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3H-1 YLEISTÄ 

3H-1 .1 Ohjeiden käyttö 

Ohjeet on tarkoitettu käytettäviksi yleisillä teil-
lä, kaikille tienkäyttäjille tarkoitettujen palvelu- 
kohteiden viitoituksessa. Ohjeet soveltuvat 
käytettäviksi myös kaduilla ja kaavateillä, eri-
tyisesti kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tär-
keillä kaduilla. Ohjeita laadittaessa on otettu 
huomioon tieliikennelaki (267/81), tieliikenne-
asetus (182/82), liikenneministeriön päätös lii-
kenteen ohjauslaitteista 203/82 sekä asetus 
yleisistä teistä (482/57) niihin myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. 
Ohjeiden tarkoituksena on osoittaa palvelu- 
kohteiden viitoitusperiaatteet yksittäisissä ta-
pauksissa ja opastaa viitoituksessa käytettävi-
en merkkien sisällön ja muodon valitsemises-
sa. Paikalliset olosuhteet otetaan huomioon 
laatimalla alueellinen opastussuunnitelma. 
Suunnitelmassa voidaan tulkita ohjeita jousta-
vasti ja ottaa huomioon kaikki osapuolet mah-
dollisuuksien mukaan. 
Ohjeen kuvia on yksinkertaistettu, mm. reuna- 
nauhoja ei ole esitetty. Opastustaulujen yksi-
tyiskohdat on esitetty liikennemerkkipiirustus-
kansioissa, TIEL 2131908. 

Taajamaympäristössä joudutaan opastusta 
käytännön syistä rajoittamaan kohteiden 
suuren määrän vuoksi. Tasapuolisin viitoi-
tusratkaisu saadaan tällöin käyttämällä 
opastuskarttoja. Taajaman reuna-alueilla 
oleviin tienvarsipalveluihin voidaan opastus 
kuitenkin hoitaa viitoituksen avulla. 

3H - 1.2 Tavoitteet 

Yleistä 
Tien käyttäjää opastetaan paikasta toiseen 
suunnistustauluilla ja tienviitoilla. Matkan aika-
na tarvittavat palvelut osoitetaan tienkäyttäjien 
palvelukohteiden viitoitukseen tarkoitetuilla 
opastusmerkeillä, opastuskartoilla, osoiteviitoil-
la sekä yleisötilaisuuksien tai tilapäisten myyn-
tipaikkojen viitoitukseen tarkoitetuilla merkeillä. 
Viitoitusratkaisuissa ensisijainen lähtökohta on 
tienkäyttäjien tarpeet. Myös palveluyrittäjien 
tarpeet tiedottaa asiakkaille palveluista ja nii-
den sijainnista otetaan huomioon mandolli-
suuksien mukaan. 
Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita 
ovat: 

Tienkäyttäjien tarpeiden edellyttämät, ylei-
sesti matkoihin liittyvät palvelut viitoitetaan 
korkealuokkaisesti. Tällaisia palveluja ovat 
mm. hyvätasoiset huoltoasemat, majoitus-, 
ravintola- ja kahvilapalvelut sekä leväh-
dysalueet. Näiden osalta erityisesti ennak-
ko-opastus hoidetaan siten, että viitoituk-
sella voidaan korostaa palveluverkon koko-
naisuutta. Tämä edellyttää ennakko-opas-
teiden sijoittamista tien suunnassa riittävän 
kauas ennen liittymää sekä seuraavan vas-
taavan palvelun ennakko-opastuksen lisää-
mistä. 

3H - 1 
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Kaikissa viitoitusratkaisuissa on liikennetur-
vallisuudesta huolehtiminen yksi tärkeimpiä 
kriteerejä. Tällöin on huolehdittava toisaal-
ta siitä, ettei liian suurella määrällä viittoja 
heikennetä autoilijan mandollisuuksia toi-
mia turvallisesti ja toisaalta siitä, ettei 
viitoituksen puutteellisuudesta tai merkkien 
väärästä sijoittelusta johtuvia yllättäviä 
päätöksentekotilanteita esiinny. 

- Opastusmerkeissä käytetään tieliikenne-
asetuksen mukaisia tunnuksia. Myös opas-
tuskartoissa käytettävien tunnusten on ol-
tava yhtenäiset ja kansainvälisesti ymmär-
rettävissä. 

- Opastuksella pyritään poistamaan mainos-
tam istarvetta 

Alueellinen suunnittelu 

Joustavaan ja tasapuoliseen käytäntöön vii-
toitusratkaisuissa päästään laatimalla palvelu- 
kohteiden alueellinen opastussuunnitelma. 
Suunnitelmassa sovelletaan näitä ohjeita pai-
kalliset olosuhteet huomioiden. 
Palvelukohteiden opastusasioita varten suosi-
tellaan perustettavaksi piiri kohtaisia tuki- 
ryhmiä, jotka alueellisten suunnitelmien laati-
misen lisäksi käsittelevät viitoitusperiaatteita 

tarpeen mukaan ja seuraavat suunnitelmien 
toteutumista. Näihin tukiryhmiin otetaan mu-
kaan kuntien, matkail ualan ja yrittäjäjärjestöjen 
edustajia, joita voidaan käyttää viitoitus-
tarpeiden osalta asiantu ntijoina yksittäisissä 
viitoitusratkaisuissa. 
Suunnitelmat pidetään ajan tasalla. Uudet vii-
toitusratkaisut tehdään suunnitelmassa nouda-
tettujen periaatteiden pohjalta. 

Tienvarsimainonta 

Tienvarsimainonta käsittää sekä tiealueella 
että tien ulkopuolella olevat mainokset. Run-
sas tienvarsimainonta voi tehdä tieympäristön 
sekavaksi ja jopa liikenneturvattomaksi. Hyvin 
järjestetyllä palvelukohteiden opastuksella py -
ritään vähentämään mainostamistarvetta. 
Tiealueelle sijoitettaviin mainoksiin suhtaudu-
taan pidättyvästi ja ne edellyttävät aina tien- 
pitäjän ja alueellisen ympäristökeskuksen lu-
paa. Luvattomien mainosten poistoa tehoste-
taan. 
Tiealueen ulkopuolella oleviin mainoksiin tie- 
laitoksella ei ole päätäntävaltaa. Tielaitos voi 
kuitenkin poistaa liikenteenohjauslaitteita muis-
tuttavia, liikenneturvallisuutta vaarantavia tai 
tien kunnossapitoa haittaavia mainoksia tien 
vieri- ja suoja-alueelta. 

Opastustaulut 

A-tyyppi 
	

Maaseutuyritys (752) 

t- 
N ISKAVAARA 

• 1 
Opastusmerkki 	Tunnuksille 

varattu tila 
Lisäkilpi 

Näkkäläjärvi 
Kotimajoitus 

Yleisötilaisuuksien vutoi-
tuksessa käytettävät merkit 

TILAISUUDEN 
NIMI 	M M 

<Savipaja 1 

Palvelukohteen i'iitoituksessa käytettävät merkit. 

3H - 2 
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Opastuskartat 

Pääteille sijoitetaan opastuskartat ainakin en-
nen jokaista palveluiden kannalta merkittävää 
taajamaa. Nämä toteutetaan yhteistyössä kun-
nan ja yritysten kanssa. Valtateiden palvelu- 
tai levähdysalueille ja merkittäville huottoase-
mille sijoitetaan opastuskarttoja ja tiekohtaisia 
karttoja, joissa esitetään tien varrella olevat 
palvelukohteet. 

3H-1 .3 Käsitteitä 
Vakiosanontoja 

Ohjeen käytön helpottamiseksi on tekstissä 
seuraavia vakiosanontoja. Esimerkkisanan "vii-
toitetaan" tilalla voidaan käyttää myös sanoja 
"merkitään", "osoitetaan", "käytetään" jne. Va-
kiosanontoja on käytetty analogisesti myös 
kielteisesti. 

Viitoitetaan 

Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu. 

Viitoitetaan yleensä 

Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu. Voi-
daan hoitaa erityisistä syistä toisinkin. 

Voidaan käyttää 

Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu, jon-
ka käyttö riippuu tienkäyttäjän tai palvelu- 
kohteen tarpeesta. 

Muita käsitteitä 

Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät 
merkit: 

Opastustaulu 

Opastustaulu koostuu yhteen telineeseen si-
joitetusta yhdestä tai useammasta opastus-
merkistä sekä niihin liittyvistä nuolista ja etäi-
syyksistä. A-tyypin opastustaulussa nuolet ja 
etäisyydet sijoitetaan opastusmerkin alapuolel-
la olevaan lisäkilpeen. B-tyypin opastus- 
taulussa nuolet ovat merkin vasemmassa reu-
nassa. Etäisyyttä ei merkitä B-tyypin opastus-
tau lussa. 
Opastusmerkki muodostuu tieliikenneasetuk-
sen 20 §:n mukaisista tunnuksista ja nimistä. 
Nuolten ja etäisyyksien käyttö määritellään tie- 
laitoksen ohjeissa. Opastustaulun pohjaväri on 
sininen ja teksti valkoinen. Tunnusten pohja- 
väri on valkoinen ja tunnusosa musta. 
Opastustaulua on tarkemmin käsitelty kohdas-
sa 3H-5. 

Radio ____________ ____________ 	____________ I.  1 1fim l) 	IIt ' 	____________ 

98,1 
Radioaseman 

Opastus 
(712) 

Puhelin 	SOS 
(713) 	Hätäpuheliri 

Ensiapu 
(715) 

Nähtävyys 
(716) 

Autokor- 
jaamo 

Huolto- 
asema 

Majoitus- 	Ravintola 	Kahvila 
liike 	(724) 	(725) 

taajuus (714) (721) (722) (723) 

wc 4.* b ___ X dR4 & ___ 

Käymälä 
(726) 

Retkeily- 
maja 

Mökkima- 
joitus 

Leirintäalue 
(733) 

Matkailu- 
ajoneuvo- 

Levähdys- 
alue 

ulkoilu- 
alue 

Uinti- 
paikka 

Kalastus- 
paikka 

Hiihtohissi 
(745) 

(731) (732) alue 
(734) 

(741) (742) (743) (744) 

3H -3 
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Ennakko-opastustaulu 

Ennakko-opastustauluna käytetään A-tyypin 
opastustaulua ja tarvittavia lisäkilpiä. 

Erkanemisviitta 

Palvelukohteiden viitoitukseen tarkoitettua er-
kanemisviittaa käytetään moottori - ja moottori - 
liikenneteiden eritasoliittymissä yleensä ennen 
yleisten teiden viitoitukseen kuuluvaa erkane-
misviittaa. Erkanemisviitan pohjaväri on sini-
nen, vinonuoli, mandolliset tekstit ja tunnusten 
pohjaväri valkoiset ja tunnukset mustat. 
Esimerkkejä erkanemisviitasta on liikenne-
merkkipiirustuskansiossa, TIEL 2131908. 

Osoiteviitta 

Tieliikenneasetuksen mukainen opastusmerk-
ki, jonka kannassa voidaan käyttää kunnan 
vaakunaa tai muuta tielaitoksen hyväksymää 
virallista tu nnusta. Osoiteviitan pohjaväri on 
musta, teksti sekä mandollinen tunnus ovat 
valkoisia. 
Osoiteviittaa on tarkemmin käsitelty kohdassa 
3H-6. 

Osoiteviitan ennakkomerkki 

Osoitevi italia osoitetun kohteen en nakko-opas-
tukseen voidaan joissakin tapauksissa käyttää 
suorakaiteen muotoista merkkiä, jossa mustal-
la pohjalla esitetään kohteen nimi tai vastaava 
valkoisella tekstillä. Merkin yhteydessä käyte-
tään lisäkilpiä "Etäisyys kohteeseen" tai "Koh-
de risteävällä tiellä". 
Osoiteviitan ennakkomerkkiä on tarkemmin 
käsitelty kohdassa 3H-6. 

Maaseutuyritysmerkki 

Maaseutuyrityksen ennakko-opastukseen voi-
daan käyttää maaseutuyritysmerkkiä 752 lisä-
kilpineen. Merkin pohjaväri on musta ja teksti 
sekä tunnukset ovat valkoiset. 
Maaseutuyritysmerkkiä on tarkemmin käsitelty 
kohdassa 3H-4. 

Yleisötilaisuuksien vi itoituksessa käytettävät 
merkit 
Yleisötilaisuuksien viitoituksessa käytettävät 
merkit ovat tilapäisiä. Merkeissä käytetään 
yleensä nuolta ja kyseisen tilaisuuden tunnus-
ta. Nimeä käytetään yleensä viitoituksen alus-
sa ja tarvittaessa yleiseltä tieltä kohteeseen 
johtavassa liittymässä. 
Merkkien pohjaväri on valkoinen. Tekstin väri 
on musta. Tunnuksena voi olla liikemerkki tai 
kirjainyhdistelmä. Tunnus voi olla värillinen. 
Yleisötilaisuuksien viitoituksessa käytettäviä 
merkkejä on tarkemmin käsitelty kohdassa 
3H-7. 

Matkailutien nimikilpi 

Matkailutien merkitsemiseen käytetään rus-
keapohjaista nimikilpeä, jonka teksti on valkoi-
nen. 
Matkailutien merkitsemistä on tarkemmin käsi-
telty kohdassa 3H-8. 

Tilapäisen myyntipaikan merkitseminen 

Tilapäisen myyntipaikan osoittamiseen käytet-
tävät merkit ovat tilapäisiä. Taulussa oleva 
teksti ja mandolliset kuviot kuvaavat lyhyesti ja 
selkeästi tarjolla olevaa tuotetta. 
Tilapäisen myyntipaikan merkitsemisestä on 
tarkemmin käsitelty kohdassa 3H-9. 

Tienkäyttäjien palvelukohteet 

Tienkäyttäjien 	palvelukohteilla 	tarkoitetaan 
pääasiassa tienkäyttäjille palveluja tarjoavia 
palveluyrityksiä (hotelleja, huoltoasemia jne.) 
tai levähdysalueita, opastuspisteitä jne. Tien-
käyttäjien palveluista käytetään näissä ohjeis-
sa myös muotoa "palvelut" ja paivelukohteista 
myös muotoa "kohde". 

Opastustoimisto 

Opastustoimisto on kunnan tai matkailusta 
huolehtivan järjestön palvelupiste, josta saa 
matkailua koskevaa tietoa. 

3H -4 
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Opastuspiste 

Opastuspisteellä tarkoitetaan aluetta, jonne on 
sijoitettu opastuskartta. Opastuspiste sijoite-
taan yleensä levähdysalueen, pysäköimis-
alueen tai palveluyrityksen yhteyteen. 

Levähdysalue 

Levähdysalueella tarkoitetaan aluetta, joka on 
tarpeen tienkäyttäjien lepoa, virkistäytymistä, 
ravitsemista taikka ajoneuvojen huoltoa var-
ten. Levähdysalueelle saadaan sijoittaa ylei-
sistä teistä annetun asetuksen (284/71) 32a 
§:n tarkoittamia laitteita, rakennelmia ja raken-
nuksia 
- moottorihotellia, motellia ja moottorimajaa 

varten, ravintolaa, kahvilaa ja kioskimyymä-
lää varten, 

- polttoaineen jakelua ja moottoriajoneuvojen 
huoltoa varten, 

- liikennevalvontaa ja ensiaputoimintaa var-
ten, 

- opastusta varten sekä 
- edellä lueteltujen toimintojen edellyttämän 

henkilökunnan asumista varten, milloin se 
osoittautuu välttämättömäksi. 

Pysähdyspaikka, pysäköimisalue 

Pysähdyspaikalla ja yleisistä teistä annetun 
lain 3 §:n 1 ja 2 momentin mukaisella pysä-
köimisalueella tarkoitetaan aluetta, jolle saa-
daan sijoittaa vähäisiä laitteita ja rakennelmia. 
Tällaisia ovat mm. kioski, tilapäinen myyntiko-
ju, WC ja opastuspiste. 

Tienvarsipalvelu 

Tienvarsipalvelu on tien välittömässä läheisyy-
dessä sijaitseva, pääasiassa tienkäyttäji lIe tar-
koitettu palvelu. 

Taajama 

Liikennemerkillä 571 (taajama) osoitettu alue. 

Taajaman reuna-alue 

Taajaman reuna-alue on taajamamerkin ulko-
puolella oleva, varsinaisen taajaan asutun 
seudun ja haja-asutuksen raja-alue. 

Opastuskartta (711) 

OPASTUS 
INFORMATION 

YRITrAJIEPI MAKSETUT MAINOKSET 

KUNNAN NIMI JA VAAKUNA 

A 

_L....... - B 

KESKUSTA' 
TAAJAMA-ALUE 

,:4000.,.l-6500 

PAIKALUSET 
MATKAAU- 
KOHTEET 

KUNTAIIS- 
E'I 

- 
- 

2 
- 

- 

D - 

0 

-  

- 

1:4001. 	1:0110 

OSOiTELUETTELO 
—*1,2 - d 

L..--- 

- 

1:140 0 ...... 0000 
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Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa 
Kohteen viitoitusta ei yleensä aloiteta taaja-
masta. Jos kohteen viitoitus on aloitettu taaja-
man ulkopuolelta, merkkiä käytetään taaja-
massa viitoituksen jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Harvaanasuttu seutu 
Harvaanasutulla seudulla tarkoitetaan aluetta, 
missä tienkäyttäjälle tarkoitettuja hyvätasoisia 
palveluja ei tule riittävästi esille, kun viitoite-
taan ohjeissa esitettyjen normaaliperiaatteiden 
mukaisesti. Tällöin viitoituksessa voidaan so-
veltaa ohjeissa erikseen ilmoitettuja säännök-
siä ja alueellisessa opastussuunnitelmassa 
hyväksyttyjä viitoitusratkaisuja. 

3H-1 .4 Käytettävät merkit 
Palvelukohteet osoitetaan yleisillä teillä tielii-
kenneasetuksen mukaisella opastusmerkillä, 
ennakko-opastustaululla, erkanemisviitalla, 
opastuskartalla, osoiteviitalla, osoiteviitan en-
nakkomerkillä sekä yleisötilaisuuksien tai tila-
päisen myyntipaikan viitoitukseen tarkoitetulla 
tilapäisellä merkillä. 
Viitoitustapaan vaikuttavat kohteen toimintojen 
laatu, palvelujen taso ja sijainti sekä liikenne- 
määrä ja muiden viitoitettavien kohteiden 
määrä. 

3H-1 .5 Tunnusten käyttö 
Opastustaulussa ja erkanemisviitassa voidaan 
esittää enintään kymmenen yksittäistä tietoa, 
joita ovat tunnukset, nuolet, nimet, aukioloajat 
ja etäisyydet. Yhden palvelukohteen toimintoja 
voidaan osoittaa opastusmerkissä nimellä ja 
enintään kolmella tärkeimmällä tunnuksella. 
Useampaa tunnusta voidaan käyttää, kun 
opastetaan useita kohteita sisältävän alueen 
opastuspisteeseen. Tunnukset ryhmitellään 
toimintojen mukaiseen tärkeysjärjestykseen 
vasemmalta oikealle. 

Yleisten teiden kohteita osoittavaan suunnis-
tustauluun, tienviittaan, erkanemisviittaan, tai 
ajokaistan yläpuoliseen viittaan voidaan sijoit-
taa tunnukset 712 (opastustoimisto) ja 715 
(ensiapu). 
Taajamassa voidaan palvelukohteen pää- 
tunnus sijoittaa ajokaistan yläpuoliseen viit-
taan. Kohteen tunnus ja nimi voidaan sijoittaa 
ajokaistan yläpuoliseen viittaan myös taaja-
man ulkopuolella, jos kyseiseltä kaistalta on 
pääsy vain palvelukohteeseen. 
Osoiteviitan kannassa tai maaseutuyritys-
merkin lisäkilvissä voidaan käyttää tieliikenne-
asetuksen mukaisia tunnuksia tai tielaitoksen 
hyväksymiä virallisia tunnuksia, kuten kuntien 
vaakunoita, valtion virastojen ja laitosten tun-
nuksia, yritysten liikemerkkejä ja rekisteröity-
jen yhdistysten tunnuksia. 
Tunnusten käytöstä on tarkemmin kerrottu 
kohdassa 3H-4 ja 3H-5.3. 

3H-1.6 Nimen käyttö 
Opastusmerkissä käytetään yleensä palvelu- 
kohteen tai yrityksen nimeä. Nimen lisäksi ei 
yleensä käytetä kohteen laatua ilmaisevaa 
muuta tekstiä. Nimeä käytetään aina nähtä-
vyysmerkin yhteydessä sekä osoitettaessa 
tienvarsipalvelujen ulkopuolella olevaa palve-
lua. Nimi voidaan jättää pois huolehdittaessa 
opastuksen jatkuvuudesta, ellei ole vaaraa se-
koittaa kohdetta muihin vastaaviin. Kieli- 
suhteiden osalta noudatetaan liikenneministe-
riön päätöstä liikenteenohjauslaitteista (384/ 
94, 10 §). Palvelukohteiden opastusmerkeissä 
ja lisäkilvissä voidaan käyttää suomen ja ruot-
sin kielen lisäksi erityisistä syistä myös muuta 
kieltä. Erisnimiä ei käännetä. 
Nimen käytöstä on kerrottu tarkemmin koh-
dassa 3H-4 ja 3H-5.4. 
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3H-1 .7 Aukioloajat, merkkien 
peittäminen 
Edellytyksenä opastuksen järjestämiselle on, 
että palvelukohteesta on saatavilla opastus-
merkissä osoitetut palvelut niille tyypillisinä ja 
säännöllisinä aukioloaikoina. Poikkeukselliset 
aukioloajat on ilmoitettava opastusmerkin lisä- 
kilvessä. 
Jos kohteen palveluista vain osa on väliaikai-
sesti poissa toiminnasta, peitetään kyseisiä 
toimintoja osoittavat tunnukset. Osan vuodes-
ta suljettuna olevan kohteen opastustaulut 
joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

3H-1 .8 Liikennejärjestelyt 
Liikennejärjestelyt kohteeseen on oltava 
asianmukaiset. Lisäksi kohteessa on oltava 
riittävästi pysäköintitilaa. Liittymän rakentami-
seen yleiseen tiehen tarvitaan yleisistä teistä 
annetun lain (243/54), 52 §) mukaan tien- 
pitäjän lupa. Lupaan voi tienpitäjä sisällyttää 
tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja. Liittymäjär-
jestelyt tulee selvittää ennen toteuttamista. 

3H-1 .9 Eri osapuolten tehtävät ja 
velvoitteet 
Tienkäyttäjien palvelukohde voidaan osoittaa 
yleiseltä tieltä vain palvelukohteiden viitoi-
tukseen tarkoitetuilla merkeillä. Tienkäyttäjä 
muodostaa mielikuvan palveluista viitoituk-
sessa esitettyjen tunnusten mukaan. Siksi 
kohteen ja sen palveluiden on vastattava vä-
hintään viitoituksen perusteella saatua kuvaa. 
Palvelukohteiden viitoituksen lähtökohtia ja 
yleisiä periaatteita ovat: 

Yleisesti matkoihi n liittyvät tienvarsipalvelut 
viitoitetaan korkealuokkaisesti. Tällaisia pal-
veluita ovat mm. huoltoasemat, majoitus-, 
ravintola- ja kahvilapalvelut sekä levähdys-
alueet. Ennakko-opastuksen avulla huoleh-
ditaan siitä, että tienkäyttäjälle muodostuu 
matkan aikana kuva palveluverkon koko-
naisuudesta. 

Palvelukohteiden on oltava hyvätasoisia ja 
palveluiden on vastattava viitoituksen pe-
rusteella saatua kuvaa. 
Taajamaympäristössä opastusta joudutaan 
rajoittamaan kohteiden suuren määrän 
vuoksi. Tällöin pyritään käyttämään opas-
tuskarttoja, joiden avulla voidaan toteuttaa 
tasapuolinen viitoitusratkaisu. Kartat toteu-
tetaan yhteistyössä tielaitoksen, kuntien ja 
yritysten kanssa. Opastuskarttojen yhtey-
teen sijoitetaan tarvittaessa tiekohtaisia 
karttoja, joissa esitetään tien varrella olevat 
palvelukohteet. 

- Viitoitusratkaisut tehdään laatimalla alueelli-
nen opastussuunnitelma, jossa huomioi-
daan tienkäyttäjien ja palveluiden tarjoajien 
tarpeet sekä paikalliset olosuhteet. 
Viitoitusaloitteet käsitellään piirikohtaisissa 
tukiryhmissä. Ryhmiin kuuluu viitoitustarpei-
den asiantuntijoina kuntien, matkailuatan ja 
yrittäjäjärjestöjen edustajia. Ryhmä laatu 
alueelliset opastussuunnitelmat, käsittelee 
tarvittaessa palvelukohteiden viitoitusperi-
aatteita sekä seuraa suunnitelmien toteutu-
mista. Päätösvalta viitoitusasioissa on tie- 
laitokset la. 

- Viitoitustarpeiden muuttuessa pyritään kes-
kinäisillä neuvotteluilla kaikkia osapuolia 
tyydyttävään ratkaisuun. Tukiryhmälle on 
varattava riittävästi aikaa muutostarpeiden 
käsittelyä varten. 

Huonokuntoiset liikennemerkit huonontavat tie- 
laitoksen yrityskuvaa, vaikka kunnossapito- 
vastuu kuutuisi muille. Nykykäytännön vaihto-
ehtona tarjotaan yrittäjille maksullista palvelu- 
kohteiden opastusmerkkien toteuttamis- sekä 
ylläpito- ja hoitopalvelua. Moottoriväylillä lii-
kenneturvail isuussyistä tielaitos vastaa sovit-
tavaa korvausta vastaan merkkien pystytyk-
sestä ja puhtaanapitotöistä. Muillakin vilkas-
liikenteisillä teillä pyritään samaan käytäntöön. 
Tielaitos valvoo merkkien kuntoa ja ajanmu-
kaisu utta. 
Lupakäytännöstä siirrytään sopimuskäytän-
töön. Sopimukset tehdään määräaikaisina, jol-
loin olosuhteissa tapahtuneet muutokset voi-
daan nopeasti ottaa huomioon. 
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Sopimus matkailijoita palvelevan tilapäisen 
myyntitoiminnan harjoittamisesta ja myynti- 
paikan merkitsemisestä tehdään tielaitoksen 
kanssa. Myyntipaikan merkitseminen tapahtuu 
alueen käyttäjän toimesta sopimuksessa mai-
nituilla ehdoilla. 
Yleisötilaisu uksien viitoittamisesta sovitaan ai-
na tielaitoksen kanssa. Tilaisuuden järjestäjä 
huolehtii merkkien asettamisesta ja poistami-
sesta sovittujen aikarajojen puitteissa. 
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3H-2. VIITOITUSPERIAATTEET 

Yleisten teiden kohteisiin tienkäyttäjiä opaste-
taan suunnistustauluilla ja viitoilla. Ennen mat-
kalle lähtöä tienkäyttäjä muodostaa mielikuvan 
kohteen likimääräisestä sijainnista esimerkiksi 

•.  kartan avulla. Haja-asutusalueiden osoitejär-
jestelmän mukaista valkomustaa tiennimikilpeä 
käytetään opastusjärjestelmän osana täyden-
tämään yleisten teiden viitoitusta haja-asutus-
alueilla. 

4109 KUUSAMO 
1 KAJAANI57 
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3H-2.2 Palvelukohteiden viitoitus 
Tienkäyttäjille osoitetaan reitin lisäksi matkan 
aikana tarvittavia palveluja. Palvelut voidaan 
osoittaa opastustaululla, opastuskartalla, maa-
seutuyritysmerkillä, osoitevi itan ennakkomer-
killä, osoiteviitalla sekä yleisötilaisuuksien tai 
tilapäisten myyntipaikkojen viitoitukseen tar-
koitetuilla merkeillä. 

Opastustaul ulla osoitettavat kohteet 

Risteävän tien varrella oleva tienvarsipalve- 
- luihin kuuluva palvelukohde voidaan osoittaa 

ns. B-tyypin opastustaululla, jossa esitetään 
palvelujen tunnuksia, kohteen nimi sekä nuo-
let. Etäisyys kohteeseen ei esitetä. 

Opastustau lussa käytetään yleensä palvelu- 
kohteen tai yrityksen nimeä. Nimeä käytetään 
aina nähtävyysmerkin yhteydessä. 

Kohde osoitetaan pelkillä tunnuksilla, jos liit-
tymän tulosuunnalle tulisi enemmän kuin kol-
me opastettavaa kohdetta. Yhdessä opastus- 

/ taulussa voi olla enintään kymmenen tienkäyt- 
/ täjälle tarkoitettua tietoa. 

Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva palvelu- 
kohde voidaan osoittaa ns. A-tyypin opastus- 
taululla, jossa esitetään kohteen nimi, tunnuk-
set, sekä etäisyys liittymästä risteävällä tiellä 
olevaan kohteeseen. 

A-tyypin opastustaululla voidaan osoittaa 
myös levähdysalue, pysäköi ntipaikka, huolto-
asema tai vastaava välittömästi tiehen liitty-
välIä alueella sijaitseva kohde. Opastustau-
lussa esitetään palvelujen tunnuksia ja yleen-
sä kohteen nimi. Etäisyys kohteeseen osoite-
taan lisäkilvessä. 
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LUMIK 

Opastuskartalla osoitettavat 
palvelukohteet 

Opastuskarttoja käytetään, jos viitoitettavien 
palvelukohteiden lukumäärä edellyttää useam-
paa kuin kolmea opastusmerkkiä liittymän 
tulosuunnalla. Tienkäyttäjät opastetaan ensin 
alueen yhteiseen opastuspisteeseen, jossa 
kartoilla esitetään tiedot alueen kaikista pal-
velukohteista, myös sellaisista, joita ei voida 
erikseen opastustaululla osoittaa. 

Opastuskarttaa käytetään erityisesti ennen jo-
kaista palveluiden kannalta merkittävää taaja- 
maa. 
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Osoiteviitalla osoitettavat 
palvelukohteet 

Kaikkiin palvelukohteisiin ei voida opastaa 
opastustaululla. Tällöin opastukseen voidaan 
käyttää m ustaval koista osoitevi ittaa. Osoite- 
viitan kannassa voidaan käyttää tieliikenne-
asetuksen mukaisia tunnuksia tai tielaitoksen 
hyväksymiä virallisia tunnuksia. Osoiteviitalla 
ei opasteta yleisen tien suuntaan. 

Osoiteviitan ennakkomerkillä 
osoitettavat palvelukohteet 

Joissakin tapauksissa saattaa olla tarvetta jär-
jestää osoiteviitalla opastetun palvelukohteen 
viitoitus jo kauempaa alkavaksi. Tällöin voi-
daan käyttää mustavalkoista osoiteviitan en-
nakkomerkkiä. Merkki sijoitetaan opastustau-
lun tapaan ennen viitoitettavaa liittymää. Mer-
kissä käytetään osoiteviitan mukaista kohteen 
nimeä. 
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Maaseutuyritysmerkillä osoitettavat 
palvelukohteet 	 - 

Mustavalkoista merkkiä voidaan taajaman ul-
kopuolella käyttää osoiteviitan ennakkomerk-
kinä opastamaan maaseutuyritykseen. Merkin 
alapuolella olevilla lisäkilvillä voidaan kertoa 
maaseutuyrityksessä myytävistä tuotteista tai 
palveluista. Lisäkilpien kannassa voidaan 
käyttää tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuk-
sia tai tielaitoksen hyväksymiä virallisia tun-
nuksia. Merkki sijoitetaan opastustaulun ta-
paan ennen viitoitettavaa liittymää. 

Yleisätilaisuuksien viitoitus 

TILAISUUDEN 
NIMI 

M 

Yleisötilaisuuksiin, joihin saapuu runsaasti 
- yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta, voidaan 

osoittaa tilapäisillä opastusmerkeillä. 
Opastus aloitetaan merkillä, jossa esitetään ti-
laisuuden nimi ja tilaisuuden tunnus sekä tar -
vittaessa etäisyys kohteeseen. 
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Matkailutien viitoitus 

Matkai lutiemerkillä voidaan osoittaa vain tie- 
-1r' _____ - - laitoksen keskushallinnon erikseen hyväksymä 

matkailutie. Ruskeapohjaisessa merkissä on 
valkoisella tekstillä matkailutien nimi. 

Mallilan tie 

Merkki sijoitetaan matkailutielle sellaiseen 
tienkohtaan, josta etäisyys muihin liikenne- 
merkkeihin on vähintään 150 metriä. Reitiliä 
pysyminen varmistetaan toistamalla nimikilpi 
merkittävien liittymien jälkeen. 

Mansikoita 
500m 

Tilapäisen myyntipaikan viitoitus 

Tienvarsipalveluna toimiva tilapäinen myynti- 
paikka voidaan osoittaa väliaikaisilla merkeillä. 
Merkitsemisestä sovitaan tielaitoksen kanssa. 
Merkissä ilmoitetaan tarjottava tuote tekstillä 
ja/tai kuvalla selkeästi. Merkissä voidaan tar-
vittaessa käyttää myös nuolia ja etäisyyttä 
kohteeseen. Tilapäinen myyntipaikka merki-
tään vain lähimmältä yleiseltä tieltä. 
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Viitoituksen ja palvelujen vastaavuus 
Tienkäyttäjä muodostaa mielikuvan palvelu- 
kohteesta viitoituksessa esitettyjen tunnusten 
perusteella. Siksi tarjolla on oltava vähintään 
opasteissa esitetyt palvelut kullekin palvelu-
muodolle tyypillisenä aukioloaikana. 
Toimi ntakauden päättyessä opastustaulu pois-
tetaan tai peitetään. Myös yksittäinen tunnus 
tulee peittää muun toiminnan jatkuessa. 
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3H-3. OPASTUSPISTE 

3H-3.1 Yleistä 
Opastuspisteellä tarkoitetaan aluetta, jonne on 
sijoitettu opastuskartta. Opastuspiste sijoite-
taan yleensä levähdys- tai pysäköimisalueelle, 
palveluyrityksen yhteyteen tai yksinomaan 
opastustoimintaan varatulla alueelle. 
Opastuspisteessä tulisi olla saatavissa paikka-
kunnan osoitekarttoja, tiekohtaisia karttoja 
sekä muita mandollisia matkailuesitteitä. Kar-
tat ja esitteet pidetään ajan tasalla. Opastus- 
pisteen tasoa voidaan nostaa sijoittamalla alu-
eelle kioski tai opastustoimisto. Tielaitoksen 
kanssa sovitaan opastuskartan sijoittamisesta 
yleiseen tiehen liittyvälle alueelle. Opastus- 
kartat laaditaan yhteistyössä tielaitoksen, kun-
nan ja yritysten kanssa. 
Opastuspisteellä on tärkeä merkitys viitoitus-
järjestelmässä. Kartta on usein ainoa keino 
osoittaa kaikki alueella olevat palvelut. Opas-
tuspisteiden sijoitusta suunniteltaessa tulee ot-
taa huomioon sekä opastusnäkökohdat että 
opastuspisteen tekninen toteuttamismandolli-
suus. 

3H-3.2 Kunnan tai kunnanosan 
opastuspisteet 

Opastuspisteiden sijoitus 

Taajamien ulkopuoliset opastuspisteet sijoite-
taan alueelle johtavien pääteiden varteen. 
Opastuspiste palvelee sekä alueelle saapuvaa 
että alueen ohittavaa liikennettä. Liikenne-
turvallisuussyistä opastuspiste sijoitetaan 
yleensä tulosuunnassa tien oikealle puolelle. 
Sijoituspaikkaa suunniteltaessa otetaan huo-
mioon opastustarve, alueen muut mandolliset 
opastuspisteet, levähdys- ja pysäköimisalueet 
sekä palveluyritykset, joiden yhteyteen opas-
tuspiste voidaan luontevasti sijoittaa. 
Opastuspisteitä voi olla myös taajaman kes-
kustassa liikenteellisesti keskeisillä paikoilla, 
kuten torilla, linja-auto- ja rautatieasemalla, 
merkittävän pysäköi ntialueen läheisyydessä 
jne. Opastuspisteessä voidaan myös antaa 
neuvontaa ja jakaa opastusmateriaalia. 

Kuntakeskus 

Mökkimajoitus 

Mökkimajoitus 

Matkailu- 
taajama 

OPASTUS 
IN FOR MATION 

Motelli 

Kuntakeskus 
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Opastuspisteen varustus 

Opastuspisteessä voi olla saatavilla paikka-
kunnan osoitekarttoja, tiekohtaisia karttoja ja 
paikallisia palveluesitteitä. Osoite- ja tiekar-
toille sekä esitteille tulee olla kannelliset laati-
kot opastuskartan läheisyydessä. Opastus- 
pisteeseen suositellaan sijoitettavaksi ilmoitus- 
taulu paikallisia tapahtumia tai mainontaa var-
ten sekä yleisöpuhelin. Alueella voi olla myös 
tiloja neuvontaa varten. Muu varustus mää-
räytyy alueen käytön mukaan. 
Taajamassa olevassa opastuspisteessä on 
usein vain opastuskartat. Opastuspisteen lii-
kennejärjestelyt tulee toteuttaa siten, että 
myös matkailuperävaunulliset ajoneuvot ja 
muut ajoneuvoyhdiste$mät voivat käydä opas-
tuspisteessä. 

3H-33 Opastuskartan sisältö 
ja rakenne 
Opastuskartta koostuu yleensä useammasta 
kartasta. Esim. taajaman opastuspisteessä voi 
olla yleiskartta, joka esittää koko kuntaa. Taa-
jaman alue voidaan esittää yksityiskohtaisem-
maIla osoitekartalla ja taajaman ulkopuolelle 
jäävä alue haja-asutusalueen osoitekartalla. 
Tarvittaessa voidaan omalla kartalla esittää 
matkailutaajama, teollisuusalue tms. 
Yleiskartan pohjana voidaan käyttää esim. au-
toilijan tiekarttaa tai sen suurennosta, jossa 
alueen päätieverkko on esitetty korostetusti ja 
tienumerointi on selvästi näkyvissä. Opastus- 
kartan pohjana suositellaan käytettävän osoi-
tekarttaa tai vastaavaa, josta parhaiten ilme-
nevät katujen nimet ja merkittävimmät julkiset 
rakennukset. 

\ (c.:.I. 
• 	. 

Käymätät 

O 0 0 	Penkit ja pöydät 

_____________________________ 	Kioskifinformaatiopiste/ 
opastustoimisto 

Jätesäiliöt 
Opastuskartta ja esitelaatikot 
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Osoitekartan tietoja täydennetään tienkäyttä-
jän kannalta tärkeillä kohteilla, joita ovat mm. 
- ko. opastuspiste 
- muut opastuspisteet 
- opastustoimisto 
- matkailupalvelut 
- ajoneuvojen huoltopalvelut 
- linja-autoasema, rautatieasema yms. 
- ensiapua tarjoavat kohteet 
- teollisuusalueet. 

Opastuskarttojen tulee olla tasokkaita ja ra-
kenteellisesti kestäviä. Kartan tietojen ajan ta-
salla pitäminen tulee olla helppoa. Kartta voi-
daan tarvittaessa valaista. Kohteiden sijainti 
merkitään karttaan tarvittaessa numerolla ja 

tunnuksilla. Kartan yhteydessä tulisi olla luet-
telo, josta selviävät katuosoitteen tai nume-
roinnin perusteella kohteiden nimet, osoitteet 
ja puhelinnumerot. Näin tienkäyttäjät voivat 
kartan yhteydessä olevalla mandollisella ylel-
söpuhelimella varata esim. majoituspaikkoja 
tai tiedustella tarkemmin paikkakunnan palve-
luista. Opastuskarttaan voidaan varata tilaa 
palvelulaitosten mainoksille. Opastuskartassa 
käytettävien tunnusten tulee olla ensisijaisesti 
tieliikenneasetuksen tai Suomen Standardisoi-
misliiton standardin (SFS 4424) "Ulkoilun ja 
urheilun merkit" mukaiset. 

3H-3.4 Opastuspisteiden viitoitus 
Opastuspisteet osoitetaan tunnuksella 711 
(opastuskartta) ja opastustoimisto tunnuksella 
712 (opastustoimisto). Opastuspisteiden viitoi-
tus on esitetty tarkemmin kohdassa 3H-4. 

200 	 KUNNAN NIMI JA VAAKUNA 
HAKUKARTTA 

j 

A - -- - B 

KESKUST*.I 
TAAJAMA-ALUE 

1:4000.10000 

PAIKALLISET 
MATKAILU- 
KOHTEET 

KUNTAIS- 
TORIIKKIA 

- 

0 
- 

b 

C 

- 

110000 	120600 

OSOITELUETTELO 
-Ab2 - d 

1 	4000... 1 :0000 

0 

0.l00 0.1: 0000 - - - - 

YRITrÄJIEN MAKSETUT MAINOKSET 

Esiin erkki opastuskariasta. 

300 

400 

1200 

600 

000 
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3H-4. TUNNUSTEN KÄYTTÖ 

Radioaseman laajuus (710) 
Merkissä oleva luku osoittaa radioaseman taa-
juutta, jolla lähetetään säännöllisesti liikennet-
tä koskevia tiedotuksia (TLA 328/94). Merkillä 
osoitetaan pääsääntöisesti kullakin kuuluvuus-
alueella vain yksi radioaseman taajuus. Kah-
den taajuuden osoittaminen on mandollista 
poikkeuksellisesti silloin, kun asemien kuulu-
vuusalueet ovat keskenään erisuuria ja sisäk-
käisiä. Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa 
(LMP 384/94). 

Merkin käyttö 

Radioaseman taajuustunnusta ei käytetä mui-
den tunnusten kanssa. Erikielisten radio- 
asemien taajuuksia ei esitetä samassa mer -
kissä. 
Tielaitos valitsee tietyllä alueella radioyhtiön, 
jonka ohjelmatarjonta parhaiten palvelee tien-
käyttäjien tarpeita. Valintaan vaikuttavat kuulu-
vuusalueen laajuus, liikenneohjelmiston määrä 
sekä vuorokautisen ohjelmatarjonnan pituus. 
Mikäli liikennemerkissä osoitetaan kaksi taa-
juutta, ne merkitään opasteeseen siten, että 
aikaisemmin liikennemerkillä osoitettu taajuus 
on yläpuolella. Merkki sijoitetaan kuuluvuus-
alueen rajalle pääväylien varsille tienkohtaan, 
josta etäisyys lähimpään muuhun liikenne-
merkkiin on vähintään 150 metriä. 
Ruotsinkielisen radioaseman taajuus merki-
tään erillisillä merkeillä, joiden yhteydessä 
käytetään tekstillistä lisäkilpeä suomeksi ja 
ruotsiksi (RUOTSINKIELINEN OHJELMA, 
PROGRAM PA SVENSKA) merkkien sijainti- 
kunnan kielisuhteiden määräämässä järjestyk-
sessä. Vastaavalla tavalla merkitään saamen-
kielisen radioaseman taajuus. 
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Opastuskartta (711) 
Merkissä käytettävä teksti on aina kaksikieli-
nen, kunnan enemmistökieli ylempänä (LMP 
384/94). 

Merkillä voidaan osoittaa opastuspiste, jossa 
on yksi tai useampi alueen palveluja osoittava 
opastuskartta. Merkin alapuolella esitetään 
opastuskartan osoittaman kunnan tai alueen 
nimi. Tarvittaessa voidaan esittää kanden kun-
nan tai kunnan ja matkailualueen nimi. Opas-
tuskartan käyttö on käsitelty tarkemmin koh-
dassa 3H-3. 

Taajamassa olevan opastuskartan viitoitus 
Taajamassa oleva opastuskartta osoitetaan 
tarpeen mukaan lähiopastuksella. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
opastuskartan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Levähdysalueella oleva opastuskartta osoite-
taan tiekohtaisen opastussu unnitel man mukai-
sesti. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Valta- ja kantateillä sekä muilla yleisillä teillä 
osoitetaan vain tienvarsipalveluihin kuuluva 
opastuskartta. Viitoitus voidaan tarvittaessa 
määritellä tarkemmin alueellisessa opastus- 
suunnitelmassa. 

OPASTUS 
INFORMATION 

HYVINKÄÄ 
700 m 

INFORMATION 
OPASTUS 
KORSNÄS 

700 rn 

Esimerkkejä kielisuhteiden vaikutuksista. 
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Merkin käyttö 
Opastuskarttamerki n 	1 isäkilvessä 	voidaan 
osoittaa opastuspisteeri muita toimintoja seu-
raavassa järjestyksessä: 
- opastuskartan osoittaman alueen nimi 
- enintään kolmen tärkeimmän palvelun tun-

nukset, jotka asetetaan samaan lisäkilpeen 
tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle 
tekstillinen lisäkilpi (KIOSKI) 

Opastuspisteen vi itoituksessa voidaan käyttää 
valta- ja kantateillä ennakko-opastustaulua, jo-
ka sijoitetaan enintään kolmen kilometrin etäi-
syydelle kohteesta. Usean palvelukohteen yh-
teisen opastuspisteeri ennakko-opastustaulus-
sa voidaan käyttää useampaa kuin kolmea 
tunnusta. Tällöinkin opastustaulun tietojen 
enimmäismäärä on enintään kymmenen. 

Einicrkkeji opastuspisteiden tiitoitiiksesta. 

 

Esimerkki usean palveliikohteen hteisesiä ennak-
ko-opastusmerkistä. 
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Opastustoimisto (712) 

Merkillä voidaan osoittaa kunnan matkailusta 
huolehtivan järjestön opastustoimisto, josta 
matkailijat voivat saada matkailua koskevia 
tietoja (LMP 384/94). __________________ 
Opastustoimistotunnuksella osoitetaan toimis- 
to, jolle Matkailun edistämiskeskus on puolta- 
nut kansainvälisen vihreäpohjaisen 1-kilven 
käyttöä. 	 ___________________ 	.4 

Taajamassa olevan opastustoi miston 
viitoitus 
Taajamassa oleva opastustoimisto osoitetaan 
yleensä katuverkolla. Viitoitus voidaan aloittaa 
siltä yleiseltä tieltä, joka on kyseisen suunnan 
pääasiallinen sisääntuloväylä. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
opastustoimiston viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Levähdysalueella oleva opastustoi misto osoi-
tetaan tiekohtaisen opastussuunnitelman mu-
kaisesti. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Valta- ja kantateillä sekä muilla yleisillä teillä 
osoitetaan vain tienvarsipalveluihin kuuluva 
opastustoimisto. Viitoitus voidaan tarvittaessa 
määritellä tarkemmin alueellisessa opastus- 
suunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Opastustoimistotunnusta voidaan käyttää mui-
den tunnusten kanssa. Tunnus voidaan sijoit-
taa yleisten teiden kohteita osoittavaan suun-
nistustauluun, tienviittaan, erkanemisviittaan 
tai ajokaistan yläpuoliseen viittaan. Yksin-
omaan opastustoimistoa osoittavassa mer-
kissä ei käytetä kohteen nimeä. 

Yleinen 
tie- 

a ma 

Yleinen tiQ_ 

Opastustoirniston i'iitoituksen laajuus taaja-
fllaSS(!. 

3H - 23 



itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Palvelukohteiden viitoitus 	1997 

Puhelin (713) 

Merkillä voidaan osoittaa kaikkina vuorokau-
den aikoina käytettävissä oleva yleisöpuhelin, 
josta voi soittaa myös kaukopuheluja. Merkkiä 
käytetään vain harvaanasutulla seudulla (LMP 
384/94). 

Puhelimen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Levähdysalueella oleva puhelin osoitetaan tie-
kohtaisen opastussuunnitelman mukaisesti. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Puhelintunnuksella voidaan osoittaa tienvarsi-
palveluihin kuuluva puhelin alueella, missä 
ympäri vuorokauden käytettävissä olevia ylei-
söpuhelimia ovat harvassa. Tienvarsipalvelu-
jen ulkopuolella oleva puhelin voidaan osoit-
taa, jos tien läheisyydessä ei ole muita puheli-
mia. Yleisöpuhelinta ei osoiteta, jos puhelin on 
koko vuorokauden avoimena olevassa palve-
lukohteessa. Viitoitus määritellään tarkemmin 
alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Puhelintunnusta voidaan käyttää muiden tun-
nusten kanssa. Yksinomaan puhelinta osoitta-
vassa opastustaulussa ei käytetä kohteen ni-
meä. 
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Hätäpuhelin (714) 

Merkillä voidaan osoittaa sellainen puhelin, 
josta voi soittaa vain hälytyskeskukseen (LMP 
384/94). 
Tieosilla, joilla on hätäpuhelimia säännöllisin 
välein, käytetään tiensuuntaisia etäisyysmerk-
kejä osoittamaan lähimpään hätäpuhelimeen. 

Merkin käyttö 

Hätäpuhelin merkitään opastustaululla, jossa 
on puhelintunnus ja hätäpuhelimen merkkinä 
teksti SOS. Opastustaulu on kaksipuolinen ja 
merkin koko on 880 x 1000 mm. 
Tieosalla, jolla on useita hätäpuhelimia, lähin 
hätäpuhelin osoitetaan tiensuuntaisella merkil-
lä. Merkkinä käytetään pienikokoista opastus- 
taulua (400 x 500 mm), jossa on tunnus, teks-
ti SOS sekä lisäkilpi, jossa on nuoli ja etäisyys 
lähimpään hätäpuhelimeen. Etäisyys merki-
tään kilometreinä sadan metrin tarkkuudella. 
Yksiajorataisella tiellä osoitetaan etäisyys lä-
himpään hätäpuhelinieen. Moottoritiellä ja 
muulla kaksiajorataisella tiellä osoitetaan etäi-
syys ajosuunnassa seuraavaan puhelimeen 
sekä taaksepäin edelliseen puhelimeen, jos se 
on lähempänä kuin ajosuunnassa oleva puhe-
lin. 

12.041 
Hätäpulie/imcii tiensuuntainen etäisvvsmerk/.i. 
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Merkkien sijoittaminen 

Opastustaulu sijoitetaan hätäpuhelimen koh-
dalle 2-3 metrin etäisyydelle pientareen reu-
nasta. Merkin alareunan korkeuden tien pin-
nasta tulee olla noin 1,5 metriä. 
Hätäpuhelimilla varustetun tiejakson alkamista 
tai päättymistä ei merkitä. Reunimmaiset hätä- 
puhelimet osoitetaan viiden kilometrin etäisyy-
deltä. Ensimmäinen etäisyysmerkki sijoitetaan 

noin 0,5 kilometrin ja toinen noin kilometrin 
etäisyydelle hätäpuhelimesta. Seuraavat mer-
kit sijoitetaan noin kilometrin välein. J05 hätä- 
puhelin on selvästi havaittavissa, lähin etäi-
syysmerkki voidaan jättää pois. 
Hätäpuheli men etäisyyttä osoittava opastus- 
merkki sijoitetaan tien suuntaisesti 3-5 metrin 
etäisyydelle pientareesta. Merkin alareunan 
korkeuden tien pinnasta tulee olla noin 1,5 
metriä. 

HH sos 

SOS 
EI sos 

00-4 

EI sos 
0 - 

EI 
sos 

4-21 

r7  

sos 
14 

4-10 

sos 
EI sos 

4-3 sos 
4-0.5 	 EI 

EI 	 14 so_ 
4-10 

Ic- sos 

EI sos 
[4 	 4-20 

4-10 

EI 	EI 	 14 
sos 	 _os 

4-05 	 4-30 	
4-11 

1I 
SOS 	SOS 

Esimerkkejä hätäpuhelimen opaslus- ja etäisyysmerkkien sl/oittannsesta. 
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Ensiapu (715) 

Merkillä voidaan osoittaa yleissairaala tai ter-
veyskeskuksen sairaala, jossa on kaikkina 
vuorokauden aikoina lääkäri paikalla (LMP 
384/94). 
Opastus on tarkoitettu lähinnä kiireellisiä hätä- 
tapauksia varten eikä normaalisti sairaalassa 
tai terveyskeskuksessa asioivalle. Merkin on 
vastattava saatavilla olevia ensiapupalveluja. 
Viitoitus ensiaputunnuksella on erityisen tärke-
ää pitää ajan tasalla. 
Yleissairaalan ja terveyskeskuksen sairaalan 
ollessa lähekkäin opastetaan yleissai raala laa-
jemmalta alueelta ja terveyskeskuksen sairaa-
laan sinne johtavasta liittymästä ilman tunnus-
ta. 
Kun samalla paikkakunnalla sijaitsevalla yleis- 
sairaalalla ja terveyskeskuksen sairaalalla on 
vuoropäivystys, opastetaan molemmat laitok-
set normaalisti. Laitoksen oveen tai piha-alu-
eella tulee asettaa tieto, josta selviää päivys-
tysvuoro ja ajoreitti lähimpään päivystykseen. 
Viitoitusratkaisut suunnitellaan yhteistyössä 
lääninlääkärin kanssa. 

Ensiavun viitoitus taajamassa 

Ensiapu osoitetaan lähimmältä taajamaan joh-
tavalta valta- ja kantatieltä, muulta vilkasliiken-
teiseltä maantieltä tai taajaman ohikulkutieltä. 
Ensiavun viitoitus suunnitellaan sekä taajaman 
liikenteelle että taajaman ohittavalle liikenteel-
le. Viitoituksen tulee johdonmukaisesti jatkua 
perille saakka. Viitoitus tulee olla kaikissa niis-
sä liittymissä, joissa voi olla harhaanajon vaa-
ra. Viitoitettavan reitin tulee olla mandollisim-
man selkeä ja nopea. Taajaman liikenteen 
opastukseen riittää usein lähiopastus. Viitoitus 
määritellään tarkemmin alueellisessa opastus- 
suunnitelmassa. 
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Ensiavun viitoitus taajaman 
ulkopuolella 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Ensiapu osoitetaan tiekohtaisen opastussuun-
nitelman mukaisesti. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Ensiavun läheisyyteen tienkäyttäjät opastetaan 
taajaman nimellä. Viitoitus aloitetaan laitosta 
lähinnä olevalta taajamaan johtavalta valta- ja 
kantatieltä, vilkasliikenteiseltä muulta maantiel-
lä tai taajaman ohikulkutieltä. Viitoitus määri-
tellään tarkemmin alueellisessa opastussuun-
nitelmassa. 

Merkin käyttö 
Ensiaputunnusta ei käytetä opastustaulussa 
muiden tunnusten kanssa. 
Ensiaputunnusta voidaan käyttää myös ylei-
sen tien kohteita osoittavassa suunnistus- 
laulussa, tienviitassa, erkanemisviitassa, ajo- 
kaistan yläpuolisessa viitassa sekä yksityisen 
tien viitassa. Ensiaputunnuksen edessä voi-
daan käyttää vain moottoritien tai moottori-
liikennetien tunnusta. 

! 	Opastuksen jatkuvuus varmistetaan tunnuksen 
ja etäisyyden sisältävällä opastustaululla. SAI - 
RAALA (SJUKHUS) tms. tekstiä käytetään 
vasta kohteen läheisyydessä. 

Lxin1e//.-k! £'/1Via'1f11 \'1iIOi1!!/('SkI. 
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Nähtävyys (716) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). 
Merkillä voidaan osoittaa luonnonnähtävyyk-
siä, historiallisia nähtävyyksiä, taiteellisia näh-
tävyyksiä sekä runsaasti liikennettä synnyttä-
viä huvipuistoja, eläinpuistoja yms. 
Nähtävyyskohteiden viitoituskelpoisuus mää-
räytyy joko lausunnonantajan suosituksen tai 
kävijämäärän mukaan seuraavasti: 
- suosituksen merkittävästä luonnon nähtä-

vyydestä antaa alueellinen ympäristökes-
ku s 

- suosituksen merkittävästä historiallisesta 
nähtävyydestä ja museosta antaa museovi-
rasto 

- suosituksen 	merkittävästä 	taiteellisesta 
nähtävyydestä antaa läänin taidetoimiku nta 

- huvipuistojen, eläinpuistojen ym. vastaavien 
nähtävyyksien viitoituksen edellytyksenä on 
riittävä kävijämäärä. 

Kohteessa tulee olla esillä nähtävyyden laa-
dusta tai historiasta kertovaa esittelymateri-
aalia. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
nähtävyyden viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Tien ulkopuolella yleensä enintään kymmenen 
kilometrin etäisyydellä tiestä oleva nähtävyys 
osoitetaan alueellisen opastussuunnitelman 
mukaisesti, jos yleisten teiden viitoitusta seu-
rattaessa on ilmeinen harhaanajon vaara tai 
tienkäyttäjä halutaan ohjata kohteeseen edulli-
sinta reittiä esimerkiksi taajaman ohi. Huvi-
puisto, eläinpuisto tai vastaava nähtävyys voi-
daan osoittaa, jos kohteessa käy vuosittain 
vähintään 75 000 vierailijaa. Kohteen viitoitus 
poistetaan, jos kävijämääräraja alittuu kolme-
na perättäisenä vuotena vähintään 25 %:lla. 
Viitoitus määritellään tarkemmin alueel lisessa 
opastussuunnitelmassa. 
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Valta- ja kantatiet 
Nähtävyystunnuksella 	osoitetaan 	yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on yleensä enintään kaksikymmentä 
kilometriä. 
Huvipuisto, eläinpuisto tai vastaava nähtävyys 
voidaan osoittaa, jos kohteessa käy vuosittain 
vähintään 30 000 vierailijaa. Kohteen viitoitus 
poistetaan, jos kävijämääräraja alittuu kolme-
na perättäisenä vuotena vähintään 25 %:lla. 

Muut yleiset tiet 
Nähtävyystunnuksella 	osoitetaan 	yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on yleensä enintään kaksikymmentä 
kilometriä. 
Huvipu isto, eläinpuisto tai vastaava nähtävyys 
voidaan osoittaa, jos kohteessa käy vuosittain 
vähintään 15 000 vierailijaa. 

Uuden kohteen kävijämäärä 
Uuden huvipuiston, eläinpuiston tai vastaavan 
kohteen viitoituskelpoisuus perustuu kävijä-
määräarvioon. Viitoituskelpoisuuden tarkista-
minen aloitetaan kolmannen toimintavuoden 
jälkeen. 

Merkin käyttö 
Nähtävyystunnusta voidaan käyttää muiden 
tunnusten kanssa. Nähtävyystunnus on aina 
opastustaulun päätunnus. Nähtävyystunnuk-
sen yhteydessä käytetään aina kohteen nimeä 
tai kohteen laatua kuvaavaa tekstiä. 
Nähtävyysmerkin yhteydessä käytetään lisä- 
kilpeä, jossa ilmoitetaan aukioloaika, jos koh-
teessa on tarjolla muita palveluja luonnon- 
nähtävyyksien lisäksi. Poikkeuksena ovat hu-
vi- ja eläinpuistot, joiden aukioloaikoja ei tarvit-
se ilmoittaa. Aukioloaikojen merkinnöissä käy-
tetään tieliiken neasetuksen (328/94) 21 § :n 
liikennemerkkejä koskevia säännöksiä. 

LVi1fl(1/.ki aukioloaikolcn ka\tosta. 
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Tiemuseokohteet 

Tiemuseokohde on nähtävyydeksi tarkoitettu 
historiallisesti merkittävä tie tai silta. 

Museotien viitoitus 

Viitoitus aloitetaan yleensä museotien lähei-
syydestä tai lähimmältä yleiseltä tieltä. 

Merkin käyttö 

Museotie osoitetaan opastustau luita, jossa on 
nähtävyystunnuksen lisäksi teksti MUSEOTIE. 
Museotien pituus ilmoitetaan lisäkilvessä. 
Opastustaulu sijoitetaan museotien alkukoh-
taan. Opastustaulussa voidaan osoittaa myös 
museotien opastuskartan sijainti. 

Esinierkki niuseotien opastuslau/usta. 

:/ 

Esimerkki museotien viitoituksesta lähimn,ältä vleise/tä tu'/ta. 
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Opastuskartta sijoitetaan museotien varrelle 
tai museotien alkuun, jos museotie on yli viisi 
kilometriä pitkä. 

Esimerkki museo tien opastuskartasta. 

1 
- 

HHH 
[sy.] 

MUSEOTIE 

14km 

OPASTUS 
INFORMATION 

3 km 

M useotien opastuskartassa esitetään nähtä-
vyystunnuksen ja tien mandollinen museonimi, 
kaavapiirros tiestä, mittakaava sekä selvitys 
tien historiasta suomen, ruotsin, englannin ja 
saksan kielellä. Opastuskarttaan merkityt mu-
seotien alueella olevat kohteet voidaan osoit-
taa paikannimikilvellä tai osoiteviitalla. 

[eT. 

MUSEOTIE 

$ 14km f 
OPASTUS 

INFORMATION 

2 km 

Esimerkki pitkän museotien ja sen opastuskartan 
vitoituksesta. 	 Esi,ne,iki /Iiveii museotien viitoituksesta. 
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Museosillan viitoitus 
Museosillan läheisyyteen suositellaan raken-
nettavaksi levähdysalue, jonne opastetaan 
nähtävyystunnuksella, levähdysalueen tunnuk-
sella ja kohteen nimellä varustetulla opastus- 
taululla. Jos levähdysaluetta ei ole, voidaan 
museosilta merkitä paikannimikilvellä tai sillal-
le johtavan polun tai yksityisen tien liittymään 
asetettavalla osoiteviitalla. 
Levähdysalueelle sijoitetaan museosil lan pai-
kan ja rakentamisen historiasta kertova suo-
men-, ruotsin-, englannin- ja saksankielinen 
taulu. Ellei erillistä aluetta ole, taulu sijoitetaan 
museosillan välittömään läheisyyteen. Histori-
asta kertovaa taulua ei osoiteta opastuskartta-
merkillä. 

*;i J 
iai 1 

IIsi 	

j 	1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 PATOSILTAI 

Postitu pa> 

Esimerkki museotien varrella olevien kohteiden 
itoituksesta. 

Merkin käyttö 

Museosilta osoitetaan opastustaululla, jossa 
on nähtävyystunnuksen lisäksi sillan erisnimi. 
Viitoitus aloitetaan yleensä museosillan lähei-
syydestä tai lähimmältä yleiseltä tieltä. 

Esimerkki niuseosillan viitoituksesta. 
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Kansallispuisto 
Nähtävyystu nnuksella voidaan osoittaa opas-
tuspisteellä varustettu kansallispuisto, jonka 
viitoituskelpoisuudelle on alueen ympäristö- 
keskuksen suositus. Kansallispuistossa on 
luonto- ja retkeilypolkuja sekä muita nähtä-
vyysreittejä, jotka yleensä alkavat ja päättyvät 
kansallispuiston opastuspisteeseen. 

Kansallispuiston viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Kansallispuistoa ei yleensä osoiteta moottori- 
tieltä tai moottoriliikennetieltä. Viitoitus määri-
tellään tarkemmin tiekohtaisessa opastussuun-
nitelmassa. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Nähtävyystunnuksella 	osoitetaan 	yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on yleensä enintään kaksikymmentä 
kilometriä. Viitoitus määritellään tarkemmin 
alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Kansallispuiston nimen yhteydessä käytetään 
nähtävyystu nnusta yksinään. Kansallispuiston 
nimeä käytetään aina viitoituksen alussa. Nimi 
voidaan jättää pois huolehdittaessa opastuk-
sen jatkuvuudesta ellei ole sekaantumisen 
vaaraa muihin nähtävyyksiin. Jos kansallis-
puisto sijaitsee alueella, jossa on useita palve-
lukohteita, opastetaan tienkäyttäjät aluksi alu-
een opastuspisteeseen käyttäen alueen ni-
meä. 
Kansallispuistoon saapuminen osoitetaan alu-
een rajalle asetetulla paikannimikilvellä. Pai-
kannimikilvessä kansallispuiston nimeen lisä-
tään teksti KANSALLISPUISTO (NATIONAL-
PARK). Kielten järjestyksen osalta noudate-
taan liikenneministeriön päätöstä liikenteen-
ohjauslaitteista (384/94, 10 §). 
Opastustaulussa kansallispuiston nimeen liite-
tään sana KANSALLISPUISTO (NATIONAL-
PARK), ellei alueen nimellä opasteta myös 
muihin palvelukohteisiin. Kielten järjestyksen 
osalta noudatetaan liikenneministeriön päätös-
tä liikenteenohjauslaitteista (384/94, 10 §). 
Kansallispuiston opastuspisteessä sijaitsevas-
sa opastuskartassa esitetään kansallispuiston 
toiminnot. Kansallispuistosta kertova selvitys 
esitetään suomen, ruotsin, englannin ja sak-
san kielellä. 
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Huvikummun kansallispuiston 
opastuspiste 

Huvikt 
matkal 

IU 

OPASTUS 
INFORMATION 

HIJVIKUMPU •:[uÄ!Ai(uiYIu 	 Kuvassa on yleisten teiden kohteita 
:tI 	 osoittavista opastusmerkeistä käytet- 

ty kirjaintunnuksia 
S = Suunnistustaulu, T = Tienviitta 

Kansallispuisto saniannimisen matkailualueen vlite)'c -lessa. 

OPASTUS 
INFORMATION 

HUVIKUMPU 

Alueen opastuspiste 

T 

OPASTUS 
INFORMATION 

HUVIKUMPU 

MALLI VAAf3A 
KANSALLISPUISTO 

NATIONALPARK 

800 m 

Kansallispuisto eri umisen niatkailiialiic'en vhtevdessii. 

Kuvassa on yleisten teiden kohteita 
osoittavlsta opastusmerkeistä käytet-
ty kirjaintunnuksia 
S = Suunnistustaulu, T = Tienviitta 
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Mallivuori 

Mallijärven Ieirtntäalue 

/' / IAXI 
7 	INi 

MALLIVUORI k 	t 
!UVI 

KAMSAPUISTO L-' 

Kuvassa on yleisten teiden kohteita 
osoittavista opastusmerkeistä käytet-
ty kirjaintunnuksia 

LS = Suunnistustaulu, T = Tienviitta 

Kansallispuiston viitoitus muiden palt'elulaitosten viitoituksen yhteydessä. 

Vi ilo itusreitti 

• Viitoituksen kohde 

o PaikannimikHpi 

LsinierIki paikannIn//I/llci/ S!/O1t1(/SCSta. 
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Autokorjaamo (721) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). 
Merkillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin 
kuuluva autokorjaamo tai korjaamopalveluja 
tarjoava huoltoasema, jossa ilman ajanva-
rausta korjataan matkan aikana syntyneitä 
pieniä vikoja. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
autokorjaamon viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Levähdysalueella oleva autokorjaamo osoite-
taan tiekohtaisen opastussuunnitelman mu-
kaan. Jos tiejaksolta puuttuvat korjaamopal-
velut, voidaan alueellisen opastussuunnitel-
man mukaisesti osoittaa myös moottoritien ja 
moottoriliikennetien ulkopuolella oleva tien-
varsipalveluihin kuuluva autokorjaamo. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Harvaan asutulla seudulla voidaan autokorjaa-
motunnuksella osoittaa myös tienvarsipalve-
lujen ulkopuolella oleva autokorjaamo. Kohde 
voi sijaita yleensä enintään kymmenen kilo-
metrin etäisyydellä tiestä. Autokorjaamon ol-
lessa suljettuna tulee korjaamolla olla nähtävil-
lä tieto mandollisesta päivystävästä korjaa- 
mosta tai hinausliikkeestä. Viitoitus määritel-
lään tarkemmin alueellisessa opastussuunni-
telmassa. 

Merkin käyttö 
Autokorjaamotunnusta voidaan käyttää mui-
den tunnusten kanssa. Merkin yhteydessä voi-
daan käyttää lisäkilpeä 831 (henkilöauto), jos 
korjaamopalveluja on tarjolla ainoastaan hen-
ki löautoille. Yksinomaan autokorjaamoa osoit-
tavassa opastustaulussa ei käytetä yrityksen 
nimeä. 
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Huoltoasema (722) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). 
Huoltoaseman sijainti osoitetaan ensisijaisesti 
öljy-yhtiön tunnuksella varustetulla myynti-
paikkakilvellä. Kilpi asetetaan samalle puolelle 
tietä kuin huoltoasema paikkaan, josta se mi-
käli mandollista näkyy tien suunnassa vähin-
tään 300 metrin päähän sillä tiellä, jonka lii-
kennettä asema pääasiallisesti palvelee. 
Myyntipaikkakilven ja liittymänuolen käyttö on 
esitetty erillisessä tielaitoksen ohjeessa 
"Huoltoasemat" (TIEL 741855). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
huoltoaseman viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Levähdysalueella oleva huoltoasema osoite-
taan tiekohtaisen opastussuunnitelman mu-
kaan. J05 tiejaksolta puuttuvat huoltoasema- 
palvelut osoitetaan alueellisen opastussuun-
nitelman mukaisesti myös moottoritien ja 
moottoriliikennetien ulkopuolella oleva tien-
varsipalveluihin kuuluva huoltoasema. 

Tienvarsipalveluihin kuuluvan huolto-
aseman viitoitus (sijainti risteävän 
tien varrella). 

- 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Huoltoasematunnuksella voidaan 	osoittaa 
huoltoasema, josta on saatavissa polttones-
tettä kaikkina vuorokauden aikoina. Viitoitus 
määritellään tarkemmin alueellisessa opastus- 
suunnitelmassa. 

Tienvarsipalveluihin kuuluvan huolto-
aseman viitoitus. 

.- .*._S 

Tienvarsipalveluihin kuuluvan huolto-
aseman vitoitus, kun ajoreitti on vai-
keasti löydettävissä. 
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Kaukana toisistaan olevien 
huoltoasemien viitoitus 

Päätien varrella oleva huoltoasema voidaan 
osoittaa, kun seuraavalle huoltoasemalle on 
poikkeuksellisen pitkä matka. Tällöin ilmoite-
taan alueellisen opastussuunnitelman mukai-
sesti matka myös seuraavalle huoltoasemalle, 
jolta on saatavissa polttonestettä kaikkina vuo-
rokauden aikoina. Huoltoasemien nimet esite-
tään lisäkilvessä lähimmän huoltoaseman nimi 
ensimmäisenä. Tällöin etäisyys voidaan esit-
tää joko öljy-yhtiön nimen alla tai perässä. 

HTIÖA 
- .. 700 m - 	 URAA _____________________________ OLJYYHTIO B 	 60 km 60km 	 - 

Kaukana toisistaan ole Viefl hi,oltoaseniieii l'iitOitlLvvaihtoehdot. 

ri 
ÖLJY-YHTIÖ A 	 1 OLJY-YHTIO A 

14 	
ÖLJY-YHTIÖ B 

700 m 

ÖLJY-YHTIÖ B 	 ÖLJY-YHTIÖ A 
60km 	 60km 

Kaukana toisistaan ole'u'n lluOItOas('flhi('/l \'iitOitlls, I.iiii tOiJlC/1 /ll(OltOUSCIlla on etäällä päätiestä. 

3H - 39 



itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Palvelukohteiden viitoitus 	1997 

Merkin käyttö 

ÖLJY-YHTIÖ 
7Ö0 rn 

Öljy-yhtiön nimi voidaan merkitö. ,ios huolto-
(ISCIfla On kohteen päätoiminto. 

Huoltoasematunnusta voidaan käyttää muiden 
kuin kahvilatunnuksen kanssa. Opastustau-
lussa voidaan esittää öljy-yhtiön nimi, jos huol-
toasema on kohteen päätoiminto. Jos asema 
toimii pelkästään miehittämättömänä polttoai-
neen jakelupisteenä, osoitetaan kohde myynti-
paikkakilvellä. 
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Hotelli (723) 
	 -- - - 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). 

Merkillä voidaan osoittaa hotelli tai motelli. 

Taajamassa olevan hotellin viitoitus 

Hotelli voidaan osoittaa taajaman kautta kul-
kevalta tai taajaman ohittavalta yleiseltä tieltä, 
jos taajamassa oleva hotelli katsotaan alueelli-
sessa opastussuunnitelmassa tärkeäksi ja sii-
nä on majoitustilaa vähintään 25 henkilölle. 
Taajaman sisällä voidaan hotellin viitoitus to-
teuttaa lähiopastuksena, jos liikennejärjestelyt 
sitä edellyttävät. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
hotellin viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdysalueella oleva hotelli osoitetaan tie-
kohtaisen opastussuunnitelman mukaan. Tien 
ulkopuolella, ylensä enintään kymmenen kilo-
metrin etäisyydellä oleva ainoa hotelli pitkällä 
tiejaksolla osoitetaan alueellisen opastussuun-
nitelman mukaisesti. 
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Valta- ja kantatiet 
Hotellin läheisyyteen opastetaan tienkäyttäjät 
kuntakeskuksen tai muun tunnetun paikan ni-
mellä. Hotelli voidaan tarvittaessa osoittaa 
opastustaululla, jos 

- kohdetta ei voi paikantaa kuntakeskuksen 
tai muulla kohteen markkinoinnissa käyte-
tyllä paikannimellä, 

- hotellin nimi voi johtaa harhaan haettaessa 
kohdetta kuntakeskuksen tai muun tunne-
tun paikan nimellä, 

- vastaavaan palveluun kyseisen tien suun-
nassa on pitempi ajomatka kuin edesta-
kainen matka tienvarren ulkopuoliseen koh-
teeseen. 

Hotellitunnuksella osoitetaan yleensä enintään 
kymmenen kilometrin etäisyydellä tiestä oleva 
kohde. Viitoitus määritellään tarkemmin alueel-
lisessa opastussuunnitelmassa. 

Muut yleiset tiet 
Hotellitunnuksella osoitetaan yleensä enintään 
kandenkymmenen kilometrin etäisyydellä ties-
tä oleva kohde. Viitoitus määritellään tarkem-
min alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Hotellitunnusta voidaan käyttää muiden kuin 
käymälätunnuksen kanssa. Opastustaulussa 
käytetään hotellin nimeä, jos hotelli on 
palvelulaitoksen päätoiminto. Erisnimen lisäksi 
ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta 
tekstiä. 
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Ravintola (724) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). Merkillä voidaan osoittaa ravintola. 

Taajamassa olevan ravintolan viitoitus 

Ravintola voidaan osoittaa taajaman kautta 
kulkevalta tai taajaman ohittavalta yleiseltä 
tieltä, jos taajamassa oleva ravintola katso-
taan alueellisessa opastussuunnitelmassa tär -
keäksi. Taajaman sisällä ravintolan viitoitus 
voidaan toteuttaa lähiopastuksena, jos liiken-
nejärjestelyt sitä edellyttävät. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
ravintolan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdysalueella oleva ravintola osoitetaan 
tiekohtaisen opastussuunnitelman mukaan. 
Tien ulkopuolella, yllensä enintään viiden kilo-
metrin etäisyydellä oleva ainoa ravintola pit-
källä tiejaksolla osoitetaan alueellisen opas-
tussuunnitelman mukaisesti. 
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Valta- ja kantatiet 
Ravintolan läheisyyteen opastetaan tien- 
käyttäjät kuntakeskuksen tai muun tunnetun 
paikan nimellä. Ravintola voidaan tarvittaessa 
osoittaa opastustaululla, jos 
- kohdetta ei voi paikantaa kuntakeskuksen 

tai muulla kohteen markkinoinnissa käy-
tetyllä paikannimellä, 

- ravintolan nimi voi johtaa harhaan haet-
taessa kohdetta kuntakeskuksen tai muun 
tunnetun paikan nimellä, 

- vastaavaan palveluun kyseisen tien suun-
nassa on pitempi ajomatka kuin edestakai-
nen matka tienvarren ulkopuoliseen kohtee-
seen. 

Ravintolatunnuksella osoitetaan yleensä enin-
tään viiden kilometrin etäisyydellä tiestä oleva 
kohde. Harvaanasutulla seudulla etäisyys on 
yleensä enintään kymmenen kilometriä. Viitoi-
tus määritellään tarkemmin alueellisessa 
opastussuunnitelmassa. 

Muut yleiset tiet 
Ravintolatunnuksella osoitetaan yleensä enin-
tään kymmenen kilometrin etäisyydellä tiestä 
oleva kohde. Viitoitus määritellään tarkemmin 
alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Ravintolatunnusta voidaan käyttää muiden 
kuin kahvila- ja käymälätunnusten kanssa. 
Opastustaulussa käytetään ravintolan nimeä, 
jos ravintola on kohteen päätoiminto. Erisni-
men lisäksi ei käytetä kohteen laatua ilmai-
sevaa muuta tekstiä. 
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Kahvila (725) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). Merkillä voidaan osoittaa kahvila. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
kahvilan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Levähdysalueella oleva kahvila osoitetaan, jos 
alueella ei ole ravintolaa. 

Valta- ja kantatiet 
Merkkiä käytetään yleensä vain harvaanasu-
tulla seudulla. Kahvilatunnuksella osoitetaan 
yleensä enintään viiden kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Viitoitus määritellään tar-
kemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Muut yleiset tiet 
Kahvilatunnuksella osoitetaan yleensä enin-
tään viiden kilometrin etäisyydellä tiestä oleva 
kohde. Viitoitus määritellään tarkemmin alueel-
lisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Kahvilatunnusta voidaan käyttää muiden kuin 
ravintola- ja käymälätunnusten kanssa. Opas-
tustaulussa käytetään kahvilan nimeä, jos 
kahvila on kohteen päätoiminto. Erisnimen li-
säksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa 
muuta tekstiä. 
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Käymälä (726) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). Merkillä voidaan osoittaa tienvarsi-
palveluihin kuuluva käymälä. Käymälöistä ja 
niiden osoittamisesta vastaa tielaitos. 

Merkin käyttö 
Käymälätunnusta voidaan käyttää muiden kuin 
hotelli-, ravintola-, kahvila-, huoltoasema-, 
retkeilymaja-, mökkimajoitus-, leirintäalue-, 
matkailualue-, ulkoilualue- ja levähdysaluetun-
nusten kanssa. Yksinomaan käymälää osoitta-
vassa opastusmerkissä ei käytetä kohteen ni-
meä. 
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Retkeilymaja (731) 

Merkillä voidaan osoittaa retkeilymaja. 

Taajamassa olevan 
retkeilymajan viitoitus 

Taajamassa oleva retkeilym aja osoitetaan 
yleensä katuverkolla. Viitoitus voidaan aloittaa 
siltä yleiseltä tieltä, joka on kyseisen suunnan 
pääasiallinen sisääntuloväylä. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
retkeilymajan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Retkeilymajaa ei yleensä osoiteta moottori- 
tieltä tai moottoriliikennetieltä. Viitoitus määri-
tellään tarkemmin alueellisessa opastussuun-
nitelmassa. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Retkei lymajatunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään viiden kilometrin etäisyydellä tiestä 
oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla etäi-
syys on yleensä enintään kymmenen kilomet-
riä. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva koh-
de voidaan osoittaa, jos vastaavaan palveluun 
tien suunnassa on pitempi ajomatka kuin 
edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen 
kohteeseen. Viitoitus määritellään tarkemmin 
alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Retkeilymajatunnusta voidaan käyttää muiden 
kuin käymälätunnuksen kanssa. Opastustau-
lussa voidaan käyttää retkeilymajan nimeä, jos 
retkeilymaja on kohteen päätoiminto (esim. 
ulkoilualueella). Nimeä on käytettävä, jos vii-
toitettava kohde on tienvarsipalvelujen ulko-
puolella. Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen 
laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Yleinen 
tie - 

Yleinen 

Reikeilvmajan viitoituksen laajuus taajamassa. 
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Mökkimajoitus (732) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). Merkillä voidaan osoittaa yhtenäinen, 
vähintään viisi lomamökkiä sisältävä alue, jos-
sa on majoitustilaa lomamökeissä tai muissa 
sisätiloissa vähintään 25 henkilölle. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
mökkimajoituksen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Mökkimajoitusta ei yleensä osoiteta moottori- 
tieltä tai moottoriliikennetieltä. Viitoitus määri-
tellään tarkemmin alueellisessa opastussuun-
nitelmassa. 

Valta- ja kantatiet 
Valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsi-
palveluna toimiva mökkimajoituskohde. Tien 
ulkopuolella, yleensä enintään viiden kilomet-
rin etäisyydellä tiestä sijaitseva mökkikylä voi-
daan viitoittaa. Poikkeuksellisesti voidaan vii-
toittaa yleensä enintään kymmenen kilometrin 
etäisyydellä sijaitseva mökkikylä, jos siellä on 
useita kymmeniä mökkejä. Viitoitus määritel-
lään tarkemmin alueellisessa opastussuunni-
telmassa. 

Muut yleiset tiet 
Mökkimajoitustunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään viiden kilometrin etäisyydellä tiestä 
oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla etäi-
syys on yleensä enintään kymmenen kilomet-
riä. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva koh-
de voidaan osoittaa, jos vastaavaan palveluun 
tien suunnassa on pitempi ajomatka kuin 
edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen 
kohteeseen. Viitoitus määritellään tarkemmin 
alueellisessa opastussuunnitelmassa. 
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Merkin käyttö 
Mökkimajoitustunnusta voidaan käyttää mui-
den kuin käymälätunnuksen kanssa. Opastus- 
taulussa käytetään mökki majoituskohteen ni-
meä, jos mökkimajoitus on kohteen päätoi-
minto. Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen 
laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 
Vähintään kaksi mökkiä sisältävät kohteet, jot-
ka eivät täytä mökkimajoitustunnuksen käytöl-
le asetettuja vaatimuksia, voidaan osoittaa 
mökki majoitustunnuksen sisältävällä osoitevii-
talla. 

3H - 49 



utos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Palvelukohteiden viitoitus 	1997 

Leirintäalue (733) 

Merkillä voidaan osoittaa leirintäalue, jonka pi-
tämiseen lääninhallitus on myöntänyt luvan 
(LMP 384/94). 

Taajamassa olevan 
leirintäalueen viitoitus 

Lei rintäalueen viitoitus aloitetaan yleensä taa-
jamaan johtavalta yleiseltä tieltä, ellei alueelli-
sessa opastussuunnitelmassa ole muuta esi-
tetty. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
leirintäalueen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Tien ulkopuolella yleensä enintään kymmenen 
kilometrin etäisyydellä tiestä oleva leirintäalue 
voidaan osoittaa alueellisen opastussuu nnitel-
man mukaisesti. Viitoittamisen edellytyksenä 
on, että kohde synnyttää runsaasti liikennettä 
ja yleisten teiden viitoitusta seurattaessa on il-
meinen harhaanajon vaara tai liikennettä halu-
taan ohjata kohteeseen edullisinta reittiä esi-
merkiksi taajaman ohi. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Lei rintäaluetunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on yleensä enintään kaksikymmentä 
kilometriä. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella 
oleva kohde voidaan osoittaa, jos vastaavaan 
palveluun tien suunnassa on pitempi ajomatka 
kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoli-
seen kohteeseen. Viitoitus määritellään tar-
kemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Leirintäaluetunnusta voidaan käyttää muiden 
kuin käymälätunnuksen kanssa. Opastustau-
lussa käytetään leirintäalueen nimeä, jos 
leirintäalue on kohteen päätoiminto. Erisnimen 
lisäksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa 
muuta tekstiä. 
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Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Matkailuajoneuvotunnuksella osoitetaan yleen-
sä enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on yleensä enintään kaksikymmentä 
kilometriä. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella 
oleva kohde voidaan osoittaa, jos vastaavaan 
palveluun tien suunnassa on pitempi ajomatka 
kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoli-
seen kohteeseen. Viitoitus määritellään tar-
kemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 
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Matkailuajoneuvoalue (734) 

Merkkiä voidaan käyttää osoittamaan leirintä-
alueella olevaa tai muuta matkailuajoneuvo-
aluetta, joka täyttää sille erikseen asetetut 
vaatimukset (LM P 384/94). Matkailuajoneuvo-
alueen tulee olla kaikille avoin. 
Matkailuajoneuvoaluetta koskevat säännökset 
perustuvat ulkoilulakiin (606/73). Ellei matkai-
luajoneuvoalue ole ulkoilulain tarkoittama ei-
rintäalue, keskeisi mmät säännökset perustu-
vat rakennuslakiin (370/58), rakennusasetuk-
seen (266/59), raken nusjärjestyksiin, tervey-
densuojelulakiin sekä terveydensuojeluasetuk-
seen. 

Taajamassa olevan matkailu-
ajoneuvoalueen viitoitus 

Matkailuajoneuvoalueen viitoitus aloitetaan 
yleensä taajamaan johtavalta yleiseltä tieltä. 
Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa 
opastussuunnitelmassa. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
leirintäalueen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Tien ulkopuolella yleensä enintään kymmenen 
kilometrin etäisyydellä tiestä oleva matkailu-
ajoneuvoalue voidaan osoittaa alueellisen 
opastussuunnitelman mukaisesti. Viitoittami-
sen edellytyksenä on, että kohde synnyttää 
runsaasti liikennettä ja yleisten teiden viitoi-
tusta seurattaessa on ilmeinen harhaanajon 
vaara tai liikennettä halutaan ohjata kohtee-
seen edullisinta reittiä esimerkiksi taajaman 
ohi. 

Merkin käyttö 
Matkailuajoneuvoaluetu nnusta voidaan käyttää 
muiden kuin käymälätunnuksen kanssa. 
Opastustaulussa käytetään matkailuajoneuvo-
alueen nimeä, jos leirintäalue on kohteen 
päätoiminto. Erisnimen lisäksi ei käytetä koh-
teen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

3H - 51 



utos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Palvelukohteiden viitoitus 	1997 

Levähdysalue (741) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). Merkillä osoitetaan tienvarsipalvelui-
hin kuuluva levähdysalue. 

Taajaman ulkopuolella 
olevanlevähdysalueen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Moottoritiehen ja moottoriliikennetiehen kuulu-
va levähdysalue viitoitetaan aina. Levähdys-
alue ja siellä toimivat palvelut, kuten ravintola, 
kahvila, huoltoasema, kioski ja uimaranta 
opastetaan siten, että ennakko-opastus aloite-
taan vähintään kaksi kilometriä ennen liitty-
mää. Levähdysalueella olevat palvelut viitoi-
tetaan tiekohtaisen opastussuunnitelman mu-
kaan. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Merkillä osoitetaan tienvarsipalveluihin kuuluva 
levähdysalue. Levähdysalue ja siellä toimivien 
palveluiden viitoituksessa voidaan käyttää en-
nakko-opastustau lua, joka sijoitetaan enintään 
kolmen kilometrin etäisyydelle kohteesta. Vii-
toitus määritellään tarkemmin al ueellisessa 
opastussuunnitelmassa. 
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Merkin käyttö 
Levähdysaluetu nnusta voidaan käyttää mui-
den kuin käymälätunnuksen kanssa. Leväh-
dysaluetunnus on aina opastustaulun päätun-
nus. Opastustaulussa voidaan kohteesta esit-
tää enintään neljä tärkeintä toimintoa, joiden 
tunnukset asetetaan tärkeysjärjestykseen va-
semmalta oikealle levähdysaluetunnuksen jäl-
keen. 
Levähdysalueeksi merkittävällä alueella tulee 
olla 
- eristysalue, jolla alue erotetaan ajoradasta 
- pysäköimisalue 
- oleskelualue 
- käymälä. 
Opastustaulussa voidaan käyttää levähdys-
alueen nimeä. Erisnimen lisäksi ei käytetä 
kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 
Opastustau lun lisäkilvessä voidaan osoittaa 
alueen yhteydessä toimiva kioski. 

3H - 53 



itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 
Palvelukohteiden viitoitus 	1997 

Ulkoilualue (742) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). Merkillä voidaan osoittaa yleinen uI-
koilualue, johon on järjestetty monipuoliset ui-
koilu-, urheilu- ja retkeilymandollisuudet. Ulkoi-
lualueella tulee olla sisäinen viitoitus ja alueen 
huollon tulee olla järjestetty. Sisäisessä viitoi-
tuksessa suositellaan käytettäväksi Suomen 
Standardisoimisliiton standardin (SFS 4424) 
"Ulkoilun ja urheilun merkit" mukaisia merkke-
ja. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
levähdysalueen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Ulkoilualuettta ei yleensä osoiteta moottori- 
tieltä tai moottoriliikennetieltä. Viitoitus määri-
tellään tarkemmin alueellisessa opastussuun-
nitelmassa. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Ulkoilualuetunnuksella 	osoitetaan 	yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on yleensä enintään kaksikymmentä 
kilometriä. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella 
oleva kohde voidaan osoittaa, jos vastaavaan 
palveluun tien suunnassa on pitempi ajomatka 
kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoli-
seen kohteeseen. Viitoitus määritellään tar-
kemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Ulkoilualuetunnusta voidaan käyttää muiden 
kuin käymälätunnuksen kanssa. Opastus- 
taulussa käytetään ulkoilualueen nimeä, jos 
kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen 
lisäksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa 
muuta tekstiä. 
Ulkoilureitin lähtöpiste voidaan osoittaa osoite-
viitalla, jonka kannassa käytetään ulkoilualu-
een tunnusta. 
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Uintipaikka (743) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). Merkillä voidaan osoittaa kunnan ter-
veyslautakunnan hyväksymä ui maranta, ui ma-
la tai uimahalli. 

Taajamassa olevan uimalan tai uimahal-
lin viitoitus 

Taajamassa tai sen reuna-alueella sijaitsevaan 
uimalaan tai uimahallii n opastettaessa käyte-
tään opastustaulussa tekstiä UIMAHALLI tai 
laitoksen nimeä, jossa uimahalli sijaitsee. Lä-
hiopastukseen voidaan käyttää osoiteviittaa. 
Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa 
opastussuunnitelmassa. 

Taajaman ulkopuolella olevan uinti- 
paikan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Levähdysalueella oleva uintipaikka osoitetaan 
tiekohtaisen opastussuunnitelman mukaisesti. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Yleensä osoitetaan tienvarsipalveluihin kuulu-
va uintipaikka. 

Merkin käyttö 
Uintipaikkatunnusta voidaan käyttää muiden 
tunnusten kanssa. Jos tunnusta käytetään lei-
rintäalue-, mökkimajoitus- tai matkailuajoneu-
voaluetunnusten kanssa, tulee uimarannalle 
pääsy olla maksuton. 
Uimahalliin opastettaessa opastustaulussa 
käytetään tekstiä UIMAHALLI tai laitoksen ni-
meä, jossa uimahalli sijaitsee. Muulloin ei 
yleensä käytetä kohteen nimeä. Esimerkki uimahallin viitoituksesta. 
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Kalastuspaikka (744) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). Merkillä voidaan osoittaa kalalam-
mikko, josta voi kalastaa maksua vastaan. Li-
säksi merkillä voidaan opastaa virkistyskalas-
tukseen tarkoitetulle paikalle tai vesialueelle, 
missä ilmoitetaan kalastuslupien myyntipaikka. 

Taajaman ulkopuolella olevan kalastus- 
paikan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Kalastuspaikkaa ei yleensä osoiteta moottori- 
tieltä tai moottoriliikennetieltä. Viitoitus määri-
tellään tarkemmin alueellisessa opastus- 
suunnitelmassa. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Kalastuspaikkatunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on yleensä enintään kaksikymmentä 
kilometriä. Viitoitus määritellään tarkemmin 
alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Kalastuspaikkatunnusta voidaan käyttää mui-
den tunnusten kanssa. Opastustaulussa käy-
tetään kalastuspaikan nimeä, jos kyseessä on 
kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäksi ei käy-
tetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 
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Hiihtohissi (745) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 
384/94). Merkilllä voidaan osoittaa laskettelu- 
rinne, jossa on hiihtohissi. 

Taajaman ulkopuolella olevan uinti- 
paikan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Tien ulkopuolella yleensä enintään kymmenen 
kilometrin etäisyydellä tiestä oleva laskettelu- 
rinne voidaan osoittaa alueellisen opastus- 
suunnitelman mukaisesti. Viitoittamisen edelly-
tyksenä on, että kohde synnyttää runsaasti lii-
kennettä ja yleisten teiden viitoitusta seu-
rattaessa on ilmeinen harhaanajon vaara tai 
liikennettä halutaan ohjata kohteeseen edulli-
sinta reittiä esimerkiksi taajaman ohi. 

Valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet 
Hiihtohissitunnuksella osoitetaan yleensä enin-
tään kymmenen kilometrin etäisyydellä tiestä 
oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla etäi-
syys on yleensä enintään kaksikymmentä kilo-
metriä. Viitoitus määritellään tarkemmin alu-
eellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 
Hiihtohissitunnusta voidaan käyttää muiden 
tunnusten kanssa. Opastustau lussa käytetään 
kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen 
päätoiminto. Erisnimen lisäksi ei käytetä koh-
teen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 
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Maaseutuyritys (752) 

300m 

Mökkejä 1 
Kotieläinpiha 1 
Mansikoita 1 

Merkkiä voidaan taajaman ulkopuolella käyt-
tää osoiteviitan ennakkomerkkinä opastamaan 
maaseutuyritykseen. Merkin alapuolella olevil-
la lisäkilvillä voidaan kertoa maaseutuyrityk-
sessä myytävistä tuotteista tai palveluista. Yh-
dessä merkissä voi olla etäisyyttä kohteeseen 
osoittavan lisäkilven lisäksi enintään kolme 
tekstillistä lisäkilpeä. Tekstillisen lisäkilven 
tekstin korkeus on 120 mm tai 100 mm. Lisä- 
kilven kannassa voidaan käyttää tielaitoksen 
keskushallinnon hyväksymiä virallisia tunnuk-
sia. Lisäkilpi on välittömästi poistettava, kun 
sen osoittamaa tuotetta tai palvelua ei ole 
saatavissa. (LMP 384/94). 

Maaseutuyrityksen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 
Maaseutuyrityksiä ei viitoiteta moottoritieltä 
eikä moottoriliikennetieltä. 

Valta- ja kantatiet 
Maaseutuyritystunnusta voidaan käyttää valta- 
ja kantateillä lähiopastukseen osoiteviitan en-
nakkomerkkinä. Merkillä voidaan tarvittaessa 
osoittaa yleensä enintään muutaman kilomet-
rin etäisyydellä tiestä sijaitsevaan kohteeseen. 
Osoiteviitta sijoitetaan tien ja tilalle johtavan 
yksityisen tien liittymään. Viitoitus määritellään 
tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmas-
sa. 

Muut yleiset tiet 
Maaseutuyritystunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään muutaman kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Viitoitus määritellään tar-
kemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 
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Merkin käyttö 
Maaseutuyritystunnus on aina opastustaulun 
päätunnus. Merkissä voidaan käyttää lisä- 
kilpeä "Etäisyys kohteeseen tai "Kohde 
risteävällä tiellä" sekä enintään kolme teks-
tillistä lisäkilpeä. Opastustaulussa voidaan 
käyttää kohteen tai yrityksen nimeä. Erisnimen 
lisäksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa 
muuta tekstiä. Merkin käyttöoikeuteen tarvi-
taan aina kunnan suostumus. Lisäkilvessä voi-
daan käyttää muita näissä ohjeissa mainittuja 
tunnuksia paitsi käymälän tunnusta. 
Opastustaulua käytetään aina osoiteviitan/viit-
tojen ennakkomerkkinä. Viitassa käytetään 
taulussa mandollisesti mainittua yrityksen ni-
meä ja maaseutuyritystunnusta tai samaa tun-
nusta ja tekstiä kuin opastustaulun lisä- 
kilvessä. Osoiteviittaa käytetään vain lähiopas-
tukseen lähimmältä yleiseltä tieltä. 

aIIa 
Mailla 

Kotieläin iha 

Esimerkki vaihtoe/itoisista n?aaseutuyritvksen vii- 
toituSt(IvOiSt(1. 
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3H-5. OPASTUSTAULUT 
Opastustaulu koostuu yhteen tel ineeseen sijoi-
tetusta yhdestä tai useammasta opastusmer -
kistä sekä niihin liittyvistä suuntanuolista tai 
etäisyyksistä. 
Opastusmerkissä voidaan kohteesta esittää 
kolme tärkeintä toimintoa, joiden tunnukset 
asetetaan tärkeysjärjestykseen vasemmalta oi-
kealle. Poikkeuksena ovat levähdysalueen yh-
teydessä viitoitettavat palvelukohteet, joista 
voidaan esittää enintään neljä tärkeintä 
toimintoa samassa opastusmerkissä sekä 
usean palvelukohteen yhteisen opastuspistee-
seen ennakko-opastustaulussa osoitettavat 
toiminnot. Yhdessä opastustaulussa voidaan 
esittää kuitenkin enintään kymmenen tien-
käyttäjiile tarkoitettua tietoa. Yhdellä tiedolla 
tarkoitetaan tunnusta, nuolikuviota, kohteen ni-
meä, etäisyyttä kohteeseen, aukioloaikaa jne. 

P4ALLILA 	MALLILA 

2km 	6km 

1 	600 mF"4 

iiii 
Esimerkkejä A-tyypin opastustaulusta. 

3H-5.1 A-tyypin opastustaulu 

Käyttö 
A-tyypin opastustaulua käytetään 

opastettaessa tienvarsipalvelujen ulkopuoli-
seen kohteeseen 

- osoitettaessa tienvarsipalveluihin kuuluvaa, 
välittömästi tiehen liittyvällä alueella olevaa 
levähdysaluetta, huoltoasemaa tai vastaa-
vaa kohdetta, jolla on oma liittymä (ei ole 
risteävän tien varrella) 
myös silloin, kun opastustaulun ja risteyk-
sen välillä on liittymä, josta on ilmeinen 
harhaanajon vaara. 

A-tyypin opastustauluun kuuluvat 1 isäkilvet 
A-tyypin opastustaulussa nuolet ja etäisyydet 
osoitetaan lisäkilvessä. Lisäkilpityyppejä ovat: 
- etäisyys kohteeseen 
- kohde risteävällä tiellä 
- kohde nuolen suunnassa 
Lisäksi voidaan käyttää tekstillistä lisäkilpeä 
KIOSKI. 

,- IIIX.tU11uI 

- 
- 	

Tienviltta 	 L 

1 	 1. 
1 	Suunnistustaulu 	

Tienviltta 

1i 
- 

A-tvvpin opastustaulun käyttö muun vitoituksen yhteydessä. 
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1. Etäisyys kohteeseen 
	

2. Kohde risteävällä tiellä 

	

2km 
	 I 7 kmI r+ 

Lisäkilpeä käytetään A-tyypin opastustaulussa, 
jolla osoitetaan tienvarsipalveluihin kuuluva, 
välittömästi tiehen liittyvällä alueella oleva le-
vähdysalue, huoltoasema tai vastaava pal-
velukohde. 
Lisäkilpeä käytetään myös risteyksen jälkeen 
olevassa A-tyypin opastustaulussa osoitta-
maan matkaa kohteeseen. Etäisyyttä osoit-
tavaa lisäkilpeä käytetään myös viitoitusta 
tehostavassa ennakko-opastustaulussa. 

It2km1 

Lisäkilpeä etäisyys kohteeseen, johon on lisät-
ty nuoli, voidaan käyttää poikkeuksellisesti, 
kun yleisten teiden viitoitusta seurattaessa on 
ilmeinen harhaanajon vaara. 
Etäisyys opastustaulusta kohteeseen osoite-
taan, jos ilmoitettava etäisyys on suurempi 
kuin 500 metriä. Lyhyempikin etäisyys voidaan 
osoittaa, jos on ilmeinen harhaanajon vaara 
esim. ennen kohdetta olevien liittymien takia. 
Etäisyys merkitään metreinä sadan metrin 
tarkkuudella, kun ilmoitettava etäisyys on pie-
nempi kuin kilometri. Muulloin etäisyys merki-
tään kilometrin tarkkuudella. 

Lisäkilpeä käytetään A-tyypin opastustaulussa, 
joka sijoitetaan ennen liittymää. 
Etäisyys opastustaulusta liittymään osoitetaan, 
jos ilmoitettava etäisyys on suurempi kuin 500 
metriä. Lyhyempikin etäisyys voidaan osoittaa, 
jos on ilmeinen harhaanajon vaara esim. mui-
den liittymien takia. Etäisyys merkitään metrei-
nä sadan metrin tarkkuudella, kun etäisyys on 
alle yhden kilometrin. Muulloin etäisyys merki-
tään kilometrin tarkkuudella. 
Etäisyys liittymästä kohteeseen osoitetaan 
vain, jos etäisyys on suurempi kuin 1,5 kilo-
metriä. Etäisyys merkitään kilometrin tarkkuu-
della. 
Lisäkilvellä ei osoiteta välittömästi tiehen liit-
tyvällä alueella olevaa levähdysaluetta, huolto-
asemaa tai vastaavaa palvelukohdetta. 

3. Kohde nuolen suunnassa 

Lisäkilpeä käytetään A-tyypin opastustaulussa, 
joka sijoitetaan liittymään. 
Lisäkilvellä osoitetaan tienvarsipalveluihin kuu-
luva, välittömästi tiehen liittyvällä alueella 
muualla kuin moottori- ja moottoriliikenneteillä 
oleva opastuskartta tai levähdysalue. Merkillä 
voidaan osoittaa myös tienvarsipalveluihin 
kuuluva huoltoasema tai vastaava palvelu- 
kohde, jos kohteen liittymä on ajosuunnasta 
vaikeasti havaittavissa. 
Yleisen tien liittymässä olevan tienviitan suun-
taan ei tällä lisäkilvellä varustetulla opastus- 
taululla osoiteta. 
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4. Seuraavan vastaavan kohteen 
osoittaminen 
En nakko-opasteena käytetään A-tyypi n suun-
nistustaulua ja lisäkilpiä etäisyys kohteeseen 
sekä seuraavan vastaavan palvelukohteen ni-
mi tai tunnus ja etäisyys kyseiseen kohtee-
seen. 

Esimerkki seuraavan vastaavan kohteen osoitta-
misesta. 
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________ 	 L' 

____ 	Ia1a 	
III 

_________ 	 L,1uulII,iJ 	Opastustaulua käytetään, jos kohde tai 
_________ 	 liittymä on ajosuunnasta vaikeasti ha- 

vaittavissa 	 ________ 

Opastustaulu asetetaan ulkokaartee-
seen päätien näkemien turvaamiseksi 

LMu.IUV. 

MALLILA 	 MALLILA MALLILA 

i 
600 m 

MALLILA 

I7 -1 
700 m 
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3 km 

1 1700 m 
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600 	 -.4 
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3H-5.2 B-tyypin opastustaulu 	3H-5.3 Tunnusten käyttö 
opastustaulussa 

B-tyypin opastustaulu Ila osoitetaan tienvarsi- 
palveluihin kuuluva risteävän tien suunnassa 	Tunnuksia on kolmea kokoa oleva palvelukohde. Jos risteyksen ja opastus- 
taulun välillä on sellainen liittymä, josta on il- 	- suurikokoiset 	650 x 650 mm 
meinen harhaanajon vaara, käytetään A-tyypin 	- normaalikokoiset 450 x 450 mm 
opastustaulua, jossa on lisäkilpi "Kohde risteä- 
välIä tiellä". 	 - pienikokoiset 	300 x 300 mm 

Suurikokoisia tunnuksia käytetään moottoritiel- 
lä 	ja 	moottoriliikenneteillä. 	Pienikokoisia 	tun- 
nuksia 	voidaan 	käyttää 	taajamassa 	ympä- 
ristöllisistä syistä. Pienikokoisia tunnuksia voi- 
daan käyttää myös taajaman ulkopuolella, jos 
nopeusrajoitus on enintään 60 km/h. Tilapäisiä 
ja 	pistekohtaisia 	nopeusrajoituksia 	ei 	tällöin 
oteta huomioon. 
Opastusmerkissä 	voidaan 	kohteesta 	esittää 
enintään kolme tärkeintä toimintoa, joiden tun- 
nukset asetetaan tärkeysjärjestykseen vasem- 

1 maIta oikealle. Poikkeuksen muodostavat le- 
vähdysalueen yhteydessä olevien palvelukoh- 
teiden 	opastusmerkki, 	jossa voidaan 	esittää 
kohteen neljä tärkeintä toimintoa sekä usean 
palvelukohteen 	yhteisen 	opastuspisteen 	en- 
nakko-opastusmerkki, 	jossa 	myös 	voidaan 
käyttää 	useampaa 	kuin 	kolmea 	tunnusta 
opastustaulun tietojen enimmäismäärän rajois- 
sa. 

U ui 
Esimerkkejä B-tvypin opastustauluista. 

Yleisten teiden kohteita osoittavaan suunnis-
tustauluun tai viittaan voidaan sijoittaa opas-
tustoimisto- ja ensiaputunnukset. 
Palvelukohteen tunnukset ja nimi voidaan si-
joittaa ajokaistan yläpuoliseen viittaan, jos ky-
seiseltä kaistalta on pääsy vain palvelukoh-
teeseen. 
Taajamassa voidaan tarvittaessa palvelukoh-
teen päätunnus sijoittaa ajokaistan yläpuo-
liseen viittaan. Tällöin on erityisesti huolehdit-
tava viitoituksen jatkuvuudesta, 
Osoiteviitan kannassa ja maaseutuyritysmer-
kissä voidaan käyttää tielaitoksen hyväksymiä 
virallisia tunnuksia kuten kuntien vaakunoita, 
valtion virastojen ja laitosten tunnuksia, yritys-
ten liikemerkkejä ja rekisteröityjen yhdistysten 
tu n n uksia. 
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3H-5.4 Nimen käyttö 
opastustaulussa 

Opastustaulussa käytetään yleensä palvelu- 
kohteen tai yrityksen erisnimeä. Nimeä käyte-
tään aina 
- nähtävyysmerkin yhteydessä. Jos nimi ei 

ole mandollinen, käytetään nähtävyyden 
laatua ilmaisevaa tekstiä. 

- osoitettaessa tienvarsipalvelujen u Ikopuoli-
sia palvelukohteita 

- kunnan tai alueen nimi opastuskarttaa 
osoittavassa opastuskarttamerkissä (711) 

- erottelemaan lähekkäin olevia samanlaisia 
palveluja tarjoavia palvelukohteita. 

Kohteen nimessä ei yleensä toisteta tunnuk-
sen nimeä (taulukko 1). Ellei alueen erisnimi 
ole mandollinen, käytetään kohteen laatua ku-
vaavaa tekstiä. 
Kielisuhteiden osalta noudatetaan liikennemi-
nisteriön päätöstä liikenteenohjauslaitteista 
(384/94, 10 §). Ellei kohteella tai yrityksellä 
ole kaksikielistä nimeä, ei myöskään käytetä 
kahta kieltä. Päätöstä sovelletaan kuitenkin 
opastuskarttamerkin (711) osalta siten, että 
merkki on aina kaksikielinen. Nähtävyystun-
nuksen yhteydessä voidaan opastustaulussa 
käyttää suomen ja ruotsin kielen lisäksi muita 
kieliä kuitenkin siten, että teksti on enintään 
kolmella kielellä. 

Nimeä ei tarvitse toistaa huolehdittaessa 
opastuksen jatkuvuudesta, ellei ole sekaantu-
misen vaaraa muihin samanlaisiin palvelu- 
kohteisiin. 
Nimi ja tunnukset voidaan sijoittaa ajokaistan 
yläpuoliseen viittaan, jos kyseiseltä kaistalta 
on pääsy vain palvelukohteeseen. 
Nimeä ei käytetä yksinomaan opastustoimis-
toa, puhelinta, autokorjaamoa tai käymälää 
osoittavassa merkissä. 
Nimen käyttöä voi rajoittaa opastustaulun yk-
sittäisten tietojen kokonaismäärä. Yksittäisiä 
tietoja saa yhdessä opastustaulussa olla enin-
tään kymmenen. 
H uoltoasematunnuksen yhteydessä voidaan 
käyttää öljy-yhtiön nimeä erityisistä syistä. 
Yhtenäisellä alueella olevat palvelut osoite-
taan yleensä alueen nimellä. Kuitenkin kaksi 
tai kolme samanlaatuista palvelukohdetta voi-
daan osoittaa A-tyypin opastustaulussa nimel-
lä ja yhteisillä tunnuksilla. 
Opastustaulun ja lisäkilven tekstin korkeus 
määräytyvät käytettävän tunnuskoon mukaan. 

Taulukko 2. Tekstikoon valintaperusteet 

Tunnuskoko Tekstin korkeus 
SUURIKOKOISET 200 mm 
650 x 650 mm 
NORMAALIKOKOISET 150 mm 
450 x 450 mm 
PIENIKOKOISET 100 mm 
300 x 300 mm 

Taulukko 1. Esimerkkejä nimen käytöstä 

Käytetty tunnus Oikea muoto Väärä muoro 
Nähtävyys TAIDEMUSEO MALLILAN TAIDEMUSEO 
Nähtävyys LASIMUSEO MALLILAN MUSEO 
Majoitusliike LEPOLA MOOTTORIHOTELLI LEPOLA 
Mökkimajoitus MOTTONEN MOTTOSEN LOMAMOKIT 
Majoitusliike KUUNSILTA KOKOUS- JA KONGRESSIHOTELLI 

KUUN SILTA 
Leirintäalue MALLIKARI MALLIKARIN LEIRINTÄALUE 
Majoitusliike KUUSAMO HOTELLI KUUSAMO 
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3H-5.5 Opastustaulujen pohjaväri 
ja rakenne 

Opastustaulun ja ennakko-opastustaulun poh-
javäri on aina sininen ja teksti valkoinen. Tun-
nusten pohjaväri on valkoinen ja tunnusosa 
musta. Pintamateriaalit ovat heijastavia. 
Maaseutuyritysmerkin ja osoiteviitan pohjaväri 
on musta. Tunnukset ja tekstit ovat valkoiset. 
Osoiteviitan ennakkomerkin pohjaväri on mus-
ta ja nuolikuvio sekä teksti valkoinen. 
Jos palvelukohteen tunnus ja nimi ovat ajo- 
kaistan yläpuolisessa viitassa, on viitan pohja- 
väri sininen, tunnusten pohjaväri sekä teksti 
valkoinen ja tunnukset mustat. 
Opasteiden tulee täyttää tielaitoksen määrit-
telemät liikennemerkkien mitoitusta ja raken-
netta koskevat vaatimukset. 

3H-5.6 Opastustaulujen sijainti 

Opastustaulu sijoitetaan omaan telineeseen 
noin 200 - 500 metriä ennen suunnistustaulua 
tai kohteeseen johtavan tien liittymää. Liitty-
män yhdellä tulosuunnalla voi olla enintään 
kaksi palvelukohteiden opastustaulua yleisten 
teiden viitoitukseen kuuluvan suunnistustaulun 
lisäksi. Palvelukohteiden opastustauluista vain 
yksi voi olla B-tyypin opastustaulu. 
Opastusmerkit sijoitetaan ennen liittymää seu-
raavaan järjestykseen: 
- yleisten teiden kohteita osoittava suunnis- 

tustaulu sijoitetaan lähimmäksi liittymää 
- tienkäyttäjien palvelukohteita osoittava B- 

tyypin opastustaulu sijoitetaan tulosuunnas-
sa ennen suunnistustaulua 

- tienkäyttäjien palvelukohteita osoittava A- 
tyypin opastustaulu sijoitetaan kau immaksi 
liittymästä. 

Ennakko-opastustaulu sijoitetaan yleensä vä-
hintään yhden ja enintään kolmen kilometrin 
etäisyydelle ennen kohteeseen johtavan tien 
Ii ittymää. 

Osoiteviitan ennakkomerkki ja maaseutuyritys-
merkki sijoitetaan yleensä opastustaulun ta-
paan 100 - 300 metriä ennen kohteeseen joh-
tavan tien liittymää. 
Risteävällä tiellä sijoitetaan reitin valintaa var-
mistava opastustaulu liittymän jälkeen noin 
100 - 200 metrin etäisyydelle liittymästä. 
Opastustau lu sijoitetaan näkemäolosuhteet, lu-
ettavuus ja kunnossapitonäkökohdat huomi-
oon ottaen siten, että ajoradan puoleinen reu-
na on noin 4 - 6 metrin etäisyydellä pienta-
reen ulkoreunasta. Taajamassa vastaava etäi-
syys on vähintään 1,5 metriä. 
Opastustaulu sijoitetaan niin, ettei se ole nä-
kemäesteenä liittymässä tai sisäkaarteessa 
eikä estä muiden liikennemerkkien havaitse-
mista. Opastustaulun alareunan tulee olla vä-
hintään 1,0 metrin korkeudella tienpinnasta. 
Vaikeissa lumi- ja näkemäoloissa opastustaulu 
sijoitetaan korkeammalle. Opastusmerkkien si-
joittamisesta on tarkemmin viitoitusohjeiden 
(TIEL 2130006) luvuissa 3A ja 3C. 
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3H-5.7 Opastustaulujen tilapäinen 
poistaminen tai peittäminen 

Opastustaulun ja ennakko-opasteiden tiedot 
pidetään ajan tasalla. Osan vuotta avoinna 
olevan palvelukohteen opastustaulut poiste-
taan tai peitetään kokonaan siksi ajaksi, kun 
toiminta on keskeytyksissä. Jos toiminta on 
kokonaan keskeytyksissä, opastustaulut pois-
tetaan tai peitetään kokonaan. Tällöin voidaan 
kiinteät jalustat jättää pystyyn. Maisemaa ru-
mentavat tukirakenteet poistetaan. Jos vain 
osa toiminnoista on keskeytyksissä, peitetään 
tai poistetaan vastaavaa toimintoa esittävä tie-
to opastustaulusta. 
Opastustaulu tai sen osa peitetään sinisellä 
peitelevyllä. Maaseutuyritysmerkki ja osoitevii-
tan ennakkomerkki peitetään mustalla peite-
levyllä. Peitelevy kiinnitetään siten, että opas-
tustaulun ja peitelevyn väliin jää tuuletusrako. 
Maaseutuyritysmerkin ja osoiteviitan pitää ra-
kenteeltaan olla sellainen, että tarpeeton kilpi 
voidaan helposti poistaa. 
Mustan muovin ja pakkausteipin käyttö ei ole 
suositeltavaa. Teipin irrotus vahingoittaa hei-
jastavaa kalvoa, eikä muovi kestä esim. talvi-
kunnossapidon aiheuttamia rasituksia. 
Opastustaulu n kunnossapitoa voidaan helpot-
taa ottamalla jo valmistusvaiheessa huomioon 
ajan tasalla pidon ja muun kunnossapidon eri-
tyisvaatimukset. 
Tielaitos tarjoaa vaihtoehtona yrityksen itsensä 
suorittamalle opasteiden hoidolle maksullista 
opastusmerkkien ylläpito- ja hoitopalvelua. Lii-
kenneturvallisuussyistä moottoriteillä ja moot-
toriliikenneteillä tielaitos vastaa aina sovittavaa 
korvausta vastaan merkkien pystytyksestä ja 
pu htaanapidosta. 
Tielaitos valvoo merkkien kuntoa ja ajanmu-
kaisu utta. 
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3H-6. OSOITEVIITAN KÄYTTÖ 

3H-6.1 Käyttötilanteet 

Merkkiä voidaan taajamassa käyttää opasta-
maan yleisön kannalta tärkeimpiin virastoihin, 
laitoksiin, palvelukohteisiin sekä opastuksen 
kannalta tärkeisiin teollisuus- ja liikelaitoksiin. 
Taajamien ulkopuolella osoiteviittaa voidaan 
käyttää opastamaan myös muihin opastuksen 
kannalta tärkeisiin kohteisiin. Merkkiä käyte-
tään yleensä vain lähiopastukseen. Merkin 
tekstikoko on yleensä taajaman ulkopuolella 
120 mm ja taajamassa 100 tai 80 mm. Merkin 
kannassa voidaan käyttää kunnan vaakunaa 
tai muita tielaitoksen keskushallinnon hyväk-
symiä virallisia tunnuksia. 
Merkkiä voidaan taajaman ulkopuolella käyt-
tää opastamaan myös rnaaseutuyrityksiin. Täl-
löin merkissä voidaan kertoa myös maaseutu- 
yrityksen palveluista tai siellä myytävistä tuot-
teista. Merkki on välittömästi poistettava, kun 
merkin osoittamaa palvelua tai tuotetta ei ole 
saatavissa. Merkkiä käytetään yleensä vain 
lähiopastukseen lähimmältä yleiseltä tieltä 
(LMP 384/94). 
Osoiteviitalla voidaan osoittaa sellainen pal-
velukohde, jota ei voida kohteen koon, merkit-
tävyyden tai muun syyn takia osoittaa opas-
tustaululla. 
Osoiteviitan pohja on musta, tunnuksen kuvio 
ja teksti valkoinen. Osoiteviittaa käytetään 
yleensä vain lähiopastukseen. Osoiteviitalla ei 
opasteta yleisen tien suuntaan. 
Osoiteviitan käytöstä on tarkemmin viitoitus-
ohjeiden (TIEL 2310006) kohdassa 3C-11. 

3H-6.2 Viitoitettavat 
palvelu kohteet 

Mäkkimajoitus 
Mökki majoituspaikka voidaan osoittaa osoite-
viitalla, jos kohteessa on vähintään kaksi mök-
kiä ja majoitustilaa yhteensä kymmenelle hen-
kilölle. 
Osoiteviitan kannassa käytetään tällöin mökki-
majoitustu nnuksen kuviota. Osoiteviitassa käy-
tetään kohteen nimeä. Jos kohteella ei ole so-
pivaa nimeä, käytetään tekstiä "Mökkimajoi-
tus". 

<Mäkkimajoitus 1 

Maatilamajoituspaikka 
Maatilamajoituspaikka voidaan osoittaa osoite-
viitalla, jos kohteessa on vähintään kaksi eril-
listä majoitustilaa yhteensä kymmenelle henki-
lölle. 
Osoiteviitan kannassa käytetään tällöin hotelli-
tu nnuksen kuviota. Osoiteviitassa käytetään 
kohteen nimeä. Jos kohteella ei ole sopivaa 
nimeä, käytetään toimintaa kuvaavaa sanaa, 
kuten maatilamajoitus tai kotimajoitus. 

Näkkäläjärvi t4 1 
kotimajoitus 	1 
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Muu maaseutuyritys 
Osoiteviitassa käytetään maaseutuyrityksen 
nimeä tai yrityksen toimintaa tai siellä myytä-
vää tuotetta kuvaavaa tekstiä, kuten kotieläin-
piha, mökkejä, mansikoita yms. Jos yritykseen 
on opastettu maaseutuyritysmerkillä. käyte-
tään osoiteviitassa tähkäkuviota ja yrityksen 
nimeä tai samoja tunnuksia ja tekstejä kuin 
maaseutuyritysmerkin lisäkilvissä. 

Mallila > 

Ulkoilureitin lähtäpiste 
Osoiteviitalla voidaan osoittaa ulkoiluu n tarkoi-
tettuja alueita, joiden huolto ja sisäinen viitoi-
tus on järjestetty, mutta ulkoilu- ja urheilupal-
velujen valikoima on vähäinen. Osoiteviitalla 
opastetaan ulkoilureitin lähtöpisteeseen. Viitan 
kannassa käytetään tällöin ulkoilualueen tun-
nuksen kuviota. 

3H-6.3 Osoiteviitan sisältä 

Tekstin korkeus on taajaman ulkopuolella 
yleensä 120 mm ja taajamassa 100 mm. Etäi-
syyttä kohteeseen ei yleensä ilmoiteta. Kussa-
kin osoiteviitassa esitetään vain yksi viitoitus-
kohde. 
Osoiteviitassa teksti kirjoitetaan pienaakkosilla 
alkukirjainta lukuun ottamatta. Osoiteviitan 
teksti on heijastava valkoinen ja pohja musta. 
Kielisuhteiden osalta noudatetaan liikennemi-
nisteriön päätöstä liikenteenohjauslaitteista 
(384/94, 10 §). 

Tunnus 
Tunnus asetetaan osoiteviitan kantaan. Kuvio 
on valkoinen. Tunnukselle varattu tila on 180 x 
180 mm, kun tekstin korkeus on 120 mm ja 
120 x 120 mm, kun tekstin korkeus on 100 
mm. 
Tunnuksena voidaan käyttää tieliikenneasetuk-
sen mukaisia tunnuksia nrot 712 - 752 tai tie- 
laitoksen keskushallinnon hyväksymiä virallisia 
tunnuksia, joissa käytetään kyseisten tunnus-
ten, kuten kuntien vaakunoiden, valtion viras-
tojen ja laitosten, yritysten liikemerkkien sekä 
rekisteröityjen yhdistysten tu nnusten omia vä-
rejä valkoisessa kentässä. 

Kjänkäpolku k 1 
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Osoiteviitan ennakkomerkki 

Milloin opastusta tarvitseva, liikennettä synnyt-
tävä kohde on viitoitettu yleiseltä tieltä erkane-
van kadun tai yksityisen tien liittymässä osoi-
teviitalla, saattaa joissakin tapauksissa olla 
tarvetta järjestää opastus jo kauempaa aIka-
vaksi. Tällaisia kohteita ovat esim. runsaasti 
liikennettä synnyttävät teollisuuslaitokset, hau-
tausmaat ja kurssikeskukset. Ennakko-opastus 
voidaan järjestää suorakaiteen muotoisella 
ennakkomerkillä, joka sijoitetaan opastustau-
lun tapaan 100 - 300 metriä ennen opastet-
tavaa liittymää. Merkissä käytetään osoite- 
viitan mukaista toiminnon tai palvelukohteen 
nimeä ja nuolikuviota. Opastusta ei yleensä 
aloiteta kuitenkaan kauempaa kuin lähimmältä 
seututieltä. 

Ennakkomerkin pohjaväri on musta ja teksti 
sekä nuolikuviot ovat valkoiset. 
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3H-7. YLEISÖTILAISUUKSIEN VIITOITUS 

3H-7i Yleistä 

Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä parin 
päivän ja pisimmillään jopa viikkoja kestäviä 
messuja, näyttelyjä, kokouksia, urheilutilai-
suuksia tai vastaavia, joihin saapuu runsaasti 
yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Yleisötilai-
suuksien viitoitukseen tarkoitetut merkit ovat 
tilapäisiä. Merkit voidaan pystyttää vuorokaut-
ta ennen tilaisuuden alkua ja merkit on pois-
tettava vuorokauden kuluessa tilaisuuden 
päättymisestä. 
Pääasiassa paikalliselle väestölle tarkoitettu ti-
laisuus voidaan osoittaa kohteeseen johtavas-
ta liittymästä, jos tilaisuuden pitopaikka ei ole 
tieltä havaittavissa. 

3H-7.2 Yleisötilaisuuksien 
viitoituksessa käytettävät merkit 

Merkkien sisältö 

Merkeissä käytetään yleensä nuolta ja tilai-
suuden tunnusta. Viitoituksen aloittavassa 
merkissä käytetään tilaisuuden tunnusta ja ni-
meä. Tarvittaessa voidaan ilmoittaa myös etäi-
syys kohteeseen. Merkkien pohjaväri on val-
koinen. Tekstin väri on musta. Tunnuksena voi 
olla liikemerkki tai kirjainyhdistelmä. Tunnus 
voi olla värillinen. 

Nuoli ja etäisyys 

Liittymää ennen olevissa merkeissä käytetään 
lisäkilven "Kohde risteävällä tiellä" mukaista 
nuolta. Tarvittaessa voidaan käyttää 45 kul-
massa olevaa nuolta. Liittymää ennen olevas-
sa merkissä voidaan käyttää suoraan osoit-
tavaa nuolta, jos muutoin on ilmeinen har-
haanajon vaara. 
Kohteeseen johtavaan liittymään sijoitettavas-
sa merkissä käytetään lisäkilven "Kohde nuo- 
en suunnassa" mukaista nuolta. 

TILAISUUDEN 	TILAISUUDEN 	TILAISUUDEN 
NIMI 	 NIMI 	 NIMI 

M 	M3km 	 M+" 

M 	M 	M 	M 
t___ 4 	2km 

Yleisötilaisuuksien ''jitoituksessa kövtettii'ät merkit. 
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Etäisyys merkitään lisäki Iven "Etäisyys kohtee-
seen" mukaisesti liittymän jälkeen sijoitetta-
vaan merkkiin., jos etäisyys merkistä kohtee-
seen on suurempi kuin 1,5 kilometriä. Välittö-
mästi tiehen liittyvällä alueella olevaan yleisö- 
tilaisuuteen osoitetaan etäisyys, jos etäisyys 
merkistä kohteeseen on suurempi kuin 500 
metriä. Etäisyys merkitään metreinä sadan 
metrin tarkkuudella, kun etäisyys on alle yh-
den kilometrin. Muulloin etäisyys merkitään ki-
lometrin tarkkuudella. 

Tunnus ja tekstit 
Tunnuksena voi olla liikemerkki tai kirjainyh-
distelmä. Tunnusten tulee olla vastaavan ko-
koisia kuin opastustaulu issa käytettävät tun-
nukset. Tunnukset voivat olla värillisiä. Teksti- 
koko määräytyy tunnuskoon perusteella. Teks-
tin väri on musta. Moottoriteillä ja moottori-
liikenneteillä tunnuskoko on n 650 x 650 mm 
ja tekstikoko 200 mm. Muilla yleisillä teillä 
tunnuskoko on yleensä n. 450 x 450 mm ja 
tekstikoko 150 mm. Pienikokoisissa merkeissä 
tunnuskoko on n 300 x 300 mm ja tekstikoko 
100 mm. Pienikokoisia merkkejä voidaan käyt-
tää, kun nopeusrajoitus on enintään 60 km/h. 
Tilapäisiä ja pistekohtaisia nopeusrajoituksia ei 
tällöin oteta huomioon. 

Merkkien rakenne 
Merkkien rakenteen tulee kestää merkkiin 
kohdistuvat kohtuulliset luonnonvoimat. Merk-
kien pohjaväri on valkoinen. Milloin merkkiä 
käytetään pimeänä vuodenaikana, tulisi pinta- 
materiaalien olla heijastavia. 

3H-7.3 Viitoituksen laajuus 

Tilapäisen viitoituksen laajuus määräytyy tilai-
suuden arvioidun kävijämäärän ja sijaintipai-
kan sekä yleisten teiden viitoituksen mukaan. 
viitoituksen tulle olla jatkuva aloituskohdasta 
kohteeseen saakka. 
Paikkakunnan keskustassa pidettävään tilai-
suuteen opastetaan paikkakunnan nimellä ja 
yleisötilaisuuden viitoitus alkaa liikenteenoh-
jauksen kannalta tarvittavalta etäisyydeltä, 
yleensä ennen ensimmäistä sisääntuloliitty-
mää. 
Laajimmillaan yleisötilaisuuden viitoitus on sil-
loin, kun on tarve ohjata liikennettä tiettyä reit-
tiä kohteeseen. Yleensä pyritään ohjaamaan 
tilaisuuden liikenne ohikulkuteiden kautta kes-
kusta-alueiden ohitse. 
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3H-7.4 Merkkien sijoittaminen 

Merkit sijoitetaan tienpitäjän osoittamaan paik-
kaan omiin telineisiinsä. Alueilla, jossa yleisö- 
tilaisuuksien viitoitus toistuu usein, voidaan 
merkeille järjestää kiinteät sijoituspaikat. 
Yleisötilaisuuden viitoituksen aloittava merkki 
(tilaisuuden nimi + tunnus) sijoitetaan noin ki-
lometri ennen liittymää. Tämän jälkeen sijoite-
taan ajoreittiä osoittava merkki (tilaisuuden 
tunnus + nuolikuvio) 100 - 200 metriä ennen 
suunnistustaulua, opastustaulua tai liittymää. 
Jos merkki tulisi yli 500 metrin etäisyydelle liit-
tymästä, merkki voidaan poikkeuksellisesti si-
joittaa lähemmäksi liittymää. Liittymän jälkeen 
toistetaan tarvittaessa merkki, jossa on tilai-
suuden tunnus ja matka kohteeseen. Merkki 
sijoitetaan 100 - 200 metriä liittymän jälkeen. 

Merkki sijoitetaan näkemäolosuhteet ja luetta-
vuus huomioon ottaen taajamassa siten, että 
ajoradanpuoleinen reuna on vähintään 1,5 
metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta. 
Taajaman ulkopuolella vastaavan etäisyyden 
tulee olla 4 -6 metriä kuitenkin siten, ettei vaa-
ranneta merkin luettavuutta. 
Merkki tulee sijoittaa siten, ettei se ole näke-
mäesteenä liittymässä tai sisäkaarteessa eikä 
se saa estää muiden liikennemerkkien näky-
mistä. Merkki pystytetään kohtisuoraan ajo- 
suuntaan nähden. Merkin alareunan tulee olla 
vähintään 1 metrin korkeudella tienpinnasta. 
Vaikeissa lumi- tai näkemäoloissa opastustau-
lu sijoitetaan korkeammalle. Opastusmerkkien 
sijoittamisesta on kerrottu tarkemmin viitoitus-
ohjeiden (TIEL 2130006) luvuissa 3A ja 3C. 
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1-1,5km 
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3H-8. MATKAILUTIEN MERKITSEMINEN 

Matkai lutien merkitsemiseen käytetään rus-
keapohjaista nimikilpeä, jossa tien nimi on val-
koisin pienaakkosin. 
Matkailutiemerkillä voidaan osoittaa vain tie- 
laitoksen keskushallinnon erikseen hyväksymä 
matkailutie. Merkitsemisen edellytyksenä on, 
että 
- riittävät tienvarsipalvelut on oltava valmiina 

ennen tien merkitsemistä 
- hankkeella on selkeä taustaorganisaatio, 

jonka kanssa tielaitos asioi sopimus- ja 
kustannuskysymyksissä 

- tiellä ja tien nimellä pitää olla jonkinlainen 
konkreettinen sisältö tai erityisluonne, kuten 
historiallisuus tai luonnonkauneus 

- matkailutiellä pitää olla valtakunnallista, 
mieluimmin kansainvälistä merkitystä 

- tiellä pitää olla selkeä alku- ja loppupiste, 
mieluimmin rajanylityspaikkoja 

- reitin ympäristön pitää kestää lisääntyvän 
liikenteen aiheuttamat rasitukset 

- reitillä on voitava liikennöidä myös linja-au-
toilla ja matkailuvaunuilla 

- matkailutien markkinointiaineiston on oltava 
valmiina. 

Merkki sijoitetaan liittymän jälkeen sellaiseen 
tienkohtaan, josta etäisyys lähimpään muuhun 
liikennemerkkiin on vähintään 1 50 metriä. Rei-
tillä pysyminen varmistetaan toistamalla nimi- 
kilpi merkittävien liittymien jälkeen. Merkki tu-
lee sijoittaa siten, ettei se ole näkemäesteenä 
liittymässä tai sisäkaarteessa. Merkki pystyte-
tään kohtisuoraan ajosuuntaan nähden. Mer-
kin alareunan tulee olla vähintään 1 metrin 
korkeudella tienpinnasta. Vaikeissa lumi- tai 
näkemäoloissa merkki sijoitetaan korkeammal-
le. 

Mallilan tie 

EI 
TURKU 70 
SALO 	25 

. 

Esimerkki matkailutien vutoituksesta. 
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3H-9. TILAPÄISEN MYYNTIPAIKAN VIITOITUS 
Matkailijoita palvelevaa myyntitoimintaa voi 
olla alueilla, jotka liikenneturvallisuuden kan-
nalta ovat tarkoitukseen sopivia. Tilapäinen 
myyntitoiminta voi sijaita joko tielaitoksen tai 
yksityisellä alueella. Alueen käytöstä ja opas-
tuksesta sovitaan myyjän ja tielaitoksen kes-
ken kirjallisesti etukäteen. Myyjä suorittaa tie- 
laitoksen alueen käytöstä vastiketta sekä pys-
tyttää ja poistaa myyntipaikkaa osoittavat mer -
kit sopimuksessa mainituin ehdoin. Samalla 
alueella voi olla samanaikaisesti useita yrittä-
jiä, jos tilaa on riittävästi. Myytävien tuotteiden 
on oltava tienkäyttäjiä palvelevia ja mieluiten 
myyntipaikkaku nnalla tai lähiseudulla tuotettuja 
tai valmistettuja. 
Tilapäisen myyntipaikan osoittamiseen käytet-
tävät merkit ovat väliaikaisia. Ne voivat olla 
kevytrakenteisia tauluja, joiden teksti ja mah-
dolliset kuviot lyhyesti ja selkeästi kuvaavat 
tarjolla olevaa tuotetta. Merkissä voidaan tar-
vittaessa käyttää myös nuolia ja etäisyyttä 
kohteeseen 
Tilapäinen myyntipaikka merkitään vain lähim-
mältä yleiseltä tieltä. Merkki tulee sijoittaa si-
ten, ettei se ole näkemäesteenä liittymässä tai 
sisäkaarteessa eikä se saa estää muiden 
liikennemerkkien näkymistä. Merkki pystyte-
tään kohtisuoraan ajosuuntaan nähden. 

0-4 

• Mansiko1 

LL 	

400 m 

Esimerkki tilapäisen mvyntipaikan osoittamisesta. 
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3H-1O. ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA 
Palvelukohteiden viitoitusratkaisut tehdään 
laatimalla alueellinen opastussuunnitelma. 
Suunnitelmassa voidaan tulkita ohjeita jousta-
vasti ja huomioida paikalliset olosuhteet ja 
kaikki osapuolet mandollisuuksien mukaan. 
Alueellinen opastussuunnitelma on tarpeen 
laatia alueelle, jossa tienkäyttäjälle on tarjolla 
useita palveluja. Suunnitelma voi olla koko 
läänin tai tiepiirin kattava yleissuunnitelma, jo-
ta tarkennetaan osa-alueittain laatimalla mat-
kailutaajamaa, taajamaa, ku ntaa tai yhtenäistä 
tiejaksoa käsittäviä opastussuunnitelmia. 
Moottoritiet ja moottoriliikennetiet ja niiden 
lähialueet kattava alueellinen opastussuunni-
telma laaditaan samanaikaisesti muun viitoi-
tussuunnittelun kanssa. 
Palvelukohteiden opastusasioita varten perus-
tetaan piirikohtaisia tukiryhmiä, jotka alueellis-
ten suunnitelmien laatimisen lisäksi käsittele-
vät tarvittaessa viitoitusperiaatteita ja seuraa-
vat suunnitelmien toteutumista. Tukiryhmiin 
kuuluu kuntien, matkailualan ja yrittäjäjärjes-
töjen edustajia, joita voidaan käyttää viitoi-
tustarpeiden osalta alueen asiantuntijoi na yk-
sittäisissä viitoitusratkaisuissa. Päätäsvalta vii-
toitusasioissa on tielaitoksella. 
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