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1 YLEISTÄ 

1.1 Ohjeen käyttö 

Ohje on tarkoitettu käytettäviksi maanteillä kaikille tienkäyttäjille tarkoitettujen 
palvelukohteiden osoittamiseen. Ohjetta voidaan soveltaa myös kaduilla ja 
yksityisillä teillä. Ohjeessa palvelukohteiden viitoitustavat on yleensä määri-
telty erikseen moottori- ja moottoriliikenneteille, runkoteille, valta- ja kantateil-
le, seutu- ja yhdysteille ja kaduille. Maanteiden ulkopuolella ohjeiden noudat-
tammen on tärkeää erityisesti kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeillä ka-
d ui 1 la. 

Ohjeen tarkoituksena on osoittaa palvelukohteiden viitoitusperiaatteet yksit-
täisissä tapauksissa sekä opastaa viitoituksessa käytettävien merkkien sisäl-
lön ja muodon valitsemisessa. Paikalliset olosuhteet otetaan parhaiten huo-
mioon laatimalla alueellinen opastussuunnitelma, jossa voidaan ottaa ohjeita 
yksityiskohtaisemmin huomioon tienkäyttäjien ja palvelujen tarjoajien tarpeet 
sekä paikalliset olosuhteet kestäviin ja tasapuolisiin viitoitusratkaisuihin pää-
semiseksi. 

Ohjeessa on otettu huomioon tieliikennelaki (3.4.1981/267), tieliikenneasetus 
(5.3.1982/182), liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 
(16.3.1982/203), maantielaki (23.6.2005/503) sekä majoitusliikkeiden viitoi-
tuskelpoisuudessa terveydensuojelulaki (19.8.1994/763), ravitsemisliikkei-
den viitoituskelpoisuudessa elintarvikelaki (13.1.2006/23) ja leirintä- ja mat-
kailuajoneuvoalueiden viitoituskelpoisuudessa ulkoilulaki (13.7.1973/606). 

Palvelukohteiden liikennemerkkejä koskevia säädöksiä on muutettu, lisätty 
tai kumottu valtioneuvoston asetuksella 15.2.2007/1 84 tieliikenneasetukseen 
(5.3.1982/182) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 2.3.2007/228 
liikenneministeriön päätökseen liikenteen ohjauslaitteista (16.3.1982/ 203). 

Muut julkaisut 

Palvelukohteiden viitoitukseen liittyviä ohjeita on esitetty myös seuraavissa 
julkaisuissa: 

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen. TIEH 
2100051-07. Ohje määrittelee alueelliset opastussuunnitelmat, ohjaa suun-
nitteluprosessia ja organisointia, antaa perusteita suunnitelmien laatimiselle 
sekä esittää eri suunnitteluvaiheiden sisältöjä ja niissä huomioon otettavia 
asioita. 

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä. TIEH 2000006-03. Ohje sisältää 
liikennemerkkien käyttöperiaatteet ja niihin liittyvät säädöstekstit. 

Liikenteen ohjaus, Viitoitus. TIEL 2130006-96. Ohje sisältää yleiset viitoi-
tusperiaatteet sekä määritykset viitoituskohteiden valinnoille ja viitoituksessa 
käytettäville opastusmerkeille. 

Tienvarsimainonnan käsikirja. TIEH, YM ja Kuntaliitto 2002. Käsikirja on 
ensisijaisesti tienvarsimainonnasta ja lupahakemusten käsittelystä vastaavil-
le tahoille tarkoitettu opas, joka sisältää tienvarsimainontaa koskevat sää-
dökset, sijoitusperiaatteetja lupamenettelyn. 
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Tienvarsimainonta - Toimintalinjat. TIEH 1000106-06. Toimintalinjat ku-
vaavat Tiehallinnon menettelytavan tienvarsimainosten lupakäsittelyssä sekä 
tienvarsimainonnan hallinnassa ja siirtymävaiheen hoitamisessa. 

Tienvarsimainonta - Lupamenettelyohje. TIEH 2100047-07. Ohje sisäl- 
tää perustietoa tienvarsimainontaan liittyvän poikkeuslupapäätöksen käsitte- 
lyyn, tienvarsimainonnan valvontaan ja luvattomien mainosten poistamiseen. 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen - Toimintalinjat. TIEL 
1000029. Toimintalinjat määrittelevät Tiehallinnon tienvarsipalvelujen kehit-
tämisen suuntaviivat 2000-luvulle. 

Liikennemerkkipiirustukset. TIEL 2131908. Kansiot sisältävät liikenne- 
merkkien yksityiskohtaiset mitoituspiirustukset. 

Ulkoilun ja urheilun merkit. Suomen Standardisoimisliitto. SFS 4424. 
2002. Ohjetta voidaan soveltaa ulkoilualueiden ja palvelukohteiden sisäises-
sä viitoituksessa. Ohjeen merkkejä ei kuitenkaan voi käyttää tieliikennelain 
tarkoittamalla tiellä. 

Kunnan osoitejärjestelmä - Ohjeet ja suositus. Kuntaliitto 2006. Julkai-
su antaa ohjeet ja suositukset kunnan osoitejärjestelmästä. 

1.2 Käsitteitä 

Vakiosanontoja 

Ohjeen käytön helpottamiseksi on tekstissä seuraavia vakiosanontoja. Esi-
merkkisanan "viitoitetaan" tilalla voidaan käyttää myös sanoja "merkitään", 
"osoitetaan", "käytetään" jne. Vakiosanontoja on käytetty analogisesti myös 
kielteisesti. 

Viitoitetaan - 	Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu. 
Viitoitetaan yleensä - Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu. Viitoitus 

voidaan hoitaa erityisistä syistä toisinkin. 
Voidaan viitoittaa - 	Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu, jonka 

käyttö riippuu tienkäyttäjän tai palvelukohteen lii-
kenteellisestä opastustarpeesta. 

Muita käsitte 

Maantie 
Maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka yl-
läpitämisestä valtio huolehtii. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet 
ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä (maantielaki 23.6.2005/ 
503). 

Runkotie 
Runkotiet yhdistävät pääkaupunkiseudun ja valtakunnan suurimmat kaupun-
kiseudut, pääkaupunkiseudun ja valtakunnan osat sekä useimmat suuret 
kaupunkiseudut toisiinsa. Runkotiet palvelevat myös keskeisiä kansainvälisiä 
yhteyksiä. Runkotieverkko parantaa yhteyksiä Suomen pisimmillä ja toimin-
nallisesti tärkeimmillä suunnilla. Runkoteillä on ensisijassa palvelutaso- ja 
turvallisuustavoitteet, ei tiettyä teknisen standardin tavoitetta. Ratkaisut voi- 
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vat vaihdella moottoriteistä ohitus- ja leveäkaistateihin tai painottua vain liit-
tyvän tiestön ja maankäytön järjestelyihin. Tavoiteratkaisut suunnitellaan riit-
tävään yhtenäisyyteen pyrkien. Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h ja alle 
80 kmlh nopeusrajoitusta tarvitaan vain yhteysvälien päätepisteissä, kau-
punkiseuduille sisään ajettaessa (LVM 48/2005. Valtakunnallisesti merkittä-
vät liikenteen runko verkot, Välira portti). 

Tieverkko 
Tieverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä maanteiden, katujen ja yksityisten 
teiden muodostamaa liikenneverkkoa. 

Tieverkon viitoitus 
Tieverkon viitoituksella tarkoitetaan tässä yhteydessä maanteiden, katujen ja 
yksityisten teiden viitoitusta. 

Tienkäyttäjä 
Tienkäyttäjällä tarkoitetaan jokaista, joka on tiellä taikka sillä olevassa ajo-
neuvossa tai raitiovaunussa (tieliikennelaki 3.4. 1981/267, 2 §). 

Palvelukohteet 
Palvelukohteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikille tienkäyttäjil le palveluja 
tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja (huoltoasemat, levähdysalueet jne.) 
sekä ensisijaisesti vapaa-ajan matkailun tai liikkumisen tarpeita (nähtävyy-
det, aktiviteetit, maaseutuyritykset jne.). Tienkäyttäjien palveluista käytetään 
näissä ohjeissa myös muotoa 'palvelut' ja palvelukohteista myös muotoa 
"kohde". 

Matkailu 
Matkailulla tarkoitetaan toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen 
elinpiirinsä ulkopuolelle ja oleskelevat siellä korkeintaan yhden peräkkäisen 
vuoden (Maailman matkailujärjestö WTO). 

Opastuspaikka - opastuspiste tai opastustoimisto 
Opastuspaikalla tarkoitetaan opastuspistettä, jonne on sijoitettu opastuskart-
ta tai opastustoimistoa, jossa tienkäyttäjä saa myös muuta matkailua koske-
vaa monipuolista tietoa. 

Opastuspisteellä tarkoitetaan yleensä ulkotiloihin sijoitettua kiinteää infor-
maatiotaulua, jonka yhteydessä ei ole käyttöä valvovaa ja tienkäyttäjää pal-
velevaa henkilökuntaa. Opastuspisteen opastuskartat toteutetaan yhteis-
työssä kunnan ja yritysten kanssa. Opastustoimistolla tarkoitetaan kunnan 
matkailusta huolehtivan toimiston tai järjestön palvelupistettä, josta saa mat-
kailua koskevaa tietoa. Opastustoimiston viitoituskelpoisuus edellyttää, että 
opastustoimistolla on kansainvälisen vihreävalkoisen i-tunnuksen käyttöoi-
ke us. 

Opastuspaikkaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 3. 

Palvelualueet - levähdysalue ja pysäköintialue 
Maantielain 503/2005 5 §:n mukaan maantiehen kuuluvat ajorata pientarei-
neen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäytävä ja 
pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka tai -alue, joukkoliikennettä ja 
sen käyttöä palveleva alue taikka levähdys-, varasto- tai kuormausalue. 
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Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuille pysäköintialueille saadaan sijoittaa 
laitteita, rakennelmia ja rakennuksia kioskimyymälää varten sekä levähdys-
alueille myös kahvilaa, ravintolaa, polttoaineenjakelua, moottoriajoneuvojen 
huoltoa ja muuta tienkäyttäjien palvelua varten. Sen lisäksi, mitä maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa (132/1 999) säädetään, vaaditaan laitteiden, rakennel-
mien ja rakennusten sijoittamiseen tienpitoviranomaisen suostumus. 

Palvelualueille tulevien laitteiden, rakennelmien ja rakennusten sijoittamisek-
si on tienpitoviranomaisen tehtävä tarvittaessa sopimus alueen käyttämises-
tä, rakentamisesta, liiketoiminnan harjoittamisesta ja valtiolle mandollisesti 
tulevasta korvauksesta. Sopimuksen tekemiseksi on tienpitoviranomaisen 
pyydettävä tarjouksia luotettavilta, vakavaraisilta ja ammattitaitoisilta yrittäjil-
tä. Sopimus on tehtävä sen yrittäjän kanssa, joka asetetussa määräajassa 
on antanut liikenteen ja matkailun vaatimukset sekä alueen käyttötarkoituk-
sen edellyttämän palvelutason huomioon ottaen kokonaistaloudellisesti edul-
lisimman tarjouksen. Sopimusta ei saa siirtää toiselle ilman tienpitoviran-
omaisen suostumusta (maantielaki 503/2005, 5ja 8 §). 

Levähdys- tai pysäköintialueet voivat olla yksityisten omistamia. Alueita on 
käsitelty tarkemmin kohdassa 4.12 Levähdysalue (741) ja pysäköintipaikka 
(677 ja 521). 

Tienvarsipalvelu 
Tienvarsipalvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä moottori- ja moottoriliiken-
netiellä ja runkotiellä maantien välittömässä läheisyydessä sekä muualla 
enintään 1,0 kilometrin etäisyydellä tiestä sijaitsevaa pääasiassa tienkäyttä-
jille tarkoitettua palvelua. Harvaanasutulla seudulla tienvarsipalveluihin kuu-
luva palvelu voi sijaita enintään 1,5 kilometrin etäisyydellä tiestä. 

Taajama 
Taajamalla tarkoitetaan liikennemerkein osoitettua taajaan rakennettua alu-
etta (tieliikennelaki 3.4.1981/267, 2 §). 

Taajaman reuna-alue 
Taajaman reuna-alueella tarkoitetaan tässä yhteydessä taajaman rajan lä-
heisyydessä olevaa, varsinaisen taajaan rakennetun seudun ja haja- 
asutuksen raja-aluetta. 

Harvaanasuttu seutu 
Harvaanasutulla seudulla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiejaksoa, jossa on 
erittäin vähän asutusta, ja tienkäyttäjille tarkoitetut palvelut sijoittuvat pää-
sääntöisesti tiejak . Li 

kuin 50 kilometriä 

Alueellinen opastussuunnitteiL 
Alueellisella opastussuunnittelulla Lcr\uIaiadi IdujaIfti aIUuIR. 1tHL/d Kuku 

naisvaltaista tarkastelua, jossa otetaan huomioon tienkäyttäjien ja palvelujen 
tarjoajien tarpeet sekä paikalliset olosuhteet joustaviin ja tasapuolisiin viitoi-
tusratkaisuihin pääsemiseksi. 

Palvelukohteiden alueellista opastussuunnittelua on käsitelty tarkemmin 
kohdassa 9. 
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Viitoituksen liikenteellinen tarve 
Palvelukohteiden viitoitukselle syntyy liikenteellinen tarve, kun kohteen kävi-
jämäärä on suuri, kohteen liittymää on vaikea havaita, liittymä sijaitsee nä-
kemien kannalta vaarallisessa paikassa tai reitti kohteeseen on muuten vai-
keasti hahmotettavissa. 

Tienvarsimainonta 
Tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien varteen sijoitettua mainosta, ilmoitus-
ta, julistetta tai muuta sellaista laitetta tai rakennelmaa, jonka kuva- tai teks-
timuotoinen informaatio on tarkoitettu pääasiallisesti tienkäyttäjien nähtäväk-
si (Tien varsimainonta, toimintalinjat, TIEH 10001 06-v-06). 

Tienvarsimainontaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 10 

1.3 Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväli-
set sopimukset 

Liikennemerkkejäja —opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968 

Yleissopimuksessa liikennemerkkien ja niissä olevien tunnuksien, liikenne-
opasteiden ja tiemerkintöjen kansainvälinen yhtenäisyys todettiin välttämät-
tömäksi kansainvälisen tieliikenteen helpottamiseksi ja liikenneturvallisuuden 
lisäämiseksi. Yleissopimukseen lukeutuvia tienkäyttäjille hyödyllisiä palveluja 
osoittavia merkkejä ovat: autokorjaamo, puhelin, huoltoasema, hotelli tai mo-
telli, ravintola, vi,vokkeita tai kahvila, levähdysalue, ulkoilureitti, leirintäalue. 
matkailuajoneuvoalue, leirintä- ja matkailuajoneuvoalue ja retkeilymaja. 

Yleissopimuksen mukaan tienkäyttäjille palveluja osoittavien merkkien poh-
javärin tulee olla joko sininen tai vihreä ja niissä tulee olla valkoinen tai kel-
tainen suorakolmio, johon tunnus sijoitetaan. Merkin alaosassa olevalle sini-
selle tai vihreälle alueelle voidaan sijoittaa valkoinen teksti, joka ilmoittaa 
etäisyyden kyseiseen palvelupaikkaan tai sinne johtavan tien alkuun. Merkit 
voidaan myös sijoittaa kyseiseen palvelupaikkaan johtavan tien alkuun ja 
niissä voi silloin olla valkoinen suuntanuoli merkin alaosassa olevalla vihreäl-
lä tai sinisellä alueella. Tunnuksen tulee olla musta tai tummansininen lu-
kuun ottamatta ensiaputunnuksia, joiden tulee olla punaisia. Suomessa on 
valittu käyttöön sini-valko-musta väriyhdistelmä. 

Liikennemerkkejä ja —opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävä 
eurooppalainen sopimus, Geneve 1.5.1971 

Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävässä eu-
rooppalaisessa sopimuksessa tienkäyttäjille hyödyllisiä palveluja osoittavia 
merkkejä täydennettiin seuraavilla merkeillä: radioasema (jossa jaetaan lii-
kenneinformaatiota), yleinen käymälä ja uimaranta tai uimah alli. 

YK:n liikennemerkkejä ja —opasteita koskeva suositus, Gerieve 5.5.1997 

Liikennemerkkejä ja —opasteita koskevassa suosituksessa jäsenmaita keho-
tettiin käyttämään matkailukohteisiin opastavissa viitoissa, joita ei ole määri-
telty liikennemerkkisopimuksessa, ruskeaa väriä merkin pohjassa tai tunnuk-
sessa matkailullisesti kiinnostavien kohteiden osoittam iseen. Samassa yh-
teydessä lisättiin opastuspiste tienkäyttäjille hyödyllisiä palveluja osoittaviin 
merkkeihin, 
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Taulukko 1. Kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjä tienkäyttäjille hyö-
dyllisiä palveluja osoitta via merkkejä. 

Kansainvälinen sopimus Palvelua osoittava merkki 
Liikennemerkkejä ja -opasteita koskeva yleisso- - Ensiapu (First Aid Station) 
pimus, Wien 8.11.1968 - Autokorjaamo (Breakdown Service) 
(Convention on Road Signs and Signals) - Puhelin (Telephone) 

- Huoltoasema (Filling Station) 
- Hotelli tai motelli (Hotel or Motel) 
- Ravintola (Restaurant) 
- Virvokkeita tai kahvila (Refreshments or Cafeteria) 
- Levähdysalue (Picnic Site) 
- Ulkoilureitti (Starting-Point for Walks) 
- Leirintäalue (Camping Site) 
- Matkailuajoneuvoalue (Cara van Site) 

Leirintä- ja matkailuajoneuvoalue (Camping and Cara van Site) 
- retkeilymaja (Youth Hostel) 

Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleis- - Radioasema, jossa jaetaan liikenneinformaatiota 
sopimusta täydentävä eurooppalainen sopimus, (Radio Stations Giving Traffic Information) 
Geneve 1.5.1971 - Yleinen käymälä (PublicLavatoty) 
(European Agreement Supplementing the Conven- - Uimaranta tai uimahalli (Beach or Swimming Pool) 
tion on Road Signs and Signals, Amendment 1) _______________________________________________________ 
YK:n liikennemerkkejä ja —opasteita koskeva - Opastuspiste (Tourist information point) 
suositus, Geneve 5.5.1997 
(Consolidated Resolution on Road Signs and Sig- 
nals, Revision 3) __________________________________________________________ 

1.4 Tavoitteet 

Maantiellä tienkäyttäjää opastetaan paikasta toiseen suunnistustauluilla ja 
viitoilla. Matkan aikana tarvittavat palvelut voidaan osoittaa tienkäyttäjien pal-
velukohteiden viitoitukseen tarkoitetuilla opastustauluilla, osoiteviitoilla, osoi-
teviitan ennakkomerkeillä sekä yleisötilaisuuksien ja tilapäisten myyntipaik-
kojen viitoitukseen tarkoitetuilla merkeillä. Tienkäyttäjä muodostaa mieliku-
van palveluista viitoituksessa esitettyjen tunnusten mukaan. Siksi kohteen 
palvelujen on vastattava vähintään viitoituksen perusteella saatua kuvaa. 

Palvelukohteiden viitoitusratkaisuissa ensisijainen lähtökohta on tienkäyttä-
jän ja viitoituksen liikenteelliset tarpeet. Palveluja tarjoavan yrittäjän omat 
tarpeet palvelujensa esittämiseen otetaan mandollisuuksien mukaan huomi-
oon. 

Taajamissa tienkäyttäjän opastus hoidetaan ensisijaisesti osoitejärjestelmän 
eli tie- tai katunimikilpien ja osoitenumerojen mukaisesti. 

Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat: 
- 	Kaikkien viitoitettavien palvelujen, nähtävyyksien, aktiviteettien ja maa- 

seutuyritysten on oltava hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä. Lisäksi 
kohteiden laadun on vastattava viitoituksen perusteella saatua mieliku-
vaa. 

- Tienkäyttäjien tarpeiden edellyttämät palvelut osoitetaan viitoitusohjei-
den ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti. Tällaisia palveluja 
ovat mm. huoltoasemat, majoitus- ja ravitsemispalvelut sekä levähdys-
alueet. Kohteiden ennakko-opastuksessa voidaan korostaa palveluver-
kon kokonaisuutta, jos palvelut ovat riittävän korkeatasoisia ja sijoittuvat 
sopivin välein samalle tiejaksolle Tämä edellyttää ennakko-opasteiden 
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sijoittamista tien suunnassa riittävän kauas ennen liittymää ja seuraavan 
vastaavan palvelun ennakko-opastuksen lisäämistä. 

- Taajamaympäristössä kohteeseen perille löytäminen perustuu ensisijai-
sesti toimivaan tieverkon viitoitukseen sekä osoitejärjestelmän mukai-
seen tie- tai katunimeen, osoitenumeroon ja opastuskarttaan. Opastusta 
joudutaan usein käytännön syistä rajoittamaan kohteiden suuren mää-
rän vuoksi ja tasapuolisin viitoitusratkaisu saadaan yleensä järjestämällä 
viitoitus opastuspisteen kautta. Taajaman reuna-alueilla oleviin tienvar-
sipalveluihin voidaan opastus tarvittaessa hoitaa kohdekohtaisen viitoi-
tuksen avulla. 

- 	Kaikissa viitoitusratkaisuissa on liikenneturvallisuudesta huolehtiminen 
yksi tärkeimpiä kriteerejä. Siksi on huolehdittava siitä, ettei liian suuri 
opastusmerkkien määrä heikennetä autoilijan mandollisuuksia toimia 
turvallisesti ja toisaalta siitä, ettei viitoituksen puute tai opastusmerkkien 
väärä sijoittelu aiheuta yllättäviä päätöksentekotilanteita. 

- 	Yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 
- Opastusmerkeissä käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia. 

Myös opastuspisteiden opastuskartoissa käytettävien tu n n usten on olta-
va yhtenäisiä ja kansainvälisesti ymmärrettäviä. 

- 	Opastuksella pyritään ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisessa lii- 
kenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentämään mainostamistarvetta. 

1.5 Käytettävät merkit 

Tienkäyttäjän palvelukohteet osoitetaan tieliikenneasetuksen mukaisilla 
opastusmerkeillä, joita ovat palvelukohteen A- tai B-tyypin opastustaulu, pal-
velukohteen erkanemisviitta, palvelukohteen osoiteviitta, palvelukohteen 
osoiteviitan ennakkomerkki ja matkailutiemerkit. Lisäksi palvelukohteita voi-
daan osoittaa yleisötilaisuuksien ja tilapäisen myyntipaikan viitoitukseen tar-
koitetuilla tilapäisillä merkeillä. 

Samassa pystytystelineessä voi olla yleensä enintään kolme opastustaulua. 
Saman pystytystelineen opastustauluissa voidaan esittää yhteensä enintään 
kymmenen tienkäyttäjälle tarkoitettua tietoa, joita ovat tunnukset, nuolet, ni-
met, aukioloajat ja etäisyydet. 

Palvelukohteiden viitoituksessa käytettäviä opastusmerkkejä on käsitelty tar-
kemmin kohdissa 5 ja 6. 

(EI 	1.1 X7 

Matkailutie 	
Palvelukohteen erkanemisviitta 	 MANSIKOITA 

400 m 

[1 	i'rnr 
Palvetukohteen 
osoiteviitta 

Palvelu kohteen 
osoiteviitan 
ennakkomerkki 

Tilapäisen myyntipaikan 
osoituksessa käytettävä merkki 

TILAISUUDEN 
NIMI 	M 

Yleisötilaisuuksien viitoituksessa 
käytettävät merkit A-tyypin opastustaulu 	B-tyypin opastustaulu 

Esimerkkejä palvelukoh teiden viitoituksessa käytettä vistä merkeistä. 
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1.6 Tunnukset 

Palvelukohteiden opastusmerkeissa käytetään tielukenneasetuksen mukai-
sia tunnuksia. Tunnuksia käytetään opastustauluissa ja erkanemisviitoissa, 
joiden pohjaväri voi olla sininen tai ruskea ja tunnusosa valkoisessa suora-
kulmiossa musta tai ruskea. Ensiapu-tunnuksen tunnusosa on aina punai-
nen. Palvelukohteen osoiteviitan kannassa ja palvelukohteen osoiteviitan 
ennakkomerkissä voidaan käyttää ruskeapohjaisten opastusmerkkien tun-
nusosia. 

Sinistä pohjaväriä käytetään kaikille tienkäyttäjille tarkoitettujen palvelujen 
osoittamiseen ja ruskeaa pohjaväriä vapaa-ajan matkailun tarkoitettujen pal-
velujen osoittamiseen. Kansainvälinen liikennemerkkejä ja —opasteita koske-
va yleissopimus sitoo palvelukohteiden opastusmerkeissä sinisen pohjavärin 
käyttöä tarkoitusperästä riippumatta seuraavien palvelujen osalta: ensiapu, 
autokorjaamo, huoltoasema, hotelli tai motelli, ruokailupaikka, kahvila tai pi-
karuokailupaikka, retkeilymaja, leirintäalue, matkailuajoneuvoalue, levähdys-
alue ja ulkoilualue. 

Tunnusten käyttää on käsitelty tarkemmin kohdassa 4 

	

Opastuspiste Opastus- 	Ensiapu 	Autokorjaamo Huoltoasema 
(711) 	toimisto 	(715) 	 (721) 	(722) 

(712) 

Matkailuajo- Levähdysalue Pysäköinti- Ulkoilualue 
neuvoalue (741) alue (742) 

(734) (677) 

Hotelli tai 	Ruokailu- 	Kahvila tai 	Käymälä 	Retkeilymaja Leinntäalue 
motelli 	paikka 	pikaruoka- 	(726) 	 (731) 	(733) 
(723) 	(724) 	paikka 

(725) 

MATKAI LIJTIET NÄHTÄVYYDET 

1 EIOEIOEIIJ 
yria 4r-ilui 

_ 

.1 _______________ iTIi Museo tai 	Maailman- 	Luontokohde 	Näköala- 	Eläintarha tai 	Muu 
historiallinen 	perintökohde 	(772c) 	paikka 	-puisto 	Nähtävyys 

rakennus 	(772b) 	 (772d) 	(772e) 	(7721) 
(772a) 

AKTIVITEETIT 

W1211ffl310 
MAASEUTUYRITYKSET 

LilEIEIEI 
Uintipaikka 

(773a) 
Kalastus- 
paikka 

Hiihtohissi 
(773c) 

Golfkenttä 	Huvi- tai 	Mökki- 	Aamiais- 	Suoramyynti- 	Käsityöpaja 	Kotieläinpiha 
(773d) 	teemapuisto 	majoitus 	majoitus 	paikka 	(774d) 	(774e) 

Ratsastus- 
paikka 

(773b) (773e) 	 (774a) 	(774b) 	(774c) (7741) 

Palvelukoh teiden viitoituksessa käytettä vät tunnukset. 
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1.7 Värit 

Viitoituksen yleisen värijärjestelmän mukaan opastusmerkeissä voidaan 
käyttää sinistä, vihreää, valkoista, mustaa, keltaista tai ruskeaa pohjaväriä. 
Sininen pohjaväri on opastusmerkkien perusväri, jota käytetään maanteiden 
suunnistustauluissa, tienviitassa, erkanemisviitassa, etäisyystaulussa, pai-
kannimikilvessä, ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja kevyen liikenteen viitoi-
tuksen opastusmerkeissä. Vihreää pohjaväriä käytetään moottoritien ja 
moottoriliikennetien su untaisessa ja näille teille opastettavassa viitoitukses-
sa. Valkoista pohjaväriä käytetään taajamassa sijaitsevaa paikalliskohdetta 
ja erityiskohdetta osoittavissa viitoissa ja suun nistustaulujen osissa. Mustaa 
pohjaväriä käytetään yksityisen tien viitassa ja yksityisen tien suuntaan osoit-
tavissa suunnistustaulujen osissa. Osoiteviitassa ja osoiteviitan ennakko-
merkissä käytetään mustaa pohjaväriä silloin, kun niillä ei osoiteta palvelu- 
kohteita. Keltaista pohjaväriä käytetään kiertotien viitoissa ja kiertotien suun-
taan osoittavissa suun nistustaulujen osissa. Ruskeaa pohjaväriä käytetään 
palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä, matkailutiemerkis-
sä sekä osoitettaessa vapaa-ajan palvelua palvelukohteen A- ja B-tyypin 
opastustaulussa. 

Palvelukohteiden viitoittamisessa käytetään seuraavia väriyhdistelmiä: 

Sininen pohjaväri, valkoinen teksti, valkoinen nuoli, valkoiset reuna- 
nauhat, valkoinen tunnuskenttä ja musta tunnus 
- 	perusväri osoitettaessa kaikille tienkäyttäjille kuten matkailijoille, ammat- 

tiautoilijoille ja liikematkustajille tarkoitettua yleisesti matkoihin liittyvää 
palvelua. 

- kohteen päätoiminnon tunnus 711-742. 
- 	Opastusmerkit: A- ja B-tyypin opastustaulut ja erkanemisviitta. 

Ruskea pohjaväri, valkoinen teksti, valkoinen nuoli, valkoiset reuna- 
nauhat, valkoinen tunnuskenttä ja ruskea tunnus 
- perusväri osoitettaessa vapaa-ajan matkailuun tarkoitettua palvelua. 
- kohteen päätoiminnon tunnus 771-774. 
- 	Opastusmerkit: A-ja B-tyypin opastustaulut, erkanemisviitta, palvelukoh- 

teen osoiteviitta ja palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki. 

Valkoinen pohjaväri, musta teksti, musta nuoli, värillinen tai musta 
tunnus 
- Yleisötilaisuuden, tiekirkon ja tilapäisen myyntipaikan osoittamisessa 

käytettävät tilapäiset merkit. 

Opastusmerkkien värien käyttöä on käsitelty tarkemmin kohdassa 5.1.3. 
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Esimerkki palvelukoh teiden opastusmerkkien värien käytöstä. 

1.8 Liikennejärjestelyt 

	

Liikenne- ja liittyrnäjärjesteyjen 	 kuhLic:scen oI3 Ki 1 

sa ennen mandollisten opastusjärjestelyjen toteuttamista. Lisäksi kohteessE 
on oltava riittävästi pysäköintitilaa. Liittymän rakentamiseen maantiehen tar-
vitaan tienpitoviranomaisen lupa (maantielaki 503/2005, 24ja 37 §). Lupaan 
voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. Kohteen liittymäjärjestelyt tulee selvittää 
ennen opastuksen toteuttamista. 

L 
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2 VIITOITUSPERIAATTEET 

2.1 Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne 

Maantiellä viitoituksen tarkoituksena on yhdessä asianmukaisen tiekartan 
kanssa, johon tienkäyttäjä tutustuu ennen matkalle lähtöä, opastaa tien- 
käyttäjä kohteeseen edullisinta reittiä. Palvelukohteiden viitoitus täydentää 
reittiopastusta osoittamalla tienkäyttäjälle matkan aikana tarvitsemia palvelu-
ja. Opastusjärjestelmän rakenne muodostuu kolmesta tasosta. 

Ensimmäinen taso - Tiekartat ja tieverkon viitoitus 
Tienkäyttäjä suunnistaa tieverkolla tiekartassa esitettyihin kohteisiin vertai-
lemalla tiekarttaa ja tieverkon viitoitusta toisiinsa. Suunnistaminen tieverkolla 
on mandollista tunnistamalla tienviitoista tiekartalla esiintyvät tienumerot ja 
maantieteelliset erisnimet, jolloin kielellisiä ongelmia ei pääse syntymään. 

Toinen taso - Opastuspaikat 
Tienkäyttäjä suunnistaa tiekartalle merkittyyn tai viitoitettuun opastuspaik-
kaan halutessaan monimuotoisempaa ja tarkempaa tietoa sijaintiympäris-
tönsä palveluista ja kohteiden sijainnista kuin mitä tiekartta tarjoaa. Opas-
tuspaikassa tienkäyttäjän on mandollista täsmätä sijaintinsa tiekartalla, mikä-
li sijainnista on ollut epävarmuutta. Opastuspaikkaan saapuessaan tienkäyt-
täjä kohtaa vähintään ulko- tai sisätiloihin sijoitetun alueellisen opastuskartan 
(opastuspiste) sekä mandollisesti myös esimerkiksi sisätiloihin sijoittuvan in-
terakti ivisen opastuspäätteen tai matkailuneuvontapisteen (opastustoimisto). 

Opastuspaikkojen tärkeä tehtävä on opastaa tienkäyttäjä sille tielle, josta lo-
pulliseen määränpäähän käännytään. Hyvin varustetusta opastuspaikasta 
tienkäyttäjä voi ottaa mukaansa alueen matkailupalveluja esittelevän kartan, 
joka toimii varmistuksena matkalla perille. 

Kolmas taso - Lähiviitoitus 
Tienkäyttäjä ohjataan perille kohteeseen lähiviitoituksella. Lähiviitoituksen 
perustyökaluja ovat osoitejärjestelmää tukevat tien- ja kadunnimikilvet sekä 
lähi-, paikallis- ja erityiskohteita osoittavat tienviitat, joita täydennetään tarvit-
taessa palvelukohteiden opastusmerkeillä ja erilaisilla toimintoja kuvaavilla 
osoiteviitoilla. 

1 Taso: Tiekartat ja tieverkon viitoitus 

__ rrLI £ILIF 9 LI 	 KESKUSTA 
ATI I 	- 

pjI!o 	 _ 
- 	 _______ 

2.Taso: Opastuspaikat 

wiwil.,' 
3.Taso: Lähiviitoitus 

m i __ 

ENSIMMÄINEN TASO 

Tiekartat, 
Tieverkon viitoitus 

TOINEN TASO 

Opastuspaikat 
(opastuspiste tai - 

toimisto), 
Esitteet, 

Mukaan otettava tiekartta 

KOLMAS TASO 

Osoitejärjestelmä, 
Tien- ja kadunnimikilvet, 
Lähi-, paikallis- ja erityis- 

kohteiden viitoitus, 
Palvelukohteiden opas- 

tusmerkitt, 
Osoiteviitat 

P.i lv 
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2.2 Palvelukohteiden VlltowKsCn yieisperiaaueet 

Tienkäyttäjää voidaan matkan aikana opastaa palvelujen luo opastusjärjes-
telmän kolmitasoisen rakenteen avulla. Lähellä kohdetta tienkäyttäjä tukeu-
tuu opastuspaikkoihin ja lähiviitoitukseen. Lyhytkestoisiin ja tilapäisiin palve-
luihin tienkäyttäjä voidaan opastaa myös yleisötilaisuuksien ja tilapäisen 
myyntipaikan viitoitukseen tarkoitetuilla tilapäisillä merkeillä. 

Palvelukohteiden viitoituksen yleisperiaatteita ovat: 

Palvelukohteiden opastusmerkeissä voi esiintyä vain viitoituskriteerit 
täyttävien toimintojen tunnuksia riippumatta siitä onko kyseessä kohteen 
pää- tai oheistoiminto. Pitkiä opastusetäisyyksiä käytettäessä viitoituskri-
teerien tulee täyttyä selkeästi. Palvelukohteen osoiteviitassa ja palvelu- 
kohteen osoiteviitan ennakkomerkissä esiintyvien kohteiden viitoituskri-
teerit ovat muita opastusmerkkejä väljemmät. Viitoituskriteereitä on käsi-
telty tunnuksittain tarkemmin kohdassa 4. 

- Tienkäyttäjän tulee matkan aikana saada hyvällä todennäköisyydellä 
palvelukohteen opastusmerkissä esitetyt palvelut. Tästä syystä koh-
teessa tulee olla riittävä kapasiteetti ja opastusmerkissä osoitetut palve-
lut tulee olla saatavilla niille tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina. 

- 

	

	Palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen laatuvaatimusten 
ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen. 
Kaikilla tienkäyttäjille palveluja tarjoavilla yrittäjillä tulee olla mandolli-
suus näkyä opastuspaikkojen opastuskartoissa kuntien kanssa sovittu-
jen periaatteiden mukaisesti myös sellaisten palvelujen osalta, joita ei 
voida kohdekohtaisesti osoittaa palvelukohteiden opastusmerkeillä. 

- Palvelukohteen opastustaulu koostuu viitoitettavan palvelun tai kohteen 
taikka opastuspistettä osoitettaessa enintään kolmen palvelualueen ni-
mestä, tunnuksista, nuolikuvioista ja etäisyyksistä. 

- Palvelukohteen opastustaulussa voidaan esittää viitoitettavasta kohtees- 
ta enintään kolme tärkeintä viitoituskriteerit täyttävän toiminnon tunnus- 
ta, jotka asetetaan tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle. 

- 	Liikenneturvallisuussyistä johtuen 
- samassa pystytystelineessä voi olla enintään kolmen kohteen tai 

palvelun opastustaulut, joissa voidaan esittää yhteensä enintään 
kymmenen tienkäyttäjälle tarkoitettua tietoa. Tällaisia tietoja ovat 
tunnukset, nuolet, nimet, aukioloajat ja etäisyydet. 

- 	liittymän yhdellä tulosuunnalla voi tieverkon viitoitukseen kuuluvan 
suunnistustaulun lisäksi olla palvelukohteiden opastusmerkkejä 
enintään kandessa pystytystelineessä, joista vain toisessa saa olla 
B-tyypin palvelukohteen opastustauluja. Tieverkon suunnistustaulun 
ja palvelukohteiden opastusmerkkien lisäksi liittymän yhdellä tulo- 
suunnalla voi olla myös matkailutiemerkki tai yleisötilaisuuksien vii-
toituksessa käytettävä tilapäinen merkki (ks. kohta 5.5). 

- 	jos viitoitettavia palveluja on niin paljon, ettei kaikkien kohteiden 
opastusmerkkejä saada mahtumaan liittymän yhdellä tulosuunnalla 
kahteen pystytystelineeseen, viitoitetaan palvelukohteet ylee n 
opastuspisteen kautta. 

- 	Palvelukohde viitoitetaan aina aloituskohdasta perille saakka. Viitoit 
sen jatkuvuuteen ei vaikuta se, kulkeeko viitoitettava reitti maantiellä, 
kadulla tai yksityisellä tiellä. 

Opastusmerkkejä on käsitelty tarkemmin kohdassa 5. 
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2.3 Viitoituksen ja palvelujen vastaavuus 

Tienkäyttäjä muodostaa m ielikuvan palvelukohteesta viitoituksessa esitetty-
jen tunnusten perusteella. Tämän vuoksi kohteesta on löydyttävä vähintään 
opastusmerkissä esitetyt palvelut kullekin palvelulle tyypillisenä ja säännölli-
senä aukioloaikana. Toimintakauden päättyessä opastusmerkki tulee poistaa 
tai peittää. Myös yksittäinen tunnus tulee peittää muun toiminnan jatkuessa. 

Opastusmerkeissä esitettäviä aukioloaikoja sekä opastusmerkkien tilapäistä 
poistamista ja peittämistä on käsitelty tarkemmin kohdassa 5.6. 

2.4 Opastustavat 

Palvel ukohteen viitoitustapaan vaikuttaa kohteessa olevien toimintojen laatu 
ja määrä sekä kohteen synnyttämä liikennemäärä, sijainti ja lähialueen mui-
den viitoitettavien palvelujen määrä. Opastustapaan vaikuttaa myös kohteen 
vetovoimaisuus; mennäänkö kohteeseen varta vasten suunnitellusti tai kuin-
ka suuren poikkeaman tienkäyttäjä on valmis tekemään etukäteen suunnitte-
lemalta reitiltä käydäkseen kohteessa. Opastustapa sovitaan palvelukohtei-
den alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Kohteeseen 	Etukäteen suunniteltuun reittiin 	Etukäteen suunniteltuun reittiin 
mennään suunnitellusti 	tehdään matkan aikana poikkeama 	tehdään matkan aikana pisto 

Etukäteen suunniteltu reitti 
Poikkeama etukäteen suunnitellulta reitiltä 

Käyttäjä/ähtöinen tarkastelu palvelukohteiden viitoituksen opastustavassa. 

Lähiopastus 

Tavanomaisin opastustapa on lähiopastus, jossa palvelukohteen opastus- 
taulu sijoitetaan omaan telineeseen yleensä 200-500 metriä ennen tiever -
kon suunnistustaulua tai kohteeseen johtavan tien liittymää. Palvelukohteen 
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osoiteviitan ennakkomerkki s;joltetaan 150-300 metriä ennen tieverkon 
suunnistustaulua tai kohteeseen johtavan tien liittymää. Etäisyys opastus-
merkistä kohteen liittymään osoitetaan yleensä vain, jos matka on suurempi 
kuin 500 metriä. Jos kohteella on oma liittymä, sijoitetaan yleensä myös liit-
tymän kohdalle opastusmerkki. Jos viitoitettava kohde sijaitsee risteävällä 
maantiellä, aloitetaan kohteen viitoitus ennen risteävälle tielle johtavaa liitty -
mää. Etäisyys liittymästä kohteeseen osoitetaan yleensä vain, jos kohde si-
jaitsee risteävällä maantiellä tienvarsipalvelujen ulkopuolella. 

Ennakko-opastus 

Tarvittaessa lähiopastusta täydennetään ennakko-opastuksella. Ennakko- 
opastusta voidaan käyttää, kun kohteen synnyttämä liikennemäärä on poik-
keuksellisen suuri, kohde on erittäin korkeatasoinen ja maakunnallisesti 
merkittävä tai kun tieverkon viitoitusta seurattaessa on ilmeinen harhaan 
ajon vaara. Ennakko-opastuksen käyttö määräytyy yleensä kohteen laadun, 
opastusetäisyyden ja kilpailevien palvelujen sijoittumisen perusteella. 

Ennakko-opastustaulu sijoitetaan moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja run-
kotiellä 2-3 ja muilla maanteillä enintään kanden kilometrin etäisyydelle en-
nen kohteeseen johtavan tien liittymää. 

Moottori- ja moottoriliikennetiellä käytetään myös valmistavia palvelukohteen 
opastustauluja, joiden sijoittamisperiaatteita on käsitelty tarkemmin kohdas-
sa 5.5. 

Opastus alueen yhteisen opastuspisteen kautta 

Jos viitoitettavia palveluja on niin paljon, ettei kaikkien kohteiden opastus- 
merkkejä saada mahtumaan liittymän yhdellä tulosuunnalla kahteen palvelu- 
kohteiden opastusmerkkejä sisältävään pystytystelineeseen, viitoitetaan pal-
velukohteet yleensä opastuspisteen kautta. Tällöin tienkäyttäjää opastetaan 
opastuspisteessä olevilla opastuskartoilla mandollisimman monipuolisesti 
alueen palveluista, myös sellaisista, joita ei voida kohdekohtaisesti osoittaa 
palvelukohteiden opastusmerkeillä. Opastuspisteestä jaettavan informaation 
perusteella tienkäyttäjä löytää kohteen lähiviitoituksen avulla. Hyvin varuste-
tusta opastuspaikasta tienkäyttäjä voi ottaa mukaansa alueen matkailupalve-
luja esittelevän kartan, joka toimii varmistuksena matkalle perille. 
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Lahiopastus 
	 Lähiopastus 

Lähiopastusta taydentavä 
Ennakko-opastus 

UNNA 

4, 

UNNA 

—4 

Mafiula 

	FLINNA 
	Viitoitus opastuspisteen kautta 

- 

LINNA 

11 
Ii 

MALUVMRAN 
HIIHTOKESKUS 

4,- 

. . 
. 

.- LINNA 

F3km 

Opastustapojen periaatteita palvelukohteiden viitoituksessa. 
LEPOTUULI 

Palveluverkon viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä voidaan palvelukohteiden, 
yleensä huoltoasemien ja levähdysalueiden, ennakko-opastuksessa koros- 
taa palveluverkon kokonaisuutta, jos palvelut ovat korkeatasoisia ja sijoittu- 
vat sopivin välein pitkälle ja yhtenäiselle tiejaksolle. Tällöin palveluverkon 
ennakko-opastustaulu sijoitetaan enintään kolmen kilometrin päähän ennen 
lähintä palvelua ja ennakko-opastustaulussa esitetään viitoitettavan palvelu- 

______________ IY verkon tunnus sekä etäisyys lähimpään ja seuraavaan vastaavaan palve- 
- luun. Levähdysalueita osoitettaessa esitetään myös alueiden nimet. Ennak- 

ko-opastuksen jälkeen lähin palvelu viitoitetaan lähiopastuksena ja lähiopas- 
tuksen opastustaulussa esitetään vain ao. palvelun tunnus, mandollisten 

_______ oheistoimintojen tunnukset, kohteen nimi, nuolikuvio ja tarvittaessa etäisyys- 
_________ tiedot. Jos lähin palvelu sijaitsee tiehen liittyvällä palvelualueella ja kääntyvil- 

____ le on järjestetty erityinen erkanemistie eikä erkaneminen edellytä nopeuden 
oleellista vähentämistä, laitetaan rampin kohdalle myös palvelukohteen er - 
kanemisviitta, jossa esitetään ao. palvelun tunnukset ja tarvittaessa nimi. 

i 	Esimerkki palveluverkon 
viitoituksesta kun korkea- 
tasoiset palvelut sijoittuvat Palveluverkon kokonaisuuden korostaminen on tarkoituksenmukaista silloin, 
sopivin välein yhtenäiselle kun pitkähkö ja yhdenmukainen tiejakso varustetaan kauttaaltaan esitetyn 

tiejaksolle. periaatteen mukaisilla opastusmerkeillä. 



Tarvittaessa lähiopastus kohteen liittymän kohdaIIa. 
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Seuraavan kohteen viitoitus 

Palveluverkon viitoitusta voidaan käyttää myös muulla päätiellä silloin, kun 
seuraavaan palveluun on poikkeuksellisen pitkä matka tai pysähtyminen tiel-
lä on erittäin vaarallista. Tällöin ennakko-opastustaulussa ilmoitetaan osoitet-
tavan palveluverkon tunnus sekä etäisyys lähimpään ja seuraavaan vastaa-
vaan palveluun. Levähdysalueita osoitettaessa esitetään myös alueiden ni-
met. Ennakko-opastuksen jälkeen lähin palvelu viitoitetaan ähiopastuksena 
ja lähiopastuksen opastustaulussa esitetään vain ao. palvelun tunnus, mah-
dollisten oheistoimintojen tunnukset, kohteen nimi, nuolikuvio ja tarvittaessa 
etäisyystiedot. Huoltoasemia osoitettaessa läh iopastuksena voi toimia myös 
öljy-yhtiön tunnuksella varustettu myyntipaikkakilpi. 

Esimerkki seuraavan kaukana olevan kohteen viitoituksesta. 
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Tienvarsipalvelujen ulkopuolella olevan kilpailevan korkeatasoisem-
man palvelun viitoittaminen 

Yleensä tienvarsipalvelujen ulkopuolella olevaa kohdetta ei viitoiteta, jos vas-
taavan palveluun maantien suunnassa on lyhyempi matka kuin edestakainen 
matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. Periaatteesta voidaan poiketa, 
jos tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva kohde on selkeästi tienvarsipalve-
luihin kuuluvaa kohdetta tasokkaampi tai alueellinen opastussuunnitelma to-
teaa kohteen merkittäväksi. Tällöin liittymän yhdellä tulosuunnalla esitetään 
sekä päätien että risteävän tien suunnassa olevien kohteiden ennakko-opas-
tus. Opastustapa voi yleensä tulla kyseeseen osoitettaessa hotelleja tai mo-
telleja taikka leirintäalueita. 

PERUS- 
MAJOrrIJS 

-4 

Laatuvaatimukset 
juurija juuri 
täyttävä kohde 

Täältä suunnasta hotelli 
"LAADUKAS" ei saa ennakko- 
opastusta, koska se ei saisi sitä 
sellaisessakaan tilanteessa jossa 
hotelli "PERUSMAJOITUSTA" ei 
olisi olemassa. 

Esimerkki tien varsipa/velujen ulkopuolella olevan laadukkaan palvelun viitoit-
tamisesta, kun maantien suunnassa on selkeästi heikompitasoinen vastaava 
palvelu. 
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3 OPASTUSPAIKAT 

3.1 Yleistä 

Opastuspaikalla tarkoitetaan opastuspistettä, jonne on sijoitettu vähintään 
alueen palveluja osoittava opastuskartta tai opastustoim istoa, jossa tienkäyt-
täjä saa myös muuta matkailua koskevaa monipuolista tietoa. Tasokkaassa 
opastuspaikassa on myös ajan tasalla olevia paikkakunnan osoitekarttoja ja 
tiekohtaisia karttoja sekä mandollisesti muita matkailuesitteitä. 

Miehittämätön tai yleensä vaatimattomammin varustettu opastuspaikka osoi-
tetaan opastuspistetunnuksella (711) ja kansainvälisen vihreävalkoisen i- 
tunnuksen käyttöön oikeutettu henkilökohtaista neuvontapalvelua tarjoava 
opastuspaikka opastustoimistotunnuksella (712). Opastuspisteen ja —toimis-
ton viitoitus ja laatuvaatimukset on esitetty tarkemmin kohdassa 4.1. 

3.2 Opastuspaikan sijoitus ja varustus 

Opastuspaikan sijoitus 

Opastuspaikan sijoittamisesta maantiehen liittyvälle alueelle sovitaan Tiehal-
linnon kanssa. 

Opastuspaikka palvelee sekä alueelle saapuvaa että alueen ohittavaa liikennet-
tä. Liikenneturvallisuussyystä opastuspiste tulee yleensä sijoittaa tulosuunnassa 
tien oikealle puolelle. Opastuspaikkojen sijoituspaikkaa suunniteltaessa tulee 
ottaa huomioon opastustarve, tekniset toteuttamismandollisu udet, alueen 
muut mandolliset opastuspaikat, levähdys- ja pysäköintialueet sekä palveluyri-
tykset, joiden yhteyteen opastuspaikka voidaan luontevasti sijoittaa. 

Taajamien ulkopuoliset opastuspaikat tulee yleensä sijoittaa alueelle johtavien 
pääteiden varsille levähdys- tai pysäköintialueelle, palveluyrityksen yhteyteen 
tai yksinomaan opastustoimintaan varatulle alueelle. Opastuspaikka voidaan 
myös sijoittaa taajamaan tai sen välittömään läheisyyteen liikenteellisesti kes-
keiselle paikalle, kuten torille, linja-auto- tai rautatieasemalle, merkittävän pysä-
köintialueen läheisyyteen jne. Tällöin opastuspaikka osoitetaan mandollisuuksi-
en mukaan kaikilta merkittäviltä tulosuunnilta taajamaan saavuttaessa. Opas-
tuspaikka voidaan sijoittaa myös kunnanrajalle, jos tämän ja taajaman välinen 
etäisyys on pitkä ja tiejaksolla on paljon palveluja. 

H ______ 

' .I ni 
Opastuspiste taajaman 	. 	 Opastuspiste kunnan tai 
sisääntuloteillä 	 / 	 taajaman rajalla 

iii 

0 
Opastuspiste 

Opastustoimisto 

Opastustoimisto 

Esimerkkejä opastuspaikkojen sijoittamisesta 
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Kunnan koko ja muoto vaikuttavat opastuspaikan sijaintiin. Suurissa taajamissa 
alueelle johtavat päätiet ovat yleensä otollisia sijoituspaikkoja, ja pienissä taa-
jamissa opastuspaikka on usein järkevää sijoittaa taajaman keskustaan tai sen 
välittämään läheisyyteen. Yksi opastuspaikka helpottaa opastuskartan tietojen 
ajan tasalla pitämistä ja opastuspaikan tasokkaan yleisilmeen ylläpitämistä. 

Ooastusoaikan varustus 

Opastuspaikassa voi olla saatavilla paikkakunnan osoitekarttoja, tiekohtaisia 
karttoja ja paikallisia palveluesitteitä. Osoite- ja tiekartoille sekä esitteille tu-
lee olla kannelliset laatikot opastuskartan läheisyydessä. Opastuspaikkaan 
suositellaan sijoitettavaksi myäs ilmoitustaulu paikallisia tapahtumia ja mai-
nontaa varten. Opastuspaikan tasoa voidaan nostaa sijoittamalla alueelle 
kioski, opastustoimisto tai tieinfopiste, josta saa ajantasaista tietoa kelistä, 
tietäistä, liikenteestä, kelirikkorajoituksista sekä lossi- ja lautta-aikatauluista. 
Alueella voi olla myäs tiloja neuvontaa varten. Muu varustus määräytyy alu-
een käytän mukaan. 

Kaikissa opastuspisteissä liikennejärjestelyt tulee toteuttaa siten, että myäs 
matkailuperävaunulliset ajoneuvot ja muut raskaat ajoneuvoyhdistelmät voi-
vat käydä opastuspisteessä. 

Opastustoimistoon suositellaan normaalin palveluvarustelun lisäksi sijoitetta-
van päätelaite, josta tienkäyttäjä voi hakea kuntien välittämää matkailuinfor-
maatiota kuten esimerkiksi tietoa lähialueen palveluista ja niiden reittiopas-
tuksesta. 

Taajamassa olevassa opastuspisteessä on usein vain opastuskartat. 

Opastuskartta ja esitelaatikot 

Esimerkki opastuspisteen varustuksesta levähdysalueella. 

3.3 Opastuspaikan opastuskartan sisältö ja rakenne 

Opastuspaikan opastuskartta koostuu yleensä useammasta kartasta. Esi- 
merkiksi taajaman opastuspaikassa voi olla yleiskartta, joka esittää koko 
kuntaa. Taajaman alue voidaan esittää yksityiskohtaisemmalla osoitekartalla 
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tai kaupunginosakartalla ja taajaman ulkopuolelle jäävä alue haja-asutus-
alueen osoitekartalla. Tarvittaessa voidaan omalla kartaa esittää matkailu- 
taajama, teollisuusalue tms 

Yleiskartan pohjana voidaan kayttää esimerkiksi autoilijan tiekarttaa tai sen 
suurennosta, jossa alueen päätieverkko on esitetty korostetusti ja tienume-
rointi on selvästi näkyvissä. Opastuskartan pohjana suositellaan käytettävän 
osoitekarttaa tai vastaavaa, josta ilmenee parhaiten katujen nimet ja merkit-
tävimmät julkiset rakennukset. 

Osoitekartan tietoja täydennetään tienkäyttäjän kannalta tärkeillä kohteilla, 
joita ovat muun muassa: asianomaisen opastuspaikan sijainti - Olet nyt täs-
sä, muut opastuspaikat, matkailupalvelut, levähdysalueet, liikenneterminaa-
lit, merkittävimmät julkiset virastot ja laitokset, ajoneuvojen huolto palvelut, 
ensiapua tarjoavat kohteet ja teollisuusalueet. 

Opastuspaikan opastuskartan tulee olla tasokas ja rakenteellisesti kestävä. 
Tietojen ajan tasalla pitäminen tulee olla helppoa. Kartta voidaan tarvittaessa 
myös valaista. Kohteiden sijainti tulee merkitä karttaan tarvittaessa numerol-
la ja tunnuksilla. Kartan yhteydessä on hyvä olla (osoite)luettelo, josta selvi-
ää numeroinnin, katuosoitteen tai muun jaottelun perusteella kohteiden ni-
met, osoitteetja puhelinnumerot. Näin tienkäyttäjä voi esimerkiksi varata ma-
joituspaikkoja tai tiedustella tarkemmin paikkakunnan palveluista. Opastus- 
karttaan tai sen yhteyteen voidaan varata tilaa myös palvelulaitosten mai-
noksille. Opastuskartta laaditaan yhteistyössä Tiehallinnon, kunnan ja yritys-
ten kanssa. Kartta on usein ainoa keino osoittaa kaikki alueella olevat tar-
peelliset palvelut. 

Opastuskartassa käytettävien tunnusten tulee ensisijaisesti olla tieliiken-
neasetuksen tai Suomen Stan 	1 	i 	n n li ' T 
lun ja urheilun merkit" mukaisi. 

KUNNAN NIMI JAVAAKUNA 
Hakukartta 

A 
A 	-_-' 	_______ 

2-3 	H 
t 

6 

LJ b1 Paikalliset taajama alue 
matkailukohteet Yrittajien 

maksetut 
-' 

- 	 ------------------------ 

Kuntahistoriikkia inokset 

- 	 - 
Osoiteluettelo c 

iAb2  

... 

_____ _____ ____ 

__ 

__ 

Esimerkki opastuskartan sisältöperiaatteesta. 
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4 TUNNUKSET 

4.1 Opastuspaikat 

Opastuspaikkaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 3. 

4.1.1 	Opastuspiste (711) 

Merkillä voidaan osoittaa opastuspiste, jossa on alueen palveluja osoittava 
opastuskartta (LMP 384/94). Merkin alapuolella esitetään yleensä opastus- 
kartan osoittaman kunnan tai alueen nimi. Tarvittaessa voidaan esittää enin-
tään kolmen alueen nimet. Opastuspisteenä voidaan yleensä osoittaa myös 
sellaiset miehitetyt opastustoimistot, jotka eivät täytä kansainvälisen vih-
reävalkoisen i-tunnuksen vähimmäisvaatimuksia, jos opastustoimistossa on 
alueen palveluja osoittava opastuskartta. 

Jos samalla alueella sijaitsee lähekkäin opastuspiste ja opastustoimisto, vali-
taan vain toinen viitoitettavaksi kohteeksi, elleivät liikenneturvallisuussyyt 
edellytä toisenlaista ratkaisua. 

Taaiamassa olevan opastuspisteen viitoitus 
Taajamassa oleva opastuspiste viitoitetaan lähiopastuksena kaikilta merkittä-
viltä tulosuunnilta taajamaan saavuttaessa. 

Taajaman ulkopuolella olevan opastuspisteen viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä voidaan osoittaa levähdys-
alueella oleva ja muilla maanteillä tienvarsipalveluihin kuuluva opastuspiste. 
Viitoitus voidaan määritellä tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 1. Opastuspistetunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

• Moottoritie, moottoriliikenne- Valtatie tai Seututie tai 
tie tai run kotie* kantatie yhdystie 

Opastusetäisyydet Levähdysalueella sijaitseva Tienvarsipalveluihin kuuluva Tienvarsipalveluihin kuuluva koh- 
(maksimi) kohde tai alueellisen opastus- kohde tai alueellisen opastus- de tai alueellisen opastussuunni- 
__________________ suunnitelman mukaan suunnitelman mukaan telman mukaan 
Merkin käyttö - 	Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa. - 	Levähdys- tai pysäköintialueella oleva opastuspiste esitetään levähdys- tai pysäköintialuetta osoit- 

tavassa opastustaulussa. - 	Matkailualue esitetään palvelukohteen opastustaulussa ruskeassa värikentässä. Matkailualueen 
nimen yläpuolella esitetään enintään kolmen tärkeimmän palvelun tunnukset tärkeysjärjestykses- 
sään vasemmalta oikealle. Monipuolista matkailualuetta osoitettaessa voidaan alueen nimen ylä- 
puolella esittää enintään kuuden tärkeimmän palvelun tunnukset. Tällöin opastustaulussa saa poik- 
keuksellisesti olla yhteensä kaksitoista tienkäyttäjälle tarkoitettua tietoa, joita ovat tunnus, nuoliku- 
vio, kohteen nimi, etäisyys kohteeseen jne. - 	Jos opastettava kohde sijaitsee alueella, jossa on paljon opastettavia asioita, opastetaan tienkäyttä- 
jä aluksi opastuspisteeseen käyttäen alueen maantieteellistä nimeä tai muuta erisnimeä. Jos koh- 
teessa on ruskeapohjaisia tunnuksia, esitetään kohde sinipohjaisessa opastustaulussa ruskeassa 

____________________ värikentässä. 
Nimen käyttö Merkin alapuolella esitetään yleensä opastuspisteen osoittaman kunnan tai alueen nimi. Tarvittaessa 

__________________ voidaan esittää enintään kolmen alueen nimet. 
Muuta Opastuspistemerkissä voi olla tekstillinen lisäkilpi (KIOSKI, GRILLI,...) 
* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.1.2 	Opastustoirnisto (712) 

Merkillä voidaan osoittaa kunnan hyväksymä opastustoimisto, josta matkaili-
jat voivat saada matkailua koskevia tietoja (LMP 384/94). 

Viitoitettavan opastustoimiston tulee olla sijaintikunnan hyväksymä, ja sen 
tulee täyttää kansainvälisen vihreävalkoisen i-kilven vähimmäisvaatimukset. 
Jos opastustoimisto ei ole avoinna ympäri vuorokauden suositellaan, että 
toimiston ulkopuolelle sijoitetaan valaistu tai valaistussa ympäristössä oleva 
opastuskartta. Jos samalla alueella sijaitsee lähekkäin opastuspiste ja opas-
tustoimisto, valitaan vain toinen viitoitettavaksi kohteeksi, elleivät liikennetur-
vallisuussyyt edellytä toisenlaista ratkaisua. 

Jos opastustoimisto ei täytä kansainvälisen vihreävalkoisen i-tunnuksen vä-
himmäisvaatimuksia, se voidaan yleensä osoittaa opastuspisteen tunnuksel-
la 711. Kansainvälisen vihreävalkoisen i-kilven käyttöoikeutta hallinnoi Suo-
men Matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry. 

Taajamassa olevan opastustoim iston viitoitus 
Taajamassa oleva opastustoimisto viitoitetaan lähiopastu ksena kaikilta mer-
kittäviltä tulosuunnilta taajamaan saavuttaessa. 

Taajaman ulkopuolella olevan opastustoimiston viitoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä osoitetaan levähdysalu-
eella oleva ja muilla maanteillä tienvarsipalveluihin kuuluva opastustoi-
misto. Viitoitus voidaan määritellä tarkemmin alueellisessa opastussuun-
nitelmassa. 

Taulukko 2. Opastustoimistotunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Moottoritie, moottoriliikenne- Valtatie tai Seututie tai 
tie tai run kotie* kantatie yhdystie 

Opastusetäisyydet Levähdysalueella sijaitseva Tienvarsipalveluihin kuuluva Tienvarsipalveluihin kuuluva 
(maksimi) kohde tai alueellisen opastus- kohde tai alueellisen opastus- kohde tai alueellisen opastus- 

___________________ suunnitelman mukaan suunnitelman mukaan suunnitelman mukaan 
Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten sekä 

uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- ja mökkimajoitustunnusten kanssa. Opastustoimistotun- 
nus ei esiinny samassa opastustaulussa opastuspistetunnuksen kanssa. 

- 	 Opastustoimistoa osoittavassa opastustaulussa voidaan normaalista kolmesta tunnuksesta poike- 
ten esittää kohteen neljän tärkeimmän toiminnon tunnukset, jotka asetetaan tärkeysjärjestykseen 
vasemmalta oikealle levähdysaluetunnuksen jälkeen. 

- 	 Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa. Tällöin merkin tunnusosa esitetään mus- 
tana ja varustetaan sinisellä reunanauhalla. 

- 	 Merkki voidaan sijoittaa maanteiden kohteita osoittavaan suunnistustauluun, tienviittaan tai er- 
____________________ kanemisviittaan. 
Nimen käyttö Yksinomaan opastustoimistoa osoittavassa merkissä ei käytetä kohteen nimeä. 
* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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MALLILA 

500 m 

LEPOPISTE 

EI 
MALLILA 

KIOSKI 
500m 

EI 
MALLILA 

500m 

Esimerkkejä opastus paikkojen (opastuspiste ja —toimisto) opastusmerkeistä. 
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4.2 Ensiapu (/1 

Merkillä voidaan osoittaa yleissairaala tai terveyskeskuksen sairaala, jossa 
on kaikkina vuorokauden aikoina lääkäri paikalla (LMP 384/94). 

Sairaanhoitopiirien tehtävänä on pitää ajan tasalla luetteloa kaikkina vuoro-
kauden aikoina ensiapua antavista sairaaloista ja ilmoittaa muutoksista ao. 
tiepiirille. 

Opastus on tarkoitettu lähinnä kiireellisiä hätätapauksia varten eikä normaa-
listi sairaalassa tai terveyskeskuksessa asioivalle. Saatavilla olevien en-
siapupalvelujen on vastattava merkin edellytyksiä. Viitoitus ensiaputunnuk-
sella on erityisen tärkeää pitää ajan tasalla. 

Yleissairaalan ja terveyskeskuksen sairaalan ollessa lähekkäin viitoitetaan 
yleissairaala laajemmalta alueelta ja terveyskeskuksen sairaalaan vain sinne 
johtavasta liittymästä ilman tunnusta. 

Kun samalla paikkakunnalla sijaitsevalla yleissairaalalla ja terveyskeskuksen 
sairaalalla on vuoropäivystys, viitoitetaan molemmat laitokset normaalisti. 
Laitoksen oveen tai piha-alueelle tulee asettaa tieto, josta selviää päivys-
tysvuoro ja ajoreitti lähim pään päivystykseen. 

Viitoitusratkaisut suunnitellaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin ensiavusta 
vastaavan ylilääkärin, lääninlääkärin ja ao. kunnan kanssa. 

Sairaalat ja terveyskeskukset, joissa ei ole ensiapupalvelua tarjolla ympäri 
vuorokauden, viitoitetaan erityiskohteena nimellä tieverkon alueellisen viitoi-
tussuunnitelman mukaisesti. 

Ensiavun viitoitus taajamassa 

Ensiapu osoitetaan lähimmältä taajamaan johtavalta valta- ja kantatieltä, 
muulta vilkasliikenteiseltä maantieltä tai taajaman ohikulkutieltä. 

Ensiavun viitoitus suunnitellaan sekä taajaman liikenteelle että taajaman 
ohittavalle liikenteelle. Viitoituksen tulee johdonmukaisesti jatkua perille 
saakka. Viitoitus tulee olla kaikissa niissä liittymissä, joissa voi olla harhaan 
ajon vaara. Viitoitettavan reitin tulee olla mandollisimman selkeä ja nopea. 
Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Ensiavun viitoitus taaiaman ulko 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiei 
Ensiapu osoitetaan 1Hekohtasen 
nitelman mukaisesti. 

Valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet 
Tienkäyttäjät opastetaan ensiavun läheisyyteen taajaman nimellä. Viitoitus 
aloitetaan laitosta lähinnä olevalta taajamaan johtavalta valta- ja kantatieltä, 
vilkasliikenteiseltä muulta maantieltä tai taajaman ohikulkutieltä. Viitoitus 
määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

+ 
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Merkin käyttö 
Ensiaputunnusta ei käytetä palvelukohteen opastustaulussa muiden tunnus-
ten kanssa. 

Ensiaputunnusta voidaan käyttää myös maantien kohteita osoittavassa 
suun nistustaulussa, tienviitassa, erkanemisviitassa, ajokaistan yläpuolisessa 
viitassa sekä yksityisen tien viitassa, jolloin se yleensä sijoitetaan tunnusrivil-
lä ensimmäiseksi. Ensiaputunnuksen edessä voidaan käyttää vain moottori-
tien tai moottoriliikennetien tunnusta. 

Opastuksen jatkuvuus varmistetaan tunnuksen ja etäisyyden sisältävällä 
opastustaululla. SAIRAALA (SJUKHUS) tms. tekstiä käytetään vasta koh-
teen läheisyydessä. 

Yleissairaala tai terveyskeskuksen sairaala, joka ei täytä ensiaputunnuksen 
käyttöehtoja, voidaan osoittaa erityiskohteena tai osoiteviitalla. Osoiteviitan 
käyttö voi olla perusteltua yhdessä osoiteviitan ennakkomerkin kanssa sil-
loin, kun maantiellä tai kadulla ei käytetä suunnistustauluja. 

_____ Viitoitettava reitti 

_____.___ 
+ SA!RftLÄ 	 EI 

I•. 1L4 ' .-- 

- 	_______ 	1_•_1] 	 - Ensiaputunnuksen ehdot täyttvän kohteen opastus 

Viitoitettava reitti 	 EEI Vutoitettava reitti 

______ 	 ___________ 
TERVEYSKESKUS 	 - 

- - ___________ 

____ 	II 	 ! - _- 

[j 	
-, 	_______ 

P8atien tai kadun suintaisen 
terveysaseman opastus. 

Ensiaputunnuksen ehdot täyttmättömien kohteiden opastus 

Esimerkkejä ensiavun viitoituksesta. 
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4.3 Autokorjaamo (721) 

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

Merkillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva autokorjaamo tai kor- 	____________ 
jaamopalveluja tarjoava huoltoasema, jossa ilman ajanvarausta korjataan 
arkipäivisin matkan aikana syntyneitä pieniä vikoja palveluille tyypillisinä ja 
säännöllisinä aukioloaikoina. 

Autokorjaamon ollessa suljettuna tulee korjaamolla olla nähtävillä tieto mah-
dollisesta päivystävästä korjaamosta tai hinausliikkeestä. 

Taajaman ulkopuolella olevan autokoriaamon viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä voidaan osoittaa le-
vähdysalueella oleva autokorjaamo alueellisen opastussuunnitelman mu-
kaan. Jos moottoritien, moottoriliikennetien tai runkotien tiejaksolta puut-
tuvat korjaamopalvelut, voidaan myös tienvarsipalveluihin kuuluva autokor-
jaamo osoittaa alueellisen opastussuunnitelman mukaan. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva autokor-
jaamo. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva autokorjaamo voidaan osoit-
taa harvaan asutulla seudulla tai jos vastaavia palveluja ei ole saatavissa 
pitkällä tiejaksolla. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa vain har-
vaan asutulla seudulla tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai 
kantatien suunnassa oleva autokorjaamo. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 3. Autokorjaamotunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Moottoritie, 1 	Valtatie 	1 Seututie 1 	Harvaan asuttu seutu / Ij1 moottoriliikenne- tai tai Pitkä tiejakso, jossa ei ole palveluja 

1 	MO/MOL VT/KT STIYT tie tai runkotie*  1 	kantatie yhdystie 

Opastusetäisyydet Levähdysalueella Tienvarsipalveluihin 1 	Tienvarsipalveluihin 
(maksimi) sijaitseva kohde kuuluva kohde tai alu- kuuluva kohde alueel- 1 	Yleensä Yleensä 

alueellisen opas- 1 	eellisen opastussuun- lisen opastussuunni- 5 km l 	10 km 
tussuunnitelman 1 nitelman mukaan telman mukaan 1 mukaan 1 1 

Merkin käyttö - 	Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten 
sekä uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- ja mökkimajoitustunnusten kanssa. 

- 	Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa. Tällöin merkin tunnusosa esitetään 
mustana ja varustetaan sinisellä reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen 
lisäksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta Merkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä 831 (henkilöauto), jos korjaamopalveluja on tarjolla 
ainoastaan henkilöautoille. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla 
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44 Huoltoasema (722) 

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

Huoltoaseman sijainti osoitetaan ensisijaisesti öljy-yhtiön tunnuksella varus-
tetulla myyntipaikkakilvellä. Kilpi asetetaan huoltoaseman kanssa samalle 
puolelle tietä paikkaan, josta se mandollisuuksien mukaan näkyy tien suun-
nassa vähintään 300 metrin päähän sillä tiellä, jonka liikennettä asema pää-
asiallisesti palvelee. Myyntipaikkakilven ja liittymänuolen käyttö on esitetty 
erillisessä tielaitoksen ohjeessa "Huoltoasemat' (TIEL 741855). 

Jos viitoitukselle on olemassa liikenteellinen tarve, voidaan huoltoaseman 
myyntipaikkakilven lisäksi käyttää huoltoasematunnusta osoittamaan huolto-
asemaa, jossa polttoaineen tankkaaminen on mandollista kaikkina vuoro-
kaudenaikoina ja jossa on mandollista tarkistaa renkaiden ilmanpaineet sekä 
hankkia lasinpesunestettä, moottoriöljyä ym. autoiluun tyypillisesti liittyviä 
pientarvikkeita. 

Poikkeuksellisesti merkkiä voidaan käyttää moottoritie- ja moottoriliikenne-
tieverkon ulkopuolella myös miehittämättömän polttoaineen myyntipisteen 
osoittamiseen, jos paikkakunnalla tai lähialueella ei ole muita polttoaineen 
myyntipisteitä ja maksutapoina kelpaavat yleisimmät pankki- ja luottokortit. 
Tällöin tunnuksen lisäksi käytetään "AUTOMAATTI" -tekstillä varustettua Ii-
säkilpeä. 

Ympäri vuorokauden avoinna olevien miehitettyjen huoltoasemien viitoitta-
misessa voidaan tunnuksen lisäksi käyttäa"AVOINNA 24 h" -tekstillä varus-
tettua lisäkilpeä. 

Esimerkki huoltoaseman viitoituksesta. Liittymän kohdalla oleva opastustau-
lu voidaan jättää pois, jos myyntipaikkakilpi ja liittymänuolet näkyvät. 

Taaiaman ulkopuolella olevan huoltoaseman viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä tai runkotiellä voidaan osoittaa 
levähdysalueella oleva tai tienvarsipalveluihin kuuluva huoltoasema alu- 
eellisen opastussuunnitelman mukaan. Jos moottoritien, moottoriliikenne- 
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tien tai runkotien tiejaksolta puuttuvat huoltoasemapalvelut, voidaan myös 
tienvarsipalveluihin kuuluva huoltoasema osoittaa alueellisen opastussuunni-
telman mukaan. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva huolto-
asema alueellisen opastussuunnitelman mukaan. Tienvarsipalvelujen ul-
kopuolella oleva huoltoasema voidaan osoittaa harvaan asutulla seudulla tai 
jos vastaavia palveluja ei ole saatavissa pitkällä tiejaksolla alueellisen opas-
tussuunnitelman mukaan. Harvaan asutulla seudullakin tienvarsipalvelujen 
ulkopuolella oleva huoltoasema voidaan viitoittaa vain, jos seuraavaan vas-
taavan tasoiseen palveluun maantien suunnassa on pitempi ajomatka kuin 
edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. Yleensä valta- ja 
kantatieltä voidaan osoittaa vain harvaan asutulla seudulla tienvarsipalvelu-
jen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva huoltoasema. 

Viitoituksessa voidaan moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ko-
rostaa huoltoasemien palveluverkon kokonaisuutta, jos palvelut ovat korkea-
tasoisia ja sijoittuvat sopivin välein pitkälle ja yhtenäiselle tiejaksolle. Valta- 
ja kantatiellä voidaan osoittaa seuraava huoltoasema silloin kun seuraavaan 
vastaavaan palveluun on poikkeuksellisen pitkä matka tai pysähtyminen tiel-
lä on erittäin vaarallista. Palveluverkon ja seuraavan kohteen viitoitusta on 
käsitelty tarkemmin kohdassa 2A 

Viitoitus määritellään tarkemmin 

Taulukko 4. Huoltoasematunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Valtatie 1 	Seututie Harvaan asuttu seutu / II Moottoritie, moottorilii- tai 1 	tai Pitkä tiejakso, jossa ei ole palveluja 
MO/MOL VT/KT 	1 STIYT kennetie tai run koti e* 

kantatie yhdystie 

Opastusetäisyydet Levähdysalueella sijaitse- Tienvarsipalveluihin 
1 
1 	Tienvarsipalveluihin  1 (maksimi) va tai tienvarsipalveluihin kuuluva kohde alueel- kuuluva kohde alueelli- Yleensä Yleensä 

kuuluva kohde alueellisen lisen opastussuunni- sen opastussuunnitel- 5 km 10 km 
opastussuunnitelman telman mukaan man mukaan 

mukaan 1 1 1 
Merkin käyttö - 	Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten sekä 

uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- ja mökkimajoitustunnusten kanssa. 
- 	Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa joidenkin nähtävyys- ja kaikkien aktiviteet- 

timerkkiryhmiin kuuluvien tunnusten kanssa. Tällöin merkin tunnusosa esitetään mustana ja va- 
rustetaan sinisellä reunanauhalla. 

- 	Merkkiä voidaan poikkeuksellisesti käyttää moottoritie- ja moottoriliikennetieverkon ulkopuolella 
miehittämättömän polttoaineen myyntipisteen osoittamiseen, jos paikkakunnalla tai lähialueella ei 
ole muita polttoaineen myyntipisteitä ja maksutapoina kelpaavat yleisimmät pankki- ja luottokortit. 
Tällöin tunnuksen lisäksi käytetään "AUTOMAATTI" -tekstillä varustettua lisäkilpeä. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä voidaan esittää öljy-yhtiön nimi, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Ympäri vuo- 
rokauden avoinna olevien miehitettyjen huoltoasemien viitoittamisessa voidaan tunnuksen lisäksi käyt- 
täa"AVOINNA 24 h" -tekstillä varustettua lisäkilpeä. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.5 Hotelli tai motelli (723) 

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

Merkillä voidaan osoittaa hotelli tai motelli, jossa on majoitustilaa vähintään 
25 hengelle, huoneissa oma wc ja suihku, aamiaispalvelu ja vastaanotto 
auki palveluille tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina. Hotelli, jossa on ravinto-
la, osoitetaan hotelli tai motelli ja ruokailupaikkatunnuksen yhdistelmänä. 
Kylpylä voidaan osoittaa hotelli- tai motellitunnuksen ja uintipaikkatunnuk-
sen yhdistelmänä, ja tällöin opastustaulussa uintipaikkatunnus esitetään 
muiden sinipohjaisten tunnusten tapaan. 

Opastuksen edellytyksenä on, että yrittäjä on tehnyt kunnan terveyssuoje-
luviranomaiselle majoitushuoneiston perustamista ja käyttöönottoa koske-
van ilmoituksen ja että terveydensuojeluviranomainen on päätöksellään 
hyväksynyt majoitustoiminnan tai toiminnan olennaisen muuttamisen (ter-
veydensuojelulaki 763/1994, 13ja 15 §). Mikäli hotellissa tai motellissa on 
ravintolatoimintaa, opastuksen edellytyksenä on myös, että kunnan elintar-
vikevalvontaviranomainen on hyväksynyt ravitsemisliikkeen elintarvikehuo-
neistoksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamis-
ta (elintarvikelaki 23/2006, 13-15 §). 

Epäselvissä tapauksissa suosituksen hotellin tai motellin viitoituskelpoisuu-
desta antaa Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry. 

I 

	

KUNINKAAN 	MALLILAN 
LEPOLA 	KARTANO 	KYLPYLÄ 

Esimerkki ilman ravintolaa olevan hotellin, ravinto/alla varustetun hotellin se-
kä kylpylän opastustauluista. 

Taalamassa olevan hotellin tai motellin viitoitus 

Taajamassa hotelli tai motelli voidaan tarvittaessa viitoittaa lähiopastukse-
na, jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve. 

Yleensä taajamassa sijaitseva hotelli tai motelli voidaan viitoittaa taajaman 
ulkopuolelta vain, jos paikkakunnalla ei ole muita vastaavia palveluja. Ho-
telli tai motelli voidaan viitoittaa taajaman kautta kulkevalta tai taajaman 
ohittavalta maantieltä, jos taajamassa oleva hotelli tai motelli katsotaan 
alueellisessa opastussuunnitelmassa tärkeäksi. 

Taaiaman ulkopuolella olevan hotellin tai motellin viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä voidaan osoittaa le-
vähdysalueella oleva tai tienvarsipalveluihin kuuluva hotelli tai motelli alu-
eellisen opastussuunnitelman mukaan. Jos moottoritien, moottoriliikenne- 
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tien tai runkotien tiejaksolta puuttuvat hotelli- tai motellipalvelut, voidaan 
tarvittaessa tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva hotelli- tai motelli osoittaa 
alueellisen opastussuunnitelman mukaan. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva hotelli tai 
motelli. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva hotelli tai motelli voidaan vii-
toittaa, jos seuraavaan vastaavan tasoiseen palveluun maantien suunnassa 
on pitempi ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen koh-
teeseen. Periaatteesta voidaan poiketa, jos tienvarsipalvelujen ulkopuolella 
oleva hotelli tai motelli on selkeästi tienvarsipalveluihin kuuluvaa kohdetta 
tasokkaampi tai alueellinen opastussuunnitelma toteaa kohteen merkittäväk-
si. Tällöin liittymän yhdellä tulosuunnalla esitetään sekä päätien että risteä-
vän tien suunnassa olevan hotellin tai motellin ennakko-opastus. Yleensä 
valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteä-
vän valta- tai kantatien suunnassa oleva hotelli tai motelli ainoastaan har-
vaan asutulla seudulla tai muualla silloin, kun lähiseudulla ei ole muita ma-
joituskohteita tai leirintäalueita. 

Valta- ja kantateillä tienkäyttäjät opastetaan hotellin tai motellin läheisyy-
teen kuntakeskuksen tai muun tunnetun paikan nimellä. Hotelli tai motelli 
voidaan osoittaa palvelukohteen opastustaululla, jos sitä ei voida paikantaa 
kuntakeskuksen tai muulla kohteen markkinoinnissa käytetyllä paikannimellä 
taikka kohteen nimi johtaa harhaan haettaessa kohdetta kuntakeskuksen tai 
muun tunnetun paikan nimellä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 5. Hotelli- tai motellitunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

•• 
Moottoritie, moottori- 
Iiikennetie tai runko- 

Valtatie 
tai 

Seututie 
tai 

Harvaan asuttu seutu / 
Pitkä tiejakso, jossa ei ole palveluja 

MO/MOL VT/KT STIYT tie* kantatie yhdystie 
Opastusetäisyydet Alueellisen opastus- Yleensä Yleensä Alueellisen opastussuun- Yleensä Yleensä 
(maksimi) suunnitelman mukaan 10 km 20 km nitelman mukaan 10 km 20 km 
Merkin käyttö - 	Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten sekä 

uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- ja mökkimajoitustunnusten kanssa. 
- 	Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa joidenkin nähtävyys- ja kaikkien aktivi- 

teettimerkkiryhmiin kuuluvien tunnusten kanssa. Tällöin merkin tunnusosa esitetään mustana ja 
varustetaan sinisellä reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäk- 
si voidaan tarvittaessa käyttää muuta kohteen luonnetta ilmaisevaa nimeä kuten esim. KYLPYLÄ. 
Jos hotellin tai motellin nimi on myös paikkakunnan nimi, käytetään kohteen nimen edessä termiä 
HOTELLI tai MOTELLI. 

Muuta Jos merkin yhteydessä osoitetaan muita majoituspalveluja, on hotelli- tai motellitunnus aina kohteen 
päätoiminto. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason niukaisesti oaiannetuilla tieosifla 



Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden viitoitus 
	

39 
TUNNUKSET 

4.6 Ruokailupaikka (724) 

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

Merkillä voidaan osoittaa lounas- tai ruokaravintola, jossa valmistetaan ja 
tarjoillaan lämpimiä aterioita. Ruokailupaikalla tulee olla palveluille tyypilliset 
ja säännölliset aukioloajat sekä asiakaspaikkoja palvelemaan normaalikokoi-
sen turistibussin matkustajamäärä. 

Opastuksen edellytyksenä on myös, että kunnan elintarvikevalvontaviran-
omainen on hyväksynyt ruokailupaikan elintarvikehuoneistoksi ennen toi-
minnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (elintarvikelaki 
23/2006, 13-15). 

Taajamassa olevan ruokailupaikan viitoitus 

Ruokailupaikka voidaan tarvittaessa osoittaa taajaman kautta kulkevalta tai 
taajaman ohittavalta maantieltä, jos taajamassa oleva ruokailupaikka katso-
taan alueellisessa opastussuunnitelmassa tärkeäksi. Yleensä taajamassa 
sijaitseva ruokailupaikka viitoitetaan taajaman ulkopuolelta vain, jos paik-
kakunnalla ei ole muita vastaavia palveluja. 

Taajamassa ruokailupaikan viitoitus voidaan toteuttaa lähiopastuksena, jos 
viitoitukselle on liikenteellinen tarve. 

Taaiaman ulkopuolella olevan ruokailupaikan viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä voidaan osoittaa le-
vähdysalueella oleva ruokailupaikka alueellisen opastussuunnitelman 
mukaan. Jos moottoritien, moottoriliikennetien tai runkotien tiejaksolta 
puuttuvat ruokailupaikkapalvelut, voidaan tienvarsipalveluihin kuuluva koh-
de osoittaa alueellisen opastussuunnitelman mukaan. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva ruokailu- 
paikka. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva ruokailupaikka voidaan viitoit-
taa, jos seuraavaan vastaavaan palveluun maantien suunnassa on pitempi 
ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. 
Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa vain harvaan asutulla seudulla 
tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa ole-
va ruokailupaikka. 

Valta- ja kantateillä tienkäyttäjät opastetaan ruokailupaikan läheisyyteen 
kuntakeskuksen tai muun tunnetun paikan nimellä. Ruokailupaikka voidaan 
osoittaa palvelukohteen opastustaululla, jos sitä ei voida paikantaa kunta- 
keskuksen tai muulla kohteen markkinoinnissa käytetyllä paikannimellä taik-
ka kohteen nimi johtaa harhaan haettaessa kohdetta kuntakeskuksen tai 
muun tunnetun paikan nimellä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 



Taulukko 6. Ruokallupaikkatunnuksen käyttö taajam 

Moottoritie, moottori- Valtatie S 
Iiikennetie tai runko- tai 

tie* kantatie y 
Opastusetäisyydet Levähdysalueella si- 
(maksimi) jaitseva kohde alueelli- Yleensä ' 

sen opastussuunnitel- 5 km 
man mukaan 

Merkin käyttö - 	Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaise 
uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohi 

- 	Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisess 
tana ja varustetaan sinisellä reunana 

- 	Merkkiä ei saa käyttää silloin, kun ru 
pääsymaksua esim, kohteen sijaites 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen ni 
säksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevE 

Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti pai 
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4.7 Kahvila tai pikaruokapaikka (725) 

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

Merkillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva kahvila tai pikaruo-
kapaikka, jonka aukioloajat ovat palvelulle tyypillisiä ja säännöllisiä. Merkillä 
voidaan osoittaa myös ruokailupaikat, jotka asiakaspaikkoja lukuun ottamat-
ta täyttävät ruokailupaikkatunnuksen vaatimukset. 

Tyypillisiä pikaruokapaikkoja ovat mm. grillikahvilat ja hampurilaisravintolat. 
Jos kahvila tai pikaruokapaikka sijaitsee palvelukohdekeskittymässä tai sel-
laisen nähtävyyskohteen yhteydessä, jossa voidaan luontaisesti olettaa ole-
van merkin osoittamia palveluja, ei kahvilaa tai pikaruokapaikkaa erikseen 
viitoiteta. 

Opastuksen edellytyksenä on myös, että kunnan elintarvikevalvontaviran-
omainen on hyväksynyt kahvilan tai pikaruokapaikan elintarvikehuoneis-
toksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista 
(ellntarvikelaki 23/2006, 13-15 §). 

Taajaman ulkopuolella olevan kahvilan tai pikaruokapaikan viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä voidaan osoittaa le-
vähdysalueella oleva kahvila tai pikaruokapaikka alueellisen opastus- 
suunnitelman mukaan. Jos moottoritien tai moottoriliikennetien tiejaksolta 
puuttuvat kahvila tai pikaruokapaikkapalvelut, voidaan tienvarsipalveluihin 
kuuluva kohde osoittaa alueellisen opastussuunnitelman mukaan. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva kahvila 
tai pikaruokapaikka. Seututiellä ja yhdystiellä sekä harvaan asutulla alueella 
valtatiel lä ja kantatiellä voidaan viitoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella ole-
va kahvila tai pikaruokapaikka, jos seuraavaan vastaavaan palveluun maan-
tien suunnassa on pitempi ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren uI-
kopuoliseen kohteeseen. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa vain 
harvaan asutulla seudulla tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai 
kantatien suunnassa oleva kahvila tai pikaruokapaikka. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 
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Taulukko 7. Kahvila- tai pikaruokapaikkatunnuksen käyttö taajaman ulko-
puolella. 

Moottoritie, moottori- Harvaan asuttu seutu / 
liikennetie tai runko- Valtatie tai Seututte tai Pitkä tiejakso, jossa ei ole palveluja 

tie* kantatie yhdystie 
MO/MOL VT/KT STIYT 

Opastusetäisyydet Levähdysalueella si- Tienvarsi- Tienvarsipalveluihin 
(maksimi) jaitseva kohde alueelli- palveluihin Yleensä kuuluva kohde alueelli- Yleensä 

sen opastussuunnitel- kuuluva 5 km sen opastussuunnitel- 5 km 
man mukaan kohde man mukaan 

Merkin käyttö - 	Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisissa opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten sekä 
uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- ja mökkimajoitustunnusten kanssa. 

- 	Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa. Tällöin merkin tunnusosa esitetään mus- 
tana ja varustetaan sinisellä reunanauhalla. 

- 	Merkkiä ei saa käyttää silloin, kun kahvila- tai pikaruokapaikkaan ei ole mandollista päästä ilman 
sisäänpääsymaksua esim. kohteen sijaitessa nähtävyyden tai aktiviteetin yhteydessä. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen li- 
säksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.8 Käymälä (726) 

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

''$$t1J C 	Merkillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva levähdys- tai pysäköin- 
tialueella sijaitseva käymälä. Käymälöistä ja niiden osoittamisesta vastaa 
Tiehallinto. 

.4 

Tunnusta voidaan tarvittaessa käyttää taajamassa sijaitsevien yleisten käy-
mälöiden osoittamiseen kohteen läheisyydessä kunnan oman opastussuun-
nitelman mukaisesti. 

Merkin käyttö 
Käymälätunnusta voidaan yleensä käyttää levähdysalue- ja pysäköintialue- 
tunnusten kanssa. Merkkiä ei käytetä sellaisten toimintojen yhteydessä, jois-
sa voidaan yleensä olettaa olevan käymälä. 
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4.9 Retkeilymaja (731) 

Merkillä voidaan osoittaa retkeilymaja eli hostelli, jossa on vähintään 40 vuo-
depaikkaa ja majoitusmandollisuus ryhmille. Opastuksen edellytyksenä on, 
että yrittäjä on tehnyt kunnan terveyssuojeluviranomaiselle majoitushuo-
neiston perustamista ja käyttöönottoa koskevan ilmoituksen ja että tervey-
densuojeluviranomainen on päätöksellään hyväksynyt majoitustoiminnan 
tai toiminnan olennaisen muuttamisen (terveydensuojelulaki 763/1994, 13 
ja 15). 

Epäselvissä tapauksissa suosituksen retkeilymajan eli hostellin viitoituskel-
poisuudesta antaa Suomen Retkeilymajajärjestö. 

Taajamassa olevan retkeilymajan viitoitus 

Taajamassa retkeilymajan viitoitus voidaan tarvittaessa toteuttaa läh iopas-
tuksena, jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve. Viitoitus voidaan aloittaa 
siltä maantieltä, joka on kyseisen suunnan pääasiallinen sisääntuloväylä. 

Viitoitettava reitti 
Viitoituksen jatkuvuus kadulla 

Esimerkki retkeilymajan viitoituksen laajuudesta taajamassa. 

Taajaman ulkopuolella olevan retkeilymajan viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
retkeilymajaa. Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuu-
luva retkeilymaja. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva retkeilymaja voi-
daan viitoittaa, jos seuraavaan vastaavaan palveluun tien suunnassa on pi-
tempi ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohtee-
seen. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulko-
puolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva retkeilymaja ainoas-
taan harvaan asutulla seudulla tai muualla silloin, kun lähiseudulla ei ole 
muita majoituskohteita tai leirintäalueita. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 



Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden viitoitus 	 45 
TUNNUKSET 

Taulukko 8. Retkeilymajatunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Valtatie 1 	Seututie Harvaan asuttu seutu 1 II Moottoritie, moottorilii- 1 
1 	tai 

1 
1 	tai 1 	Pitkä tiejakso, jossa ei ole palveluja 

1 	MO/MOL VT/KT STIYT kennetie tai run kotie* 
kantatie yhdystie 

Opastusetäisyydet Ei yleensä viitoiteta, ellei 1 
Yleensä 

Ei yleensä viitoiteta, ellei 
1 	Yleensä 

(maksimi) alueellisessa opassuun- 5 km 
alueellisessa opassuunni- 1 	10 km 

nitelmassa todeta toisin telmassa todeta toisin 1 
Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten sekä 

uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- ja mökkimajoitustunnusten kanssa. 
- 	 Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa joidenkin nähtävyys- ja kaikkien aktivi- 

teettimerkkiryhmiin kuuluvien tunnusten kanssa. Tällöin merkin tunnusosa esitetään mustana ja 
varustetaan sinisellä reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Nimeä on käy- 
tettävä, jos viitoitettava kohde sijaitsee tienvarsipalvelujen ulkopuolella. Erisnimen lisäksi ei käytetä 
kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.10 Leirintäalue (733) 

Merkillä voidaan osoittaa ulkoilulain (606/1973, 18 §) mukainen yleisessä 
matkailukäytössä toimiva leirintäalue. Yleisesti matkailulliseksi leirintäalu-
eeksi katsotaan alueet, joilla on vähintään yhden tähden tasoluokitusta vas-
taavat palvelut. Tasoluokituksena käytetään Leirintäalueiden (uokitusryhmän 
5-portaista tasoluokitusjärjestelmää. Tasoluokitusta ei kuitenkaan esitetä 
opastusmerkeissä. 

Opastuksen edellytyksenä on myös, että leirintäalueesta on todistetusti jätet-
ty asiaankuuluva leirintäalueilmoitus sijaintikunnan leirintäalueviranomaiselle 
ja että tämä hyväksyy alueen käyttötarkoituksen (ulkoilulaki 606/1973, 19-2 1 
§). Epäselvissä tapauksissa suosituksen leirintäalueen viitoituskelpoisuudes-
ta antaa Suomen Leirintäalueyhdistys ry. 

Taajamassa olevan leirintäalueen viitoitus 

Leirintäalueen viitoitus aloitetaan yleensä taajamaan johtavalta maantieltä, 
ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa ole muuta esitetty. 

Taajaman ulkopuolella olevan leirintäalueen viitoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä leirintäalueen viitoituk-
sen edellytyksenä on, että kohde synnyttää runsaasti liikennettä, tieverkon 
viitoitusta seurattaessa on ilmeinen harhaan ajon vaara tai liikennettä halu-
taan ohjata kohteeseen edullisinta reittiä esimerkiksi taajaman ohi. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva leirintä-
alue. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva leirintäalue voidaan viitoittaa, 
jos seuraavaan vastaavaan palveluun tien suunnassa on pitempi ajomatka 
kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. Periaattees-
ta voidaan poiketa, jos tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva leirintäalue on 
selkeästi tienvarsipalveluihin kuuluvaa kohdetta palveluvarustukseltaan mo-
nipuolisempi tai alueellinen opastussuunnitelma toteaa kohteen merkittäväk-
si. Tällöin liittymän yhdellä tulosuunnalla esitetään sekä päätien että risteä-
vän tien suunnassa olevan leirintäalueen ennakko-opastus. Yleensä valta- ja 
kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- 
tai kantatien suunnassa oleva leirintäalue ainoastaan harvaan asutulla seu-
dulla tai muualla silloin, kun lähiseudulla ei ole muita majoituskohteita tai 
1 e r i n tä ei u ei t a 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 
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Taulukko 9. Leirintäaluetunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

1 	Valtatie Seututie 1 	Harvaan asuttu seutu! II. Moottoritie, moottorilii- tai 
1 
1 	tai 1 	Pitkä tiejakso, jossa ei ole palveluja 	1 

MO/MOL 1 VT/KT STIYT kennetie tai runkotie* 
kantatie yhdystie 

Opatusetäisyydet Alueellisen opastussuunni- Yleensä 10 km 
Alueellisen opastussuunni- Yleensä 20 km 

(maksimi) 1 	telman mukaan telman mukaan 
Merkin kaytto 1 - 	Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten sekä 	1 1 	uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi-ja mökkimajoitustunnusten kanssa. 

- 	 Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa joidenkin nähtävyys- ja kaikkien aktiviteetti- 
1 	merkkiryhmiin kuuluvien tunnusten kanssa. Tällöin merkin tunnusosa esitetään mustana ja varuste- 

taan sinisellä reunanauhalla. 
Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäksi ei 

käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 
* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.11 Matkailuajoneuvoalue (734) 

Merkillä voidaan soittaa ulkoilulain (606/1973, 18 §) mukainen yleisessä 
matkailukäytössä toimiva matkailuajoneuvoalue, jossa on vähintään 25 mat-
kailuajoneuvopaikkaa. Yleisesti matkailulliseksi matkailuajoneuvoalueeksi 
katsotaan alueet, joilla on vähintään yhden tähden tasoluokitusta vastaavat 
palvelut. Tasoluokituksena käytetään Leirintäalueiden luokitusryhmän 5- 
portaista tan1<it(!siärfsteIm 	Taolunkiti 	e k tQnk 	n ptpt rn 
tusmerkiss 

Opastukse L cu yLdI c UI 	.yU, ULJ I1dUUiIUdjUI ,UUcIUUU 	U 	UUIU 

tetusti jätetty asiaankuuluva leirintäalueilmoitus sijaintikunnan leirintäaluevi-
ranomaiselle ja että tämä hyväksyy alueen käyttötarkoituksen (ulkoilulaki 
606/1973, 20-21 §). 

Epäselvissä tapauksissa suosituksen matkailuajoneuvoalueen viitoituskel-
poisuudesta antaa Suomen Leirintäalueyhdistys ry. 

Matkailuaioneuvoalueen viitoitus taajamassa ja taajaman ulkopuolella 

Matkailuajoneuvoalue viitoitetaan kuten leirintäalue, jos matkailuajoneuvoa-
lue on kohteen päätoiminto. Mikäli matkailuajoneuvoalue toimii jonkin muun 
kohteen oheistoimintona, määrää kohteen päätoiminto viitoitustavan. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 10. Matkalluajoneuvoaluetunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

1 Valtatie 	Seututie 	 Harvaan asuttu seutu / 
Moottoritie, moottorilii- 

tai 	i 	tai 	Pitkä tiejakso, jossa ei ole palveluja 
kennetie tai run kotie* 

	

kantatie yhdystie 	 MO/MOL 	 VT/KT STIYT 

Opastusetäisyydet 
(maksimi) 

Alueellisen opastussuun- 
nitelman mukaan 

Yleensä 
10 km 

Alueellisen opastussuun- 
nitelman mukaan 

Yleensä 
20 km 

Merkin käyttö - 	Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten se- 
kä uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- ja mökkimajoitustunnusten kanssa. 

- 	Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa joidenkin nähtävyys- ja kaikkien aktivi- 
teettimerkkiryhmiin kuuluvien tunnusten kanssa. Tällöin merkin tunnusosa esitetään mustana ja 

_____________________ varustetaan sinisellä reunanauhalla. 
Nimen käyttö 	Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen li- 

säksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä _____________________ 
* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla 
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4.12 Levähdysalue (741) ja pysäköintipaikka (677 ja 521) 

	

4 	Levähdysaluemerkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 384/94). 

Levähdysaluetunnuksella osoitetaan tienvarsipalveluihin kuuluva levähdys- 
alue, joka on tarkoitettu tienkäyttäjien lepoa, virkistäytymistä, ravitsemista 
taikka ajoneuvon huoltoa varten. Pysäköintipaikkatunnuksella osoitetaan py- 

.4 	säköintialue, joka on tarkoitettu pysäköimiseen ja lyhytaikaiseen levähtämi- 
seen. Tunnus valitaan alueen palvelutason mukaan. 

Levähdys- ja pysäköintialueet rakennelmineen ovat maantiehen kuuluvia 
_______ alueita. Pysäköintialueille saadaan sijoittaa laitteita, rakennelmia ja raken-

nuksia kioskimyymälää varten sekä levähdysalueille myös kahvilaa, ravinto-
laa, polttoaineenjakelua, moottoriajoneuvojen huoltoa ja muuta tienkäyttäjien 
palvelua varten. 

Levähdysalue tai pysäköintipaikka —merkeillä voidaan osoittaa myös yksityi-
sen omistama vastaavat palvelut tarjoama alue. 

Taajaman ulkopuolella olevan levähdys- tai pysäköintialueen viitoitus 

Moottoritiet, moottoriliikennetiet ja runkotiet 
Moottoritiehen, moottoriliikennetiehen ja runkotiehen kuuluva levähdys- tai 
pysäköintialue viitoitetaan aina. Levähdys- tai pysäköintialue ja niissä toimi-
vat palvelut, kuten ravintola, kahvila, huoltoasema, kioski tai uimaranta voi-
daan osoittaa siten, että ennakko-opastus aloitetaan 2-3 kilometriä ennen liit-
tymää. Levähdys- tai pysäköintialueella olevat palvelut viitoitetaan alueelli-
sen opastussuunnitelman mukaan. 

Valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet 
Levähdysalue- tai pysäköintialuetunnuksilla osoitetaan tienvarsipalveluihin 
kuuluva levähdys- tai pysäköintialue. Levähdys- tai pysäköintialue ja niissä 
toimivien palveluiden viitoitu ksessa voidaan käyttää ennakko-opastustaulua, 
joka sijoitetaan enintään kanden kilometrin etäisyydelle kohteesta. Viitoitus 
määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkkien käyttö 
Levähdys- ja pysäköintialueen tunnuksia voidaan käyttää muiden sinipoh-
jaisten tunnusten sekä uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- ja mökkima-
joitustunnusten kanssa. Levähdys- ja pysäköintialuetunnukset eivät esiinny 
samassa opastusmerkissä. 

Levähdysaluetunnus on aina opastustaulun päätunnus. Korkeatasoista le-
vähdysaluetta osoittavassa opastustaulussa voidaan normaalista kolmesta 
tunnuksesta poiketen esittää kohteen neljän tärkeimmän toiminnon tunnuk-
set, jotka asetetaan tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle levähdysalue-
tunnuksen jälkeen. 

Levähdysalue- tai pysäköintialueen opastustaulussa voidaan esittää matkai-
lualue ruskeassa värikentässä. Matkailualueen nimen yläpuolella esitetään 
enintään kolmen tärkeimmän palvelun tunnukset tärkeysjärjestyksessään 
vasemmalta oikealle. Monipuolisen matkailualueen yhteistä opastuspistettä 
osoitettaessa voidaan matkailualueen nimen yläpuolella esittää enintään 
kuuden tärkeimmän palvelun tunnukset. Tällöin opastustaulussa saa poikke- 
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uksellisesti olla yhteensä kaksitoista tienkäyttäjälle tarkoitettua tietoa, joita 
ovat tunnus, nuolikuvio, kohteen nimi, etäisyys kohteeseen jne. 

Opastustaulussa käytetään aina levähdysalueen nimeä moottoritiellä, moot-
toriliikennetiellä ja runkotiellä. Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen laatua ii-
maisevaa muuta tekstiä. Opastustaulun lisäkilvessä voidaan osoittaa alueen 
yhteydessä toimiva kioski. 

Levähdysalueeksi merkittävällä alueella tulee olla eristysalue, jolla alue ero-
tetaan ajoradasta sekä pysäköintialue ja oleskelualue. 

r __ 

Pysäköintialue on maantien molemmilla puolilla. 	 ______________________ 

II 
[+150° 

Pysäköintialue on vain maantien toisella puolella. 

Esimerkki pysäköintialueen opastusta vasta, kun pysäköintialue on maantien 
molemmilla puolilla ja kun pysäköintialue on vain maantien toisella puolella. 
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PYSÄKÖINTIALU E fl  

X\ 
1 '.  

LEVÄHDYSALUE 

EI 

Periaatteellinen kuva pvsäköinti-ja levähdysalueiden rT'hmittelvstä palvelu-
tcisOn mukaan. 
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4.13 Ulkoilualue (742) 

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

Merkillä voidaan osoittaa yleinen ulkoilualue, johon on järjestetty monipuoli-
set ulkoilu- ja retkeilymandollisuudet. Ulkoilualueella tulee olla sisäinen viitoi-
tus ja alueen huollon tulee olla järjestetty. Sisäisessä viitoituksessa suositel-
laan tieliikennelaissa tarkoitetun tien ulkopuolella käytettävän Suomen Stan-
dardisoimisliiton standardin (SFS 4424) "Ulkoilun ja urheilun merkit' mukai-
sia merkkejä. Merkin käytön edellytyksenä on myös, että ulkoilualueen ylläpi-
täjä vastaa alueen varustuksesta ja laadusta. 

Taajaman ulkopuolella olevan ulkoilualueen viitoitw:. 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
ulkoilualuetta, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva ulkoilu- 
alue. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva ulkoilualue voidaan viitoittaa, jos 
seuraavaan vastaavaan palveluun tien suunnassa on pitempi ajomatka kuin 
edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. Yleensä valta- ja 
kantatieltä voidaan osoittaa vain harvaan asutulla seudulla tienvarsipalvelu-
jen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva ulkoilualue. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 11. Ulkollualuetunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella 

Moottoritie, moottorului- Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu 

kennetie tai runkotie* katie yhdystie MO/MOL VT/KT STIYT 

Opastusetäisyydet Ei yleensä viitoiteta, ellei Ei yleensä viitoiteta, ellei 
(maksimi) alueellisessa opassuunni- 10 km 10 km alueellisessa opassuun- 20 km 20 km 

telmassa todeta toisin nitelmassa todeta toisin 
Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten seka 

uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- ja mökkimajoitustunnusten kanssa. 
- 	 Merkki voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa joidenkin nähtävyys- ja kaikkien aktivi- 

teettimerkkiryhmiin kuuluvien tunnusten ja mökkimajoitustunnuksen kanssa. Tällöin merkin tun- 
nusosa esitetään mustana ja varustetaan sinisellä reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäk- 
si ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta Ulkoilureitin tai vaellusreitin lähtöpiste voidaan osoittaa palvelukohteen osoiteviitalla, jonka kannassa 
käytetään luontokohteen tunnusta. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.14 Matkailutie (771) 

____________ 	Matkailutiemerkillä voidaan osoittaa vain Tiehallinnon Keskushallinnon erik- 
seen hyväksymä matkailutie. Tiehen liittyvän yksilöllisen tunnuksen käyttö 
edellyttää liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyntää. 

_____________ 	Matkailutien merkitsemiseen voidaan käyttää seuraavia ruskeapohjaisia 
. 	 opastusmerkkejä: nimikilpi, nimikilpi varustettuna nimen yläpuolella olevalla 

matkailutien yksilöllisellä tunnuksella sekä nuolikuviolla varustettu A- tai B- 
tyypin opastustaulu, jossa on matkailutien yksilöllinen tunnus matkailutien 
nimen kanssa tai ilman nimeä. Matkailutien nimikilvessä käytetään aina mat- 

. 

	

	kailutien yksilöllistä tunnusta, jos liikenne- ja viestintäministeriö on hyväksy- 
nyt tunnuksen käytön. 

Matkailutien taustaorganisaation suostumuksella voidaan matkailutien reitin 
varrella osoittaa myös matkailutiehen liittyviä palveluja. Tällöin matkailutien 
yksilöllinen tunnus lisätään opastustaulussa kohteen nimen eteen. 

Esimerkkejä matkailutien yksilöllisen tunnuksen sijoittamisesta palvelukoh-
teen opastustauluun. 

Matkailutien merkitsemisen edellytyksenä on, että 

- 	riittävät tienvarsipalvelut ovat valmiina ennen tien merkitsemistä. 
- 	hankkeella on selkeä taustaorganisaatio, jonka kanssa Tiehallinto asioi 

sopimus- ja kustannuskysymyksissä. 
- 	tiellä ja tien nimellä on jonkinlainen konkreettinen sisältö tai erityisluon- 

ne, kuten historiallisuus tai luonnonkauneus. 
- 	matkailutiellä on valtakunnallista tai kansainvälistä merkitystä. 
- 	tiellä on selkeä alku- ja loppupiste, joka on mieluiten rajanylityspaikka. 
- 	reitin ympäristö kestää lisääntyvän liikenteen aiheuttamat rasitukset. 
- 	reitillä voidaan liikennöidä myös linja-autoilla ja matkailuajoneuvoilla. 
- 	matkailutien markkinointiaineisto on valmiina. 

Merkin käyttö 

Matkailutien viitoittaminen edellyttää tiekohtaisen opastussuunn itelman laa-
timista ainakin matkailutien osalta. 

Matkailutie viitoitetaan vain matkailutien suuntaan, toisin sanoen matkailu- 
tietä ei viitoiteta risteävältä tieltä. Yleensä matkailutien nimikilpeä käytetään 
matkailutien reitillä vähintään merkittävimpien maanteiden liittymien jälkeen 
osoittamaan reitin jatkuvuutta. "Kohde risteävällä tiellä" —nuolikuviollista mat-
kailutien opastustaulua käytetään matkailutiellä reitin epäjatkuvuuskohdissa 
ennakkomerkkinä ennen tieverkon suunnistustaulua tai kohteeseen johtavaa 



54 	 Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden viitoitus 
TUNNUKSET 

liittymää osoittamaan reitin jatkumista risteävän tien suuntaan. Matkailutien 
yksilöllistä tunnusta ruskealla pohjalla käytetään osoittamaan matkailutien 
reitin jatkumista liittymän jälkeen suorassa suunnassa tilanteessa, jossa 
matkailutieltä on ennen liittymää ja/tai liittymän kohdalla osoitettu erkane-
vaan suuntaan matkailutien reittiin kuuluva palvelu. Matkailutien yksilöllinen 
tunnus ja matkailutien nimi voivat esiintyä myös opastuspistetaulussa ruske-
assa värikentässä osoittamassa paikkaa, jossa annetaan tietoa matkailutien 
nähtävyyksistä tai palvelu ista. 

Matkailutiemerkki ei vähennä liittymässä muiden palvelukohteiden opastus- 
merkkien määrää. Matkailutiemerkistä huolimatta liittymän yhdellä tulosuun-
nalla voi olla tieverkon viitoitukseen kuuluvan suunnistustaulun lisäksi kah-
dessa pystytystelineessä palvelukohteiden opastusmerkkejä. 

Merkin sijoittaminen 

Matkailutien merkki sijoitetaan liittymän jälkeen sellaiseen tienkohtaan, jo 
ta etäisyys lähimpään muuhun liikennemerkkiin on vähintään 150 metria 
Reitillä pysyminen varmistetaan toistamalla matkailutiekilpi tai tunnus j 
nuoli merkittävien liittymien jälkeen. Merkki tulee sijoittaa siten, ettei se ole 
näkemäesteenä liittymässä tai sisäkaarteessa. Matkailutien ennakkomerkki 
sijoitetaan 150-300 metriä ennen tieverkon suunnistustauTua tai kohtee 
seen johtavan tien liittymää. 

D Matkarlutien 
yksilöllinen tunnus 

Matkailutien reitti 

ST 	Suunnistustaulu 
ET 	Etäisyystaulu 

MALLLAN 	
r 

LOMAMÖKIT 	 - 

4, 

;iri; - Kuninkaanti 

.Ii- 1 
Kuninkaantie 

. 

Vähintään 150n 

ET 

ST 

ET 

Risteavalta tielta 
ei viitoiteta 
matkailutietä. 

4, 

Esimerkki matkailutien merkitsemisestä ja opastuksessa käytettävistä mer-
keistä. 
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4.15 Nähtävyydet (772) 

Nähtävyysmerkkiryhmään kuuluvat seuraavat tunnukset: 

- 	Museo tai historiallinen rakennus (772 a) 
- Maailmanperintökohde (772 b) 
- Luontokohde (772 c) 
- Näköalapaikka (772 d) 
- 	Eläintarha tai —puisto (772 e) 
- Muu nähtävyys (772 f) 

Nähtävyysmerkkiryhmään kuuluvat tunnukset vahvistetaan tieliikennease-
tuksessa. 

Nähtävyysmerkkiryhmän tunnus on yleensä kohteen päätoiminto. Samaa 
kohdetta voidaan osoittaa vain yhdellä nähtävyysmerkkiryhmän tunnuksella. 
Nähtävyysmerkkiryhmän tunnuksen yhteydessä käytetään aina kohteen ni-
meä tai kohteen laatua kuvaavaa tekstiä. 

Nähtävyyttä osoittavan palvelukohteen opastustaul un ja palvelukohteen 
osoiteviitan sekä tämän ennakkomerkin pohjaväri on ruskea. Pohjaväriltään 
ruskeassa nähtävyyttä osoittavassa palvelukohteen opastustau lussa voi 
esiintyä joitakin sinipohjaisia tunnuksia, jotka tällöin esitetään valkoisessa 
tunnuskentässä mustana varustettuna sinisellä reunanauhalla. 

Nähtävyysmerkkiryhmän merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 

II 0 
Museo tai historial- 	Maailmanperintö- 

	Luontokohde 	Näkäalapaikka 
lisesti merkittävä 
	

kohde 
rakennus 

Eläintarha tai 	Muu nähtävyys 
-puisto 

Nähtävyysmerkkiryhmään kuuluvat tunnukset. 

Liikuntapaikat ja urheiluareenat 

Liikuntapaikkoja ja urheiluareenoita ei viitoiteta nähtävyysmerkkiryhmään 
kuuluvilla tunnuksilla. Merkittävät liikuntapaikat ja urheiluareenat voidaan vii-
toittaa erityiskohteena tieverkon opastusmerkeillä alueellisen opastussuunni-
telman mukaisesti. 
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Esimerkkejä nähtävyy.smerkkiryhmän palvelukohteen opastusmerkeistä. 
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4.15.1 	Museo tai historiallinen rakennus (772 a) 

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

Merkiliä voidaan osoittaa maakunnallisesti merkittävä museo, historiallisesti 
merkittävä rakennus tai yleensä rakennushistoriallinen kohde. Merkillä ei 
yleensä osoiteta toimivaa seurakuntakirkkoa. Opastuksen edellytyksenä on 
myös, että kohteet ovat hyvin hoidettuja, aukioloajoiltaan riittäviä ja avoinna 
kesäaikaan vähintään viitenä päivänä viikossa. Kohteen kunnossapitäjä tu-
lee olla määritelty ja maanteiltä viitoitettavassa kohteessa tulee olla riittävästi 
pysäköintitilaa. 

Suosituksen museon, historiallisesti merkittävän rakennuksen tai rakennus- 
historiallisen kohteen viitoituskelpoisuudesta antaa Museovirasto. Museoista 
viitoituskelpoisia ovat yleensä ainakin maakunnan merkittävimpään neljän-
nekseen kuuluvat kohteet. 

Taaiamassa olevan museon tai historiallisen rakennuksen viitoitus 
Taajamassa sijaitseva museo tai historiallinen rakennus voidaan viitoittaa lä-
hiopastuksena, jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve tai viitoitustarve on 
todettu kunnan opastussuunnitelmassa. Taajamassa olevaa kohdetta ei 
yleensä viitoiteta maantieltä. 

Taaiaman ulkoouolella olevan museon tai historiallisen rakennuksen 
vi itoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
museota tai historiallisesti merkittävää rakennusta, ellei alueellisessa 
opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva tai tien-
varsipalvelujen ulkopuolella oleva museo tai historiallinen rakennus. Yleensä 
valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteä-
vän valta- tai kantatien suunnassa oleva museo tai historiallinen rakennus 
vain, jos kohde on maakunnallisesti erittäin tärkeä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 12. Museon tai historiallisen rakennuksen käyttö taajaman ulko-
puolella. 

Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu ____ 
Moottoritie, moottorului- 

1 11.11. kennetie tai runkotie* 
kantatie yhdystie MO/MOL VT/KT STIYT 

Opastusetäisyydet Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensä Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensä 
(maksimi) alueellisessa opassuun- 10 km alueellisessa opassuun- 20 km nitelmassa todeta toisin nitelmassa todeta toisin 
Merkin käyttö - 	 Merkki on aina kohteen päätoiminto ja sitä käytetään vain ruskeapohjaisessa opastustaulussa 

tai palvelukohteen osoiteviitassa. 
- 	 Merkkiä voidaan käyttää muiden tunnusten kanssa. 
- 	 Museota tai historiallista rakennusta osoittavassa opastustaulussa esitetään muiden ruskeapoh- 

jaisten merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varustettu- 
na sinisellä reunanauhalla. 

- 	 Merkkiä voidaan käyttää opastuspistetunnuksen yhteydessä. Tällöin merkki ja museon tai histo- 
riallisesti merkittävän rakennuksen nimi esitetään sinipohjaisessa opastustaulussa ruskeassa 
värikentässä. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään aina kohteen nimeä tai laatua kuvaavaa tekstiä. 
Muuta Merkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä, jossa ilmoitetaan kohteen aukioloaika. Aukioloaikojen 

merkinnöissä käytetään tieliikenneasetuksen liikennemerkkejä koskevia säännöksiä (tieliikennease- 
tus 182/82. 21 §,). 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.15.2 	Maailmanperintökohde (772 b) 

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

Merkillä voidaan osoittaa Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluva kult- D tuuri- tai luonnonperintökohde. Ehdotukset maailmanperintökohteiksi käsitel- 
lään Unescon maailmanperintökomiteassa, johon jäsenmaat valitaan kuu- 
deksi vuodeksi kerrallaan. Opastuksen edellytyksenä on myös, että kohde 
on hyvin hoidettu, turvallinen liikkua ja aukioloajoiltaan riittävä. Kohteen kun- 
nossapitäjä tulee olla määritelty ja maantieltä viitoitettavassa kohteessa tulee Suomen maailmanperin-

tökohteita vuonna 2007 
olla riittävästi pysäköintitilaa. - 	 Suomenlinna 

Maailmanperintöluetteloon pääseminen edellyttää kulttuuriperintökohteelta, - 	 Vanha Rauma 
- 	 Petäjäveden vanha 

että se on inhimillisen luovuuden mestariteos tai poikkeuksellisen merkittävä kirkko 
todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Kohde voi olla mer- - 	 Verlan puuhiomoja 
kittävää historiallista aikakautta edustava rakennustyyppi tai kuvastaa tietyn pahvitehdas 

kulttuurin perinteistä asutusta. Se voi myös liittyä tapahtumiin, eläviin perin- - 	 Sammallandenmaen 

teisiin, aatteisiin, uskontoihin ja uskomuksiin tai taiteellisiin ja kirjallisiin teok- pronssikautinen röyk-
kiöalue 

sun. Luonnonperintökohde voi kertoa maapallon historian tärkeästä kehitys- 
- 	 Struven ketju 

vaiheesta tai olla esimerkki käynnissä olevasta ekologisesta tai biologisesta Merenkurkun saansto 
muutoksesta. Se voi edustaa poikkeuksellisen kaunista maisemaa tai olla 
uhanalaisen eläinlajin tyyssija (Lähde: Opetusministeriö). 

Taajamassa olevan maailmanperintökohteen viitoitus 
Taajamassa sijaitseva maailmanperintökohde voidaan viitoittaa lähiopastuk- 
sena, jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve tai viitoitustarve on todettu 
kunnan opastussuunnitelmassa. Taajamassa olevaa kohdetta ei yleensä vii- 
toiteta maantieltä. 

Taalaman ulkopuolella olevan maailmanperintökohteen viitoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
maailmanperintökohdetta, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa to-
deta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva tai tien-
varsipalvelujen ulkopuolella oleva maailmanperintökohde. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 14. Maailman perintökohdetunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Valtatie 	Seututie 	 Harvaan asuttu seutu 

IJ

,\ 	Moottoritue, moottorilui- 
kennetie tai runkotie* 	kantatie 	yhdystie 	MO/MOL 	VT/KT 

Opastusetäisyydet 	Ei yleensä viitoiteta, ellei 	 Ei yleensä viitoiteta, ellei 
(maksimi) 	 alueellisessa opassuunni- 	Yleensä 10 km 	alueellisessa opassuun- 	Yleensä 20 km 

____________________ 	telmassa todeta toisin 	_____________________ 	nitelmassa todeta toisin 	_________________ 
Merkin käyttö 	- 	Merkki on aina kohteen päätoiminto ja sitä käytetään vain ruskeapohjaisessa opastustaulussa 

tai palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä. 
- 	Merkkiä käytetään yleensä yksinään. 
- 	Merkkiä voidaan käyttää opastuspistetunnuksen yhteydessä. Tällöin merkki ja maailmanperintö- 

kohteen nimi esitetään sinipohjaisessa opastustaulussa ruskeassa värikentässä. 
- 	Jos maailmanperintökohde sijaitsee alueella, jossa on paljon opastettavia asioita, opastetaan 

____________________ 	tienkäyttäjät aluksi opastuspisteeseen käyttäen alueen maantieteellistä nimeä. 
Nimen käyttö 	Merkin yhteydessä käytetään aina kohteen nimeä tai laatua kuvaavaa tekstiä. 
Muuta 	 Merkin yhteydessä voidaan tarvittaessa käyttää lisäkilpeä, jossa ilmoitetaan aukioloaika. Aukioloai- 

kojen merkinnöissä käytetään tieliikenneasetuksen liikennemerkkejä koskevia säännöksiä (tieliiken- 
__________________ rieasetus 182/82, 21 §). 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla 
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4.15.3 Luontokohde (772 c) 

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

Merkillä voidaan osoittaa kansallispuisto, luontokeskus tai merkittävä luon-
nonnähtävyys taikka muuten arvokas luontokohde. 

Kansallispuistossa on luonto- ja retkeilypolkuja sekä muita nähtävyysreittejä, 
jotka yleensä alkavat ja päättyvät kansallispuiston opastuspisteeseen. Luon-
nonnähtävyyden tai muun arvokkaan luontokohteen opastuksen edellytyk-
senä on, että kohde on turvallinen, varustettu matkailijoiden vastaanottamis-
ta varten sekä kohteella on ylläpitäjä, joka vastaa alueen varustuksesta ja 
laadusta. Kohteen varustuksen vähimmäisvaatimus on pysäköintimandolli-
suus, opastuskartta ja järjestetty jätehuolto. 

Suosituksen kansallispuiston ja luontokeskuksen viitoituskelpoisuudesta an-
taa Metsähaltitus. Suosituksen luonnonnähtävyyden tai muun arvokkaan 
luontokohteen viitoituskelpoisuudesta antaa alueellinen ympäristökeskus. 

Luontokohteen sisäisessä viitoituksessa suositellaan tieliikennelaissa tarkoi-
tetun tien ulkopuolella käytettävän Suomen Standardisoimisliiton standardin 
(SFS 4424) "Ulkoilun ja urheilun merkit" mukaisia merkkejä. 

Taajaman ulkopuolella olevan luontokohteen viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
kansallispuistoa, luontokeskusta, luonnonnähtävyyttä tai muuta luonto- 
kohdetta, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva tai tien-
varsipalvelujen ulkopuolella oleva kansallispuisto, luontokeskus, luonnon- 
nähtävyys tai muu luontokohde. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoit-
taa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa 
oleva kansallispuisto, luontokeskus, luonnonnähtävyys tai muu luontokohde 
vain, jos kohde on maakunnallisesti erittäin tärkeä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Kansallispuiston viitoituksen erityispiirteitä 
Jos kansallispuisto sijaitsee alueella, jossa on paljon opastettavia asioita, 
opastetaan tienkäyttäjät aluksi opastuspisteeseen käyttäen alueen nimeä. 
Kansallispuistoon saapuminen voidaan osoittaa alueen rajalle asetetulla pai-
kannimikilvellä. Opastustaulussa ja paikannimikilvessä kansallispuiston ni-
meen lisätään teksti KANSALLISPUISTO (NATIONALPARK). Opastustau-
luun ei lisätä KANSALLISPUISTO (NATIONALPARK) -tekstiä, jos alueen 
nimellä opastetaan myös muihin palvelukohteisiin. Kielten järjestyksen osalta 
noudatetaan liikenneministeriön päätöstä liikenteenohjauslaitteista (LMP 
384/94, 1O). 

Kansallispuiston opastuspisteessä sijaitsevassa opastuskartassa esitetään 
kansallispuiston toiminnot. Kansallispuistosta kertova selvitys suositellaan 
esitettävän suomen, ruotsin, englannin, saksan ja venäjän kielillä. 
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Taulukko 14. Luontokohdetunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Moottorutue, moottorilii- Valtatie 
tai 

Seututie 
tai 

Harvaan asuttu seutu 

kennetie tai runkotie* 
kantatie yhdystie MO/MOL VT/KT STIYT 

Opastusetäisyydet 
• 

Ei yleensä viitoiteta, ellei 
. 	 . 

.. Yleensa Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensa (maksimi) alueellisessa opassuunni- 
10km 

. alueellisessa opassuun- 
20km telmassa todeta toisin . . 	. nitelmassa todeta toisin 

Merkin käyttö Kansallispuisto: 
- 	Merkki on aina kohteen päätoiminto ja sitä käytetään vain ruskeapohjaisessa opastustaulussa. 
- 	Merkkiä käytetään yleensä yksinään. 
- 	Merkkiä voidaan käyttää opastuspistetunnuksen yhteydessä. Tällöin merkki ja kansallispuiston 

nimi esitetään sinipohjaisessa opastustaulussa ruskeassa värikentässä. 
- 	Jos kansallispuisto sijaitsee alueella, jossa on paljon opastettavia asioita, opastetaan tienkäyttä- 

jät aluksi opastuspisteeseen käyttäen alueen maantieteellistä nimeä. 
Luontokeskus: 
- 	Jos luontokeskus toimii kansallispuiston opastuspaikkana, opastetaan tienkäyttäjä luontokes- 

kukseen kansallispuiston viitoituksella. Kansallispuiston ja luontokeskuksen opastuspisteen 
opastustaulussa voidaan luontokeskuksen nimi esittää kansallispuiston nimen alapuolella. Täl- 
löin merkki sekä kansallispuiston ja luontokeskuksen nimi esitetään sinipohjaisessa opastustau- 
lussa ruskeassa värikentässä. 

- 	Muutoin luontokeskuksen viitoituksessa toimitaan luonnonnähtävyyden tai muun luontokohteen 
tapaan. 

Luonnonnähtävyys tai muu luontokohde: 
- 	Merkki on aina kohteen päätoiminto ja sitä käytetään vain ruskeapohjaisessa opastustaulussa 

tai palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä. 
- 	Merkkiä voidaan käyttää muiden tunnusten kanssa. 
- 	Luonnonnähtävyyttä tai muuta luontokohdetta osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa 

esitetään muiden ruskeapohjaisten merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien 
tunnusosat mustina varustettuna sinisellä reunanauhalla. 

- 	Merkkiä voidaan käyttää opastuspistetunnuksen yhteydessä. Tällöin merkki ja luonnonnähtä- 
vyyden tai muun luontokohteen nimi esitetään sinipohjaisessa opastustaulussa ruskeassa väri- 
kentässä. 

Nimen käyttö Kansallispuisto: 
- 	Merkin yhteydessä käytetään aina kohteen nimeä. 
- 	Opastustaulussa kansallispuiston nimeen lisätään teksti KANSALLISPUISTO (NATIONAL- 

PARK). KANSALLISPUISTO -tekstiä ei lisätä, jos alueen nimellä opastetaan myös muihin pal- 
velukohteisiin. Kielten järjestyksen osalta noudatetaan liikenneministeriön päätöstä liikenteen- 
ohjauslaitteista (LMP 384/94, 10 §). 

Luontokeskus: 
- 	Merkin yhteydessä käytetään aina kohteen nimeä. 
Luonnonnähtävyys tai muu luontokohde: 
- 	Merkin yhteydessä käytetään aina kohteen nimeä tai laatua ilmaisevaa tekstiä. 

Muuta Luontokeskusta osoitettaessa voidaan merkin yhteydessä käyttää tarvittaessa lisäkilpeä, jossa ilmoi- 
tetaan aukioloaika. Aukioloaikojen merkinnöissä käytetään tieliikenneasetuksen liikennemerkkejä 
koskevia säännöksiä (tieliikenneasetus 182/82, 21 §). 

Ulkoilureitin tai vaellusreitin lähtöpiste voidaan osoittaa palvelukohteen osoiteviitalla, jonka kannassa 
käytetään uontokohteen tunnusta. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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KANSALLISPUISTON OPASTLIS LMAN OPASTUSPISTETTÄ 

- 

Mallijarven 
kansallisp 

!%. — 	 _________ 

;1ST 

ST 	W 	
TVTIENVIITTA 
ST SUUNNISTUSTAULU 

KANSALLISPUISTON OPASTUS OSOITETAAN ALUEEN OPASTUSPISTEESEEN 

•I'I 
Tarvittaessa 

KANSALLISPUISTON OPASTUSPISTE SIJAITSEE ALUEEN SISÄLLÄ. 
LUONTOKESKUS TOIMII KANSALLISPUISTON OPASTUSPAIKKANA. 

Luostokeskus 
Mänty 

Tarvittaessa 

MaIIiauven 	- 
jcansaIIspuist 

TartIaessa 

TV-
ST - 

Esimerkkejä kansallispuiston viitoittamisesta. 
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KANSALLISPUISTON JA ERINIMISEN MATKAILUALUEEN OPASTUS, KUN NIILLÄ ON YHTEINEN OPASTUSPISTE 	 TV TIENVIITTA 
ST = SUUNNISTUSTAULIJ 
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Esimerkkejä kansallispuiston viitoittamisesta. 
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4.15.4 Näköalapaikka (772 d) 

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

A 	Merkillä voidaan osoittaa turvallinen ja matkailijoiden vastaanottamista var- 
ten varustettu näköalapaikka. Opastuksen edellytyksenä on myös, että koh-
teella on ylläpitäjä, joka vastaa paikan varustuksesta ja laadusta. Näköala- 
paikan varustuksen vähimmäisvaatimus on liikenteellisesti turvallinen pysä-
köintimandollisuus ja järjestetty jätehuolto. Kävelymatka pysäköintialueelta 
näköalapaikalle tulee olla turvallinen. 

Taajamassa olevan näköalapaikan viitoitus 
Taajamassa sijaitseva näköalapaikka voidaan viitoittaa lähiopastuksena, jos 
viitoitukselle on liikenteellinen tarve tai viitoitustarve on todettu kunnan opas-
tussuunnitelmassa. Kohde voidaan tarvittaessa viitoittaa maantieltä, jos se 
on maakunnallisesti merkittävä. 

Taajaman ulkopuolella olevan näköalapaikan viitoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotieltä ei yleensä osoiteta 
näköalapaikkaa, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva tai tien-
varsipalvelujen ulkopuolella oleva näköalapaikka. Yleensä valta- ja kantatiel-
tä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kanta- 
tien suunnassa oleva näköalapaikka vain, jos kohde on maakunnallisesti 
erittäin tärkeä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 16. Näköala paikkatunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu 
Tfr Moottoritie, moottorilii- 

kennetie tai runkotie* kantatie yhdystie MO/MOL VT/KT 

Opastusetäisyydet Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensä Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensä 
(maksimi) alueellisessa opassuun- 10 km alueellisessa opassuun- 20 km 

nitelmassa todeta toisin nitelmassa todeta toisin 
Merkin käyttö - 	 Merkki on yleensä kohteen päätoiminto ja sitä käytetään vain ruskeapohjaisessa opastustaulus- 

sa tai palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä. 
- 	 Merkkiä voidaan käyttää muiden tunnusten kanssa. 
- 	 Näköalapaikkaa osoittavassa opastustaulussa esitetään muiden ruskeapohjaisten merkkien tun- 

nusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varustettuna sinisellä reuna- 
nauhalla. 

- 	 Merkkiä voidaan käyttää opastuspistetunnuksen yhteydessä. Tällöin merkki ja näköalapaikan 
nimi esitetään sinipohjaisessa opastustaulussa ruskeassa värikentässä. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään aina kohteen nimeä tai laatua kuvaavaa tekstiä. 
Muuta Merkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä, jossa ilmoitetaan kohteen aukioloaika. Poik- 

keukselliset aukioloajat ilmoitetaan aina, mutta tällöin tulee harkita kohteen viitoitustarvetta. Aukiolo- 
aikojen merkinnöissä käytetään tieliikenneasetuksen liikennemerkkejä koskevia säännöksiä (tielii- 
kenneasetLls 182/82, 21 §). 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.15.5 Eläintarha tai -puisto (772 e) 

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

Merkillä voidaan osoittaa runsaasti liikennettä synnyttävä valtakunnallisesti 
tai maakunnallisesti merkittävä eläintarha tai —puisto, jolla on riittävä kävijä-
määrä. 

Eläintarhan tai —puiston viitoituskelpoisuuden edellytyksenä eri maanteillä 
ovat seuraavat kävijämäärät: 

- 	Moottoritiet ja moottoriliikennetiet sekä runkotiet, vuosittain vähintään 
75 000 vierailijaa. 

- 	Vattatiet ja kantatiet, jotka eivät ole moottori-, moottoriliikenne- tai runko 
teitä, vuosittain vähintään 30 000 vierailijaa. 

- 	Seututietja yhdystiet, vuosittain vähintään 15000 vierailijaa 

Uuden eläinpuiston tai -tarhan viitoituskelpoisuus perustuu kävin:o.0 
vioon. ViitoitunkepnH 'i Hn tarkisarninen aotataun komannei -  tominLa 
vuoden jälkeen 

Kohteen viitoitua eno- euaO, oo kavioniaa;a kuhmossa kolmena vuonna 
peräkkäin alittaa moottori-, moottoriliikenne- ja runkoteillä 50 000, valta- ja 
kantateillä 20000 ja seutu-ja yhdysteillä 10000 vierailijan rajan. 

Taajamassa olevan eläintarhan tai -puiston viitoitus 
Taajamassa oleva eläintarha tai -puisto voidaan tarvittaessa osoittaa katu-
verkolla, jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve tai viitoitustarve on todettu 
kunnan opastussuunnitelmassa. Viitoitus voidaan aloittaa siltä maantieltä 
joka on kyseisen suunnan pääasiallinen sisääntuloväylä. Viitoitus määritel-
lään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taaiaman ulkopuolella olevan eläintarhan tai -puiston viitoitus 
Kaikilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva tai tien-
varsipalvelujen ulkopuolella oleva eläintarha- tai puisto, jos kohteen kävijä-
määrä täyttää opastuskelpoisuuden. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan 
osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suun-
nassa oleva eläintarha- tai puisto vain, jos kohde on maakunnallisesti erittäin 
tärkeä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 16. Eläintarha- tai eläin puistotunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

1 Mooftoritie, moot- 1 	Valtatie 1 	Seututie 1 	Harvaan asuttu seutu 
toriliikennetie tai tai 1 	tai 

runkotie* kantatie yhdystie MO/MOL VT/KT STIYT 

Opatusetäisydet Yleensä 10 km 
1 	Yleensä Yleensä 20 km 1 (maksimi) 1 10 km 1 

Merkin käyttö 1 - 	 Merkki on aina kohteen päätoiminto ja sitä käytetään vain ruskeapohjaisessa opastustaulussa 
1 	tai palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä. 
- 	 Merkkiä käytetään yleensä yksinään. 
- 	 Merkkiä voidaan käyttää opastuspistetunnuksen yhteydessä. Tällöin merkki ja eläintarhan tai - 

puiston nimi esitetään sinipohjaisessa opastustaulussa ruskeassa värikentässä. 
Nimen käyttö 1 Merkin yhteydessä käetään aina kohteen nimeä tai laatua kuvaavaa tekstiä. 
Muuta Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastustaulut joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.15.6 Muu nähtävyys (772 f) 

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

Merkillä voidaan osoittaa muu nähtävyys, jota ei ole määritelty merkeillä 
772a-772e. Muu nähtävyys voi olla arkeologinen kohde, muistomerkki, tai-
teellinen nähtävyys tai historiallinen nähtävyys, joka ei ole rakennus. Tällai-
sia nähtävyyksiä ovat muun muassa linnavuoret, muinaisjäännösalueet, lin-
nojen rauniot, linnoitukset, sotiin liittyvät vallit ja muut rakennelmat, kanavat, 
sillat, museotiet, kansalliset kaupunkipuistot ja kokonaisuudet, joissa on 
useanlaisia elementtejä. 

Suosituksen merkittävästä historiallisesta nähtävyydestä antaa Museoviras-
to. Suosituksen merkittävästä taiteellisesta nähtävyydestä antaa läänin tai-
detoimikunta. 

Merkkiä ei käytetä urheilu- ja liikuntapaikkojen, messukeskusten eikä muiden 
vastaavan tyyppisten kohteiden osoittamiseen. 

Taaiamassa olevan muun nähtävyyden viitoitus 
Taajamassa sijaitseva muu nähtävyys voidaan tarvittaessa viitoittaa lähi-
opastuksena, jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve tai viitoitustarve on to-
dettu kunnan opastussuunnitelmassa. Taajamassa olevaa kohdetta ei 
yleensä viitoiteta maantieltä. 

Taalaman ulkopuolella muun nähtävyyden viitoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
merkillä osoitettavaa muuta nähtävyyttä, ellei alueellisessa opastussuun-
nitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva tai tien-
varsipalvelujen ulkopuolella oleva muu nähtävyys. Yleensä valta- ja kanta- 
tieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai 
kantatien suunnassa oleva muu nähtävyys vain, jos kohde on maakunnalli-
sesti erittäin tärkeä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 17. Muu nähtävyys -tunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu 

g 
Moottoritie, moottorilii- 

kennetie tai runkotie kantatie yhdystie MO/MOL 

Opastusetäisyydet Ei yleensä viitoiteta 	ellei .. Yleensa Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensa (maksmi) alueellisessa opassuun- 10 km 
. alueellisessa opassuun- 20 km nitelmassa todeta toisin nitelmassa todeta toisin 

Merkin käyttö - 	 Merkki on aina kohteen päätoiminto ja siksi sitä käytetään vain ruskeapohjaisessa opastustau- 
lussa tai palvelukohteen osoiteviitassa. 

- 	 Merkkiä voidaan käyttää muiden tunnusten kanssa. 
- 	 Muuta nähtävyyttä osoittavassa opastustaulussa esitetään muiden ruskeapohjaisten merkkien 

tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varustettuna sinisellä reuna- 
nauhalla. 

- 	 Merkkiä voidaan käyttää opastuspistetunnuksen yhteydessä. Tällöin merkki ja nähtävyyden nimi 
esitetään sinipohjaisessa opastustaulussa ruskeassa värikentässä. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään aina kohteen nimeä tai laatua kuvaavaa tekstiä. 
Muuta Merkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä, jossa ilmoitetaan kohteen aukioloaika. Aukioloaikojen 

merkinnöissä käytetään tieliikenneasetuksen liikennemerkkejä koskevia säännöksiä (tieliikennease- 
tus 182/82, 21 §). 

* Jkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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Tiem useokohteet 

Tiemuseokohde on historiallisesti merkittävä tie tai silta. 

Museosillan viitoitus 
Museosillan läheisyyteen suositellaan rakennettavaksi levähdysalue, jonne 
tienkäyttäjä opastetaan nähtävyyden yleismerkin ja levähdysalueen tunnuk-
sella sekä kohteen nimellä varustetulla opastustaululla. Jos levähdysaluetta 
ei ole, voidaan museosilta merkitä paikannimikilvellä tai sillalle johtavan po-
lun tai yksityisen tien liittymään asetettavalla palvelukohteen osoiteviitalla. 

Levähdysalueelle sijoitetaan museosillan paikan ja rakentamisen historiasta 
kertova taulu suomen, ruotsin, englannin, saksan ja tapauskohtaisesti myös 
saamen tai venäjän kielellä. Ellei erillistä aluetta ole, taulu sijoitetaan museo- 
sillan välittömään läheisyyteen. Historiasta kertovaa taulua ei osoiteta opas-
tuspistemerkiuä. 

Merkin käyttö 
Museosilta osoitetaan opastustaululla, jossa on nähtävyyden yleistunnuksen 
lisäksi sillan erisnimi. Viitoitus aloitetaan yleensä museosillan läheisyydestä 
tai lähimmältä maantieltä. 

Esimerkki museosi/lan viitoituksesta. 

Museotien viitoitus 
Viitoitus aloitetaan yleensä museotien läheisyydestä tai lähimmältä maantiel-
tä. 

Merkin käyttö 
Museotie osoitetaan opastustaululla, jossa on nähtävyyden yleismerkin tun-
nuksen lisäksi teksti MUSEOTIE. Museotien pituus ilmoitetaan lisäkilvessä. 
Opastustaulu sijoitetaan museotien alkukohtaan. Opastustaulussa voidaan 
osoittaa myös museotien opastuspisteen sijainti. 

Opastuspiste sijoitetaan museotien varrelle tai museotien alkuun, jos museo- 
tie on yli viisi kilometriä pitkä. Museotien opastuskartassa esitetään nähtä-
vyyden yleismerkin tunnus ja tien mandollinen museonimi, kaavapiirros ties-
tä, mittakaava sekä selvitys tien historiasta suomen, ruotsin, englannin, sak-
san ja mielellään myös venäjän kielellä. Opastuskarttaan merkityt museotien 
alueella olevat kohteet voidaan osoittaa paikannimikilvellä tai osoiteviitalla. 
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Esimerkki museotien opastuskartasta. Opastuskartan asiat tulisi esit-
lait suomen, ruotsin, englannin ja saksan kielen lisäksi mielellään 
myös venäjän kielellä 

Museotie opastetaan vastaavalla 
tavalla myös toisesta 
suunnasta. 	 - 

II 

MUSEOTIE 

Esimerkki pitkän museotien ja sen opastuskartan viiloituksesla, 	Esimerkki lyhyen museotien viitoiluksesla. 

Esimerkki museotien viitoiluksesta lähimmältä maantiellä. 

Esimerkkejä museotien viitoituksesta. 
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4.16 Aktiviteetit (773) 

Aktiviteettimerkkiryhmään kuuluvat seuraavat tunnukset: 

- 	Uintipaikka (773 a) 
- Kalastuspaikka (773 b) 
- 	Hiihtohissi (773 c) 
- Golfkenttä (773 d) 
- Huvi- tai teemapuisto (773 e) 

Aktiviteettimerkkiryhmän tun nuksen yhteydessä käytetään yleensä kohteen 
nimeä tai kohteen laatua kuvaavaa tekstiä, jos kyseessä on kohteen päätoi-
m into. Aktiviteettiä osoittavan palvelukohteen opastustaulun ja palvelukoh-
teen osoiteviitan sekä tämän ennakkomerkin pohjaväri on ruskea. Pohjaväril-
tään ruskeassa palvelukohteen opastustaulussa voi esiintyä sinipohjaisia 
tunnuksia, jotka tällöin esitetään valkoisessa tunnuskentässä mustana va-
rustettuna sinisellä reunanauhalla. 

Sinipohjaisessa palvelukohteen opastustaulussa voidaan esittää oheistoi-
mintona pohjaväriltään ruskeista opastusmerkeistä uintipaikka-, kalastus- 
paikka-, hiihtohissi- tai mökkimajoitustunnukset muiden sinipohjaisten tun-
nusten tapaan. Muita ruskeapohjaisia tunnuksia ei voida esittää sinipohjai-
sessa palvelukohteen opastustaulussa. Palvelukohteen opastaustaulujen 
esimerkkikuvia on esitetty tunnuskohtaisissa tarkasteluissa. 

Taajamassa olevaa aktiviteettia ei yleensä osoiteta maantieltä, ellei kohdetta 
katsota alueellisessa opastussuunnitelmassa tärkeäksi. 

1110 LE 
Uintipaikka 	 Kalastuspaikka 	 Hiihtohissi o 0 
Golfkenttä 	 Huvi- tai 

teemapuisto 

A ktiviteettimerkkiryhmään kuuluvat tunnukset. 

Liikuntapaikat ja urheiluareenat 

Liikuntapaikkoja ja urheiluareenoita ei viitoiteta aktiviteettiryhmään kuuluvilla 
tunnuksilla. Merkittävät liikuntapaikat ja urheiluareenat voidaan viitoittaa eri-
tyiskohteena tieverkon opastusmerkeillä alueellisen opastussuunnitelman 
mukaisesti. 
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4.16.1 	Uintipaikka (773 a) 

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

Merkillä voidaan osoittaa kunnan terveysviranomaisen yleiseen käyttöön hy-
väksymä uimaranta, uimala tai uimahalli. 

Taajamassa olevan uintipaikan viitoitus 
Taajamassa oleva uintipaikka voidaan tarvittaessa viitoittaa lähiopastuksena, 
jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve. Lähiopastukseen voidaan käyttää 
myös palvelukohteen osoiteviittaa. Viitoitus määritellään tarkemmin alueelli-
sessa opastussuunnitelmassa. 

Taalaman ulkopuolella olevan uintipaikan viitoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
uintipaikkaa, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 
Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva uintipaik-
ka. Yleensä valta- ja kantatieltä ei osoiteta risteävän valta- tai kantatien 
suunnassa olevaa uintipaikkaa. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Uintipaikkatunnus voi esiintyä pohja väriltään ruskeassa ja sinisessä palvelu- 
kohteen opastustaulussa. Sinipohjaisessa opastustaulussa uintipaikka on 
aina oheistoiminto. 

Taulukko 18. Uintipaikkatunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Moottoritie, mootto- Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu 

MO/MOL VT/KT 1 riIiikennke:tai run- 
kantatie yhdystie 

Opastusetäisyydet Ei yleensä viitoiteta, Tienvarsipalveluihin kuu- Ei yleensä viitoiteta, Tienvarsipalveluihin 
(maksimi) ellei alueellisessa luva kohde alueellisen ellei alueellisessa kuuluva kohde alueelli- 

opassuunnitelmassa opastussuunnitelman opassuunnitelmas- sen opastussuunnitel- 
todeta toisin mukaan sa todeta toisin man mukaan 

Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää muiden tunnusten kanssa. 
Uintipaikan ollessa päätoiminto, opastustaulun tai palvelukohteen osoiteviitan ja tämän ennak- 
komerkin pohjaväri on ruskea. 

- 	 Päätoimintona uintipaikkaa osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään muiden 
ruskeapohjaisten merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina 
varustettuna sinisellä reunanauhalla. 

- 	 Merkkiä voidaan käyttää oheistoimintona myös sinipohjaisessa opastustaulussa, jolloin tunnus 
esitetään opastustaulussa sinipohjaisten tunnusten tapaan. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä voidaan käyttää kohteen nimeä, ellei opastettavana kohteena ole uimahalli tai 
kylpylä. Uimahallia opastettaessa käytetään opastustaulussa tekstiä UIMAHALLI tai laitoksen nimeä, 
jossa uimahalli sijaitsee. Kylpylää osoitettaessa käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen 
päätoiminto. 

Muuta Kylpylä osoitetaan hotelli- tai motellitunnuksen ja uintipaikkatunnuksen yhdistelmänä. 
* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.16.2 Kalastuspaikka (773 b) 

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

Merkillä voidaan osoittaa virkistyskalastukseen oikeuttava kalastusluvan 
myyntipaikka, josta tulee olla opastus kalastuspaikalle tai vesialueelle, mikäli 
kalastuspaikka ei sijaitse lupien myyntipaikan välittömässä läheisyydessä. 
Epäselvissä tapauksissa suosituksen kalastuspaikan viitoituskelpoisuudesta 
antaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry. 

Taalaman ulkopuolella olevan kalastuspaikan viitoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
kalastuspaikkaa, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva kalastus- 
paikka. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva kalastuspaikka voidaan viitoit-
taa, jos seuraavaan vastaavaan palveluun maantien suunnassa on pitempi 
ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. 
Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa vain harvaan asutulla seudulla 
tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa ole-
va kalastuspaikka tai jos kohde on maakunnallisesti erittäin tärkeä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Kalastuspaikkatunnus voi esiintyä pohja väriltään ruskeassa ja sinisessä pal -
velukohteen opastustaulussa. Sinipohjaisessa opastustaulussa kalastus- 
paikka on aina oheistoiminto. 

Taulukko 19. Kalastus paikkatunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Valtatie Seututie 1 	Harvaan asuttu seutu 
Mooftoritie, moottorilii- tai 1 tai kennetie tai runkotie kantatie yhdystie MO/MOL 1 VT/KT STIYT 

Opastusetäisyydet Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensä 
1 	Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensä 

(maksimi) alueellisessa opassuun- 10 km alueellisessa opassuun- 20 km 
nitelmassa todeta toisin nitelmassa todeta toisin 

Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää muiden tunnusten kanssa. 
- 	 Kalastuspaikan ollessa päätoiminto, opastustaulun tai palvelukohteen osoiteviitan ja tämän en- 

nakkomerkin pohjaväri on ruskea. 
- 	 Päätoimintona kalastuspaikkaa osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään mui- 

den ruskeapohjaisten merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mus- 
tina varustettuna sinisellä reunanauhalla. 

- 	 Merkkiä voidaan käyttää oheistoimintona myös sinipohjaisessa opastustaulussa, jolloin tunnus 
esitetään opastustaulussa sinipohjaisten tunnusten tapaan. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäk- 
si ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastustaulut tai kyseisiä toimintoja osoittavat tunnuk- 
set joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.16.3 	Hiihtohissi (773 c) 

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

Merkillä voidaan osoittaa laskettelurinne, jossa on hiihtohissi 

Taalaman ulkopuolella olevan hiihtohissin viitoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä hiihtohissin viitoituksen 
edellytyksenä on, että kohde synnyttää runsaasti liikennettä ja tieverkon vii-
toitusta seurattaessa on ilmeinen harhaan ajon vaara tai liikennettä halutaan 
ohjata kohteeseen edullisinta reittiä esimerkiksi taajaman ohi. Muilla maan-
teillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva hiihtohissi. Tienvarsi-
palvelujen ulkopuolella oleva hiihtohissi voidaan viitoittaa, jos seuraavaan 
vastaavaan palveluun maantien suunnassa on pitempi ajomatka kuin edes- 
takainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. Yleensä valta- ja kan-
tatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai 
kantatien suunnassa oleva hiihtohissi vain, jos kohde on maakunnallisesti 
erittäin tärkeä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Hiihtohissitunnus voi esiintyä pohja väriltään ruskeassa ja sinisessä palvelu- 
kohteen opastustaulussa. Sinipohjaisessa opastustaulussa hiihtohissi on 
oheistoiminto. 

Taulukko 20. Hllhtohissitunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 
Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu 

Moottoritie, moottorilii- IJ kennetie tai runkotie kantatie yhdystie MO/MOL VT/KT 

Opastusetäisyydet Enintään 10 km etäisyy- Enintään 10 km etäisyy- 
(maksimi) dellä oleva kohde, jos vii- Yleensä dellä oleva kohde, jos vii- Yleensä 

toitukselle liikenteellinen 10 km toitukselle liikenteellinen 20 km 
tarve tarve 

Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää muiden tunnusten kanssa. 
- 	 Hiihtohissi on yleensä päätoiminto ja opastustaulun tai palvelukohteen osoiteviitan ja tämän en- 

nakkomerkin pohjaväri on ruskea. 
- 	 Päätoimintona hiihtohissiä osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään muiden 

ruskeapohjaisten merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina 
varustettuna sinisellä reunanauhalla. 

- 	 Merkkiä voidaan käyttää oheistoimintona myös sinipohjaisessa opastustaulussa, jolloin tunnus 
esitetään opastustaulussa sinipohjaisten tunnusten tapaan. 

- 	 Jos hiihtohissi sijaitsee alueella, jossa on paljon opastettavia asioita, opastetaan tienkäyttäjät 
aluksi opastuspisteeseen käyttäen alueen maantieteellistä nimeä. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen li- 
säksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastustaulut tai kyseisiä toimintoja osoittavat tunnuk- 
set joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.16.4 Golfkenttä (773 d) 

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

Merkillä osoitetaan golfkenttä, jossa on pelimandollisuus kaikille johonkin 
golfseuraan kuuluville pelaajille. Opastettavan golfkentän tulee täyttää Suo-
men Golfliiton golfkentille asettamat vaatimukset. 

Epäselvissä tapauksissa suosituksen golfkentän viitoituskelpoisuudesta an-
taa Suomen Golfliitto. 

Taajaman ulkopuolella olevan golfkentän viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
golfkenttää, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva golfkent-
tä. Tienvarsipalvelujeri ulkopuolella oleva golfkenttä voidaan viitoittaa, jos 
seuraavaan vastaavaan palveluun maantien suunnassa on pitempi ajomatka 
kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. Yleensä val-
ta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolelta risteävän 
valta- tai kantatien suunnassa oleva golfkenttä vain, jos kohde on maakun-
nallisesti erittäin tärkeä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 21. Golfkenttätunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Moottoritie, moottorilii- Valtatie 
tai 

Seututie 1 1 	tai 
Harvaan asuttu seutu 

1 	 1 

kennetie tai runkotie 
kantatie yhdystie MO/MOL 	 VT/KT 1 STIYT 

Opastusetäisyydet Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensä 
1 	Ei yleensä viitoiteta, ellei Yleensä (maksimi) alueellisessa opassuunni- 10 km alueellisessa opassuun- 20 km telmassa todeta toisin nitelmassa todeta toisin 

Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää muiden tunnusten kanssa. 
- 	 Golfkenttä on yleensä päätoiminto ja opastustaulun tai palvelukohteen osoiteviitan ja tämän en- 

nakkomerkin pohjaväri on ruskea. 
- 	 Golfkenttää osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään muiden ruskeapohjaisten 

merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varustettuna sini- 
sellä reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäk- 
si ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastustaulut tai kyseisiä toimintoja osoittavat tunnuk- 
set joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla 
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4.16.5 Huvi- tai teemapuisto (773 e) 

Merkillä voidaan osoittaa runsaasti liikennettä synnyttävä valtakunnallisesti 
tai maakunnallisesti merkittävä huvi- tai teemapuisto, jolla on riittävä kävijä-
määrä. 

Huvi- tai teemapuiston viitoituskelpoisuuden edellytyksenä eri maanteillä 
ovat seuraavat kävijämäärät: 

- 	Moottoritiet ja moottoriliikennetiet sekä runkotiet, vuosittain vähintään 
75 000 vierailijaa. 
Valtatiet ja kantatiet, jotka eivät ole moottori, moottoriliikenne- tai runko- 
teitä, vuosittain vähintään 30 000 vierailijaa. 

- 	Seututietja yhdystiet, vuosittain vähintään 15 000 vierailijaa. 

Uuden huvi- tai teemapuiston viitoituskelpoisuus perustuu kävijämääräarvi-
oon. Viitoituskelpoisuuden tarkistaminen aloitetaan kolmannen toimintavuo-
den jälkeen. 

Kohteen viitoitus tulee poistaa, jos kävijämäärä kohteessa kolmena vuonna 
peräkkäin alittaa moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 000, valta- ja kantateil-
lä 20000 ja seutu-ja yhdysteillä 10000 vierailijan rajan. 

Taalamassa olevan huvi- tai teemapuiston viitoitus 
Taajamassa oleva huvi- tai teemapuisto voidaan tarvittaessa osoittaa katu-
verkolla, jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve tai viitoitustarve on todettu 
kunnan opastussuunnitelmassa. Viitoitus voidaan aloittaa siltä maantieltä, 
joka on kyseisen suunnan pääasiallinen sisääntuloväylä. Viitoitus määritel-
lään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taaiaman ulkoDuolella olevan huvi- tai teemapuiston viitoitus 
Kaikilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva tai tien-
varsipalvelujen ulkopuolella oleva huvi- tai teemapuisto, jos kohteen kävijä-
määrä täyttää opastuskelpoisuuden. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan 
osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suun-
nassa oleva huvi- tai teemapuisto vain, jos kohde on maakunnallisesti erit-
täin tärkeä. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 22. Huvi- tai teema puistotunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Moottoritie, moot- Valtatie 1 	Seututie 1 	Harvaan asuttu seutu 

MO/MOL VT/KT STIYT toriliikennetie tai tai tai 
runkotie kantatie yhdystie 1 1 

Opatusetäisydet Yleensä 10 km 10 km Yleensä 20 km 
(maksimi) 1 1 
Merkin käyttö - 	Merkki on aina kohteen päätoiminto ja sitä käytetään vain ruskeapohjaisessa opastustaulussa 

tai palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkin. 
- 	Merkkiä käytetään yleensä yksinään. 
- 	Merkkiä voidaan käyttää opastuspistetunnuksen yhteydessä. Tällöin merkki ja eläintarhan- tai 

puiston nimi esitetään muuten sinipohjaisessa opastustaulussa ruskeassa värikentässä. 
Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään aina kohteen nimeä tai laatua kuvaavaa tekstiä. 
Muuta Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastustaulut joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.17 Maaseutuyritykset (774) 

Maaseutuyritykset -merkkiryhmään kuuluvat seuraavat tunnukset: 

- Mökkimajoitus (774 a) 
- Aamiaismajoitus (774 b) 
- Suoramyyntipaikka (774 c) 
- Käsityöpaja (774 d) 
- 	Kotieläinpiha (774 e) 
- Ratsastuspaikka (774 f) 

EI B&B 0 
Mökkimajoitus 
	

Aamiaismajoitus 
	

Suoramyyntipaikka 

0 0 0 
Käsityöpaja 
	

Kotieläinpiha 
	

Ratsastuspaikka 

Maaseutuyritysme rkkiryhmään kuuIuv t tunnukset. 

Maaseutuyritysmerkkiryhmään kuuluvan kohteen vi itoitu ksessa käyte-
tään yleensä palvel ukohteen osoitevi ittaa ja tarvittaessa palvelukoh-
teen osoiteviitan ennakkomerkkiä. Palvelukohteen osoiteviitan en nakko-
merkkiä käytetään silloin, kun tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai suurempi 
taikka kohteeseen johtava liittymä sijaitsee näkemittään vaarallisessa pai-
kassa. Osoiteviitan ennakkomerkissä esitetään kohteen tunnus, nimi, nuoli- 
kuvia sekä enintään kaksi tekstillistä lisäkilpeä ja mandollisesti etäisyys 
opastusmerkistä liittymään. Palvelukohteen osoiteviitassa ja palvelukohteen 
osoiteviitan ennakkomerkissä käytetään vain päätoiminnon mukaista tunnus-
ta. 

Maaseutuyritysmerkkiryhmään kuuluvan kohteen viitoituksessa voidaan 
käyttää myös palvelukohteen opastustaulua osoitettaessa tasokasta ja riittä-
välIä kapasiteetillä varustettua mökkimajoitusta tai aamiaismajoitusta. Muu-
ten maaseutuyritysmerkkiryhmään kuuluvaa kohteen viitoituksessa voidaan 
käyttää palvelukohteen opastustaulua vain silloin, kun: 

- osoitetaan tienvarsipalvelujen ulkopuolista kohdetta ja kohteeseen on 
tarve ilmoittaa etäisyys. Jos tienvarsipalveluihin kuuluvan kohteen viitoi-
tuksessa on tarve ilmoittaa etäisyys vain opastusmerkistä liittymään, 
käytetään osoiteviitan ennakkomerkkiä. 

- kohteen viitoituksessa on aikaisemmin käytetty opastustaulua. Jatko- 
opastuksessa ei muuteta opastusmerkin tyyppiä (yhdenmukaisuus). 

- 	liittymän yhdellä tulosuunnalla on useita osoitettavia kohteita ja näiden 
viitoitus yhdistetään samaan pystytystelineeseen. 

- 	liittymän yhdellä tulosuunnalla osoitetaan jotain toista maaseutuyritystä 
opastustau tulla (tasavertaisuus). 
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Jos maaseutuyritys on päätoiminto ja opastuksessa käytetään opastustau-
1 ua, voidaan opastustau lussa tarvittaessa esittää ruskeaan aktiviteettimerkki-
ryhmään kuuluvia muita tunnuksia sekä useimpia sinipohjaisia tunnuksia. 
Tällöin sinipohjainen tunnus esitetään valkoisessa tunnuskentässä mustana 
varustettuna sinisellä reunanauhalla. 

Maaseutuyritysmerkkiryhmän tunnus voi esiintyä oheistoimintona aktiviteet-
tiä osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaul ussa. Lisäksi mökkimajoitus-
tunnus voi esiintyä oheistoimintona sinipohjaisessa opastustaulussa muiden 
sinipohjaisten tunnusten tapaan. 

Taajamassa olevaa maaseutuyritystä ei yleensä osoiteta maantieltä, ellei 
kohdetta katsota alueellisessa opastussuunnitelmassa tärkeäksi. 

Mallilan lomat 	fl Mattila 

Perunaa 
Mallilan pirtti 

	

flMattHa 	 . 	Mallilan 
pirtti 

	

3 Mallilan 	
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Maijan 	 - 	 ri tallit 	 MN 	MALLLAN 	
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Palvelukohteiden 	 Pa$velukohteiden 
osoiteviittojen_ennakkornerkkejä 	 .._J 

Esimerkkejä maaseutuyritysmerkkiryhmään kuuluvien kohteiden opastusmerkeistä. 

Perustapaus 
	

Tienvarsipalveluihin kuuluva risteävän 
	Tienvarsi palvelujen ulkopuolinen kohde. 

tien suunnassa oleva kohde. 

Esimerkki maaseutuyritysmerkkien opastusmerkeistä 
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4.17.1 Mäkkimajoitus (774 a) 

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

Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen opastustaulussa osoittamaan yhte-
näinen, vähintään viisi lomamökkiä sisältävä alue, jossa on majoitustilaa lo-
mamökeissä tai muissa sisätiloissa vähintään 25 henkilölle. Vähintään kaksi 
mökkiä sisältävä kohde, jossa on majoitustilaa vähintään kymmenelle henki-
lölle, voidaan osoittaa mökkimajoitustunnuksen sisältävällä palvelukohteen 
osoiteviitalla ja tarvittaessa palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkillä. 

Opastuksen edellytyksenä on, että yrittäjä on tehnyt kunnan terveyssuoje-
luviranomaiselle majoitushuoneiston perustamista ja käyttöönottoa koske-
van ilmoituksen ja että terveydensuojeluviranomainen on päätöksellään 
hyväksynyt majoitustoiminnan tai toiminnan olennaisen muuttamisen (ter-
veydensuojelulaki 763/1994, l3ja 15 §). 

Taajaman ulkopuolella olevan mökkimaioituksen viitoitus 
MoottoritielJä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta 
mökkimajoitusta, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva mökkima-
joitus. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva mökkimajoitus voidaan viitoit-
taa, jos seuraavaan vastaavaan palveluun tien suunnassa on pitempi ajo- 
matka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. 
Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella 
risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva mökkimajoitus ainoastaan 
harvaan asutulla seudulla tai muualla silloin, kun lähiseudulla ei ole muita 
majoituskohteita tai leirintäalueita. Opastusmerkeistä on esitetty esimerkke-
jä sivulla 75. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

1 	I 	MALLILAN 	I_ 
MÄ1LLAN IMÖKJJI_JELTTAL_ 

3 km 	- 	2 km 

Mökkimajoitustunnus voi esiintyä pohja väriltään ruskeassa ja sinisessä pal-
velukoh teen opastustaulussa. Sinipohjaisessa opastustaulussa mökkimajoi -
tus on oheistoiminto. 
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Taulukko 23. Mökkimajoitustunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu / 
•• Moottoritie, moottorilii- tai tai Pitkä tiejakso, jossa ei ole palveluja 

MO/MOL VT/KT STIYT kennetie tai runkotie* kantatie yhdystie 

Opastusetäisyy- Ei yleensä viitoiteta, ellei Ei yleensä viitoiteta, ellei 
det (maksimi) alueellisessa opassuun- Yleensä 5 km alueellisessa opassuun- Yleensä 10 km 

nitelmassa todeta toisin nitelmassa todeta toisin 
Merkin käyttö - 	Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen opastustaulussa, palvelukohteen osoiteviitassa tai pal- 

velukohteen osoiteviitan ennakkomerkissä. 
- 	Merkkiä käytetään palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä yksinään. 
- 	Mökkimajoitusta osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään muiden ruskeapoh- 

jaisten merkkien tunnusosat ruskeiria ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varustettuna 
sinisellä reunanauhalla. 

- 	Merkkiä voidaan käyttää oheistoimintona myös sinipohjaisessa opastustaulussa, jolloin tunnus 
esitetään opastustaulussa muiden sinipohjaisten tunnusten tapaan. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäksi 
ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta - 	Vähintään kaksi mökkiä sisältävä kohde, jossa on majoitustilaa vähintään kymmenelle henkilölle, 
voidaan osoittaa mökkimajoitustunnuksen sisältävällä palvelukohteen osoiteviitalla ja tarvittaessa 
tämän ennakkomerkillä. 

- 	Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on aina leirintäalue (ulkoilulaki 606/1973, 18 §). 
- 	Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastusmerkit tai kyseisiä toimintoja osoittavat tun- 

nukset joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.17.2 Aamiaismajoitus (774 b) 

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

Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen opastustaulussa osoittamaan maa- 	- 
tila- ja perhemajoitustyyppinen kohde, jossa on aamiaismajoitus ja majoitus- 
tilaa vähintään 25 hengelle. Vähintään kaksi erillistä majoitustilaa sisältävä 
aamiaismajoituskohde, jossa on majoitustilaa vähintään kymmenelle henki-
lölle, voidaan osoittaa aamiaismajoitustunnuksen sisältävällä palvelukohteen 
osoiteviitalla ja tarvittaessa palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkillä. 

Opastuksen edellytyksenä on, että yrittäjä on tehnyt kunnan terveyssuoje-
luviranomaiselle majoitushuoneiston perustamista ja käyttöönottoa koske-
van ilmoituksen ja että terveydensuojeluviranomainen on päätöksellään 
hyväksynyt majoitustoiminnan tai toiminnan olennaisen muuttamisen (ter-
veydensuojelulaki 763/1994, l3ja 15 §). 

Taajaman ulkopuolella olevan aamiaismaioituksen viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei osoiteta aamiais-
majoitusta, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva aamiais-
majoitus. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva aamiaismajoitus voidaan 
viitoittaa, jos seuraavaan vastaavaan palveluun tien suunnassa on pitempi 
ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. 
Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella 
risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva aamiaismajoitus ainoastaan 
harvaan asutulla seudulla tai muualla silloin, kun lähiseudulla ei ole muita 
majoituskohteita tai leirintäalueita. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 24.Aamiaismajoitustunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

B&B Moottoritue, moottorulii-
kennetie tai runkotie* 

Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu 

kantatie yhdystie MO/MOL VT/KT STIYT 

Opastusetäisyy- Ei yleensä viitoiteta, ellei Ei yleensä viitoiteta, ellei 
det (maksimi) alueellisessa opassuun- Yleensä 3 km alueellisessa opassuun- Yleensä 5 km 

nitelmassa todeta toisin nitelmassa todeta toisin 
Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen opastustaulussa, palvelukohteen osoiteviitassa tai pal- 

velukohteen osoiteviitan ennakkomerkissä. 
- 	 Merkkiä käytetään palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä yksinään. 
- 	 Aamiaismajoitusta osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään muiden ruskea- 

pohjaisten merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varus- 
tettuna sinisellä reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen li- 
säksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta - 	 Vähintään kaksi erillistä majoitustilaa sisältävä aamiaismajoituskohde, jossa on majoitustilaa 
vähintään kymmenelle henkilölle, voidaan osoittaa aamiaismajoitustunnuksen sisältävällä pal- 
velukohteen osoiteviitalla ja tarvittaessa palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkillä. 

- 	 Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastusmerkit tai kyseisiä toimintoja osoittavat 
tunnukset joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.17.3 Suoramyyntipaikka (774 c) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taaja massa (LMP 384/94). 

Merkillä voidaan osoittaa suoramyyntipaikka, joka katsotaan paikkakunnalla 
merkittäväksi tai toimii suoramyyntikeskuksena ja jonka tuotevalikoima on 
monipuolinen. 

Merkin käyttöoikeuteen tarvitaan myös kunnan suostumus. 

Taaiaman ulkoDuolella olevan suoramvyntipaikan viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei osoiteta suora-
myyntipaikkaa. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva suora-
myyntipaikka. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva suoramyyntipaikka 
voidaan viitoittaa, jos se katsotaan alueellisessa opastussuunnitelmassa tär-
keäksi. Valta- ja kantatieltä ei osoiteta tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteä-
vän valta- tai kantatien suunnassa olevaa suoramyyntipaikkaa. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 25. Suoramyyntipaikkatunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Valtatie Seututie 1 	Harvaan asuttu seutu 
1 1 Moottoritie, moottorilii- 1 

tai 
1 
1 	tai 

kennetie tai run koti e* 1 	kantatie yhdystie MO/MOL VT/KT STIYT 

Opastusetäisyy- Tienvarsipalveluihin kuuluva 1 	Tienvarsipalveluihin kuuluva 
det (maksimi) tai enintäan 3 km etäisyydel- Ei viitoi- tai enintään 5 km etäisyydellä 

Ei viitoiteta lä oleva kohde alueellisen teta 1 oleva kohde alueellisen opas- 
1 	opastussuunnitelman mu- tussuunnitelman mukaan 

kaan 
Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen osoiteviitassa, palvelukohteen osoiteviitan ennakkomer- 

kissä tai palvelukohteen opastustaulussa maaseutuyritysmerkkiryhmään kuuluvien opastusmerkki- 
en käyttöperiaatteiden mukaisesti (ks. 74-75). 

- 	 Merkkiä käytetään palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä yksinään. 
- 	 Suoramyyntipaikkaa osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään muiden ruskea- 

pohjaisten merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varustet- 
tuna sinisellä reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäksi 
ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta - 	 Pienimuotoinen tilamyymälä tai tila, jossa myydään vain joitakin suoramyyntituotteita, kuten esi- 
merkiksi paikallisia elintarvikkeita, käsitöitä tai pienteollisuuden tuotteita, voidaan osoittaa seutu- tai 
yhdysteillä ja harvaanasutulla seudulla myös valta- ja kantateillä suoramyyntipaikkatunnuksen si- 
sältävällä palvelukohteen osoiteviitalla ja tarvittaessa palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkillä. 
Tällaista kohdetta ei kuitenkaan voida missään tilanteessa osoittaa palvelukohteen opastustaululla. 

- 	 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkissä voidaan käyttää enintään kahta tekstillistä lisäkilpeä 
ilmoittamaan kohteessa myytävistä tuotteita. 

- 	 Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastusmerkit tai kyseisiä toimintoja osoittavat tun- 
nukset joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

<unKotievaa1imuKset ovat voimassa tavoijejason mukaisesti parartrieaiiiia Lieusiiid. 
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4.17.4 Käsityöpaja (774 d) 

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

Merkillä voidaan osoittaa maaseutuyritys, jossa valmistetaan ja mandollisesti 
myydään ammattimaisesti paikan päällä tai lähialueella tehtyjä käsityötuottei-
ta. Käsityöllä tarkoitetaan jonkin asian valmistamista käsin, työkaluja käyttä- 
mällä tai pelkästään käsin muotoilemalla, kuitenkin käyttämättä täysin auto- 	L 

matisoitua työtapaa. 

Merkin käyttöoikeuteen tarvitaan myös kunnan suostumus. 

Taajaman ulkopuolella olevan käsityöpajan viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei osoiteta käsityö-
pajaa. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva käsityö- 
paja. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva käsityöpaja voidaan viitoittaa, 
jos se katsotaan alueellisessa opastussuunnitelmassa tärkeäksi. Valta- ja 
kantatieltä ei osoiteta tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai 
kantatien suunnassa olevaa käsityöpajaa. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 26. Käsityöpajatunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

1 

11 
.4 

• ,• Moottoritie, moottorilii- Valtatie 
tai 

Seututie 
tai 

Harvaan asuttu seutu / 
Pitkä tieakso, jossa ei ole palveluja 

kennetie tai runkotie* 
kantatie yhdystie MO/MOL 	VT/KT 	STIYT 

Opastusetäisyy- Tienvarsipalveluihin kuuluva tai Tienvarsipalveluihin kuuluva 
det (maksimi) 

1 Vi E 	•itoiteta enintään 3 km etäisyydellä oleva Ei tai enintään 5 km etäisyydellä 
kohde alueellisen opastussuun- viitoiteta oleva kohde alueellisen opas- 

nitelman mukaan tussuunnitelman mukaan 
Merkin käyttö - 	Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen osoiteviitassa, palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkissä 

tai palvelukohteen opastustaulussa maaseutuyritysmerkkiryhmään kuuluvien opastusmerkkien käyttö- 
periaatteiden mukaisesti (ks. 74-75). - 	Merkkiä käytetään palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä yksinään. - 	Käsityöpajaa osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään muiden ruskeapohjaisten 
merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varustettuna sinisellä 
reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäksi ei 
käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta - 	Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkissä voidaan käyttää enintään kahta tekstillistä lisäkilpeä il- 
moittamaan kohteessa valmistettavista ja mandollisesti myytävistä tuotteita. - 	Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastusmerkit tai kyseisiä toimintoja osoittavat tunnukset 
joko poistetaan tai peitetääri kiinnioloajaksi. 

i<unKotievaatImuKset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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4.175 Kotieläinpiha (774 e) 

Merkkiä ei yleensä käytetä taaja massa (LMP 384/94). 

Kotieläinpihalla voidaan osoittaa etenkin lapsille suunnattu eläintarha, jossa 
on kotieläimiä. Kotieläinpihassa asiakkaat saavat tutustua kotieläinten elä-
mään ja usein myös osallistua niiden hoitoon. Kotieläinpihatunnuksella voi-
daan osoittaa myös muu pienimuotoisempi eläintarha, esim. strutsitarha tai 
muu lintupuisto. 

Merkin käyttöoikeuteen tarvitaan myös kunnan suostumus. 

Taajaman ulkopuolella olevan kotieläinpihan viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei osoiteta koti-
eläinpihaa. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva kotieläin-
piha. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva kotieläinpiha voidaan viitoittaa, 
jos se katsotaan alueellisessa opastussuunnitelmassa tärkeäksi. Valta- ja 
kantatieltä ei osoiteta tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai 
kantatien suunnassa olevaa kotieläinpihaa. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 27. Kotieläinpihatunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Moottoritie, Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu 

MO/MOL .uL.1i. fle tai rUn kot le* kantatie yhdystie 

Opastusetäisyy- Tienvarsipalveluihin kuuluva Tienvarsipalveluihin kuuluva tai 
det (maksimi) Ei tai enintään 3 km etäisyydellä Ei enintään 5 km etäisyydellä oleva 

viitoiteta oleva kohde alueellisen opas- viitoiteta kohde alueellisen opastussuunni- 
tussuunnitelman mukaan telman mukaan 

Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen osoiteviitassa, palvelukohteen osoiteviitan ennakko- 
merkissä tai palvelukohteen opastustaulussa maaseutuyritysmerkkiryhmään kuuluvien opas- 
tusmerkkien käyttöperiaatteiden mukaisesti (ks. 74-75). 

- 	 Merkkiä käytetään yksinään palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä. 
- 	 Kotieläinpihaa osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään muiden ruskeapoh- 

jaisten merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varustettu- 
na sinisellä reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen li- 
säksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastusmerkit tai kyseisiä toimintoja osoittavat tunnuk- 
set joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 



82 	 Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden viitoitus 
TUNNUKSET 

4.17.6 Ratsastuspaikka (774 f) 

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

Merkillä voidaan osoittaa kaikille vierailijoille avoinna oleva ratsastuspaikka, 
jolla on matkailu- tai harrastuskohteena paikkakunnalle alueellista merkitys-
tä. Yleisesti ratsastuspaikaksi katsotaan ratsastustallit, jotka täyttävät Suo-
men Ratsastajainliiton talleille asettamat hyväksymiskriteerit. Opastuksen 
vähimmäisedellytyksenä on, että hevosten pidosta on tehty kirjallinen ilmoi-
tus sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan ja että 
yrityksellä on viranomaisen hyväksymä turvallisuusasiakirja. 

Epäselvissä tapauksissa suosituksen ratsastuspaikan viitoituskelpoisuudesta 
antaa Suomen Ratsastajainliitto ry. 

Merkin käyttöoikeuteen tarvitaan myös kunnan suostumus. 

Taaiaman ulkopuolella olevan ratsastuspaikan viitoitus 
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei osoiteta ratsas-
tuspaikkaa. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva ratsas-
tuspaikka. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva ratsastuspaikka voidaan 
viitoittaa, jos se katsotaan alueellisessa opastussuunnitelmassa tärkeäksi. 
Valta- ja kantatieltä ei osoiteta tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän val-
ta- tai kantatien suun nassa olevaa ratsastuspaikkaa. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Taulukko 29. Ratsastuspaikkatunnuksen käyttö taajaman ulkopuolella. 

Moottoritie, moot- Valtatie Seututie Harvaan asuttu seutu 

MO/MOL VTIKT STIYT toril:e tai kantatie yhdystie 

Opastusetäisyy- Tienvarsipalveluihin kuuluva tai Tienvarsipalveluihin kuuluva 
det (maksimi) Ei enintään 3 km etäisyydellä Ei tai enintään 5 km etäisyydellä 

viitoiteta oleva kohde alueellisen opas- viitoiteta oleva kohde alueellisen opas- 
tussuunnitelman mukaan tussuunnitelman mukaan 

Merkin käyttö - 	 Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen osoiteviitassa, palvelukohteen osoiteviitan ennakkomer - 
kissä tai palvelukohteen opastustaulussa maaseutuyritysmerkkiryhmään kuuluvien opastusmerkki- 
en käyttöperiaatteiden mukaisesti (ks. 74-75). 

- 	 Merkkiä käytetään yksinään palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä. 
- 	 Ratsastuspaikkaa osoittavassa ruskeapohjaisessa opastustaulussa esitetään muiden ruskeapoh- 

jaisten merkkien tunnusosat ruskeina ja sinipohjaisten merkkien tunnusosat mustina varustettuna 
sinisellä reunanauhalla. 

Nimen käyttö Merkin yhteydessä käytetään kohteen nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. Erisnimen lisäksi 
ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Muuta Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastusmerkit tai kyseisiä toimintoja osoittavat tunnukset 
joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 

* Runkotievaatimukset ovat voimassa tavoitetason mukaisesti parannetuilla tieosilla. 
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5 TIELIIKENNEASETUKSEN MUKAISET OPASTUS- 
MERKIT 

5.1 Opastusmerkit 

Tieliikenneasetuksen mukaisia palvelukohteiden opastusmerkkejä ovat A- 
tyypin opastustaulu (701), B-tyypin opastustaulu (702), erkanemisviitta (703), 
palvelukohteen osoiteviitta (704), palvelukohteen osoiteviitan en nakkomerkki 
(704 a) ja matkailutiemerkki (771 ja 771 a). 

Palvelukohteen opastustaulu (A ja B —tyypit) koostuu viitoitettavan palvelun 
tai kohteen taikka opastuspistettä osoitettaessa enintään kolmen palvelualu-
een nimestä, tunnuksista, nuolikuvioista ja etäisyyksistä. Opastustauluja on 
käsitelty tarkemmin kohdassa 5.2. 

Palvelukohteen erkanemisviittaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 5.3 ja pal-
velukohteen osoiteviittaa ja palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkkiä 
kohdassa 5.4. Matkailutiemerkkiä on käsitelty aikaisemmin kohdassa 4.14. 

5.1.1 	Tunnusten käyttö opastusmerkeissä 

Kohdekohtaisesti opastustaulussa voidaan esittää enintään kohteen kolme 
tärkeintä toimintoa, joiden tunn ukset asetetaan tärkeysjärjestykseen va-
semmalta oikealle. Poikkeuksellisesti neljää tunnusta voidaan käyttää opas-
tustaulussa, jonka päätoiminto on korkeatasoinen levähdysalue tai opastus- 
piste ja enintään kuutta tunnusta monipuolisen matkailualueen yhteisen 
opastuspisteen opastustaulussa, jolloin tietojen kokonaismäärä voi poikke-
uksellisesti olla 12. 

Yhdessä pystytystelineessä voi olla 
A-tyypin opastustauluja käytettäessä 
enintään kanden ja B-tyypin opastus- 
tauluja käytettäessä enintään kolmen 
palvelun tai kohteen opastustauluja. 
Tietojen määrä ei saa ylittää 
kymmentä. 

Monipuolisen matkailualueen yhteisen opastus- 
pisteen opastustaulussa voi olla enintään kuusi 
tunnusta. Tietojen määrä voi poikkeuksellisesti 
olla 12. 

Opastustaulussa voidaan 
kohdekohtaisesti esittaä enintäan 
kohteen kolme tärkeintä toimintoa, 
joiden tunnukset asetetaan 
tärkeysjärjestykseen vasemmalta 
oikealle. 

Korkeatasoisen levähdys-
alueen ja opastustoimiston 
opastustaulussa voi olla 
enintään yhteensä neljän 
toiminnan tunnukset 

Opastustaulussa esitettävien tunnusten ja tietojen enimmäismäärä. 
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Palvel ukohteen osoiteviitan kan nassa voidaan käyttää opastusmerkkien 
772-774 tunnusosaa. Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkissä voidaan 
kohteen nimen edessä käyttää yhtä opastusmerkkien 772-774 tunnusosaa. 

Pohjaväriltään mustan osoiteviitan kannassa voidaan käyttää kunnan vaa-
kunaa tai tienpitäjän hyväksymää muuta tunnusta. Mustalla osoiteviitalla ei 
osoiteta palvelukohteita. 

Tieliikenneasetus antaa mandollisuuden sinipohjaisten merkkien 711, 712, 
715, 721-726, 731, 733, 734, 741 ja 742 tunnusosan käyttämiseen opas-
tusmerkeissä. Ao. tunnusten käyttämiseen muissa kuin palvelukohteiden 
opastusmerkeissä noudatetaan seuraavia periaatteita: 

- Tieverkon kohteita osoittavaan suunnistustauluun tai viittaan voidaan 
yleensä sijoittaa opastustoimisto- ja ensiaputunnukset. 
Merkkien 711, 712, 715, 721-726, 731, 733, 734, 741 ja 742 tunnusosa 
ja kohteen nimi voidaan sijoittaa ajokaistan yläpuoliseen viittaan, jos ky-
seiseltä kaistalta on pääsy vain palvelukohteeseen. 

- Taajamassa merkkien 711, 712, 715, 721-726, 731, 733, 734, 741 ja 
742 päätunnus voidaan tarvittaessa sijoittaa ajokaistan yläpuoliseen yht-
taan. Tällöin on huolehdittava myös viitoituksen jatkuvuudesta. 

5.1.2 	Tunnusten ja tekstien koko 

Palvelukohteen opastustaulu ja palvelukohteen erkanemisviitta 

Palvelukohteen opastustaulussa ja erkanemisviitassa käytetään suurikokoi-
sia tunnuksia moottoritiellä, moottoriliikenneteillä ja tavoitetason mukaisesti 
parannetulla runkotiellä. Suurikokoisia tunnuksia voidaan myös käyttää kak-
siajorataisella tai useampikaistaisella tiellä alueellisen opastussuunnitelman 
mukaan. Pienikokoisia tunnuksia voidaan käyttää taajamassa ympä-
ristöllisistä syistä. Pienikokoisia tunnuksia voidaan käyttää myös taajaman 
ulkopuolella, jos nopeusrajoitus on enintään 60 km/h. Tilapäisiä ja pistekoh-
taisia nopeusrajoituksia ei tällöin oteta huomioon. Opastustaulun ja lisäkilven 
tekstin korkeus määräytyy käytettävän tunnuskoon mukaan. 

Taulukko 30. Opastusmerkkien tunnusten koko ja tekstien korkeus. 

Palvelukohteen Tunnuksen koko Tekstin korkeus 
opastusmerkki (mm x mm) (mm) 
Palvelukohteen Suurikokoiset 200 opastustaulu 650 x 650 __________________ 

Normaalikokoiset 
Palvelu kohteen 450 x_450 150 ___________________ 
erkanemisviitta Pienikokoiset 
_____________________ 300 x_300 

100 
___________________ 

Palvelukohteen osoiteviitta ja palvelukohteen osoiteviitan ennakko- 
merkki 

Palvelukohteen osoiteviitassa ja palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkis- 
sä tekstikoko on yleensä taajaman ulkopuolella 150 tai 120 mm ja taajamas- 
sa 120, 100 tai 80 mm. Suurta tekstikokoa käytetään, jos tien nopeusrajoitus 
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on 80 km/h tai suurempi taikka kohteeseen johtava liittymä sijaitsee näkemil-
tään vaarallisessa paikassa. Taajamassa voidaan käyttää pienempää teksti- 
kokoa, jos merkki muuten muodostuu liian suureksi esimerkiksi kaupunkiku-
van kannalta. Ennakkomerkissä voidaan käyttää myös enintään kahta teks-
tillistä lisäkilpeä, joiden tekstikoko on sama kohteen nimen kanssa. 

Palvelukohteen osoiteviitassa ja palvelukohteen osoiteviitan en nakkomerkis-
sä teksti kirjoitetaan pienaakkosilla alkukirjainta lukuun ottamatta. 

Taulukko 31. Palvelukohteen osoiteviitan ja osoiteviitan ennakkomerkin 
tunnusten koko ja tekstien korkeus. Suositeltava tekstikoko on 
värjätty sinisellä taustalla. 

Palvelukohteen 
opastusmerkki 

Tunnuksen koko 
(mm x mm) 

Tekstin korkeus (mm) 
Ei taajama Taajama 

Palvelukohteen osoi- 
teviitan ennakkomerk -  
ki 

____________________ 

300x300 ________________ 
150 

_______________ 
Ei yleensä 

käytetä 
240x240 120 120 
200 x 200 Ei yleensä 

käytetä 
100 

160 x 160 80 
Palvelukohteen osoi- 
teviitta 

_________________ 

225 x 225 
_________ ______ 

150 
(80/100 km/h) 

Ei yleensä 
käytetä 

180x180 120 120 
150 x 150 Ei yleensä 

käytetä 
100 

120x 120 80 

5.1.3 	Opastusmerkkien väri 

Palvelukohteen opastustaulut ja erkanemisviitta 

Kohteen päätoiminto määrää merkin pohjavärin. 

Palvelukohteen opastustaulun ja erkanemisviitan pohjaväri on sininen silloin, 
kun kohteen päätoimintona osoitetaan merkkejä 711, 712, 715, 721-726, 
731, 733, 734, 741 ja 742 ja ruskea silloin, kun kohteen päätoimintona osoi-
tetaan merkkejä 772-774 tai hyväksyttyä matkailutietä. Sinipohjaiseen pal-
velukohteen opastustauluun tai erkanemisviittaan ei yhdistetä merkkien 772-
774 tunnusosia lukuun ottamatta uintipaikka-, kalastuspaikka-, hiihtohissi- tai 
mökkimajoitusmerkkejä, joiden tunnusosia voidaan käyttää oheistoimintona 
sinipohjaisessa opastusmerkissä muiden sinipohjaisten opastusmerkkien 
tunnusten tapaan. Lisäksi opastuspisteen opastustaulussa matkailualue tai 
matkailukohde esitetään ruskeassa värikentässä. Muita ruskeapohjaisia tun-
nuksia ei saa käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa. 

Ruskeapohjaiseen palvelukohteen opastustauluun tai erkanemisviittaan voi-
daan yhdistää useimpien sinipohjaisten palvelukohteen opastusmerkkien 
tunnusosia. Tällöin sinipohjaisen opastusmerkin tunnusosa esitetään valkoi-
sessa tunnuskentässä mustana varustettuna sinisellä reunanauhalla. Le-
vähdysalueen ja opastuspisteen tunnukset ovat kuitenkin aina kohteen pää- 
toimintoja, eivätkä ne siksi voi esiintyä ruskeapohjaisessa opastustaulussa. 

Samaan pystytystelineeseen ei suositella sijoitettavan sinipohjaisia ja rus-
keapohjaisia opastustauluja. Jos näin olosuhteiden vuoksi tehdään, tulee si-
nipohjaisilla ja ruskeapohjaisilla opastustauluilla olla omat nuolikuvionsa riip-
pumatta siitä, onko kyseessä A- tai B-tyypin opastustaulu. Samassa pysty- 
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tystelineessä sinipohjainen opastustaulu asetetaan yleensä ruskeapohjaisen 
opastustaulun yläpuolelle. 

Palvelukohteen osoiteviitta ja osoiteviitan ennakkomerkki 

Palvelukohteen osoiteviitan ja palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkin 
pohjaväri ja tunnusosat ovat ruskeita ja teksti, nuolikuvio, reunanauhat ja 
tunnuskenttä ovat valkoisia. 

Osoiteviitta ja osoiteviitan ennakkomerkki 

Osoiteviitan ja osoiteviitan ennakkomerkin pohjaväri on musta ja teksti, nuo-
likuvio, reunanauhat ja tunnuskenttä ovat valkoisia. Osoiteviitan mandolliset 
tunnukset ovat mustia tai värillisiä. 

5.1.4 	Nimen käyttö opastusmerkeissä 

Opastusmerkissä käytetään yleensä palvelukohteen tai yrityksen nimeä tai 
laatua kuvaavaa tekstiä mandollisimman lyhyessä ja ytimekkäässä muodos-
sa. Nimeä ja laatua kuvaavaa tekstiä ei kuitenkaan käytetä samanaikaisesti. 

Palvelukohteen nimeä käytetään aina: 

- Osoitettaessa nähtävyysmerkkiryhmään kuuluvia tunnuksia. Jos nimen 
käyttö ei ole mandollista, käytetään nähtävyyden laatua ilmaisevaa teks-
tiä. 

- Osoitettaessa opastuspistettä. Tällöin opastuspistetunnuksen alapuolel-
la esitetään merkin osoittaman kunnan tai alueen nimi. Tarvittaessa voi-
daan esittää enintään kolmen alueen nimet. 

- 	Osoitettaessa levähdysaluetta moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja run- 
kotiellä. 

- 	Osoitettaessa tienvarsipalvelujen ulkopuolista palvelukohdetta. 
- 	Eroteltaessa lähekkäin olevia samanlaisia palveluja tarjoavia kohteita. 

Palvelukohteen nimen käytön periaatteita: 

- Kohteen nimessä ei yleensä toisteta tunnuksen nimeä, ellei osoitettava 
kohde ole samalla paikkakunnan nimi. Jos alueen erisnimen käyttö ei 
ole mandollista, käytetään kohteen laatua kuvaavaa tekstiä. 

- Kohteen nimi tai sitä kuvaava teksti esitetään mandollisimman lyhyessä 
ja ytimekkäässä muodossa. 

- 	Matkailualueella olevat palvelut osoitetaan yleensä alueen nimellä. Kui- 
tenkin kaksi tai kolme samanlaatuista palvelukohdetta voidaan osoittaa 
A-tyypin opastustaulussa nimellä ja yhteisillä tunnuksilla. 

- Yksinomaan opastustoimistoa osoittavassa opastustaulussa ei yleensä 
käytetä kohteen nimeä. 

- 	Nimen käyttöä voi rajoittaa opastustaulussa esitettävien yksittäisten tie- 
tojen kokonaismäärä. Yksittäisiä tietoja saa yhdessä opastustaulussa ol-
la enintään kymmenen. 

Sinipohjaisen opastusmerkin tunnusosa ja kohteen erisnimi voidaan sijoittaa 
ajokaistan yläpuoliseen viittaan, jos kyseiseltä kaistalta on pääsy vain palve-
lukohteeseen. 
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Taulukko 32. Esimerkkejä nimen käytöstä. 

Tunnus ______ Oikea muoto ______________________ Väärä muoto ________________________ 
MOOTTORIHOTELLI LEPOLA LEPOLA 

HOTELLI MALLILA EI (Mallila on myös 
________ 

MALLILA 
________________________________ paikkakunnan_nimi) 

MALLIKARIN MALLIKARI LEIRI NTÄALU E 
LEPOTUULEN LEPOTUULI LEVÄHDYSALUE 

KAUNISVUOREN EI KAUNISVUORI ULKOILUALUE 
MALLILAN EI TAIDEMUSEO TAI DEM USEO 

JYLHÄVUOREN IJ JYLHÄVUORI NÄKÖALAPAIKKA 
PETOLAAKSON EI PETOLAAKSO ELÄINTARHA 
SWINGERIAN III SWINGERIA GOLFKENTTÄ 

I .I MALLILAN LOMAT MALLILA 

5.1.5 	Kielisuhteet 

Kielisuhteiden osalta noudatetaan liikenneministeriön päätöstä Iiikenteenoh-
jauslaitteista (LMP 384/94, 10 §), joka täsmentää liikennemerkkien osalta 
kielilakia (423/2003, 33 §). 

Liikennemerkissä ja sen lisäkilvessä käytettävän tekstin kielen ratkaisevat 
sen kunnan kielisuhteet, jossa merkki sijaitsee. Tämän mukaan tulee liiken-
nemerkissä tai sen lisäkilvessä käytettävän tekstin olla yksikielisessä kun-
nassa yksikielinen kunnan kielen mukaan ja kaksikielisessä kunnassa kaksi-
kielinen, kunnan enemmistön kieli ylempänä. Saamelaisten kotiseutualueella 
olevassa liikennemerkissä ja lisäkilvessä käytetään suomen kielen lisäksi 
saamen kieltä. Erityisistä syistä liikennemerkissä tai sen lisäkilvessä voidaan 
käyttää suomen ja ruotsin kielen lisäksi muutakin kieltä (LMP 384/94, 10 §). 

Viranomaisten kaksikielisessä kunnassa asettamien kilpien, liikennemerkki- 
en ja muiden yleisölle suunnattujen vastaavien opasteiden tekstien on oltava 
suomen- ja ruotsinkielisiä, jollei kansainvälisen käytännön mukaisesti käytetä 
pelkästään vierasta kieltä (kielilaki 423/2003, 33 §). 

Palvelukohteen nimenä esiintyviä erisnimiä ei käännetä. Ellei kohteella tai 
yrityksellä ole kaksikielistä nimeä, ei myöskään käytetä kahta kieltä. Nähtä-
vyysmerkkiryhmään kuuluvan tunnuksen yhteydessä voidaan opastustau-
lussa käyttää suomen ja ruotsin kielen lisäksi muita kieliä kuitenkin siten, että 
teksti esitetään enintään kolmella kielellä. Muuten palvelukohteen opastus-
merkissä ja lisäkilvessä voidaan käyttää suomen ja ruotsin kielen lisäksi vain 
erityisestä syystä muuta kieltä. 
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5.2 Palvelukohteen opastustaulut 

Palvelukohteen opastustauluja voidaan käyttää opastamaan opastusmerkki-
en 677, 711, 712, 715, 721-726, 731, 733, 734, 741, 742, 772-774, 791 ja 
792 osoittamaan kohteeseen. Palvelukohteen opastustauluja voidaan käyt-
tää myös opastamaan merkkien 77laja 771b mukainen matkailutie. 

Yleensä palvelukohteen osoittamiseen käytetään A-tyypin opastustaulua. 
Samaan pystytelineeseen saa yhdistää enintään kanden palvelun tai koh-
teen A-tyypin opastustaulut. 

B-tyypin opastustaulua voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa: 

- Samaan pystytelineeseen on tarvetta sijoittaa kolmen palvelun tai koh-
teen opastustaulut. 

- Rampilla olevassa opastustauluryhmässä, jos osoitettavia kohteita on 
enemmän kuin yksi ja kohteet sijaitsevat eri poistumissuunnissa. Tien-
varsipalvelujen ulkopuolisia kohteita osoitettaessa voidaan etäisyys koh-
teeseen merkitä kohteen nimen alapuolelle (ks. kuva seuraavalla sivulla). 

- Ennen kiertoliittymää olevassa opastustau luryhmässä, jos osoitettavia 
kohteita on enemmän kuin yksi ja kohteet sijaitsevat kiertoliittymän jäl-
keen eri poistumissuunnissa. Tienvarsipalvelujen ulkopuolisia kohteita 
osoitettaessa voidaan etäisyys kohteeseen merkitä kohteen nimen ala-
puolelle (ks. kuva seuraavalla sivulla). 

- Poikkeustilanteessa osoittamaan risteävällä tiellä olevia kohteita, jos pal-
velukohteiden opastusmerkkejä ei tieverkon muiden liikennemerkkien 
suuren määrän tai liittymätiheyden vuoksi ole mandollista sijoittaa kah-
teen eri telineeseen. Tällöin tienvarsipalvelujen ulkopuolisia kohteita 
osoitettaessa voidaan etäisyys kohteeseen merkitä kohteen nimen ala-
puolelle. 

Liittymän yhdellä tulosuunnalla voi tieverkon viitoitukseen kuuluvan suunnis-
tustaulun lisäksi olla palvelukohteiden opastusmerkkejä enintään kandessa 
pystytystelineessä, joista vain toisessa saa olla B-tyypin palvelukohteen 
opastustauluja. 

Yhdessä opastustaulussa tai samassa pystytystelineessä olevissa opastus- 
tauluissa voidaan esittää yleensä enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoi-
tettua tietoa. Yhdellä tiedolla tarkoitetaan tunnusta, nuolikuviota, kohteen ni-
meä, etäisyyttä kohteeseen, aukioloaikaa jne. Poikkeuksena on matkailualu-
een yhteisen opastuspisteen opastustaulu, jossa tietojen kokonaismäärä voi 
olla 12 (ks. kuva sivulla 83). 

ORlLoMAMÖKlT 
MALLILAN 

LEPOPAIKKA 

 

B-tyypin opastustaulu 
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VASTAAVALLA 
TAVALLA KUIN TOISESTA 
TULOSUUNNASTA 

TARVITTAVAT 
MERKIT 
MOOTTORI11ELLÄ 

:Eo!ARVIUAESSA  
___ 1 
___ PETOLAAKSO 

UIMALAAKSO TOISESSA SIJUNNASSA 
VASTAAVALLA TAVALLA 

PETOLMKSO 

.4- 

	

PETOLMKSO 	 PETOLMKSO 

4, 

KUNINKMN 	 PETOL&AKSO KUNINKAAN 	KUNINKA 

	

KARTANO 	 KARTANO 	KARTAN 3 km 
—4 • 
U KUNINKAI 

URtANO 

__ 	IKUNINKMN 	1, 1 1 It'ADTM& 

Esimerkki erilaisten palvelukoh teen opastustaulujen käytöstä rampilla ja kier-
toliittymässä. 
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Opastustaulujen lisäkilvet 

A-tyypin opastustaulussa nuolet ja etäisyydet osoitetaan lisäkilvessä. Lisä-
kilpityyppejä ovat: 

- 	kohde risteävällä tiellä (811) 
- kohde nuolen suunnassa (812) 
- etäisyys kohteeseen ja nuoli (813) 
- etäisyys kohteeseen (815) 
- vaikutusalueen pituus (814) 
- seuraavan vastaavan kohteen osoittaminen 

A-tyypin opastustaulussa voidaan käyttää myös tekstillistä lisäkilpeä (871). 
Yleensä lisäkilvellä osoitetaan lisäarvopalvelua kuten esim. kioskia (KIOSKI) 
tai grilliä (GRILLI). 

B-tyypin opastustaulussa ei käytetä lisäkilpiä. Jos risteyksen tai opastustau-
lun välillä on sellainen liittymä, josta on ilmeinen harhaan ajon vaara, käyte-
tään A-tyypin opastustaulua, jossa on lisäkilpi "Kohde risteävällä tiellä". 

Poikkeustapauksissa B-tyypin opastustaulussa voidaan esittää kohteen ni-
men alapuolella etäisyys kohteeseen. Tällöin risteävälle tielle voidaan tarvit-
taessa sijoittaa liittymän jälkeen varmistava A-tyypin opastustaulu, jossa esi-
tetään etäisyys kohteeseen. Tyypillisiä tilanteita, joissa B-tyypin opastustau-
lussa ilmoitetaan etäisyys, ovat kiertoliittymätja eritasoliittymien rampit. 

A-tyypin palvelukohteen opastustauluun kuuluvat lisäkilvet 

Kohde risteävällä tiellä 

II 

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkin kohde on risteävällä tiellä tai vai-
kutusalue ulottuu sille. Lisäkilpeä käytetään opastustaulussa, joka sijoitetaan 
ennen liittymää. 

Yleensä etäisyys opastustaulusta liittymään osoitetaan, jos ilmoitettava etäi-
syys on suurempi kuin 500 metriä. Lyhyempikin etäisyys voidaan osoittaa, 
jos on ilmeinen harhaan ajon vaara esim. muiden liittymien takia. Etäisyys 
merkitään metreinä sadan metrin tarkkuudella kun etäisyys on alle yksi kilo-
metriä ja kilometreissä yhden desimaalin tarkkuudella kun etäisyys on 1-2 ki-
lometriä. Muulloin etäisyys merkitään kilometrin tarkkuudella. 

Etäisyys liittymästä kohteeseen osoitetaan vain, jos etäisyys on suurempi 
kuin 1,5 kilometriä. 

Lisäkilvellä ei osoiteta välittömästi tiehen liittyvällä alueella olevaa levähdys-, 
pysäköinti- tai muuta vastaava palvelualuetta, ellei kohde sijaitse tulosuun-
nassa tien vasemmalla puolella. 
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Kohde nuolen suunnassa ,. 	.. . 

Lisäkilpeä käytetään opastustaulussa, joka sijoitetaan liittymän kohdalle. 

Lisäkilvellä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva, välittömästi tiehen 
liittyvällä alueella muualla kuin moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä oleva 
opastuspiste tai levähdysalue. Merkillä voidaan yleensä osoittaa myös muu 
tienvarsipalveluihin kuuluva palvelukohde, jos kohteella on oma liittymä ja 
kohteen liittymä on ajosuu nnasta vaikeasti havaittavissa. 

Tällä lisäkilvellä varustetulla opastustaululla ei yleensä osoiteta maantien liit-
tymässä olevan tienviitan suuntaan. Poikkeustilanne on esitetty kohdassa 
5.5. sivulla 96. 

Etäisyys kohteeseen ja nuoli 	 II ' 

Lisäkilpeä etäisyys kohteeseen, johon on lisätty nuoli, voidaan käyttää poik-
keuksellisesti, kun maantien viitoitusta seurattaessa on ilmeinen harhaan 
ajon vaara. 

Etäisyys opastustaul usta kohteeseen osoitetaan, jos i Imoitettava etäisyys on 
suurempi kuin 500 metriä. Lyhyempikin etäisyys voidaan osoittaa jos on il-
meinen harhaan ajon vaara esim. ennen kohdetta olevien liittymien takia. 
Etäisyys merkitään metreinä sadan metrin tarkkuudella kun etäisyys on alle 
yksi kilometriä ja kilometreissä yhden desimaalin tarkkuudella kun etäisyys 
on 1-2 kilometriä. Muulloin etäisyys merkitään kilometrin tarkkuudella. 

Etäisyys kohteeseen 

Lisäkilpeä käytetään osoittamaan tienvarsipalveluihin kuuluvaa, välittömästi 
tiehen liittyvällä alueella olevaa levähdysaluetta, huoltoasemaa tai muuta 
vastaavaa palvelukohdetta. Lisäkilpeä käytetään myös risteyksen jälkeen 
olevassa opastustaulussa osoittamaan matkaa kohteeseen. Etäisyyttä osoit-
tavaa lisäkilpeä voidaan käyttää myös viitoitusta tehostavassa ennakko-
opastustaulussa. 

Etäisyys merkitään metreinä sadan metrin tarkkuudella kun etäisyys on alle 
yksi kilometriä ja kilometreissä yhden desimaalin tarkkuudella kun etäisyys 
on 1-2 kilometriä. Muulloin etäisyys merkitään kilometrin tarkkuudella. 

Etäisyyttä kohteeseen ei käytetä viimeisessä opastustaulussa, jos kohde si-
jaitsee tulosuunnan vasemmalla puolella. Tällöin käytetään lisäkilpeä kohde 
risteävällä tiellä tai lisäkilpeä etäisyys kohteeseen ja nuoli (vasemmalle). 

Vaikutusalueen pituus 	II I111 
Lisäkilpeä käytetään palvelukohteiden viitoituksessa osoittamaan m useotien 
aloituskohtaa. Etäisyys merkitään metreinä sadan metrin tarkkuudella, kun 
etäisyys on alle yksi kilometriä ja muuten kilometreinä. 



92 	 Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden viitoitus 
TIELIIKENNEASETUKSEN MUKAISET OPASTUSMERKIT 

Seuraavan vastaavan kohteen osoittaminen 

Lisäkilpeä käytetään opastustaulussa korostamaan palveluverkon kokonai-
suutta. Lisäkilven käyttö edellyttää, että osoitettavat palvelut ovat korkea-
luokkaisia ja sijoittuvat sopivin välein samalle tiejaksolle. Lisäkilvellä osoite-
taan etäisyys kohteeseen sekä seuraavan vastaavan palvelukohteen nimi ja 
etäisyys kyseen kohteeseen. 

Opastustapaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 2.4 

_ 	____ ........ _______ 	81 	 ja lahimman I.IhI1]TVV.1 kohteen kohdalla 

_________ 	
I:LuI.].Øl1LI 

Esimerkkejä opastustauluista seuraavaan vastaavan kohteen osoittamisesta. 

Esimerkkejä lisäkilpien käytöstä. 



TV = TIENVII 

TV 

Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden viitoitus 	 93 
TIELIIKENNEASETUKSEN MUKAISET OPASTUSMERKIT 

5.3 Palvelukohteen erkanemisviitta (703) 

Palvelu kohteen erkanemisviittaa voidaan käyttää opastamaan opastusmerk-
kien 677, 711, 712, 715, 721-726, 731, 733, 734, 741, 742, 772-774, 791 ja 
792 osoittamaan kohteeseen, kun liittymässä on kohteeseen kääntyville jär-
jestetty erityinen erkanemistie siten, että erkaneminen ei edellytä nopeuden 
oleellista vähentämistä. Opastusmerkkiä käytetään ao. tilanteessa pääasias-
sa moottori- ja moottoriliikennetiellä sekä erityistapauksissa nelikaistaisella 
tiellä tai muulla korkeatasoisella tiellä. 

Palvelukohteen erkanemisviittaa ei käytetä samanaikaisesti liittymän samalla 
tulosuunnalla maanteiden viitoituskohteita osoittavan erkanemisviitan 633 tai 
642 kanssa. Tällöin pavelukohde osoitetaan opastustaululla, jossa on lisä-
kilpenä 45 asteen taitteen muodostama vinonuoli, ja opastustaulu sijoitetaan 
maanteiden kohteita osoittavien erkanemisviitan ja suunnistustaulun väliin. 

Esimerkkejä palvelukohteen erkanemisviitan käytöstä moottori- tai moottori-
liikennetiellä yhdellä liittymän tulosuunnalla. 
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5.4 Palvelukohteen osoiteviitta (704) ja palvelukohteen osoite- 
viitan ennakkomerkki (704 a) 

Palvelukohteen osoiteviittaa voidaan käyttää opastamaan vapaa-ajan mat-
kailuun tarkoitettuun kohteeseen. Merkillä voidaan osoittaa 

- maaseutuyritysmerkkiryhmään kuuluvia toimintoja. 
- joitakin sellaisia opastusmerkkiryhmään 772-774 kuuluvia palvelukohtei-

ta, joiden toiminnot eivät täytä palvelukohteen opastustaulun käytön kri-
teerejä. Tällöin merkin kannassa voidaan käyttää merkkiryhmän 772-774 
tunnusosaa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi 
- nähtävyydet, joiden viitoitusta virallinen lausunnonantajataho ei puol- 

Ia, mutta joita kunta tai maakuntamuseo pitää paikallisesti tärkeänä. 
- aktiviteetit, jotka eivät täytä palvelukohteen opastustaulun käyttökri- 

teerejä, mutta joita kunta pitää paikallisesti tärkeänä. 
- ulkoiluun tarkoitettujen reittien lähtöpisteitä. Tällöin merkin kannassa käy-

tetään luontokohteen tunnusta. 
- muita vapaa-ajan matkailuun tai palveluihin liittyviä tienkäyttäjälle hyödyl-

lisiä toimintoja, joilla ei ole omaa tunnusta. Tällöin merkissä ei käytetä 
tunnusta. 

Palvelukohteen osoiteviittaa käytetään yleensä vain lähiopastukseen. Palve-
lukohteen osoiteviitalla ei viitoiteta maantien suuntaan. Merkkiä voidaan käyt-
tää taajamassa, jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve. 

Palvelukohteen osoiteviitassa ei yleensä i Imoiteta etäisyyttä kohteeseen. 

Liittymän yhdellä suunnalla voi olla enintään viisi palvelukohteen osoiteviit-
taa, mikäli palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkkejä ei käytetä. Yleensä 
samaa kohdetta osoitetaan vain yhdellä osoiteviitalla. 

Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki 

Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkkinä (LMP 
384/94). 

Merkkiä käytetään maantiellä, jos tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai suu-
rempi taikka kohteeseen johtava liittymä sijaitsee näkemiltään vaarallisessa 
paikassa. Merkkiä voidaan käyttää taajamassa, jos viitoitukselle on liikenteel-
unen tarve. 

Merkillä voidaan yleensä osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluvaa kohdetta. Yk-
sityisen tien suuntaan viitoitettava kohde voi sijaita myös tienvarsipalvelujen 
ulkopuolella. Merkissä voidaan tarvittaessa ilmoittaa etäisyys opastusmerkis-
tä liittymään, jos muuten esimerkiksi muiden liittymien takia olisi ilmeinen 
harhaan ajon vaara. 

Samaan palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkkiin voidaan yhdistää enin-
tään kaksi omalla palvelukohteen osoiteviitalla viitoitettua kohdetta. Yhdessä 
palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkissä tai samassa pystytystelineessä 
olevissa ennakkomerkeissä saa esittää enintään kymmenen tienkäyttäjille 
tarkoitettua tietoa. Yhdellä tiedolla tarkoitetaan tunnusta, nuolikuviota, koh-
teen nimeä, etäisyyttä liittymään, lisäkilpeä. aukioloaikaa jne. 

Mallilan majat 

Kotiseutu museo 

JänkpoIku 

Lainelaakso 

Lohikoski 

Lohikoski 

Maijan 
tallit 
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ST = Suunnistustaulu 
TV = Tienviitta 

Esimerkki palvelukohteen osoite viitan ja palvelukohteen osoiteviitan en-
nakkomerkin käytöstä. 

5.4.1 	Osoiteviitta 644 ja osoiteviitan ennakkomerkki 644 a 

Osoiteviittaa voidaan taajamassa käyttää opastamaan virastoihin, laitoksiin 
sekä teollisuus- ja liikelaitoksiin. Taajaman ulkopuolella osoiteviittaa voidaan 
käyttää opastamaan myös muuhun kohteeseen. Merkkiä käytetään yleensä 
vain lähiopastukseen. 

Osoiteviitan ennakkomerkkiä voidaan käyttää osoiteviitan ennakkomerkkinä 
opastamaan osoiteviitalla osoitettavaan kohteeseen. 

Osoiteviittaa ja osoiteviitan ennakkomerkkiä ei käytetä palvelukohteiden vii-
toitukseen. 

Osoiteviitan ja osoiteviitan ennakkomerkin käyttöä on käsitelty tarkemmin vii-
toitusohjeiden (TIEL 2310006) kohdassa 30-11 ja 30-12. 
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5.5 Opastusmerkkien sijainti 

Opastustaulu sijoitetaan omaan telineeseen noin 200-500 metriä ja palvelukoh-
teen osoiteviitan ennakkomerkki noin 150-300 metriä ennen tieverkon suunnis-
tustaulua tai kohteeseen johtavan tien liittymää. Liittymän yhdellä tulosuunnalla 
voi olla enintään kandessa pystytystelineessä palvelukohteiden opastusmerkke-
jä tieverkon suunnistustaulun lisäksi. Tällöin vain yhdessä pystytystelineessä voi 
olla B-tyypin palvelukohteen opastustauluja. Kanden palvelukohteen opastus- 
merkkejä sisältävän pystytystelineen keskinäinen etäisyys on yleensä vähintään 
70 metriä. 

Opastusmerkit sijoitetaan ennen liittymää seuraavaan järjestykseen: 

1. Lähimmäksi liittymää sijoitetaan maanteiden viitoituskohteita osoittava tie-
verkon suunnistustaulu. 

2. Liittymästä katsottuna seuraavaksi sijoitetaan palvelukohteen B-tyypin opas-
tustaulu tai palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki. 

3. Liittymästä katsottuna kauimmaksi sijoitetaan palvelukohteen A-tyypin opas-
tustaulu. Jos liittymän yhdellä tulosuunnalla on kaksi palvelukohteen A-tyy-
pin opastustaulua, sijoitetaan liittymästä kauimmaksi se opastustaulu, jossa 
osoitetaan tiestä kauimpana olevaa kohdetta tai kohteita. 

Matkailutien ja yleisötilaisuuden tilapäisen merkin sijoittamista liittymään on kä-
sitelty sivun 97 kuvassa. 

Ennakko-opastustaulu sijoitetaan moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja run-
kotiellä 2-3 kilometrin ja muilla maanteillä yleensä enintään kanden kilomet-
rin etäisyydelle ennen kohteeseen johtavan tien liittymää. 

Risteävällä tiellä sijoitetaan tarvittaessa reitin valintaa varm istava opastustau lu 
liittymän jälkeen noin 100 - 200 metrin etäisyydelle liittymästä. 

Palvelukohteen opastusmerkkiä ei yleensä sijoiteta maantien suuntaan osoitta-
vaan liittymään. Opastustaulu voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa seutu- tai yh-
dystien liittymän kohdalle, jos tieverkon suunnistustaulun tai palvelukohteen 
opastustaulun ja liittymän välissä on joku muu liittymä, jolloin voi syntyä epä-
selvä tilanne siitä, mille tielle palvelukohteeseen hakeutuvan tulee kääntyä. 

Tämä voi olla 
A- tai B-tyypin 
opastustaulu. 

•ri 
150...300 m, kun käytetään 
palvelukohteen osoiteviitan 
ennakkomerkkiä 

200...500 m, kun käytetään 

sTI palvelukohteen opastustaulua 	>70 m 
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_____ JÄRVELÄ SALMELA 

j RVELÄ 	 p  

JtJI1si*itiIffii! Kolmihaaraliittymä 

Rantaterassi 

Opastustaulu asetetaan 
ulkokaarteeseen päätien 
näkemien turvaamiseksi 
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Esimerkki opastusmerkin syoittamisesta seutu- tai yhdystien liittymän kohdalle. 

Opastusmerkki sijoitetaan näkemäolosuhteet, luettavuus ja kunnossapitonäkö-
kohdat huomioon ottaen siten, että ajoradan puoleinen reuna on noin 4 - 6 met-
rin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta. Taajamassa vastaava etäisyys on 
yleensä noin 1,5 metriä. 

Opastusmerkki sijoitetaan niin, ettei se ole näkemäesteenä liittymässä tai sisä-
kaarteessa eikä estä muiden liikennemerkkien havaitsemista. Opastusmerkin 
alareunan tulee olla vähintään 1,5 metrin korkeudella tienpinnasta. Moottori- ja 
moottoriliikenneteillä ja muilla pääteillä, joilla opastusmerkeissä muutenkin käy-
tetään suurta tekstikorkeutta, opastusmerkin alareunan tulee olla 2,0 metrin 
korkeudella tienpinnasta. Vaikeissa lumi- ja näkemäoloissa opastustaulu sijoite-
taan korkeammalle. Opastusmerkkien sijoittamisesta on tarkemmin viitoitusoh-
jeiden (TIEL 2130006) luvuissa 3A ja 30 ja julkaisussa Liikennemerkkien ra-
kenne ja pystytys (TIEH 2000004). 

Taajamassa palvelukohteiden opastusmerkkien sijoitusperiaatteita joudutaan 
soveltamaan ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. 

Sivuilla 97-101 on esitetty esimerkkikuvia palvelukohteiden opastusmerkkien si-
joittamisperiaatteista ja viitoituksen laajuudesta. 

..t.'t'L- Rantaterassi 

Opastustaulun sijaintipaikka, 
jos kohde tai liittymä on 
ajosuunnasta vaikeasti 
havaittavissa. 

Palvelukohteen opastustaulun soittamisperiaatteita näkemiltään vaikeassa 
paikassa. Normaalitilanteessa vasemmanpuolinen on ensis/ainen vaihtoehto. 
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ST 

PERUSTAPAUS: Liittymän tulosuunnalla 
voi olla suunnistustaulun lisäksi palvelu- 
kohteiden opastustauluja enintään 
kandessa pystytystelineessä. 

Tämä voi olla 
myös B-tyypin 
opastustaulu 

— 
-1% 

- _______ 

Matkailutiemerkki voidaan sijoittaa 
ennen suunnistustaulua, vaikka liittymän 
tulosuunnalla on enimmäismäärä 
palvelukohteiden opastustauluja. 

Di olla 
-tyypin 
taulu 

Tämä voi olla 
myös B-tyypin 

ST 	- 	opastustaulu 

[IDI 

Tämä voi olla 
myös B-tyypin 
opastustaulu 

ri 

FKilSLLI5PIMBTO 
NATIONALPA1C 

5km 

1 km 1+ 

Yleisötilaisuuden tilapäinen 
merkki viedään riittävän kauas. 

Yleisötilaisuuden tilapäisen merkin sijoittamisperiaatteita, kun Iiittymän tulosuun- 
nalla on palvelukohteen opastustauluja ja mandollisesti matkailutiemerkki. 

Esimerkkejä matkailutien ja yleisötilaisuuden tila päisen merkin syoittamisesta 
liittymän yhdellä tulosuunnalla. 
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KUNINKAAN 	 150.250 m,kun 80 km/h 

_____KROUVI 

__________ 	
tiII,I1 	 _______ 

Kohteen merkittävyys 
ei edellytä opastuksen 
aloittamista valtatieltä 1 

TV = 11ENVIITA 	 __________ 
ST=SUUNNIS11JSTAULU 	 _____ - - --- 	------- 	_________ 

___________ OPASTUSMERKIN SIJOITrAMINEN TIEN POIKKILEIKKAUKSESSA 

Pa/velukohteiden opastusmerkkien sJoittamisperiaatteita. 



- LEIRLÄ 

1' 

Palvelukohleen opastustaulu voidaan poikkeuk-
sellisesti sijoittaa tieverkon suunnistustaulujen 
väliin (lyhyt liittymäväli tms.). 

TV = TIENVIITTA 
ST = SUUNNIS11JSTAULU 
ET - r 	I< 'TA)LU 

PT = PALVELUKOHTEEN 
OPASTUSTAULU 
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TARVITTAESSA 

JPTr- 

II 

PT 

LEIRI LÄ 

LEIRILÄ 

LEIRILÄ 
2km 

1!! r7Ii 
TEHTAANKYLÄ 

Esimerkki palvelukohteen opastusmerkkien osoittamisesta moottoritieltä ja 
rinnakkaistieltä. 
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PEV PT 	 PT 

PT = PALVELUKOHTEEN 
OPASTUSTAULU 

PEV = PALVELUKOHTEEN 
ERKANEMISVIITTA 

LEPOTUULI 

2 km 

TEHTAANKYLÄ 

OPASTUSTAULUT SIJOITETAAN 
MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN 
ERI TELINEISIIN, VARSINKIN JOS 
TOINEN OPASTJSTAULU ON 
POHJAVÄRILTMN SININEN JA 
TOINEN RUSKEA 

9,  
KOHTEIDEN 
VIITOITUS JATKUU 
RAMPEILTA PERILLE 
SAAKKA 

____ 
r. 
ii.':vi'i 

-J. 

TAI 	MAHDOLLINEN, 
MUTTA EI 
SUOSITELTAVA 
RATKAISU 
(SYY: POHJAVÄRILTMN 
ERIVÄRISET 
OPASTUSTAULU1 
SAMASSA TELINEESSÄ 
PALJON TIETOA) 

Esimerkkejä palvelukohteiden opastusmerkkien sijoittamisesta moottoritielle. 
Yläpuolella on esitetty palvelukohteen osoittaminen levähdysalueelle ja ala-
puolella on esitetty kanden palvelukohteen opastustaulun käyttötilanne. 
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ko!uaIue 

Ulkoilualue 

Taajama 

aajama 

Esimerkkejä palvelukohteiden viitoituksen laajuudesta 
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5.6 Aukioloajat sekä opastusmerkin poistaminen ja peittäminen 

Opastusmerkin tiedot tulee pitää ajan tasalla. 

Opastuksen järjestämisen edellytyksenä on, että palvelukohteesta on saata-
villa opastusmerkissä osoitetut palvelut niille tyypillisinä ja säännöllisinä au-
kioloaikoina. Joidenkin nähtävyyksien kohdalla voidaan aukioloaika merkitä 
lisäkilpeen valkoisin numeroin, jos se koskee arkipäivää maanantaista per-
jantaihin. Jos aukioloaika koskee arkilauantaita, ilmoitetaan se valkoisin nu-
meroin sulkuihin merkittynä. Sunnuntaita ja muuta pyhäpäivää koskeva au-
kioloaika merkitään punaisin numeroin. 

Ympäri vuorokauden avoinna olevien huoltoasemien aukioloaika voidaan il-
moittaa "AVOINNA 24 h" —tekstillä varustetulla lisäkilvellä. 

Jos palvelukohteen toiminta on kokonaan keskeytyksissä, tulee opastus- 
merkki poistaa tai peittää kokonaan. Tällöin kiinteät jalustat voidaan jättää 
pystyyn, mutta maisemaa rumentavat tukirakenteet tulee poistaa. 

Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastusmerkit tulee joko poistaa 
tai peittää kiinnioloajaksi. Merkin poistamiseksi ei hyväksytä merkin päälle 
kiinnitettävää jätesäkkimuovia tai merkin kääntämistä tien suuntaiseksi, vaan 
merkin peittämiseen tulee käyttää tarkoitukseen valmistettuja väriltään har-
maita peitteitä tai suojia. Merkin peittämistapa tulee suunnitella jo opastuslu-
paa hakiessa. Ennen opastusmerkin valmistamista tulee ottaa huomioon 
opastusmerkin ajan tasalla pidon ja muun kunnossapidon erityisvaatimukset. 

Jos kohteen palveluista vain osa on väliaikaisesti poissa toiminnasta, tulee 
kyseisiä toimintoja osoittavat tunnukset peittää merkin pohjavärin mukaisella 
peitelevyllä. Jos tunnusten määrä muuttuu, tulee peitelevyn olla tunnusken-
tän laajuinen. Peitelevy tulee kiinnittää siten, että opastustaulun ja peitelevyn 
väliin jää tuuletusrako. 

ännettävä 
veksi / kesä 1 

Esimerkki tunnuskentän vaihtamisesta samassa opastustaulussa. 
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6 MÄÄRÄAIKAISESSA VIITOITUKSESSA KÄYTETTÄ-
VÄT TILAPÄISET MERKIT 

6.1 Yleisötilaisuuksien viitoitus 

Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä parin päivän ja pisimmillään jopa 
viikkoja kestäviä messuja, näyttelyjä, kokouksia, urheilutilaisuuksia tai vas-
taavia, joihin saapuu runsaasti yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Yleisötilai-
suuksien viitoitukseen tarkoitetut merkit ovat tilapäisiä. Merkit voidaan yleen-
sä pystyttää vuorokautta ennen tilaisuuden alkua ja merkit on yleensä pois-
tettava vuorokauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä. Tilapäisessä opas-
teluvassa määritellään tarkasti, milloin merkit saa asettaa ja milloin ne tulee 
viimeistään poistaa. 

Pääasiassa paikalliselle väestölle tarkoitettu tilaisuus voidaan osoittaa koh-
teeseen johtavasta liittymästä, jos tilaisuuden pitopaikka ei ole tieltä havait-
tavissa. 

Yleisötilaisuuksien viitoitus edellyttää suunnitelmaa ja opasteluvan hankki-
mista tienpitäjältä. Jos viitoitettava kohde sijaitsee taajamassa ja viitoitusreitti 
jatkuu katuverkolla, opastelupa edellyttää myös ao. kunnan lupaa ja viitoi-
tuksen jatkuvuuden varmistamista kohteeseen saakka. J05 kohde sijaitsee 
yksityisen tien varressa ja viitoitusreitti jatkuu yksityisellä tiellä, opastelupa 
edellyttää myös ao. tiehoitokunnan lupaa ja viitoituksen jatkuvuuden varmis-
tamista kohteeseen saakka. 

6.1.1 	Yleisötilaisuuksien viitoituksessa käytettävät merkit 

Merkkien sisältö ja väri 
Merkeissä käytetään yleensä nuolta ja tilaisuuden tunnusta. Viitoituksen 
aloittavassa merkissä käytetään tilaisuuden tunnusta ja nimeä. Tarvittaessa 
voidaan ilmoittaa myös etäisyys kohteeseen. Merkkien pohjaväri on val-
koinen ja teksti on musta. Tunnuksena voi olla liikemerkki tai kirjainyhdistel-
mä. Tunnus voi olla värillinen. 

Nuoli ja etäisyys 
Liittymää ennen olevissa merkeissä käytetään lisäkilven "Kohde risteävällä 
tiellä" mukaista nuolta. Tarvittaessa voidaan käyttää 45 asteen kulmassa 
olevaa nuolta, jos liittymässä on kääntyville järjestetty erityinen erkanemistie 
siten, että erkaneminen ei edellytä nopeuden oleellista vähentämistä. Liitty-
mää ennen olevassa merkissä voidaan käyttää suoraan osoittavaa nuolta, 
jos muutoin on ilmeinen harhaan ajon vaara. 

Kohteeseen johtavaan liittymään sijoitettavassa merkissä käytetään lisäkil-
ven "Kohde nuolen suunnassa" mukaista nuolta. 

Etäisyys merkitään lisäkilven "Etäisyys kohteeseen" mukaisesti liittymän jäl-
keen sijoitettavaan merkkiin, jos etäisyys merkistä kohteeseen on suurempi 
kuin 1,5 kilometriä. Välittömästi tiehen liittyvällä alueella olevaan yleisö- 
tilaisuuteen osoitetaan etäisyys, jos etäisyys merkistä kohteeseen on suu-
rempi kuin 500 metriä. Etäisyys merkitään metreinä sadan metrin tarkkuudel- 
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la, kun etäisyys on alle yhden kilometrin. Muulloin etäisyys merkitään ki-
lometrin tarkkuudella. 

Tunnus ja tekstit 
Tunnuksena voi olla tapahtuman tunnus, liikemerkki tai kirjainyhdistelmä. 
Tunnusten tulee olla vastaavan kokoisia kuin palvelukohteen opastustaulus-
sa käytettävät tunnukset. Tunnukset voivat olla värillisiä. Moottoritiellä, moot-
toriliikennetiellä ja runkotiellä tunnuskoko on noin 650 x 650 mm ja tekstiko-
ko 200 mm. Myös muulla kaksiajorataisella ja useampikaistaisella tiellä käy-
tetään yleensä suurikokoisia merkkejä. Muilla maanteillä tunnuskoko on 
yleensä noin 450 x 450 mm ja tekstikoko 150 mm. Pienikokoisissa merkeis-
sä tunnuskoko on noin 300 x 300 mm ja tekstikoko 100 mm. Pienikokoisia 
merkkejä voidaan käyttää, kun nopeusrajoitus on enintään 60 km/h. Tilapäi-
siä ja pistekohtaisia nopeusrajoituksia ei tällöin oteta huomioon. 

Merkkien rakenne 
Merkkien rakenteen tulee kestää merkkiin kohdistuvat kohtuulliset luonnon- 
voimat. Milloin merkkiä käytetään pimeänä vuodenaikana, tulee pinta- 
materiaalien olla heijastavia. 

6.1.2 	Viitoituksen laajuus 

Tilapäisen viitoituksen laajuus määräytyy tilaisuuden arvioidun kävijämäärän 
ja sijaintipaikan sekä maanteiden viitoituksen mukaan. Viitoituksen tulee olla 
jatkuva aloituskohdasta perille saakka. 

Paikkakunnan keskustassa pidettävään tilaisuuteen opastetaan ensin paik-
kakunnan nimellä. Yleisötilaisuuden viitoitus alkaa liikenteenohjauksen kan-
nalta tarvittavalta etäisyydeltä, yleensä ennen ensimmäistä sisääntuloliitty-
mää. 

Laajimmillaan yleisötilaisuuden viitoitus on silloin, kun on tarve ohjata liiken-
nettä tiettyä reittiä kohteeseen. Yleensä tilaisuuden liikenne pyritään ohjaa-
maan ohikulkuteiden kautta keskusta-alueiden ohitse. 
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Esimerkkejä yleisötilaisuuksien viitoittamisesta. 



TV = TENVIITTA 
ST SUUNNISTUSTAU 

MESSUT 

M 

Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden viitoitus 	 107 
MAARÄAI KAISESSA VI ITOITUKSESSA KÄYTETTAVÄT TILAPAISET MERKIT 

Taajama 

Esimerkkejä yleisötilaisuuksien viitoittamisesta. 
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Merkkien sijoittaminen 

Merkit sijoitetaan tienpitäjän osoittamaan paikkaan omiin telineisiinsä. Alueil-
la, jossa yleisötilaisuuksien viitoitus toistuu usein, voidaan merkeille järjestää 
kiiriteät sijoituspaikat. 

Yleisötilaisuuden viitoituksen aloittava merkki (tilaisuuden nimi + tunnus) si-
joitetaan noin kilometri ennen liittymää. Tämän jälkeen sijoitetaan ajoreittiä 
osoittava merkki (tilaisuuden tunnus + nuolikuvio) 100-200 metriä ennen 
suunnistustaulua, palvelukohteen opastustaulua tai liittymää. Jos merkki tuli-
si yli 500 metrin etäisyydelle liittymästä, se voidaan poikkeuksellisesti si-
joittaa lähemmäksi liittymää. Liittymän jälkeen toistetaan tarvittaessa merkki, 
jossa on tilaisuuden tunnus ja matka kohteeseen. Merkki sijoitetaan 100-200 
metriä liittymän jälkeen. Taajamassa, taikka jos oikeasta kääntymiskohdasta 
voi syntyä epäselvyyttä, merkki voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös 
suunnistustaulun ja liittymän väliin. 

Merkki sijoitetaan näkemäolosuhteet ja luettavuus huomioon ottaen taaja-
massa siten, että ajoradanpuoleinen reuna on vähintään 1.5 metrin etäisyy-
dellä pientareen ulkoreunasta. Taajaman ulkopuolella vastaavan etäisyyden 
tulee olla 4 -6 metriä kuitenkin siten, ettei vaaranneta merkin luettavuutta. 

Merkki tulee sijoittaa siten, ettei se ole näkemäesteenä liittymässä tai sisä-
kaarteessa eikä se saa estää muiden liikennemerkkien näkymistä. Merkki 
pystytetään kohtisuoraan ajosuuntaan nähden. Merkin alareunan tulee olla 
vähintään 1,5 metrin korkeudella tienpinnasta. Vaikeissa lumi- tai näkemä-
oloissa opastustaulu tulee sijoittaa korkeammalle. Opastusmerkkien sijoitta-
misesta on kerrottu tarkemmin viitoitusohjeiden (TIEL 2130006) luvuissa 3A 
ja 30 ja julkaisussa Liikennemerkkien rakenne ja pystytys (TIEH 2000004). 

1-1,5km 

<500 m 

200 - 500 m 	150- 500 m 
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-- 
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Esimerkki yleisötilaisuuden merkkien sqoittamisesta. 
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6.1.3 	Tiekirkkojen viitoitus 

Tiekirkkoja viitoitetaan kuten yleisötilaisuuksia, koska niiden viitoitustarve on 
kausiluonteista. Tiekirkkojen tulee olla avoinna matkailijoiden poikkeamista 
ja hiljentymistä varten myös silloin, kun kirkossa ei ole kirkollisia toimituksia 
tai muita tapahtumia. Opastelupa myönnetään seurakunnalle määräaikaise-
na. 

Tiekirkkoviitoituksen edellytyksiä 

- Tiekirkon on oltava mukana Kirkkopalveluiden julkaisemassa vuosittai-
sessa tiekirkkoesitteessä. 

- 	Tiekirkolla tulee olla pysäköintialue, jonne viitoitusreitti johtaa. 
- 	Jos tiekirkko sijaitsee taajamassa ja viitoitusreitti jatkuu katuverkolla, 

opastelupa edellyttää myös ao. kunnan lupaa ja viitoituksen jatkuvuuden 
varmistamista kirkolle saakka. 

- 	Jos tiekirkko sijaitsee yksityisen tien varressa ja viitoitusreitti jatkuu yksi- 
tyisellä tiellä, tiekirkon opastelupa edellyttää myös ao. tiehoitokunnan 
lupaa ja viitoituksen jatkuvuuden varmistamista kirkolle saakka. 

- Kaupunkien keskusta-alueella sijaitsevia tiekirkkoja ei yleensä viitoiteta 
maanteiltä taajamien ulkopuolelta. Katuverkon osalta kaupungit voivat 
harkita viitoitustarvetta tapauskohtaisesti. 

- 	Kirkko voi olla tiekirkko myös ilman viitoitusta. Tiekirkkotunnusta voidaan 
käyttää esim. kirkon portilla, jolloin sen tulee näkyä maantielle tai kadulle 
liikennemerkin tapaan. 

- 	Tiekirkon tulee olla avoinna arkipäivisin vähintään kandeksan tuntia 
esimerkiksi klo 10-18 välillä, kesälomakaudella mielellään myös viikon-
loppuisin. Vaatimusta lyhyempi aukioloaika voi olla esteenä viitoituslu-
valle tai lyhentää viitoitusetäisyyttä 

- 	Museo tai historiallisesti merkittävä rakennus -tunnuksella osoitettua 
kirkkoa ei erikseen viitoiteta tiekirkkona. 

- Tiekirkkojen oheispalveluihin on aina kuuluttava yleisökäymälä. 

Tiekirkkoviitoituksen periaatteita 

- 	Päällekkäistä tiekirkkoviitoitusta ei sallita. Jos kaksi tiekirkkoa sijaitsee 
niin lähellä toisiaan, että niiden viitoitusetäisyys ulottuu samalle tiejaksol-
le, valitaan toinen kirkoista viitoitettavaksi tai lyhennetään kummankin 
kirkon viitoitusreittiä päällekkäisyyden välttämiseksi. 

- 	Tiekirkkoa ei viitoiteta yleensä moottoritieltä, moottoriliikennetieltä tai ta- 
voitetason mukaisesti parannetulta ru nkotieltä. 

- 	Ohikulkutieltä, jolta viitoitetaan paikkakunnan nimellä, ei yleensä viitoite- 
ta tiekirkkoa. Tiekirkon viitoitus aloitetaan taajaman sisääntulotieltä. 

- Valta- ja kantatiellä tiekirkon viitoitusetäisyys on yleensä enintään kaksi 
kilometriä ja seutu- ja yhdystiellä enintään kolme kilometriä. Tapauskoh-
taisesti tiekirkko voidaan viitoittaa kauempaa, jos luonteva viitoitusreitti 
edellyttää maantien toisesta tulosuunnasta pitempää viitoitusetäisyyttä. 

- 	Tiekirkkoviitoituksessa ei esitetä kohteen aukioloaikoja. 
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6.2 Tilapäisen myyntipaikan viitoitus 

Matkailijoita palvelevaa myyntitoimintaa voi olla alueilla, jotka liikenneturvalli-
suuden kannalta ovat tarkoitukseen sopivia. Tilapäinen myyntitoiminta voi si-
jaita joko Tiehallinnon alueella tai yksityisellä alueella. Alueen käytöstä ja 
opastuksesta sovitaan myyjän ja Tiehallinnon kesken kirjallisesti etukäteen. 
Myyjä suorittaa Tiehallinnolle alueen käytöstä vastiketta sekä pystyttää ja 
poistaa myyntipaikkaa osoittavat merkit sopimuksessa mainituin ehdoin. 
Samalla alueella voi olla samanaikaisesti useita yrittäjiä, jos tilaa on riittäväs-
ti. Myytävien tuotteiden on oltava tienkäyttäjiä palvelevia ja mieluiten myynti- 
paikkakunnalla tai lähiseudulla tuotettuja tai valmistettuja. 

Tilapäisen myyntipaikan osoittamiseen käytettävät merkit ovat väliaikaisia. 
Ne voivat olla kevytrakenteisia tauluja, joiden teksti ja mandolliset kuviot ly-
hyesti ja selkeästi kuvaavat tarjolla olevaa tuotetta. Merkissä voidaan tar-
vittaessa käyttää myös nuolta ja etäisyyttä kohteeseen. 

Tilapäinen myyntipaikka merkitään vain lähimmältä maantieltä. Merkki tulee 
sijoittaa siten, ettei se ole näkemäesteenä liittymässä tai sisäkaarteessa eikä 
se saa estää muiden liikennemerkkien näkymistä. Merkki pystytetään koh-
tisuoraan ajosuuntaan nähden. 

Tilapäisen myyntipaikan osoittamiseen käytettäviä merkkejä käytetään vain 
lähiopastukseen. 

13 
ÄKAJ 

4 	1 

MANKOITA 	 sas  

!h1 I 

Esimerkki tila päisen myyntipaikan viitoittamisesta 

6.3 Muiden yleisöä synnyttävien tapahtumien viitoitus 

Urheilustadionit, liikuntapaikat, messukeskukset ja muut runsaasti yleisöä 
syn nyttävät pysyväluonteiset kohteet osoitetaan yleensä erityiskohteena 
maanteiden opastusmerkkejä käyttäen. 

Viitoitus määritellään viitoituksen alueellisessa opastussuunnitelmassa. 
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7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Palvelukohteen opastelupa 

Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä 
toimii maantiellä Tiehallinto, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. 
Yksityisellä tiellä liikennemerkin asettamiseen tarvitaan myös kunnan suos-
tumus. 

Jos viitoitettava kohde sijaitsee taajamassa ja viitoitusreitti jatkuu katuverkol-
la, opastelupa edellyttää myös kunnan lupaa viitoituksen jatkuvuuden var-
mistamiseksi kohteeseen saakka. Jos kohde sijaitsee yksityisen tien varres-
sa ja viitoitusreitti jatkuu yksityisellä tiellä, opastelupa edellyttää myös tiehoi-
tokunnan lupaa viitoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Tiehallinnon toimintamalli 

Palvelukohteiden opastelupakäytännössä on 1.10.2006 alkaen siirrytty val-
takunnalliseen toimintamalliin, josta vastaa Tiehallinnon Lupapalvelut. Lupa- 
palveluilla on lupayhdyshenkilöt kaikissa tiepiireissä. Tiepiirit huolehtivat pal-
velukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien laatimisesta. Tiepiirien lu-
payhdyshenkilöt toimivat tarvittavissa määrin Lupapalvelujen apuna lupa- 
asioiden valmistelutyössä, maastokatselmuksissa ja opastettavien kohteiden 
arvioinnissa. 

Opasteluvan edellytyksenä on useissa tapauksissa ulkopuolisen tahon an-
tama lausunto tai arvio. Tiehallinnon lupapalvelut voi kysyä epäselvissä ta-
pauksissa ulkopuolisilta tahoilta suosituksia kohteiden viitoitusperusteista. 
Tiehallintoon tulleita viitoitusaloitteita voidaan käsitellä myös maakuntaopas-
tuksen yhteistyöryhmässä. Opastuksen organisointia on käsitelty tarkemmin 
kohdassa 9.2. 

Kaikki uudet opasteluvat kirjoitetaan määräaikaisena, jolloin olosuhteissa ta-
pahtuneet muutokset voidaan ottaa nopeasti huomioon. Luvan määräaika on 
yleensä 5 vuotta. Määräaika voi tapauskohtaisesti olla myös lyhyempi, esi-
merkiksi vain osan vuotta avoinna oleville palveluille. Vastaavasti luvan mää-
räaika voi olla pidempikin, esimerkiksi merkittävän historiallisen nähtävyyden 
tapauksessa. Opastelupa sisältää lupaehtoja, jotka antavat lupaviranomai-
selle tarvittaessa oikeuden perua tai muuttaa luvan sisältöä. Opasteluvan 
peruuttamiseen tai muuttamiseen oikeutettavia ehtoja voivat olla esimerkiksi 
lainsäädännön tai viitoitusohjeiden muuttuminen taikka tieverkossa, alueelli-
sessa palvelutarjonnassa tai muissa ympäristötekijöissä tapahtuneet muu-
tokset tai alueellisessa opastussuunnitelmassa todetut ratkaisut. 

Opasteluvan muutoksissa on yleensä siirtymäaika, joka kestää yleensä voi-
massaolevan opastelupakauden loppuun saakka. Jos esimerkiksi luvanhalti-
jan lähialueelle syntyy uusia palveluja tai seudullinen opastussuunnitelma 
päätyy luvanhaltijan opastuksen osalta luvan kanssa ristiriitaiseen tilantee-
seen, vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla paikallaan lupakau-
den päättymiseen saakka. Siirtymäaikaa ei sovelleta, jos toteutettu viitoitus 
on luvanvastainen tai muuten virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Myös 
tienparannustoimenpiteistä johtuvat muutokset tieverkossa voivat aiheuttaa 
tarpeen muuttaa opastuksen ja opasteluvan sisältöä kesken lupakauden. 
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Maanteille tulevan palvelukohteen opastusmerkin opasteluvan hakemus on 
saatavissa ja tulostettavissa Tiehallinnon www-sivuilta, minkä lisäksi sen voi 
tilata Tiehallinnon Lupapalveluista. Tiehallinnon www-sivuilla on myös muuta 
tietoa palvelukohteiden opastusmerkeistä ja lupa-asioista. 

Tilapäiset opastusmerkit 

Yleisötilaisuuksia voidaan viitoittaa tilapäisillä opastusmerkeillä. Yleisötilai-
suuksien viitoitus edellyttää suunnitelmaa ja opasteluvan hankkimista tienpi-
täjältä. Opasteluvassa määritellään viitotuksen sisältö ja laajuus, minkä li-
säksi merkkien asentamiselle ja poistamiselle annetaan tarkat aikarajat. 

Tiehallinnossa tilapäiset opastusmerkkiluvat käsitellään ja myönnetään tiepii-
reissä. 

Tiekirkot rinnastetaan viitoituskohteina yleisötilaisuuksiin, joiden viitoitus 
edellyttää opastelupaa. Lupa myönnetään seurakunnalle määräaikaisena. 

Matkailijoita palvelevan tilapäisen myyntitoiminnan harjoittamisesta ja myyn-
tipaikan merkitsemisestä tehdään erillinen sopimus tienpitäjän kanssa. 
Myyntipaikan merkitseminen tapahtuu alueen käyttäjän toimesta sopimuk-
sessa mainituilla ehdoilla. 

Opasteluvan hakija tai tilapäisen myyntipaikan kyseen ollessa tienpitäjän so-
pimuskumppani huolehtii tilapäisten merkkien asettamisesta ja poistamisesta 
luvassa määritellyllä tavalla ja luvan mukaisten aikarajojen puitteissa. 

7.2 Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 

Tieliikennelain mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa maantielle Tiehallin-
to. Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, toril-
le ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. Muulle tielle liikenteen ohjaus- 
laitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kui-
tenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. (tieliikennelaki 3.4.1981/267, 51 §). 

Palvelukohteiden opastusmerkit ovat tieliikenneasetuksen mukaisia liiken-
nemerkkejä, joista Tiehallinnolla on tienpitäjänä kokonaisvastuu maanteillä. 
Jokainen uusi opastusmerkki edellyttää aina tienpitäjän antamaa opastelu-
paa. 

Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen to-
teuttamiskustannuksista. Tiehallinnon Lupapalvelut antaa opasteluvan liit-
teenä tarkemmat toimintaohjeet merkin toteuttamiselle. Näihin kustannuksiin 
sisältyvät myös muille osapuolille syntyvät kustannukset, jos muiden opas-
tusmerkkien sisältö tai sijoituspaikka muuttuu uusien opastusmerkkien vaiku-
tuksesta. Viimeisimmän opasteluvan haltija joutuu kustantamaan myös uu-
den luvan edellyttämät muutokset muiden luvanhaltijoiden opastusmerkkei-
hin. 

Luvanhaltija saa opasteluvan liitteenä luettelon Tiehallinnon auditoimista lii-
kennemerkkien valmistajista, joilta luvanhaltija voi hankkia opastusmerkit. 
Luvanhaltijan on otettava yhteyttä Tiehallinnon alueelliseen hoitourakoitsi-
jaan merkkien asennustyöstä sopimiseksi. Luvanhaltija voi ostaa asennus- 
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työn alueurakoitsijalta tai muulta sellaiselta urakoitsijalta, joka täyttää tiellä 
suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee liikennemerkkien raken-
netta ja pystytystä koskevan Tiehallinnon ohjeistuksen. 

Palvelukohteiden opastusmerkit kuuluvat Tiehallinnon hoidon alueurakoita 
koskeviin sopimuksiin vastaavalla tavalla kuin muut liikenteenohjauslaitteet. 
Hoitoa ovat muun muassa lian, lumen ja jään poisto, normaali määrävälinen 
merkkien pesu sekä pienehköjen vaurioiden korjaus, esimerkiksi jalustan 
suoristaminen aurauslumen jäljiltä. 

Opastusmerkin ylläpidon kustannuksista huolehtiminen kuuluu opasteluvan 
haltijalle. Ylläpidolla tarkoitetaan merkin uusimista tilanteessa, jossa se on 
niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä normaaleja liikennemerkille asetet-
tuja kuntoluokituskriteerejä. Tiehallinto valvoo liikennemerkkien kuntoa vuo-
sittaisilla tarkastuksilla ja jos merkin kuntoluokitus edellyttää merkin uusimis-
ta, Tiehallinto ottaa yhteyttä luvanhaltijaan merkin uusimisprosessin käynnis-
tämiseksi. Mikäli huonokuntoinen merkki jää uusimatta, opastelupa voidaan 
peruuttaa tällä perusteella. 

Jos opastusmerkki vaurioituu esimerkiksi auton törmätessä siihen, liikenne- 
vakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen. Tällöin Tiehallinnon hoi-
tourakoitsija huolehtii merkin saattamisesta asianmukaiseen kuntoon. Mikäli 
syyllistä ei saada selville, joutuu luvanhaltija maksamaan merkin uusimisesta 
aiheutuvat kustannukset. 

Jos luvallisia opastusmerkkejä on tarpeen muuttaa tai uusia tienpitäjän omi-
en toimenpiteiden kuten esimerkiksi liittymäjärjestelyjen tai muiden tienpa-
rannustoimenpiteiden takia, Tiehallinto vastaa maanteillä merkkien uusimis-
kustannuksista myös palvelukohteiden opastusmerkkien osalta. 



Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden viitoitus 	 11 5 
ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT JA VELVOITTEET 

8 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT JA VELVOITTEET 

Tieliikennelaissa määritellään eri osapuolten tehtävät seuraavasti: 

Liikenteen ohjauslaitteet 

"Liikennemerkeilä, liikennevaloilla ja muilla liikenteen ohjaus/aitteilla osoitet-
tavista käskyistä ja kielloista ja niiden muusta merkityksestä sekä eri kielten 
käyttämisestä liikennemerkeissä ja muissa liikenteen ohjauslaitteissa sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella annetaan tarpeelliset säännök-
set liikennemerkeistä ja muista liikenteen ohjauslaitteista sekä niiden käytös-
tä. Liikenne-ja viestintäministeriö voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytet-
täviksi valtioneuvoston asetuksesta tai liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksesta poikkeavia liikenteen ohjauslaitteita. 

Tiehallinto antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, 
rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyk-
sistä (tieliikennelaki 3.4.1981/267, 50 §)." 

Liikenteen ohjauslaitteen asettaminen 

'Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle tielle tie(- ja vesirakennus)laitos. 
Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaa vatielle, torille ja 
muulle vastaa vanlaiselle liikennealueelle. Ennen pysyväksi tarkoitetun liiken-
teen ohjauslaitteen asettamista kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa 
lausuntonsa asiassa, jollei asetuksella toisin säädetä. 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa 
tien pitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa il-
man pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai 
sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tila päisten liikennemerkkien 
asettamiseen. 

Taajamaa osoittavan liikennemerkin käyttämisestä päättää kunta kuultuaan 
yleisten teiden osalta tie(- ja vesirakennus)laitosta. Sanotun liikennemerkin 
asettaa yleiselle tielle tie(- ja vesirakennus)laitos, muulle tielle kunta. 

Rautatien tasoristeysmerkin sekä liikennevalotja sulku- ja varoituslaitteet ta- 
soristeykseen asettaa rautatien kunnossapitäjä (tieliikennelaki 3.4.1981/267, 
50 §).". 

Liikenne- ja viestintäministeriön Tiehallinnon, kuntien, yrittäjien tai joidenkin 
muiden yksityisten tahojen sekä opastuksen lausunnonantajatahojen tehtä-
viä ja velvollisuuksia on esitetty taulukossa 32. 

Eri osapuolten välistä yhteistyötä parannetaan organisoimalla palvelukohtei-
den opastusasiat. Palvelukohteiden opastuksen yhteistyöryhmää on käsitelty 
kohdassa 9.5. 
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Taulukko 32. Eri osapuolten tehtävät ja velvollisuudet. 

Osapuoli Tehtävät Velvoitteet 

Liikenne-ja Vastaa liikennemerkkejä koskevista tielainsäädännön muutoksista. 
viestuntami- Myöntää tarvittaessa poikkeuslupia lainsäädännöstä poikkeavien viitoitusratkaisujen kokeiluun. 
nusterio 
Tiehallinto Vastaa opastuksen ohjeistuksesta maanteillä. Maanteillä Tiehallinnon ja kaduilla 

Valmistelee liikennemerkkejä koskevia tieliikennelainsäädännön kuntien velvoitteena on huolehtia 
muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa. - 	opastusmerkkien kunnosta, ajan- 
Tekee tarvittaessa liikenne- ja viestintäministeriölle esityksiä palve- mukaisuudesta ja luvallisuudesta. 
lukohteiden viitoituksessa tarvittavista uusista tunnuksista. - 	omien opasteiden hoidosta, kun- 
Toimii opastuksen asiantuntijatahona. nossapidosta ja kunnossapitokäy- 
Toimii lupaviranomaisena maanteille tulevien opasteiden sekä ase- tännöstä. Lisäksi Tiehallinnon tu- 
makaavan ulkopuolelle ja asemakaavan liikennealueille sijoitettavien lee tarjota maanteilla yrittajalle 
mainosten osalta. Ennen opasteluvan myöntämistä on varmistettava maksullista opastusmerkkien to- 
ao. kunnan kanssa opastuksen jatkuvuusl yhdenmukaisuus katu- teuttamis-, yllapito-, hoito-ja kun- 
verkolla. nossapitopalvelua. 

Vastaa maakuntaopastuksen yhteistyöryhmän ja tukiryhmän toimin- - 	 luvattomien ja virheellisten opas- 
nasta ja koollekutsumisesta. teiden poistamisesta. Myos erittain 

Tekee sopimuksen matkailijoita palvelevan tilapäisen myyntitoimin- 
huonokuntoiset opasteet tulee uu-
sia tai poistaa. Opastusmerkkien 

nan harjoittamisesta ja myyntipaikan merkitsemisestä yrittäjän kans- poistamisen tulee tapahtua merk- 
sa. Sopii asiasta kunnan kanssa, jos opasteita on taajamassa. kien omistajan toimesta tai tämän 

laskuun tehtävänä työnä. Kunnat Toimivat lupaviranomaisena kaduille tulevien opasteiden sekä ase- 
makaava-alueelle sijoitettavien mainosten osalta. 

- 	viitoitusjärjestelmän oikeellisuu- 
Huolehtivat opastuspisteiden ja —toimistojen asianmukaisesta ta- desta, hallittavuudesta ja laadusta. 
sosta. Perusvaatimuksena on ajan tasalla olevat paikkakunnan Järjestelmää helpottaa alueellisten 
opastuskartat. opastussuunnitelmien ajan tasalla 
Ilmoittavat (kunnan terveydensuojeluviranomainen) majoitushuo- pitäminen. 
neistoa koskevasta ilmoituksesta sekä mandollisesta tarkastus- - 	 toimivasta sidosryhmätyöskente- 
käynnistä sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella huo- lystä. Järjestelmää helpottaa 
neisto sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle (terveydensuojelu- maakuntien opastuksen yhteistyö- 
laki 763/1994, 15 §). ja tukiryhmien tehokas toiminta. 
Ilmoittavat (kunnan elintarvikevalvontaviranomainen) ravitsemisliik- 
keen elintarvikelain mukaisesta hyväksymishakemuksesta ja hake- 
mukseen liittyvästä tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon sen 
kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, 
ja alueen pelastusviranomaiselle (valtioneuvoston asetus elintarvi- 
kevalvonnasta 321/2006, 9 §.) 

Yrittäjä tai Tekee lupaviranomaiselle asianmukaisen esityksen oman kohteen- Toteuttaa oman kohteensa viitoituk- 
joku muu yk- sa viitoitustarpeesta. sen opasteluvan mukaisesti tai sopii 
sityinen taho Huolehtii kohteensa viitoituskelpoisuudesta. viitoituksen toteutuksesta tienpitäjän 

(Tiehallinto/kunta) kanssa. 
Huolehtii omien opasteidensa hoidos- 
ta ja ylläpidosta tai sopii niiden ylläpi- 
to-, hoito- ja kunnossapitopalvelusta 

_______________ ________________________________________________________________ tienpitäjän kanssa. 
Opastuksen Tienpitäjä tekee lopullisen päätöksen palvelukohteiden viitoituskelpoisuudesta ja viitoituksen laajuudesta. Vii- 
lausunnonan- toituskelpoisuuden suosituksenantajina toimivat seuraavat tahot: 
tajatahot 

- Museovirasto: merkittävät museot, historialliset rakennukset ja muut historialliset nähtävyydet. 
- läänin taidetoimikunta: merkittävät taiteelliset nähtävyydet. 
- alueen ympäristökeskus: merkittävät luonnonnähtävyydet ja luontokohteet. 
- Metsähallitus: kansallispuistot, luontokeskukset ja merkittävät luonnonsuojelualueet. 
- Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry: opastustoimistojen kansainvälisen vihreäval- 

koisen i-tunnuksen käyttöoikeuden myöntäjä. 
- Suomen Leirintäalueyhdistys ry: leirintäalueetja matkailuajoneuvoalueet epäselvissä tapauksissa. 
- Suomen Hotelli-ja Ravintolaliitto ry: hotellitja motellit epäselvissä tapauksissa. 
- Suomen Retkeilymajajärjestö: retkeilymajatja hostellit epäselvissä tapauksissa. 
- Suomen Golfliitto: golfkentät epäselvissä tapauksissa. 
- Suomen Ratsastajainliitto ry: ratsastuspaikat epäselvissä tapauksissa 
- Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry: kalastuspaikat epäselvissä tapauksissa 
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9 ALUEELLISET OPASTUSSUUNNITELMAT 

9.1 Palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat 

Palvelukohteiden alueellisella opastussuunnittelulla tarkoitetaan laajalle alu-
eelle tehtyä kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa otetaan huomioon tien käyt-
täjien ja palvelujen tarjoajien tarpeet sekä paikalliset olosuhteet joustaviin ja 
tasapuolisiin viitoitusratkaisuihin pääsemiseksi. Palvelukohteiden alueellisis-
sa opastusperiaatteissa on mandollista täsmentää yleisiä viitoitusperiaatteita 
alueellisiin olosuhteisiin paremmin sopiviksi. Alueelliset opastusperiaatteet 
eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa yleisten viitoitusperiaatteiden kanssa. 

Palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat jaetaan suunnittelualueen 
tyypin perusteella maakunnallisiin, seudullisiin ja paikallisiin opastussuunni-
telmiin. 

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatimisesta on kerrottu 
tarkemmin Tiehallinnon ohjeessa "Palvelukohteiden alueellisen viitoitus-
suunnitelman laatiminen, TIEH 2100051-07". 

 

MMKUNTA 

 

4 

PAIKALLINEN TASO 

Esim Matkailualue 

Himos 

1 Jamsan 
seutukunta 

SEUTU TAI 
TIEJAKSO 

Palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma voi olla maakuntaa, seu-
tua, tiejaksoa tai paikallista aluetta koskeva tarkastelu (Lähde Palvelukohtei-
den alueellisen viitoitussuunnitelman laatiminen, TIEH 2100051-07). 

9.1.1 	Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 

Maakunnallinen opastussuunnitelma on luonteeltaan strategista suunnitte-
lua, jossa ei tehdä varsinaisia opastusmerkkisuunnitelmia. Suunnitelma pal-
velee ensisijaisesti opastuksen asiantuntijoita, lupakäsittelijöitä ja opastuk-
sen sidosryhmiä. Suunnittelutasolla selvitetään maakunnan erityispiirteet ja 
laaditaan strategia alueen pitkän tähtäimen opastusjärjestelmän kehittämi-
selle. Maakunnallinen opastussuunnitelma on erittäin merkittävä työvaihe 
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opastusjärjestelmän tavoitteellisen tilan saavuttamiseksi. Suunnitelman avul-
la voidaan muodostaa kokonaiskuva maakunnan palveluista ja verrata tilan-
netta muihin maakuntiin. Suunnittelun aikana lisätään sidosryhmien, erityi-
sesti kuntien ja paikallisten eri palvelujen viitoituskelpoisuutta suosittelevien 
tahojen, tietoisuutta opastusasioissa, mikä luo puitteet seudullisten opastus- 
suunnitelmien onnistumiselle ja sidosryhmien pitkäjänteiselle yhteistyölle. 
Maakunnallisella opastussuunnittelulla varmistetaan seudullisten opastus- 
suunnitelmien yhdenmukaisuus ja viitoitusohjeiden soveltaminen niin, ettei 
myöhemmin laadittava seudullinen suunnitelma aiheuta korjaustarpeita ai-
emmin laadittuihin naapuriseutujen suunnitelmiin. Maakunnallisella opastus- 
suunnittelulla vähennetään seudullisen opastussuunnittelun työmäärää. 
Opastusasioiden tietoisuuden kasvaessa maanteiden ja katuverkon opastus- 
tavat yhtenäistyvät ja tiedonkulku sidosryhmien välillä yhdenmukaistuu. 

Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa kootaan sidosryhmät mukaan yh-
teistyöhön, määritellään opastuspaikkojen sijoittumis- ja kehittämisperiaat-
teet ja jaetaan maakunta opastusmerkkisuunnitelmien laatimista varten pie-
nempiin suunnittelualueisiin. Maakunnaliisella tasolla kartoitetaan matkailulli-
sesti merkittävät kohteet sekä sellaiset nähtävyydet ja aktiviteetit, joilla on 
opastusmielessä valtakunnallista tai maakunnallista merkitystä ja joiden vii-
toituskelpoisuutta suosittelee virallinen lausunnonantajataho. Yksittäisten 
palvelujen osalta kartoitetaan vain leirintäalueet, koska niitä ei ole kaikissa 
kunnissa, ne sijaitsevat keskustojen ulkopuolella ja niiden merkitys on use-
asti niin suuri, että matkailijat käyvät niissä etukäteen suunnitellusti. Muut 
palvelut kuten esim. hotellit, ravintolat ja maaseutuyritykset kartoitetaan vas-
ta seudullisissa ja paikallisissa opastussuunnitelmissa, joissa myös laaditaan 
opastusmerkkisuunnitelmia. 

Maakunnan opastusstrategiaan kirjattavat asiat voivat liittyä esimerkiksi pal-
velukohteiden opastuksen yhteistyöryhmän toimintaan, opastuspaikkojen ke-
hittämiseen tai seudullisten opastussuunnitelmien laatimiseen. 

9.1.2 	Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma 

Maakunnallinen opastussuunnitelma ohjaa seudullisten opastussuunnitelmi-
en laatimista. Palvelukohteiden alueellinen opastussuunnittelu suositellaan 
aloitettavan laatimalla ensin maakunnallinen opastussuunnitelma. 

Seudullinen opastussuunnitelma on toteutukseen tähtäävää suunnittelua, 
jossa määritellään alueelliset viitoitusperiaatteet, jotka eivät saa kuitenkaan 
olla ristiriidassa yleisten viitoitusperiaatteiden kanssa. Suunnitteluvaiheisiin 
kuuluvat lähtötietojen kerääminen, nykytilanteen inventoiminen ja analysoi-
minen, seudullisten viitoitusperiaatteiden määrittäminen, opastusmerkki-
suunnitelmien laatiminen, suunnitelman dokumentoiminen ja ylläpidosta so-
piminen. 

Seudulliset opastussuunnitelmat ovat avainasemassa palvelukohteiden 
opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyproses-
sille. Maakunnallinen opastussuunnitelma on puolestaan avainasemassa sii-
nä, että seudullisista opastussuunnitelmista tulee keskenään mandollisim-
man yhdenmukaisia. Kun lupakäsittelijöillä on käytössään ajantasainen tieto 
nykyisistä opastusmerkeistä ja opastettavista palvelukohteista sekä palvelu- 
kohteiden seudullinen opastussuunnitelma, lupakäsittelijöillä on toimintaedel-
lytykset käsitellä uusikin opastelupa-anomus nopeasti ja sujuvasti. 

( A NEN  

/ 	TASO 	\ 
1 	opastus- 	1 
\ 	suunnitelmien 	/ 

minen 



Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden viitoitus 	 119 
ALUEELLISET OPASTUSSUUNNITELMAT 

9.1.3 	Palvelukohteiden paikallinen opastussuunnitelma 

Paikallinen opastussuunnitelma laaditaan esim. matkailualueelle, kunnan 
keskustaajamaan tai ylipäätänsä alueelle, jossa palvelujen suuri määrä edel-
lyttää viitoituksessa normaalia enemmän erityisratkaisujen tekemistä. Paikal-
lisessa opastussuunnitelmassa määritellään alueen sisäinen opastustapa, 
jossa kohdekohtainen viitoitus joudutaan useasti olosuhteiden pakosta kor -
vaamaan esimerkiksi kehittämällä opastuspaikkajärjestelmää. 

Seudullisessa opastussu unnitelmassa matkailualue tai vastaava viitoitetaan 
yleensä alueen yhteiseen opastuspaikkaan, jossa kerrotaan monipuolisesti 
alueen palveluista ja kohteiden sijoittumisesta. Paikallinen opastussuunni-
telma voidaan tehdä yhtä aikaa seudullisen opastussuunnitelman kanssa 
varsinkin silloin, kun palvelujen osoittamisessa ei nykytilanteessa esiinny 
kohtuuttomasti ongelmia. 

9.2 Palvelukohteiden opastuksen maakunnallinen yhteistyö- 
ryhmä 

Tiehallinnon tiepiirit vastaavat alueillaan palvelukohteiden opastussuunnitel-
mien laatimisesta ja ylläpitämisestä. Suunnitelmia laaditaan yhteistyössä 
alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Myös Tiehallinnon Lupapal-
velut voi tarvittaessa osallistua suunnitelmien laatimistyöhön. 

Maakunnallisessa opastussuunnittelussa kootaan opastuksen parissa toimi-
vat sidosryhmät mukaan yhteistyöhön ja perustetaan maakunnallinen 
opastuksen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on kokoontua 
säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain tai tarpeen vaatiessa useammin, seu-
raamaan alueen opastusstrategian toteutumista, käsittelemään alueellisten 
opastusperiaatteiden toimivuutta ja huolehtimaan maakunnallisessa opas-
tussuunnitelmassa kartoitettujen tietojen ajantasaisuudesta. Tarvittaessa yh-
teistyöryhmästä voi olla edustus myös Tiehallinnon johdolla tehtävissä palve-
lukohteiden seudullisissa opastussuunnitelmissa yhdessä asianomaisen 
seudun kuntien kanssa. 

Maakunnallisen yhteistyöryhmän toiminnasta ja koollekutsumisesta vastaa 
Tiehallinto, jolla on myös päätösvalta maanteiden viitoitus- ja opastelupa-
asioissa. Varsinaisen yhteistyöryhmän jäseninä kuntia edustavat esimerkiksi 
seutukunnat, kuntien matkailupalveluista vastaavat matkailupalvelu- ja kehit-
tämisyhtiöt tai vastaavat toimielimet. Matkailullisesti merkittävillä kunnilla voi 
olla yhteistyöryhmässä oma edustajansa. Yhteistyöryhmässä voi olla edus-
tettuina myös muita maakunnallisia toimijoita. 

Maakunnallinen opastuksen yhteistyöryhmä tekee yhteistyötä kuntien ja yrit-
täjien kanssa sekä tiedottaa toiminnasta tarpeellisiksi katsomille tahoille. Yh-
teistyöryhmän jäsenten tulee kertoa opastusasioihin liittyvää tietoa yhden- 
mukaisella tavalla asiasta kiinnostuneille tahoille, esimerkiksi palveluja tar-
joaville yrittäjille, tai ohjata tiedonhaluiset tahot ottamaan yhteyttä Tiehallin-
toon. 
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Palvelukohteiden opastuksen maakunnallinen yhteistyäryhmä 
TiehaUinto / opastus-ja matkailuvastaava Maakuntaliitto _____ 
-Päätösvalta viitoitus- ja lupa-asioissa 

Eri palvelujen viitoituskelpoisuutta 
suosittelevat paikalliset tahot: Seutukuntien nimeämät edustajat 
Läänin taidetoimikunta Kuntien matkailupalveluyhtiöt 
Alueellinen ympäristökeskus (Matkailukunnat) 
(Maakuntarnuseo) 

_____________ 

$ 
Muut yhteistyötahot ____ ____ 

Kunnat 	- 	Yritykset Eri palvelujen viitoituskeloisLiutta - 
-matkailutoimi 	Matkailu ja vapaa-aika suosittelevat valtakunnalliset tahot: 
-elinkeinotoimi Kaupalliset palvelut -Museovirasto 
-tekninen toimi -Metsähallitus 
(tienpito/viitoitus) -Suomen Matkailuorganisaatioiden 

yhdistys SUOMA ry 
-Suomen Leirintäyhdistys ry 
-Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ry 
-Suomen Retkeilymajajärjestö 
-Suomen Golfliitto ry 
-Suomen Ratsastajainliitto ry 
-Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö 

Esimerkki maakunnal/isen opastuksen yhteistyöryhmän organisaa tiora ken- 
teesta. 
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10 TIENVARSIMAINONTA JA OPASTUS 

10.1 Yleistä 

Tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien varteen sijoitettua mainosta, ilmoitus-
ta, julistetta tai muuta sellaista laitetta tai rakennelmaa, jonka kuva- tai teks-
timuotoinen informaatio on tarkoitettu pääasiallisesti tienkäyttäjien nähtäväk-
si (Tien varsimainonta, toimintalinjat, TIEH 1000106). 

Tienvarsimainonnan lupamenettelyohje sisältää perustietoa tienvarsimainon-
taan liittyvän poikkeuslupapäätöksen käsittelyyn, tienvarsimainonnan valvon-
taan ja luvattomien mainosten poistamiseen. Ohjeen tarkoituksena on luoda 
menettelytavat maantielain myötä tienpitäjälle siirtyneelle velvoitteelle valvoa 
liiken neympäristöä ulkomainosten osalta (Tien varsimainonta, lupamenette-
lyohje, TIEH 2100047-0 7). 

Tien varrella tarkoitetaan tässä yhteydessä tien läheisyydessä, sen sivussa 
tai yläpuolella olevaa tilaa, josta mainokset ovat tienkäyttäjän luettavissa. 

Maantielaki (50312005, 52 §) 

"Asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja raken-
nuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjil-
le tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää 
poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun 
tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena. 

Edellä 1. momentissa tarkoitettu kielto ei koske kokous-, tiedotus-, huvi- tai muuta 
sellaista tilaisuutta taikka vaaleja tai kansanäänestystä koskevaa ilmoittelua eikä ra-
kennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua paikalla harjoitettavasta 
toiminnasta ja siellä myytävistä tuotteista. Tällaisia tilaisuuksia koskevat ilmoitukset 
ja mainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista ti-
laisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty. 

Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mandollisim-
man hyvin ympäristöön. Ennen mainoksen asettamista koskevan asian ratkaisemis-
ta on tien pitoviranomaisen pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan 
lausunto." 

10.2 Poikkeusluvat ja tupaviranomaiset 

Tienvarsimainonta ja työskentely tiealueella ovat luvanvaraista toimintaa. 

Tienvarsimainosten sijoittamista asemakaava-alueiden ulkopuolisille alueille 
sääntelee maantielaki (503/2005, 52 §). Rakennelmien, laitteiden, tekstien ja 
kuvien asettaminen mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa (ulko-
mainokset) on näille alueille lain mukaan lähtökohtaisesti kielletty. Tienpitovi-
ranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä lii-
kenteen opastuksen tai matkailuin kannalta tai muusta sellaisesta syystä 
tarpeellisena. Valvonta- ja lupaviranomaisena toimii Tiehallinto. 

Mainonnasta asemakaava-alueilla säädetään pääsääntöisesti maankäyttö-
ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä kuntien rakennusjärjestyksissä, jotka 
ovat kuntakohtaisia normeja. Kun kyse on mainoksen sijoittamisesta asema- 
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kaavan mukaiselle tieliikennealueelle tai kiinnittämisestä tiehen kuuluvaan 
laitteeseen, lupaviranomaisena toimii Tiehallinto. Muussa tapauksessa ase-
makaava-alueella lupaviranomaisena toimii kunta. 

Tiehallinto hankkii ennen lupa-asian ratkaisemista lausunnot alueelliselta 
ympäristökeskukselta ja kunnalta (maantielaki 503/2005, 3 §), jotka arvioivat 
mainoksen sopeutumista luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön ja 
liikenneympäristöön. Kuntaa pyydetään lausunnossaan kiinnittämään huo-
miota mainoksen matkailulliseen merkityksellisyyteen, eli tukeeko se paikal-
lista matkailupalvelutarjontaa ja sen tunnettavuuden parantamista. 

Vastaavasti kunta pyytää Tiehallinnolta lausunnon käsitellessään lupaa ase-
makaava-alueella tieliikennealueen ulkopuolella olevalle mainokselle, joka 
on tarkoitettu maantien käyttäjien luettavaksi. 

semakaava-alueen kaava-alueella 	 [ puolella 

Lupa- 
viranomainen 

Lausunnona ,  

Valitukset 
päätöksestä 

Kunta 	Tiehallinto Tiehallinto 
liikennealueella 

Kunta ja 
Tiehallinto 	alueellinen Kunta ja 

ympäristökeskus alueellinen 
liikennealueella ympärtstökeskus 

Hallinto-oikeus, jonka Hallinto-oikeus, jonka 
päätöksestä päätöksestä 
korkeimpaan hallinto- korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen oikeuteen 

Tien varsimainonnan lupamenettely 
(Lähde: Tien varsimainonta, lupamenettelyohje, TIEH 2100047-07). 

10.3 Luvattomasti asennettujen tienvarsimainosten poistaminen 

Maantielaki (503/2005, 101 §) 

"Lääninhallitus voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä, jatkamasta tai toistamasta lainvastaista menettelyä. Lääninhallitus voi myös 
määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä, täyttämään 
muulla tavoin velvollisuutensa. Lääninhallitus voi tehostaa päätöstään uhkasakolla 
tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide tehdään laiminlyöjän kustannuksella tai 
toiminta keskeytetään. Uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koske-
vaan asiaan sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 

J05 liikennettä välittömästi uhkaavan vaaran poistamiseksi on tarpeen kiireellinen 
toimenpide taikka jos on kysymys tiealueeseen kohdistuvan luvattoman toimenpi-
teen oikaisemisesta, tienpitoviranomaisella on oikeus toimenpiteeseen tai luvatto-
man toimenpiteen oikaisemiseen siihen velvollisen kustannuksella. 

Jos tienpitoviranomaista estetään toimittamasta 2 momentissa tarkoitettua virka teh-
tävää taikka estetään 16 §.n 1 momentissa tarkoitetun tutkimustyön suorittaminen, 
on poliisin annettava tienpitoviranomaisen pyynnöstä virka-apua.' 
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10.4 Opasteluvan haltijan harjoittama mainonta 

Palvelukohteen opasteluvan lupaehtoihin kuuluu, että yrittäjä sitoutuu ole-
maan sijoittamatta mainoksia opastusetäisyyden rajaamalle alueelle koh-
teestaan. 

Opasteluvan haltijan harjoittamaan luvattomaan mainontaan pätee kaikki lu-
vussa 10.3 mainittu, minkä lisäksi toistuva luvaton mainonta on pätevä syy 
opasteluvan peruuttamiselle. 
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