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Julkaisuohjeiden muuttaminen 

Tielaitoksen julkaisuohjeet ovat olleet voimassa vuoden 1991 alusta. 
Aika ajoin syntyy tarvetta uudistaa niitä. 

Eri laitosten ja tutkimuskeskusten julkaisut ovat nykyään useimmiten 
maksullisia. Ajankohtaisen tiedon saaminen tielaitoksen käyttöön on 
kallistunut tuntuvasti tai käynyt vaikeammaksi. 

Varmistaakseen ettei tiedonsaanti ja -levitys tästä syystä huonone, 
kirjasto on solminut tai aikoo solmia vaihtosopimuksia tärkeimpien 
laitosten ja tutkimustahojen kanssa. Vaihto edellyttää, että kirjasto saa 
käyttÖönsä joitakin kappaleita yksiköissä tetidyistä julkaisuista. 

Julkaisuohjeet ovat edelleen voimassa. Liitteenä oleva lisäohje täyden-
tää kohtaa "Julkaisujen jakelu". 

Viestintäjohtaja 
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MYYNTI/JAKELU TIEL, vi Reijo Hukkanen puh. (90) 1487 2494 ja 	
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T[ELA[TOKSEN JULKIIJSUOHJEET, MUUTOS 

Julkaisujen jakelu 

Julkaisujen kattava jakelu on välttämätön, jotta laitoksen tutkimustulokset 
saadaan entistä enemmän esille ja asiantuntijoiden tietoon myös kansain-
välisesti. Julkaisun vastuuyksikön tehtävänä on valita ne ulkopuoliset 
laitokset ja sidosryhmät, joille yksikön julkaisuja on tarpeen jakaa. 
Perusjakeluun kuuluvat tielaitoksen kirjasto ja tiepiirien kirjastot. 

Tielaitoksen kirjasto on solminut/solmimassa kirjallisuuden vaihtosopimuk-
set tärkeimpien korkeakoulujen ja yliopistojen kirjastojen sekä pohjoismais-
ten tielaitosten kirjastojen kanssa. Vaihtosopimusten avulla saamme 
muiden laitosten julkaisuja omaan kirjastoomme ja sitä kautta henkilöstön 
käyttöön ilman erillisiä tilauksia ja laskutusta. Vastavuoroisesti lähetetään 
näiden laitosten kirjastoihin tielaitoksen julkaisuja. Hyöty on merkittävä 
tielaitokselle ja sen julkaisuja tuottaville yksiköille. Kirjasto huolehtii 
kaikista vaihtoon liittyvistä toimenpiteistä ja toimittaa tiedot uusista 
jul kaisuista l R R D-tietokantaan. Vaihtosopimusten piiriin kuuluvat tutkimuk-
sia, tilastoja ja selvityksiä -sarjojen julkaisut. Vaihtoon menevät kappaleet 
sisällytetään kirjastoon menevään perusjakeluun. 

Perusjakelulista on seuraava: 

* tielaitoksen kirjasto 

- 14 kpl sarjoihin Tielaitoksen tutkimuksia, Tielaitoksen tilastoja ja 
Tielaitoksen selvityksiä kuuluvia julkaisuja. Kappalemääristä voidaan 
myös sopia yksikkökohtaisesti. '-'' L) 

- 2 kpl muita julkaisuja (Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja -sarja ja tielaitok-
sen toimintaa ohjaavat julkaisut) 

* tiepiirien kirjastot, 2 kpl kaikkia julkaisuja 
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TIELAITOKSEN JULKAISUOHJEET, LISÄYS 

Asiasanat ja aiheluokat 

Kaikkiin tiet aitoksen julkaisuihin on merkittävä sisältöä kuvailevat asiasanat 
ja aiheluokka. Ne merkitään suomenkielisen tiivistelmäsivun ylälaitaan 
julkaisuohjeiden mukaisesti (ks. liite 1). 

Asiasanat on koottu tielaitoksen asiasanastoksi. Se on lähetetty tiepiireille, 
palvelukeskuksille ja keskushallin non yksiköille kirjeellä 93/20/Rpk-462 
(11.6.1993). 

Asiasanat helpottavat julkaisujen luetteloimista ja hakua aitoksen kirjastois-
sa. 

Engtanninkietinen tiivistelmä 

Tielaitoksen kansainväliset yhteydet tiivistyvät. On tärkeää, että ulkomaiset 
yhteistyökumppanit saavat tietoa tielaitoksen julkaisuista. Tämä edellyttää, 
että julkaisuihin liitetään englanninkielinen tiivistelmä (abstract) (ks. liite 2). 

Useissa, varsinkin kansainvälisessä yhteydenpidossa käytettävissä julkai-
suissa on tarpeellista latoa kuva- ja taulukkotekstit suomen lisäksi myös 
englanniksi. Julkaisujen tuottajia kehotetaan harkitsemaan tätä tapauskoh-
taisesti. Harkinnassa on otettava huomioon julkaisujen merkitys tielaitoksen 
osaamisen välittäjinä ulkomaille. 

Jutkaisuj 	jakelu 

Julkaisujen 
Julkaisun vastuu'yl 

luun kuulu 

// 
/ 

/ 
väR3,mätön tiedon perillemen on kannalta. 

vastaa julkaisun perus- ja erityisjakelusta. 
kappletta julkaisua seuraaville: 

j!lu on 

- tielaitoksen_kir 
- tiepiirien kirjas 
- VTT:n tie-, gec 
- teknillisen l50' 
- 1 amperept' teknillisen korkeakoulun kirjasto, 
- Oulun ytl'opiston rakentamistekniikan laboratorio. 

Vastuuyksikän,,thtävänä on harkita, mille muifle yhteisäille yksikön julkaisuja 
on syytä jaka. Ennakkoharkinta säästää kustannuksia, sillä näin vältytään 
myähemmyi etsiskelyn aiheuttamalta ylimääräiseltä työltä. 

ja liikennetekniikan laboratorio, 
akoulunirjasto, 



LIITE 1 

Rossi, Esko: Ekologinen ympristöluokitus tiensuunnittelus. [Ekologisk kla;sifikation i 
vägprojekt, Habitat Classification in Road Developmerit Projectsj Tielaitos, kehittämjskesk 
Helsinki 1993. Tielaitoksen tutkimuksia 3/1993. 70 s.+ liitt. 21 s. TIEL 3100010, 
ISBN 951-47-7680-1, ISSN 0788-3706 

Aiheluokka: 05, 30 
Asiasanat: 	ympäristö, eläimet, kasvillisuus, esisuurrnjttelu, ympäristönsuojelu Iuokjtui(set 

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jota voidaan käyttää teiden esisuun-
nittelussa ekologisesu mandollisimman edullisten linjausvailitoehtojen 
muodostamiseen ja valintaan. Menetelmässä suunnittelualue raja taan 
erilaisiin luokkiin sen mukaan, kuinka suuria ekologisia haittoja tien raken- 
taminen ja käyttö aiheuttaisivat. Luokat muodostuvat yhdestä tai useam-
masta ympäristötyypistä 

Luokkien muodostaminen aloitettiin arvottamalla erilaisia ympäristölyypp&. 
jä niillä mandollisesti esiintyvien putkilokasvilajien sekä selkärankaisten 
eläinlajien perusteella. Lajeja painotettiin eri tavoin niiden arvioidun uhan- 
alaisuuden mukaan. Koska painotus on aina osittain harkinnanvarai 
testattiin erilaisten painotusten vaikutusta ympäristötyyppien arvokkuusjär 
jestykseen. Luokituksen muodostamista varten Suomi jaettiin neljään 
vyöhykkeeseen, jotta eliömaantieteeljjset erot eivät aiheuttaisi suurta harhaa 
tulokseen. 

Ympäristötyyppien lajistollisen potentiaalin lisäksi luokitusta muodos-
tettaessa otettiin huomioon myös herkkyys tien rakentamisen ja käytön 
vaikutuksile sekä ympäristötyyppien yleisyys kullakin vyöhykkeellä. Koska 
tien ja liikenteen ekologisista vaikutuksista Suomen olosuhteissa oli hyvin 
niukasti tutkimustietoa, täydennettiin tietopohjaa kenttä tu tkimuksin. Kasvu-
lisuustutkjmuksilla selvitettiin, miten pitkään käytössä ollut vilkasliikentet- 
nen tie on muuttanut metsä- ja suokasvilhisuutta ja miten kauaksi vaikutuk-
set ulottuvat. 

Eläimistön osalta tutkittiin vain lintuja. Linjalaskennahja selvitettiin maalin- 
tujen runsautta tien välittömässä läheisyydessä sekä etäämmählä tiestä. Tien 
merkitystä lintujen pesimistuloksen suhteen tutkittiin käyttäen esimerkki- 
lajina kirjosieppoa. 



LIITE 2 

HabiLa Classification in Road Development Projects 

Key words: envimnment, fauna, fiora, preplanning, protection, classification 

Abstract 

A method to Iocate and evaluate alternative routes from the ecological point 
of view in the early phases of the road development project, was developed 
lii this study. The basic feature of the method is that habitats were classified 
according to their ecological value, and to tolerance to road construction and 
use. Habitats of roughly equal value and tolerance were clustered so that 
they can be easily identified from the area concerned. 

Classiflcation was based on habitat value in terms of number of species 
weighted by their degree of vuinerabiity or rarity. Due to data availability, 
only the following taxonomic groups were included: vascular plants, 
mammais, birds, amphibians and reptiles. Because of the subjective nature 
of setting the weights, six different weight sets were tested. In order to 
avoid errors from biogeographical differences, the country was divided into 
four regions for the valuation process. 

In addition to the species number and rarity, habitat sensitivity and rarity 
in the each region was considered. Because the data about ecological effects 
of the roads in Finland appeared to be scarce, sorne field investigations were 
carried out. Vegetation surveys were conducted ui the vicinity of roads 
which had been in use for a long time. The change and extent of the forest 
and mire vegetation composition was analyzed. 

The effect of roads on birds was investigated in two studies The change in 
abundance of land birds in the vicinity of roads was studied using the line 
transect method. The effects on the breeding success of birds was tested iii 
an experiment with the pied flycatcher. 
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Tielaitoksen julkaisuohjeet 

Tielaitoksen julkaisutuotanto on tärkeätä työtä laitoskuvan hyväksi. 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 ohjei-
den mukaiset julkaisut välittävät laitosyhtenäisyyttä koko maassa. 

Julkaisuohjeet liittyvät tielaitoksen graafiseen ohjeistoon. Graafinen ohjeisto sisältää 
julkaisusarjojen ulkoasun pääperiaatteet. Julkaisuohjeissa määritetään noudatettavat 
linjat yksityiskohtaisemmin. 

Tielaitoksen j ulkaisuohjeet koskevat koko laitosta 
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Alkusanat 

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

Julkaisuohjeet on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet tiehallituksesta 
tiedotuspäällikkö Reijo Hukkanen, informaatikko Maritta Polvinen, tieinsinööri 
Harri Jalonen, projektisihteeri Pirjo Lappalainen ja erikoistutkija Nils Halla. 
Työn aikana on kuultu tiehallituksen julkaisujen tekijöitä. Harkonmäki Oy:n 
taiteellinen johtaja Kaisu Klemetti on tehnyt taittomallien luonnokset. 
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TIeIaItoken julkaisuohjeet 

TIELAITOKSEN JULKAISUT 

1 JULKAISU PERJAATTEET 

1 TIELAITOKSEN JULKAISUT 

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

Julkaisutoiminnan periaatteiden toteutumisesta ja edelleen kehittämisestä 
vastaa viestinnän tukiryhmä. 

Laitoksen julkaisut ovat leimallisesti koko laitoksen julkaisuja. Niiden on siksi 
oltava ulkoasultaan yhdenmukaisia ja viimeisteltyjä. 

Tielaitoksen julkaisusarjoissa julkaistaan kaikki tiehallituksessa ja tiepiireissä 
tehdyt sekä konsulteilta, korkeakouluilta tai tutkimuslaitoksilta tilatut tutki-
mukset, selvitykset, analyysit, suunnitelmat ja vastaavat. 

Poikkeustapauksissa voidaan muukin julkaisukanava, kuten tutki muslaitok-
sen oma julkaisusarja, hyväksyä esim. perustutkimuksen julkistamiseen. Täl-
löin on kuitenkin tielaitoksen omassa sarjassa julkaistava laitoksen tarpeita 
varten laadittu tutkimusyhteenveto tms. Julkaisusuunnitelma on sisällytettävä 
työn tilaukseen. 

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 selkämer-
kein. 

2.1 Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat 
Julkaisujen välityksellä tielaitos esittäytyy yhtenäisenä koko maassa. Laitok-
sen toimintaa kuvaavat julkaisut, kuten piirien tienpidon suunnitelmat, laitos- 
tasoiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet sekä tieverkko- ja hankekohtaiset 
suunnitelma-asiakirjat ovat keskenään samannäköisiä. 

Tielaitoksen sisäiseen käyttöön laaditut toimintasuunnitelmat, ohjelmat, poli-
tiikat jne. noudattavat samaa ulkoasua, mutta ovat painoasultaan vaatimatto-
mampia. 

2.2 Toimintaa ohjaavat julkaisut 
Tielaitoksen toimintaa ohjaavia julkaisuja on lähes 300 (syksy 1990). Ne jae-
taan kolmeen pääryhmään, joilla kullakin on oma tunnistevärinsä. 

1 Suunnittelua ohjaavat julkaisut 
2 Tuotantoa ohjaavat julkaisut 
3 Tukitoimintoja ohjaavat julkaisut 

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



10 	 Tielaitoksen julkaisuohjeet 
JULKAISUJEN RYHMITTELY 

Julkaisujen sisältö hyväksytään ja ohjaustaso määritellään laitoksen for-
minantokäytännön mukaisesti. 

2.3 Tutkimusjulkaisut 

2.3.1 Tielaitoksen tutkimuksia 
Tielaitoksen tutkimuksia -sarjassa julkaistaan korkeatasoiset tieteelliset tutki-
mukset. Kohderyhmänä ovat koti- ja ulkomaiset tutkija- ja ammattipiirit. Sarja 
on tärkein tielaitoksen ulkopuolelle jaettava sarja, joka palvelee mm. koti- ja 
ulkomaista julkaisujen vaihtotoimintaa. 

Sarjaan hyväksymisestä päättää ylijohtaja julkaisun tuottaneen yksikön esi-
tyksestä. Ennen hyväksymistä ylijohtaja voi tarkastuttaa käsikirjoituksen alan 
asiantunti joilla. 

2.3.2 Tielaitoksen selvityksiä 
Tielaitoksen selvityksiä -sarjassa julkaistaan ne tutkimukset, selvitykset, ana-
lyysit jne., jotka eivät yllä Tielaitoksen tutkimuksia -sarjan tieteelliselle tasolle, 
vaan ovat käytännönläheisempiä ja tarkoitettu pääasiassa laitoksen käyttöön. 
Näitä ovat erilaiset selvitykset, tutkimusyhteenvedot, työryhmien loppuraportit 
ja laitoksen tarpeita varten toimitetut diplomitöiden lyhennelmät (sellaisenaan 
diplomitöitä ei tulisi julkaista laitoksen sarjoissa). 

Tielaitoksen selvityksiä -sarjaan sisällytettävät julkaisut hyväksyy tiehallituk-
sessa vastuualueen päällikkö. Aluehallinnossa hyväksymismenettely on 
kunkin tiepiirin käytännön mukainen. 

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

Tielaitoksen tilastoja -sarjasta vastaa tiehallituksen tutkimuskeskus. Tutki-
muskeskuksen julkaisusuunnitelman mukaan sarjassa julkaistaan nykyisistä 
tilastoista mm.: 

Tie- ja vesirakennukset 
Yleiset tiet 1.1.lgxx 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 
Tieli ikenteen tavarankuljetustilasto 
Yleisten teiden kunnossapitotilasto 

Tutkimuskeskuksen päällikkö hyväksyy sarjan julkaisut ja antaa julkaisuluvan. 

2.3.4 Muunkieliset julkaisut 
Tielaitoksen tutkimuksia, Tielaitoksen selvityksiä ja Tielaitoksen tilastoja -sar-
jojen julkaisut voivat olla myös ruotsin- tai vieraskielisiä. Tällöin sarjan nimen 
perään lisätään sen julkaisun kielinen käännös, esim.: 

Vägverkets forskningsrapporter - FinnRA Research Reports 
Vägverkets utredningar - FinnRA Reports 
Vägverkets statistiska rapporter - FinnRA Statistical Reports 
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JULKAISUN TUOTTAMINEN 

2.4 Tiehallituksen ja tiepiirien sisäiset julkaisut 
Tiehallituksen ja tiepiirien omissa sarjoissa julkaistaan kaikki lähinnä sisäiseen 
käyttöön tarkoitetut selvitykset, katsaukset, työryhmi en loppuraportit, laajojen 
tutkimusten väliraportit, tilastot, analyysit, matkakertomukset jne., joilla ei ole 
syytä kuormittaa Tielaitoksen selvityksiä -sarjaa. 

Tiehallitukseen perustetaan Tiehallituksen sisäisiä julkaisuja -sarja. Siinä 
julkaistavan käsikirjoituksen hyväksyy vastuualueen päällikkö. 

Tiepiirien omissa sarjoissa julkaistavien käsikirjoituksen hyväksymismenettely 
on kunkin tiepiirin käytännön mukainen. 

2.5 Vientipalvelukeskuksen julkaisut 
Tiehallituksen vientipalvelukeskus julkaisee kaikki julkaisunsa, kuten projekti- 
suunnitelmat, kannattavuusselvitykset, tutkimus-, väli-, neljännesvuosi- ja 
loppuraportit sekä matkakertomukset Vientijulkaisut - Publications of Ex-
port Services -sarjassa. Sarjan julkaisija on Finnish National Road Adminis-
tration, Overseas Projects Office. 

Julkaisupäätöksen tekee vastuualueen päällikkö. Sarjan toimittamisessa ja 
ulkoasussa noudatetaan soveltuvin osin tielaitoksen julkaisuperiaatteita. 

2.6 Tiedotusjulkaisut 

2.6.1 Henkilöstölehdet 
Tiehallituksen ja tiepiirien henkilöstö- ja tiedotuslehtien julkaiseminen jatkuu 
ennallaan, eivätkä tämän ohjeen ulkoasumääräykset koske niitä. 

2.6.2 Tiennäyttäjä 
Tielaitokseen perustetaan uusi tiedotetyyppinen julkaisu, Tiennäyttäjä. Sen 
tavoitteena on jakaa nopeasti, tiiviissä muodossa ja laajalle lukijakunnalle 
uusinta, ajankohtaista tietoa tie- ja liikennealalta. Tiennäyttäjää toimittaa tie- 
hallituksen viestintäyksikkä. 

3 JULKAISUN TUOTTAMINEN 

3.1 Käsikirjoitus 
Käsikirjoituksen laadinnassa noudatetaan osassa //olevia 'Kirjoittajan ohjeita'. 
Julkaisun ulkoasu noudattaa laitoksen graafista ohjeistoa. Ulkoasuun liittyviä 
ohjeita ja apua saa lisäksi tiehallituksen viestintäyksiköltä ja hallintopalvelujen 
painatusryhmältä. 

3.2 Tutkimusjulkaisujen ennakko- ja asiantuntijatarkastus 
Ennakko- ja asiantuntijatarkastuksen tarkoitus on nostaa tutkimuksen tasoa. 
Siksi tarkastus on tutkimustulosten julkaisemisen olennainen osa. 

Ennakkotarkastuksen tekee yleensä vastuuyksikön päällikkö. Lisälausunnon 
pyytäminen ainakin yhdeltä tielaitoksen asiantuntijalta on suotavaa. 

Tielaitoksen tutkimuksia -sarjassa julkaistavat käsikirjoitukset tarkastaa aina 
myös ylijohtaja. Hän voi lisäksi pyytää asiantuntijalausunnot tielaitoksen 
omilta tai ulkopuolisilta asiantuntijoilta (liite 2). 
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Ennakko- ja asiantuntijatarkastuksessa käytetään hyväksi ennakkotarkasta-
jan muistilistaa (liite 3). Muistilista on hyvä apu myös käsikirjoituksen laati jalle 
kirjoitustyön aikana. 

Ennakkotarkastus tulee soveltaen liittää myös muiden julkaisujen hyväksymi-
seen. 

3.3 Painatuspäätös 
Julkaisun painatuspäätös edellyttää sisällön, painosmäärän ja ulkoasun hy-
väksymistä. Kunkin sarjan julkaisujen sisällön hyväksyjä ja julkaisuluvan an-
taja on määritelty edellä. 

Painosmäärästä päättää julkaisun vastuuyksikkö. Vastuuhenkilön tulee hy-
vissä ajoin etukäteen selvittää piirien ja tiehallituksen tarve sekä oman yksikön 
jakelun laajuus. Lisäksi hänen on arvioitava ulkopuolisen myynnin määrä. 
Myyntiin ja piirien keskusvarastoon toimitetaan keskimäärin vuoden käyttöä 
vastaava määrä. Vastuuhenkilön muut tehtävät kerrotaan liitteessä 5. 

Viestintäyksikkö tarkastaa, että tiehallituksen julkaisujen ulkoasu on tielaitok-
sen graafisen ohjeiston mukainen. Tarkastus ei koske tiehallituksen sisäisiä 
julkaisuja eikä vientipalvelukeskuksen julkaisuja (ryhmät 2.4 ja 2.5). Tarkas-
tusta varten viestintäyksikölle lähetetään täysin painokuntoon saatettu käsi-
kirjoitus sekä valmiiksi täytetty Julkaisun painatusmääräys -lomake (liite 4). 

Tiepiirien tulee huolehtia siitä, että niiden julkaisujen ulkoasu noudattaa tie- 
laitoksen graafista ohjeistoa. 

3.4 Painaminen 
Tiehallituksessa julkaisujen painattamisesta ja asioinnista kirjapainoon tai 
monistamoon huolehtii hallintopalveluiden painatusryhmä. Julkaisun vastuu- 
yksikkö voi painatusryhmän suostumuksella hoitaa painatuksen itse. Täl-
löin yksikkö vastaa kaikista painatuskustannuksista, eikä näitä julkaisuja voida 
myydä. Yksikön tulee huolehtia myös siitä, että julkaisu on laitoksen graafisen 
ohjeiston mukainen. 

3.5 Julkaisutiedon levittäminen 
Tielaitoksen asiantuntemuksen tarjoaminen ulospäin on tärkeää laitoskuva-
työtä. Siksi on suositeltavaa, että julkaisujen tekijät esittelevät tutkimustu-
loksiaan yleistajuisesti alan ammatti- ym. lehdissä. 

Tiennäyttäjä tiedottaa uusista tielaitoksen julkaisusta. Julkaisun käsikirjoitta-
jan tulee hyvissä ajoin ennen painatusta lähettää Tiennäyttäjän vastaavalle 
toimittajalle tieto uudesta julkaisusta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, tekijä(t) ja 
julkaisusarja numeroineen sekä lyhyt sisällönkuvaus ja tärkeimmät tulokset tai 
johtopäätökset, ilmestymisajankohta, myynti- tai jakelupiste sekä lisätietojen 
antaja. 

Kirjasto välittää tiedon uusista tutkimusjulkaisuista OECD:n tietutkimusohjel-
man alaisuudessa toimivaan IRRD (International Road Research Documen-
tation) -tietokantaan. 
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3.6 Jakelu 
Jakelusta päättää vastuuyksikkö. 

Kotimaisille sidosryhmille välitetään tietoa uusista julkaisuista mm. Tiennäyt-
täjän avulla. 

Tiehallituksen kirjastoon on toimitettava vähintään kaksi kappaletta jokaista 
tiehallituksen tai tiepiirin julkaisua. Tämä ei koske suunnitelma-asiakirjoja eikä 
vientij ulkaisuja. 

Tielaitoksen tutkimuksia ja Tielaitoksen tilastoja -sarjat jaetaan myös ulko-
maisille sidosryhmille. 

3.7 Varastointi ja myynti 

Tielaitoksen toiminta- ja suunnitelma-asiakirjojen, esiteaineiston ja tiedotus- 
lehtien sekä sisäisten julkaisujen varastoinnista ja jakelusta huolehtivat vas-
tuuyksiköt. Yksittäisiä Tiehallituksen sisäisiä julkaisuja -sarjan osia voidaan 
toimittaa myös myyntiin. 

Tielaitoksen tutkimuksia, Tielaitoksen selvityksiä ja Tielaitoksen tilastoja -sar-
joissa ilmestyvät julkaisut toimitetaan yleensä myyntiin. 

Toimintaa ohjaavia julkaisuja koskevan käytännön vastuuyksikkö harkitsee 
tapauskohtaisesti. Suositeltavaa kuitenkin on, että samaa käytäntöä sovelle-
taan alaryhmän kaikkiin julkaisuihin. 

TiehaHituksen painotuotevaraston toimintaa supistetaan ja varaston kiertoa 
nopeutetaan. Siksi varastosta palautetaan vastuuyksikölle julkaisut, joita vielä 
vuoden kuluttua on myymättä yli 30 % painosmäärästä tai joita ei ole myyty 
viimeisen puolen vuoden aikana. 

Muista julkaisujen varastoinnin ja myynnin yleisperiaatteista sekä sopimuk-
sista vastaa tiehallituksen hal lintopalvelut. 

3.8 Kustannukset 

Julkaisujen painatus hoidetaan normaaliin tarjouspyyntömenettelyyn pe-
rustuen siten, ettei tilaajalle aiheudu turhia kustannuksia. 

Myytävien julkaisujen painatus maksetaan tarvikevaraston tililtä. Varastosta 
otot veloitetaan kulloiseltakin tilaajalta. 

Varastosta poistot rahoitetaan pääsääntöisesti keskitetyistätoimintamenoista, 
mutta tarvittaessa ne voidaan osoittaa myös yksikköjen maksettaviksi. 

Piirit vastaavat itse omista painatusmenoistaan. Poikkeuksena Tielaitoksen 
tutkimuksia ja Tielaitoksen selvityksiä -sarjoissa ilmestyvät julkaisut. Näiden 
painatuksesta ja myynnistä huolehtii tiehallitus. 

3.9 Julkaisujen vaihtosopimukset 

Julkaisujen vaihtosopimukset koti- ja ulkomaisten yhteistyötahojen ja sidos- 
ryhmien kanssa tulee tehdä yhteistyössä tiehallituksen kirjaston kanssa. 
Vaihtona saatavat julkaisut tulevat kirjaston kautta koko laitoksen käyttöön. 
Vastuualueelle tai tietylle henkilölle ne voidaan toimittaa heti luetteloinnin jäl-
keen. 
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4 TEKIJÄNOIKEUS 

Tekijänoikeuslain (404/1961) mukaan kirjallisen teoksen luojalla on tekijänoi-
keus teokseen. Näin on myös silloin, kun tekijä on toisen palveluksessa. Tie- 
laitokselle siirtyy rajoitettu tekijänoikeus kirjoituksiin, jos 

- julkaisun tekijä on tielaitoksen palveluksessa, 
- julkaisun laatiminen liittyy tekijän työtehtäviin, 
- julkaisu on tehty pääosin virka-aikana, 
- palkkio voidaan katsoa saadun palkkana. 

Jos tielaitos julkaisee kirjoituksen, jonka tekijä ei ole laitoksen palveluksessa, 
siirtyy julkaisun rajoitettu tekijänoikeus samoin tielaitokselle. Mandollisesta 
palkkiosta sovitaan tällöin erikseen. 

Rajoitettuun tekijänoikeuteen kuuluu oikeus 

- määrätä kirjoituksen julkaisemisesta, painosmäärästä, jakelusta 
ja uusintapainatuksesta, 

- myydä julkaisua tiehallituksen tai Valtion painatuskeskuksen väli-
tyksel lä, 

sallia erillispainokset, otteiden julkaiseminen lehdissä ja muut lai-
naukset. 

Tekijän suostumus tarvitaan julkaisun laajempaan kaupalliseen levittämiseen. 

Tekstiä ei saa muuttaa ilman tekijän suostumusta. Jos julkaisusta tehdään 
uusintapainos, tekijälle on annettava mandollisuus korjata julkaisu ajan ta-
salle. Tekijän nimi on mainittava, jos hänen panoksensa julkaisun laatimi-
sessa on merkittävä. 

Valokuvaajalla on lain oikeudesta valokuvaan (405/1961) mukaan yksino-
mainen oikeus valokuvaan, eräin rajoituksin. Oikeus tilauksesta valmistettuun 
valokuvaan kuuluu kuitenkin tilaajalle, jollei toisin nimenomaan ole sovittu. 
Tielaitokselle kuuluu oikeus laitoksen työtehtävissä otettuihin valokuviin. 

Toisen tekijän tai julkaisun aineiston käyttö edellyttää aina ja ehdottomasti 
lähteen asianmukaista mainitsemista. Jos on epävarmuutta siitä, voidaanko 
piirroksia ja valokuvia lainata yleisen siteerausoikeuden perusteella, on vii-
sainta hankkia toimenpiteeseen oikeuden omistajan (omistajien) lupa. Va-
lokuvan kuvaajan nimi on muistettava mainita joko kuvan yhteydessä tai 
nimilehden kääntöpuolella, jos julkaisun kuvat voidaan merkitä yhden kuvaa-
jan tiliin. 

Huomattakoon myös, että ns. kuvanlukijalla (skannerilla) julkaisuun siirrettyä 
kuvamateriaalia koskevat normaalit tekijänoikeusperiaatteet, olkoonkin, että 
aineistoa on ehkä käsitelty julkaisun tarkoituksiin paremmin sopivaksi. 
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II KIRJOITTAJAN OHJEET 

Kirjoittajan ohjeet on laadittu soveltaen yleisiä tieteellisten kirjoitusten laatimi-
sohjeita ja alan standardeja. Julkaisujen ulkoasuvaatimukset perustuvat tie- 
laitoksen graafiseen ohjeistoon. 

5 JULKAISUN RAKENNE 

Tielaitoksen julkaisuihin tulee sisältyä seuraavat osat luetellussa järjestyk-
sessä (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 llltteen 6 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 tutki-
muksia ja Tielaitoksen tilastoja -sarjojen etukannessa suositellaan käytettä-
väksi korkeatasoista mustavalko- tai värivalokuvaa. 

Takakansi 

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

5.2 Nimiölehti 

Nimiölehdelle ja sen kääntöpuolelle sijoitetaan seuraavat tiedot (SFS 4414) 
liitteenä 7 olevan asettelumallin mukaisesti: 

- nimeke 
- tekijät 
- sarjan nimi ja osan numero 
- kustantaja ja/tai julkaisija 
- kustannuspaikka ja julkaisuvuosi 
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Nimeke eli julkaisun nimi 

Nimekkeessä ilmaistaan julkaisun aihe ja sisältö lyhyesti ja täsmällisesti. Ni-
mekkeen on kuitenkin sisällettävä riittävästi informaatiota, jotta se herättäisi 
lukijan kiinnostuksen. Nimekkeen ensimmäiset sanat ovat tärkeimmät. Selit-
tävät ilmaisut sijoitetaan nimekkeen toppuosaan ns. alaotsikoksi. 

Tekij ä(t) 

Henkilö(t), työryhmä tai toimintayksikkö, joka on luonut julkaisun ja jolla on 
päävastuu sen sisällästä.Henkilä/ tyäryhmä voidaan mainita tekijänä Tielai-
toksen tutkimuksia ja Tielaitoksen selvityksiä -sarjoissa sekä sisäisissä jul-
kaisuissa. 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 pääsääntöisesti tiehallitus tai tiepiiri. 

Suunnitelma -asiakirjoissa voidaan eri yhteistyötahot (esim. kunnat) mainita 
kansi- ja nimiölehdellä tielaitoksen nimen yhteydessä. 

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

Julkaisusarjan nimi ja sarjan osan järjestysnumero 

Tielaitoksen yhteiset jutkaisusarjat ovat: 

Tielaitoksen tutkimuksia 
Tielaitoksen selvityksiä 
Tielaitoksen tilastoja 

Lisäksi tiehallituksella ja tiepiireillä voi olla oma sisäinen sarjansa, kuten Tie- 
hallituksen sisäisiä julkaisuja. 

Sarjoissa ilmestyvät julkaisut numeroidaan juoksevasti vuosittain esim. 
8/1 990. Numeron saa hallintopalveluiden painatusryhmältä. 

Kustantaja ja/tai julkaisija 

Tielaitos, tiehallitus tai tiepiiri julkaisusta riippuen. 

Kustannuspaikka ja julkaisuvuosi 

Julkaisijan kotipaikka eli Helsinki tai piirikonttorin sijaintipaikkakunta. 

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

5.3 Nimiölehden kääntöpuoli 

Nimiölehden kääntöpuolella ilmaistaan seuraavat tiedot: 

Sen toimittajan, kääntäjän, kuvittajan, valokuvaajan tms, henkilön nimi 
ja/tai yhteisönimi, joka on huolehtinut julkaisun toimittamisesta, kääntämi-
sestä, kuvittamisesta yms. 
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Painos 

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

Standardinumerot ISBN ja ISSN sekä TIEL -numero 

ISSN (International Standard Serial Number) on annettu uusille Tielaitoksen 
tutkimuksia, Tielaitoksen selvityksiä, Tielaitoksen tilastoja sekä Tiennäyttäjä 
-sarjoille niiden perustamisen yhteydessä ja se pysyy muuttumattomana jul-
kaisusarjan elinkaaren ajan. Vanhat ISSN-numerot pysyvät edelleen voi-
massa. 

ISBN (International Standard Book Number) annetaan aina Tielaitoksen 
tutkimuksia, Tielaitoksen tilastoja ja Tielaitoksen selvityksiä -sarjoissa II-
mestyville yksittäisille julkaisuille. ISBN -numeroa ei anneta tielaitoksen toi-
minta- ja suunnitelma-asiakirjoille, lyhytaikaiseen käyttöön tuleville julkaisuille, 
julkaisun luonnoksille eikä sisäisille julkaisuille. Muille julkaisuille ISBN 
-numero annetaan, jos julkaisu leviää tielaitoksen ulkopuoliseen käyttöön. 

TIEL -numero annetaan kaikille myytäville julkaisuille. Muissa julkaisuissa sitä 
ei käytetä. 

Kaikki julkaisun tarvitsemat numerot antaa hallintopalveluiden painatusryhmä. 

Kirjapaino tai muu painotuotteen valmistaja 

Muu painotuotteen valmistaja voi olla esim. tiepiirin oma monistamo. 

Painopaikka ja painovuosi 

Kirjapainon tms. sijaintipaikkakunta ja painostatulovuosi. 
Jakelupaikka on paikka, josta asiakas voi tiedustella lisäkappaleita. 
Tiehallituksen tai tiepiiri n osoitetiedot 

5.4 Tiivistelmäsivu tai normin kuvailulehti 
Jokaiseen tielaitoksen julkaisuun laaditaan tiivistelmä, joka kirjoitetaan "Tii-
vistelmien laatiminen ja käyttö" standardin (SFS 3855) mukaisesti. Pääperi-
aatteet on koottu liitteoseen 14. 

Tiivistelmän tehtävänä on 

- auttaa lukijaa päättelemään, onko tarpeen lukea koko kirjoitus, 

- antaa riittävästi tietoa lukijalle, jolle kirjoituksen ala ei ole keskei-
nen, 

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

- tehostaa tieteellistä ja teknistä tiedonvälitystä ja informaatio- 
palvelua. 

Tiivistelmäsivu 

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

3 411161P 
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Ruotsin- ja englanninkielistä tiivistelmäsivua käytetään Tielaitoksen tutkimuk-
sia ja Tielaitoksen tilastoja -sarjojen julkaisuissa. Muissa julkaisuissa vastaava 
käytäntö on erittäin suositeltavaa. 

Normin kuvailulehti 

Laitoksen toimintaa ohjaavissa julkaisuissa julkaisuun sidottu normin kuvailu-
lehti (liite 9) korvaa tiivistelmäsivun. Jos normin kuvailulehteä ei haluta sitoa 
julkaisuun, vaan sitä käytetään lähetekirjeenä, tulee julkaisussa olla tiivistel-
mäsivu. 

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 tielaitoksen asiasanaluette-
losta yhteistyössä tiehallituksen kirjaston kanssa. 

5.5 Esipuhe, alkusanat tai vastaava 
Esipuheessa (malli liitteessä 10) selostetaan hyvin lyhyesti julkaisun taustaa 
ja tarkoitusta sekä kerrotaan työhön osallistuneiden henkilöiden ja yhteisöiden 
osuudet. 

Esipuhe päivätään ja 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 jul-
kaisusta 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 11. 

Kuva- ja taulukkoluettelo 

Tarvittaessa sisällysluettelon loppuun liitetään erillinen kuva- tai taulukko- 
luettelo. 

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 
Selkeään ja helppotajuiseen kielenkäyttöön on kiinnitettävä huomiota. Teks-
tien on oltava luettavia ja ymmärrettäviä. 
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Kielenkäyttöä ja tekstin rakentamista koskevia ohjeita saa alan oppaista. Tä-
män julkaisun loppuun on koottu pieni kirjallisuusluettelo niitä varten, jotka 
haluavat syventää tietojaan suomen kielessä. 

Kieliongelmiin saa apua myös tiehallituksen viestintäyksiköstä ja Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen kielitoimiston neuvonnasta puh. (90) 701 4991. 
Tekniikan kielen käyttöä koskevia ohjeita antaa puolestaan Tekniikan sanas-
tokeskuksen termipalvelu päivittäin klo 9.00 - 11 .00 puh. (90) 738 831. 

5.7.1 Kirjoituksen jäsennys ja otsikointi 
Kirjoituksen jäsennys on käsiteltävien asioiden esittämisjärjestyksen ja -laa-
juuden suunnittelua. Sen perusteella hahmottuu myös alustava sisällyslu-
ettelo pää- ja alaotsikoineen. Jäsennysratkaisu riippuu aina työn luonteesta. 
Esimerkiksi tutkimusjulkaisuissa käytetään usein pohjana ns. klassista tutki-
musraportin 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 ymmärrettä-
vyyttä. Usein kuvat ja taulukot ovat ainoa osa julkaisua, johon lukija tiivistel-
män lisäksi tutustuu. Siksi on tärkeää, että ne painottavat julkaisun olennaisia 
asioita. 

Kuvat ja taulukot on voitava ymmärtää tutustumatta tai palaamatta itse teks-
tiin. Mittayksiköt ja 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 
(kapeat ja korkeat kuvat). Taulukkoteksti sijoitetaan taulukon yläpuolelle. Ku-
va- ja taulukkotekstit kirjoitetaan kursiivilla tai muulla leipätekstistä erottuvalla 
tavalla. 

Useampikielisiä kuva- ja taulukkotekstejä tulee käyttää ainakin Tielaitoksen 
tutkimuksia -sarjan julkaisuissa. 
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Jos tulosten esittämiseksi on pakko käyttää useita suuria taulukkoja peräk-
käin, ne on siirrettävä julkaisun loppuun liitteiksi. Tämä parantaa varsinaisen 
tekstin luettavuutta. 

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 käyttöä 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 
lähdeluetteloon tekijöittäin. Tekstissä viitataan tekijän nimeen, julkaisuvuo-
teen 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 julkai-
suihin, viitteet erotetaan toisistaan pienaakkosilla julkaisuvuoden perässä, 
esim. ...Virtanen (1987b)... 

Yksityiskohtaiset ki rjal lisuusviitteiden laati misohjeet ovat liitteessä 15. 

5.9 Liitteet 
Liitteet ovat varsinaista kirjoitusta täydentäviä itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka 
sijoitetaan julkaisussa tekstiosan jälkeen. Liitteissä esitetään todistus- ja Ii-
säai neistoa, joka on merkittävää kirjoituksen ym märrettävyyden, uskottavuu-
den 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 tar-
vittaessa oma kirjallisuusluettelonsa. Sivut, kuvat ja taulukot numeroidaan 
uoksevasti jokaisessa liitteessä erikseen. 

6 JULKAISUN ULKOASU 

6.1 Tekstisivujen taitto 
Tielaitoksen julkaisujen teksti- ja sivumääritykset on koottu liitteeseen 12. 
Ohjeet koskevat kaikkia julkaisuja, erityisesti tielaitoksesta ulospäin suun- 
nattuja julkaisuja, kuten toiminta -asiakirjoja ja Tielaitoksen tutkimuksia -sar- 
jaa 
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Suunnitelma-asiakirjojen laadintaohjeita on myös tiehallituksen julkaisussa 
"Teiden esisuunnitelmat selkeiksi" (TIEH, Kehittämiskeskus 1990). 

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

Tekstien ladelman (paino-originaalin) on oltava huoliteltu, sillä se vaikuttaa 
olennaisesti kokonaiskuvaan. Tielaitoksen tutkimuksia ja Tielaitoksen ti-
lastoja -sarjoissa ladelmatarkkuuden on oltava enemmän kuin 300 pistet-
tä/tuuma. Tämä merkitsee sitä, että lopullinen paino-originaalitulostus teete-
tään valolatomossa. 

Myös muiden julkaisujen valoladonta on suositeltavaa, mutta ne voidaan 
tuottaa myös laitoksessa käytössä olevilla tietokoneohjelmilla ja tulostuslait-
teilla. Varsinaisilla taitto-ohjelmilla (esim Aldus Pagemaker, Ventura) tai 
monipuolisilla tekstinkäsittelyohjelmilla (esim. Ami Pro, Wordperfect) ja 
PostScript- tai vastaavilla toimistotulostimilla sivujen teko onnistuu. Muun-
laisia tulostimia ja ns. perustekstinkäsittelyohjelmia (esim. TEKO) 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 parilli-
nen sivu vasemmalla ja pariton oikealla puolella. 

Sivunumerointi merkitään arabialaisin numeroin ilman pistettä tai ajatusviivoja 
sivun yläkulmaan. 

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

6.3 Sidonta 
Julkaisuissa tulee suosia ns. vihkosidontaa, yli 80 sivun julkaisuissa vas-
taavasti liimaselkää. Liimaselän selkätekstiksi painetaan julkaisun nimi. 

Käytettävät rengaskansiot suunnitellaan graafisen ohjeiston mukaisesti. Väri 
määräytyy julkaisusarjan perusteella. 
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LIITE 1 

TIELAITOKSEN TOIMINTAA OHJAAVIEN JULKAISUJEN 
RYH M ITELY 

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

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

1. Suunnittelua ohjaavat julkaisut 

Tiensuunnittelun ohjaus 
Liikenne ja tieverkko 
Liikennetekniikka 
Tietekni ikka 
Ympäristö 
Siltojen tyyppipiirustukset 
Sillansuunnittelu 
Geotekniikka ja geologia 

2. Tuotantoa ohjaavat julkaisut 

Työselitykset ja laatuvaatimukset 
Valvonta ja laadunvalvonta 
Kunnossapidon ohjaus 
Urakka-asiakirjat 
Käyttöohjekirjat 
Ohjelmointi ja seuranta 
Tuotannon yleisohjeet 

Tuotannon aikaista liikenteen ohjausta käsittelevät julkaisut kuuluvat tuotan-
non yleisohjeisiin. 

3. Tukitoimintoja ohjaavat julkaisut 

Tähän ryhmään kuuluu julkaisuja mm. seuraavista aihepiireistä: 

tulosjohtaminen 
organisointi ja muut rakenteet 
henkilöstöhallinto 
taloushallinto 
tietohallinto sekä muu resurssihallinto 
tienpitäjäpalvel ut 
tienkäyttäjäpalvelut 
viestintä ja laitoskuva 
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' Tiehallitus 	 ASIANTIJN11JALAUSUNTO 

Pyydän lausuntoanne oheisesta käsikirjoituksesta 

Ennakkotarkastuksessa pyydetään kiinnittämään huomiota oheisessa listassa mainittuihin seikkoihin. 
Lausunto annetaan täyttämällä tämän lomakkeen alaosa ja tarvittaessa esittämällä perustelut lisäsivuilla. 
Yksityiskohtia koskevat huomautukset voidaan tehdä kynällä käsikirjoitukseen. 
(Lausunto ja käsikirjoitus palautetaan allekirjoittaneelle.) 

Olen tarkastanut yllä mainitun käsikirjoituksen, ja käsitykseni mukaan se 

voidaan julkaista ehdotetussa tielaitoksen julkaisusarjassa sellaisenaan (vähäisin korjauksin, ks. käsikirjoitusta) 

-] voidaan julkaista huomattavasti korjattuna/lyhennetiynä (korjausehdotus liitteenä) 

] edellyttäen, että 

ei sovellu julkaistavaksi ehdotetussa sarjassa 

se sopisi paremmin 

sarjaan/lehteen (perustelut liitteenä) 

ei ole julkaisukelpoinen (perustelut liitteenä) 



LIITE 3 

ENNAKKOTARKASTAJAN MUISTILISTA 

Käsikirjoituksen arvioijan olisi kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

ii. Asiasisältä 

Onko tutkimuksessa saatu niin kiinnostavia tuloksia, että käsikirjoituksen julkaiseminen 
on perusteltua? 

Selviääkö lukijalle vaikeuksitta, mitä tutkimusongelmasta tiedetään entuudestaan ja mi-
ten kirjoittajan saamat tulokset suhtautuvat aikaisempiin tuloksiin? Onko aikaisemmat 
tutkimustulokset esitetty asiallisesti ja oikein painotettuina? 

Voidaanko joitakin tekstin kohtia jättää pois tarpeettomina tai liian vähän sanovina? 

Ovatko tutkimuksen johtopäätökset riittävät ja oikein tehty? 

Ilmeneekö tulosten luotettavuus selvästi, ja onko tilastollisessa tarkastelussa käytetty asi-
anmukaisia menetelmiä? Onko suureiden, yksiköiden ja tunnusten käyttö johdonmu-
kaista? 

Sisältyykö kirjoitukseen sellaisia osia, jotka eivät tuo mitään varsinaista lisää pääasiaan 
eivätkä lopputulokseen? 

'. Esitystapa 

Kuvaako otsikko julkaisun olennaisinta sisältöä, ja ovatko sen kaikki sanat tarpeellisia? 
Onko kirjoituksen jäsentely johdonmukainen? 

Kuvaako tiivistelmä julkaisun olennaisen sisällön ja olennaiset tulokset? Onko yhteenveto 
(yhteenvedot) laadittu harkiten? 

Onko teksti kirjoitettu selkeällä asiatyylillä? 

Ovatko taulukot ja graafiset esitykset riittävän yksinkertaisia ja helposti luettavia? 

Ovatko valokuvat riittävän selkeitä ja havainnollisia, ja onko tekijällä asianmukaiset luvat 
kuvien julkaisemiseen? 

Voitaisiinko osa taulukoista tai kuvista esittää liitteillä? Ovatko liitteet tarpeellisia vai voi-
taisiinko ne korvata tekstiin sijoitetuilla taulukoilla tai kuvilla? 

Onko mukana tarpeetonta kirjallisuutta ja puuttuuko tarpeellista? 

Ovatko kirjallisuusviittaukset yksiselitteisiä ja ohjeiden mukaisia, ja onko kirjallisuuslu-
ettelo laadittu tielaitoksen käytännön mukaisesti? 

Ovatko kaikki julkaisut. joihin tekstissä on viitattu, myös kirjallisuusluettelossa? Onko lu-
ettelossa virheellisesti muita julkaisuja? 

Onko vielä tehtävissä jotakin muuta, joka auttaa lukijaa nopeasti omaksumaan julkaisun 
sisällön? 



JULKAISUN PAINATUSMÄÄRÄYS 

1 1 Tielaitoksen toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat 

1 	2.1 Suunnittelua ohjaavat julkaisut 
Alaryhmä 

____________________________________________________ 

1 2.2 Tuotantoa ohjaavat julkaisut 
Alaryhmä 

_________________________________________________ 

1 2.3 Tukitoimintoja ohjaavat julkaisut 
Alaryhmä 

_________________ ____________________________________ 

1 	3.1 Tielaitoksen tutkimuksia 
Osan numero 

_________ ______ 	________________ 

1 3.2 Tielaitoksen selvityksiä ___________________________________ 

1 3.3 Tielaitoksen tilastoja ______________________________ 

1 4 Tiehallituksen / 	tiepiirin sisäisiä julkaisuja _____________________________________ 

1 5 Vientijulkaisut - Publications of Export Services __________________________________ 

JULKAISU HYVÄKSYUY PAINETAVAKSI 

Sisällön ja painos- 
määrän osalta 
(Vastuualueeri 
päällikkö) 

Ulkoasun osalta 
(Viestintäyksikkö) 

HUOM! 
Painosmäärä ja jakelu ilmoitetaan liitteenä olevalla painatusmääräys / tarkastuspyyntä - lomakkeella. 



TIEDOT TILAUKSESTA 

LIITE 4/2 R PAINATUSMÄÄRÄYS 
TARKASTUSPYYNTÖ nro 

P 

IU Tielaitos 
Tiehallitus 

Lähettäjä 

Ha / 

EI] Uusi painotuote 
	EI Painotuote on loppumassa varastosta/Uusiritapainos 

Painotuote 
TIEL nro 

Lomake 
Painos valmistui 
	

Painosmäärä 
	

Painoksen hinta 

Edellinen 
painos 

Painetaan 

1 uusi painotuote 	 [1 vanhan mallin mukaan 	 fl korattuna 

heti 	 fl myöhemmin, milloin 	 EI ei paineta enää 
Edellinen painos 

7 käytetään loppuun 	 fl poistetaan heti 	 fl poistet. uuden valmistuttua 
Painosmäärä yhteensä 

Painos ja lasku toimitetaan tiepiireille suoraan kirjapainosta. 

________________________ Tlehallituksen painotuotevarastoon toimitetaan tiehallituksen ja 
Painoksen iakautuminen 	 ulkopuolisten tarve. 

TIELJTIEH 	Määrä 

01 U 	 VASTUUHENKILÖN ALLEKIR.JOITUS 

02 T 	 Päiväys 	 1 Allekirjoitus 

04H 

Puhelinnro 
O5Ky 

06M 

07 PK 

08Ku 

09 KS 

10v 

11 KP 

120 

13 lOi 

14 L 

TIEH 

TIEDOKSI 	TIEPI IRIEN LOMAKEVARASTONHOITAJAT 

Uusi 
painos 

Vastuuhenkilä 
täyttu 

Vastuuyksikkö 



LIITE 5 

JULKAISUN VASTUUHENKILÖN TEHTÄVÄT 

Yksikön on ennen painatusta nimettävä jokaiselle julkaisulle vastuuhenkilö, 
jonka tehtävänä on: 

* selvittää julkaisun painosmäärä (tiehallituksen ja aluehallinnon tarve sekä 
mandollinen ulkopuolinen myynti). Painosmäärä tulee arvioida siten, ettei 
turhia varastotappiota synny 

* tarkistaa julkaisun oikovedos sekä valmiin julkaisun virheettämyys 

* tiedottaa käyttäjille riittävän ajoissa uudesta tai uusitusta painoksesta 

* antaa ohjeet edellisten painosten käytän jatkamisesta tai lopettamisesta 

* tehdä poistoesitys tarpeettomasta julkaisusta heti kun se poistetaan käy- 
tästä 

* informoida painatusryhmää julkaisun käyttöön, jakeluun tms, liittyvistä asi-
oista sekä vastuuhenkilön vaihtumisesta 

* opastaa uutta vastuuhenkilöä. 
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LIITE 6 

Julkaisun kannen (A4) perusratkaisu 17 	0 	10 6i 

Tielaitos 

Veijo Kokkarinen 

Liikenne- ja autokantaennuste 
1989-2010 

Huomattavaa kannesta: 

1) Tekijän nimi: kirjainkoko lipt 

2) Julkaisun nimen kirjainkoot 1 8.. .24pt, 
lyhyt nimi: suurempi kirjainkoko 

3) Ns. alaotsikon (pääotsikon selite) koot: 
- lyhyt alaotsikko: 1 2p1 - pitkä alaotsikko 11/1 2pt - alaotsikon suurin pituus on 5 riviä 

4) Kuva-ala valkoinen tai kannen värinen 

5) Vaakaviivan käyttö harkittava: 

ei viivaa, jos 
- ei kuvaa 

- kuva-ala valkoinen 

6) Viivan väri: otsikkotekstin väri 

Mandollinen 7) Viivat (vaaka/pysty) ohuita hiusviivoja 
V700dI (0,2 mm) 

/ Viivat piirretään aivan reunoihin asti! 
Tielaitoksen 

J 	tutkimuksia 

1/1990 

____ 	Näiden tekstien koko 11 pt (numero 1 8pt) 
Helsinki 1990 

Tiehailitus 
Tutkimuskeskus__________________________________________________________________________ 



LIITE 6 
2 

Julkaisun takakannen (A4) perusratkaisu 

57 

52 

Mandollinen teksti 
takakannessa 

17 

7 

7 

6 

ISBN XXX-XX-XXXX-X 

132 
	 ISSN XXX-XX-XXXX 

TIEL XXXXX-XX 

16 
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LIITE 6/3 1 
Sarja kannen merkki selkä- tekstit kuva nume- 

pohjaväri merkki rointi 

4-väri 
1. 	Tielaitoksentoiminta-jasuun- sin valk - valk sin, 

nitelma-asiakirjat PMS pohja 
300 vaik/sin 

2.1 	Suunnittelua ohjaavat julkaisut vihr vatk vaik vihr, 
PMS pohja 

2.1.1 	Tiensuunnittelun ohjaus 334 - va lk/* 
vihr 

2.1 .2 	Liikenne ja tieverkko sin 

2.1.3 	Liikennetekniikka keit 

2.1.4 	Tietekniikka pun 

2.1.5 	Ympäristö vaik 

2.1.6 	Siltojen tyyppipiirustukset musta 

2.1.7 	Sillansuunnittelu harm 

2.1.8 	Geotekniikka ja geologia pun 

2.2 	Tuotantoa ohjaavat julkaisut kelt musta musta musta 
PMS pohja 

2.2.1 	Työselitykset ja laatuvaatimukset 116 sin valk! 
kelt 

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 	Ohjelmointi ja seuranta vaik 

2.2.7 	Tuotannon yleisohjeet - 

2.3 	Tukitoimintoja ohjaavat julkaisut valk musta musta musta 

3.1 	Tielaitoksen tutkimuksia harm sin - musta 4-väri on 
PMS 
428 

3.2 	Tielaitoksen selvityksiä harm musta - musta musta on 
pohja 
valk! 
harm 

3.3 	Tielaitoksen tilastoja harm sin - musta 4-väri on 

4. Tiehallituksen sisäisiä vaal musta - musta musta on 
julkaisuja sin 

____________________________________ kart _________ _________ _________ _________ _________ 

5. Vientijulkaisut valk sin - sin 4-väri on 
Publications of Export Services 

* = mietitään tapauskohtaisesti 
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18pt 
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KOKKARINEN, Veijo: Uikenn.- ja autokantaennuste 1989 - 2010 [Trafik- och bilbestAndsprognos 
1989-2010 i Finland]. Helsinki 1990, Tiehallitus. Tielaitoksen tutkimuksia 1/1990, 98 s.+ liitt. 31 s, TIEL 713 
432. 

Asiasanat liikenne-ennuste, autokanta, tulevaisuuden tutkimus 

Tiivistelmä 

Liikenteen kasvu oli Suomessa vuosina 1985 - 1988 selvästi nopeampaa kuin 
1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Vuonna 1988 liikenne oli 6 prosenttia 
suurempi kuin TVH:n edellisessä ennusteessa (1986) oli arvioitu. 

Ennusteen 1989 - 2010 mukaan liikenne ja autokanta kasvavat Suomessa 
nopeasti vielä 1990-luvun ajan. Tämän jälkeen kasvu hidastuu. Vuosina 1989 
- 2010 liikenteen arvioidaan kasvavan 47 ja autokannan 54 prosenttia. 
Henkilöautotiheyden arvioidaan olevan v. 2010 550 autoa 1000 asukasta 
kohti. Liikenteen oletetaan kasvavan melko tasaisesti koko maassa. Tieluo-
kista kasvu on nopeinta pääteillä. 

Uusi henkilöautoliikenne-ennuste perustuu kotitalouksien autotiheyden (au-
toa/1 00 kotitaloutta) ja henkilöauton vuotuisten ajosuoritteiden kehityksen 
arviointiin. Tulojen kasvaessa kotitalouksien autonomistuksen oletettiin li-
sääntyvän ylempiin tuloluokkiin kuuluvien kotitalouksien autonomistustiheyk-
sien mukaisesti. Tarkastelu tehtiin ikäryhmittäin. 

Autokohtaisen ajosuoritteen kehitysarviossa otettiin huomioon kotitalouksien 
tulojen ja ikärakenteen lisäksi moniautoistuminen. Henkilöautoliikenne-en-
nuste saatiin kertomalla erityyppisten kotitalouksien ennustetuilla autoti-
heysluvuilla vastaavat ajosuoritteet ja kotitalouksien lukumäärät. 

Kuorma- ja pakettiautoliikenne-ennusteet ovat sidoksissa tuotannon kasvu- 
ennusteisiin. Tuotannon kasvu perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän laa-
dullisten tekijöiden, jalostusasteen ja tuottavuuden kasvuun. Tästä syystä ta-
varaliikenne ei kasva aivan tuotannon kasvun suhteessa. 

Uuden ennusteen mukaan liikenne on 22 prosenttia suurempaa vuonna 2010 
kuin edellisessä ennusteessa arvioitiin. Autoja arvioidaan olevan edelliseen 
ennusteeseen verrattuna 15 prosenttia enemmän vuonna 2010. 

Esitetty valtakunnan tasolta lähtevä yleisennuste ei riitä tiekohtaisen tienpito-
tarpeen arvioimiseen. Tätä varten tarvitaan tiekohtainen ennuste. Luotettavan 
tiekohtaisen ennusteen aikaansaamiseksi on paikalliset erityisolosuhteet 
otettava huomioon. Tämän ennusteen vieminen tiekohtaiseksi on edessä 
oleva seuraava työvaihe. 
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Alkusanat 

Liikenne- ja autokantaennuste on tarkoitettu lähinnä palvelemaan tienpidon 
pitkän aikavälin suunnittelua. Edellinen ennuste, "Liikenne- ja autokantaen-
nuste 1986-2010" valmistui vuonna 1986. Ennakoitua nopeampi taloudellinen 
kasvu ja eräät muut vaikeasti ennakoitavat tekijät ovat antaneet aiheen en-
nusteen tarkistamiseen. 

Jäljempänä oleva uusi liikenne- ja autokantaennuste on laadittu tiehallituksen 
suunnitteluosaston tutkimuskeskuksessa. Ennusteen on valmistellut erikois-
tutkija Veijo Kokkarinen. 

Helsingissä tammikuussa 1990 

Tutkimuskeskus 
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Sisältö 

1 JULKAISUPERIAA1TEET 

1 	TIELAITOKSEN JULKAISUT 

9 

9 
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TEKSTI- JA SIVUMÄÄRITYKSET 

Julkaisun sivumallit on määritelty 1- ja 2-palstaisille A4-sivuille sekä 4-pais-
taiselle vaaka A3-sivulle. Ylätunnisteessa, joka on näkyvissä sisällysluette-
losivulta alkaen, näkyy ylinnä julkaisun nimi ja sen alla menossa olevan lu-
vun otsikko. 

25 	40 	)(X 

15 _____________________________ 	____________ _________________ 180 	15 
1 Luvun otsikko 

1.1 Viliotsikko 

63 

242 15 

15 

Kuva 1: Taittomalli 1-palstaiselle sivulle (oikeanpuoleinen) 
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Useampaa kuin kahta paistaa ei normaalitekstissä A4-sivulia käytetä. Kuvat ja 
taulukot voivat uiottua kanden paistan yli. Tekstiä voidaan kierrättää ku-
va-alueen ympäri, jos alue ei täytä koko paistaa. Suositeitavampaa on kui-
tenkin tehdä kuvat joko palstan tai (lähes) kanden ievyisiksi. 

Jic.in rmI 	 25 
Luku 

175 
Cf.Äao1iIkko 

83 

1: Kuvaa ni,r kukur,jlIa 

xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx 	15 

______Mandollinen 
valiviiva 

Kuva 2.-  Taittomaili 2-paistaiselle sivulle (oikeanpuoleinen) 
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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), palstojen väli 9 mm, väliviiva mah- 
- 2-palstainen sivu doliinen 

Ylämarginaali 15 mm 

Ylämarginaaliviiva Ylätunnisteen alla on 180 mm pitkä viiva, jonka etäisyys 
ylätunnisteen alempaan riviin on 3 mm. Ylätunnisteri- 
vien väli on 3 mm. 

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

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

Sivunumeron Ylätunnistealueen ylemmän rivin kohdalla sivun ulko- 
paikka reunalla, 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 tekstinkäsitteiyohjelmissa voi joutua hieman 
säätämään parillisen tai parittoman sivun marginaalia, 
jotta sivut olisivat toistensa täsmäliisiä peilikuvia. Teks- 
tialueen leveys pidetään kuitenkin aina vakiona. 

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

Tavutus Tavutuksen on oltava kielenmukainen. Tavutus sääde- 
tään siten, että nelikirjaimisia sanoja ei enää jaeta ja 
kaksikirjaimista lopputavua ei jaeta eri riville. Tavuvii- 
vaan loppuvien perättäisten rivien määrää ei pidä ra- 
joittaa ja rivin pituuden säätää kirjaimien välejä sa- 
noissa säätämäliä ei pidä sallia. 

Etenkin kaksipalstaiseiia sivulla tasapaistaa käytettä- 
essä on tarkkailtava, että teksti ei ole siimiinpistävän 
aukkoista. Jos näin näyttää käyvän, kannattaa harkita 
tasaamatonta paistaa. 

Lukujen numerointi Enintään kolme otsikkotasoa. Numerointitapa on 1 - 1.1 
- 1.1.1. Numeroitujen otsikoiden lisäksi voidaan käyttää 
numeroimattomia alaotsikoita. 
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Välit ja kirjainkoot 

Kirjaintyypit Helvetica (Swiss, Univers jne., kirjaimiston valmista- 
jasta riippuen) tai Garamond (ITC Bookman, Palatino 
jne.), 	Helveticaa 	suositellaan 	normaalikirjaintyypiksi, 
mutta 	pitkiin 	teksteihin 	sopii 	paremmin 	Gara- 
mond-tyyppi. Jos käytetään Garamondia leipätekstissä, 
käytetään otsikoissa Heiveticaa. 

Lukujen otsikot 1 4pt, riviväli 1,20 (väli rivin alareunasta ylemmän rivin 
(pääotsikot) alareunaan on tällöin 1,20 kertaa rivikorkeus eli käytetty 

kirjainpistekoko). Otsikot lihavoituna (bold). 
Väli-ja alaotsikot l2pt, 	riviväli 	1,20, 	numeroimattomat alaotsikot: 	for- 
(numeroidut) maalitekstin koko. Otsikot lihavoituna. 
Yläindeksi 8/gpt 

Alaindeksi 819pt 

Ylätunniste 8/9pt, rivien väli 3 mm 

Alaviite (ei normaa- 8/gpt, 1,20 , alaviitteen erottaa tekstistä 50 mm pitkä 
listi käytetä) viiva, tekstin ja viivan väli 10 mm. 
Sivunumero 11 pt tai normaalitekstin koko 
Kuvateksti 11/1 0/9pt, 1,20, kursiivi (italic), väli tekstiin 5 mm 

Taulukkoteksti 11/1 0/gpt, 1,20, kursiivi, väli tekstiin 5 mm 

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

Teksti kuvassa 8/10/1 1/l2pt, 	tilan 	mukaan 	(nämä 	tekstit 	tehdään 
yleensä grafiikkaohjelmalla) 

Teksti taulukoissa 10/11 pt, suuremmissa taulukoissa 8/9pt, riviväli 1,20 tai 
pienempi 

Teksti, normaali 11 pt (jos tulostinlaitteessa ei ole tätä kokoa, niin lähin 
(leipäteksti) sopiva eli tavallisesti 1 Opt), 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. 
liehureunaa. Tärkeintä on johdonmukainen käyttö. 

Sarkaimet Sarkainjako on yhdeksän (9) merkkiä. 
Sisennys Sisennys tekstikappaleessa on normaalisti sarkainjaon 

mukainen. 

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. 

Alleviivaukset Alleviivauksin erotetaan luvut sisällysluettelossa, muu- 
ten aileviivausta ei suositella. 
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Korostaminen teks- Kuva- ja taulukkoviittaukset tekstissä ovat kursiivilla, 
tissä  samoin mandollisesti henkilönimet. Lihavointia on 

syytä säästellä tekstissä. Sopivia kohteita voivat olla 
erikoistermien ja -nimien erottaminen luettelomaisissa 
kohdissa. 

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

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

A3-sivu 

Kuva 3: Taittomalli A3-sivulle 
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Näytteitä käytettävistä kirjaintyypeistä 

F-ielvetica 8pt 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laitoskuvan näkyvä osa. Julkaisun sisällän ja ulkoa- 
sun perusteella monet lukijat muodostavat käsityksensä tielaitoksen toiminnan tasosta ja luotettavuudesta. 

Helvetica lipt 

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

Helvetica 1 2pt 

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

Helvetica 1 4pt 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen lai-
toskuvan näkyvä osa. 

Helvetica l8pt 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että 
sisäisen laitoskuvan näkyvä osa. 
Garamond 8pt (Garamond-tyyppinen ITC Bookman) 

Tielaitoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laltoskuvan näkyvä osa. Julkaisun sisä!-
lön ja ulkoasun perusteella monet lukijat muodostavat käsityksensä tlelaitoksen toiminnan ta-
sosta ja luotettavuudesta. 

Garamond lipt 

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

Garamond l2pt 

Tielaltoksen julkaisut ovat sekä ulkoisen että sisäisen laltosku-
van näkyvä osa. Julkaisun sisällön ja ulkoasun perusteella 
monet lukijat muodostavat käsityksensä tielaltoksen toiminnan 
tasosta ja luotettavuudesta. 

Garamond 1 4pt 

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

Kohdemerkit 

Kirjaimia ja merkkejä koskevat 	 - 

Sanoja ja kirjainryhmiä koskevat 	i— 	i-4' i—& 1' 

Sanoja, rivejä ja rvnvälejä koskevat 	 - 	- - 	J e 

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 	alkuräinen 	käsikir- 
Poistettava kirjain tai merkki joifu sfvoi d a a n korjaus luku 
Käännettävä kirjain tai merkki / aloittaa. Ensin on sytä tarkas- 
Vaihdettava kirjain tai merkki 0 taa vedos yleilmäyksirOts. 	että GJ 
Muutettava kirjainjärjestys fl_J ladonta vft)aa Je1ota-n4 asette- fLJ 	H 
Painettäva suluke alas lultaan jaiedosteknisesti 	haluttua. / 

Sen jälkeen tarkastetaan vedos 
yksityiskohtaisesti ja tehdään halu- 

Sanat, kirjainryhmät tut 	korjausmerkinnät. 
ktP14/ Väärä sana Kun vedos on fr.e'itt!olisi 	paikal- 

Poistettava sana 	tai kirjain- 
1! 

laan että joku toinenkin henkilö 
ryhmä lukisi4sen. 	Näinii-1varmis- /( / 

Muutettava kirjasinlaji tai tuttaisiin siitä, että kaikki vir- — 
ladontatapa heet vedoksessa todella tulisivat — 
ladottava puoli/ihavalla huomioiduiksi. ]ätflft  jälkeen - 

» 	kursii villa — korjattu vedoja alkuperäinen - 
harvennus poistettava " k k ä s i k i 	tj 	palautetaan e 4€444/ 

Erotettava sanat kirjapainolle. 	Vedokseraksoiskap- T t 
Yhdistettävä » ¼.. pale jää asiakkaan tarkistuslkappa- 1 	'—' 
Suurennettava sanan väli ' leeksijalautettavassa 	vedoksessa r 
Pienennettävä 	» ' 	' olevaan Pvedoslappuun tehdään f 

' 
Lisättävä teksti halutut jatmerkinnät. 
Muutettava sanajärjestys rL...J Josfi 	itJkorjattavaa ei 

. 	. 	2.. löydy lainkaan, annetaan painatus- 
3 	1 

lupa. Josjjt virheitä 	öyy 
Rivit vähän, 	että 	katsotaan 	kirjapairlon — 
Suurennettava rivinväli - selviävän niistä ilman uutta 

Pienennettävä rivinväli '—' C' 	' tarkastusta, annetaan paintus- - — 
Oikaistava rivi lupa 	It 	edellytyksellä, 	että 
Muutettava rivijärjestys - L 

painatusta. 
kityt korjaukset suoritetaan ennefl 
Huomautettakoon. että kirjapainos- 

Siirrot sa tapahtuu aina ennen painatuksen 
Aloitettava uudella kappa- aloittamista revideeril u kJTämä 

lee/Ja tarkoittaa sitä, että asiakkaan 
Yhdistettävä samaksi kappa- koriaukset 	tarkastetaanj 

leeksi lla se siis tarkoittaa sit_O 
Siirrettävä toiselle riville 
Sisennettävä E 

iirjapaino vastaa siitä, että 
kki viimeiseen vdokseen merki- 

Sisennys poistettava ' —tyt korjaukset huomioidaan. 
Keskitettävä L 	] 

L, -- r 
usi vedosJ E3 

Siirrettävä osoitettuun paik- r JQsLLb.iä 	
niin 	fon. että 1j 

kaan 
Merkityn korjauksen peru utus uusi vedos 	Mutai1' merkitään se. 

147900056J-15J9 185 
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TIIVISTELMIEN 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, käyttökohteet ja muu-
tokset aikaisempaan, tai mitä on tutkittu ja miten. Indikatiivinen tiivistelmä sopii 
hyvin mm. toimintaa kuvaaviin tai ohjaaviin julkaisuihin. 

Informatiivis-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 kui-
tenkaan väliotsikoita. 

* Tiivistelmä kirjoitetaan passiivimuotoon. 

* Tiivistelmässä 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. Tiivis-
telmän tulee aina mahtua tiivistelmäsivulle ja sen kääntöpuolelle. 
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KIRJALLISUUSVIITTEIDEN 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 läh-
teenä 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 merkityt tiedot voidaan translitteroida kan-
sallisen standardin mukaan. Translitteroidut tiedot voivat joko korvata alku- 
kieliset 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 tie-
dollisesta sisällöstä. Tyypillisiä yhteisöjä ovat valtion- ja kunnanhallinnon eli-
met, työryhmät, komiteat, yhdistykset, liikelaitokset, säätiöt ja hallitukset. 

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

Vastuuhenkilö 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 tieto-
sanakirja, Rakennustekni ikan käsikirja, Handboken Bygg. 

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. 
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3.3 Painos 

Painostiedot merkitään siinä muodossa, jossa ne esiintyvät julkaisussa. En-
simmäistä painosta ei yleensä merkitä. 

3.4 Julkaisutiedot 

Julkaisutiedot ilmoitetaan järjestyksessä: kustannuspaikka, kustantaja tai jul-
kaisija, julkaisuaika. 

Jos kustannuspaikkoja (kustantajan kotipaikka) on useita, viitteessä ilmoite-
taan ensimmäinen. 

Jos julkaisija on jo merkitty yhteisätekijäksi, sitä ei tässä enää mainita. Kus-
tantajan ilmoittaminen ei ole pakollista. 

3.5 Laajuus 

Laajuus ilmoitetaan joko sivujen, lehtien tai palstojen tai muiden yksikäiden 
määränä. Moniosaisista teoksista ilmoitetaan osien lukumäärä. 

3.6 Sarjamerkintö 

Sarjan nimi ja numero merkitään kuten julkaisussa. Luvut merkitään arabia-
laisin numeroin. Esim.: 

Tiehallituksen tutkimuksia 1/ 1990. 
VTI Meddelande 576. 
Seutusuunnittelun keskusliiton julkaisu A 65. 

3.7 Huomautukset 

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

* Käyttää koskevat rajoitukset Luottamuksellinen 
Government use only. 

* Julkaisun valmistumisvaihe Painossa. 
Ilmestyy keväällä 1992. 

* Julkaisutyyppi 	 Diss.: Äbo akademi 
Dipiomityö: TKK. 

3.8 Standardinumerot 

Kun julkaisulla on standardinumero: ISBN, ISSN tai STRN (Standard Techni-
cal 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 jul-
kaisun kirjallisuusviitteet noudattavat Harvardin järjestelmää. Numeroviittaus-
järjestelmää käytettäessä julkaisuaika merkitään kustantajan perään. 
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4.1 Viite kirjaan 

Tekijä Järvinen, P. 
Julkaisuaika 1990 
Nimi Uusi PC-käyttäjän käsikirja. 
Painos 2.p. 
Julkaisutiedot: 
Kustannuspaikka Porvoo: 
Kustantaja WSOY, 
Sivumäärä 428 s. 
Sarjamerkintä (.....). 
Standardinumero ISBN 951-0-16020-2 

Esim.: 

Järvinen, P. 1990. Uusi PC-käyttäjän käsikirja. 2.p. Porvoo: WSOY. 428 s. 
ISBN 951-0-16020-2. 

Tielaitos, tiehallitus 1990. Tieliikenteen ajokustannukset 1990. Helsinki. 35 s. 
ISBN 951 -47-2738-X, TIEL 703614-90. 

Tielaitos, Vaasan tiepiiri 1990. Tienpidon suunnitelma 1990-1995. Vaasa. 94 
s. 

RIL 77-1 990 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusoh-
jeet. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 65 s. ISBN 
951-758-236-6. 

RIL 165-2 Liikenne ja väylät II. 1988. Helsinki: Suomen Rakennusinsinäärien 
Liitto RIL ry. 558 s. ISBN 951 -758-1 50-5, ISSN 0356-9403. 

4.2 Viite sarjajulkaisuun 

Sarjajulkaisun viitteen tiedoissa sarjamerkintö on pakollinen, muut tiedot kuten 
ki rjoilla. 

Esim.: 

Beilinson, L. & Mäkinen, T. 1990. Tien vierien laitteiden ja rakenteiden vaiku-
tus liikenneonnettomuuksiin. Espoo. 28 s. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
Tiedotteita 1108). ISBN 951-38-3678-9. 

Lundkvist, S-O. 1990. Vta vägmarkeringar - Validering av mätmetod samt 
funktionstest. Linköping: VTI. 40 s. (VTI rapport 356.) ISSN 0347-6030. 

Tielaitos, tiehallitus, tutkimuskeskus 1990. Liikenneonnettomuuksien aika-
sarjaennuste vuodelle 1990. Helsinki. 1990. 18 s. (Tielaitoksen selvityksiä 
1/1990). ISBN 951-47-2722-3, TIEL 741863-90 

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

Henkilöstäkomitea 1990. Henkilästöpolitiikan uudistaminen. Henkilöstökomi-
tean mietintö. Helsinki. 104 s. (Komiteanmietintö 1990:34). ISBN 
951-47-3780-6. 
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Ylinampa, K. & Vesa, H. 1990. Bitumistabilointi. Käytännön ohjeita. Mitoitus. 
Oulu: Tielaitos. 25 s + 3 liitettä. (Tielaitoksen selvityksiä 4/1990). ISBN 
951 -47-4068-8, TIEL 703899. 

4.3 Luku tai artikkeli kirjassa, sarjajulkaisussa tai kongressijulkai-
sussa 

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. 1989. Field Evaluation of Pavement Marking Mate-
rials. In: Proceedings. Volume III. Improved Materials and Equipment Inno-
vation. 11 th IRF World Meeting. 16-21 April 1989. Seoul, Korea. p. 41-44. 

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

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

Tievalaistus. Suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito 1983. Julk.: 
Tie- ja vesirakennushallitus. Teiden suunnittelu. T''L:n ohjeet. Helsinki. Kan-
sio 0 osa V. 

4.4 Viite lehtiartikkeliin 

Tekijä 
Julkaisuaika 
Artikkelin nimi 
Lehden nimi sekä 
artikkelin paikantavat 
volyymi-, numero- ja 
sivutiedot 
Standardinumero 

Pulakka, S. 
1990 
Kustannusohjauksella varaa monipuolistua. 
Rakennusteollisuus, 

vol 28 no 5, s.30-33 

ISSN 0356-0783 

Volyymi eli vuosikerta (vol, vsk, jahrg). 

Esim.: 

Floss, R. et al. 1990. Die Leitungsgrabensonde - ein Schnellverfahren zur 
Verdichtungs0berpröfung bei beengtem Arbeitsraum. Strasse + Autobahn, vol 
41 no 9, s. 384-391. 

Cooke-Davies, T. 1990. Return of the Project Managers. Management Today, 
May s. 119-120. ISSN 0025-1925. 

Pulakka, S. 1990. Kustannusohjauksella varaa monipuolistua. Rakennuste-
ollisuus, vol 28 no 5, s. 30-33. ISSN 0356-0783. 
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4.5 Viitteet erityisaineistoon 

4.5.1 Tilastot 

Suomen virallisesta tilastosta ja muista tilastoilisista sarjoista merkitään en-
simmäiseksi sarjan nimi ja katevuosi sekä osan tai vihon numero. 

Esim.: 

Tie- ja vesirakennukset 1988. 1989. Helsinki: Tie- ja vesirakennuslaitos. 119 
s. (Suomen Virallinen Tilasto. Liikenne 1989:30) ISBN 951 -47-3066-6, ISSN 
0784-8358. 

Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, Elokuu 1990. Helsinki: Tilasto-
keskus, 1990. 3s. ISSN 0784-81 88. 

4.5.2 Standardit 

Vakiintuneen käytännön mukaan merkitään standardia koskevaan viitteeseen 
ensimmäiseksi standardin tunnus, jonka muodostavat julkaisusarjan nimi ly -
henne ja standardin numero. 

Esim.: 

SFS-1SO 9000. 1988. Laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen standardit. 
Ohjeita valintaa ja käyttöä varten. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. 11 
s. 

4.5.3 Lait, asetukset, vaiti oneuvoston tai ministeriön päätökset 

Säädöksistä käytetään iyhenteitä, joista tavailisimpia ovat L=laki; A=asetus; 
VNp=vaaitioneuvoston päätös. 

Säädöskokoelmassa julkaistavat säädökset numeroidaan vuosittain. 

Esim.: 

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

Viite L 24.1 .1990/47 

Liikenneministeriön päätös vaarailisten tavaroiden kansainvälisissä tiekulje-
tuksissa vaadittavien pakkausten tyyppihyväksymisten toimivaltaisista vi-
ranomaisista. Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989. 

Viite LMp 19.5.1989/520 

4.5.4 Kartat 

Esim.: 

Peruskartta 1:20 000. Lehti 2043 08 Kerava. 1967. Helsinki: Maanmittaus-
hallitus. 

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