liikennesuunnat 
tarvittaessa erottaa toisistaan keskiviivalla. jossa 
viivan pituus on 1 m ja välin 3 m (kts. KEVYEN 
LIIKENTEEN VÄYLAT, s. 6D-16). 

Keskiviivaa ei merkitä 
- kanavoidun liittymän saarekkeiden tai sulku- 

alueiden välissä 
- keltaisen sulkualueen kohdalla 

1: 
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SULKU VIIVA 

Sulkuviivaa käytetään sulkualueen reunassa. 
milloin halutaan kieltää ajokaistan vaihtaminen 
tai keskiviivan ylittäminen. Ajokaistan vaihtami-
nen voidaan kieltää ryhmittymisalueella. Keski-
viivan ylittäminen voidaan kieltää esimerkiksi 
rajoitetun näkemän tai liittymän vuoksi. 

Sulkuvilva on keltainen, kun se erottaa vas-
takkaiset ajosuunnat toisistaan ja muulloin 
valkoinen (TLA 34). 

Keskitien merkintöjä keski-, varoitus- ja sulku- 
viivaa ei merkitä teillä, joiden ajokelpoinen leveys 
on alle 5,7 m. 

Näkemäsulkuviiva merkitään vähintään 50 m:n 
oituiseksi. 

Sulkuviiva merkitään, jos alla olevan taulukon 
sulkuviivanäkemä alittuu. 

mitoitusnopeus 
	 sulkuviivanäkemä 

100 km/h 
	

300 m 
90 km/h 
	

260 m 
80 km/h 
	

220 m 
70 km/h 
	

170 m 
60 km/h 
	

130 m 
50 km/h 
	

100 m 

Alle 20 m:n pituista näkemäsulkuviivaa ei merki-
tä. 

Taajamassa näkemäsulkuviiva voidaan jättää 
merkitsemättä. 

- 	 - Mitattu sulkuviivan pituus 
Sulkuviivan min, pituus 50 m 	- 

Keskiviivan samalla puolella olevat peräkkäiset 
sulkuviivat yhdistetään. mikäli niiden väli on alle 
Rfl m 

Mitattu sulkuviiva 	Sulkuviivat yhdistetään, 
jos vati <60 m 

Mitattu sulkuviiva 

6B-2 



Taajamissa ja ryhmittymisalueella voidaan käyt-
tää lyhyempää sulkuviivaa, ei kuitenkaan alle 
20m. 
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Sulkuviiva merkitään taalaman  ulkopuolella en-
nen sellaista liittymää. joka on merkitty jollakin 
seuraavista liikennemerkeillä: 
- tienristeys, 161 
- sivutien risteys, 162-164 
- väistämisvelvollisuuden tai pakollisen pysäyt- 

tämisen ennakkomerkki, 231+815 tai 816 
- pakollinen ajosuunta, 412-415 

- suunnistustaulu, 611 -612 
- kiertotien suunnistustaulu, 61 3-614 
- ajokaistaopastus, 621 
- ajokaistan yläpuolinen viitta, 631-632 
- ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta, 633 
- ajokaistan yläpuoliset opastusnuolet ennen 

risteystä käytettynä. 634-636 

Sulkuviiva merkitään ennen liittymää tai sulku- 
aluetta viereisen taulukon mukaisena. Sulku- 
viivan pituus mitataan liittymästä tai saarekkees-
ta. Sulkualue ennen saareketta sisältyy sulku- 
viivan pituuteen. Sulkuviivan merkitseminen 
ennen sulkualueella kanavoitua liittymää on 
esitetty sivulla 6D-5. 

mitoitusnopeus sulkuvuvan pituus L 
lOOkm/h 150m 
9Okm/h 130m 
8Okm/h llOm 
70 km/h 90 m 
60 km/h 75 m 
50 km/h 60 m 
40 km/h 45 m 

molemmin puolin erottamaan liikennesuunnat 
toisistaan. Sulkuviivan pituus ennen rautatien 
tasoristeystä >50 m. 

E 

Rautatie 

66-3 
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Sulkuviivan alku- ja loppupisteiden määrittä-
minen näkemäkäyrän avulla 

Mitattu näkemä piirretään kuvan vaaka-akselille 
ja eri pisteissä mitatut näkemät yhdistetään 
näkemäkäyräksi. Sulkuviiva merkitään kohtiin, 
joissa näkemäkäyrän arvot ovat sulkuviivanäke-
mää pienemmät. 

Näkemämittauksessa silmäpisteen ja kohtaavan 
ajoneuvon korkeus ajoradan pinnasta on 1.1 m. 
ja etäisyys ajoradan oikeasta reunasta 1 .5 m. 

0 0 0 Q 0 0 0 0 0- 
o o 	 0 0 0 0E 

z 	., 	cJ 	- 	 .- 	c'J 	c, 	2 

6B-4 
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Sulkuviivan alku- ja loppupisteiden määrittä-
minen tien kaarrekohdissa. 

Näkemämittauksessa silmäpisteen ja kohtaavan 
ajoneuvon korkeus ajoradasta on 1,1 m ja etäi-
syys ajoradan oikeasta reunasta 1 .5 m. 

1 	 . 	 . 

(1_ 

1 
Tieosuus ja suunta, jolla sulkuviivanäkemä S alittuu. 

S 	Sulkuviivanäkemä, kts taulukko s. 6B-2. 

6B-5 



Kaksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitetulla vähin-
tään 2+2 kaistaisella tiellä merkitään keskiviivan 
sijasta kaksoissulkuviiva. 
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Ennen pysäytys- ja väistämisviivaa merkitään 
yleensä sulkuviiva, 

Sulkuviivan pituus L 

Sulkuviivaa ei merkitä liittymän kohdalla. Poik-
keuksia ovat liittymät, joissa vasemmalle käänty-
minen on kielletty. Sulkuviivan merkintä lope-
tetaan ennen liittymää niin. ettei ajoneuvo kään-
tyessään yhtä sitä. 

Sulkuviivan aukkoon tontti-, yksityistie- tai 
maatalousliittymään voidaan merkitä lyhyt varoi-
tusviiva. Merkintää suositellaan käytettäväksi 
varsinkin kun sulkuviivaan tulee lyhyelle matkalle 
monta aukkoa, jolloin sulkuviiva voidaan ym-
märtää varoitusviivaksi. 

1.0 3.0 

-, 	 - 	 -. .- 

Kanavoitujen liittymien saarekkeiden viereen 
voidaan merkitä keltainen sulkuviiva. Vaihtoeh-
toisesti voidaan saarekkeen reunatuki maalata 
keltaiseksi (kts. SAAREKKEET JA SULKUALU-
EET. s. 6D-6). 
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Lf 	 »[1 
ajokaistaviivan sijasta 30-50 m:n pituinen va 
koinen sulkuviiva. Taajarnns vodan trp 
vaatiessa merkitä Iyhyern 

hyhmlttymsaIueeUa sulkuviwan evey 
kuitenkin sama kuin sitä edeltävän ajokaista 
viivan leveys (LMp 28). 

-_ _ 

k itsemätta. 



't 	

LIIKENTEEN OHJAUS 	1992 
Tiemerkinnät 

VAROITUSVI IVA 
• 	., 

9,0 	 3.0 

.1 	
Taajomassa 50km/h 

d 

Varoitusviiva on keltainen katkoviiva, joka 
ilmoittaa alkavasta keltaisesta sulkuviivasta 
(TL.A 34 a). Varoitusviiva ilmoittaa kuljettajalle 
ennakkoon tienkohdasta, jossa ei pidä lähteä 
ohittamaan tai jossa jo alkanut ohitus on turval-
lisinta joko keskeyttää tai viedä mandollisimman 

nopeasti loppuun. Varoitusviiva merkitään 
taajaman ulkopuolella yleensä 120 metrin 
matkalle ja taajamassa yleensä vähintään 60 
metrin matkalle (LMp 28 a). Kanden sulku- 
viivan välissä varoitusviiva voidaan merkitä mai-
nittuja arvoja lyhyempänä. 

Varoitusviivan pituus kanden sulkuviivan välissä 60...120 m 

Keskitien merkintöjä keski-, varoitus ja sulkuvii-
vaa ei merkitä teillä, joiden ajokelpoinen leveys 
on alle 5,7 m. 

Taajamassa varoitusviiva voidaan myös jättää 
merkitsemättä (LMp 28a). 

Tontti- ja yksityistie- tai maatalousliittymän 
kohdalla sulkuviivan aukkoon voidaan merkitä 
varoitusviiva, jos liittymiä on paljon ja sulkuviiva 
voidaan ymmärtää varoitusviivaksi. 

-J P) 	 —----- r-.' 

Varoitusviivan ja keskiviivan merkitseminen vie-
rekkäin: 

Kanden varoitusviivan merkitseminen vierekkäin: 
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KESKITIEN VIIVAYHDISTELMÄT 

KskeH iet vu. 	ktvtti 	rj 	kesk 
su'ku- ja varoitusviivan yhdisteimki 

Keski- ja sifikuviiva 

Keski- ja varoitusviiva 

Kaksoisvaroitusvi iva 

Varoitus- ja sulkuviiva 

Kaksoissulkuviiva 

110 cm 
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AJORADAN REUNAVIIVA, REUNAVIIVAN JATKE 
Re u navi iva 

o 

0 

0 

Moottorivaylat 
° 	 (Reunovi'vcin jatken 

yheydeSSö 

Reunaviivan jatke 

o 	,,o 
50 km/h 

^ 50 k m/ h 

3.0 3,0 
> 50 km /h 

3.0 

> SOkm/h 

3,O 

oottorvöyIät 

Ajoradan reunaviiva on yhtenäinen valkoinen 
viiva, joka osoittaa ajoradan reunaa (TLA 35). 

Kaksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitetulla tiellä 
merkitään reunaviiva, milloin tien ajokelpoinen 
leveys on vähintään 5,7 metriä. Reunaviiva 
voidaan merkitä myös kapeammiHe teille, vaikka 
keskitien merkintöjä ei tehdä. 

Reunatuen vieressä reunaviiva voidaan jättää 
merkitsemättä. 

Vähäliikenteisten tonttiliittymien kohdalla merki-
tään yleensä reunaviiva. Vilkasliikenteisten tont-
tiliittymien, kuten huoltoasemien, terminaalien, 
teollisuuslaitosten ym. kohdalla voidaan merkitä 
reunaviivan jatke. 

u 0 001 se 0101 

6B-1O 
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Reunaviivan jatke voidaan risteyksien ja ajo-
radasta erotettujen pysäkkien tai vastaavien 
alueiden kohdalla merkitä valkoisella katko- 
viivalla. Viivan ja välin suhde on tällöin 1:1 
(TLA 35). 

Ajoradan reunaviiva on 10 cm, moottori- ja 
moottoriliikenneteillä kuitenkin 20 cm leveä 
yhtenäinen viiva. Poikkeuksellisesti voidaan 
käyttää myös leveämpää reunaviivaa (LMp 
29). 

Kevyen liikenteen väylä voidaan erottaa ajora-
dasta 20 cm leveällä reunaviivalla, jos väylä ei 
ole korotettu. 

Reunaviivan jatke voidaan merkitä kapeilla teillä, 
joilla reunaviivaa ei ole merkitty, esimerkiksi 
linja-auton pysäkin kohdalla. 

Linja-auton pysäkki 

Reunaviivan jatke merkitään saman levyisenä 
kuin sitä edeltävä merkintä. 

1 - 	 - 	 _I___._. 
- 	 II. 	 '1 

-, 
-r 	- 
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AJOKAISTAVI IVA 
9.0 	 .. 

3 	0 

3,0 

1 

Ajokaistaviiva on valkoinen katkoviiva, joka 
erottaa samansuuntaiselle liikenteelle tarkoi-
tetut ajokaistat toisistaan (TLA 33). 

Ajokaistaviivan viivan ja välin suhde on 
yleensä 1:3. Ryhmittymisalueella viivan ja 
välin suhde voi kuitenkin olla myös 1:1 (TLA 

Ryhmittymisalueellasuositellaan 1:1 ajokaistavii- 
van käyttöä. Pääsuunnan jatkuvien ajokaistojen 
välissä voidaan käyttää myös ajokaistaviivaa 1:3. 

Toisistaan erkanevien liikennesuuntien välillä 
ryhmittymisalueella käytetään ajokaistaviivaa, 
JOSS VIIVdF1 ieveys Oli V L111 LIVI 	IJ. 
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sella sulkuviivalla (kts. SULKUVIIVA, s.6B-3) 

Liittymässä voidaan ajokaistaviivan jatkeer 
merkitä ohjausviiva tai reunaviivan jatke. SU 
raan kulkevien rinnakkaisten ajokais 
voidaan käyttää myös ajokaistaviivr 

Ajok..viiva 

____ 	 Su!kuv _---- 

j9.vuva ____ Su(kuv. 	 jatke 

___.-__ -- 	- - - .___ fl,_- ._ 

Ajokaistaviivan merkintä aloitetaan ja opetetaan 
kun ajokaistan leveys on noin 1,0 m. 

Linja-autokaistan osalta kts. LINJA-AUTO-
KAISTA, s.6B-15. 

1992 
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OHJAUSVI IVA 

0,5-1,5 	0,5 —15 

°'EL T 

Ohjausvliva on valkoinen katkoviiva, jota 
voidaan käyttää ohjaamaan liikenne sille tar-
koitetulle ajokaistalle. Ohjausviivan viivan ja 
välin suhde on 1:1 (TLA 44). 

Ohjausviivan leveys on sama kuin sitä edel-
tävän viivan. Viivan ja välin pituus a on 0,5-
1,5 m (LMp 38). 

Ohjausviivaa käytetään esimerkiksi vasem-
paan kääntyvän liikenteen ohjaamiseen tai 
kun samaan kääntymissuuntaan on vähintään 
kaksi ajokaistaa taikka milloin muutoin on 
erityistä tarvetta selventää ajokaistojen 51-
jaintia (LMp 38). 

Kanden kääntyvän ajokaistan väliin merkitään 
ohjausviiva. 

Ohjausviiva merkitään yleensä vain ajokaistan 
toiseen reunaan. Saman liikennevirran rinnak- 
kaisten ajokaistojen ohjausviiva merkitään ajo- 

vaiiin. 

I 1111111 I' 

- - c. 

3 

111111111: 
3, 

Ohjausviivan merkinnät tehdään siten, että ris-
teävät liikennevirrat eivät kuluta merkintöjä. 
Viivat pyritään sijoittamaan risteävien kaistojen 
reunoille ja keskelle pyörien väliin. 

— — — — — 
\ 

— — — — — 
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LI NJA-AUTOKAIST 

OJOKAISTAVIIVA 

0 
LKU- JA LOPPU-
1ERKlNTÄ 

TUNNUS 

Linja-auto-- ja raitiovaunukaista erotetaan 
muusta ajoradasta 20 cm leveällä valkoisella 
ajokaistaviivalla tai sulkuviivalla (LMp 30). 

Linja-autokaistamerkintää käytetään ajokais-
talla, joka on kokonaan tai osan aikaa varattu 
linja-autoliikenteelle. 

Linja-autokaistalla suositeUaan BUS-merkin-
nän käyttöä. Merkintä toistetaan riittävän usein, 
esimerkiksi risteyksen jälkeen. 

Mikäli linja-autokaista toimii kääntyvän liiken-
teen ryhmittymiskaistana, linja-autokaista voi-
daan päättää loppumerkinnällä ennen ryhmitty-
misaluetta (kts. LINJA-AUTOKAISTA s. 6D-1 5). 

Linja-autokaistamerkintää käytetään erotta-
maan vain samaan suuntaan kulkevia ajokaisto-
ja. Linja-autokaistan ja vastakkaiseen suuntaan 
kulkevan ajokaistan välissä käytetään muita 
merkintöjä. 

- Vain linja-autoille 

-* 

6B-15 
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SU LKUALU E 
SULKUALUEEN OSAT 

Sulkualue voidaan merkitä kohtaan, jossa ajo-
neuvon kuljettaminen sekä pysäyttäminen ja 
pysäköinti on kielletty (TLA 39). 

Sulkualue osoitetaan sulkuviivalla rajatulla 
keltaisella tai valkoisella viivoituksella. Sul-
kualue voi rajautua myös reunakiveen. Vii-
voltus voidaan korvata kokonaan tai osittain 
yhtenäisellä valkoisella tai keltaisella merkin-
nällä (TLA 39). 

Sulkualueen yhdensuuntainen viivoitus on 
ajosuuntaan nähden myötäinen ja yleensä 
300 kulmassa. Viivan vähimmäisleveys on 20 
cm. Viivan ja välin suhde vaihtelee sulkualu-
een koon mukaan (LMp 33). 

Yleisillä teillä sulkualueet mitoitetaan seuraavan 
taulukon mukaisesti: 

viivan väli maalikärjen maalikärjen sulkuviivan 
leveys vähimmäis- enimmäis- leveys 

leveys pituus 
(m) (m) (m) (m) (m) 

1.5 3.0 1,0 20 0,2 

1,5 3,0 1,0 10 0,1 

1,0 2,0 0,5 10 0,1 

0,5 1,0 0,5 10 0,1 

moottoriväylät 

valta- ja kantatiet 

maantiet 
pääkadut, 
(nop.raj. >50 km/h) 

maantiet taaja-
massa,(nop. ̂ 50 kmlh) 
kadut 



Sulkualue merkitään yeunsa e ii 	sadreketd. 
Taajamassa voidaan sukualue jättää merkitse-
mättä ennen saareketta, jonka leveys <2,0 m. 

Alle 0.5 m leveät sulkualueet voidaan korvata 
kaksoissulkuviivalla, jossa sulkuviivojen väli on 
10cm. 

Sulkualue katkaistaan liittymän tai suojatien 
kohdalla. Liittymän aukkoon voidaan merkitä 
lyhyt varoitusviiva. 

Itos 	
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Kanavoitujen JhW/ m:nn SbU]hnE 	tcn 
suunnitteluohjeide 
ohjeen kohtaa 6D 

Lyhyt sulkualue ennen saareketta voidaan mer-
kitä sulkuviivoin. Myös ennen sivutien saareket-
ta liittymässä voidaan sulkualue jättää merkitse-
mättä. 

Wflll1flllTHffHfflUuJIfliffflff1flh1flTflJuffl 11  

Maalikärjen enimmäispituus saadaan taulukosta 
s.6B-1 6. 

Maalikärjen pituus 

6B-17 
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PYSÄYTYSVI IVA 
0 
U) 
0 

0 

0 

Pysäytysviiva on yhtenäinen valkoinen tien 
polkkisuuntainen viiva. Sillä voidaan osoittaa 
palkka, jota ennen ajoneuvo on liikennemer-
km tai lilkennevalon mukaisesti pysäytettävä 
(TLA 38). Rautatien tasoristeyksessä pysäy-
tysvliva sijoitetaan liikennemerkin 232 koh-
dalle ja muualla siten, että sen taakse pysäh-
tyneestä ajoneuvosta on mandollisimman 
hyvä näkemä risteävälle tielle (LMp 32). 

Liikennemerkin 232 yhteydessä pysäytysvii-
vaa käytetään aina, milloin se on teknillisesti 
mandollista (LMp 32). Pysäytysviivaa voidaan 
käyttää myös liikennemerkkien 391 ja 392 yli-
teydessä. 

Ennen pysäytysviivaa merkitään sulkuviiva. 

Pysäytysviiva merkitään yleensä vähintään 1 
metrin etäisyydelle päätien reunaviivan jatkeesta 
(tai ajoradan reunasta). Milloin pysäytysviiva 
sijoitetaan ennen suojatietä, tulee pysäytys-
viivan ja suojatien välin olla vähintään 0,5 m 
(LMp 32). 

Paloaseman, rautatien tasouisteyksen, avattavan 
sillan tms. liikennevaloissa pysäytysviiva merki-
tään < 5 m ennen opastinta. Liikennevaloissa 
pysäytysviiva sijoitetaan siten, että sen taakse 
pysähtyneestä ajoneuvosta näkee valo-opasti-
men. 

Paloasema 
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Liikennevaloin ohjatussa liittymässä voidaan 
pysäytysviiva ennen suojatietä jättää merkitse-
mättä. 

Jos liittymän ja suojatien väli on vähintään 6 m, 
voidaan pysäytysviiva merkitä ennen liittymää. 
Jos väli on pienempi, pysäytysviiva merkitään 
ennen suojatietä. 

- 1 
	

- 

v 

1111111 
(0 

Al 1111111 
II- 

Pysäytysviiva merkitään kohtisuoraan pysäytet-
tävää liikennettä vastaan. Pitkä pysäytysviiva 
voidaan taittaa. 

r7  
Eri ajokaistojen pysäytysvi ivat voidaan porrastaa. 

1 
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VÄISTÄM ISVI IVA 

Väistämisviiva on pienistä valkoisista kolmi-
oista muodostuva tien poikkisuuntainen viiva. 
Väistämisviivalla voidaan tehostaa liikenne-
merkillä 222 (väistämisvelvollisuus kohdatessa) 
tai 231 (väistämisvelvollisuus risteyksessä) ii-
moitettua väistämisvelvollisuutta (TLA 38a). 

Väistämisviiva merkitään yleensä välittömästi 
ennen risteävää tietä sellaiseen kohtaan, josta 
on mandollisimman hyvä näkemä risteävälle 
tielle. Väistämisviiva merkitään vähintään 1 
metrin etäisyydelle risteävän tien reunaviivan 
jatkeesta tai ajoradan reunasta. 

Väistämisviivan käyttöä suositellaan, jos liitty-
mässä ei ole reunamerkintöjä, tai kun pysäytys-
kohdan hahmottaminen muuten on vaikeaa. 

Ennen kapeaa tienkohtaa väistämisviiva merki-
tään siten, että sen kohdalta kapea kohta on 
selvästi havaittavissa ja että vastaantuleva ajo-
neuvo mahtuu hyvin sivuuttamaan. 

Väistämisviivan kolmion leveys on 50 cm ja 
kolmioiden väli on 30-50 cm. Kolmiot sijoi-
tetaan tasavälein (LMp 32 a). 

7 

1 I 	 1 

Väistämisviivaa voidaan käyttää myös kevyen 
liikenteen väylälläväistämisvelvollisuutta osoitta-
van liikennemerkin tehostamiseksi. 

6B-20 
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Väistämisviivaa ei merkitä liikennevaloin ohjatus-
sa liittymässä. 

Väistämisviivaa ei yleensä merkitä ennen suoja- 
tietä, joka on merkitty tiemerkinnöillä. 

Jos suojatie on merkitty > 6m ennen risteystä, 
voidaan väistämisviiva merkitä suojatien jälkeen 
välittömästi ennen risteystä. 

Ennen väistämisviivaa merkitään kaksisuuntai-
sula teillä sulkuviiva. 

Pitkä väistämisviiva voidaan taittaa. 
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SUOJATIE 

Suojatie osoittaa tien osaa, joka on tarkoitettu 
jalankulkijoiden käytettäväksi ajoradan, pyörätien 
tai raitiovaunukaistan ylittämiseen. 

Suojatie voidaan osoittaa valkoisella ajoradan 
suuntaisella juovituksella (TLA 37). Erityisesti 
kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta suoja- 
teiden merkitseminen on tärkeää. Kaikki suoja- 
tiet tulisi merkitä myös tiemerkinnällä. 

Suojatie merkitään saman levyisenä kuin siihen 
liittyvä väylä. Suojatien vähimmäisleveys (c) 
saadaan viereisestä taulukosta: 

Suojatie merkitään koko tien leveydeltä. Saa-
rekkeen ja sulkualueen kohdalla suojatietä ei 
merkitä. 

nopeusrajoitus vähirnmäisleveys c 

>60 km/h 	4,0 m 
<60 km/h 	2,5 m 

6B-22 
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Suojatieri viivat merkitään liikenteen suuntaisina. 

.]1flhi 	 'iti;1I 

Kohdissa, missä on pieni kaarresäde, viivat 
voivat olla kaarevia. 

6B-23 



Pyörätien jatke merkitään saman levyisenä kuin 
siihen liittyvä pyörätie. Pyörätien jatkeen vähim-
mäisleveys on 2 m. 

'ts 	
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PYÖRÄTIEN JA 

o,so 

Pyörätien jatke osoittaa tien osaa, joka on tar-
koitettu pyöräilijöiden käytettäväksi ajoradan tai 
raitiovaunukaistan ylittämiseen. 

Pyörätien jatke voidaan osoittaa jatkeen mo-
lemmin puolin olevalla valkoisella katkovii-
valla (TL.A 37). 

Seuraavat merkinnät ovat mandollisia: 
Yhdistetty pyörätie 	Pyörätie 

-__ 

Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain 

tai 

mmmin 
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Pyörätien jatke merkitään liikenteen suuntaisena. 

• if 	 . . 	 .• .• 
2 2 	 . u 
2 2 	 . . 	 . . 
2 2 	 . . 	 1 • 
2 2 	 - • 2 2 	 • • 	 • 

• 2 	 • • 	 1 

•ilflia 

Pyörätien jatke merkitään ylitettävän tien koko 
leveydeltä. Sulkualueen kohdalla pyörätien 
jatketta ei merkitä (kts. SUOJATIE s.6B-22). 

6B-25 
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AJOKAISTAN UOLET 

Valkoisella ajokaistanuolella voidaan ryhmit-
tymistä varten osoittaa, mihin suuntaan tai 
suuntiin asianomaista ajokaistaa käyttävä saa 
risteyksestä poistua (TLA 40). Ajokaistanuoli 
voidaan merkitä myös tehostamaan liikenteen 
ohjausta, milloin risteysjärjestelyjen tms. syyn 
johdosta ajokaistan valinnassa saattaa syntyä 
epäselvyyttä. 

Ajokaistanuoli merkitään yleensä, jos kaksi- tai 
useampikaistaisen tulosuunnan joitain ajokais-
talta suoraan ajo on kielletty. 

Nuolia ja niiden peilikuvia yhdistellään tarpeen 
mukaan vastaamaan kulloinkin tarkoitettuja 
ajosuuntia. 

Ajokaistanuolten merkitsemistä suositellaan, mil-
loin käytetään ajoradan yläpuolisia ryhmitys-
merkkejä 412-415 tai opasteita. Ajoradan ylä-
puoliset opastusmerkit ilman ryhmitysmerkkejä 
412-415 eivät ole velvoittavia, jos ajokaistanuolia 
ei ole merkitty. 

Nuolten volimatko d 	- 

Ajokaistanuolet merkitään tulosuunnan jokaiselle 
ajokaistalle. Eri ajokaistojen nuolet sijoitetaan 
rinnakkain. 

5-- 1Cm 
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Ajokaistanuolet sijoitetaan siten, että ajoneuvon 
kuljettaja voi riittävän ajoissa valita oikean ajo- 
kaistan. Jokaiselle ajokaistalle merkitään 2-4 
ajokaistanuolta, joista ainakin yksi ennen sul-
kuviivan alkua. 

Nuolten koko ja kanden peräkkäisen nuoten 
välimatka valitaan seuraavan taulukon mukaan: 
nopeusrajoitus nuoien pituus vaiimata a 

<60 km/h 	5.0 m 	20.30 m 
>60 km/h 	7,5 m 	40.50 m 

Jos ryhmittymisalue on niin lyhyt, että vain yksi 
ajokaistanuoli voidaan merkitä, se merkitään 
ryhmittymisalueen alkupäähän. 

Ajokaistanuolet merkitään ajokaistan keskelle 
siten, että nuolen keskilinja (kts. mitoituskuvat 
s.6B-28-31) sijoitetaan ajokaistan keskilinjalle. 

Alkavan kaistan ensimmäinen ajokaistanuoli 
merkitään kohtaan, jossa kaistan leveys on 
vähintään 2,5 m. Viimeinen ajokaistanuoli mer-
kitään 5-10 m ennen liittymää. 

Ajokaistanuolten mitoitus on esitetty sivuilla 	Jalkakäytävällä ja pyöräteillä voidaan ajokais- 
6B28-29. Myös s.6B-30-31 esitetty mitoitus on 	tanuolella osoittaa kulkusuunta (kts. KEVYEN 
mandollinen. 	 LIIKENTEEN VÄYLÄT s.6D-16). 

Kulkusuuntaa osoittavien ajokaistanuolten käyt-
töä suositellaan alikulkutunneleissa ja yksisuun-
taisilla pyöräteillä. 

Jalkakäytävällä ja pyörätiellä käytettävien nuol-
ten mitoitus on esitetty sivulla 6B-32. 

6B-27 
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AJOKAISTANUOLTEN MITOITUS 

Tyippä nuoli 
Mitoitusnopeus> 60 kmlh 

____
- - 

	 - - -5 
	

2,05 

7.50 

J 	1 

1 

Nuolen mittalinja, joka sijoitetaan ajokaistan keskilinjalle 
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AJOKAISTANUOLTEN MITOITUS 

Tyippä nuoli 
Mitoitusnopeus ̂  60 km/h 

CD 

CD 

4 

CD 

L[) 

d 

4 	 - 	 -4 	- 

Nuolen mittaUnja, joka ljoltetaan ajok&stan keskUnjaIIe 

6B-29 



'! 	 LIIKENTEEN OHJAUS 	1992 
Tiemerkinnät 

AJOKAISTANUOLTEN MITOITUS 

Terävä nuoli 
Mitoitusnopeus> 60 km/h 

_______ 445 	 _\___ 	 - 

45 

flT 
- - Nuolen mittalinja, joka sijoitetaan ajokaistan keskilinjalle 
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AJOKAISTANUOLTEN MITOITUS 

Terävä nuoli 
Mitoitusnopeus ̂  60 km/h 

c 

Nuolan mittalinla. joka sijoitetaan ajokaistan keskilinjalle 
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AJOKAISTANUOLTEN MITOITUS 

Pyörätien ajosuuntanuoli 

Nuolen koko valitaan tilanteen mukaan. 

200 

Mttl ija_ 

1 00 

uI 	060 	0,40 
DI 1 

_______ 	Mtahnj 

_____Q 
N 
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AJOKAISTAN PÄÄTTYMISNUOLI 

Valkoisella ajokaistan päättymisnuolella voi-
daan ilmoittaa ajokaistan päättymisestä (TLA 
41). 

Ajokaistan päättymisnuoli suositellaan merkittä-
väksi kun liikenteelle halutaan ilmoittaa pitkään 
jatkuneen ajokaistan päättymisestä. 

Ajokaistan päättymisnuoli merkitään aina ohitus- 
kaistan loppupäässä, sekä ajokaistan päättyes-
sä, jos nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h. 

Moottoriväylien liittymiskaistoilla ajokaistan päät-
tymisnuolta ei merkitä. 

Ajokaistan päättymisnuolten sijoitus ja niiden 
suositeltava lukumäärä ilmenee seuraavasta 
kuvasta ja taulukosta. Viimeinen nuoli sijoite-
taan kohtaan, jossa ajokaista on kaventunut 
noin 2,5 metriin. 

Esimerkkejä ajokaistan päättymisnuolen käytös-
tä on sivuilla 6D-1 217 ja 18. 
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AJOKAISTAN PÄÄTTYMISNUOLEN MITOITUS 

YLEISILLÄ TEILLÄ KÄVTETTÄVÄT NUOLET 

Mitoitusnopeus> 60 km/h ja ajokalstan leveys > 3,5 m. 

25 cm 

u- 
N 
c 

Lr 
N 

5 cm 

Ii 

7 50 

Mitoitusnopeus ̂  60 km/h tai ajokaistan leveys < 3,5 m. 

25cm 
Mtahnja 

5 00 

SUORA AJOKAISTAN PÄÄTTYMISNUOLI 

c flfl 

ittalinja 
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i'vs ÄKÖNTIPU!JN!T 

sellä valkoisella viivalla. Samanlaisella vii-
valla voidaan osoittaa ajoneuvojen sijoitus 
alueen sisällä (TLA 42). 

Pysäköintialueen erottamisessa tai ajoneuvo-
jen sijoituksessa alueen sisällä käytettävän 
viivan leveys on 10 cm (LMp 36). 

Pysäköintimittarein varustetuilla pysäköintialu-
eilla pysäköintiruudut merkitään. 

liii IlIIIIIIIIIIIIIITIIIIIITI)IIITUTI!uJI!lujuJIjUTUTjllflhIflhU IUIIIUIITUTIJflIIII!IIIIIIIIIIW 

Erillisillä pysäköintialueilla voidaan ajoneuvon 
pysäkäimiseen tarkoitetut alueet rajata valkoi-
sella viivalla. 

/I  
iEj 	IoI 

1/ 

Pysäköintiruutuun merkityllä tunnuksella voidaan 
parantaa määrätylle ajoneuvo- tai käyttäjäryh- 
mälle varatun pysäköinti- ja pysäyttämispaikan 
havaittavuutta. Tunnuksen käyttö edellyttää 

KoIntipaIan merkitsemista liikennemerkein. II1I11I1IIIIIIuuIlIIIIIIIiltlIjIjIIIIIIIIIIIIItIIIIIIllh1IIlI1IHIIl11I1IiIlIIIL 

ItItIIlIIlIIllII 	Ifiulilhil IllIllIllIllIl IIIIIIIIIIIIlIlIuuI IIIUIIHWJIIJIIDIWIuIIIII 

TH46 
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LINJA-AUTON PYSÄKKI 

Keltaisella yhtenäiseflä reunamerkillä voidaan 
osoittaa linja-auton tai raitiovaunun pysäkkiin 
liittyvä pysäyttämlsraJoltus(TLA 43). 

Linja-auton tai raitiovaunun pysäkin rajoit-
tuessa reunakiven ylä- ja sivupintoihin py-
säkkialueen pituuden osoittamiseksi keltainen 
reunamerkintä. Reunamerkintä voidaan kui-
tenkin jättää tekemättä, milloin pysäkkialue 
ulottuu 12 metriä pysäkin merkistä molempiin 
suuntiin (LMp 37). 

Merkinnän käyttö parantaa linja-auton pysäkin 
havaittavuutta ja helpottaa pysäkin pituuden 
arviointia. 

Linja-auton pysäkin liikennemerkin tehostami- 
seksi voidaan käyttää BUS-merkintää (TLA 45). 

6B-36 
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TÖYSSY 

Valkoista ruutumerkintää käytetään paranta-
maan töyssyn tai korotetun suojatien havait-
tavuutta (TLA 44a). 

Merkintä sijoitetaan töyssyn luiskiin. 

Merkinnän ruudun sivun pituus on 10-50 cm. 
Ruutumerkintä mitoitetaan siten, että tu-
losuunnassa on näkyvissä vähintään kaksi 
ruuturiviä (LMp 38 a). Pysyviksi tarkoitettujen 
töyssyjen tai korotettujen suojateiden ruutumer-
kinnöissä ruudun sivun pituudeksi suositellaan 
> 30 cm. 

/ 
111 

111 

/ 
. .• 
•: 
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H ERÄTERAI DAT 

Poikitiain ajosuunnassa oleva kapeiden val-
koisten viivojen ryhmä (heräteraidat) Ilmoittaa 
tienkohdasta, jossa tulee noudattaa erityistä 
varovaisuutta ja kiinnittää huomiota ajono-
peuteen. Poikkiviivojen vaikutuksen tehosta-
miseksi voidaan käyttää ääntä tai tärinää 
aiheuttavia rakenneratkaisuja (TLA 44 b). 

Heräteraidat merkitään tien poikkisuunnassa 
yhdelle tai useammalle ajokaistalle. 

Heräteraitaryhmä muodostuu yleensä 3-5 tasa- 
välein sijoitetusta viivasta. 

Heräteraitaryhmä toistetaan sopivin välein. 

Heräteraitojen leveys on 10-20 cm. Raitojen 
tehostamiseksi käytettävät ääntä ja tärinää 
aiheuttavat rakenneratkaisut voidaan sijoittaa 
raitojen kohdalle tai ulkopuolelle (LMp 38 b). 

Heräteraitoja ei sijoiteta 50 m lähemmäksi liitty-
mää tai kohdetta, joka vaatii ajoneuvon kuljetta-
jalta erityistä tarkkaavaisuutta. 

6B-38 
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VÄISTÄM ISVELVOLLISU UTTA 
OSOITTAVA ENNAKKOMERKINTÄ 

Väistämisvelvoifisuutta osoittavaa valkoista en-
nakkomerkintää voidaan käyttää liikennemerkin 
231 väistämisvelvollisuus risteyksessä tehosta-
miseksi (TLA 45). 

Merkinnän käyttö on suositeltavaa väistämisvel-
vollisuuksien muuttuessa ja vaarallisessa ris-
teyksessä. 

Merkintä sijoitetaan ajokaistan keskelle 2-25 m 
ennen liittymää tai suojatietä. 

Väistämisvelvollisuutta osoittavaa ennakkomer-
kintää ei käytetä ennakkomerkkinä käytettyjen 
liikennemerkkien 231 ja 232 kohdalla. 

Liikennevaloin ohjatussa liittymässä merkintää 
voidaan käyttää ennen pysäytysviivaa tehosta-
maan liikennemerkillä osoitettua väistämisvel-
vollisuutta silloin, kun liikennevalot eivät ole 
toiminnassa. 

6B-39 
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VÄISTÄMISVELVOLLISUUTTA OSOITTAVAN MERKINNÄN MITOITUS 



'tos 	
LIIKENTEEN OHJAUS 	1992 
Tiemerkinnät 

STOP-M ERKI NTÄ 

Pakollista pysäyttämistä osoittavaa valkoista 
STOP-ennakkomerkintää voidaan käyttää pa-
kollista pysäyttämistä osoittavien liikennemerkki- 
en 232, 391 ja 392 vaikutuksen tehostamiseksi 
(TLA 45). 

Merkinnän käyttö on suositeltavaa erityisesti 
silloin, kun uusi pakollista pysäyttämistä osoitta-
va liikennemerkki asetetaan. 

STOP-merkintä sijoitetaan ajokaistan keskelle 
2-25 m ennen pysäytysviivaa. liittymää tai suo-
jatietä. 

6B-41 
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STOP- MERKINNÄN MITOITUS 

Nopeus> 60 km/h 

Ruudun koko 10 x 10 cm2 

2,15 m 

MIttaIlnJa  

Nopeus <60 km/h 
taajamassa 

Ruudun koko 10 x 10 cm 2  

L Mittalinja 

6842 
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JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄ- 
LIIKENTEELLE TARKOITETTU 
TIENOSA 

Valkoisia merkintöjä voidaan käyttää osoitta-
maan jalankulku- tai polkupyöräliikenteelle tar-
koitettua tien osaa. Merkinnän käyttöä suositel-
laan kun pyörätie ja jalkakäytävä kulkevat rin-
nakkain (liikennemerkit 424 ja 425) (TLA 45). 

Merkintöjä voidaan käyttää myös muulloin, kun 
halutaan korostaa, että väylä on tarkoitettu ja-
Iankulkijoile tai polkupyöräilijöille. Tarpeen vaa-
tiessa voidaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
tarkoitetut tienosat erottaa yhtenäisellä, 10 cm 
leveällä valkoisella viivalla. 

Merkintää voidaan käyttää esimerkiksi linja- 
auton pysäkin kohdalla varoittamaan pyörätiestä 

iTIE 
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JALANKULKULIIKENTEELLE TARKOITETUN TIENOSAN TUNNUKSEN MITOITUS 

Ruudun koko 5 x 5 cm 2  tai 3 x 3 cm2  

6B-44 
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POLKUPYÖRÄLIIKENTEELLE TARKOITETUN TIENOSAN TUNNUKSEN MITOITUS 

Ruudun koko 5 x 5 cm2  tai 3 x 3 cm2  

6B-45 
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P-MERKINTÄ 

Pysäköintiruutu voidaan varustaa valkoisella 
pysäköintipaikkaa osoittavalla P-merkinnällä. 
Merkintää käytetään yleensä, kun pysäköinti-
ruutu on vaikeasti havaittavissa tai sijainniltaan 
poikkeuksellinen (TLA 45). 

P-merkintä tehdään pysäköintiruudun keskelle 
siten, että se on ajosuunnasta luettavissa, 

LI 
ii  

M ITO 1 TU S: 

Mitat millimetreissä 

600 
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TAXI-MERKINTÄ 

ValkoiseNa TAXI-rnerkinnällä voidaan tehostaa 
liikennemerkeillä taksiasema-alue (375) ja taksin 
pysäyttämispai kka (376) takselUe varattuje n 
ruutujen tai alueiden havaittavuutta (TLA 45). 

TAXI merkitään taksiruudun keskelle siten, että 
se on ajosuunnasta luettavissa. Takseille vara-
tuilla alueilla merkintä sijoitetaan alueen alku-
päähän ja toistetaan tarpeen vaatiessa. 

MITOITUS: 
Ruudun koko 10 x 10 cm 2  

1 

1 IU Cm Mittalinja 
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BUS—MERKINTÄ 

1 

Valkoista BUS-merkintää voidaan käyttää linja-
autokaistaa, linja-autofle tarkoitettua pysäköinti-
paikkaa tai pysäkkiä osoittavan liikennemerkin 
vaikutuksen tehostamiseksi (TLA 45) (kts. LIN-
JA-AUTOKAISTA s.6B-1 5 ja 6D-1 5). 

BUS-tunnus merkitään ajokaistan keskelle ja 
pysäköintipaikan etupäähän ajosuuntaan näh-
den. 

Linja-autokaistaa osoittava BUS-merkintä 
sijoitetaan linja-autokaistan alkuun ja toiste-
taan tarpeen mukaan (LMp 39). Toisto on 
tarpeen yleensä risteysten jälkeen. 

BUS-merkintääyhdessäajokaistanuolen kanssa 
voidaan käyttää osoittamaan liikennemerkillä 
linja-autoille sallittua ajosuuntaa, milloin se 
poikkeaa muun liikenteen sallitusta ajosuunnas-
ta (TLA 45), kts. LINJA-AUTOKAISTA s.6D-
15. 

MERKINNÄN MITOITUS: 

Ruudun koko 0,5 x 0,5 m2 

0 

0 
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BUS-MERKINNÄN MITOITUS: 

Nopeus > 60 km/h 
	

Nopeus <60 km/h 
taajamassa 

Ruudun koko 10 x 10 cm2 
	

Ruudun koko 10 x 10 cm' 

-1 

•.ii ••ui 
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INVALIDIN AJONEUVOLLE 
TARKOITETUN PYSÄKÖINTIPAIKAN 
MERKINTÄ 

 

0 

0 

Merkinnällä voidaan tehostaa invalidin ajoneu-
volle varatun pysäköintipaikan havaittavuutta 
(TLA 45). Merkintä on valkoinen. 

Merkintä sijoitetaan pysäköintiruudun keskelle 
siten, että se on ajosuunnasta luettavissa. 

iiI 
- 	

lI 

0 

0 
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INVALIDIN AJONEUVOLLE TARKOITETUN PYSÄKÖINTIPAIKAN MERKINNÄN 
M ITO ITU S: 

Ruudun koko 5 x 5 cm 
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NOPEUSRAJOITUSMERKINTÄ 

Merkintä sopii lähinnä teille, joilla on poikkeuk-
sellisen alhainen nopeusrajoitus. Sopivia käyt-
tökohteita ovat esimerkiksi taajamien tieosuudet, 
joilla on yleistä 50 km/h-rajoitusta alempi no-
peusrajoitus. 

Nopeusrajoitusmerkintää voidaan myös käyttää 
myös tilapäisten nopeusrajoitusten havaittavuu-
den parantamiseen. esimerkiksi työmailla. 

Merkintä voidaan sijoittaa nopeusrajoituksen 
alkamiskohtaan ja toistaa tarvittaessa. Merkintä 

6B-52 
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Nopeus > 60 km/h 
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NUMEROIDEN MITOITUS: 

Nopeus < 60 km/h 
taajamassa 

L flfl 

c1 

E 

0 

x 
0 

0 

0 

c 
•0 
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KANSAINVÄLISEN PÄÄLIIKENNE- 
VÄYLÄN MERKINTÄ 

Kansainvälisen pääliikenneväylän (Eurooppa- 
tie) viitoituksen tehostamiseksi tai selventämi-
seksi voidaan käyttää valkoista numeromerkin-
tää (TLA 45). 

Merkintä koostuu valkoisesta E-kirjaimesta ja 
tien numerosta. Kirjaimen ja numeroiden yhdis-
täminen on esitetty sivulla 6B-56. Numeroiden 
mitoitus kts. s. 6B-53 ja 54. 

Merkintä sijoitetaan ajokaistan keskelle. 

6B-55 
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KANSAINVÄLISEN PÄÄLIIKENNEVÄYLÄN MERKINNÄN MITOITUS: 

Nopeus > 60 km/h 
	

Nopeus < 60 km/h 
taajamassa 

Ruudun koko 10 x 10 cm2 Ruudun koko 10 x 10 cm 2  
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6C YHDISTELMÄTAULUKKO 

Suunnitelma-asiakirjoissa ja rakennustyömaan 
mittausaineistossa voidaan tiemerkinnät esittää 
lyhenteiflä. Suunnitelma-asiakirjoissa suositel-
laan käytettävän taulukossa esitettyä numeroly-
hennettä. Mittausaineistossa voidaan nume-
rointia soveltaa. 

merkintä numero- mitoitus käyttö 
lyhenne viiva väli lev 

keskiviiva 	- - 	- 1.1 3,0 	9,0 	0,1 > 50 km/h 
1.2 1,0 	3,0 	0,1 < 50 km!h taajamassa 

sulkuviiva 	_______________________________ 2.1 	kelt. 0 
2.2 	kelt. 
2.3 	valk. 0.1 
2.4 	valk. 0,2 mo-va 

varoitusvisva 3.1 	keit. 9,0 	3,0 	0,1 > 50 km, 
3.2 3,0 	1,0 	0,1 <5Okm/h iamar.am 	am''a 

koissa Iiitt''en 

reunaviiva 
	

4.1 
	

0. 

	

4.2 
	

0,2 	movaylat 

	

4.3 
	

0,4 	mo-väylilla 

reunaviivan - - - - - 5.1 
jatke 5.2 

5.3 
5.4 

3.0 3,0 0.1 > 50 km/h 
3,0 3.0 0.2 > 50 km/h, 0,2 m vivan Jaikeer 
3,0 3,0 0,4 mo-väylillä ramppien kohdalla 
1.0 1,0 0,1 < 50 km/h taajamassa 
1.0 1,0 0,2 50 km,h. 0.2 m vvan jälkeen 

ajokatmmm 	 - 	 - 6.1 
6.2 

----- 63 
6.4 
6.5 
6.6 

linja-autokaista 	 7.1 

ohjausviiva 	----------- 8.1 

sulkualue 	l UIuuIIIJ 	 9 

3.0 9.0 0.1 > 50 km, 5 
3.0 3,0 0.1 > 50 km/h r nmäm nn.aL.nells 
3,0 3,0 0,2 > 50 km/h ryhmittymisalueeHn 
1,0 3,0 0,1 <50 km/h taajamassa 
1,0 1,0 0,1 <5okmlhtaajamassalyhmitnnnim:m.rl. 
1,0 1.0 0.2 <50 km/htaajamassa ryhmrtt'. 

3,0 3,0 0 	- 

suhde 1:1 
pituus 0.5.1.5 m, tapauskohtaisesti 

viivan lev. väli 

	

1.5 	3.0 	mo-tiet 

	

1.0 	1,5 	päätiet 

	

0.5 	1,0 	taajamassa 
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pysäytysviiva 10 viivan leveys 0,3(0.5) m 

väistämisviiva 	7 V 7 7 V 7 	ii kolmioiden väli 0,3.0,5 m tilanteen mukaan 

suojatie 	 fl 12 suojatien leveys 	>4.0 m. jos >50 km/h 

[j <2,5 m los <50 km/h 

pyörätien jatke 	 . 13 vähimmäisleveys 	2,0 m 

.u... 

ajokaistanuolet 14.1 nuolen pituus 	>60 km/h 7.5 m 
14.2 <60 km/h 5.0 m 
14.3 kevyen liikenteen nuoli 2 m 
14.4 im 

ajokaistan 15.1 nuolen pituus 	>60 km/h 7,5 m 
päättymisnuoli 15.2 60 km/h 5.0 m 

pysäköintiruutu 16 viivan leveys 0.1 m 

linja-auton pysäkki 17 keit. 

töyssy 18 ruudun sivun pituus 0,3.0,5 m 

väistämisvelvollisuutta os. ennakkomerk. 	19 

STOP-merkintä 20.1 korkeus 	>60 km/h 4.0 m 

IV[ 	20.2 <60 km/h 1,6 m 

jalankulku liikenteelle tark. tien osa 21 

polkupyörä liikenteelle tark. tien osa 22 

pysäköintipaikka 23 korkeus 	1 m 

taksi 24 korkeus 	1,6 m 

BUS 25,1 korkeus 	>60 kmfh 4,0 rn 
25.2 <60 km/h 1.6 m 

invalidin ajon. tark. pysäköintipaikka 20 

nopeusrajoitusmerkintä 5j 	21.1 Korkeus 	'60 kur 
27.2 <60 km/h 1.6 

kansainvälisen pääliikenneväylän merk. Ei 2 28.1 korkeus 	>60 km/h 4,0 m 
28.2 <60 km/h 1.6 m 

6C-2 
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60 TIEMERKINTÄTAPAUKSIA 

REUNAMERKINNÄT ERILAISTEN LIITTYMIEN KOH- 
DALLA 

Liittymissä merkitään keskiviiva ja näkemäsuk 
kuviivaa edeltävä varoitusviiva. Sulkuviivaan 
jätetään liittymien kohdalla aukko, johon tontti-
liittymien kohdalla voidaan merkitä lyhyt varoi-
tusviiva. Vähäliikenteisten tonttiliittymien koh- 

VAHALIIKENTEINEN TONTTILIITTYMA 

dalle merkitään reunaviiva. Vilkasliikenteisten 
tonttiliittymien (huoltoasemat. terminaalit ym.). 
yksityistieliittymien ja yleisten teiden liittymien 
kohdalla merkitään reunaviivan jatke. 

VILKASLIIKENTEINEN TONTTILIITTY Ä JA YKSITYISEN TIEN LIITTYM[ 

YLEISEN TIEN LIITTYMÄ 

6D-i 
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KESKITIEN MERKINNÄT TONTTILIITTYMIEN 
KOH DALLA 

Tonttiliittymän kohdalla merkitään päätiellä kes-
ki-, varoitus- ja reunaviiva. Sulkuviivaan jäte-
tään aukko, johon voidaan merkitä lyhyt (3.0+1.0 
m) varoitusviiva. 

Keskiviiva Ja sulkuviiva 
Sulkuvilvan aukossa varoitusviiva 

Varoitusviiva ja sulkuviiva 
Sulkuviivan aukossa varoitusviiva 

Kaksoisvaroitusviiva 

Kaksoissulkuviiva 
Sulkuviivan aukossa varoitusviiva 

6D-2 
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SIVUTIE LIITTYMÄN KOHDALLA 

Päätien reunan merkitseminen helpottaa sivutien 
liikenteen ohjausta. 

Pysäytysviiva merkitään. jos liittymässä on 
STOP-merkki. Jos pysäytysviivan merkitsemi- 
nen on teknillisesti mandotonta esim. lyhyen 

Päätien ja sivutien reunaviivat liittyvät toisiinsa. 

Jos reunaviivaa ei ole merkitty esim. korotetun 
pp-tien vieressä, jätetään reunaviivan jatkekin 
merkitsemättä. Tällöin suositellaan väistämisvii-
van markitsemistä. 

Pakollista pysäyttämistä ja väistämisvelvollisuutta 
osoittavia liikennemerkkejä voidaan tehostaa 
ennakkomerkinnöillä. 
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PYSÄYTYS— JA VÄISTÄMISVIIVAN SIJOITTAMINEN 
SUOJATIEN YHTEYDESSÄ 
SUOJATIEN ETÄISYYS LIITTYMÄSSÄ < 6 M 
Jos suojatie sijaitsee lähellä liittymää, merkitään 
pysäytys- ja väistämisviiva välittömästi ennen 
suoatkti. Ennkkorrcrkintö voc an käyttäii. 

2 - 25 ir 

SUOJATIEN ETÄISYYS LIITTYMÄSSÄ> 6 M 
Jos suojatie sijaitsee kauempana liittymästä. 
merkitään pysäytys- ja väistämisviiva suojatien 
jälkeen kyseisen liikennemerkin kohdalle. En-
nen suojatietä voidaan merkitä väistämisviiva, 

jos väistämisvelvollisuutta halutaan korostaa. 
Ennakkomerkintää ei käytetä jos tilaa on vähän 
ja merkintöjen selkeys kärsii. 

Jos pyörätielle on asetettu liikennemerkki 231 
väistämisvelvollisuus risteyksessä, voidaan sille 
merkitä väistämisviiva. 

1 
2 -. 25 m 

:- 
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KANAVOITU LIITTYMÄ 

SAAREKKEELLA 
	

SULKUALUEELLA 
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LI NJA-AUTOKAISTA 

Linja-autokaistalle voidaan merkitä alku-  ja 
loppumerkinnät (kts. s.6B-1 5). Loppumerkintä 
on suositeltava. milloin linja-autokaistan jatke 
toimii muun liikenteen ryhmityskaistana. Muusta 
liikenteestä poikkeava linja -autoille sallittu ajo- 
suunta voidaan osoittaa erityisellä merkinnällä 
(kts. s. 6B-48). 

= 	 . 	 ___ 
— - - 	 ______ = .. 	-I----- 
- - 	 . 	 -* 

Linja-autokaistkn 	

1 	
NLinja-autokaistan alkumerkintä 	 ______________________________ Ioppumerkintä1 

0 
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KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 

1•I  

Keskiviiva 1 3m 

' 7,  

Ajok ui sta nuol 1 

voidaan merkitö 

tarvittaessa 
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OHITUSKAISTA 

Ajokaistan päättymisnuolet mitoitetaan ja sijoi-
tetaan kohdassa AJOKAISTAN PÄÄTTYMIS-
NUOLI, s. 6B-33 mainitulla tavalla. Ohituskaista 
voidaan lopettaa jomman kumman vaihtoehdon 
mukaisesti. Näkemät on tarkistettava tapaus-
kohtaisesti ja sulkuviivoja tarpeen vaatiessa 
pidennettävä. 
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VARALASKU PAI KKA 

Varalaskupaikan alku- ja loppupään merkinn 
tehdään päällysi 	 nn on 
en mukaisesti. 

Normaali ajokaistaleveys 

Reunaviiva 0,20 m 	

Keskiviiva3,0 • 9,0 rn 	 - 

Leveä ajokaista 

Reunaviiva 0,20 m 

N. 

Keskiviiva 3,0 + 9,0 m 

	

Ajokaistan Ievevden muutos n. 100 m 	Normaali ajokaista 3,5-3,15 m 

Leveä aiokaista n. 

2+2 ajokaistaa 

Reunaviiva 0,20 m 	 Kaksoissulkuviiva 	
1 

__________ - - 

Keskiviiva 3,0 + 9,0 m 

\__Ajokaistan päättymis - 	Vasen ajokaista päättyy 
nuoli kts. s. SB-33 	 200 m ennen kapenemiskohtaa 
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VAIHTUVASUUNTAINEN AJOKAISTA 

Kuvassa on merkintöjen lisäksi selvitetty vaihtu-
vasuuntaisen ajokaistan toimintaperiaatetta. 
Huom! Nuolet tarkoittavat liikennesuuntia, X 
suljettua ajokaistaa. 

> 

oc 
v, v, 

0 . 
o. 

Pti ___ ___ 

II 
1 	 1 	

•1 

	

r 	 ____ 

________________________ 	T!fl 

	

I_I 1 	r - • 

60-19 



! 	LIIKENTEEN OHJAUS 	1992 
Tiemerkinnät 

HAKUSANASTO 

Ajokaistanuoli 6B-26,27,28,29,30,31 .32 
Ajosuuntanuoli, linja-auton 6B-48,6D-1 4,15 
Ajokaistan päättymisnuoli 6B-33.34 
Ajokaistaviiva 6B-1 2,13 
- linjaosuudella 6B-1 2 

. 

- ryhmittymisalueella 6B-12 
Apumerkintä 6A-3 
Avattava silta 6B-1 8 
BUS-tunnus 6B-48,49,6D-1 5 
- linja-autokaistalla 6B-1 5,6D-1 5 
- linja-auton pysäkillä 6B-49 

Ennakkomerkinnät 
- pakollinen pysäyttäminen 6B-41,42 
- väistämisvelvollisuus 6B-39,40 

Erkaneminen 6B-1 2,6D-7,9,1 0,11 
Eurooppa-tie 6B-55,56 
Inva-tunnus 6B-35,50,51 
Heräteraidat 6B-38 
Kanavoitu liittymä 6D-5 
Kapea tie 
- keskitien merkinnät 6A-3,6B-1 .2,8 
- reunamerkinnät 6A-3,6B-1 0,11 

Kevyen liikenteen väylä 6B-43,44,6D-1 6 
Keskiviiva 6B-1 
Kiihdytyskaista 6D-9,1 0,11 
Korotettu suojatie 6B-37 

S Liikennevalot 6B-1 8,19.39 
Liittymiskaista 6D-9,1 0,11 
Linja-auton pysäkki 6B-1 1,43,48,49 
Maalikärki 6B-1 6,1 7,6D-9,1 0 

S Maatalousliittymä 6B-6,8 
Mitoitusnopeus 6A-4 
Moottoriliikennetie 6D-1 0 
Moottoritie 6D-9,1 1 
Nopeusrajoitus 6B52,53,54 
Ohituskaista 6D-1 7 
Ohjausviiva 6B-1 4 
Paloasema 6B-1 8 
Pysäytysviiva 6B-1 8,1 9,6D-4 

- liikennevalojen kohdalla 6B-1 9 
- rautatien tasoristeyksen kohdalla 6B-1 8 
- suojatien kohdalla 6B-1 8,6D-4 

Pysäköimisalue 6B-1 1 .35,46 
Pysäköintimittari 6B-35 

Pysäköintiruutu 6B-35,46 
Pyörätie 6B-1 ,32,43,6D-1 6 
Pyörätien jatke 6B-24 
Rautatien tasoristeys 6B-3,1 8 
Reunaviiva 6B-1 0,11 ,6D-9,1 0,11 
Reunaviivan jatke 6B-1 0,11 .6D-9.1 0.11 
Ryhmittymisalue 6A-3,6B-1 2,26.27 
Ryhmittymismerkit 6B-26 
Saareke 6B-6,6D-6 
Sulkualue 6B-1 6,1 7,6D-6 
Sulkuviiva 6B-2-7 

- ennen liittymää 6B-3 
- ennen saareketta 6B-3,6D-5 
- kanden sulkuviivan yhdistäminen 6B-2 
- liittymän kohdalla 6B-6,6D-2 
- ryhmittymisalueella 6B-3,7 

Suojatie 6B-22,23,6D-4 
Suuntaisliittymä 6D-1 3 
Taksiasema 6B-47 
Tasa-arvoinen liittymä 6B-1 
TAXI-tunnus 6B-35,47 
Tilapäiset tiemerkinnät 6A-3 
Tonttiliittymä 6B-6,8.6D-1 .2 
Tärinäraidat 6B-38 
Töyssy 6B-37 
Vaihtuvasuuntainen ajokaista 6D-1 9 
Varalaskupaikka 6D-1 8 
Varoitusviiva 6B-8 
Väistämisviiva 6B-20,21 

- liittymässä 6B-20.21 
- pyörätiellä 6B-20,6D-4 

Väistämisvelvollisuus risteyksessä 6B-20,21, 
39,40 

Väistötila 6D-8 
Yhdistetty jalankulku- ja polkupyörätie 6B-2443 
Yksityistieliittymä 6B-6,8,6D-1 
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