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Kadun- ja tiennimikilpi

Pää- ja kokoojaväylillä sallitun ajonopeuden ollessa 60 km/t - 80 km/t, esimerkiksi lähi-
öissä, teollisuusalueilla, haja-asutusalueilla.

Tekstityyppi: Helvetica Medium pienaakkoset 
Tekstin väri: Musta 
Tekstikorkeus (mm), kun pääkadun/-tien suurin ajonopeus on 60 km/t: 
Iso kirjain 80 mm, pieni kirjain 60 mm 
Tekstikorkeus, kun pääkadun/-tien suurin ajonopeus on 80 km/t: 
Iso kirjain 100, pieni kirjain 80 
Kilven pohjaväri: Valkoinen 

Muut viestit kilvessä: Kilpeen ei suositella sijoitettavaksi muita viestejä, kuten nuolia tai 
mainoksia, jotka vaikeuttavat tai heikentävät opastamisen selkeyttä ja kilven nimitekstin 
hahmottamista liikkuvasta ajoneuvosta. Asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaa-
va-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella 
on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen 

Kilven asennus / sijoitus: Kilvet suunnittelee ja asentaa yleensä kunta. Kilpi asennetaan 
yleiselle alueelle, kiinteistöön, sen alueelle tai rakennukseen maankäyttö- ja rakennuslain 
163 §:ään perustuen. Kun kilvet asennetaan tolppaan, tulisi kilpitekstien olla kaksipuo-
lisia. Tolppaan asennetun tiennimikilven etäisyys yleisen tien pientareen ulkoreunasta 
on noin 4 metriä. Kilvet voidaan tarvittaessa asentaa samaan tolppaan liikennemerkkien 
kanssa, ensi sijassa liikennemerkkien alapuolelle. Katukilpien ei tulisi estää liikennemer-
kin näkymistä.

Kilven korkeus on 150 mm, 
kun ajonopeus on 60 km/t

Kilven korkeus on 200 mm, 
kun ajonopeus on 80 km/t
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