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Tieosoite: Mitä se ilmaisee ja miten se määräytyy

§

Tieosoitteiden avulla jokainen tien kohta pystytään määrittämään
yksiselitteisesti. Määreitä ovat:
–
–
–
–
–

Tien numero
Tieosan numero
Ajoradan numero, ei tavallisesti esitetä lupapäätöksissä
Etäisyys tieosan alusta
Tien puoli

Sijoituslupapäätöksessä:
Tien varressa
12 / 201 / 1740 - 201 / 2025 / vasen
Kertoo että kyseessä on pisteiden 12/201/1740 ja 12/201/2025 välinen osuus, jonka pituus on 285 metriä

Inventointisuunta, eli tieosoitteen kasvusuunta
– Valta-, kanta- ja seututeillä inventointisuunta selviää yleensä tien nimestä,
esim. vt 3, Helsinki - Vaasa
– Yhdysteillä inventointisuunta on tavallisesti kaupungista/keskuksesta
ulospäin tai korkeampiluokkaiselta tieltä alempiluokkaiselle tielle päin
– Huom! Tieosoitteiden inventointisuunta voi poiketa katuosoitteiden
kasvusuunnasta.
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Tietolähteet: Avoimuus, luotettavuus, käyttötarkoitus
§
§
§

Tiemappi, Tiestötiedot, tiekuva.com… Eri tietolähteet soveltuvat eri käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi tiekuva.com palvelua ei tule käyttää tieosoitteen
määrittämiseen.
Tiemappi: Sijoituslupakäsittelyssä käytettävä kartta. Myös suunnittelijat voivat
hakea extranet-tunnuksia Väylävirastolta.
Tiestötietosovellus: Avoin sovellus. Suunnittelijoille tarkoitettu työkalu
ilmoitusmenettelyssä tarvittavien tietojen selvittämiseen. Tieosoitteiden lisäksi
sovellus esittää useita Tierekisterin tietolajeja.
– Käyttää samaa tausta-aineistoa Tiemapin ja Tierekisterin kanssa
– Huonompi tarkkuus kuin Tiemapissa

§

Tiekuva.com: Ei sovellu tieosoitteen määrittämiseen!
– Kuvien yhteydessä esitetty tieosoite vastaa kuvaushetken tilannetta ja tieto on
osittain vanhentunutta. Viime vuosien tieosayhdistelyt ja taustaaineistomuutokset eivät kaikilta osin näy tiekuvissa.
– Tiekuva.com on hyvä työkalu esim. tien profiilin tarkasteluun ja yleisilmeen
selvittämiseen.
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Tieosoitteet sijoituslupapäätöksissä: Mihin perustuu

§

§
§
§

Sijoituslupapäätöksissä esitetyt tieosoitteet ovat suunnitelmakarttojen
mukaan Tiemapista haettuja.
– Tarvittaessa karttoihin tai kuviin merkittyjä virheellisiä tieosoitteita korjataan
vastaamaan Tiemapin tieosoitetietoa.
– Reitin muuttuessa suunnittelijalta pyydetään päivitetyt kartat lupapäätöksen
liitteeksi.

Ilmoitusmenettelyssä suunnittelijan tulee esittää työkohteen toimenpiteiden
tieosoitteet ilmoituksessa. Suunnittelijat voivat hakea extranet-tunnuksia
Tiemappiin tai käyttää avointa Tiestötietosovellusta.
Sijoituslupahakemuksilta tieosoitetietoja ei edellytetä, mutta ne voivat
nopeuttaa lupakäsittelyä.
Ohjeita ja linkkejä on Suunnittelijan työkalupakissa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/suunnittelijan-tyokalupakki
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