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Tielaitoksen julkaisuohjeet 

Tielaitoksen julkaisut ovat tärkeä osa yhteisökuvatyötä. Moni ulkopuolinen 
luo käsityksensä laitoksesta julkaisujen perusteella. Siksi on tärkeää, että 
Tielaitoksen julkaisut ovat ulkoasultaan huoliteltuja ja yhtenäisiä. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu Tielaitoksen julkaisuohjeet. 
Näiden ohjeiden mukaiset julkaisut välittävät laitosyhtenäisyyttä koko 
maassa, niin tiehallinnossa kuin tuotannossa. 

Julkaisuohjeet liittyvät Tielaitoksen graafiseen ohjeistoon. Graafinen oh-
jeisto sisältää julkaisusarjojen ulkoasun pääperiaatteet. Julkaisuohjeissa 
määritetään noudatettavat linjat yksityiskohtaisemmin. 

Tielaitoksen julkaisuohjeet koskevat koko laitosta. 

Nämä ohjeet korvaavat 1991 julkaistut julkaisuohjeet. 

Pääjohtaja 	 Lasse Weckström 

LISATIETOJA JAKELU/MYYNTI 
Heikki Heiniö Tielaitos, julkaisumyynti 
Tiehallinto, viestinta Puhelin 	0204 44 2053 
Puh. 0204 44 2238 Telefax 	0204 44 2652 



ALKUSANAT 

Tielaitoksen graafinen ohjeisto määrittelee yleisesti Tielaitoksen julkaisujen 
ulkoasua. Tarvittavat yksityiskohtaisemmat ohjeet sanoista, painotuotteiden 
rakenteesta ja ulkoasusta annetaan tässä julkaisussa. Ohjeet koskevat koko 
laitosta. 

Vuoden 1991 julkaisuohje on pääosin voimassa. Käsillä olevaan painokseen 
on tehty muutamia korjauksia ja vuoden 1998 organisaatiomuutoksen vaatimat 
tiehallintoa ja tuotantoa koskevat muutokset. Tutkimusjulkaisujen Tutkimuksia- 
ja selvityksiä -sarjat on yhdistetty selvityksiä-sarjaksi. 

Ohjeen uusimisesta on vastannut tiehallinnon viestinnässä Heikki Heiniö ja 
ohjeen uusimiseen ovat osallistuneet tiehallinnossa Anna Myllylä, Sirpa 
Haapamäki, Nils Halla, Kirsti Niemeläinen sekä tuotannossa Reijo Hukkanen. 

Julkaisuohjetta ja painatusasioita koskeviin kysymyksiin vastaa tiehallinnon 
viestinnässä Heikki Heiniö, p. 0204 442238. 

Julkaisusarjoja koskeviin kysymyksiin vastaa Sirpa Haapamäki, p. 020444 2034 

Helsigissä, syyskuussa 1999 
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Tielaitoksen julkaisuohjeet 
TIELAITOKSEN JULKAISUT 

1 JULKAISUPERIAATTEET 

1 TIELAITOKSEN JULKAISUT 
Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen yhteisökuvan näkyvä osa. 
Julkaisun sisällön ja ulkoasun perusteella monet lukijat muodostavat käsi-
tyksensä Tielaitoksen toiminnan tasosta ja luotettavuudesta. 

Laitoksen julkaisut ovat koko laitoksen julkaisuja. Niiden on siksi oltava ulko-
asultaan yhdenmukaisia ja viimeisteltyjä. 

Tielaitoksen julkaisusarjoissa julkaistaan kaikki tiehallinnon keskushallinnossa, 
tiepiireissä ja tuotannossa tehdyt sekä konsulteilta, korkeakouluilta tai tutki- 
muslaitoksilta tilatut tutkimukset, selvitykset, analyysit, suunnitelmat ja vastaavat. 

2 JULKAISUJEN RYHMITTELY 
Tielaitoksen julkaisut on ryhmitelty kohderyhmän ja sisällön perusteella loogisiin 
kokonaisuuksiin. Laitoksen sisäiseen käyttöön tarkoitetut julkaisut on erotettu 
muista. 

Julkaisun ulkoasu noudattaa tätä ryhmittelyä. Kullakin pääryhmällä on oma 
laitoksen perusväreistä valittu kansivärinsä. Alaryhmät erotetaan selkämerkein. 

2.1 Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat 
Julkaisujen välityksellä Tielaitos esittäytyy yhtenäisenä koko maassa. Laitoksen 
toimintaa kuvaavat julkaisut, kuten piirien tienpidon suunnitelmat, laitostasoiset 
toimintaperiaatteet ja tavoitteet sekä tieverkko- ja hankekohtaiset suunnitelma- 
asiakirjat ovat keskenään samannäköisiä. 

Tielaitoksen sisäiseen käyttöön laaditut toimintasuunnitelmat, ohjelmat, politiikat 
jne. noudattavat samaa ulkoasua, mutta ovat painoasultaan vaatimattomampia. 

2.2 Toimintaa ohjaavat julkaisut 
Tielaitoksen toimintaa ohjaavat julkaisut on jaettu kolmeen pääryhmään, joilla 
kullakin on oma tunnistevärinsä. 

1 Suunnittelua ohjaavat julkaisut 

2 Tuotantotoimintaa ohjaavat julkaisut 

3 Tukitoimintoja ohjaavat julkaisut 

Pääryhmät on jaettu alaryhmiin, jotka erotetaan toisistaan erivärisin selkä- 
merkein. Alaryhmät luetellaan liitteessä 1. 

Julkaisujen sisältö hyväksytään ja ohjaustaso määritellään laitoksen normin-
antokäytännön mukaisesti. 
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2.3 Tutkimusjulkaisut 

2.3.1 Tielaitoksen selvityksiä 

Tielaitoksen tutkimuksia- ja selvityksiä-sarjat ovat yhdistyneet Tielaitoksen 
selvityksiä- sarjaksi. 

Tielaitoksen selvityksiä -sarjassa julkaistaan tutkimukset, selvityksetja analyysit. 

Näitä ovat erilaiset selvitykset, tutkimusyhteenvedot, työryhmien loppuraportit 
ja laitoksen tarpeita varten toimitetut diplomitöiden lyhennelmät (sellaisenaan 
dipiomitöitä ei tulisi julkaista laitoksen sarjoissa). 

Selvityksiä-sarjan julkaisut ovat sekä kotimaisen että kansainvälisen julkai-
suvaihdon piirissä. 

2.3.2 Tielaitoksen tilastoja 

Tielaitoksen tilastoja -sarjassa julkaistaan tärkeimmät laitostasoiset tilastot, jotka 
kiinnostavat myös laitoksen ulkopuolisia tahoja. 
Näitä ovat 

Tietilasto (ent. Tie-ja vesirakennukset), S\/T-sarjan julkaisu 

Yleiset tiet 1 .1 .1 9xx 

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 

2.3.3 Vieraskieliset julkaisut 

Tielaitoksen sarjoissa ilmestyvät julkaisut voivat olla myös ruotsin- tai 
englanninkielisiä. Sarjojen nimet eri kielillä ovat: 

Tielaitoksen selvityksiä - Vägverkets utredningar - Finnra Reports 

Tielaitoksen tilastoja - Vägverkets statistiska rapporter - Finnra Statisticat 
Reports 

2.4 Tiehallinnon ja tuotannon sisäiset julkaisut 

Tiehallinnon ja tuotannon omissa sarjoissa julkaistaan kaikki lähinnä sisäiseen 
käyttöön tarkoitetut selvitykset, katsaukset, työryhmien loppuraportit, laajojen 
tutkimusten väliraportit, tilastot, analyysit, matkakertomukset jne., joilla ei ole 
syytä kuormittaa Tielaitoksen selvityksiä -sarjaa. 

2.5 Vientijulkaisut 

Tuotannon vientiyksikkö julkaisee kaikki julkaisunsa, kuten projektisuunnitelmat, 
kannattavuusselvitykset, tutkimus-, väli-, neljännesvuosi- ja loppuraportit sekä 
matkakertomukset Vientijulkaisut-Publications of Export Services -sarjassa. 
Sarjan julkaisija on Finnish National Road Administration, Export Services. 
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3 JULKAISUN TUOTTAMINEN 

3.1 Painatuspäätös 
Julkaisun painatuspäätös edellyttää sisällön, painosmäärän ja ulkoasun 
hyväksymistä. 

Julkaisun tekijäyksikön päällikkö vastaa sisällöstä, sarjan valinnasta, painos- 
määrästä ja julkaisutavasta (kirjapainotuote/elektroninen julkaisu). 

Tiehallinnon viestintäyksikkö tarkastaa, että tiehallinnon keskushallinnon 
julkaisujen ulkoasu on Tielaitoksen graafisen ohjeiston mukainen. Myös tiepiirit 
vastaavat graafisen ohjeiston noudattamisesta. Tarkastus ei koske sisäisiä 
julkaisuja. 

Tuotannon tiedottajat vastaavat graafisen ohjeiston noudattamisesta tuotannon 
julkaisuissa. 

3.2 Painaminen 

Tielaitoksen Tiehallinto ja Tuotanto ovat tehneet syyskuussa 1999 yhteis-
työsopimuksen Oy EditaAb:n kanssa koskien Editan palveluita. Sopimus kattaa 
mm .tässä julkaisuohjeessa esiintyvien Tielaitoksen sarjajulkaisujen painamisen. 

Tiehallinnon keskushallinnossa julkaisujen painattamisesta ja asioinnista kirja- 
painoon huolehtii viestintäyksikkö. Julkaisun tekijäyksikkö voi viestintäyksikön 
suostumuksella hoitaa painatuksen itse. Yksikön tulee huolehtia myös siitä, 
että julkaisu on laitoksen graafisen ohjeiston mukainen. 

Julkaisujen tekijäyksiköt toimittavat keskushallinnon viestintäyksikköön joko 
suorakuvattavat tai sähköisesti toimitetut julkaisujen sisäsivut. Viestintä tuottaa 
niihin julkaisuohjelmalla kannet ja nimiölehdet ja toimittaa koko aineiston 
kirjapainoon. Tiepiirit hoitavat painatusasiat oman käytäntönsä mukaan. 

Tuotannossa julkaisusarjojen painatusasioista vastaa tuotannon pääkonttori. 

3.3 Sähköinen julkaiseminen 

Julkaisut muotoillaan nykyisin useimmiten DTP-työkaluilla (DeskTopPublishing). 
Tekstit kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, kuvat piirretään piirto-ohjelmalla, 
valmiit kuvat skannataan ja tarvittaessä niitä muokataan ja rajataan kuvan-
käsittelyohjelmalla, ja lopulta kokonaisuus kootaan ja sen ulkoasu muotoillaan 
1. taitetaan taitto-ohjelmalla. 

Tielaitoksen vakioitujen työasemien julkaisuohjelmien ryhmässä on mm. 
PhotoShop-kuvankäsittelyohjelma sekä varsinaisena taitto-ohjelmana 
PageMaker, jotka saa käyttöön tilauksesta ja lisenssimaksut maksamalla. 

Nykyisin jo kaikkien tielaitoslaisten käytössä oleva Word97 on tekstinkäsittely -
ohjelmaksi monipuolinen ja myös Word-dokumentteihin voi sijoittaa kuvia ja 
sen avulla voi melko hyvin muotoilla dokumentin ulkoasun. Kyse ei kuitenkaan 
ole varsinaisesta taitto-ohjelmasta ja ongelmia saattaa ilmetä siirrettäessä 
dokumentteja laiteympäristöstä toiseen, esimerkiksi kirjapainoon, jolloin mm. 
sivutus voi muuttua. 
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Toimitettaessa materiaalia kirjapainoon lopputulos on varmemmin sitä mitä on 
suunniteltu, jos dokumentti tulostetaan siinä ympäristössä missä se on taitettu 
ja tulosteet toimitetaan sitten painoon kuvattavaksi. Tällöin lopputulos ei luon-
nollisesti voi olla laadukkaampi kuin mihin julkaisun tulostamisessa käytetty 
tulostin pystyy. Tulostimen olisikin syytä olla vähintään 300dpi resoluutioon 
pystyvä lasertulostin (resoluutio tarkkuus, dpi = pistettettä tuu-malle). 

Mikäli dokumentti toimitetaan kirjapainoon sähköisessä muodossa, monet pai-
not ottavat dokumentit mielellään vastaan Pdf-muodossa (PortableDocu-
mentFormat), joka on kehitetty PostScriptistä. Pdf-dokumentit on ikäänkuin jo 
kerran tulostettu muotoonsa ja niiden ulkoasu on siksi tarkkaan määritelty ja 
sidottu, vaikka Pdf-tiedostoja onkin vielä mandollista katsella näytöllä erillisen 
Reader-ohjelman avulla. 

Sekä PageMaker että esim. Word-ohjelmiin on mandollista liittää Pdf-writer-
plug-in, jonka avulla ko. ohjelmista saadaan tulostettua Pdf-tiedosto. Valitetta-
vasti Pdf-writer:n oletusasetuksissa käytettävä resoluutio on vain 72 dpi, mikä 
on sopiva esim. Internet-levitykseen mutta ei painotuotteeseen. 

Kirjoittimeksi muiden kirjoittimien joukkoon on mandollista asentaa Pdf-Distiller, 
jonka avulla saadaan tulostettua haluttuun tiedostoon Pdf-dokumentti. Distillerin 
avulla tiedoston ominaisuuksiin, mm. kuvien resoluutioon voidaan paremmin 
vaikuttaa ja näin varmistaa, että saadaan painotuotteen tekemiseksi tarpeeksi 
laadukkaita Pdf-tiedostoja. Parhaiten Pdf-tiedostojen tekeminen ja muokkaa-
minen sujuu Acrobat-ohjelmistolla, joka on kuitenkin maksullinen eikä kaikkien 
tielaitoslaisten käytössä vielä. 

Toimitettaessa materiaalia kirjapainoon sähköisessä muodossa on nykyisin Pdf-
muoto suositeltava, koska Pdf-dokumenttien osalta ei ole odotettavissa 
sivutuksen muuttumisia tms. ongelmia. Pdf-dokumenttien teossa on syytä 
muistaa vielä seuraavat asiat: 

Pdf-dokumentin mukaan tulee liittää käytetyt kirjasimet, jotta doku-
mentti avautuisi ja tulostuisi oikeanlaisena ympäristössä kuin ympä-
ristössä. Kirjasimet saadaan sisällytettyä dokumenttiin valitsemalla 
ko. vaihtoehto valintaikkunassa Pdf-tiedostoa "tulostettaessa". Kun 
kirjasimet on kerran sisällytetty tiedostoon, ovat ne Pdf-dokumentin 
mukana ja automaattisesti sen lukijoiden käytössä. 

Kuten yleensäkin toimitettaessa sähköisessä muodossa olevia 4-
värikuvia painoon, on Pdf-tiedostossakin olevien 4-värikuvien osalta 
parasta käyttää CMYK-värimäärittelyä. Värimäärittelyt saatetaan 
yleensä kohdalleen kuvankäsittelyohjelmassa, mutta myös taitto-oh-
jelmissa voidaan tehdä värimäärittelyjä ja vielä vaikuttaa bittikarttaku-
vien määrittelyihin. 

Kuvien resoluution on hyvä olla lopullisessa koossaan vähintään 300 
dpi. Valokuvien osalta tarvittava resoluutio on syytä ottaa huomioon jo 
niitä skannattaessa tai digitaalikameralla kuvattaessa. Kuvankäsitte-
lyohjelmisssa resoluutiota on helppo vähentää mutta laadun kärsi- 
mättä vaikea nostaa ellei kuvaa samalla pienennetä. Kuvien resoluu-
tio on pidettävä tarpeeksi suurena koko julkaisun tekemisen ajan - ja 
vielä tehtäessä painoon menevää Pdf-tiedostoakin, jonka resoluuti-
oksi on siis valittava vähintään 300 dpi eikä resoluutiota pidä laskea 
esim. arvoon 72 dpi, mikä saattaa olla oletusasetuksena. 
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Painoon menevää tiedostoa ei ole hyvä pakata liiaksi, varsinkaan mil-
lään tietoa hävittävällä pakkausmenetelmellä. Myös Pdf-tiedostoja 
tehtäessä niitä on mandollista pakata, mikä on esim. internetlevityk-
sessä erittäin suotavaa. Painoon menevää tiedostoa ei kuitenkaan 
pidä pakata enempää kuin mitä Acrobat-ohjelman pakkauksen auto-
maattiasetukset ja medium-taso tekee. 

3.4 Julkaisutiedon levittäminen 

Tielaitoksen asiantuntemuksen tarjoaminen ulospäin on tärkeää yhteisökuva-
työtä. Siksi on suositeltavaa, että julkaisujen tekijät esittelevät tutkimustuloksiaan 
yleistajuisesti alan ammatti- ym. lehdissä. 

Kirjasto tallentaa viitteet kaikista laitoksen omista julkaisuista LIPPI -tietokantaan 
(haettavissa intranetistä) ja laatu aiheenmukaiset luettelot lnternetiin. Kirjasto 
myös huolehtii julkaisun lähettämisestä kotimaisiin korkeakoulukirjastoihin, 
VTT:lleja niihin ulkomaisiin kirjastoihin, joiden kanssa julkaisujen vaihtosopimus 
on solmittu. Kirjaston tehtävänä on lisäksi välittää tieto uusista tutkimusjul-
kaisuista OECD:n tietutkimusohjelman alaiseen IRRD (International Road 
Research Documentation)-tietokantaan. 

Jos julkaisulla on engianninkielinen abstraktisivu, koko sivun saaminen tiedostona 
kirjastoon on välttämätöntä, jotta tietokantoihin, LlPPlin ja IRRD:hen voidaan 
sähköisesti kopioida tarvitavat tiedot. Tiedostot voi toimittaa sähköpostin liitteenä. 
Tarkempia ohjeita s. 18 Tiivistelmäsivu-kappaleessa. 

Tielaitoksen julkaisuja levitetään nykyään sekä painotuotteina että elektroni-
sessa muodossa. Tielaitoksen varsinaiset elektroniset julkaisut levitetään 
PDF-muodossa. Julkaisun levitysvälineitä ovat Inter-/intranet ja CD-ROM. 

Julkaisut, joiden kopiointi on kielletty, levitetään vain painotuotteina ja niissä 
käytetään c-copyright -merkkiä. Tällaisesta julkaisusta voidaan lnter-/intranetiin 
viedä vain viitetiedot (julkaisun nimi, hinta, mistä voi hankkia). 

Niitä julkaisuja, joista hyväksytään rajoitettu kopiointi, voidaan levittää sekä 
painettuina että elektronisessa muodossa. Painotuotteen alkulauseessa on 
maininttava, että julkaisun kopiointi on sallittu, kunhan Tielaitos mainitaan 
lähteenä. Sen sijaan aineiston edes osittainen lainaaminen muihin julkaisuihin 
on kielletty. Lisäksi on syytä todeta, että muunlaisesta kopioimisesta on erikseen 
sovittava Tielaitoksen kanssa. Internet-sivuilla ja CD-ROM:n kannessa tulee 
olla mainittuna samat kopiointia koskevat periaatteet kuin painotuotteen 
alkulauseessakin. 

3.5 Myynti ja jakelu 

Kaikki myyntiin tarkoitetut julkaisut tulee hintatietoineen toimittaa Tiehallinnon 
keskushallinnon julkaisumyyntiin ulkopuolisille asiakkaille tarkoitettua myyntiä 
varten. Tarvittava kappalemäärä vaihtelee. Keskimäärin julkaisuja tarvitaan 
muutamia kymmeniä. Jakelusta vastaa julkaisun tuottaja. Jakelusta voidaa 
sopia painotalon kanssa. 

Tiehallinnon yksiköt voivat toimittaa kohtuullisen määrän uusia toiminta- ja 
suunnitelma-asiakirjojaan, esiteaineistoa, tiedotuslehtiä sekä sisäisiä julkaisu- 
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ja julkaisumyyntiin jaettaviksi. 

Kaikkia Tielaitoksen julkaisuja, maksullisiaja ilmaisia, on toimitettava vähintään 
kaksi kappaletta kirjastoon. 

3.6 Kustannukset 

Julkaisujen tekijäyksiköt maksavat julkaisujen laatimisesta ja painatuksesta 
aiheutuvat kustannukset. 

3.7 Julkaisujen vaihtosopimukset 

Kirjastolla on julkaisujen vaihtosopimukset voimassa kotimaisten korkeakou-
lukirjastojen, pohjoismaisten tielaitoskirjastojen ja muutamien kansainvälisten 
tiealan laitosten kanssa kanssa. Pyynnöstä kirjasto toimittaa lisäksi yksittäisiä 
kappaleita muillekin kirjastoille, joilta saadaan vastalahjaksi julkaisuja. 

Mikäli uusia sopimuksia julkaisujen vaihdosta tehdään, ne tulisi hoitaa yhteis-
työssä kirjaston kanssa. 

4 TEKIJÄNOIKEUS 

4.1 Tekijänoikeuksista yleensä 

Tielaitoksen julkaisutoiminnan yhteydessä syntyy erilaisia kirjoituksia, taulukoita 
ja kuvamateriaalia, jotka omaperäisyytensä ja itsenäisyytensä perusteella 
ylittävät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen ja nauttivat siten tekijänoikeussuojaa. 
Suoja-aika on pääsääntöisesti 70 vuotta, taulukoilla kuitenkin vain 15 vuotta. 

Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoskappaleiden valmis-
tamisesta, julkaisemisesta ja muusta yleisön saataville saattamisesta. Teki-
jänoikeussuojan piiriin kuuluvaa aineistoa ei näin ollen saa kopioida ilman tekijän 
lupaa. Poikkeuksia tästä kiellosta ovat muutaman kopion ottaminen yksityiseen 
käyttöön ja yleisen siteerausoikeuden käyttäminen. Siteerata saa hyvän tavan 
mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. 

Teoksen levittämisen yhteydessä on tekijän nimi aina mainittava, jos hänen 
panoksensa julkaisun laatimisessa on merkittävä. Valokuvan kuvaajan nimi 
onmuistettava mainita joko kuvan yhteydessä tai nimilehden kääntöpuolella, 
jos julkaisussa on vain yhden kuvaajan kuvia. Myös siteerausoikeutta käytettäessä 
on aina muistettava mainita tekijän nimi. 

Teosta ei saa ilman tekijän erillistä lupaa muuttaa tekijää loukkaavalla tavalla. 
Vähäiset tekstitarkistukset ja valokuvien rajaamiset ovat kuitenkin sallittuja. Jos 
julkaisusta otetaan uusintapainos, tekijälle on annettava mandollisuus korjata 
julkaisu ajan tasalle. 

Erityissäännösten vielä puuttuessa sovelletaan samoja tekijänoikeussäännöksiä 
sekä painotuotteisiin että sähköisessä muodossa julkaistaviin teoksiin. Internet-
sivujen kopiointia koskevat siis samat rajoitukset kuin painotuotteiden kopiointia. 
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4.2 Julkaisujen laatiminen 

Julkaisuja laadittaessa on huolehdittava siitä, että Tielaitoksella on tai että se 
tarvittaessa sopimalla hankkii riittävät oikeudet käytettävään materiaaliin. 

4.2.1 Oman henkilöstön tuottama aineisto 

Kun Tielaitoksen palveluksessa olevan henkilön varsinaisiin työtehtäviin kuuluu 
julkaisussa käytettävän materiaalin laatiminen, saa Tielaitos työnantajana auto-
maattisesti ilman eri korvausta käyttöoikeuden valmistettuun aineistoon. Tie- 
laitoksen käyttöoikeus käsittää oikeuden painattaa julkaisukappaleita sekä myydä 
ja levittää niitä muutenkin yleisön keskuuteen. Tielaitoksella on kuitenkin oikeus 
hyödyntää valmistettua materiaalia vain oman toimialansa puitteissa. Laajem-
masta käytöstä on sovittava erikseen aineiston laatijan kanssa. 

Jos julkaistavan materiaalin valmistaminen ei kuulu työntekijän normaaleihin 
työtehtäviin, on asiasta sovittava tapauskohtaisesti. Tällöin on sovittava työn 
sisällöstä ja maksettavasta korvauksesta sekä siitä, millä ajalla materiaali 
valmistetaan. 

4.2.2 Konsulteilta tilattu aineisto 

Kun julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa hankitaan ulkopuoliselta konsultilta, on 
huolehdittava siitä, että Tielaitokselle sopimusteitse siirtyy riittävän laaja 
käyttöoikeus tai tarvittaessa tekijänoikeudet aineistoon. Työn tilaajan on aina 
tapauskohtaisesti ratkaistava, kuinka laajat käyttöoikeudet Tielaitoksen on 
tarkoituksenmukaista hankkia tilattavaan aineistoon. 

Tekijänoikeuksien kannalta on tarpeen määritellä mm. tilatun aineiston käyttö-
tarkoitus, miten julkaisua levitetään (painotuote/intra-/lnternet) ja arvioitu 
levikkimäärä. Joissain tilanteissa Tielaitokselle saattaa olla tärkeätä varata 
itselleen oikeus tehdä aineistoon muutoksia tai siirtää saadut tekijänoikeudet 
edelleen kolmannelle osapuolelle. Tekijänoikeuksien yleisluonteinen siirtäminen 
ei kata viimeksi mainittuja oikeuksia, vaan niistä on aina nimenomaisesti ja 
erikseen sovittava. Muutenkin on selvempää sopia kirjallisesti, minkälaiset 
oikeudet tarvitaan kuin puhua vain yleisesti tekijän- tai käyttöoikeuksien 
siirtämisestä. 

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot sellaisenaan eivät aina turvaa 
Tielaitokselle riittävän kattavia oikeuksia, joten tekijänoikeudet on syytä kirjata 
itse sopimustekstiin. 
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II KIRJOITTAJAN OHJEET 
Kirjoittajan ohjeet on laadittu soveltaen yleisiä tieteellisten kirjoitusten laati-
misohjeita ja alan standardeja. Julkaisujen ulkoasuvaatimukset perustuvat 
Tlelaitoksen graafiseen ohjeistoon. 

5 JULKAISUN RAKENNE 
Tielaitoksen julkaisuihin tulee sisältyä seuraavat osat luetellussa järjestyksessä 
(pakolliset tiedot lihavoituna): 

Etukansi 

Nimiösivu ja sen kääntöpuoli 

Tiivistelmäsivu, julkaisun tai normin kuvailulehti 

Esipuhe, alkusanat tai vastaava 

Sisällysluettelo 

Symboli- tai lyhenneluettelo 

Varsinainen tekstiosa 

Kirjallisuusluettelo 

Liitteet 

(Hakemisto) 

Takakansi 

5.1 Kannet 
Etu- ja takakannen perustaitot ja värit ovat liitteen 2 mukaiset. 

Kansien typografinen asu on aina suunniteltava ja toteutettava huolellisesti,sillä 
kansi antaa yleiskuvan sisällöstä. Kansikuvan on oltava graafisesti ja esteettisesti 
hyvä. On ehdottomasti parempi jättää kansikuva pois ja tyytyä vaikka tyhjään 
tilaan kuin käyttää heikkotasoista kuvaa. 

Tielaitoksen toiminta- ja suunnitelma-asiakirjoissa sekä Tielaitoksen tutkimuksia- 
ja Tielaitoksen tilastoja -sarjan julkaisujen etukannessa suositellaan käytettä-
väksi korkeatasoista mustavalko- tai värivalokuvaa. 

Takakansi 

Takakanteen sijoitetaan tietoja esim. julkaisusarjan tuoreimmista nimekkeistä, 
aikaisemmista samanaiheisista julkaisuista tai kyseisen julkaisun tärkeimmistä 
tuloksista. 

5.2 Nimiölehti 
Nimiölehdelle merkitään tiedot liitteenä 3 olevan asettelumallin SFS 4414 
mukaisesti. 
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Nimeke eli julkaisun nimi 

Nimekkeessä ilmaistaan julkaisun aihe ja sisältö lyhyesti ja täsmällisesti. 
Nimekkeen on kuitenkin sisällettävä riittävästi informaatiota, jotta se herättäisi 
lukijan kiinnostuksen. Nimekkeen ensimmäiset sanat ovat tärkeimmät. 

Selittävät ilmaisut sijoitetaan nimekkeen loppuosaan ns. alaotsikoksi. 

Tekijä(t) 

Henkilö(t), työryhmä tai toimintayksikkö, joka on luonut julkaisun ja jolla on 
päävastuu sen sisällöstä. Henkilö/työryhmä voidaan mainita tekijänä Tielaitoksen 
selvityksiä -sarjassa sekä sisäisissä julkaisuissa. Henkilöllä/työryhmällä on 
tällöin ollut olennainen luova panos tutkimuksen teossa. Jos tekijöiden osuus 
rajoittuu pääosin valmiin aineiston kokoamiseen tai tutkimus on konsultin tekemä, 
kerrotaan tekijöiden osuus vain esipuheessa. Tekijäksi ei ole myöskään syytä 
merkitä tutkijan esimiestä, joka on antanut yleisluonteisia ohjeita tai tarkastanut 
käsikirjoituksen. 

Tielaitoksen toimintaa, suunnitelmia, kannanottoja, ohjeita tms. käsittelevissä 
julkaisuissa tekijä on yleensä tiehallinnon keskushallinto tai tiepiiri. 

Suunnitelma -asiakirjoissa voidaan eri yhteistyötahot (esim. kunnat) mainita 
nimiölehdellä Tielaitoksen nimen yhteydessä. Yhteistyökumppanin tunnusta ja 
logoa saa käyttää kannessa vain kuva-alueella. 

Konsultin nimi ei näy minkään julkaisun kansi- eikä nimiölehdellä. Konsultin 
osuus kerrotaan julkaisun esipuheessa tai johdannossa. 

Julkaisusarjan nimi ja sarjan osan järjestysnumero 

Tielaitoksen yhteiset julkaisusarjat ovat: 

Tielaitoksen selvityksiä 

Tielaitoksen tilastoja 

Lisäksi tiehallinnolla ja tuotannolla voi olla oma sisäinen sarjansa. 

Sarjoissa ilmestyvät julkaisut numeroidaan juoksevasti vuosittain esim. 8/1998. 
Sarjan sisäisen numeron saa kirjastosta 

Kustantaja ja/tai julkaisija 

Tielaitos, Tiehallinto tai Tuotanto julkaisusta riippuen. 

Kustannuspaikka ja julkaisuvuosi 

Julkaisijan kotipaikka eli Helsinki tai piirikonttorin sijaintipaikkakunta. 

Julkaisuajankohdaksi riittää pelkkä vuosi. Tarkempi julkaisun valmistumis-
ajankohta näkyy mm. esipuheen päiväyksestä. 
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5.3 Nimiölehden kääntöpuoli 

Nimiölehden kääntöpuolella ilmaistaan seuraavat tiedot: 

Sen toimittajan, kääntäjän, kuvittajan, valokuvaajan tms. henkilön nimi ja/tai 
yhteisänimi, joka on huolehtinut julkaisun toimittamisesta, kääntämisestä, 
kuvittamisesta yms. 

Painos 

Muu kuin 1. painos on aina ilmoitettava. Esim. 2. painos, 3. korjattu painos. 

Standardinumerot ISBN ja ISSN sekä TIEL -numero sekä sarjan sisäinen 
numero. 

I5BN-numero (International Standard Book Number) annetaan aina Tielaitoksen 
tilastoja ja Tielaitoksen selvityksiä -sarjojen yksittäisille julkaisuille. ISBN-nu-
meroa ei ole tarpeen antaa Tielaitoksen toiminta- ja suunnitelma-asiakirjoille, 
lyhytaikaiseen käyttöön tuleville julkaisuille, julkaisun luonnoksille eikä sisäisille 
julkaisuille. 

Kun julkaisusta tulee uusi painos, joka sisältää muutoksia, sille annetaan uusi 
ISBN-numero. Saman julkaisun erikieliset versiot saavat omat erilliset ISBN- 
numeronsa. Jotta virheiltä vältyttäisiin, on suositeltavaa, että yksiköt uutta jul-
kaisua valmistellessaan ottavat aina numeroasioissa yhteyttä kirjastoon. 

ISSN-numero (International Standard Serial Number) on annettu laitoksen 
sarjoille niiden perustamisvaiheessa. Numerot pysyvät muuttumattomina 
julkaisusarjan elinkaaren ajan. Numerot ovat: 

Tielaitoksen selvityksiä ISSN 0788-3722 

Tielaitoksen tilastoja ISSN 0788-37 14 

Vastaavien ruotsin- ja englanninkielisten rinnakkaissarjojen ISSN-numerot ovat 
samat kuin tutkimuksien, selvityksien ja tilastojen ISSN:t 

TIEL-numero annetaan kaikille myytävillejulkaisuille. Ruotsinkielisiin julkaisu i-
hin merkitään numerokoodin loppuun R, englanninkielisiin E. 

TIEL-numero voidaan antaa myös sarjoihin kuulumattomille toiminta-ja suun-
nitelma-asiakirjoille julkaisun identifioimiseksi. 

Kaikki numerot: ISBN-, ISSN-, TIEL-ja sarjojen sisäiset numerot saa kirjastos-
ta. 

Kirjapaino tai muu painotuotteen valmistaja 

Muu painotuotteen valmistaja voi olla esim. tiepiirin oma monistamo. 

Painopaikka ja painovuosi 

Kirjapainon tms. nimi, sijaintipaikkakunta ja painovuosi. 

Jakelupaikka on paikka, josta asiakas voi tiedustella lisäkappaleita. 
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5.4 Tiivistelmäsivu tai normin kuvailulehti 

Jokaiseen Tielaitoksen julkaisuun laaditaan tiivistelmä, joka kirjoitetaan 
"Tiivistelmien laatiminen ja käyttö" -standardin (SFS 3855) mukaisesti. 
Pääperiaatteeton koottu liitteeseen 10. 

Tiivistelmän tehtävänä on 

- auttaa lukijaa päättelemään, onko tarpeen lukea koko kirjoitus, 

- antaa riittävästi tietoa lukijalle, jolle kirjoituksen ala ei ole keskeinen, 

- antaa asiaa tuntevalle nopeasti käsitys siitä, mitä uutta tietoa tämä 
kirjoitus on alalle tuonut, 

- tehostaa tieteellistä ja teknistä tiedonvälitystä ja informaatiopalvelua. 
Tiivistelmäsivu 

Tiivistelmä sijoitetaan tiivistelmäsivulle (liite 8), jonka yläreunassa on julkaisun 
täydelliset bibliografiset tiedot: tekijä(t), julkaisun nimi, julkaisupaikka ja -vuosi, 
vastuuyksikkö, sarjan nimi ja osan numero, ISSN, ISBN ja TIEL -numerot, sivu- 
määrä sekä asiasanat.Tiivistelmän tulisi aina mahtua yhdelle sivulle, kaksi sivua 
on ehdoton maksimipituus. 

Ruotsin-ja englanninkielistä tiivistelmäsivua käytetään Tielaitoksen selvityksiä 
ja Tielaitoksen tilastoja -sarjojen julkaisuissa. Muissa julkaisuissa vastaava 
käytäntö on erittäin suositeltavaa. Kun julkaisussa on englanninkielinen 
tiivistelmä, on varmistettava, että siinä on myös englanninkielinen otsikko ja 
asiasanat. 

Engianninkielinen tiivistelmä tiedostona kirjastoon 

Kun julkaisussa on englanninkielinen tiivistelmäsivu, koko sivu otsikoineen ja 
asiasanoineen on toimitettava kirjastoon tiedostona (Word-tiedosto sähköpostin 
liitteenä) samalla kun kirjastoon toimitetaan julkaisun painetut versiot. Kirjasto 
imuroi tiivistelmän omaan kokoelmatietokantaansa ja toimittaa tiedoston edel-
leen IRRD-tietokantaan." 

Normin kuvailulehti 

Laitoksen toimintaa ohjaavissa julkaisuissa julkaisuun sidottu normin kuvailulehti 
(liite 5) korvaa tiivistelmäsivun. Jos normin kuvailulehteä ei haluta sitoa julkaisuun, 
vaan sitä käytetään lähetekirjeenä, tulee julkaisussa olla tiivistelmäsivu. 

Lähetekirje 

Lähetekirjettä ei milloinkaan sidota itse julkaisuun. Julkaisun ymmärtämiseen 
tms. liittyvä lähetekirjeen asiasisältö kerrotaan myös esimerkiksi esipuheessa, 
jolloin lähetekirje toimii lähinnä jakelulistana. 

Sisällön kuvailu 

Julkaisun sisältöä kuvaavat asiasanat valitaan luokituskaavasta ja Tielaitoksen 
asiasanastosta, joihin molempiin on linkki kirjaston kotisivultatienet.tieh.fi/Iaitos/  
klue/kirindex.htm. Ensisijaisesti käytetään asiasanaston termejä. Jos niistä ei 
löydy sopivia, voidaan noudattaa vapaata indeksointia ja antaa muitakin sanoja 
ja ehdottaa uusia. Asiasanastoon kuulumattomista termeistä on kuitenkin hyvä 
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neuvotella kirjastohenkilökunnan kanssa. 

Englanninkieliset asiasanat annetaan mielellään IRRD/OECD-tesauruksen 
mukaisesti. Tesauruksen saa lainaksi kirjastosta. 

Jos julkaisulla on ruotsinkielinen tiivistelmä, myös otsikko käännetään ruotsiksi, 
mutta ruotsinkielisiä asiasanoja ei ole tarpeen antaa. 

5.5 Esipuhe, alkusanat tai vastaava 

Esipuheessa (malli liitteessä 6) selostetaan hyvin lyhyesti julkaisun taustaa ja 
tarkoitusta sekä kerrotaan työhön osallistuneiden henkilöiden ja yhteisöiden 
osuudet. 

Esipuhe päivätäänja allekirjoitetaan vastuuyksikön nimellä. 

Suppeissa julkaisuissa esipuhe voidaan jättää pois ja esittää vastaavat tiedot 
johdannossa. 

5.6 Sisällys- ja symboliluettelot 

Sisällysluettelon tarkoituksena on antaa selkeä ja jäsennelty kuva koko julkai-
susta sekä toimia samalla hakujärjestelmänä. Moniosaisissa julkaisuissa 
sisällysluettelo tulee jokaisen osan alkuun. 

Lyhyt kirjoitus ei tarvitse sisällysluetteloa. 

Sisällysluetteloon kootaan kirjoituksen pää- ja alaotsikot sekä kunkin otsikon 
alkua osoittava sivunumero. Sisällysluettelon taittomalli on liitteessä 7. 

Kuva- ja taulukkoluettelo 

Tarvittaessa sisällysluettelon loppuun liitetään erillinen kuva- tai taulukkoluettelo. 

Symboliluettelo 

Jos kirjoituksessa on toistuvasti samoja symboleja ja merkintöjä, ne luetellaan 
erillisessä symboliluettelossa. Tällöin niitä ei tarvitse selittää itse tekstissä. Myös 
perustavanlaatuiset toistuvat termit voidaan koota omaksi luetteloksi. 

5.7 Varsinainen tekstiosa 

Selkeäänja heippotajuiseen kielenkäyttöön on kiinnitettävä huomiota. Tekstien 
on oltava luettavia ja ymmärrettäviä. 

Kielenkäyttöä ja tekstin rakentamista koskevia ohjeita saa alan oppaista. 

Tämän julkaisun loppuun on koottu pieni kirjallisuusluettelo niitä varten, jotka 
haluavat syventää tietojaan suomen kielessä. 

Kieliongelmiin saa apua myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kieli-
toimiston kielineuvonnasta puh. (09) 701 4991 klo 9-15, www.domlang.fi . 

Tekniikan kielen käyttöä koskevia ohjeita antaa puolestaan Tekniikan sanasto- 
keskuksen termipalvelu päivittäin klo 9.00 - 11.00 puh. (09) 608 876 www.tsk.fi . 
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5.7.1 Kirjoituksen jäsennys ja otsikointi 

Kirjoituksen jäsennys on käsiteltävien asioiden esittämisjärjestyksen ja - 
laajuuden suunnittelua. Sen perusteella hahmottuu myös alustava sisällysluettelo 
pää- ja alaotsikoineen. Jäsennysratkaisu riippuu aina työn luonteesta. Esimerkiksi 
tutkimusjulkaisuissa käytetään usein pohjana ns. klassista tutkimusraportin 
jäsentelyä (Tirronen 1985): 

1 Johdanto 

2 Aineisto ja menetelmät 

3 Tulokset 

4 Tulosten tarkastelu 

5 Johtopäätökset 

6 Yhteenveto 

Osat otsikoidaan kirjoituksen aiheen mukaisesti. 

Hierarkiatasojen selventämiseksi otsikot numeroidaan kymmenluokituksen 
periaatteen mukaisesti (SFS 4175) 

1 Pääosikko 

1.1 Väliotsikko 

1.1.1 Alaotsikko 

Useampaa kuin kolmea numeroitua otsikkotasoa tulee välttää, tarpeen tullen 
voi käyttää numeroimattomia alaotsikoita. 

5.7.2 Kirjoituksen havainnollistaminen 

Hyvät kuvat ja taulukot elävöittävät tekstiä ja parantavat sen ymmärrettävyyttä. 
Usein kuvat ja taulukot ovat ainoa osa julkaisua, johon lukija tiivistelmän lisäksi 
tutustuu. Siksi on tärkeää, että ne painottavat julkaisun olennaisia asioita. 

Kuvat ja taulukot on voitava ymmärtää tutustumatta tai palaamatta itse tekstiin. 
Mittayksikötja muut ymmärtämisen kannalta olennaiset tiedot on aina esitettävä. 

Kuvat ja taulukot numeroidaan juoksevasti erikseen ja varustetaan kuva- ja 
taulukkoteksteillä. Kuvateksti sijoitetaan kuvan alle tai mandollisesti sivuun 
(kapeatja korkeat kuvat). Taulukkoteksti sijoitetaan taulukon yläpuolelle. Kuva-
ja taulukkotekstit kirjoitetaan kursiivilla tai muulla leipätekstistä erottuvalla tavalla. 

Useampikielisiä kuva- ja taulukkotekstejä tulee käyttää ainakin Tielaitoksen 
tutkimuksia- ja Tielaitoksen tilastoja -sarjan julkaisuissa. 

Jos tulosten esittämiseksi on pakko käyttää useita suuria taulukkoja peräkkäin, 
ne on siirrettävä julkaisun loppuun liitteiksi. Tämä parantaa varsinaisen tekstin 
luettavuutta. 
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5.8 Kirjallisuusviitteet 

Kirjallisuusviitteiden tarkoituksena on kytkeä vanhat ja uudet tulokset yhteen. 
Jos kirjoituksessa käsitellään aikaisemmin julkaistuja tietoja, on niihin aina 
viitattava. Tähän velvoittaa jo tekijänoikeuslakikin. 

Suulliset lähteet 

Suullisen tiedon antajan nimi, toimipaikka ja tiedonannon ajankohta mainitaan 
tekstissä kaarisulkeissa. Suullisten lähteiden käyttää tulee kuitenkin välttää. 

Eri viittausjärjestelmät 

Tielaitoksessa on totuttu käyttämään kirjallisuusviitteissä ns. aakkos-nume-
rojärjestelmää. Sen mukaan lähteet aakkostetaan tekijän mukaan ja nume-
roidaan kirjallisuusluetteloon juoksevasti. Tekstissä viitataan vain viitteen 
numeroon ja tarvittaessa viitteen sivuihin esim. /12 s. 55/. 

Lukijan kannalta informatiivisempi ja siksi suositeltavampi tapa on ns. nimi-
vuosi-järjestelmä eli Harvardin -järjestelmä. Siinä viitteet aakkostetaan lähde- 
luetteloon tekijäittäin. Tekstissä viitataan tekijän nimeen, julkaisuvuoteen ja 
tarvittaessa viitteen sivuihin. Esimerkki: "Virtasen (1987,s. 33) mukaan on 
havaittu ..." tai "Aikaisemmin on havaittu (Virtanen 1987, s. 33), että..". 

Jos viitataan saman tekijän samana vuonna ilmestyneisiin eri nimisiin julkaisuihin, 
viitteet erotetaan toisistaan pienaakkosilla julkaisuvuoden perässä, esim. 
...Virtanen(1987b)... 

Yksityiskohtaiset kirjallisuusviitteiden laatimisohjeet ovat liitteessä 11. 

5.9 Liitteet 

Liitteet ovat varsinaista kirjoitusta täydentäviä itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka 
sijoitetaan julkaisussa tekstiosan jälkeen. Liitteissä esitetään todistus- ja 
lisäaineistoa, joka on merkittävää kirjoituksen ymmärrettävyyden, uskottavuuden 
tai tarkistustarpeen kannalta, mutta ei sovellu itse tekstiin. Toisaalta on 
muistettava, ettei julkaisua saa käyttää kaiken tutkimusmateriaalin arkistona. 

Tavallisimpia liitteitä ovat taulukot, kuvat ja kartat, kyselylomakkeet yms. 

Liite on tarpeellinen vain silloin, kun siihen on tekstiosassa viitattu. Sen sijaan 
itse liitteessä ei viitata tekstiosaan tai sen lähdeluetteloon. Liitteessä on 
tarvittaessa oma kirjallisuusluettelonsa. Sivut, kuvat ja taulukot numeroidaan 
juoksevasti jokaisessa liitteessä erikseen. 

6 JULKAISUN ULKOASU 

6.1 Tekstisivujen taitto 

Tielaitoksen julkaisujen teksti-ja sivumääritykset on koottu liitteeseen 8. Ohjeet 
koskevat kaikkia julkaisuja, erityisesti Tielaitoksesta ulospäin suunnattuja 
julkaisuja, kuten toiminta-asiakirjoja ja Tielaitoksen tutkimuksia -sarjaa. 
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Suunnitelma-asiakirjojen laadintaohjeita on myös tiehallinnon julkaisussa "Teiden 
esisuunnitelmat selkeiksi" (TIEH, Kehittämiskeskus 1990). 

Tielaitoksen tilastoja -sarjan ulkoasu ja taitto noudattelee yleistä virallisten 
tilastojen käytäntöä. 

Tekstien ladelman (paino-originaalin) on oltava huoliteltu, sillä se vaikuttaa 
olennaisesti kokonaiskuvaan. Tielaitoksen tutkimuksia- ja Tielaitoksen tilastoja 
-sarjassa ladelmatarkkuuden on oltava enemmän kuin 300 pistettä/tuuma. Tämä 
merkitsee sitä, että lopullinen paino-originaalitulostus teetetään valolatomossa. 

Myös muiden julkaisujen valoladonta on suositeltavaa, mutta ne voidaan tuottaa 
myös laitoksessa käytössä olevilla tietokoneohjelmilla ja tulostuslaitteilla. 

Varsinaisilla julkaisuohjelmilla (esim Aldus Pagemaker, Ventura) tai monipuolisilla 
tekstinkäsittelyohjelmilla (esim. Word) ja PostScript®- tai vastaavilla toimis-
totulostimilla sivujen teko onnistuu. 

Muunlaisia tulostimia ja ns. perustekstinkäsittelyohjelmia (esim. AmiPro) ei tule 
käyttää muiden kuin sisäisten julkaisujen tuottamiseen. 

6.2 Sivunumerointi 

Sivunumerointi alkaa nimiösivulta (sivu 1)ja jatkuu yhtäjaksoisesti liitteisiin asti. 
Näkyviin sivunumero merkitään vasta sisällysluettelosivulta alkaen. Kaksipuolista 
painatusta suositellaan. Tällöin julkaisun aukeamalla on parillinen sivu vasem-
maIla ja pariton oikealla puolella. 

Sivun umerointi merkitään arabialaisin numeroin ilman pistettä tai ajatusviivoja 
sivun yläkulmaan. 

Monisivuisen liitteen sivut numeroidaan. Liitteen sivujen ylätunnisteeseen viite-
riville tai sen puuttuessa ylös ennen tekstiä merkitään liitteen numero. 

6.3 Sidonta 

Julkaisuissa tulee suosia ns. vihkosidontaa, yli 80 sivun julkaisuissa vastaavasti 
liimaselkää. Liimaselän selkätekstiksi painetaan julkaisun nimi. 

Käytettävät rengaskansiot suunnitellaan graafisen ohjeiston mukaisesti. Väri 
määräytyyjulkaisusarjan perusteella. 
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TIELAITOKSEN TOIMINTAA OHJAAVIEN JULKAISUJEN 

RYHMITTELY 

Pää-ja alaryhmäjako on viitteellinen. Osa julkaisuista voitaisiin sijoittaa use-
ampaankin alaryhmään. Valinta tehdään pääasiallisimman sisällön ja käyttä-
jäkunnan, ei tuottavan yksikön perusteella. 

Ryhmittelystä huolimatta on julkaisun nimen sisältämä informaatio käyttäjälle 
tärkein. Siksi nimi ja sitä selvittävät ilmaisut tulee muodostaa sisältöä kuvaavista 
asiasanoista. 

1.Suunnittelua ohjaavat julkaisut 

Tiensuunnittelun ohjaus 

Liikenne ja tieverkko 

Liikennetekniikka 

Tietekniikka 

Ympäristö 

Siltojen tyyppipiirustukset 

Sillansuunn ittelu 

Geotekniikkaja geologia 

2.Tuotantotoimintaa ohjaavat julkaisut 

Työselitykset ja laatuvaatim ukset 

Valvonta ja laadunvalvonta 

Kunnossapidon ohjaus 

Urakka-asiakirjat 

Käyttöohjekirjat 

Ohjelmointi ja seuranta 

Tuotantotoiminnan yleisohjeet 

Tuotantotoiminnan aikaista liikenteen ohjausta käsittelevät julkaisut kuuluvat 
tuotannon yleisohjeisiin. 
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3. Tukitoimintoja ohjaavat julkaisut 

Tähän ryhmään kuuluu julkaisuja mm. seuraavista aihepiireistä: 

Tulosjohtaminen 

Organisointi ja muut rakenteet 

Henkilästöhallinto 

Taloushallinto 

Tietohallinto 

Muu resurssihallinto 

Tienpitäjäpalvelut 

Tienkäyttäjäpalvelut 

Viestintä ja yhteisäkuva 
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ETU- JA TAKAKANNEN TAITTOMALLIT JA VÄRITYS 

Julkaisun etukannen perusratkaisu (A4) 
17 	1 	30 	110161 

16 

- 	 Mikko Malmivuo, Kirsi Pajunen 

Tehostetun kelinseurantajärjestelmän 
- 	Tielaitos 	kokeilu 

6 	 _______________________________________________________________________ 

Huomattavaa kannessa: 

1. Tekijän nimi: 	kirjainkoko lipt 

2. Julkaisun nimi: 

	

	kirjainkoot 18... 24pt, 
lyhyt nimi; suurempi kirjainkoko 

3. Ns. alaotsikko; 	lyhyt alaotsikko l2pt 
(pääotsikon selite) 	- pitkä alaotsikko 11/l2pt 

- alaotsikon suurin pituus on 5 riviä 

4. Kuva-ala valkoinen tai kannen värinen 

5. Viivojen väri: otsikkotekstin väri 

6. Vii vat (vaaka/pysty) ohuita hiusviivoja (0,2 mm) 
Viivat piirretään aivan reunoihin asti 

Mandollinen 
värikoodi 

Näiden tekstien koko 11 pt (numero 1 8pt) 
7 

Tielaitoksen 
- __J 	selvityksiä 

5/1999 	- 	(MandolletEUaVUng-tunnukset) 	
- ------ 

EU-Itpun koko 
- 	Helsinki 1999 	 - 	 sama kuin TIEL- 

tunnus 	 30 

25 	 20 	* 	* 

- 	 IveIut 	II VIKING 
15 	 - 

161 	 16 
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ETU- JA TAKAKANNEN TAITTOMALLIT JA VÄRITYS 

Julkaisun etukannen perusratkaisu (A 4) 

1 17 1 	30 	110 6 1 	 ja yhteistyäkumppanin tunnuksen sijoittelu 

16 

Pälkäneen keskustan 
30 	 toimenpideselvitys 
- 	Tielaitos 	Pälkäne 
6 

$1 

- 	 Tampere 1999 

25 
TIEHALLINTO 

- 	 1-lameen tiepiiri 	 Pälkäneen kunta 

15 

61 	 161 
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ETU- JA TAKAKANNEN TAITTOMALLIT 

Julkaisun etukannen perusratkaisu (A 4), 
jossa yhteistyökumppanin tunnuksen sijoittelu 

44 
'41 :' i 
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Julkaisun takakannen perusratkaisu (A 4) 

1- 

Mandollinen teksti 
1 takakannessa 

L 

57 

52 

v 

Mandollinen 
vänkoodi 

7P 

1 	ISSNXXXX-XXXX 
ISBN XXX-XXX-XXX-X 

j 	TIELXXXXXXX 

16 

17 

u 



CD-kannen perusratkaisu 
20 	III r 

7 
5 

7 

II 
7 

LIITE 2 (5/7) 

Kevyen liikenteen suunnittelu 
Tämä CD-rom sisältää kevyen liikenteen suunnitteluohjeen, 
joka on laadittu Tielaitoksen ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä 

Ohje on julkaistu Tielaitoksen julkaisusarjassa. Painettua 
versiota voi ostaa Tielaitoksen kirjastosta, Opastinsilta 12 A, 
00520 Helsinki, puh. 020444 2053, telefax 020444 2652. 

Ohje on saatavissa myös Internetistä osoitteesta www.tieh.fi  

CD-romilla oleva versio on acrobat pdf-muodossa, ja vaatii 
Acrobat Reader-lukuohjelman (v. 3.0 tai uudempi). 
Lukuohjelman Windows-versiot on sisällytetty tälle cd:lle. 
Muita käyttöjärjestelmiä varten Reader on saatavissa mm. 
Adoben Internet-palvelimelta: www.adobe.com . 

Sisältö 

KEVUISU.PDF 	 - 
Suunnitteluohje pdf-muodossa 	 7 
ACROBAT-kansio 	 - 
LUEMINUTTXT 
Acrobat Readerin asennusohje 
RS16E3O1 .EXE 
Lukuohjelma MS Windows 3.lx:a varten 
RS32E301 .EXE 

- 	Lukuohjelma MS Windows 951981NT:ä varten 

-7- 
7 	 II 
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CD-kannenja CD:n perusratkaisu 

131 	7161 
5 16 33 

1 6 1 	I 
7 

7 

7 

16 	 11 	16 	17161 

37 

- 

0 
0 

40 

// 
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Julkaisuryhmittely ja väritys 

Sarja kannen merkki selkä- tekstit kuva nume- 
________________________________________ pohjaväri merkki rointi 

1 	Toiminta-ja sin. valk. - valk. 4-värisin. 
suunnitelma-asiakirjat PMS pohja 

____________________________________ 300 valk/sin 

2 	Toimintaa ohjaavat julkaisut 

2.1 	Suunnittelua ohjaavat julkaisut vihr. valk. vaik. vihr. 
PMS pohja 
334 valk/vihr 

2.1.1 	Tiensuunnittelun ohjaus - 

2.1.2 	Liikennejatieverkko sin. 

2.1.3 	Liikennetekniikka kelt. 

2.1.4 	Tietekniikka pun. 

2.1.5 Ympäristö vaik. 

2.1.6 	Siltojen tyyppipiirrustukset musta 

2.1.7 	Sillansuunnittelu harm. 

2.1.8 	Geotekniikka ja geologia pun. 

2.2 	Tuotantotoimintaa ohjaavat 
julkaisut keR. musta musta musta 

PMS pohja 
116 valk/kelt 

2.2.1 	Työselityksen ja laatuvaatimukset sin. 

2.2.2 Valvonta ja laadunvalvonta pun. 

2.2.3 	Kunnossapidon ohjaus vihr. 

2.2.4 	Urakka-asiakirjat harm. 

2.2.5 	Käyttöohjekirjat musta 

2.2.6 Ohjelmointija seuranta valk. 

2.2.7 Tuotantotoiminnan yleisohjeet - 

2.3 	Tukitoimintoja ohjaavat julkaisut vaik. musta musta musta 

3 	Tutkimusjulkaisut 

3.1 	Tielaitoksen selvityksiä harm. musta - musta musta on 
PMS pohja 
428 valk/harm 

3.2 	Tielaitoksen tilastoja harm. sin. - musta 4-väri on 

4 	Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja vaal.sin. musta - musta musta on 
kart. 

5 	Vientijulkaisut vaik. sin - sin 4-väri on 
Publications of Export 
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NIMIÖLEHDEN JA SEN KÄÄNTÖPUOLEN TAITTOMALLIT 

l6mm 

Tielaitoksen selvityksiä 
5/1999 

90 

1 8pt 

lipt 

Mikko Malmivuo, Kirsi Pajunen 	' 

Tehostetun kelinseurantajärjestelmän 
kokeilu 

Jos suositeltua tekstikokoa ei ole käy-
tettävissä, valitaan lähin mandollinen 

11 pt 
63 	 Tielaitos 

11EHALLINTO 

Helsinki 1999 

15 
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y 
ISSN 0788-3722 
ISBN 951-726-491-7 
TIEL 3200550 

Edita Oy 
Helsinki 1999 

Julkaisua myy: 
Tietaitos,julkaisumyynti 

15 Puhelin 0204442053 
Telefax 0204442652 
S-posti elsajuntunen@tieh.fi  

11 pt 

pr 

Tielaitos 
11EHAWNTO 
Liikenteen palvelut 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puhelinvaihde 0204 44 150 

15 



LIITE 4 
Mikko Malmivuo, Kirsi Pajunen: Tehostetun kelinseurantajärjestelmän kokeilu - Tielii-
kenteen telematiikan EI 8-kokeilualue. Helsinki 1999. Tielaitos, Tielaitoksen selvityksiä 
5/1999. 64 s. + liitt. 59 s. ISBN 951-726-491-7. ISSN 0788-3722. TIEL 320 0550. 

Asiasanat: Tiesääasemat, muuttuvat opasteet, tiesääpalvelu, tienpito, talvihoito, 
telematiikka, liikenneturvallisuus, liikennerajoitukset, liikenteen ohjaus 

Aiheluokka: 22 Liikenteen ohjaus 

TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty, miten keli- ja liikennekeskuksen toiminta 
muuttuu tehostetun kelinseurantajärjestelmän eli tihennetyn tiesääasema- ja 
kelikameraverkon käyttöönoton myötä. Tutkimuksessa on analysoitu neljää 
eri osa-aluetta: järjestelmän vaikutusta kelipäivystäjien työhön ja liikenteen 
ohjaukseen, koealueella tehtyjä kitkamittauksia sekä muuttuvien opasteiden 
automaattista ohjausta. 

Haastattelujen mukaan kelipäivystäjien asenne tehostettua kelinseurantajär-
jestelmää kohtaan on muuttunut haastattelutalvien 1996-98 välillä ensimmäi-
sen talven vieroksuvasta asenteesta toisena talvena huomattavasti myöntei-
sempään suuntaan. Päivystäjien toiminnan seuranta kuitenkin osoitti, että 
kokeiluosuuden tiesääasemien arvojen tarkkailu varsinkin lumisateiden saa-
puessa oli vielä talvella 1997-98 varsin vähäistä. Uusia kelikameroita olisi ha-
luttu tarkkailla enemmän, mutta kameroiden häiriöt ja kuvien hidas päivit-
tyvyys vaikeuttivat seurantaa. 

Muuttuvien opasteiden automaattista ohjausta valvovat liikennepäivystäjät 
joutuivat puuttumaan merkkien automaattiseen ohjaukseen lähes päivittäin. 
Tosin ajoittain liikennepäivystäjät pyrkivät "tasoittamaan" eri tieosien nopeus-
rajoituksia siten, että nopeudet näyttäisivät samaa. Tämä toimintamalli poik-
keaa kuitenkin niistä tavoitteista, joiden mukaan tiheä kelinseuranta edustaisi 
paikallisten keliolosuhteiden huomioon ottoa nopeusrajoituksissa. 

Kitkamittauksissa ei voitu havaita samalla mittauskerralla merkittäviä kitkan 
muutoksia eri tiesääasemien välillä. 

Kokeilussa käytettyjen tiesääasemien nykyisen teknisen toimivuuden huomi-
oonottaen tihennetystä tiesääasemajärjestelmästä ei näin ollen ole ollut juuri-
kaan hyötyä kelipäivystäjille. Hyötyä oli huomattavasti enemmän muuttuvien 
nopeus- ja tiedotusmerkkien ohjaukselle. Erityisesti sadealueiden saapuessa 
useimpien sade-ja kelianturien käyttäminen tuntui lisäävän keliarvioinnin luo-
tettavuutta. Tosin tutkimuksessa ei pystytty osoittamaan, lisääkö luotettavuut-
ta tiesääasemien määrän lisääminen sinänsä, vaan vain anturien määrän 
lisääminen. 

Kun asemien tekninen toimivuus ja luotettavuus paranee selvästi, on syytä 
olettaa, että etenkin tien pintojen jäätymistä ennakoitaessa kelipäivystäjät 
käyttäisivättihennettyä tiesääasemajärjestelmää huomattavasti nykyistä 
enemmän hyväkseen. 
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ESIPUHEEN TAI VASTAAVAN TAITTOMALLI 

ALKUSANAT 

Tässä raportissa on tarkasteltu valtatiellä numero 1 (Ei 8), Lohjanharjun ja 
Salon välissä sijaitsevan tehostetun kelinseurantajärjestelmän kokeilualueen 
vaikutuksia talvikunnossapidon ohjaukseen, liikennetiedotukseen ja liikenteen 
ohjaukseen. 

Tarkastelun tavoitteena on ollut selvittää, miten kunnossapidon ohjauksesta 
vastaavan kelikeskuksen ja liikenteen ohjauksesta ja liikennetiedotuksesta 
vastaavan liikennekeskuksen toimintatavat muuttuvat tehostetun kelinseu-
rannan myötä. Erityisesti raportissa on pyritty selvittämään sitä, onko ohjauk-
sen ja tiedotuksen laatu parantunut tehostetun järjestelmän myötä ja myös 
sitä, miten vasta osittain hyödynnettyä järjestelmää voitaisiin käyttää tehok-
kaammin jatkossa. 

Tarkastelu tehtiin Tielaitoksen Liikenteen palvelut yksikön toimeksiannosta 
\rrT Yhdyskuntatekniikassa. Tilaajan puolelta työtä ohjasivat liikenteen palve-
lupäällikkö Yrjö Pilli-Sihvola (Kaakkois-Suomen tiepiiri) ja diplomi-insinäöri 
Pentti 0. Karvonen. Projektin seurantaryhmään osallistuivat Tielaitoksen 
puolelta lisäksi Georg Dunkel, Kimmo Saastamoinen, Antti Koski ja Pekka 
Rajala. VTT Yhdyskuntatekniikassa työstä vastasivat erikoistutkija Veli-Pekka 
Kallberg ja tutkija Mikko Malmivuo. Tutkimuksen ovat tehneet ja raportin kirjoit-
taneet Mikko Malmivuoja tutkimusharjoittelija Kirsi Pajunen (luku 2.1). 

Projekti kuului Liikenteen telematiikka EI 8-kokeiluhankkeeseen. Hankkee-
seen on saatu Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen 
tarkoitettua TEN—T (Trans-European Networks - Transport) -rahoitusta. 



LIITE 7 
Tehostetun kelinseurantajärjestelmän kokeilu 	 7 

Sisältä 

1 TUTKIMUKSEN LAHTOKOHDAT 	 9 

1 .1 Mitä tehostetulla kelinseurannalla tarkoitetaan 	 9 

1 .2 Tehostetun kelinseurantajärjestelmän vaikutustavat 	 11 

1 .3 Tutkimuksen tavoitteet 	 12 

1 .4 Tutkimusmenetelmät 	 1 3 
1.4.1 Kelikeskuksen toimintaan liittyvien vaikutusten analysointi 	13 
1 .4.2 Liikenteen ohjaukseen ja liikenneinformaatioon liittyvien 

vaikutusten analysointi 	 1 3 

2 JÄRJESTELMÄN VAIKUTUS KELIPÄIVYSTÄJÄN TYÖHÖN 	 15 

2.1 	Kelipäivystäjien oma arviointi 15 
2.1.1 Haastattelut Uudenmaan tiepiirin kelikeskuksessa 13.2.1997 15 
2.1.2 Haastattelut Uudenmaan tiepiirin kelikeskuksessa 28.1.1998 15 
2.1.3 Haastattelut Turun tiepiirin 	kelikeskuksessa 24.3.1997 16 
2.1.4 Haastattelut Turun tiepiirin kelikeskuksessa 17.3.1998 17 
2.1.5 Kelipäivystäjien haastattelujen vertailu 17 

2.2 	Kelipäivystäjien toiminnan seuranta 18 
2.2.1 Kelipäivystäjän toimintaympäristön ja toiminnan kuvaus 

Pasilan kelikeskuksessa 18 
2.2.2 Eri tietolähteiden informaatioarvot 20 
2.2.3 Tarkkailukerrat 21 
2.2.4 Kelipäivystäjien toiminnan tarkkailu Turun kelikeskuksessa 28 
2.2.5 Yhteenvetoa kelipäivystäjien tarkkailuista 31 

2.3 	Kelipäivystäjien toiminnan vertailukoe 31 
2.3.1 Koejärjestelyt 31 
2.3.2 Koetulosten riippumattomuus 32 
2.3.3 Ensimmäinen vertailukoe 4.3.1998 33 
2.3.4 Toinen vertailukoe 18.3.1998 34 
2.3.5 Vertailukokeiden kuvaus 34 
2.3.6 Yhteenvetoa kelipäivystäjien toiminnan vertailukokeista 42 

3 JÄRJESTELMÄN VAIKUTUS LIIKENTEEN OHJAUKSEEN 43 

3.1 Liikennepäivystäjien toiminta ja haastattelut 	 43 
3.1.1 Liikennepäivystäjän toimenkuva 	 43 
3.1.2 Liikennepäivystäjien haastattelut 	 43 
3.1.3 Liikennepäivystäjien toiminnan tarkkailu 	 43 

3.2 Lokikirjojen ja ohjausdatan tarkkailu 	 44 
3.2.1 Yhteenvetoa vaikutuksista liikenteen ohjaukseen 	45 



LIITE 8 (1/6) 

TEKSTI- JA SIVUMÄÄRITYKSET 

Julkaisun sivumallit on määritelty 1-ja 2-palstaisilleA4-sivuille sekä 4-palstaiselle vaaka- A3- 
sivulle. Ylätunnisteessa, joka on näkyvissä sisällysluettelosivulta alkaen, näkyy ylinnä julkaisun 
nimi ja sen alla menossa olevan luvun otsikko. 
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Useampaa kuin kahta paistaa ei normaalitekstissäA4-sivulla käytetä. Kuvat ja 
taulukot voivat ulottua kanden paistan yli. Tekstiä voidaan kierrättää kuva-alueen 
ympäri, jos alue ei täytä koko paIstaa. Suositeltavampaa on kuitenkin tehdä 
kuvat joko palstan tai (lähes) kanden levyisiksi. 
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Koko- ja mittamäärityksiä, asetuksia 
(Mitat A4-sivulle, muut koot soveltaen) 

Tekstipinta-ala 	132 x 242 mm 
1-palstainen sivu 

Tekstipinta-ala 	2 x (83 x 242 mm), paistojen väli 9 mm, väliviiva 
2-paistainen sivu 	mandollinen 

Ylämarginaali 	15 mm 

Ylämarginaaliviiva Ylätunnisteen alla on 180 mm pitkä viiva, jonka etäisyys 
ylätunnisteen alempaan riviin on 3 mm. Ylätunnisterivien 
väli on 2 mm. 

Viivan on ohut, ns. hiusviiva, 0,2 mm 

Sivumarginaali viivan molemmilla puolilla on 15 mm, 
2-palstaisella sivulla sisämarginaali on 20 mm. 

Sivunumeron 	Ylätunnistealueen ylemmän rivin kohdalla sivun 
paikka 	 ulkoreunalla, näkyvissä sisällysluettelosivulta alkaen. 

Oikea marginaali Pariton eli oikeanpuoleinen sivu: 15 mm 

Parillinen eli vasemmanpuoleinen sivu: 63 mm (1 paista) 
tai 20 mm (2 paistaa) 

Vasen marginaali Pariton sivu: 63 mm (1 paista) tai 20 mm (2 paistaa) 

Parillinen sivu: 15 mm 

Huomautus: 

Joissain tekstinkäsittelyohjelmissa voi joutua hieman 
säätämään pariliisen tai parittoman sivun marginaalia, 
jotta sivut olisivat toistensa täsmällisiä peilikuvia. Teksti- 
alueen leveys pidetään kuitenkin aina vakiona. 

Tekstin yläreuna Etäisyys ylätunnisteen viivasta on 15 mm (otsikon tai 
tekstirivin yläreunaan). 

Tavutus Tavutuksen on oltava kielenmukainen. Tavutus säädetään 
siten, että nelikirjaimisia sanoja ei enää jaeta ja kaksikir- 
jaimista lopputavua ei jaeta eri riville. Tavuviivaan loppu- 
vien perättäisten rivien määrää ei pidä rajoittaa ja rivin 
pituuden säätää kirjaimien väiejä sanoissa säätämällä ei 
pidä sallia. 

Etenkin kaksipalstaisella sivulla tasapalstaa käytettäessä 
on tarkkailtava, että teksti ei ole silmiinpistävän aukkoista. 
Jos näin näyttää käyvän, kannattaa harkita tasaama- 
tonta paistaa. 

Lukujen Enintään kolme otsikkotasoa. Numerointitapa on 1 - 1.1 - 
numerointi 1.1.1. Numeroitujen otsikoiden lisäksi voidaan käyttää 

väliotsikoita. 
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Välit ja kirjainkoot 

Kirjaintyypit 	Helvetica (Arial, Swiss, Univers jne., kirjaimiston valmis- 
tajasta riippuen) tai Garamond (ITC Bookman, Palatino 
jne.), Helveticaa (Arial) suositellaan normaalikirjaintyypiksi, 
mutta pitkiin teksteihin sopii paremmin Garamond-tyyppi. 
Jos käytetään Garamondia leipätekstissä, käytetään otsi- 
koissa Helveticaa (Arial). 

Lukujen otsikot 14 pt, riviväli 1,20 (väli rivin alareunasta ylemmän rivin 
(pääotsikot) alareunaan on tällöin 1,20 kertaa rivikorkeus eli käytetty 

kirjainkoko). Otsikot lihavoituina (bold). 

Väliotsikot 12 pt, 1,20. Numeroimattomat väliotsikot: normaalitekstin 
koko. Otsikot lihavoituina (bold). 

Yläindeksi 8/9 pt 

Alaindeksi 8/9 pt 

Ylätunniste 8/9 pt, rivien väli 2 mm 

Alaviite (ei for- 8 pt, 1,20, alaviitteen erottaa tekstistä 50 mm pitkä viiva, 
maalisti käytetä) tekstin ja viivan väli 10 mm. 

Sivunumero 11 pttai leipätekstin koko 

Kuvateksti 9/10/11 pt, 1,20, kursiivi (italic), väli tekstiin 5 mm 

Taulukkoteksti 9/10/11 pt, 1,20, kursiivi, väli tekstiin 5 mm 

Numerointi Kuvat ja taulukot numeroidaan erikseen juoksevalla 
numerolla. Kuva-ja taulukkoluettelo on sisällysluettelon 
jälkeen. 

Teksti kuvassa 8/10/11/12 pt, tilan mukaan (nämä tekstit tehdään yleensä 
grafiikkaohjelmalla). 

Teksti taulukoissa 10111 pt, suurissa taulukoissa myös 8/9 pt, riviväli 1,20 tai 
pienempi. 

Teksti, normaali 11 pt (jos tulostinlaitteessa ei ole tätä kokoa, niin lähin sopiva 
eli 10 tai 12 pt), riviväli 1,20 

Paistan oikea Pitempiin teksteihin suositellaan tasattua paIstaa, eli 
reuna oikea reuna on suora, lyhyemmissä teksteissä voi käyttää 

myös tasaamatonta (mutta silti tavutettua') ns. liehureu- 
naa. Tärkeintä on johdonmukainen käyttö. 

Kappaleväli Normaalisti 1,75 kertaa riviväli. 

Otsikkotilat Väli luvun otsikosta tekstiin (tai alaotsikkoon) on 1 rivi plus 
kappaleväli. Väliotsikon yläpuolella on kappaleväli plus 
yksi tyhjä rivi, alapuolella kappaleväli. 
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Allevi ivaukset 	Alleviivauksin erotetaan luvut sisällysluettelossa, 
muuten alleviivausta ei suositella. 

Korostaminen 	Kuva- ja taulukkoviittaukset tekstissä ovat kursiivilla, 
tekstissä 	samoin mandollisesti henkilönimet. Lihavointia on syytä 

säästellä tekstissä. Sopivia kohteita voivat olla erikois-
termien ja -nimien erottaminen luettelomaisissa 
kohdissa. 

Korostamiskäytännön on ainakin samassa julkaisussa 
oltava johdonmukainen. Jos korostamistasoja tarvitaan 
useita, voidaan tekstin koolla ja sisennykseliä saada 
2-3 vaihtoehtoa. Toinen mandollisuus on käyttää eripak-
suisia sivuviivoja korostettavissa kohdissa. 

A3-sivukokoa vaakana käytetään mm. tiesuunnitelmissa. Mallitaitossa sivulla 
on neljä paistaa. Mandolliset kuvat ja/tai taulukot voivat ulottua usean paistan 
yli. Tekstien kokoon ja otsikkokäytäntöön sovelletaan A4-sivun ohjeita. 
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Näytteitä käytettävistä kirjai ntyypeistä 

Helvetica 8pt (Arial) 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laitoskuvan näkyvä osa. Julkaisun sisällön ja ulkoasun 
perusteella monet lukijat muodostavat käsityksensä tielaitoksen toiminnan tasosta ja luotettavuudesta. 

Helvetica 11 pt (Arial) 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laitoskuvan näkyvä osa. 
Julkaisun sisällön ja ulkoasun perusteella monet lukijat muodostavat 
käsityksensä tielaitoksen toiminnan tasosta ja luotettavuudesta. 

Helvetica 1 2pt (Arial) 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laitoskuvan näkyvä 
osa. Julkaisun sisällön ja ulkoasun perusteella monet lukijat muodostavat 
käsityksensä tielaitoksen toiminnan tasosta ja luotettavuudesta. 

Helvetica l4pt (Arial) 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen 
laitoskuvan näkyvä osa. 

Helvetica 1 8pt (Arja 1) 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että 
sisäisen laitoskuvan näkyvä osa. 
(;arond 8pt 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laitoskuvan näkyvä osa. julkaisun sisällön ja ulkoasun pemstedlla 
monet lukijat muodostavat käsityksensä tielaitoksen toiminnan tasosta ja luotettavuudesta. 

Garamond 1 ipt 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laitoskuvan näkyvä osa. Julkaisun 
sisällön ja ulkoasun perusteella monet lukijat muodostavat käsityksensä tielaitoksen toiminnan 
tasosta ja luotettavuudesta. 

Garamond l2pt 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laitoskuvan näkyvä osa. 
Julkaisun sisällön ja ulkoasun perusteella monet lukijat muodostavat käsityksensä 
tielaitoksen toiminnan tasosta ja luotettavuudesta. 

Garamond l4pt 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laitoskuvan 
näkyvä osa. 
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KORJAUSIUVUN OPAS 

Kohdemerkit 

Kirjaimia ja merkkejä koskevat 	 / r f P4 L 7 
Sanoja ja kirjainryhmiä koskevat 	f—H l— —'L. 1' ' 

Sanoja. rivejä ja rivinvälejä koskevat 	 - 	- 

Toimenpidemerkit (osa merkeistä on yhdistettyjä kohde- ja toimenpidemerkkejä) 

Korjauksen tarkoitus 	Merkki Esimerkkitekstipaistan 	korjaus 	Merkintä vierukseen 

Kirjaimet, merkit 
Väärä kirjain Kun kirjpainolta on saatu korjaus- /4- 
Puuttuva kirjain vedos ja 	alkuäinen 	käsikir- 1' 
Poistettava kirjain tai merkki joifus.fvoidaan korjausluku 
Käännettävä kirjain tai merkki / aloittaa. Ensin on sytä tarkas- / 
Vaihdettava kirjain tai merkki 0 taa vedos yleilmäyksir'Ots. että 
Muutettava kirjainjärjestys ftJ ladonta vftjaa kolota-n4 asette- ru 	H kdV€4tdi 
Painettäva suluke alas 1 lultaan ijiedosteknisesti haluttua. / 1 

Sen jälkeen tarkastetaan vedos 
yksityiskohtaisesti ja tehdään halu- 

Sanat, kirjainryhmät tut 	korjausmerkinnät. 
Väärä sana Kun vedos on 	evitt'g!olisi paikal- 1' 
Poistettava sana tai kirjain- laan että joku toinenkin henkilö 

J' ryhmä lukisi4sen. Näin+ivarmis- / 	1 
Muutettava kirjasinlaji tai tuttaisiin 	jjä. että kaikki vir- - e4/344d4Lh.. 

ladontatapa heet vedoksessa todella tulisivat - e k444. 
ladottava puolillhavalla huomioiduiksi. Tämäp jälkeen - 

» 	kursiivilla - korjattu 	 alkuperäinen - 
harvennus poistettava « "' k ä s i k i 	i tu 	palautetaan - 	e 	4444.J': 

Erotettava sanat kirjapainolle. Vedokseaksoiskap- T 
Yhdistettävä » pale jää asiakkaan tarkistuslkappa -  / 	¼..' 
Suurennettava sanan väli ' leeksi.[Palautettavassa 	vedoksessa r - 
Pienennettävä 	» ' olevaan Pvedoslappuun tehdään P 
Lisättävä teksti halutut jat'merkinnät. ' 
Muutettava sanajärjestys r_.J Jos 	tJkorjattavaa ei 

. 	.. löydy lainkaan, annetaan painatus- 
lupa. Jos 	jt virhteitj 	2y '. 

Rivit vähän, 	että 	katsotaan 	kirjapairlon - 
Suurennetta va rivin väli 

' e 
selviävän niistä ilman uutta 

Pienennettävä rivinväli tarkastusta, annetaan painotus- 	- - 
Oikaistava rivi lupa 	Iit 	edellytyksellä, etä - 
Muutettava riviiärjestys —1 — painatusta. 

- kityt korjaukset suoritetaan ennej 
Huomautettakoon, että kirjapainos- 

Siirrot 
' 

sa tapahtuu aina ennen painatuksen 
Aloitettava uudella kappa- aloittamista revideerilukjTämä 

leella tarkoittaa sitä, että asiakkaan 
Yhdistettävä samaksi kappa- 

'' 
koriaukset 	tarkastetaanj 

leeksi ua se siis tarkoittae 
Siirrettävä toiselle riville 
Sisennettävä 

jIrjapaino vastaa siitä, että 
'kki viimeiseen vdokseen merki- 

Sisennys poistettava ' —tyt korjaukset huomioidaan 
Keskitettävä 
Siirrettävä 

L 	] usi vedo 	
9niin 

E-3 
osoitettuun paik- r4 	3 

- 
n, että ,j 

kaan yJLfliä 
Merkityn korjauksen peruutus uusi vedosJ8lut-aaij merkitään se. 

147900056J-15/91 85 
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TIIVISTELMÄN LAATIMINEN 

Tiivistelmä on suppea, itsenäinen esitys julkaisun sisällöstä. Tiivistelmään ei 
liity sen laatijan kannanottoja eikä arviointeja. Se ei myöskään saa sisältää 
sellaista tietoa tai väitettä, jota itse kirjoituksessa ei ole. 

Tiivistelmiä on kolmea tyyppiä. Informatiivinen tiivistelmä kertoo, mitä ja miten 
on tutkittu sekä mitkä ovat tulokset. Informatiivista tiivistelmää tulisi aina käyttää 
tutkimusjulkaisuissa. 

Indikatiivinen tiivistelmä kuvaa julkaisun sisältöä ja asioiden käsittelytapaa 
yleisesti. Siitä käy selville esim. julkaisun pääsisältö, käyttökohteetja muutokset 
aikaisempaan, tai mitä on tutkittu ja miten. Indikatiivinen tiivistelmä sopii hyvin 
mm. toimintaa kuvaaviin tai ohjaaviinjulkaisuihin. 

lnformatiivis-indikatiivinen tiivistelmä on yhdistelmä edellisistä ja kuvaa osan 
julkaisua informatiivisesti, osan indikatiivisesti. 

Esitystavassa tulee ottaa huomioon seuraavaa: 

• Tiivistelmä on itsenäinen esitys, niin että se on ymmärrettävissä ilman 
alkuperäistä julkaisua. 

• Tiivistelmässä käytetään lyhyitä, täydellisiä lauseita. Lyhyet tiivistelmät 
kirjoitetaan yhdeksi kappaleeksi, pitkissä voi käyttää kappalejakoa, ei 
kuitenkaan väliotsikoita. 

• Tiivistelmä kirjoitetaan passiivimuotoon. 

• Thvistelmässä ei käytetä vakiintumattomia lyhenteitä, symboleja eikä 
termejä selittämättä niitä. Tiivistelmässä esitetään taulukkoja, yhtälöitä, 
rakennekaavoja ja kuvioita vain, jos se selvyyden vuoksi on välttämätöntä. 

• Tiivistelmän pituudeksi riittää yleensä alle 200 sanaa eli n. 30 riviä. 
Tiivistelmän tulee aina mahtua tiivistelmäsivulle ja sen kääntöpuolelle. 
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KIRJALLLISUUSVIITTEIDEN LAATIMINEN 
Ohjeet perustuvat standardiin SFS 5342 Kirjallisuusviitteiden laatiminen, 1987. 
19s. 

1 Kirjallisuusviitteiden käytön tarkoitus 
Tekstissä olevan kirjallisuusviitteen tarkoituksena on viitata julkaisun lopussa 
olevaan kirjallisuusluetteloon, jossa esitetään tarkat bibliografiset tiedot lähteenä 
käytetyistä tai siteeratuista julkaisuista. 

Kirjallisuusluettelon tehtävänä on antaa lukijalle niin paljon tietoa, että hän voi 
tarkastaa kirjoituksen väitteiden yhtäpitävyyden ilmoitettujen lähteiden kanssa 
ja hankkia julkaisun annettujen tietojen perusteella. 

2 Kirjallisuusviitteen tiedonlähteet ja esitystapa 
Tiedot otetaan siitä julkaisusta, johon viitataan ja siinä muodossa kuin ne on 
esitetty. Ensisijainen tiedonlähde on julkaisun nimiölehti, kuvailulehti tai, jos ne 
puuttuvat, julkaisun kansi, artikkelin tai luvun ensimmäinen sivu tms. paikka, jossa 
esiintyy julkaisua kuvailevia tai tunnistavia tietoja. 

Isojen alkukirjainten käytössä noudatetaan viitteen kielen käytäntöä. 

Muilla kuin latinalaisilla kirjaimilla merkityttiedot voidaan translitteroida kansallisen 
standardin mukaan. Translitteroidut tiedot voivat joko korvata alkukieliset tiedot 
tai ne voidaan esittää suluissa alkukielisten tietojen perässä. 

3 Viitteeseen kuuluvat tiedot 

3.1 Henkilö- tai yhteisötekijä(t) 
Tekijäksi merkitään vastuuhenkilö tai -yhteisö, jolla on vastuu julkaisun 
tiedollisesta sisällöstä. Tyypillisiä yhteisöjä ovat valtion-ja kunnanhallinnon elimet, 
työryhmät, komiteat, yhdistykset, liikelaitokset, säätiöt ja hallitukset. 

Jos tekijöitä on useampia kuin kaksi, merkitään vain ensimmäinen. Seuraavat 
korvataan merkinnällä"et al.", esim. Järvinen, P. et al. 

Vastuuhenkilä merkitään muotoon: sukunimi, etunimen alkukirjain. Koko 
etunimeä käytetään vain, jos se on tunnistamisen kannalta välttämätöntä. 

Vastuuyhteisön nimi esitetään sen muotoisena, kuin se esiintyy julkaisussa. 
Pääyhteisö merkitään ennen alayhteisöä. 

Anonyymiteos tai kokoomateos 

Kun julkaisusta ei ole ilmoitettu henkilötekijää tai vastuuyhteisöä, viitteeseen 
merkitään ensimmäiseksi teoksen nimi. Esim. Suomen laki, Otavan iso 
tietosanakirja. 
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3.2 Julkaisun nimi 

Julkaisun nimi merkitään sellaisena kuin se esiintyy nimiösivulla. Nimen käännös 
toiselle kielelle voidaan esittää sulkeissa alkukielisen nimen perässä. Jos 
julkaisulla on erikielisiä nimiä, viitteeseen merkitään niistä ensimmäinen tai 
painoasultaan muista erottuva. 

3.3 Painos 

Painostiedot merkitään siinä muodossa, jossa ne esiintyvät julkaisussa. 
Ensimmäistä painosta ei yleensä merkitä. 

3.4 Julkaisutiedot 

Julkaisutiedot ilmoitetaan järjestyksessä: kustannuspaikka, kustantaja tai 
julkaisija, julkaisuaika. 

Jos kustannuspaikkoja (kustantajan kotipaikka) on useita, viitteessä ilmoitetaan 
ensimmäinen. 

Jos julkaisija on jo merkitty yhteisötekijäksi, sitä ei tässä enää mainita. 

Kustantajan ilmoittaminen ei ole pakollista. 

3.5 Laajuus 

Laajuus ilmoitetaan joko sivujen, lehtien tai paistojen tai muiden yksikäiden 
mää ränä. 

Moniosaisista teoksista ilmoitetaan osien lukumäärä. 

3.6 Sarjamerkintö 

Sarjan nimi ja numero merkitään kuten julkaisussa. Luvut merkitään arabialaisin 
numeroin. Esim.Tielaitoksen tutkimuksia 1/1999. 

VTI Meddelande 576. 

Seutusuunnittelun keskusliiton julkaisu A65. 

3.7 Huomautukset 

Viitteen lopussa voidaan ilmoittaa lähdejulkaisun kielellä erilaisia täydentäviä 
tietoja esim. seuraavasti: 

• Käyttöä koskevat rajoitukset. Luottamuksellinen Government use only. 

• Julkaisun valmistumisvaihe. Painossa. Ilmestyy keväällä 1999. 

• Julkaisutyyppi. Diss.: Abo akademi Diplomityö: TKK. 
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3.8 Standardinumerot 

Kun julkaisulla on standardinumero ISBN, ISSN tai STRN (Standard Technical 
Report Number), se merkitään kirjaintunnuksineen saman muotoisena kuin 
julkaisussa. 

4 Kirjallisuusviitteiden sisältö ja muoto 

Kirjallisuusviitteen tiedot vaihtelevat julkaisun tyypin mukaan. Pakolliset tiedot 
on lihavoitu. Niiden tulee olla viitteessä aina, kun ne ovat saatavissa. 

Tiedot esitetään kuvatussa järjestyksessä. Poikkeuksena vain julkaisuaika, joka 
nimi-vuosi- eli Harvard-viittausjärjestelmää käytettäessä sijoitetaan heti tekijän 
nimen tai julkaisun nimen perään, jos tekijän nimi puuttuu. Tämän julkaisu- 
ohjeiston kirjallisuusviitteet noudattavat Harvardin järjestelmää. 

Seuraavat esimerkit on laadittu numeroviittausjärjestelmän mukaisesti. 

4.1 Viite kirjaan 

Tekijä 	 Mattinen,E. 

Nimi 	 Prosessikirjoittaminen,tee kirjoittami- 
sesta seikkailu 

Painos 	 2.p. 

Julkaisutiedot: 

Kustannuspaikka 	Helsinki 

Kustantaja 	 Edita; Hallinnon kehittämiskeskus 

Julkaisuaika 	 1997 

Sivumäärä 	 126 s. 

Standardinumero 	ISBN 951 -37-1 323-7 

Esim.: 

Järvinen, P. Internet verkkojen verkko, opas PC-käyttäjille. 3. tark. ja täyd. p. 
Porvoo: WSOY, 1995. 541 s. ISBN 951-0-20812-4. 

Tiehallinto, Liikenteen palvelut. Puutavaran kuljetus yleisillä teillä. Helsinki: 
Tielaitos, 1998.28 s.+ liitel. ISBN 951-726-467-4, TIEL 2120007. 

Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri. Toiminta- ja taloussuunnitelma 1998-2002. 
Helsinki: Tielaitos, 1998. 27s. + liitel. 

Maarakennus. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILr.y., 1995. 486 
s. (RIL 156). ISBN 951-758-343-5. 
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4.2 Viite sarjajulkaisuun 

Sarjajulkaisun viitteen tiedoissa sarjamerkintö on pakollinen, muut tiedot kuten 
kirjoilla. 

Esim.: 

Honkaranta, M. & Tirkkonen, T. Palkkisiltojen vahventamismenetelmät, 
kirjallisuustutkimus. Espoo: 1995. 80 s. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
Tiedotteita 1647). ISBN 951-38-4802-7. 

Johansson, M. lntroduktion till värdering av väganläggningars miIjöintrng. 
Linköping: VTI, 1998. 37 s. (VTt meddelande 836.) ISSN 0347-6049. 

Tiehallinto, Tie-ja liikennetekniikka. Muovibitumikokeilut. Helsinki: Tielaitos, 1998. 
58 s.+ liitel. (Tielaitoksen selvityksiä 35/1998). ISBN 951-726-456-9, TIEL 
3200527. 

Turunen, R. et al. Asfalttipäällysteiden tutkimusohjelma, ASTO 1987-1992. 
Asfalttipäällysteisten teiden päällysrakenteiden mitoitusmenetelmät. Espoo: 
1990. 89 s. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tie- ja liikennelaboratorio n:o 
778). 

Liikenneturvallisuustyön nollavisioja sen soveltuvuus Suomeen. Helsinki: 1999. 
115 s. (Liikenneministeriön julkaisuja 2/99). ISBN 951-723-228-4. 

Lammi, E. & Virolainen, E. Moottontien vaikutus Salmilanden linnustoon. Helsinki: 
Tielaitos, 43 s. (Tielaitoksen selvityksiä 36/1 998). ISBN 951-726-458-5, TIEL 
3200528. 

4.3 Luku tai artikkeli kirjassa, sarjajulkaisussa tai 
kongressijulkaisussa 

Lukujen, artikkeleiden tai muiden kirjoitusten suhde itse teokseen ilmaistaan 
käyttämällä sanoja In tai Julk. ja sijainti sivunumeroin, luvun numeroin tai 
vastaavasti. 

Esim.: 

Henry, J.J. & Antle, C.E. Field Evaluation of Pavement Marking Materials. In: 
Proceedings. Volume III. lmproved Materials and Equipment Innovation. 11 th 
IRF World Meeting. 16-21 April 1989. Seoul, Korea. p. 41-44. 

Rocchi, S.E. & Pedersen, 5. Feasibility of Transparent Noise Barriers. In: Energy 
and Environment 1990: Transportation-lnduced Noise and Air Pollution. 
Washington, D.C.: TRB, 1990. p.87-93. (Transportation Research Record 
1255.) ISBN 0-309-05009-X. 

Salonen, R. Suomenkielinen käsikirjoitus. Julk. :Fogelberg, P.(toim.). Tutkimus- 
viestinnän opas. Helsinki: VAPK, 1985. s. 69-96. (Valtion koulutuskeskus. 
JulkaisusarjaA n:o 6.) 

Tievalaistus. Suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito. Julk.: Tie- ja 
vesirakennushallitus. Teiden suunnittelu. T\JL:n ohjeet. Helsinki: 1983. Kansio 
CosaV. 
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4.4 Viite lehtiartikkeliin 

Tekijä 	 Pulakka, S. 

Nimi 	 Kustannusohjauksella varaa monipuolistua 

Isäntäjulkaisun nimi Rakennusteollisuus 

Vuosi 	 1990 

Sijainti 	 isäntäjulk.VoI. 28, no. 5, s. 30-33 

Standardinumero 	ISSN 0356-0783 

Volyymi eli vuosikerta (vol, vsk, jahrg). 

Esim.: 

Floss, R. et al. Die Leitungsgrabensonde - ein Schnellverfahren zur 
Verdichtungsuberprufung bei beengtemArbeitsraum. Strasse +Autobahn, 1990 
(vol 41) nog, s. 384-391. 

Cooke-Davies, T. Return of the Project Managers. Management Today, 1990 
Mays. 119-120. ISSN 0025-1 925. 

Pulakka, S. Kustannusohjauksella varaa monipuolistua. Rakennusteollisuus, 
1990 (vol 28) no 5, s. 30-33. ISSN 0356-0783. 

4.5 Viitteet erityisaineistoon 

4.5.1 Tilastot 

Suomen virallisesta tilastosta ja muista tilastollisista sarjoista merkitään 
ensimmäiseksi sarjan nimi ja katevuosi sekä osan tai vihon numero. 

Esim.: 

Tietilastolg97. Helsinki: Tielaitos, 1998.78s. (SVT Liikenneja matkailu, ISSN 
1236-3014) ISBN 951-726-457-7. 

Maarakennuskustannusindeksi. 1998, joulukuu. Helsinki: Tilastokeskus, 1999. 
3s. ISSN 1236-9942. 

4.5.2 Standardit 

Vakiintuneen käytännön mukaan merkitään standardia koskevaan viitteeseen 
ensimmäiseksi standardin tunnus, jonka muodostavat julkaisusarjan 
nimilyhenne ja standardin numero. 

Esim.: 

SFS-lSO 10013 Laatukäsikirjan laatimisohjeita. Helsinki: Suomen Standardi-
soimisliitto, 1995. 27 s. 
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4.5.3 Lait, asetukset, valtioneuvoston tai ministeriön 
päätä kset 

Säädöksistä käytetään lyhenteitä, joista tavallisimpia ovat L=laki; A=asetus; 
VNp=valtioneuvoston päätös. 

Säädöskokoelmassa julkaistavat säädökset numeroidaan vuosittain. 

Esim.: 

Laki n:o 47 tielaitoksesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1990. 

ViiteL 24.1.1990/47 

Liikenneministeriön päätös vaarallisten tavaroiden kansainvälisissä tiekulje-
tuksissa vaadittavien pakkausten tyyppihyväksymisten toimivaltaisista 
viranomaisista. Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989. 

ViiteLMp 19.5.1989/520 

4.5.4 Kartat 

Esim.: 

Peruskartta 1:20000. Lehti 2043 08 Kerava. Helsinki: Maanmittaushallitus, 1967. 

Suomen geologinen kartta. Kallioperäkartta 1:100000. Lehti 1041 Iniä. Espoo: 
Geologian tutkimuskeskus, 1986. 



TIEL 2301526-99 
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