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ESIPUHE 

Nykyinen palvelukohteiden opastuskäytäntö vaihtelee alueittain eikä tien- 
käyttäjä voi aina olla varma opastettavien palvelujen laadusta. Samanlaisen 
opastuksen takaa löytyvien palvelujen taso ja varustus voivat poiketa ennak-
kokäsityksistä. Vuosien varrella ilman kokonaisvaltaista suunnitelmaa teh-
dyissä yksittäisissä kohdekohtaisissa opasteratkaisuissa ei ole aina voitu 
varmistaa kaikkien viitoituksen perustavoitteiden kuten esimerkiksi tienkäyt-
täjien tarpeiden ja odotusten täyttymistä, alueellista tasa-arvoa tai yrittäjien 
oikeudenmukaista kohtelua. Lisäksi luvattomat tienvarsimainokset ovat hei-
kentäneet nykyisen opastusjärjestelmän toimivuutta. 

Palvelukohteiden alueellisella opastussuunnittelulla tarkoitetaan laajalle alu-
eelle tehtyä kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa otetaan huomioon tienkäyt-
täjien ja palvelujen tarjoajien tarpeet sekä paikalliset olosuhteet joustaviin ja 
tasapuolisiin viitoitusratkaisuihin pääsemiseksi. Palvelukohteiden alueellisis-
sa viitoitusperiaatteissa on mandollista täsmentää yleisiä viitoitusperiaatteita 
alueellisiin olosuhteisiin paremmin sopiviksi. 

Tämä prosessiohje on tarkoitettu käytettäväksi tienkäyttäjien palvelukohtei-
den alueellisten opastussuunnitelmien laatimisen apuvälineenä. Tarkoituk-
sena on, että eri tiepiireihin tehtävät alueelliset opastussuunnitelmat olisivat 
sisällöltään yhdenmukaisia ja keskenään vertailukelpoisia. Prosessiohjeen 
laatimisessa on hyödynnetty Keski-Suomen tiepiirissä vuonna 2003 alkanut-
ta aktiivista alueellisen opastussuunnittelun kehittämistyötä. Keski-Suomes-
sa on muun muassa laadittu palvelukohteiden alueellisia opastuksen pilotti- 
suunnitelmia maakuntaa ja useita seutukuntia koskien sekä mietitty ruskean 
värin käytön laajentamista ja uusien tunnusten käyttöönottamista opastus- 
merkeissä. Lisäksi alueella on käyty laajaa vuoropuhelua kuntien, yrittäjien 
ja eri palvelujen viitoituskelpoisuutta suosittelevien tahojen kanssa. 

Työryhmän puheenjohtajina toimivat Kari Keski-Luopa Keski-Suomen tiepii-
ristä ja Tuomas Österman Asiantuntijapalveluista. Muut työryhmän jäsenet 
olivat Per-Olof Linsn ja Teuvo Kela Asiantuntijapalveluista, Maarit Orava 
Keski-Suomen tiepiiristä sekä Sanna Kolomainen, Kauko Kaarninen ja Kari 
Ruokanen Lapin tiepiiristä. Työryhmän asiantuntijasihteerinä toimi Reijo 
Vaarala Insinööritoimisto Liidea Oy:stä. 

Helsingissä toukokuussa 2007 

Tiehallinto 
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YLEISTÄ 

1 YLEISTÄ 

1.1 	Prosessiohjeen käyttö 

Palvelukohteiden opastussuunnittelun suunnitteluvaiheita ohjaava proses-
siohje on tarkoitettu käytettäväksi tienkäyttäjien palvelukohteiden alueellisten 
opastussuunnitelmien laatimisen apuvälineenä. Eri alueille tehtävien alueel-
listen opastussuunnitel mien lähtökohdat ja olosuhteet poikkeavat toisistaan 
ja siksi prosessiohjeessa esitetyt toimintamal lit ovat ohjeell isia. 

Prosessiohjeen tarkoituksena on 

- Kertoa palvelukohteiden alueellisen opastussuunnittelun lähtökohdat. 
- Esittää palvelukohteiden alueellisen opastussuunnittelun tavoitteet ja 

tarpeet. 
- Määritellä palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmatyypit 
- Kuvata eri palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmatyyppien si-

sältö ja tekotapa sekä opastussuunnittelun organisointi ja sidosryhmä-
työskentelyn toimintamallit. 

- Korostaa kerran laaditun palvelukohteiden alueellisen opastussuunni-
telman ajan tasalla pitämisen merkitystä. 

- Osoittaa maanteille asetettavan palvelukohteen opastusmerkin toteut-
tamisprosessi. 

Prosessiohjeen keskeisenä tarkoituksena on toimia tiepiireille myös kim-
mokkeena käynnistää palvelukohteiden alueellinen opastussuunnittelu. 

1.2 	Prosessiohjeen tarve 

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen on välttämä-
töntä viitoitus- ja opastusratkaisujen tavoitteellisen tilan saavuttamiseksi. 
Palvelukohteen alueellisen opastussuunnittelun tarvetta on käsitelty tar-
kemmin kohdassa 3.1. 

Prosessiohje on tarpeellinen, jotta eri tiepiireihin tehtävät palvelukohteiden 
alueelliset opastussuunnitelmat olisivat sisällöltään yhdenmukaisia ja keske-
nään vertailukelpoisia. Yhdenmukaisella tavalla tehdyt alueelliset opastus- 
suunnitelmat ovat avainasemassa opastelupien sujuvalle ja valtakunnallises-
ti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille ja antavat puitteet Tiehallinnon Lupa- 
palvelujen onnistuneelle ja pitkäjänteiselle toiminnalle. Yhdenmukaiset toi-
mintamallit joustavoittavat myös sidosryhmätyöskentelyä erityisesti valta-
kunnantasolla toimivien tahojen ja yrittäjien etujärjestöjen kanssa. 

Vuonna 1984 valmistui tähän mennessä ainoa ohje alueellisen viitoitus-
suunnitelman laatimiseksi, mutta siinä ei käsitelty palvelukohteiden viitoitus-
ta. Tämä on voinut osaltaan vaikuttaa siihen, että palvelukohteiden alueelli-
sia opastussuunnitelmia on tarpeista huolimatta laadittu melko vähän. 
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2 PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITTELUN 
LÄHTÖKOHDAT 

2.1 	Valtakunnalliset ohjeet 

Tässä yhteydessä valtakunnallisilla ohjeilla tarkoitetaan Tiehallinnon viitoi-
tusohjeissa, yleisohjeissa liikennemerkkien käytöstä, tienvarsimainontaan 
liittyvissä ohjeissa sekä tieliikennelaissa ja —asetuksessa ja liikenneministe-
riön päätöksessä liikenteen ohjauslaitteista esitettyjä asioita. 

Palvelukohteiden viitoitusohjeet sisältävät muun muassa yleiset viitoitusperi-
aatteet palvelukohteiden, nähtävyyksien, aktiviteettien ja maaseutuyritysten 
osoittamiseen sekä antavat ohjeet opastusmerkkien tyypin ja sisällön valit-
semiseen. Yleiset viitoitusperiaatteet eivät kuitenkaan ole riittäviä esimerkiksi 
silloin, kun osoitettavia palveluja on paljon, palvelujen laadussa ja varustelu- 
tasossa on merkittäviä eroja tai yrittäjien tasavertainen kohtelu vaarantuu. 
Tällöin toimivien viitoitus- ja opastusratkaisujen saavuttaminen edellyttää ko-
konaisvaltaista alueellista tarkastelua yhteistyössä opastusasioiden kanssa 
tekemisessä olevien sidosryhmien kanssa. Alueelliset viitoitus- ja opastus- 
ratkaisut eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa yleisten viitoitusperiaatteiden 
ja muiden valtakunnallisten ohjeiden kanssa (ks. kuva 1). 

Alueellisiin viitoitusperiaatteisiin joudutaan turvautumaan esimerkiksi sen 
vuoksi, että tienkäyttäjille tarjolla olevien palveluiden määrässä ja toimintojen 
luonteessa on merkittäviä poikkeamia valtakunnan eri osissa. Esimerkiksi 
etelästä pohjoiseen siirryttäessä toimintojen välinen keskietäisyys kasvaa ja 
viitoituksen yleisperiaatteissa esitettyjen yksiselitteisten kilometrirajoitusten 
noudattaminen voi johtaa joko liialliseen tai liian vähäiseen viitoittamiseen. 
Viitoitusratkaisut ovat riippuvaisia myös maankäytön kehittymisestä. Suuris-
sa taajamissa tai matkailualueilla kaikkien palvelujen osoittaminen voi johtaa 
hallitsemattomaan tilanteeseen, ja toisaalta harvaan asutun seudun pienes-
sä taajamassa jonkin palvelutasoltaan vaatimattomamman kohteen osoitta-
matta jättäminen voi aiheuttaa katkoksen palvelujen saatavuudessa. 

Tiehallinnon Keskushallinto vastaa siitä, että valtakunnalliset viitoitusohjeet 
ovat ajan tasalla ja että niitä kehitetään ottamalla huomioon kansalliset ja 
kansainväliset vaatimukset ja tarpeet. Lakeihin ja asetuksiin tehtävät muu-
tokset edellyttävät lainsäädännöllistä käsittelyä ja asioiden valmistelu ta-
pahtuu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. 

Eritysratkaisut 

LISET 

%$ 
1 YIeisptevt 1 

ratkaisut 

Kuva 1. 
Ohjeiden ja alueellisen 
opastussuunnittelun 
vuorovaikutus. 

USSUTELUY 
ALUEEL 
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2.2 	Palvelukohteiden opastuksen sidosryhmät 

Palvelukohteiden viitoituksessa Tiehallinnon keskeinen tehtävä on toimia lu-
paviranomaisena maanteille sijoitettavien opastusmerkkien osalta. Lisäksi 
Tiehallinto toimii opastuksen asiantuntijatahona ja valvoo opastuksen toteu-
tumista tieverkolla. Kuntien keskeisenä tehtävänä on toimia lupaviranomai-
sena kaduille tulevien opasteiden osalta sekä huolehtia opastuspaikkojen 
asianmukaisesta tasosta. 

Tiehallinnon ja kuntien lisäksi palvelukohteiden opastuksen sidosryhmiin 
kuuluvat muun muassa eri kohteiden tai palvelujen viitoituskelpoisuuden 
suosituksenantajatahot ja palveluja tarjoavat yrittäjät. 

Viitoituskelpoisuuksien suosituksenantajina toimivat seuraavat tahot: 

- Museovirasto 
(merkittävät museot, historialliset rakennukset ja muut historialliset näh-
tä vyydet) 

- Läänin taidetoimikunta 
(merkittävät taiteelliset nähtävyydet) 

- Alueen ympäristökeskus 
(merkittävät luonnonnähtävyydet ja luontokohteet) 

- Metsähallitus 
(kansallispuistot, luontokeskukset sekä merkittävät luonnonsuojelu- ja ui-
koilualueet) 

- Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry 
(kansainvälisen vihreä valkoisen i-tunnuksen käyttöoikeuden saaneet 
opastustoimistot) 

Viitoituskelpoisuuksista voidaan epäselvissä tilanteissa pyytää suosi-
tuksia myös seuraavilta tahoilta: 

- Suomen Leirintäalueyhdistys ry 
(leirintäalueetja matkalluajoneuvoalueet) 

- Suomen Hotelli-ja Ravintolaliitto ry 
(hotel/it ja motellit) 

- Suomen Retkeilymajajärjestä 
(retkeilymajat eli hostellit) 

- Suomen Golfliitto 
(golfkentät) 

- Suomen Ratsastajainliitto ry 
(ratsastus paikat) 

- Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
(virkistyskalastus paikat) 

Palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnittelussa kootaan kunnat 
ja muut maakunnan toimijat mukaan yhteistyöhön ja perustetaan maakun-
nallinen opastuksen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän aktiivinen toiminta 
helpottaa sidosryhmiä hoitamaan opastusasioihin liittyviä omia tehtäviä. 

Sidosryhmien tehtäviä on käsitelty tarkemmin Tiehallinnon ohjejulkaisussa 
Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07. 



12 	 Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen 
PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.3 	Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita 

Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat muun muassa 
seuraavat asiat: 

- Kaikkien viitoitettavien palvelujen, nähtävyyksien, aktiviteettien ja maa-
seutuyritysten tulee olla hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä kohteita. 
Opastus tunnuskuvioineen antaa tienkäyttäjälle selkeän kuvan palvelujen 
luonteesta ja laadusta, minkä vuoksi on tärkeää, että tienkäyttäjälle tar-
jottu tieto pitää paikkaansa ja että palvelujen taso vastaa opastuksen si-
sältöä. 

- Palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaat-
teiden mukaisesti. Opastuksen tulee olla helposti luettavaa, minkä vuoksi 
kohdeopastuksessa tulee suosia hyväksyttyjä tunnuksia ja helposti ym-
märrettävää tekstiä. 

- Opastusmerkeissä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuk-
sia. Myös opastuspisteiden opastuskartoissa käytettävien tunnusten tu-
lee olla yhdenmukaisia ja kansainvälisesti ymmärrettäviä. 

- Suurissa taajamissa ja matkailualueilla kohteeseen perille löytäminen pe-
rustuu ensisijaisesti toimivaan tieverkon viitoitukseen sekä opastuspai-
kan opastuskartassa annettuun tietoon ja osoitejärjestelmän mukaiseen 
tie- tai katunimeen ja osoitenumeroon. Opastusta joudutaan usein käy-
tännön syistä rajoittamaan kohteiden suuren määrän vuoksi ja tasapuoli-
sin viitoitusratkaisu saadaan yleensä järjestämällä viitoitus opastuspis-
teen kautta. Taajaman reuna-alueilla oleviin tienvarsipalveluihin voidaan 
opastus tarvittaessa hoitaa kohdekohtaisen viitoituksen avulla. 

- Yrittäjiä tulee kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, minkä vuok-
si kaikille yrittäjille tulee samoissa olosuhteissa tarjota samat mandolli-
suudet kohteidensa osoittamiseen. 

- Kaikissa viitoitusratkaisuissa tulee liikenneturvallisuudesta huolehtimisen 
olla yksi tärkeimpiä kriteerejä. Siksi on tärkeää, ettei liian suuri opastus- 
merkkien määrä heikennä autoilijan mandollisuuksia toimia turvallisesti ja 
ettei viitoituksen puute tai opastusmerkkien väärä sijoittelu aiheuta yllät-
täviä päätöksentekotilanteita. 

- Opastuksella pyritään vähentämään mainostamistarvetta. Lupaviran-
omaisen tulee pystyä valvomaan vallitsevaa tilannetta ja huolehtimaan 
siitä, ettei maanteiden ja katujen varsilla ole luvattomia opasteita tai maj-
noksia. 

2.4 	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 tämän matkan aikana tarvitsemia 
palveluja. Opastusjärjestelmän rakenne muodostuu kolmesta tasosta (ks. 
kuva 2). 
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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-
teraktiivisen opastuspäätteen tai matkail uneuvontapisteen (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 kad unnimi kilvet sekä 
lähi-, paikallis- ja erityiskohteita osoittavat tienviitat, joita täydennetään tarvit-
taessa palvelukohteiden opastusmerkeillä ja erilaisilla toimintoja kuvaavilla 
osoiteviitoilla. 

1 .Taso: Tiekartat ja tieverkon viitoitus 

- 	 KESKUSTA 

iso: Opastuspaikat 	 Palvelu 

OIWjf 
3so: Lähiviitoitus 

______________ 

Kuva 2. Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne (Lähde: Tiehallinnon 
ohjeju/kaisu: Palve/ukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07). 
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2.5 	Palvelukohteiden opastusmerkit 

Tienkäyttäjille tarkoitettuja palveluja osoitetaan tiel iikenneasetuksen m ukai-
sula palvelukohteen A- ja B-tyypin opastustauluilla, palvelukohteen erkane-
misviitalla, palvelukohteen osoiteviitalla, palvelukohteen osoiteviitan ennak-
komerkillä ja matkailutiemerkeillä. Lisäksi runsaasti liikennettä synnyttäviä 
yleisötilaisuuksia voidaan osoittaa tilapäisillä merkeillä Tiehallinnon ohjeis-
tuksen mukaisesti. Palvelukohteiden opastusmerkeissä voidaan yleensä 
käyttää tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia. Palvelukohteen opastus- 
taulun pohjaväri voi olla sininen tai ruskea merkissä osoitettavan palvelun 
mukaan. 

Palvelukohteiden opastusmerkeissä laajennettiin ruskean värin käyttöä ja li-
sättiin tunnusten määrää helmikuussa 2007. Opastusmerkkien käyttöä ja vä-
rejä on käsitelty tarkemmin Tiehallinnon ohjejulkaisussa Palvelukohteiden 
viitoitus, TIEH-21 00002 1-07. 

w __ 

Palvelukohteen erkanemisviitla 	 MANSIKOITA 
Matkailutie 	 - 	400 m 

A-tyypin opastustaulu 	B-tyypurr opastustaulu 

_______ 
filapaisen myyntipaikan 

Palvelukohteen 
osoituksessa käytettävä merkki 

osodeviitia - 

1 TILAISUUDEN - 

M_ 
IV'ö 

Paue)u kohteen 
osoileviitan Yleisötitaisuuksien viitoituksessa 

ennakkomerkki kaytettävat merkit 

Kuva 3. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät opastusmerkit. 

mmm rn 

	

Opastuspiste Opastus- 	Ensiapu 	Autokorjaarnv Hioltoasrnsa 	Hotelh tai 

	

(711) 	toimisto 	(715) 	 (721) 	(722) 	motelli 

	

(712) 	 (723) 

	

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

	

(734) 	 (677) 

DEIEIW 
Ruokaitu- 	Kahvila tai 	Käymnälä 	Retkeityrna)u Leirintäalue 

paikka 	pikaruoka- 	(726) 	(731) 	(733) 
(724) 	paikka 

(725) 

MATKAILUTIET 	 NAHTAVYYDET 

I O'flII 
-i.ti, 	i 	 Museo tai _ Maailman- Luontokohde 	Näköala- Eläintarha tai Muu 

iii •l 	 historiallinen perintökohde (772c) 	paikka -puisto Nähtävyys 
rakennus (772b) (772d) )772e) (7721) 
(772a) 

AKTIVITEETIT 	 MAASEUTUYRITYKSET m 009 EI 1] EI 0 B EI 
Urritipuikku 	Kalastus- 	Hiihtohissi 	Goltkenttä 	Hovi- tai 	Mökki- 	Aamniais- 	Suoiamnyyvti- 	Kasityöpaia 	Kotieläinpiha 	Ralsastus- 

(773e1 	paikka 	)773cl 	(7734) 	teernapuisto 	muajoitus 	riajoitus 	paikka 	(774d) 	)774e) 	paikka 
)773b) 	 (7734) 	 )774a) 	(774b) 	(774c) 	 (7741) 

Kuva 4. Palve/ukohteen viitoituksessa käytettävät tunnukset 
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2.6 	Palvelukohteiden ja tieverkon viitoituksen vuorovaikutus 

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnittelun lähtökohta on, että tiever-
kon viitoituksen alueellinen suunnittelu on ajan tasalla. Palvelukohteiden 
alueellinen opastussuunnitelma tehdään yleensä muuttamatta tieverkon vii-
toitusta. 

Tienkäyttäjä opastetaan palvelujen läheisyyteen tiekartan ja tieverkon viitoituk-
sen avulla. Tieverkon vi itoituksessa käytetään tienumeroita ja vi itoituskohteina 
maantieteellisiä paikannimiä. Tarvittaessa tieverkon viitoituskohteena voidaan 
myös käyttää esimerkiksi paljon liikennettä synnyttävän matkailualueen nimeä. 

Yleensä viitoitettava palvelukohde voidaan osoittaa kohteen läheisyydessä 
kohdekohtaisilla opastusmerkeillä, jos palvelukohteiden määrä on kohtuullinen 
ja kaikkien kohteiden opastusmerkit voidaan sijoittaa liittymän yhdellä tulosuun-
nalla enintään kahteen pystytystelineeseen. Kohdekohtainen viitoitus voi toisi-
naan kuitenkin johtaa siihen, että samaan pystytystelineeseen joudutaan sijoit-
tamaan kanden tai enintään kolmen kohteen opastusmerkit. Tienkäyttäjälle tar-
koitettujen tietojen (tunnukset, nuolet, nimet, aukioloajat, etäisyydet,...) yhteen-
laskettu määrä saa kuitenkin yleensä olla enintään kymmenen. Jos viitoitettavia 
kohteita on niin paljon, ettei kaikkia opastusmerkkejä saada yhdistelemisestä 
huolimatta mahtumaan liittymän yhdellä tulosuunnalla kahteen pystytysteli-
neeseen, viitoitetaan kohteet yleensä opastuspaikan kautta. Tällöin tiever-
kon viitoituksella voidaan tukea palvelukohteiden viitoitusta ja tieverkon vii-
toituksessa voidaan mandollisesti käyttää viitoituskohteena esimerkiksi mat-
kailualueen tai muuta palvelukohteiden sijaintipaikkaa osoittavaa nimeä. 

Tilanteessa, jossa palvelujen keskittymisen tai tie- ja katuverkkoratkaisujen 
vuoksi joudutaan luopumaan palvelukohteiden kohdekohtaisesta viitoituk-
sesta, voi palvelukohteiden alueellisen opastussuunnittelun yhteydessä olla 
tarvetta tarkistaa tieverkon viitoitusta tai laatia tieverkon alueellinen viitoitus-
suunnitelma. 

KOHDE A 

E 

d 

Kuva 5. Opastusmerkkien sijoitusperiaatteita samalla liittymäalueella. 
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3 PALVELU KOHTEIDEN ALUEELLISET OPASTUS- 
SUUNNITELMAT 

3.1 	Opastussuunnittelun tarve ja tavoitteet 

Helmikuussa 2007 palvelukohteiden viitoituksessa laajennettiin opastusmer-
keissä ruskean värin käyttöä, lisättiin tunnusten määrää ja otettiin käyttöön 
uusia opastusmerkkejä. Myös palvelukohteiden viitoitusohjeita ja yleisiä vii-
toitusperiaatteita tarkistettiin palvelemaan paremmin muuttunutta tilannetta. 
Uudistuksesta johtuen monen nykyisin viitoitetun kohteen opastusmerkkien 
sisältö ja mandollisesti myös opastustapa muuttuvat ja muutokset on toteu-
tettava siirtymäajan puitteissa viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Muutoksiin valmistaudutaan parhaiten laatimalla alueellinen opastussuunni-
telma tai päivittämällä alueellinen opastussuunnitelma siellä, missä suunni-
telma on laadittu ennen viitoituksessa tapahtuneita muutoksia. 

Yleensä alueellisen opastussuunnitelman laatiminen on tarpeen, kun lupa-
käsittelijän on vaikeaa tehdä opastelupapäätös olemassa olevia ohjeita nou-
dattaen, ohjeiden käyttäminen vaatii erityisratkaisuja, yrittäjiä ei voida koh-
della tasapuolisesti tai jos edellinen opastussuunnitelma ei ole enää ajan ta-
salla. Tie- ja katuverkossa, maankäytössä sekä palvelukohteiden opastus- 
merkeissä tai viitoitusohjeissa tapahtuneet merkittävät muutokset lisäävät 
myös alueellisen opastuksen suunnittelutarvetta. Lisäksi alueellinen opas-
tussuunnitelma helpottaa sidosryhmiä hoitamaan opastukseen liittyviä teh-
täviä ja edistää maakunnallisen opastuksen yhteistyöryhmän toimintaa. 

Alueellinen opastussuunnitelma on avainasemassa palvelukohteiden opas-
telupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. 
Suunnitelman ansiosta lupakäsittelijöillä on toimintaedellytykset käsitellä 
myös uusi opastelupahakemus nopeasti ja sujuvasti. Tiehallinnossa opaste- 
lupien käsittely on keskitetty lokakuusta 2006 alkaen valtakunnallisesti Lupa-
palveluille Tampereelle. 

Alueellisen opastussuunnittelun tavoitteena on 

- Edistää palvelukohteiden viitoituksen yleisten tavoitteiden toteutumista 
(ks. kohta 2.3). 

- Aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä ja ajallisesti 
kestävä sekä helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä. 

- Varmistaa yrittäjien tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu viitoit-
tamalla samantyyppiset palvelut samalla tavalla. 

- Lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien 
palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mieli kuvaa. 

- Parantaa opastusjärjestelmän kolmitasoisessa rakenteessa toisen tason 
(opastuspaikat) ja kolmannen tason (lähiviitoitus) laatua (ks. kohta 2.4). 

- Helpottaa lupaviranomaisten lupakäsittelyä. 
- Tarjota sidosryhmille paremmat puitteet kohteiden viitoituskelpoisuuksi-

en määrittämiseen. 
- Toimia toteutetun opastuksen valvonnan apuvälineenä. 
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Palvelukohteiden viitoituksen yleiset tavoitteet (ks. kohta 2.3) ja edellä esite-
tyt alueellisen opastussuunnittelun tavoitteet toteutuvat parhaiten, jos lupa- 
käsittelijä voi yksittäistä viitoitusratkaisua tehdessään turvautua alueellisiin 
viitoitusperiaatteisiin. Yleisiä viitoitusohjeita noudattamalla lupakäsittelijä 
välttyy tekemästä virheitä, mutta yksinomaan niiden noudattaminen voi joh-
taa joustamattomiin viitoitusratkaisuihin. Toisaalta harkitsematon joustami-
nen kohdekohtaisissa viitoitusratkaisuissa johtaa ajan kuluessa tilanteeseen, 
jonka korjaaminen on myöhemmin vaikeaa. 

3.2 	Suunnitelmatyypin valinta 

Palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma jaetaan suunnittelualueen 
perusteella seuraaviin tyyppeihin (ks. kuva 6): 

1. Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 
- Maakuntaa tai vielä laajempaa aluetta käsittävä opastussuunnitel-

ma. Maakuntaa laajempi alue voi olla tarkoituksenmukainen silloin, 
kun alueen matkailulliset toiminnot ja palvelujen tarjonta vastaavat 
toisiaan. Toisaalta maakuntajakoa puoltaa useiden opastuksen si- 

PAIKALLINEN 	fi 	dosryhmien toiminta-alueiden määräytyminen maakunnittain. 
SEUTU- 	/' 	2. Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma 

- 	Useita kuntia tai tiejaksoja käsittävä opastussuunnitelma. Joissakin 
suunnitemier 	 tapauksissa seudullinen opastussuunnitelma voi käsittää vain yh- 

Iaatiminen 
den kunnan. 

3. Palvelukohteiden paikallinen opastussuunnitelma 
- 	Esimerkiksi matkailualuetta, kunnan keskustaajamaa tai ylipäätänsä 

paljon palveluja käsittävän alueen opastussuunnitelma. 

Opastusjärjestelmän tavoitteellinen tilanne saavutetaan parhaiten aloittamal-
la alueellinen suunnittelu maakunnalliselta tasolta. 

Maakunnallisen opastussuunnitelman avulla voidaan muodostaa koko-
naiskuva maakunnan palveluista ja verrata tilannetta muihin maakuntiin. Täl-
löin seudullisia opastussuunnitelmia tehtäessä on olemassa vertailukelpoi-
nen tieto muiden seutujen palvelujen tarjonnasta. Maakunnallisella opastus- 
suunnittelulla varmistetaan seudullisten opastussuunnitelmien yhdenmukai-
suus ja luodaan opastusasioissa puitteet sidosryhmien väliselle pitkäjäntei-
selle yhteistyölle. Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa ei tehdä opas-
tusmerkkisuunnitelmia. 

Seud ullisessa opastussuunnitelmassa kartoitetaan potentiaaliset viitoitet-
tavat palvelukohteet, inventoidaan ja analysoidaan nykyinen viitoitus, täs-
mennetään yleisiä viitoitusperiaatteita alueellisiin olosuhteisiin paremmin so-
piviksi ja laaditaan kartoille alueellisten periaatteiden mukaiset opastusmerk-
kisuunnitelmat. Seudulliset opastussuunnitelmat toimivat opastelupien käsit-
telyä ohjaavana aineistona. 

Paikallinen opastussuunnitelma tulee tarpeelliseksi silloin, kun palveluja 
on keskittynyt paljon pienelle alueelle. Paikallisessa opastussuunnitelmassa 
tehdään vastaavia asioita kuin seudullisessa opastussuunnitelmassa, mutta 
palvelujen suuren määrän vuoksi viitoitusratkaisuissa joudutaan olosuhtei-
den pakosta etsimään kohdekohtaiselle viitoitukselle vaihtoehtoisia ratkaisu-
ja esimerkiksi kehittämällä opastuspaikkajärjestelmää. 



PAIKALLINEN TASO 

Esim. Matkailualue 

Himos 

Jarnsän 
seutukunta 

SEUTU TAI 
TIEJAKSO 
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MAAKUNTA 

Kuva 6. Alueellinen opastussuunnitelma voidaan suunnittelualueen tyypin 
perusteella jakaa maakunnallisiin, seudullisiin ja paikallisiin opas-
tussuunnitelmiin. Esimerkki Keski-Suomesta. 
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4 MAAKUNNALLINEN OPASTUSSUUNNITELMA 

41 	Suunnitelman sisältö 

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma on maakuntaa tai laa-
jempaa aluetta käsittävä strateginen suunnitteluvaihe, jossa selvitetään alu-
een erityispiirteet, laaditaan opastusstrategia pitkän tähtäimen opastusjärjes-
telmän kehittämiselle ja organisoidaan opastusasioiden käsittely. Suunnitel-
ma palvelee ensisijaisesti opastuksen asiantuntijoita, lupakäsittelijöitä ja 
opastuksen sidosryhmiä. 

Maakunnallinen opastussuunnitelma on merkittävä opastusjärjestelmän ta-
voitteellisen tilan saavuttamiseksi, koska sen perusteella voidaan muodostaa 
kokonaiskuva alueen palveluista ja verrata tilannetta muihin maakuntiin. 
Suunnittelun keskeinen tavoite on lisätä sidosryhmien, erityisesti kuntien ja 
eri palvelujen viitoituskelpoisuutta suosittelevien toimijoiden, tietoisuutta 
opastusasioissa sekä luoda puitteet seudullisten opastussuunnitelmien on-
nistumiselle ja sidosryhmien pitkäjänteiselle yhteistyölle. Maakunnallisella 
suunnittelutasolla varmistetaan, että maakuntaohjelmaan ja liikennejärjes-
telmäsuunnitelmaan mandollisesti merkittyjä opastukseen liittyviä asioita ale-
taan viedä eteenpäin. Maakunnallisella suunnittelutasolla sidosryhmien tie-
toisuus opastusasioissa kasvaa kokonaisuutena enemmän kuin seudullisella 
tai paikallisella suunnittelutasolla, mikä helpottaa sidosryhmiä hoitamaan 
opastusasioihin liittyviä tehtäviä ja edistää maakunnallisen opastuksen orga-
nisoitu m ista. 

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma ohjaa seudullisten 
opastussuunnitelmien laatimista sekä varmistaa seudullisten suunnitelmien 
yhdenmukaisuuden ja yleisten viitoitusperiaatteiden soveltamisen niin, ettei 
myöhemmin laadittava seudullinen suunnitelma aiheuta korjaustarpeita ai-
emmin laadittuihin naapuriseutujen suunnitelmiin. Maakunnallinen opastus- 
suunnittelu vähentää seudullisen opastussuunnittelun työmäärää, koska 
muussa tapauksessa maakunnallisel!e tasolle kuuluvia työvaiheita joudutaan 
selvittämään seudullisessa suunnitelmassa ainakin tarkasteltavaa seutua 
koskien. Ilman maakunnallista opastussuunnitelmaa seutujen vertailtavuus 
jää puuttumaan ja seudullisista suunnitelmista voi tulla "seutukeskeisiä". 

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma keskittyy kokonai-
suuksiin ja suunnitteluvaiheen keskeisiä työvaiheita ovat: 

A. Nykytilanteen kartoittaminen 

B. Maakunnan merkittävimpien ja vetovoimaisimpien palvelujen ja kohtei-
den määrittäminen. 

C. Opastusjärjestelmän kolmitasoisen rakenteen toisen tason (opastuspai-
kat) kehittämisperiaatteiden määrittäminen ja yhteistyömallien visioimi-
nen. 

D. Seudullisten ja paikallisten suunnittelualueiden määrittäminen. 

E. Palvelukohteiden maakunnallisen opastuksen yhteistyöryhmän perusta-
minen. 

F. Opastusstrategian kirjaaminen 

Maakunnallisessa opastussuunnittelussa ei tehdä opastusmerkki-
suunnitelmia! 
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A: Nykytilanteen kartoittaminen 

Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa kartoitetaan alueen maakunnalli-
sesti ja valtakunnallisesti merkittävät nähtävyydet, aktiviteettipaikat, matkai-
lualueet, leirintäalueet ja opastuspaikat. Opastuspaikkojen osalta kartoite-
taan opastuspisteet ja kansainvälisen vihreävalkoisen i-tunnuksen käyttöoi-
keuden saaneet opastustoimistot sekä mandollisesti myös muut merkittävät 
kuntien matkailusta kertovat opastustoi mistot. Myös maakuntaa halkovat 
matkailutiet kartoitetaan. Kartoitusvaihe on tärkeä maakunnan palvelujen 
kokonaiskuvan saamiseksi. Nykytilanteen kartoitusta hyödynnetään muissa 
maakunnallisen opastussuunnitelman työvaiheissa (B-D) ja maakunnan 
opastusstrategian laatimisessa. 

Merkittävät nähtävyydet kartoitetaan yhteistyössä eri nähtävyyksien viitoitus-
kelpoisuutta suosittelevien tahojen kanssa, jotka on esitetty kohdassa 2.2. 
Merkittävien museoiden, historiallisten rakennusten ja muiden historiallisten 
nähtävyyksien kartoittamisessa voidaan Museoviraston hyväksymällä tavalla 
tehdä yhteistyötä myös maakuntamuseon kanssa. Merkittävät aktiviteettipai-
kat ja matkailualueet kartoitetaan yhteistyössä kuntien, kuntien matkailupal-
veluyhtiöiden tai muiden matkailualan järjestöjen kanssa. Kansallispuistot, 
luontokeskukset sekä merkittävät luonnonsuojelualueet ja ulkoilualueet kar-
toitetaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Leirintäalueet kartoitetaan 
yhteistyössä kuntien ja Suomen Leirintäalueyhdistys ry:n kanssa. Opastus- 
paikat kartoitetaan kunta- ja tieverkkotasolla yhteistyössä kuntien ja Suomen 
Matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry:n kanssa. SUOMA hallinnoi 
Suomessa opastustoimistojen kansainvälisen vihreävalkoisen i-tunnuksen 
käyttöoikeutta. 

Nykytilanteen kartoituksen tulokset esitetään kartalla ja sanallisena koostee-
na. Sanallisessa koosteessa ei mennä yksityiskohtaiseen tarkkuuteen. Kar-
toitusvaihe ei yleensä sisällä maastokäyntejä. 

Tienkäyttäjille ja matkailijoille tarkoitetut muut palvelut, joilla on korkeintaan 
seudullista merkitystä, kartoitetaan vasta seudullisella suunnittelutasolla. 
Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemiskohteiden ja muiden yksittäisten yrittäjien 
opastustarpeita ei ole tarkoituksenmukaista selvittää strategiatasoisessa 
suunnittelussa. Kuitenkin leirintäalueet käydään läpi jo maakunnallisella 
suunnittelutasolla, koska niitä ole kaikissa kunnissa, ne sijaitsevat keskusto-
jen ulkopuolella ja ne synnyttävät pitempimatkaista liikennettä. 

Nykytilan kartoituksessa hyödynnetään tarvittavissa määrin myös internetiä, 
tilastoja, esitteitä ja muuta kirjallista helposti saatavissa olevaa aineistoa. 

B: Maakunnan merkittävimpien ja vetovoimaisimpien palve-
lujen ja kohteiden määrittäminen 

Nykytilanteen kartoituksen perusteella maakunnan nähtävyydet, aktiviteetit, 
matkailualueet, leirintäalueet ja opastuspaikat analysoidaan kokonaisuutena 
ja asetetaan tärkeysjärjestykseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa esi mer-
kiksi suunnitelman välivaiheeseen sijoittuvassa tiedotus- ja esittelytilaisuu-
dessa. Samanaikainen kaikkien palvelujen ja kohteiden tarkastelu sekä si-
dosryhmien asiantuntemus luovat puitteet selvittää ne maakunnan merkittä-
vät ja vetovoimaiset palvelut ja kohteet, joiden tulee näkyä laajasti alueen 



Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen 	 21 
MAAKUNNALLINEN OPASTUSSUUNNITELMA 

kaikissa opastuspaikoissa ja näkyvästi maanteiden palvelukohteiden viitoi-
tuksessa. Priorisoinnin tausta-aineistona voidaan käyttää myös esimerkiksi 
Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) vuosittaisia tietoja matkailukohteiden 
kävijämääristä. 

Maakunnan merkittävät palvelut ja kohteet kuvataan sanallisesti tarkkuudel-
la, jonka perusteella saadaan selkeä mielikuva toimintojen luonteesta ja pal-
velutasosta. 

Maakunnan merkittävät palvelut ja kohteet tulee ottaa huomioon palvelukoh-
teiden seudullisia opastussuunnitelmia laadittaessa, myös naapuriseutujen 
ja naapurimaakunnan seudullisissa opastussuunnitelmissa. 

C: Opastusjärjestelmän kolmitasoisen rakenteen toisen ta-
son kehittämisperiaatteiden määrittäminen ja yhteistyömalli-
en visioiminen 

Opastuspaikkojen tarkoituksena on tarjota tienkäyttäjälle monipuolista ja 
tarkkaa tietoa alueen palveluista, palvelujen sijainnista sekä palvelujen va-
rustelutasosta ja yhteystiedoista. Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa 
määritellään opastuspaikkojen kehittämisperiaatteet ja visioidaan kehittämi-
sen yhteistyömalleja yhdessä sidosryhmien kanssa. Opastuspisteessä on 
tavallisesti vähintään kunnan ylläpitämä kunnan tai suppeamman alueen 
palveluista kertova opastuskartta. Opastustoimisto on yleensä kunnan tai 
matkailusta huolehtivan järjestön ylläpitämä sisätiloihin sijoitettu tila, jossa 
matkailijat voivat saada matkailua koskevaa tietoa. 

Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa määritellään tieverkkotasolla kor -
keatasoisten opastuspaikkojen potentiaalisia sijaintipaikkoja, opastuspaikko-
jen kehittämisen suuntaviivoja, opastuspaikkojen varustelua sekä kehittämi-
sen yhteistyömalleja kuntien ja muiden sidosryhmien välille. 

D: Seudullisten ja paikallisten suunnittelualueiden määrittä-
mi nen 

Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa jaetaan maakunta yksityiskohtais-
ten opastusmerkkisuunnitelmien laatimista varten pienempiin seudullisiin tai 
paikallisiin suunnittelualueisiin. Suunnittelualueet valitaan alueiden olosuh-
teiden ja erityispiirteiden mukaan siten, että alueisiin kuuluvilla kunnilla on 
mandollisimman paljon yhteisiä tekijöitä palvelujen tarjonnan, matkailun, 
markkinoinnin tai muun hallinnon osalta. Seutukunta on aluejaolle hyvä läh-
tökohta, mutta seudullisten suunnittelualueiden ei kuitenkaan tarvitse nou-
dattaa seutukuntajakoa. Alueet voivat tarvittaessa muodostua myös eri 
maakuntien kunnista (ks. kuva 7). 
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Kuva 7. Esimerkki maakunnan jakamisesta seudullisiin suunnittelualueisiin 
Keski-Suomessa. Vilp pula ja Mänttä kuuluvat naapurimaakuntaan. 

E: Palvelukohteiden maakunnallisen opastuksen yhteistyö-
ryhmän perustaminen 

Maakunnallisen opastussuunnittelun keskeinen tavoite on koota opastuksen 
parissa toimivat sidosryhmät mukaan yhteistyöhön ja perustaa maakunnalli-
nen opastuksen yhteistyöryhmä. 

Maakunnallisen yhteistyöryhmän toiminnasta ja koollekutsumisesta vastaa 
Tiehallinto (tiepiiri), jolla on päätösvalta maanteiden viitoitus- ja opastelupa-
asioissa. Varsinaisen yhteistyöryhmän jäseninä kuntia edustavat esimerkiksi 
seutukuntien edustajat, kuntien matkailupalveluista vastaavat matkailupalve-
lu- ja kehittämisyhtiöt tai vastaavat toimielimet. Matkailullisesti merkittävillä 
kunnilla voi olla yhteistyöryhmässä oma edustajansa. Yhteistyöryhmässä voi 
olla edustettuina myös muita maakunnallisia toimijoita (ks. kuva 8). 

Yhteistyöryhmän tehtävänä on kokoontua vuosittain ja tarpeen vaatiessa 
useammin seuraamaan maakunnallisen opastusstrategian toteutumista, kä-
sittelemään alueellisten opastusperiaatteiden toimivuutta sekä tarkistamaan 
maakunnallisessa opastussuunnitelmassa kartoitettujen tietojen ajantasai-
suutta. Yhteistyöryhmän tehtävänä on lisätä tietoisuutta opastusasioista si-
dosryhmien keskuudessa. Tarvittaessa yhteistyöryhmän edustaja voi myös 
toimia Tiehallinnon johdolla tehtävien palvelukohteiden seudullisten opas-
tussuunnitelmien työryhmän jäsenenä. 
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Maakunnallisen yhteistyöryhmän tehtävänä on tehdä yhteistyötä kuntien ja 
yrittäjien kanssa sekä tiedottaa toiminnastaan tarpeellisiksi katsomille tahoil-
le. Yhteistyör-yhmän jäsenten tulee kertoa opastusasioihin liittyvää tietoa yh-
denmukaiselta tavalla asiasta kiinnostuneille tahoille, esimerkiksi palveluja 
tarjoaville yrittäjille tai ohjata tiedonhaluiset tahot ottamaan yhteyttä Tiehatlin-
toon. Muut yhteistyötahot voivat tarpeen vaatiessa osallistua yhteistyöryh-
män toimintaan, mutta pääsääntöisesti yhteistyöryhmän ulkopuoliset yhteis-
työtahot ovat taustavaikuttajia. 

Palvelukohteiden opastuksen maakunnallinen yhteistyöryhmä 
Tiehallinto! opastus- ja matkailuvastaava Maakuntaliitto 

-Päätösvalta viitoitus- ja lupa-asioissa 
Eri palvelujen viitoituskelpoisuutta Kuntaedustus: 
suosittelevat paikalliset tahot: Seutukuntien nimeämät edustajat 
Laanin taidetoimikunta Kuntien matkailupalveluyhtiöt 
Alueellinen ympäristökeskus (Matkailukunnat) __________ 
(Maakuntamuseo) - 	_________ 

$ $ 
Muut yhteistyötahot 

Kunnat - 	Yritykset Eri palvelujen viitoituskelpoisuutta 
-matkailutoimi 	Matkailu ja vapaa-aika suosittelevat valtakunnalliset tahot: 
-elinkeinotoimi 	Kaupalliset palvelut -Museovirasto 
-tekninen toimi -Metsähallitus 
(tienpito / viitoitus) -Suomen Matkailuorga nisaatioiden 

yhdistys - SUOMA ry 
-Suomen Leirintäyhdistys ry 
-Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ry 
-Suomen Retkeilymajajärjestö 
-Suomen Golfliitto ry 
-Suomen Ratsastajainliitto ry 
-Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö 

Kuva 8. Esimerkki palvelukohteiden opastuksen maakunnallisesta yhteistyö- 
ryhmästä. 

F: Opastusstrategian kirjaaminen 

Opastusstrategia muodostuu palvelukohteiden opastuksen maakunnallisen 
yhteistyöryhmän yhteisesti sopimista asioista. Opastusstrategiaksi kirjattavat 
asiat voivat liittyä esimerkiksi palvelukohteiden opastuksen yhteistyöryhmän 
toimintaan, opastuspaikkojen kehittämiseen tai seudullisten opastussuunni-
telmien laatimiseen. 

Palvetukohteiden opastuksen maakunnallinen yhteistyöryhmä seuraa opas-
tusstrategian toteutumista. 
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4.2 	Suunnitelman ajallinen kesto ja seuranta 

Palvelukohteiden opastuksen maakunnallisen yhteistyöryhmän tehtävänä on 
huolehtia maakurinallisen opastussuunnitelman ajantasaisuudesta. Koko-
naisvaltainen tarkastelu tulee tehdä vähintään kymmenen vuoden välein tai 
useammin, jos esimerkiksi palvelujen, aktiviteettien tai nähtävyyksien mää-
rässä ja maankäytössä tapahtuu oleellisia muutoksia tai jos suunnitelman yl -
läpitäminen ei ole toteutunut. 

4.3 	Suunnittelun organisointi 

Palvelukohteiden maakunnallisen opastussuunnitelman laatimiseen on tär-
keää saada mukaan kaikki maakunnassa toimivat opastuksen sidosryhmät. 
Kaikkien sidosryhmien kutsuminen esimerkiksi ohjausryhmätyöskentelyyn 
voi johtaa kohtuuttoman suureen ohjausryhmän kokoonpanoon. Tämän 
vuoksi varsinaista suunnittelutyötä tulee ohjata pienempi tiepiirin vastuulla 
toimiva työryhmä, jossa voi olla edustettuina esimerkiksi tiepiirin opastuksen 
suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
suunnittelutyötä tekevä konsultti. 

Sidosryhmät kutsutaan suunnitteluun mukaan tiedotus- ja esittelytilaisuuksi-
en kautta. Lisäksi voidaan sopia, että osa tiedotus- ja esittelytilaisuuksiin 
osallistuvista sidosryhmistä toimii maakunnallisen opastussuunnitelman seu-
rantaryhmässä. Tilaisuuksia järjestetään suunnittelun aikana työn merkityk-
sen vuoksi 2-3 eri vaiheessa esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

1. Tiedotus- ja esittelytilaisuus suunnittelun alkuvaiheessa 

- Tilaisuudessa esitetään suunnitelman sisältö ja tavoitteet sekä alus-
tavia tuloksia nykytilanteen kartoittamisesta. Samalla tilaisuus tarjoaa 
sidosryhmille mandollisuuden täydentää nykytilanteen kartoitusta. 

- Samansisältöisiä tilaisuuksia järjestetään vähintään 2-3 maakunnan 
eri paikkakunnalla, jotta kaikille sidosryhmille tarjoutuu työn alussa 
ainakin mandollisuus osallistua ja saada tietoa suunnittelusta. 

2. Tiedotus- ja esittelytilaisuus suunnittelun välivaiheessa 
- Sidosryhmien sitoutumista ja tietoisuutta opastusasioihin lisätään jär-

jestämällä tiedotustilaisuus suunnittelun siinä vaiheessa kun kaikista 
maakunnallisen opastussuunnittelun työvaiheista A-E (ks. sivut 20-
23) voidaan esittää välivaiheen tuloksia. Samalla tilaisuus tarjoaa si-
dosryhmille mandollisuuden täydentää välivaiheen tuloksia. 

- Tilaisuudessa voidaan asettaa esimerkiksi maakunnan nähtävyydet, 
aktiviteetit, matkailualueet, leirintäalueet ja opastuspaikat tärkeysjär-
jestykseen. 

- Tilaisuudessa käydään yhteisesti läpi maakunnan opastusstrategiaan 
kirjattavia potentiaalisia asioita (ks. kohta 4.2). 

- Samansisältöisiä tilaisuuksia järjestetään yhteensä 1-2. 
3. Tiedotus- ja esittelytilaisuus suunnitelman valmistuttua 

- Tilaisuudessa esitetään ja jaetaan paikalle saapuville valmis palvelu- 
kohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma. 

- Tavoitteena on, että tilaisuudessa perustetaan opastusasioita hoita-
maan palvelukohteiden maakunnallinen yhteistyöryhmä. Yhteistyö- 
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ryhmä järjestäytyy ja sopii jatkotyöskentelyn toimintamallista. 

Kustakin tiedotus- ja esittelytilaisuudesta laaditaan muistio, joka lähetetään 
yhdessä suunnitteluaineiston kanssa sidosryhmille. Sidosryhmille tulee an-
taa mandollisuus kommentoida suunnittelun tuloksia työn aikana. 

Tiedotus- ja esittelytilaisuuksiin kutsutaan esimerkiksi seuraavia tahoja: 

- Palvelukohteiden viitoituksen kehittämisestä ja suunnittelusta vastuussa 
olevat tahot tiepiirissä ja kunnissa. 

- Edustaja Tiehallinnon Lupapalveluista. 
- Kuntien ja seutukuntien matkailun ja elinkeinoelämän kehittämisestä ja 

suunnittelusta vastuussa olevat tahot. 
- Edustaja maakuntaliitosta. 
- Eri palvelujen viitoituskelpoisuutta suosittelevat paikalliset tahot. 

- läänin taidetoimikunta 
- alueen ympäristökeskus 
- maakuntamuseo 
- Metsähallitus 

- Muut sellaiset tahot, jotka toimivat seudulla aktiivisesti palvelukohteiden 
viitoituksessa. Tällainen taho voi olla esimerkiksi maaseutukeskus. 
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5 SEUDULLINEN OPASTUSSUUNNITELMA 

5.1 	Suunnitelman sisältö 

Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa määritellään seudulliset suunnit-
telualueet alueiden olosuhteiden ja erityispiirteiden perusteella siten, että 
alueisiin kuuluvilla kunnilla on mandollisuuksien mukaan yhteisiä tekijöitä 
palvelujen tarjonnassa, matkailussa, markkinoinnissa tai muussa hallinnos-
sa. Seutukunta on aluejaolle hyvä lähtökohta, mutta seudullisten suunnitte-
lualueiden ei välttämättä tarvitse noudattaa seutukuntajakoa. 

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma on toteutukseen tähtäävä 
suunnitelma, joka koskee yhtä tai useampaa kuntaa tai yhtenäistä tiejaksoa. 
Tarkastelualueena on pääsääntöisesti maantieverkko. Katuja ja yksityisiä 
teitä tarkastellaan yleensä viitoituksen jatkuvuuden turvaamiseksi silloin, kun 
viitoitus on aloitettu maantieltä. Seudullisessa opastussuunnitelmassa muun 
muassa kartoitetaan potentiaaliset viitoitettavat palvelukohteet, inventoidaan 
ja analysoidaan nykyinen viitoitus, täsmennetään yleisiä viitoitusperiaatteita 
alueellisiin olosuhteisiin paremmin sopiviksi ja laaditaan kartoille alueellisten 
periaatteiden mukaiset tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmat. Seudul-
liset viitoitus- ja opastusratkaisut eivät saa kuitenkaan olla ristiriidassa yleis-
ten viitoitusperiaatteiden kanssa. Valmis suunnitelma toimii opastelupien 
merkittävimpänä asiakirjana ja on avainasemassa palvelukohteiden opaste- 
lupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. 

Seudullisella suunnittelutasolla määriteltävät viitoitusperiaatteet perustuvat 
maakunnallisessa opastussuunnitelmassa muodostettuun kokonaiskuvaan 
alueen palveluista. Jos maakunnallista opastussuunnitelmaa ei ole tehty, on 
seudullisella tasolla tehtävä maakunnalliselle tasolle kuuluvia tehtäviä vähin-
tään tarkasteltavaa seutua koskien. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa 
nähtävyyksien, leirintäalueiden ja opastuspaikkojen kartoittaminen yhteis-
työssä kohteiden viitoituskel poisuutta suosittelevien tahojen kanssa. 

Seudullisessa opastussuunnitelmassa voi syntyä tarve tarkastella myös laa-
jempaa tiejaksoa, jonka viitoitusratkaisujen tulee olla yhdenmukaisia seudul-
lisen suunnitelman kanssa. Tiejaksokohtaisessa opastussuunnittelussa voi-
daan myös tutkia tarvetta osoittaa päätien suunnassa etäisyyttä seuraavaan 
vastaavaan palveluun eli tarvetta rakentaa ns. palveluketjujen viitoitus. Tie- 
jakso voi ulottua tarkasteltavan maantien tienvarsipalvelujen ulkopuolelle. 
Tiejaksokohtaiselle opastussuunnittelulle voi syntyä tarve esimerkiksi silloin, 
kun pitkälle yhteysvälille on tulossa merkittäviä tierakennushankkeita, kuten 
moottoriväylien tai ohikulkuteiden rakentaminen, tai kun maakunnan palvelut 
sijoittuvat monella seudulla pääsääntöisesti saman tiejakson vaikutusalueel-
le. Jos maakunnallista opastussuunnitelmaa ei ole tehty, tulee tiejaksokoh-
taisessa opastussuunnittelussa olla naapuriseutujen viitoituskohteista vähin-
tään summittainen tieto. 

Seudullisessa opastussuunnitelmassa matkailualue tai joku muu paljon pal-
veluja sisältävä alue viitoitetaan yleensä alueen yhteiseen opastuspaikkaan, 
jossa kerrotaan monipuolisesti alueen palveluista ja kohteiden sijoittumises-
ta. Paljon palveluja sisältävän alueen sisäisten opastusratkaisujen suunnitte-
lu voidaan tehdä myös seudullisella suunnittelutasolla ainakin silloin, kun 
palvelujen osoittamisessa ei nykytilanteessa esiinny kohtuuttomasti ongel-
mia. 
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Seudullisen opastussuunnitelman keskeisiä työvaiheita ovat: 

A. Lähtötietojen kerääminen 

B. Palvelukohteiden ja opastusmerkkien nykytilanteen inventoiminen 

C. Palvelukohteiden nykytilanteen analysoiminen 

D. Seudullisten viitoitusperiaatteiden määrittäminen 

E. Tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmien laatiminen 

F. Suunnitelman dokumentoiminen 

G. Suunnitelman ylläpitäminen 

A: Lähtötietojen kerääminen 

Seudullisessa opastussuunnittelussa tarvitaan seuraavia lähtötietoja: 

- Palvelukohteiden viitoituksen valtakunnalliset ohjeet (ks. kohta 2.1). 
- Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma. 
- Maakunnan muut palvelukohteiden seudulliset ja paikalliset opastus- 

suunnitelmat sekä tarvittavilta osin naapurimaakunnan vastaavat suunni-
telmat. 

- Muut tieverkkoon liittyvät viitoitus- ja opastussuunnitelmat. 
- Tieto maanteiden viitoituskohteista. 
- Yrittäjien, matkailijoiden ja seudun asukkaiden viitoitusta ja opastusta 

koskevat palautteet. 
- Tieto voimassa olevista palvelukohteiden opasteluvista. 
- Tieto palvelujen, aktiviteettien ja nähtävyyksien nykytilanteen määrästä 

ja luonteesta. 
- tietoa voidaan hakea lisäksi alueen matkailuesitteistä, internetistä tai 

muusta aineistosta. 
- Tierekisteritieto tiestön osoitteistosta ja nopeusrajoituksista. 
- Seudun kartta-aineisto sähköisessä ja tulostetussa muodossa. 

- tekijänoikeudet karttojen käyttämiseen suunnittelun ajaksi. 

B: Palvelukohteiden ja opastusmerkkien nykytilanteen inventoiminen 

Seudullisessa opastussuunnitelmassa kartoitetaan kaikki viitoituskelpoiset ja 
potentiaalisesti viitoituskelpoiset palvelukohteet sekä inventoidaan kohteiden 
nykyisen viitoituksen laajuus ja opastusmerkkien sisältö. Palvelukohde on 
yleensä viitoituskelpoinen, jos sille on tieliikenneasetukseen määritelty oma 
tunnus ja kohde täyttää tunnuksen käytön kriteerit. Palvelukohde on potenti-
aalisesti viitoituskelpoinen, jos se katsotaan tienkäyttäjälle hyödyfliseksi tai 
matkailullisesti merkittäväksi, vaikka kohteella ei olisi omaa tunnusta. Kartoi-
tettavalla palvelukohteella ei tarvitse olla nykyisin viitoitusta. 

Inventoitavien kohteiden palveluvarustus ja muut asiat, jotka vaikuttavat koh-
teiden viitoituskelpoisuuteen ja suunniteltavien opastusmerkkien sisältöön, 
kirjataan taulukkoon tai muuhun helposti hyödynnettävään muotoon. Nykyti-
lanteen inventoinnin perusteella tulee voida päätellä kohteen viitoituskelpoi-
suus viitoitusperiaatteiden mukaisesti. Opasteluvan hakijan tulee kuitenkin 
aina osoittaa kohteensa viitoituskelpoisuus luotettavalla tavalla lupakäsitte-
lyn yhteydessä. 
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Nykytilanteen inventointi tehdään yleensä maastokäynnin, digitaalisen still-
kuvan tai videokuvan avulla. Tapauskohtaisesti inventointi voidaan tehdä 
myös esitteiden, internetin, työryhmätyöskentelyn, puhelinsoittojen tai jonkin 
muun luotettavan keinon avulla. Inventoinnin perusteella tulee pystyä päätte-
lemään liittymän tulosuunnalle sijoitettavien palvelukohteiden opastusmerk-
kien määrä, keskinäinen järjestys, karkea sijainti ja tyyppi. Inventointi tulee 
tehdä kaikkien palvelukohteiden osalta mandollisimman yhdenmukaisella ta-
vaI la. Palvelukohteen opastusmerkin tarkka sijainti (tierekisteriosoite) määri-
tellään lopullisesti lupakäsittelyn yhteydessä. 

Jos seudulle ei ole tehty palvelukohteiden maakunnallista opastussuunni-
telmaa, tulee seudullisen opastussuunnittelun yhteydessä kartoittaa myös 
seudun opastuspaikat, viitoituskelpoiset leirintäalueet sekä Museoviraston 
viitoituskelpoisiksi suosittelemat museot, historialliset rakennukset ja muut 
historialliset nähtävyydet, läänin taidetoimikunnan viitoituskelpoisiksi suosit-
telemat taiteelliset nähtävyydet, alueen ympäristökeskuksen viitoituskelpoi-
siksi suosittelemat luonnonnähtävyydet ja luontokohteet, Metsähallituksen 
viitoituskelpoisiksi suosittelemat kansallispuistot, luontokeskukset ja merkit-
tävät luonnonsuojelualueet ja ulkoilualueet sekä opastustoimistot, joille Suo-
men Matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry:n on hyväksynyt kan-
sainvälisen vihreävalkoisen i-tunnuksen käyttöoikeuden. Seudullisessa 
opastussuunnitelmassa tulee selvittää myös näiden kohteiden nykyisen vii-
toituksen laajuus ja opastusmerkkien sisältö. 

Nykyisiä palvelukohteiden opastusmerkkejä ei välttämättä tarvitse viedä lii-
kennemerkkisuunnitteluohjelmalla karttapohjalle. Tästä huolimatta nykyisten 
opastusmerkkien sisältö tulee kuitenkin olla luettavissa ja riittävällä tarkkuu-
della paikannettavissa esimerkiksi digitaalisesta still-kuvasta, digitaalisesta 
valokuvasta, videokuvasta tai jostain muusta aineistosta. 

Palvelukohteiden seudullisen opastussuunnitelman laatimista helpottaa ja 
suunnittelukustannuksia alentaa, jos suunnittelussa voidaan hyödyntää ties-
töaineistosta ajan tasalla olevaa ja luotettavaa digitaalista still-kuvaa. Aineis-
tolla on opastussuunnittelun lisäksi paljon muutakin hyödyllistä käyttöä. 

Paivelukohteiden opastusmerkkejä ei saa koskaan asettaa maastoon pel-
kästään seudullisessa suunnitelmassa tehdyn inventoinnin perusteella. 

C: Palvelukohteiden nykytilanteen analysoiminen 

Lähtötietojen ja palvelukohteiden nykytilanteen inventoinni n perusteella laa-
ditaan nykytilanteen analyysi maastossa olevasta tilanteesta ja verrataan ti-
lannetta yleisiin viitoitusperiaatteisiin tai maakunnan olosuhteisiin paremmin 
täsmennettyihin viitoitusperiaatteisiin. Analyysiin sisällytetään mandollisuuk-
sien mukaan nykyisestä opastuksesta saatu palaute, luvattomien opastus- 
merkkien määrä, opasteluparatkaisut sekä yleisellä tasolla opasteluvan saa-
neiden kohteiden palvelujen laatutaso. 
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D: Seudullisten viitoitusperiaatteiden määrittäminen 

Palvelukohteiden yleisiä viitoitusperiaatteita voidaan täsmentää alueellisiin 
olosuhteisiin paremmin soveltuviksi viitoitusperiaatteiksi, kunhan periaatteis-
sa ei esiinny ristiriitoja keskenään. Seudullisissa viitoitusperiaatteissa voi-
daan määrittää esimerkiksi yleisiä periaatteita tarkemmin opastusetäisyydet, 
opastustavat, opastuspaikkajärjestelmä taikka suhtautuminen taajamassa tai 
naapuriseutukunnassa olevien merkittävien ja vetovoimaisten palvelukohtei-
den viitoittamiseen. Lisäksi seudullisiin viitoitusperiaatteisiin voidaan kirjata 
tavoitetilanteen toteuttamisen ohjevuosi. Seud ullisissa viitoitusperiaatteissa 
tulee ottaa huomioon maakunnallisessa opastussuunnitelmassa esille tulleet 
asiat ja painopistealueet. Kuntien tehtävänä on myös tuoda esille heidän 
kannaltaan tärkeät viitoitettavat palvelut ja kohteet. 

Seudullisessa opastussuunnitelmassa voidaan myös todeta, että yleiset vii-
toitusperiaatteisiin ei ole tarvetta tehdä täsmennyksiä. Jos seudulliset viitoi-
tusperiaatteet muuttavat maakunnallista opastusstrategiaa, tulee maakun-
nallista opastussuunnitelmaa päivittää tarvittavilta osin. 

E: Tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmien laatiminen 

Palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmat laaditaan seu-
dullisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti kunta-, seutu- tai tiejaksokohtai-
sesti kartoille. Suunnitelmakarttojen mittakaava määritellään tapauskohtai-
sesti. Suunnitelmakartoissa tulee näkyä vähintään opastusmerkkien määrä, 
keskinäinen järjestys, karkea sijainti ja sisältö. Karttatarkastelua voidaan 
täydentää tai korvata kokonaan esimerkiksi liittymä- tai liittymävälikohtaisella 
tarkastelulla. 

Tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmat laaditaan pääsääntöisesti 
maanteitä koskien ja katuja tai yksityisiä teitä tarkastellaan vain viitoituksen 
jatkuvuuden edellyttämässä laajuudessa. Matkailuteille laaditaan tarvittaes-
sa oma tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelma, joka sovitetaan seudulli-
seen suunnitelmaan. 

Seudullisissa opastussuunnitelmissa esitetään paikallisen, paljon palveluja 
sisältävän alueen sisäinen opastusmerkkisuunnitelma vain, mikäli siitä ei 
tehdä omaa palvelukohteiden paikallista opastussuunnitelmaa. 

F: Suunnitelman dokumentoiminen 

Seudullisesta opastussuunnitelmasta laaditaan tiivis asiakirja, joka sisältää 
palvelukohteiden nykytilanteen inventoinnin tiedot, palvelukohteiden nykyti-
lanteen analysoinnin, seudulliset viitoitusperiaatteet ja tavoitetilanteen opas-
tusmerkkisuunnitelmat. Tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmat esite-
tään yleensä asiakirjan liitteenä, koska opastusmerkkisuunnitelmia joudu-
taan päivittämään säännöllisesti. 

Suunnitelma dokumentoidaan sähköiseen muotoon ja tulostetaan kansioon. 

Työtä valvova työryhmä sopii tarkemmin suunnitelman dokumentointitavas-
ta. 
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G: Suunnitelmien ylläpitäminen 

Kerran laadittu palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma tulee pitää 
jatkuvasti ajan tasalla. Tiepiirillä ja Tiehallinnon Lupapalveluilla tulee aina ol-
la käytettävissään ajan tasalla olevat tavoitetilanteen opastusmerkkisuunni-
telmat sekä ajan tasalla oleva tieto siitä, missä laajuudessa tavoitetila on to-
teutunut maastoon. Maastossa olevat palvelukohteiden opastusmerkit tulee 
pystyä lukemaan ja riittävällä tarkkuudella paikantamaan esimerkiksi digitaa-
lisesta still-kuvasta, digitaalisesta valokuvasta, videokuvasta tai muusta ai-
neistosta. Myös nykytilanteesta voidaan ylläpitää vastaavia opastusmerkki-
karttoja kuin tavoitetilasta, mutta se ei ole välttämätöntä. Käytännössä tavoi-
tetilan opastusmerkkisuunnitelmat ja nykytila lähestyvät ajan kuluessa toisi-
aan. 

Palvelukohteiden seudullisen opastussuunnitelman suunnittelutapaa valitta-
essa tulee kiinnittää huomiota suunnitelmien ylläpitämisen heippouteen ja 
vaivattomuuteen. Tiepiirin tehtävänä on huolehtia siitä, että tavoitetilan opas-
tusmerkkisuunnitelmia päivitetään sitä mukaan kuin yksittäisiä muutoksia ta-
pahtuu. 

5.2 	Suunnitelman ajallinen kesto ja seuranta 

Tiepiirien tehtävänä on huolehtia siitä, että kerran tehty palvelukohteiden 
seudullinen opastussuunnitelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla. 

Kokonaisvaltaisen seudullisen opastussuunnitelman tarkistaminen tulee teh-
dä keskimäärin 10 vuoden välein tai aikaisemmin, jos uusia opastelupia ei 
voida käsitellä seudullisten viitoitusperiaatteiden perusteella nopeasti ja su-
juvasti, tieverkossa tapahtuu muutoksia tai jos tavoitetilan opastusmerkki-
suunnitelmien ylläpitäminen ei ole toteutunut. 

5.3 	Suunnittelun organisointi 

Palvelukohteiden seudullisen opastussuunnitelman laatimista valvoo tiepiirin 
johdolla toimiva työryhmä, jossa voi olla edustettuina tiepiirin ja seudun kun-
tien viitoitusasioiden vastuuhenkilöt ja opastelupa-asioita valmistelevat hen-
kilöt sekä matkailu- ja yrittäjäjärjestöjen edustajat ja suunnittelutyötä tekevä 
konsultti. Työryhmässä voi olla edustettuna myös joku muu taho esimerkiksi 
palvelukohteiden opastuksen maakunnallisesta yhteistyöryhmästä. 

Jos maakuntaan, johon tarkasteltava seutu kuuluu, ei ole tehty palvelukoh-
teiden maakunnallista opastussuunnitelmaa eikä alueella toimi opastuksen 
maakunnallista yhteistyöryhmää, tulee opastussuunnittelua valvovaan työ-
ryhmään ottaa tarvittaessa mukaan eri palvelujen viitoituskelpoisuutta suosit-
televat paikalliset tahot. 

Yleisötilaisuuksien järjestämisestä, opastussuunnitelman tiedottamisesta ja 
tarvittavista lausunnoista on kerrottu tarkemmin kohdassa 7 Tiedottaminen, 
yleisötilaisuudet ja lausunnot. 
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6 PAIKALLINEN OPASTUSSUUNNITELMA 

6.1 	Suunnitelman sisältö 

Paikallinen opastussuunnitelma laaditaan matkailualueelle, kunnan keskus- 
taajamaan tai ylipäätänsä alueelle, jossa palvelujen suuri määrä edellyttää 
viitoituksessa normaalia enemmän erityisratkaisujen tekemistä. Suunnittelu- 
alue käsittää maanteiden lisäksi katuverkon ja mandollisesti yksityisen tie-
verkon. Katuverkon rooli voi olla maanteitä merkittävämpi. 

Seudullisessa opastussuunnitelmassa paljon palveluja sisältävä alue viitoite-
taan yleensä alueen yhteiseen opastuspaikkaan, jossa kerrotaan monipuoli-
sesti alueen palveluista ja kohteiden sijoittumisesta. Paikallisessa opastus- 
suunnitelmassa määritellään alueen sisäinen opastustapa, jossa olosuhtei-
den pakosta kohdekohtaiselle viitoitukselle joudutaan useasti etsimään vaih-
toehtoisia ratkaisuja esimerkiksi kehittämällä opastuspaikkajärjestelmää. 
Paljon palveluja sisältävää aluetta voidaan tieverkolta lähestyä yleensä yh-
dellä nimellä. 

Paikallinen opastussuunnitelma voidaan tehdä samanaikaisesti seudullisen 
opastussuunnitelman kanssa varsinkin silloin, kun palvelujen osoittamisessa 
ei nykytilanteessa esiinny kohtuuttomasti ongelmia. Jos paikallinen opastus- 
suunnitelma tehdään omana suunnitelmana, olisi hyvä, että alueen seudulli-
nen opastussuunnitelma olisi valmistunut tätä ennen. 

Valmis suunnitelma toimii palvelukohteiden seudullisen opastussuunnitel-
man tapaan opastelupien merkittävänä asiakirjana ja on avainasemassa 
palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaisel-
le käsittelyprosessille. 

Paikallisen opastussuunnitelman keskeisiä työvaiheita seudullisen 
opastussuunnittelun tapaan ovat: 

A. Lähtötietojen kerääminen 

B. Palvelukohteiden ja opastusmerkkien nykytilanteen inventoiminen 

C. Palvelukohteiden nykytilanteen analysoiminen 

D. Opastusperiaatteiden määrittäminen 

E. Tavoitetilan opastusmerkkisuunnitelmien laatiminen 

F. Suunnitelman dokumentoiminen 

G. Suunnitelman ylläpitäminen 

Paikallisen opastussuunnitelman työvaiheet poikkeavat seudullisen opastus- 
suunnitelman työvaiheista (ks. 27-30) seuraavilla tavoilla: 

- Lähtötietojen osalta suunnittelualueelta tulee saada tietoa katuverkon ja 
mandollisesti myös yksityisten teiden viitoitusjärjestelyistä. 

- Palvelukohteiden nykytilanteen inventoimisessa tulee joissakin tapauk-
sissa saada tietoa tie- ja katuverkon viitoista, suunnistustauluista ja muis-
ta opastusmerkeistä. Inventoinnin yhteydessä tulee video- tai valokuvata 
myös ympäristöä, koska opastusmerkkejä joudutaan kiinnittämään usein 
rakenteisiin tai muuten ahtaaseen ympäristöön. 
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- Palvelukohteiden nykytilanteen analysoimisessa tulee ottaa huomioon 
taajam aolosu hteet 
Opastusperiaatteiden laatimisessa tulee ottaa huomioon palvelujen mää-
rä ja taajamaolosuhteet. Periaatteissa ei saa olla ristiriitoja yleisten tai 
seudullisten viitoitusperiaatteiden kanssa. Opastuspaikkajärjestelmän 
merkitys on paikallisessa opastussuunnitelmassa usein seudullista opas-
tussuunnitelmaa tärkeämpi. 

- Tavoitetilan opastusmerkkisuunnitelmat tulee laatia seudullista opastus- 
suunnitelmaa suurempaa mittakaavaan ja karttoja tulee tarkentaa esi-
merkiksi liittymäalueita osoittavilla ikkunakuvilla. Vaihtoehtona on laatia 
suunnitelmakartat kokonaan liittymä- tai liittymävälikohtaisesti. 

- Tiepiirin ja kunnan tulee sopia suunnitelman ylläpitämisen vastuujaosta. 

6.2 	Suunnitelman ajallinen kesto ja seuranta 

Kunnan ja tiepiirin tulee sopia keskenään kumpi vastaa suunnitelman ajan 
tasalla pitämisestä ja huolehtia siitä, että kerran tehty palvelukohteiden seu-
dullinen opastussuunnitelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla. 

Kokonaisvaltainen palvelukohteiden paikallisen opastussuunnitelman tarkis-
taminen tulee tehdä keskimäärin 10 vuoden välein tai aikaisemmin, jos uusia 
opastelupia ei voida käsitellä paikallisten opastusperiaatteiden mukaan no-
peasti ja sujuvasti, tie- ja katuverkossa tapahtuu muutoksia tai jos opastus-
merkkisuunnitelman ylläpitäminen ei ole toteutunut. 

6.3 	Suunnittelun organisointi 

Palvelukohteiden paikallisen opastussuunnitelman laatimista valvoo yleensä 
asianomaisen kunnan tai tiepiirin johdolla toimiva työryhmä, jossa voi olla 
edustettuina kunnan ja tiepiirin viitoitusasioiden vastuuhenkilöt ja opastelu-
pa-asioita valmistelevat henkilöt sekä matkailu- ja yrittäjäjärjestöjen edusta-
jat ja suunnittelutyötä tekevä konsultti. Työryhmässä voi olla edustettuna 
myös joku muu taho esimerkiksi palvelukohteiden opastuksen maakunnalli-
sesta yhteistyöryhmästä.. 

Yleisötilaisuuksien järjestämisestä, opastussuunnitelman tiedottamisesta ja 
tarvittavista lausunnoista on kerrottu tarkemmin kohdassa 7 Tiedottaminen, 
yleisötilaisuudet ja lausunnot. 
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7 TIEDOTTAMINEN, YLESÖTILAISUUDET JA LAU-
SUNNOT 

7.1 	Tiedottaminen 

Maakunnallinen opastussuunnitelma 

Palvelukohteiden maakunnallisen opastussuunnittelun organisointi perustuu 
sidosryhmille suunnitteluaikana järjestettäviin tiedotus- ja esittelytilaisuuksiin. 
Työn aikana tulee järjestää sidosryhmien tiedotus- ja esittelytilaisuuksia 2-3 
eri työvaiheessa, jotka voivat ajoittua esimerkiksi seuraavasti: 

1. Tiedotus- ja esittelytilaisuus suunnittelun alkuvaiheessa 
2. Tiedotus- ja esittelytilaisuus suunnittelun välivaiheessa 
3. Tiedotus- ja esittelytilaisuus suunnitelman valmistuttua 

Tiedotus- ja esittelytilaisuuksista tulee laatia muistiot, jotka tulee jakaa sidos- 
ryhmille suunnitteluaineistojen kanssa. Valmis opastussuunnitelma tulee 
toimittaa Tiehallinnon (Lupapalvelut, tiepiirit, Asiantuntijapalvelut), kuntien, 
seutukuntien, eri palvelujen viitoituskelpoisuutta suosittelevien paikallisten ja 
valtakunnallisten tahojen sekä alueen elinkeino- ja matkailualan etujärjestö-
jen tietoisuuteen. Suunnitelman valmistuttua kaikilla palvelukohteiden opas-
tuksen maakunnallisen yhteistyöryhmän jäsenillä tulee olla käytettävissään 
valmis maakunnallinen opastussuunnitelma. 

Maakunnallisen opastussuunnitelman tiedottamista on käsitelty tarkemmin 
kohdassa 4.4. 

Seudullinen opastussuunnitelma 

Palvelukohteiden seudullisessa opastussuunnittelussa tiepiirin tulee työn 
käynnistämisen yhteydessä tiedottaa opastussuunnittelman tavoitteista ja ai-
katauluista palvelukohteiden maakunnallista opastuksen yhteistyöryhmää 
sekä niitä kuntia ja matkailualan ja yrittäjäjärjestöjen etujärjestöjä, joita suun-
nitelma koskee. Lisäksi tiepiirin tulee kutsua työryhmä koolle laatimaan seu-
dullista opastussuunnitelmaa. 

Valmis suunnitelma tulee toimittaa palvelukohteiden maakunnallisen opas-
tuksen yhteistyöryhmän, Tiehallinnon (Lupapalvelut, tiepiiri) ja seudun kunti-
en tietoisuuteen. 

J05 alueella ei toimi palvelukohteiden maakunnallista opastuksen yhteistyö- 
ryhmää, tulee tiepiirin työn käynnistämisen yhteydessä tiedottaa ja työn lo-
pussa toimittaa valmis suunnitelma tahoille, jotka normaalisti olisivat yhteis-
työryhmän jäseniä (ks. 4.1 / kohta E). 
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Paikallinen opastussuunnitelma 

Palvelukohteiden paikallisen opastussuunnitelman tiedottaminen vastaa 
seudullisen opastussuunnitelman toimintamallia. 

72 	Yleisötilaisuudet 

Maakunnallinen opastussuunnitelma 

Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa ei yleensä järjestetä yleisötilai-
suuksia, koska työn aikana ei laadita opastusmerkkisuunnitelmia. Sidosryh-
mätyöskentely tapahtuu sidosryhmille suunnattujen esittely- ja tiedostustilai-
suuksien kautta. 

Seudullinen opastussuunnitelma 

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnittelu edellyttää laajapohjaista 
keskustelua ja yrittäjien osallistumista suunnitteluun. Yleisötilaisuuksien jär-
jestäminen on helpoin, varmin, tasapuolisin ja tehokkain keino kytkeä opas-
tuksesta kiinnostuneet tahot mukaan suunnitteluun. 

Seudullisen opastussuunnittelun aikana tulee järjestää vähintään 1-2 yleisö- 
tilaisuutta ja varata yhdelle tilaisuudelle aikaa noin 2-3 tuntia. Silloin kun tilai-
suudessa esitetään suunnitelman tuloksia, tulee paikalle saapuvilla olla 
mandollisuus tutustua opastusmerkkisuunnitelmiin etukäteen esimerkiksi 
tuntia ennen tilaisuuden virallista alkamista. Tilaisuuksiin saapuville on jätet-
tävä mandollisuus myös vaikuttaa suunnitelman lopputulokseen. Tilaisuu-
dessa esitettävät asiat tulee käydä etukäteen työryhmässä läpi. 

Kuva 9. Yleisötilaisuus Jämsänkoskella talvella 2004. 
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Jos seudullisessa opastussuunnitelmassa järjestetään vain yksi yleisötilai-
suus, tulee se ajoittaa suunnitteluvaiheeseen, jossa paikalle saapuville voi-
daan esittää ainakin yleiset viitoitusperiaatteet, suunnittelun tavoitteet ja ai-
kataulu, seudun opastuksen nykytilanteen analyysi, alueelliset viitoitusperi-
aatteet ja luonnoksia opastusmerkkisuunnitelmista. Paikalle saapuville tulee 
esittää myös opastusmerkkien hankintaan, hoitoon ja ylläpitoon liittyvät kes-
keiset asiat. 

Jos seudullisessa opastussuunnitelmassa järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, 
tulee toinen tilaisuus järjestää suunnittelun alkuvaiheessa ja toinen loppu-
vaiheessa. Alkuvaiheeseen sijoittuvassa tilaisuudessa tulee paikalle saapu-
ville esittää yleiset viitoitusperiaatteet, suunnittelun tavoitteet ja aikataulu se-
kä yrittäjien vaikutusmandollisuudet. Paikalle saapuville tulee esittää myös 
luonnoksia alueellisista viitoitusperiaatteista ja analyysiä nykyisen opastuk-
sen hyvistä ja huonoista ominaisuuksista. Loppuvaiheeseen sijoittuvassa ti-
laisuudessa tulee paikalle saapuville esittää opastuksen nykytilanteen ana-
lyysi, alueelliset viitoitusperiaatteet ja luonnoksia opastusmerkkisuunnitel-
mista sekä opastusmerkkien hankintaan, hoitoon ja ylläpitoon liittyvät kes-
keiset asiat. 

Yleisötilaisuuksista tulee julkisesti tiedottaa esimerkiksi seudun päälehdissä 
muutamaa päivää ennen tilaisuutta. Tiedotteesta tulee käydä ilmi suunnitte-
lun tavoitteet, aikataulu ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Lisäksi yrittäjiä 
voidaan lähestyä henkilökohtaisella kutsulla, jonka tulee olla perillä noin viik-
koa ennen tilaisuutta. 

1!P 
TIEHALUNTO 

KUTSU 

uiehallinnon Keski-Suomen tiepvri on liaynnistanyt mm. Keuruun, Petäjäveden ja 
Meltian tienkäyttäjien paleelukolrteiden alueellisten opastannitetnuien 
laatimisen. Toteuttamiseen tahtäavässa suunnittelussa haetaan ratkaisula,  joilla tien-
kayttajan palvelut voidaan osoittaa nykyisten votoitusohjeitten mukaisesti ottaen huo-
mioon paikalliset olosuhteet ja e,ityispii,teet. Työssä hyödynnetäan aikaisemman suun-
nrtteluvaiheen tuloksia, jossa ideoitiin info,matiivnisempien opastustapoen ja ruskear 
va,in käyttumandollisuuksia. Koska uusien tunnusten ja ,uskean värin kayttoonottv vie 
lainsaädansöllisistä syistä o,ean aikansa, laaditaan ensin opastussuuvnitelmia nykyisen 
lainsaädannön puitteisiin soneltuviksi ja maastoon toteutettaviksi. Tiehallioiv toie,i, 
parhaillaan aktiivisesb myös ruskean nurin ja uusien tunnustee käyltovin saamiseksi 
tayntentamään olemassa olevaa opastusta. 

Keuruun, Petajavednn ja Mult,an tienkäyttajan palvelokohteiden 
eykynlijeiden mukaisista alueetllsista opastussuunnitelmista jäijestetäon 

Tiedotustulaisuus tiistaina 23.11.2004 klo 18:00 
Petäjävedellä Auditorio Miilussa 

osoitteessa Miilutin 4, 4:900 PETAJAVESI 
(Suunnitelmiin on mandollista tutustua samassa paikassa alkaen klo j7OC) 

Tervetuloa! 

Tilaisuus on tarkoitettu tienkäyttajille palneluia taroaville yrittäjille seka matkailun jo 
elinkeinoeläman naikvttajille kunnissa ta muissa organisaaboissa Opastusmrelnssu 
Oeekayttajien palveluja ovat mm. erilaiset majoitus- ia iavitsevuuspalvelut, aktiviteetit 
ja nahtänyydet. 

Tilaisuudessa esitetään 

' Alueelliset Senkäyttäjien palseluiden opastusyeriaattent 

? Opastusperiaatteiden mukaiset opastussuunnitelmat 

5 Opastuksen toteuttannsperiaatteet 

Suunnitelma on osa Keski-Suomen alueella tapahtuoaa opastusjarjestelmao laajaa km 
hittämistä, jolla on liityntäpintoja valtakunnalliseen opastuspenaatteiden uudistamiseeri 
mm. määnteltäessä uutta tieliikenneasetusta ja ohjeistusta. Osallistumalla tilaisuuteen 
voitte vaikuttaa tienkäyttäjien palveluiden opastuksen kehittämiseen niin omalla atueel-
janne kuin myös valtakunnan tasolla. 

'VI 
TIEHALLINTO 

TIEDOTUSTILAISUUS 

Keuri.jun. Petajaveden ja Multian tienkäyttäjien paluelukot,tei. 
den nykyohjeiden mukaisista alueellisista opastussuunnitel-
,n,sta pidetaan tiedolustilaisuus tiistaina 23 11 2004 klo 1800 
Petäjävedella Auditono Mutussa osoitteessa luli,tutie 4, 41900 
Petäjavesi. 

liedotustilaisuus liittyy Keski-Suomen tiep,irun kaynnistarnun 
tienkayttäjien palvelukohteuden alueelt,sten opastussuunni-
telmien laatirnisiin. joita tehdäan parhaillaan Keski-Suomessa 
kandeksan kunnan alueella 

Tilaisuus on tarkoitettu tienkayttajille palveluja tarjoavilte yrit. 
töjilte sekä malkaulun ja elinkeinoelaman vaikuttajitte kunnissa 
ja muissa organisaatiomsa Opastusmielessä lienkayltajien 
palveluja ovat mm erilaiset majoitus- ja ranitsemuspalvelut. 
aktiuiteetit ja nähtavyydet. 

Tilaisuudessa esitetaan alueelliset tienkäyttäjien palvelujen 
opastuspenaatteet Seka näiden mukaiset opastussuunnitet-
maluonnokset seka toteuttamisperiaalteet 

Lisatielo1a antavat Keski.Suomao tiepiirissä lukenteenpalve. 
lupaällikkö Kari Keski.Luopa. puh 0204 22 5730 ja Insinöön. 
toimisto Liidea Oy;ssä projektipaattikkö Reijo Vaarala. puh 

Suunnittelusta vastaavat konsultteina Insinöörituimisto Liidea Oy  ja Ramboll Finland, 
joilla on kokemusta alueellisten viltoitus- ja upastussuunnitelmlen lautimisista. 
L,sätietoja voitte kysyä protekdpäällikkö Reijo Vaanalalta, tnsinhnritoenislo Liidea Oy, 
Kekkokatu 2 90100 Oulu, puh. 088810 304 tai 040-7160 769, email. 

Kuva 10 	 vu,:ii on liidea Ii. 
3akelu Keunuulla, Petäjäundellä ja Multialla tien täyttä jille palveluja tarjoanat yt'iykSet 

Esimerkki seudullisen opastussuun- 	Keunuun kaupunki, Petäjäveden kunta ja Mubian kunta. )ämsek Oy ja Jykes 

nitelman yleisötilaisuuden lehti-ilmoi- 	vmpanstökesirus, Kesk,'Suornen museo, 

tuksesta ja yrityskohtaisesta kutsusta. 
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Paikallinen opastussuunnitelma 

Paikallisen opastussuunnitelman yleisötilaisuuksien järjestäminen, toiminta-
malli ja tiedottaminen vastaa seudullista opastussuunnittelua. Jos paikallinen 
alue on pieni, tulee tavoitteeksi asettaa yhden yleisötilaisuuden järjestämi-
nen. Lehti-ilmoituksessa ja yrittäjille mandollisesti jaettavassa kutsussa voi 
lisätietojen antajana tiepiirin lisäksi tai sen sijasta toimia asianomaisen kun-
nan edustaja. 

Paikallisen opastussuunnitelman luonteesta johtuen (kaikkia palveluja ei 
voida osoittaa kohdekohtaisesti) yleisötilaisuuksissa voi olla tarve esittää 
myös tie- ja katuverkon viitoituksen yleissuunnitelma. Tällöin paikalle saapu-
ville on kerrottava, että heidän mandollisuutensa vaikuttaa maanteiden ja ka-
tujen yleisen viitoituksen sisältöön on erittäin rajallinen. Muussa tapauksessa 
yrittäjät tai muut paikalle saapuvat osapuolet voivat alkaa palvelukohteiden 
opastusmerkkien lisäksi vaatia muutoksia myös maanteiden ja katujen viitoi-
tukseen. Tästä syystä suunnittelua valvovan työryhmän tulee tarkoin harkita, 
missä laajuudessa yleisötilaisuuksissa esitetään muita kuin palvelukohteiden 
viitoitukseen kiinteästi liittyviä asioita. 

7.3 	Lausunnot 

Maakunnallinen opastussuunnitelma 

Palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa tiepiiri pyytää 
lausunnot Museovirastolta merkittävistä museoista, historiallisista rakennuk-
sista ja muista historiallisista nähtävyyksistä, läänin taidetoimikunnalta mer -
kittävistä taiteellisista nähtävyyksistä, alueen ympäristökeskukselta merkittä-
vistä luonnonnähtävyyksistä ja luontokohteista, Metsähallitukselta kansallis-
puistoista, luontokeskuksista sekä merkittävistä luonnonsuojelu- ja ulkoilu- 
alueista, Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry:ltä kan-
sai nvälisen vi hreävalkoisen i-tunnuksen käyttöoikeuden saaneista opastus-
toimistoista sekä tarvittaessa Suomen Leirintäalueyhdistys ry:ltä leirintäalu-
eista. 

Kunnilta voidaan tarvittaessa tiedustella, onko heidän leirintäalueviranomai-
nen saanut alueensa leirintäalueista leirintäalueilmoitukset ja onko tämä hy -
väksynyt alueiden käyttötarkoituksen. 

Eri palvelujen viitoituskelpoisuutta suosittelevilta tahoilta saatuja lausuntoja 
hyödynnetään maakunnallisen opastussuunnitelman lisäksi myös palvelu- 
kohteiden seudullisissa ja paikallisissa opastussuunnitelmissa. 

Seudullinen opastussuunnitelma 

Seudullisessa opastussuunnitelmassa tiepiiri pyytää epäselvissä tilanteissa 
lausunnot Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ry:ltä hotelleista ja motelleista, 
Suomen Retkeilymajajärjestöltä retkeilymajoista ja hostelleista, Suomen Gol-
fliitolta golfkentistä, Suomen Ratsastajainliitto ry:ltä ratsastuspaikoista sekä 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöltä virkistyskalastuspaikoista. 

Jos maakunnallista opastussuunnitelmaa ei ole tehty, tiepiiri pyytää seudulli-
sessa opastussuunnitelmassa eri palvelujen viitoituskelpoisuutta suosittele- 
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vilta tahoilta vähintään seutua koskevat lausunnot vastaavista asioista kuin 
maakunnallisessa opastussuunnitelmassa. 

Kunnilta voidaan tiedustella, onko kunnan leirintäalueviranomainen saanut 
alueensa leirintäalueista leirintäalueilmoitukset ja onko tämä hyväksynyt alu-
eiden käyttötarkoituksen, jos asiaa ei ole kartoitettu maakunnallisen opas-
tussuunnitelman yhteydessä. Kunnilta voidaan tiedustella myös, ovatko kun-
nan majoitusyrittäjät tehneet kunnan terveyssuojeluviranomaiselle majoi-
tushuoneistojen perustamista ja käyttöönottoa koskevat ilmoitukset ja onko 
terveydensuojeluviranomainen päätöksellään hyväksynyt ao. majoitustoi-
minnat tai toimintojen olennaisen muuttamisen. Lisäksi kunnilta voidaan 
tiedustella, onko kunnan elintarvikevalvontaviranomainen hyväksynyt kun-
nan ravitsemisliikkeet elintarvikehuoneistoksi ennen toimintojen aloittamis-
ta tai toimintojen olennaista muuttamista. Kunnilta tiedusteltavista asioista 
tulee sopia tapauskohtaisesti, koska opasteluvan hakijan tulee joka tapauk-
sessa osoittaa kohteensa viitoituskelpoisuus luotettavalla tavalla aina lupa- 
käsittelyn yhteydessä 

Paikallinen opastussuunnitelma 

Paikallisen opastussuunnitelman laatimisen yhteydessä tarvitaan vastaavat 
lausunnot kuin seudullisessa opastussuunnitelmassa. Lausuntoja ei pyyde-
tä, jos ne saatu maakunnallisessa tai seudullisessa opastussuunnittelussa 
tai jos tiedetään, ettei tarkasteltavalla alueella ole lausunnonalaisia kohteita. 
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8 PALVELUKOHDEOPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 

8.1 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 
arvioi n n issa. 

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. 

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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