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ALKUSANAT 

Kansallispuistojen vi itoituksessa ei ole ollut yhtenäistä kytntö, 
vaan eroavuuksia on ollut viitoituksen laajuuden ja viitoituksessa 
kaytettyjen merkkien suhteen. Osaa puistoista ei ole viitoitettu 
lainkaan. 

Puistoissa vierailevien automatkailijoiden mär on viime vuosina 
lisntynyt. Edellä olevan johdosta on laadittu ohjeellinen viitoi-
tussuunnitelma, jonka tarkoituksena on yhtenäistä kansallispuis-
tojen viitoitus koko maassa. Suunnitelma perustuu tie-ja vesira-
kennuspiirien ja metsähallituksen ehdotuksi iii puistojen viitoitta-
miseksi. 

Jos yksittäisessä tapauksessa ilmenee perusteltuja syitä poiketa 
jäljempänä esitetystä suunnitelmasta, on poikkeamisesta sovittava 
TVH:n liikennetoimiston kanssa. 

Suunnitelman kansallispuistojen viitoittamiseksi on tie- ja vesir'a-
kennushallituksen liikennetoimiston toimeksiannosta laatinut Via-
tek Oy, josta työhön ovat osallistuneet DI Markku Leppävuori ja 
Dl Jaakko Rahja. Liikennetoirnistosta työtä ovat valvoneet DI 
Teuvo Puttonen ja DI Per-Olof Linsn. 
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1. 
YLEISTA 

Kansallispuistot ovat joko Metsähallituksen tai Metsäntutkimus-
laitoksen (Pyhätunturi, Pallas-Ounastunturi) hallinnassa. Puistoon 
johtavien teiden viitoituksen kannalta ei puiston haltijalla ole 
merkitysta. 

Jäljempänä esitetyt kansallispuistojen viitoitusperiaatteet koske-
vat yleisiä teitä. Periaatteet soveltuvat noudatettaviksi myös 
yksityisillä teillä. 

Kansallispuistojen viitoituksessa noudatetaan tie- ja vesirakennus-
hallituksen hyväksymiä yleisten teiden viitoitusta ja liikennemerk-
kien käyttöä koskevia ohjeita sekä ohjeita matkailijoiden opastus- 
merkkien käytöstä (TVH 741907, 741909 ja 741910). 

Kansallispuistojen viitoituksessa käytettävät merkit pystyttää vii-
toitettavan kohteen haltija tienpitäjän luvalla. Yleisten teiden 
osalta hakemuksen merkkien pystyttämisestä tekee puiston haltija 
tie- ja vesirakennuspiirille. Yksityisen tien osalta luvan merkkien 
pystyttämiseen myöntää yksityisen tien pitäjä saatuaan siihen 
kunnan suostumuksen. 

2.  
VIITOITETTAVA KOHDE 

Kansallispuistoissa on luonto- ja retkeilypolkuja sekä muita nähtä-
vyysreittejä, jotka alkavat ja päättyvät yleensä puiston sisällä 
olevaan opastuskeskukseen tai -paikkaan, johon myös puistoon 
tuleva autoilija saapuu. Viitoitettavaksi kohteeksi puiston sisällä 
valitaan tärkeysjärjestyksessä opastuskeskus, hyvin varustettu 
opastuspaikka tai tavallinen opastuspaikka. Viitoitettavan kohteen 
valinnan tekee puiston haltija. Periaatteena on, että yhdellä 
viitoitettavalla reitillä opastetaan vain yhteen, tärkeimpään puis-
ton sisällä olevaan kohteeseen, jossa autoilija saa koko puistoa 
koskevaa informaatiota. Mikäli reitin varrella on kaksi tai useam-
pi samanarvoinen kohde tulosuunnasta katsoen, opastetaan vain 
lähimpään kohteeseen. 

Opastuskeskuksella tarkoitetaan lämmitettävää rakennusta, jossa 
on vähintään matkailun sesonkiaikana puistoa esittelevä opas. 
Opastuskeskuksessa on puistoa esittelevä pysyvä näyttely ja siellä 
on saatavilla puistoa koskevaa esitemateriaalia. Opastuskeskuk-
sessa voi olla myös esim. auditorio, jossa on dia-, filmi- tai muita 
visioesityksiä. 

Opastuspaikassa on puistoa esittelevä opastustaulu. Opastuspai-
kassa on autoilijoille tarkoitettu pysäköintialue ja saniteetti- yms. 
tilat. Opastuspaikassa voi olla myös telttailu- ja keittopaikkoja. 
Merkityt luontopolut alkavat yleensä opastuspaikasta. Hyvin va-
rustetussa opastuspaikassa on normaalin opastuspaikan palveluta-
son lisäksi katettu, mutta lämmittämätön näyttelytila, jossa on 
puistoa esittelevää näyttelymateriaalja. 

Kansallispuiston matkailuarvolla tarkoitetaan puiston matkailu!- 
lista merkittävyyttä erityisesti ympäristön muihin matkailukoh- 
teisiin 	verrattuna. 	Puiston 	palvelutasolla 	tarkoitetaan 



puistossa olevan opastuksen tason lisäksi puiston sisällä olevia 
nähtavyyksiä ja retkeilypolkuja. Kansallispuistoihin sisältyvät näh-
tävyyskohteet ovat luonnon erikoisuudet, kuten kosket, rotkolaak-
sot, harjumuodostumat ja erityisen kauniit luonnon maisemat seka 
kaskirnetsät ja luonnonniityt asianmukaisine rakennuksineen. 

3. 
VIITOITUKSESSA KAYTETTÄVAT MERKIT JA NIIDEN TEKSTIT 

Kansallispuistojen viitoituksessa käytetään rnatkailijoiden opas-
tusmerkkien käyttöohjeiden mukaisesti matkailijoiden suunnistus- 
taulua tyyppi A tai tyyppi B. B-tyyppistä suunnistustaulua käyte-
taän, jos alueella on paljon matkailukohteita tai jos saman liitty-
man kautta osoitettavia kohteita on useampia kuin kaksi. 

Matkailijoiden suunnistustauluissa on asianmukaisen tekstin lisäk-
si kansallispuistoa osoittava nähtävyysmerkki (merkki 716). Tar-
vittaessa suunnistustauluissa voi olla myös muita tunnuksia mat-
kailijoiden opastusmerkkien käyttöohjeiden periaatteiden mukai-
sesti. Jos tunnuksia on useita, sijoitetaan nähtävyystunnus ensim-
mäiseksi vasemmalta lukien. Muut mandolliset tunnukset sijoite-
taan palvelusten tason mukaisessa järjestyksessä, ensin korkean 
luokan tunnukset (esim. majoitus ja ruokailu) (kuva 1). 

• 
• 

MALLISUO 
KANSALLISPUISTO 
NATIONALPARK  

MATTI MEIKÄLÄISEN 
KANSALLISPUISTO 

NATIONALPARK 

a. 
	

ii c. 

MALLITUNTUR1 	 MALLITUNTURI 

__ 	
diLiJLit11J 

Kuva 1 a - d. 	Esimerkkejä kansallispuistojen viitoituksessa käytettävistä suun- 
nistustauluista ja niiden teksteistä. 



Kohteen nimeä ei yleensa käytetä matkailijoiden suunnistustau-
luissa, joilla huolehditaan opastuksen jatkuvuudesta ellei sekaan-
tumisen vaaraa muihin kohteisiin ole. 

Matkailijoiden suunnistustauluja on kolmea kokoa, joissa käyte-
tään 650 x 650 mm, 450 x 450 mm ja 300 x 300 mm kokoisia 
tunnuksia. Moottoriteillä käytetään suurinta tunnuskokoa, valta-ja 
kantateillä sekä muilla vilkasliikenteisillä teillä kokoa 450 x 
450 mm sekä pienintä kokoa muilla teillä tai huolehdittaessa 
opastuksen jatkuvuudesta (kuva 2). 

Kuva 2. 

Kuva 3. 

Esimerkki kansallispuiston jatko-opastuksessa käytettävästä mer-
kistä. 

Paikannimikilvellä (merkki 662, kuva 3) osoitetaan saapuminen 
viitoitettuun kansallispuistoon siitä suunnasta, josta puistoon on 
viitoitettu. Paikannimikilpi asetetaan puiston rajalle vain viitoite-
tulla reitillä ja kuvan 4 osoittamalla tavalla. 

L LWÄRYEN KANSALLiSPUISjp 

Esimerkki kansallispuistojen vi itoituksessa käytettävästä paikan-
nimikilvestä. 

Y[tTtflUSEJ1T 
J(6TOsJ NA 	0 

Kuva 4. 	 Periaate paikannimikilven käytöstä kansallispuiston rajalla. 
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Haluttaessa antaa autoilijalle opastusta puiston rajoilla yleisen 
tien varrella, asetetaan tien varteen matkailijoiden opastusmerk-
kien käyttöohjeiden mukaisesti puiston opastuskartta, jonka sijain-
ti osoitetaan merkillä "opastuskartta" (merkki 711). 

Kansallispuistojen viitoituksessa käytettävien merkkien suomen-
kielinen teksti on muotoa "X KANSALLISPUISTO" tai pelkästään 
"X" (kuva 1 a ja b). Jälkimmäistä tapausta käytetään silloin, kun 
asianomaisella nimellä opastetaan samanaikaisesti myös muihin 
matkailukohteisiin kuin kansallispuistoon. Tällaisia tapauksia ovat 
Pyhätunturin, Pallas-Ounastunturin ja Rokuan kansallispuistot. 
Mikäli tekstin "X kansallispuisto" käyttö erisnimen osalta saattaa 
aiheuttaa sekaannusta, on merkkien teksti muotoa "X:N KAN-
SALLISPUISTO" (kuva 1 c). Tällainen tapaus on urho Kekkosen 
kansallispuisto. Sama tekstin muoto "X:N KANSALLISPUISTO on 
aina paikannimikilvessä (kuva 3). 

Liikennemerkkien suomenkielistä tekstiä "KANSALLISPUISTO" 
vastaava ruotsinkielinen teksti on "NATIONALPARK". Matkaili-
joiden suunnistustaulujen teksti on aina suomen- ja ruotsinkieli-
nen. Ylimmäksi asetetaan kunnan enemmistön käyttämän kielen 
mukainen teksti. Muilta osin liikennemerkkien kielisuhteissa nou-
datetaan valtionneuvoston päätöksessä virka- ,  ja itsehallintoaluei-
den kiellellisestä jaotuksesta (30.12.1982/111) ja liikenneministe-
riön päätöksessä liikenteen ohjauslaitteista (16.3.1982/203) annet-
tuja määräyksiä. 

4. 
VIITOITETTAVAT REITIT JA VIITOITUKSEN LAAJUUS 

4.]. 	Viitoitettavat reitit 

Liikenne ohjataan kansallispuistoon ensisijaisesti yleistä tietä pit-
kin. Puistoon johtavan yleisen tien lisäksi opastetaan yksityistä 
tietä pitkin ainoastaan, mikäli yksityinen tie olennaisesti paran-
taa ajoyhteyttä puistoon tai mikäli yksityisen tien varrella on 
puistoon liittyvä erityinen nähtävyys, jota ei yleisen tien varrella 
ole. Mikäli liikennettä halutaan ohjata puistoon yleisen tien lisäksi 
yksityisen tien kautta, on viitoitus tällöin vain puistoon johtavan 
yksityisen tien ja yleisen tien liittymässä. 

4.2 	Viitoituksen laajuus 

Kansallispuiston viitoituksen laajuuden määrittelyperusteet ovat 
puiston palvelutaso ja puiston matkailuarvo. 

Ei viitoitusta 

Kansallispuistoa ei viitoiteta yleisillä teillä, mikäli kansallispuis-
tossa ei ole matkailijoille tarkoitettua puistoa esittelevää kohdan 
2. mukaista opastuspaikkaa, opastuskeskusta eikä kansallispuis-
tolla ole ympäristöseudun matkai!ukohteisiin verrattuna merkittä-
vää matkailuarvoa. 



YLEINEN TIE 

KUVA a 

5 

Normaali viitoitus 

Kansallispuisto, jossa on vain kohdan 2. mukainen opastuspaikka 
tai jossa opastuspaikkaa ei ole, mutta puiston matkailuarvo on 
merkittävä, voidaan viitoittaa matkailukohteiden lähiopastuksen 
tapaan puistoon johtavan tien ja yleisen tien liittymässä (kuva 5 
a). Puiston läpi johtavalla maantiellä opastetaan puiston opastus- 
keskukseen tai opastuspaikkaan vain opastuskeskuksen tai -paikan 
kohdalla (kuva 5 b). 

Kansallispuistojen viitoituksessa periaatteena on, että kanden 
puiston viitoitusreitit eivät mene päällekkäin. Mikäli alueella on 
kaksi tai useampia puistoja lähekkäin, viitoitetaan ne normaalin 
viitoituksen laajuudella lähiopastuksen tapaan (kuva 5 c), jos 
jäljempänä esitetyllä laajennetun viitoituksen periaatteella viitoi-
tettavat reitit menevät päällekkäin. 
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Kuva 5 a - c. 	 Kansallispuiston normaalin viitoituksen periaatteet. 

Laajennettu vi itoitus 

Kansallispuistot, joissa on opastuskeskus tai hyvin varustettu 
opastuspaikka tai joissa on opastuspaikka ja puiston matkailuarvo 
on merkittävä, voidaan viitoittaa laajemmin kuin muut kansallis-
puistot. Viitoituksen laajuus valitaan puistoon johtavan tien luokan 
perusteella noudattaen seuraavia periaatteita: 

1. 	 Puistoon johtava tie on yksityistie tai paikallistie. 
Viitoitettavia liittymiä ovat matkailukohteiden kau-
ko-opastuksen tapaan puistoon johtavan tien ja maan-
tien liittymän lisäksi liittymä, jossa maantie liittyy 
toiseen maantiehen tai kanta- tai valtatiehen (kuva 
6 a). Viitoitusta ei aloiteta kauempaa kuin lähimmäl-
tä valta- tai kantatieltä (kuva 6 b). 



2. Puistoon johtava tie on maantie. Viitoitus kansallis-
puistoon aloitetaan matkailukohteiden kauko-opas-
tuksen tapaan siitä liittymästä, jossa puistoon johtava 
maantie liittyy toiseen maantiehen tai kanta tai vai-
tatiehen (kuva 6 c). 

3. Puistoon johtava tie on kanta- tai valtatie. Viitoitus 
kansallispuistoon on matkailukohteiden lähiopastuk-
sen tapaan vain puistoon johtavaila kanta-tai valta-
tiellä. Viitoituksella opastetaan puiston opastuskes-
kukseen tai opastuspaikkaan. 

Kansallispuistossa olevaan viitoitettavaan kohteeseen viitoitetta-
via reittejä voi olla kohdan 4.1 mukaisesti enemmän kuin yksi. 
Viitoitettavista reiteistä vain tärkein voidaan viitoittaa laajalla 
opastukselia. Vähemmän tiirkeillä reiteillä viitoitetaan vain puis-
toon johtavan tien ja yleisen tien liittyrnässä (kuva 6 a). 
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Kuva 6 a - c. 	Kansallispuistojen laajennetun viitoituksen periaatteet. 

5. 
YKSITTÄISTEN KANSALLISPUISTOJEN VIITOITUS 

Yksittäisten kansallispuistojen viitoitussuunniteimat on laadittu 
noudattaen edellä kuvattuja vi itoitusperiaatteit. Liitteenä ole-
vissa piirroksissa esitetään puiston nykyisen tason ja matkailuar-
von perusteella viitoituksen alkamiskohta, viitoitettavat reitit ja 
viitoituskohde sekä yleisten teiden ja yksityisten teiden varteen 
puiston rajalle asetettavat paikannimikilvet. Yksityisten teiden 
osalta paikannimikilvet on esitetty katkoviivoin. Kansallispuistoil-
le, jotka viitoitetaan kansallispuistojen normaalien viitoitusperi-
aatteiden mukaisesti tai jotka jäävät ilman viitoitusta, esitetään 
myös puiston laajennettu viitoitus, jollaiseksi viitoitusta voidaan 
laajentaa puiston täyttäessä kohdassa 4. esitetyt vaatimukset. 



Yksittäisten kansallispuistojen viitoitusta esittävät piirrokset ovat 
lähinnä periaatteellisia. Piirroksissa matkailijoiden suunnistustau-
luissa on esitetty vain nähtävyys-tunnus. Merkeissä voi olla myös 
muita viitoitettavaan puistoon tai muihin puiston läheisyydessä 
oleviin matkailukohteisiin liittyviä tunnuksia tai tekstiä. Esimer-
kiksi Pallas - Ounastunturin, Pyhätunturin ja Rokuan kansallispuis-
toihin opastavilla matkailijoiden suunnistustauluilla opastetaan 
puiston lisäksi soveltuvin osin myös muihin puistossa tai puiston 
läheisyydessä oleviin matkailukohteisiin. Kauhaneva - Pohjankan-
kaan kansallispuistoon maantieltä 670 opastavilla matkailijoiden 
suunnistustauluilla voidaan opastaa puiston lisäksi myös Kyrönkan-
kaan museotie matkailijoiden suunnistustauluissa olevalla tekstillä 
"MUSEOTIE". 

Viitoitussuunnitelmat esitetään olemassa oleviin 19 kansallispuis-
toon, joihin on ajoyhteys joko itse puistoon tai välittömästi 
puiston rajalle. Siten pois on jätetty Linnansaaren, Itäisen Suo-
menlanden ja Saaristomeren kansallispuistot. Laajennettu viitoitus 
on 12 puistossa. Näistä tyypillisinä voidaan mainita Seitsemisen ja 
Petkeljärven kansallispuistot. Normaali viitoitus on esitetty tässä 
vaiheessa viidelle puistolle, joista esimerkkinä mainittakoon Pat-
vinsuon kansallispuisto. Ilman viitoitusta on esitetty jätettäväksi 
tässä vaiheessa Tiilikkajärven ja Isojärven kansallispuistot. 

Yksittäisten kansallispuistojen viitoitussuunnitelmat (liitteinä) on 
esitetty lääneittäin seuraavassa järjestyksessä: 

SEITSEMINEN 

LIESJÄRVI 
HELVETINJÄRVI 
PETKELJARVI 
PATVINSUO 
TIILIKKAJÄRVI 
ISOJÄRVI 
PYHÄ-HÄKKI 
SALAMAJARVI 

LAUHANVUORI ja 
KAUHANEVA-POHJAN-
KANGAS 
HIIDENPORTTI 
ROKUA 
OULANKA 
RIISITUNTURI 
PYHÄTUNTURI 
URHO KEKKOSEN 
KANSALLISPUISTO 
LEMMENJOKI 
PALLAS-OUNASTLJNTURI  

Turun ja Porin lääni, Hämeen 
lääni 
Hämeen lääni 
Hämeen lääni 
Pohjois-Karjalan lääni 
Pohjois-Karjalan lääni 
Kuopion lääni 
Keski-Suomen lääni 
Keski-Suomen lääni 
Keski-Suomen lääni, Vaasan 
lääni 

Vaasan lääni, Turun ja Porin 
lääni 
Oulun lääni 
Oulun lääni 
Oulun lääni, Lapin lääni 
Lapin lääni 
Lapin lääni 

Lapin lääni 
Lapin lääni 
Lapin lääni 
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