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3E-1 YLEISTÄ 

3E-1 .1 Ohjeiden käyttö 
	

3E-1 .2 Tavoitteet 
Nämä ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi ylei- 	Tienkäyttäjää opastetaan paikasta toiseen 
sillä teillä, kaikille tienkäyttäjille tarkoitettujen 	suunnistustauluilla ja tienviitoilla. Matkan aika- 
palvelukohteiden viitoituksessa. Ohjeet sovel- 	na tarvittavat palvelut osoitetaan tienkäyttäjien 
tuvat käytettäviksi myös kaduilla ja kaavateil- 	palvelukohteiden viitoitukseen tarkoitetuilla 
lä, erityisesti kauko- tai kauttakulkuliikenteelle 	opastustauluilla tai osoiteviitoilla sekä yleisöti- 
tärkeillä kaduilla. Ohjeita laadittaessa on otet- 	laisuuksien viitoitukseen tarkoitetuilla merkeil- 
tu huomioon tieliikennelaki (267/81), tieliiken- 	lä. 
neasetus (182/82), liikenneministeriön päätös 
liikenteen ohjauslaitteista (203/82), laki ylei- 	Viitoitukseen tarkoitettujen merkkien käytön 
sistä teistä (243/54) sekä asetus yleisistä teis- 	yleisiä tavoitteita ovat: 
tä (482/57) niihin myöhemmin tehtyine muu- 
toksineen. 	 Osoitetaan matkan aikana tarvittavat pal- 

velut ja kohteet. 
Ohjeen kuvia on yksinkertaistettu. Mm. teksti- 
tyyppi poikkeaa oikeasta. Opastustaulujen yk- 	* Liikenneturvallisuutta parannetaan yhden- 
sityiskohdat on esitetty mitoituspiirroksissa. mukaisella ja selkeällä viitoituksella sekä 

osoittamalla riittävästi alueita levähdystä 
varten. 

Liikennemerkillä jaettavan tiedon määrä ei 
saa ylittää tienkäyttäjien havannoiritikykyä. 
Opastustaulujen ja yleisötilaisuuksien viitoi-
tukseen tarkoitettujen merkkien käyttö tu-
lee sopeuttaa muuhun liikenteenohjauk-
seen tarkastelemalla jaettavan tiedon ko-
konaismäärää ja merkkien sijoittelua. 

Edellytyksenä viitoitukselle on, että palve-
lukohteet ovat hyvätasoisia. 

3E - 1 
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3E-1.3 Käsitteitä 

Vakiosanontoia 

Ohjeen käytön helpottamiseksi on tekstissä 
seuraavia vakiosanontoja. Esimerkkisanan 
"viitoitetaan" tilalla voit käyttää myös sanoja 
"merkitään", "osoitetaan', "käytetään" jne. 
Vakiosanontoja on käytetty analogisesti myös 
kielteisesti. 

Viitoitetaan 

Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu 

Viitoitetaan yleensä 

Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu 
Voidaan hoitaa erityisistä syistä toisinkin. 

Voidaan käyttää 

Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu, jon-
ka käyttö riippuu palvelukohteen tai tienkäyt-
täjän tarpeesta. 

Muita käsitteitä 

Tienkäyttäjien palvelukohteiden viitoituksessa 
käytettävät merkit 

Opastustaulu 

Opastustaulu koostuu yhteen telineeseen si-
joitetusta yhdestä tai useammasta opastus-
merkistä sekä niihin liittyvistä nuolista ja etäi-
syyksistä. A-tyypin opastustaulussa nuolet ja 
etäisyydet sijoitetaan opastusmerkin alapuo-
lella olevaan lisäkilpeen. B-tyypin opastustau-
lussa nuolet ovat merkin vasemmassa reu-
nassa. Etäisyyttä ei merkitä B-tyypin opastus- 
taulussa. 

Opastusmerkki muodostuu tieliikenneasetuk-
sen 20 § mukaisista tunnuksista ja nimistä. 
Nuolien ja etäisyyksien käyttö määritellään 
tielaitoksen ohjeissa. Opastustaulun pohjaväri 
on sininen ja teksti valkoinen. Tunnusten poh-
javäri on valkoinen ja tunnusosa musta. Pin-
tamateriaali on sama, kuin muissakin opas-
tusmerkeissä. Pintamateriaalit ovat yleensä 
heijastavia. 

Osoiteviitta 

Tieliikenneasetuksen mukainen opastusmerk- 
ki, jonka kannassa voidaan käyttää tielaitok- 

Opastustaulut (751) 
A-tyyppi 	 B-tyyppi 

Osoiteviitta (644) 

I Kotimajoitus )(SaviPaa 1 Näkkäläjärvi 

Yleisötilaisuuksien viitoi- 
tuksessa käytettävät merkit 

TILAISUUDEN 	1 
 M NIMI 

M 	rJ 

PaI''c'/ukohtek/en i,io,tuksessa /aviettäi'ä! ,nc'rkit 
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sen ohjeissa määritetyllä tavalla tieliikenne-
asetuksen mukaisen tunnuksen kuviota. Osoi-
teviitan pohjaväri on musta ja teksti sekä 
mandollinen tunnus ovat heijastavia valkoisia. 

Yleisätilaisuuksien viitoituksessa käytettä-
vät merkit 

Yleisötilaisuuksien viitoituksessa käytettävät 
merkit ovat ti lapäisiä. Merkeissä käytetään 
yleensä nuolta ja tunnusta. Nimeä käytetään 
yleensä viitoituksen aloittavassa ja tarvittaes-
sa yleiseltä tieltä kohteeseen johtavassa liitty-
mässä. 

Merkkien pohjaväri on valkoinen. Milloin 
merkkiä käytetään pimeässä, tulisi pintamate-
riaalien olla heijastavia. Tekstin väri on mus-
ta. Tunnuksena voi olla liikemerkki tai kirjain- 
yhdistelmä. Tunnus voi olla värillinen. 

Opastustoimisto 

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

Opastuspiste 

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

Tienkäyttäjien palvelukohteet 

Pääasiassa tienkäyttäjille palveluja tarjoavia 
palveluyrityksiä (majoitusliikkeitä, huoltoase-
mia jne) tai levähdysalueita, opastuspisteitä 
jne. Tienkäyttäjien palveluista käytetään näis-
sä ohjeissa myös muotoa "palvelut" ja palve-
lukohteista myös muotoa "kohde". 

Opastustauluissa käytettävät tunnukset 

Opastus 	Puhelin 	SOS 	Ensiapu 	Nähtävyys 	Autokor- 	Huolto- 	Majoitus- 	Ravintola 	Kahvila 
(712) 	(713) 	Hätäpuhelin 	(715) 	(716) 	jaamo 	asema 	liike 	(724) 	(725) 

	

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

__ * 4J __ __ __ __ __ ____ ____ ____ ____ 
' HIL4 ____ 

_ ____ Iwjl _ 
xx 

Retkeily- 	Mökkima- Leirintäalue 	Matkailu- 	Levähdys- 	Ulkoilu- 	Uinti- 	Kalastus- 	Hiihtohissi 
maja 	joitus 	(733) 	ajoneuvo- alue 	alue 	paikka 	paikka 	(745) 
(731) 	(732) 	 alue 	(741) 	(742) 	(743) 	(744) 

(734) 
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Levähdysalue 

Levähdysalueella tarkoitetaan aluetta, joka on 
tarpeen tienkäyttäjien lepoa, virkistymistä, ra-
vitsemista taikka ajoneuvojen huoltoa varten. 
Levähdysalueelle saadaan sijoittaa yleisistä 
teistä annetun asetuksen (284/71) 32 a §:n 
tarkoittamia laitteita, rakennelmia ja rakennuk-
sia. 
- moottorihotellia, motellia ja moottorima-

jaa varten, 
- ravintolaa, kahvilaa ja kioskimyymälää 

varten, 
- polttoaineen jakelua ja moottoriajoneu-

vojen huoltoa varten, 
- liikennevalvontaa ja ensiaputoimintaa 

varten, 
- opastusta varten sekä 
- edellä lueteltujen toimintojen edellyttä-

män henkilökunnan asumista varten, 
milloin se osoittautuu välttämättömäksi. 

Pysähdyspaikka, pysäköimisalue 

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

Tienvarsipalvelu 

Tienvarsipalvelu on pääasiassa tienkäyttäjille 
tarkoitettu palvelu. Ajomatka tieltä kohteeseen 
on alle 1,5 kilometriä. Ajo kohteeseen ei saa 
aiheuttaa turhaa matka-ajan lisäystä. 

Taajama 

Liikennemerkillä 571 (taajama) osoitettu alue. 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa 

Kohteen viitoitusta ei yleensä aloiteta taaja-
masta. Jos kohteen viitoitus on aloitettu taaja-
man ulkopuolelta, merkkiä käytetään taaja-
massa viitoituksen jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Harvaanasuttu seutu 

Harvaanasutulla seudulla tarkoitetaan aluetta, 
missä tienkäyttäjille tarkoitettuja hyvätasoisia 
palveluja ei tule riittävästi esille, kun viitoite-
taan ohjeissa esitettyjen normaaliperiaattei-
den mukaisesti. Tällöin viitoituksessa voidaan 
soveltaa ohjeissa erikseen ilmoitettuja sään-
nöksiä. Tienkäyttäjien palvelujen viitoituksen 
kannalta harvaanasuttuja seutuja on pää-
asiassa Pohjois- ja Itä-Suomessa suurten taa-
jamien ulkopuolella. 

Opastuskartta (711) 

OPASTUS 
INFORMATION 

KUNNAN NIMI JA VAAKUNA 

________________ 

A 

- 

- - _________________ 

KESKIJSTA/ 
TAAJAMA.ALUE 

:4000 	 ..l:6S00 

PAIKALLISET 
MATKAILU- 
KOHTEET 

JA 
KUNTAHIS. 
TORIIKKIA 

a 	
1 2 3 - 

b 

c 
0000 	 0 	 20000 

OSOITELUETTELO 
Ab2 - d 

c 

1 	 0000 	 1:6500 1,00 01 0000 

YRITTÄJIEN MAKSETUT MAINOKSET 
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3E-1 .4 Käytettävät merkit 
Palvelukohteet osoitetaan yleisellä tiellä tielii-
kenneasetuksen mukaisella opastustaululla, 
opastuskartalla, osoiteviitalla tai yleisötilai-
suuksien viitoitukseen tarkoitetulla tilapäisellä 
merkillä. 

Viitoitustapaan vaikuttavat kohteen toim into-
jen laatu, palvelujen taso ja sijainti sekä lii-
kennemäärä ja muiden viitoitettavien kohtei-
den määrä. 

3E-1.5 Tunnusten käyttö 
Opastustaulussa voidaan esittää enintään 
kymmenen yksittäistä tietoa, joita ovat tun-
nukset, nuolet, nimet ja etäisyydet. Yhden 
palvelukohteen toimintoja voidaan osoit-
taa opastusmerkissä nimellä ja enintään kol-
mella tärkeimmällä tunnuksella. Useampaa 
tunnusta voidaan käyttää, kun opastetaan 
useita kohteita sisältävän alueen opastuspis-
teeseen. Tunnukset ryhmitellään toimintojen 
mukaiseen tärkeysjärjestykseen vasemmalta 
oikealle. 

Tunnusten käytöstä on tarkemmin kerrottu 
kohdassa 4. 

3E-1 .6 Nimen käyttö 
Opastusmerkissä käytettävä nimi on yleensä 
palvelukohteen nimi. Nimen lisäksi ei yleensä 
käytetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta 
tekstiä. Nimeä käytetään aina nähtävyysmer-
km yhteydessä sekä osoitettaessa tienvarsi-
palvelujen ulkopuolella olevaa palvelua. Nimi 
voidaan jättää pois huolehdittaessa opastuk-
sen jatkuuvudesta, ellei ole vaaraa sekoittaa 
kohdetta muihin vastaaviin. Kielisuhteiden 
osalta noudatetaan Liikenneministeriön pää-
töstä liikenteenohjauslaitteista (203/82, 10 §). 

Nimen käytöstä on kerrottu tarkemmin koh-
dassa 4. 

3E-1 .7 Aukioloajat, merk-
kien peittäminen 

Palvelukohteesta tulee olla saatavilla opastus-
merkissä osoitetut palvelut säännöllisinä au-
kioloaikoina. 

Jos kohteen palveluista vain osa on väliaikai-
sesti poissa toiminnasta, peitetään kyseisiä 
toimintoja osoittavat tunnukset. Osan vuodes-
ta suljettuna olevan kohteen opastustaulut 
joko poistetaan tai peitetään kiinnioloajaksi. 
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3E-1 .8 Liikennejärjestelyt 	3E-1 .10 Velvoitteet 
Liittymän rakentamiseen yleiseen tiehen tarvi-
taan yleisistä teistä annetun lain (243/54,52 §) 
mukaan tienpitäjän lupa. Lupaan voi tienpitäjä 
sisällyttää tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja. 
Liittymäjärjestelyt tulee selvittää ennen toteut-
tamista. 

3E-1.9 Alueelliset opas-
tussuunnitelmat 

Alueellinen opastussuunnitelma on tarpeen 
laatia alueelle, jossa tienkäyttäjälle on tarjolla 
paljon ja monenlaisia palveluja. Alueellinen 
opastussuunnitelma voidaan laatia matkailu- 
taajamaan, taajamaan, osalle kuntaa, koko 
kuntaan, päätiejaksolle tai poikkeuksellisesti 
koko lääniin tai tiepiiriin. Moottoritiet ja moot-
toriliikennetiet ja niiden lähialueet kattava alu-
eellinen opastussuunnitelma laaditaan sa-
manaikaisesti tienrakennussuunnitelmaan si-
sältyvän viitoitussuunnitelman kanssa. 

Perustelluista syistä voidaan alueellisessa 
opastussuunnitelmassa joustaa merkkien 
käyttöperiaatteista. 

Alueellisesti opastussuunnitelmasta hankitaan 
intressipiirien lausunnot. Suunnitelma hyväk-
sytään tiepiirissä. Tiepiiri huolehtii myös suun-
nitelman ajantasallapidosta. 

palvelukohteelle 
Tienkäyttäjien palvelukohde voidaan osoittaa 
yleiseltä tieltä vain palvelukohteiden viitoituk-
seen tarkoitetuilla merkeillä. Kohteen ulkopuo-
lelle yleisen tien varrelle ei saa asettaa muita 
merkkejä tai mainoksia. Tienkäyttäjä muodos-
taa mielikuvan palveluista viitoituksen perus-
teella. Siksi kohteessa on oltava tarjolla vä-
h i ntään vi itoituksessa esitetyt palvelut. 

3E-1 .11 Viitoitusaloite 
Aloite kohteen viitoittamiseksi tehdään alueen 
tiepiirille, josta saa tarkempia tietoja aloitteen 
tekemisestä. Tienpitäjä hankkii tarvittavat 
asiantuntijalausunnot palvelujen tai tilaisuu-
den tasosta. Aloitteen käsittelyssä selvitetään, 
miten viitoituspäätös vaikuttaa olevaan viitoi-
tukseen. Jos alueella on useita palvelukohtei-
ta tai uusi päätös muuttaa olevaa viitoitusta, 
on tarkastelualuetta laajennettava. Viitoitus-
päätös voi erityisistä syistä olla myös määrä-
aikainen. 
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3E-2. VIITOITUSPERIAATTEET 
, 

3E-2.1 Yleisten teiden 
viitoitus 

Yleisten teiden kohteisiin tienkäyttajiä opaste- 
taan suunnistustauluilla ja viitoilla. Ennen 

• matkalle lähtöä tienkäyttäjä muodostaa mieli-
kuvan kohteen likimääräisestä sijainnista 
esim. kartan avulla. Valkomustaa tiennimikil-
peä käytetään opastusjärjestelmän osana täy-
dentämään yleisten teiden viitoitusta haja- 
asutusalueilla. 

4109 KUUSAMO 
1 KAJAANI57 
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3E-2.2 Palvelukohteiden 
viitoitus 

Tienkäyttäjille osoitetaan reitin lisäksi matkan 
aikana tarvittavia palveluja. Palvelut voidaan 
osoittaa opastustaululla, opastuskartalla, osoi-
teviitalla tai tilapäisellä yleisötilaisuuksien vii-
toitukseen tarkoitetulla merkillä. 

Opastustaululla osoitettavat 
palvelulaitokset 

Risteävän tien varrella oleva tienvarsipalvelui-
hin kuuluva palvelukohde voidaan osoittaa ns. 
B-tyypin opastustaululla, jossa esitetään pal-
velujen tunnuksia, kohteen nimi sekä nuolet. 

____________________ 	Etäisyyttä kohteeseen ei esitetä. 

Kohteen nimeä käytetään, jos muutoin syntyy 

/
sekaannusta samanlaatuisten kohteiden si-
jainnista. Nimeä käytetään aina nähtävyys- 
merkin yhteydessä. 

/
Kohde osoitetaan pelkillä tunnuksilla, jos liitty-
män tulosuunnalle tulisi enemmän kuin kolme 
opastustaulua. Yhdessä opastustaulussa voi 
olla enintään kymmenen tienkäyttäjälle tarkoi-
tettua tietoa. 

Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva palve-
lukohde voidaan osoittaa ns. A-tyypin opas-
tustaululla, jossa esitetään kohteen nimi, tun-
n ukset sekä etäisyys 1 iittymästä risteäväl lä 

,,,, tiellä olevaan kohteeseen. 

A-tyypin opastustaululla voidaan osoittaa 
myös levähdysalue, pysäköintipaikka, huolto-
asema tai vastaava välittömästi tiehen liitty-
välIä alueella sijaitseva kohde. Opastustaulus-
sa esitetään palvelujen tunnuksia ja tarvitta-
essa kohteen nimi. Etäisyys kohteeseen osoi-
tetaan lisäkilvessä. 
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Opastuskartalla osoitettavat 
palvelukohteet 

Opastuskarttoja käytetään, jos viitoitettavien 
palvelukohteiden lukumäärä edellyttää use-
ampaa kuin kolmea opastusmerkkiä liittymän 
tulosuunnalla. Tienkäyttäjät opastetaan ensin 
alueen yhteiseen opastuspisteeseen, jossa 
kartoilla esitetään tiedot alueen palvelukoh-
teista, myös sellaisista, joita ei voida erikseen 
opastustaululla osoittaa. 
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Osoiteviitalla osoitettavat 
palvelulaitokset 

Kaikkiin palvelukohteisiin ei voida opastaa 
opastustaululla. Tällöin opastukseen voidaan 
käyttää mustavalkoista osoitevi ittaa. Eräissä 
tapauksissa voidaan osoiteviitassa käyttää tie- 

_________ 	 liikenneasetuksen mukaisen tunnuksen kuvio- 
LUUSUJa 	 ta. Osoiteviitalla ei opasteta yleisen tien suun- 

taan. 

L 

1 

Yleisötilaisuuksien viitoitus 

Yleisötilaisuuksiin, joihin saapuu runsaasti 
yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta, voidaan 

	

TILAISUUDEN 	osoittaa tilapäisillä opastusmerkeillä. 
NIMI 

A 	 Opastus aloitetaan merkillä, jossa esitetään 
/1,11 	kohteen nimi ja tunnus sekä tarvittaessa etäi- 

	

________________ 	syys kohteeseen. 

•_ __ __ - 	- 	'.-'------- - 	 - 	 ,i,, 	------ - 

Reitillä 1 	
,/joissa 

nuoli. 

pysyminen varmistetaan merkeillä, 
yleensä esitetään kohteen tunnus ja 
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Viitoituksen ja palvelujen 
vastaavuus 

Tienkäyttäjä muodostaa mielikuvan palvelu- 
kohteesta viitoituksen perusteella. Siksi tarjol-
la on oltava vähintään vHtoituksessa esitetyt 
palvelut. 

Toimintakauden 	päättyessä 	opastustaulu 
poistetaan tai peitetään. Myös yksittäinen tun-
nus tulee peittää muun toiminnan jatkuessa. 
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3E-3. OPASTUSPISTE 

3E-3.1 Yleistä 	 3E-3.2 Kunnan tai kunnan- 

Opastuspisteellä tarkoitetaan aluetta, jonne 
on sijoitettu opastuskartta. Opastuspiste sijoi-
tetaan yleensä levähdysalueen tai palveluyri-
tyksen yhteyteen. Opastuspisteessä tulisi olla 
saatavissa paikkakunnan osoitekarttoja sekä 
muita mandollisia matkailuesitteitä. Opastus- 
pisteen tasoa voidaan nostaa sijoittamalla 
alueelle kioski tai opastustoimisto. Tielaitos 
myöntää luvan opastuspisteen sijoittamiseen 
yleiseen tiehen liittyvälle palvelualueelle. 

Opastuspisteellä on tärkeä merkitys viitoitus-
järjestelmässä. Kartta on usein ainoa keino 
osoittaa jo kaukaa alueella olevat lukuisat pal-
velut. Opastuspisteiden sijoitusta suunnitelta-
essa tulee ottaa huomioon sekä opastusnäkö-
kohdat että opastuspisteen tekninen toteutta-
mismandollisuus. 

osan opastuspisteet 

Opastuspisteiden sijoitus 

Taajamien ulkopuoliset opastuspisteet sijoite-
taan alueelle johtavien pääteiden varteen. 
Opastuspiste palvelee sekä alueelle saapu-
vaa että alueen ohittavaa liikennettä. Liiken-
neturvallisuussyistä opastuspiste sijoitetaan 
yleensä tulosuunnassa tien oikealle puolelle. 
Sijoituspaikkaa suunniteltaessa otetaan huo-
mioon opastustarve, alueen muut mandolliset 
opastuspisteet, levähdysalueet sekä palvelu- 
yritykset, joiden yhteyteen opastuspiste voi-
daan luontevasti sijoittaa. 

Opastuspisteitä voi olla myös taajaman kes-
kustassa liikenteellisesti keskeisillä paikoilla, 
kuten torilla, linja-auto- ja rautatieasemalla, 
merkittävän pysäköintialueen läheisyydessä 
jne. Opastuspisteessä voidaan myös antaa 
neuvontaa ja jakaa opastusmateriaalia. 

Mäkkimajoitus 

Mökkimajoitus 

Matkailu- 
taajama 

Kuntakeskus 

Motelli 

Kuntakeskus 

Opastuspisteen sijoitus tieverkolla 
3E -12 
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Opastuspisteen varustus 

Opastuspisteessä voi olla saatavilla paikka-
kunnan osoitekarttoja ja paikallisia palvelu-
esitteitä. Osoitekartoille ja esitteille tulee olla 
kannelliset laatikot opastuskartan läheisyy -
dessä. Opastuspisteeseen suositellaan sijoi-
tettavaksi yleisöpuhelin. Alueella voi olla 
myös tiloja neuvontaa varten. Muu varustus 
määräytyy alueen käytön mukaan. 

Taajamassa olevassa opastuspisteessä on 
usein vain opastuskartat. Opastuspisteen lii-
kennejärjestelyt tulee toteuttaa siten, että 
myös matkailuperävaunulliset ajoneuvot ja 
muut ajoneuvoyhdistelmät voivat käydä opas-
tuspisteessä. 

Kioski/intormaatiopiste/ 

; 1 • 	\—v-----..,/v- \..--- - 	4• ) 	opastustoimisto 
Käymälät 
	

Jätesäiliöt 	• 	 Puhelin 

Opastuskartta ja esitelaatikot 

Esimerkki opastuspisteestä levähdvsa/ueella 
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3E-33 Opastuskartan 
sisältä ja rakenne 

Opastuskartta voi koostua useammasta kar-
tasta. Esim. taajaman opastuspisteessä voi 
olla yleiskartta, joka esittää koko kuntaa. Taa-
jaman alue voidaan esittää yksityiskohtaisem-
maIla osoitekartalla ja taajaman ulkopuolelle 
jäävä alue haja-asutusalueen osoitekartalla. 
Tarvittaessa voidaan omalla kartalla esittää 
matkailutaajama, teollisuusalue tms. 

Yleiskartan pohjana voidaan käyttää esim. 
autoilijan tiekarttaa tai sen suurennosta. 
Opastuskartan pohjana suositellaan käytettä-
vän osoitekarttaa tai vastaavaa, josta parhai-
ten ilmenevät katujen nimet ja merkittävimmät 
julkiset rakennukset. Osoitekartan tietoja täy-
dennetään tienkäyttäjän kannalta tärkeillä 
kohteilla, joita ovat mm. 
- ko. opastuspiste 
- muut opastuspisteet 
- opastustoimisto 
- matkailupalvelut 
- ajoneuvojen huoltopalvelut 
- linja-autoasema, rautatieasema yms. 
- ensiapua tarjoavat kohteet 
- teollisuusalueet 

Opastuskarttojeri tulee olla tasokkaita ja ra-
kenteellisesti kestäviä. Kartan tietojen ajan 
tasalla pitäminen tulee olla helppoa. Kartta 
voidaan tarvittaessa valaista. Kohteiden si-
jainti merkitään karttaan tarvittaessa numerol-
la ja tunnuksilla. Kartan yhteydessä tulisi olla 
luettelo, josta selviävät katuosoitteen tai nu-
meroinnin perusteella kohteiden nimet, osoit-
teet ja puhelinnumerot. Näin tienkäyttäjät voi-
vat kartan yhteydessä olevalla mandollisella 
yleisöpuhelimella varata esim. majoituspaik-
koja tai tiedustella tarkemmin paikkakunnan 
palvelu ista. Opastuskarttaan voidaan varata 
tilaa palvelulaitosten 100 mm x 100 mm ko-
koisille mainoksille. Opastuskartassa käytettä-
vien tunnusten tulee olla ensisijaisesti tielii-
kenneasetuksen tai Suomen Standardisoimis-
liiton standardin (SFS 4424) "Ulkoilun ja ur-
heilun merkit" mukaiset. 

Lisätietoja opastuskartasta saa tiedotteesta 
"Opastuskartta, kunnan käyntikortti", TI EL 
723877. 

3E-3.4 Opastuspisteiden 
viitoitus 

Opastuspisteet osoitetaan tunnuksella 711 
(opastuskartta) ja opastustoimisto tunnuksella 
712 (opastustoimisto). Opastuspisteiden viitoi-
tus on esitetty tarkemmin kohdassa 4. 
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KUNNAN NIMIJA VAAKUNA 
HAKUKARTTA 

( 	 L 
1 

A B 

KESKUSTA 
TAAJAMA-ALUE 

14000.16500 _______________________ 

PAIKALLISET 
MATKAILU- 
KOHTEET 

JA KUNTAHIS- 
TORIIKKIA 

1 2 3 

b 

c 
1:10000.1:20000 

OSOITELUETTELO 
-Ab2 - 

d 

1 	4000 	. 	 1 	6 500 

e 

1:100 0.1, 0000 - 

YRITTÄJIEN MAKSETUT MAINOKSET 

600 

000 

Esimerkki opastuskaitasta 

300 

400 
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3E-4. TUNNUSTEN KÄYTTÖ 

Opastuskartta (711) 

Merkillä voidaan osoittaa opastuspiste, jossa 
on yksi tai useampi alueen palveluja osoittava 
opastuskartta. Opastuskartassa osoitetaan 
kunnan, taajaman, matkailualueen, teollisuus-
alueen tai muun useita palvelukohteita sisältä-
vän alueen palvelut. Merkin alapuolella esite-
tään opastuskartan osoittaman kunnan tai 
alueen nimi. Tarvittaessa voidaan esittää kah-
den kunnan tai kunnan ja matkailualueen 
nimi. Kielisuhteista noudatetaan liikennemi-
nisteriön päätöstä liikenteenohjauslaitteista 
(203/82, 10 §) kuitenkin niin, että merkki on 
aina kaksikielinen. Opastuskartan käytöstä on 
laajemmin kappaleessa 3. 

Taajamassa olevan 
opastuskartan viitoitus 

Levähdys- tai pysäköimisalueella oleva opas-
tuskartta voidaan osoittaa alueellisen opastus- 
suunnitelman mukaisesti. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
opastuskartan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdysalueella oleva opastuskartta voidaan 
osoittaa alueellisen opastussuunnitelman mu-
kaisesti. 

Muut yleiset tiet 

Opastuspiste voi olla levähdys-, pysäköimisa-
lueen tai palvelukohteen yhteydessä tai yksin-
omaan opastustoimintaan varatulla alueella. 
Opastuspiste sijoitetaan yleensä alueelle vie-
vän tien alkuun, jos alue on tienvarsipalvelu-
jen ulkopuolella. Opastuskartoissa tulee osoit-
taa tasapuolisesti alueen palvelut. Opastus- 
kartat tulee pitää ajantasalla. Viitoitus voidaan 
tarvittaessa määritellä tarkemmin alueellises-
sa opastussuunnitelmassa. 
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Merkin käyttö 

Opastuskarttamerkin 	lisäkilvissä 	voidaan 
osoittaa opastuspisteen muita toimintoja seu-
raavassa järjestyksessä: 
- opastuskartan osoittaman alueen nimi 
- enintään kolmen tärkeimmän palvelun tun- 

nukset, jotka asetetaan samaan lisäkilpeen 
tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle 

- tekstillinen lisäkilpi (KIOSKI, KIOSK). 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjälle tarkoitet-
tua tietoa. Lisäkilven käyttö opastusmerkin 
yhteydessä sekä opastustaulun sijainti mää-
räytyvät kappaleen 5 mukaisesti. Muista tun-
nuksista poiketen voidaan opastuspisteen vii-
toituksessa käyttää valta- ja kantateillä ennak-
ko-opastustaulua, joka sijoitetaan enintään 
kolmen kilometrin etäisyydelle kohteesta. 
Usean palvelukohteen yhteisen opastuspis-
teen ennakko-opastustaulussa voidaan käyt-
tää useampaa kuin kolmea tunnusta. Tällöin- 
km opastustaulun tietojen enimmäismäärä on 
enintään kymmenen. 

Esimerkki usean palvcluko/iteeii vhtciseski emiak-
ko-opasnsnierkistä 

3E -17 



'1 

Yleinen 
tie - 

Yleinen 

Opas rustoirniston viitoituksen laajuus taa/amassa 

aitos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 	1990 
Palvelukohteiden viitoitus 

Opastustoimisto (712) 
Merkillä voidaan osoittaa kunnan mat-
kailusta huolehtivan järjestön opastus- 
toimisto, josta matkailijat voivat saada 
matkailua koskevia tietoja (LMP 203/82). 
Opastustoimistotunnuksella osoitetaan toi-
misto, jolle Matkailun edistämiskeskus on 
puoltanut kansainvälisen vihreäpohjaisen 
1-kilven käyttää. 

Taajamassa olevan opastustoi-
miston viitoitus 

Taajamassa oleva opastustoimisto osoite-
taan yleensä katuverkolla. Viitoitus voidaan 
aloittaa siltä yleiseltä tieltä, joka on kysei-
sen suunnan pääasiallinen sisääntuloväylä. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
opastustoimiston viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdys- tai pysäkäimisalueella oleva 
opastustoimisto voidaan osoittaa alueelli-
sen opastussuunnitelman mukaisesti. 

Muut yleiset tiet 

Muilla yleisillä teillä osoitetaan vain tienvar-
sipalveluihin kuuluva opastustoimisto. Vii-
toitus voidaan tarvittaessa määritellä tar-
kemmin alueellisessa opastussuunnitelmas-
sa. 

Merkin käyttö 

Opastustoi m istotu nn usta voidaan käyttää 
muiden tunnusten kanssa. Opastustaulussa 
voidaan kohteesta esittää enintään kolme 
tärkeintä toimintoa, jotka asetetaan tärkeys-
järjestykseen vasemmalta oikealle. Tunnus 
voidaan sijoittaa yleisten teiden kohteita 
osoittavaan suunnistustauluun tai viittaan. 

Yksinomaan opastustoimistoa osoittavassa 
merkissä ei käytetä kohteen nimeä. Yhdes-
sä opastustaulussa voidaan esittää enin-
tään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuo-
len käyttä opastustaulun yhteydessä sekä 
merkin sijoitus määräytyvät kohdan 5 mu-
kaisesti. 
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Puhelin (713) 
Merkillä voidaan osoittaa kaikkina vuoro-
kauden aikoina käytettävissä oleva yleisö- 
puhelin, josta voi soittaa myös kaukopu-
heluja. Merkkiä käytetään yleensä vain 
harvaan asutulla seudulla (LMP 203/82). 

Puhelimen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdys- tai pysäköimisalueella oleva puhe-
lin voidaan osoittaa alueellisen opastussuun-
nitelman mukaisesti. 

Muut yleiset tiet 

Puhelintunnuksella voidaan osoittaa tienvarsi-
palveluihin kuuluva puhelin alueella, missä 
ympäri vuorokauden käytettävissä olevia pu-
helimia on harvassa. Tienvarsipalvelujen ulko-
puolella oleva puhelin voidaan osoittaa, jos 
tien läheisyydessä ei ole muita puhelimia. 
Yleisöpuhelinta ei osoiteta, jos puhelin on 
koko vuorokauden avoimena olevassa palve-
lukohteessa. Viitoitus voidaan tarvittaessa 
määritellä tarkemmin alueellisessa opastus- 
suunnitelmassa. 

Merkin käyttö 

Puhelintunnusta voidaan käyttää muiden tun-
nusten kanssa. Opastustaulussa voidaan koh-
teesta esittää enintään kolme tärkeintä toimin-
toa, jotka asetetaan tärkeysjärjestykseen va-
semmalta oikealle. Yksinomaan puhelinta 
osoittavassa opastustaulussa ei käytetä koh-
teen nimeä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, lisäkilven ja nuolen käyttö 
opastustaulun yhteydessä sekä merkin sijoi-
tus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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Hätäpuhelin (714) 
Merkillä voidaan osoittaa sellainen puhe-
lin, josta voi soittaa vain hälytyskeskuk-
seen (LMP 203/82). Tieosilla, joilla on hätä- 
puhelimia säännöllisin välein, käytetään tien- 
suuntaisia etäisyysmerkkejä osoittamaan lä-
himpään hätäpuhelimeen. 

Merkin käyttö 

Hätäpuhelin merkitään opastustaululla, jossa 
on puhelintunnus ja hätäpuhelimen merkkinä 
teksti SOS. Opastustaulu on kaksipuolinen ja 
merkin normaalikoko on 880 x 1000 mm. 

Tieosalla, jolla on useita hätäpuhelimia, lähin 
hätäpuhelin osoitetaan tiensuuntaisella merkil-
lä. Merkkinä käytetään pienikokoista opastus- 
taulua (400 x 500 mm), jossa on tunnus, 
teksti SOS sekä lisäkilpi, jossa on nuoli ja 
etäisyys lähimpään hätäpuhelimeen. Etäisyys 
merkitään kilometreinä sadan metrin tarkkuu-
della. 

Yksiajorataisella tiellä osoitetaan etäisyys lä-
himpään hätäpuhelimeen. Moottoritiellä ja 
muulla kaksiajorataisella tiellä osoitetaan etäi-
syys ajosuunnassa seuraavaan puhelimeen 
sekä taaksepäin edelliseen puhelimeen, jos 
se on lähempänä kuin ajosuunnassa oleva 
puhelin. 

Hiikipiihelinien tiensuuntainen etäisyysmerkki 
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Merkkien sijoittaminen 

Opastustaulu sijoitetaan hätäpuhelimen koh-
dalle 2 - 3 metrin etäisyydelle pientareen reu-
nasta. Merkin alareunan korkeuden tien pin-
nasta tulee olla noin 1,5 m. 

Hätäpuhelimella varustetun tiejakson alkamis-
ta tai päättymistä ei merkitä. Reunimmaiset 
hätäpuhelimet osoitetaan viiden kilometrin 
etäisyydeltä. Ensimmäinen etäisyysmerkki si- 

joitetaan noin 0,5 kilometrin ja toinen noin ki-
lometrin etäisyydelle hätäpuhelimesta. Seu-
raavat merkit sijoitetaan noin kilometrin vä-
lein. Jos hätäpuhelin on selvästi havaittavis-
sa, lähin etäisyysmerkki voidaan jättää pois. 

Hätäpuhelimen etäisyyttä osoittava opastus- 
merkki sijoitetaan tien suuntaisesti 3 - 5 met-
rin etäisyydelle pientareesta. Merkin alareu-
nan korkeuden tien pinnasta tulee olla noin 
1,5 m. 
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Ensiapu (715) 
Merkillä voidaan osoittaa lääkintöhallituk-
sen laatiman luettelon mukainen yleissal-
raala tai terveyskeskuksen sairaala, jossa 
on kaikkina vuorokauden aikoina lääkäri 
paikalla (LMP 203/82). 

Opastus on tarkoitettu lähinnä kiireellisiä hä-
tätapauksia varten eikä normaalisti sairaalas-
sa tai terveyskeskuksessa asioivalle. 

Yleissairaalan ja terveyskeskuksen sairaalan 
ollessa lähekkäin opastetaan yleissairaala 
laajemmalta alueelta ja terveyskeskuksen sai-
raalaan sinne johtavasta liittymästä ilman tun-
nusta. 

Kun samalla paikkakunnalla sijaitsevilla yleis- 
sairaalalla ja terveyskeskuksen sairaalalla on 
vuoropäivystys, opastetaan molemmat laitok-
set normaalisti. Laitoksen oveen tai piha-alu-
eelle tulee asettaa tieto, josta selviää päivys-
tysvuoro ja ajoreitti lähimpään päivystykseen. 

Laitoksen oveen tai piha-alueelle tulee aset-
taa tiedotustaulut, joissa ilmoitetaan päivys-
tysvuoroista ja ajoreitti lähimpään päivystyk-
seen. 

Ensiavun viitoitus taalamassa 

Ensiapu osoitetaan lähimmältä taajamaan 
johtavalta valta- ja kantatieltä, muulta vilkaslii-
kenteiseltä maantieltä tai taajaman ohikulku-
tieltä. 

Ensiavun viitoitus suunnitellaan sekä taaja-
man liikenteelle että taajaman ohittavalle lii-
kenteelle. Viitoituksen tulee johdonmukaisesti 
jatkua perille saakka. Viitoitus tulee olla kai-
kissa niissä liittymissä, joissa voi olla har-
haanajon vaara. Viitoitettavan reitin tulee olla 
mandollisimman selkeä ja nopea. Taajaman 
liikenteen opastukseen riittää usein lähiopas-
tus. Viitoitus voidaan tarvittaessa määritellä 
tarkemmin alueellisessa opastussuunnitel-
massa. 
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Ensiavun viitoitus taajaman 
ulkopuolella 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Ensiapu osoitetaan alueellisen opastussuun-
nitelman mukaisesti. 

Muut yleiset tiet 

Ensiavun läheisyyteen tienkäyttäjät opaste-
taan taajaman nimellä. Viitoitus aloitetaan lai-
tosta lähinnä olevalta taajamaan johtavalta 
valta- ja kantatieltä, vilkasliikenteiseltä muulta 
maantieltä tai taajaman ohikulkutieltä. Viitoitus 
voidaan tarvittaessa määritellä tarkemmin alu-
eellisessa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 

Ensiaputunnusta käytetään opastustaulussa 
yksinään. 

Ensiaputunnusta voidaan käyttää myös ylei-
sen tien kohteita osoittavassa suunnistustau-
lussa, tienviitassa, ajokaistan yläpuolisessa 
viitassa sekä yksityisen tien viitassa. Ensiapu- 
tunnuksen edellä voidaan käyttää vain moot-
toriliikennetien tai moottoritien tunnusta. 

Opastuksen jatkuvuus varmistetaan tunnuk-
sen ja etäisyyden sisältävällä opastustaululla. 
SAIRAALA (SJUKHUS) tms. tekstiä käytetään 
vasta kohteen läheisyydessä. 
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Esimerkki C11S1(flUfl vutoituksesta 
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Nähtävyys (716) 
Merkillä voidaan osoittaa luonnonnähtävyyk-
siä, historiallisia nähtävyyksiä, taiteellisia näh-
tävyyksiä sekä runsaasti liikennettä synriyttä-
viä huvipuistoja, eläinpuistoja yms. 

Nähtävyyskohteiden viitoituskelpoisuus mää-
räytyy joko lausunnonantajan suosituksen tai 
kävijämäärän mukaan seuraavasti: 
— suosituksen merkittävästä luonnonnähtä-

vyydestä antaa lääninhallitus 
- suosituksen merkittävästä historiallisesta 

nähtävyydestä ja museosta antaa museo-
virasto 

- suosituksen 	merkittävästä taiteellisesta 
nähtävyydestä antaa läänin taidetoimikunta 

- huvipuistojen, eläinpuistojen ym. vastaa-
vien nähtävyyksien viitoituksen edellytykse-
nä on riittävä kävijämäärä. 

Kohteessa tulee olla esillä nähtävyyden laa-
dusta tai historiasta kertovaa esittelymateriaa-
lia. 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa 
(LMP 203/82). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
nähtävyyden viitoitus 

Moottoritiet ja moottori liikennetiet 

Tien ulkopuolella enintään kymmenen kilo-
metrin etäisyydellä oleva nähtävyys voidaan 
osoittaa alueellisen opastussuunnitelman mu-
kaisesti, jos yleisten teiden viitoitusta seurat-
taessa on ilmeinen harhaanajon vaara tai 
tienkäyttäjä halutaan ohjata kohteeseen edul-
lisinta reittiä esimerkiksi taajaman ohi. Huvi-
puisto, eläinpuisto tai vastaava nähtävyys voi-
daan osoittaa, jos kohteessa käy vuosittain 
vähintään 75 000 vierailijaa. Kohteen viitoitus 
poistetaan, jos kävijämäärä alittuu kolmena 
perättäisenä vuotena vähintään 25 %. 
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Valta- ja kantatiet 

Nähtävyystunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on enintään kaksikymmentä kilomet-
ria. 

Huvipuisto, eläinpuisto tai vastaava nähtävyys 
voidaan osoittaa, jos kohteessa käy vuosittain 
vähintään 30 000 vierailijaa. Kohteen viitoitus 
poistetaan, jos kävijämääräraja alittuu kolme-
na perättäisenä vuotena vähintään 25 %. 

Viitoitus voidaan tarvittaessa määritellä tar- 
kemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Muut yleiset tiet 

Nähtävyystunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on enintään kaksikymmentä kilomet-
riä. 

Huvipuisto, eläinpuisto tai vastaava nähtävyys 
voidaan osoittaa, jos kohteessa käy vuosittain 
vähintään 15 000 vierailijaa. 

Uuden kohteen kävijämäärä 

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

Merkin käyttö 

Nähtävyystunnusta ei käytetä muiden tunnus-
ten kanssa. Ainoa poikkeus on usean palvelu- 
kohteen yhteisen opastuspisteen ennakko-
opastustaulu. Nähtävyystunnuksen yhteydes-
sä käytetään aina kohteen nimeä. Viitoituk-
sessa käytetään alueen nimeä. Ellei alueen 
nimi ole mandollinen, käytetään kohteen laa-
tua kuvaavaa nimeä. Suomen ja ruotsinkielen 
lisäksi voidaan käyttää muita kieliä kuitenkin 
siten, että teksti on enintään kolmella kielellä. 

Nähtävyysmerkin yhteydessä voidaan käyttää 
lisäkilpeä, jossa ilmoitetaan aukioloaika. Kil-
peä käytetään vain osoitettaessa tienvarsipal-
velujen ulkopuolella oleva kohde, jonka auki-
oloajat ovat tavallisesta poikkeavat. Kilpeä 
käytetään yleensä vain erkanevan tien liitty-
män jälkeen olevassa merkissä. Aukioloaiko-
jen merkinnöissä käytetään tieliikenneasetuk-
sen (182/82) 21 §:n liikennemerkkejä koske-
via säännöksiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjälle tarkoitet-
tua tietoa. Lisäkilven, nuolen ja nimen käyttö 
merkin yhteydessä sekä merkin sijoitus mää-
räytyvät kohdan 5 mukaan. 

Esimerkki aukioloaikojen kävriiski 
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Tiem useokohteet 
Tiemuseokohde on nähtävyydeksi tarkoitettu 
historiallisesti merkittävä tie tai silta. Museovi-
rasto antaa lausunnon kohteen museoarvos-
ta. 

Esinierkki rnuseotien opustustaulusta 

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

Merkin käyttö 

Museotie osoitetaan opastustaululla, jossa on 
nähtävyystunnuksen lisäksi teksti MUSEOTI E 
(MUSEIVAG). Kohteen pituus ilmoitetaan lisä- 
kilvessä. Suomen ja ruotsinkielen lisäksi voi-
daan käyttää muita kieliä kuitenkin siten, että 
teksti on enintään kolmella kielellä. Opastus- 
taulu sijoitetaan museotien alkukohtaan. 
Opastustaulussa voidaan osoittaa myös mu-
seotien opastuskartan sijainti. 

Esinier/..ki mureotien viitoituksesta lä/,in,inältä vleise/tä tieltä. 
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Opastuskartta sijoitetaan museotien varrelle 
tai museotien alkuun, jos museotie on yli viisi 
kilometriä pitkä. 

p11-Id  

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

4' 

Esinierhki niuseotien opastuskailasta 

Esinierkki pitkän museotien ja sen opastuskartan 
	

Esimerkki lyhyen museotien ii toituksesta 
viitoituksesta 
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Museosillan viitoitus 
Museosillan läheisyyteen suositellaan raken-
nettavaksi levähdysalue, jonne opastetaan 
nähtävyysmerkillä, kohteen nimellä ja Ieväh-
dysalueen tunnuksella varustetulla opastus- 
taululla. Jos levähdysaluetta ei ole, voidaan 
museosilta merkitä paikannimikilvellä tai sillal-
le johtavan polun tai yksityisen tien liittymään 
asetettavalla osoiteviitalla. 

PATOS ILTA 

1 Postitupa> 

Esimerkki rnuseotiCn varrella olevien kohteiden 
viitoituksesta 

Levähdysalueelle sijoitetaan museosillan pai-
kan ja rakentamisen historiasta kertova suo-
men, ruotsin, englannin ja saksankielinen tau-
lu. Ellei erillistä aluetta ole, taulu sijoitetaan 
museosillan välittömään läheisyyteen. Histo-
riasta kertovaa taulua ei osoiteta opastuskart-
tamerkillä. 

Merkin käyttö 

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

IIIIilIj 

j 	1 
• 
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1 	 0 • 	0 • 
1 	 0 • 	0 
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/ 

Esinierkki museosillan ii roituksesta 

3E - 28 



itos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 	1990 
Palvelukohteiden viitoitus 

Kansallispuisto 
Nähtävyystunnuksella voidaan osoittaa opas-
tuspisteella varustettu kansallispuisto, jonka 
viitoituskelpoisuudelle on lääninhallituksen 
suositus. Kansallispuistossa on luonto- ja ret-
keilypolkuja sekä muita nähtävyysreittejä, jot-
ka yleensä alkavat ja päättyvät kansallispuis-
ton opastuspisteeseen. 

Kansallispuiston viitoitus 

Moottori- ja moottoriliikennetiet 

Kansallispuistoa ei yleensä osoiteta moottori- 
tieltä tai moottoriliikennetieltä. Viitoitus määri-
tellään tarkemmin alueellisessa opastussuun-
nitelmassa. 

Muut yleiset tiet 

Nähtävyystunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on enintään kaksikymmentä kilomet-
riä. Viitoitus voidaan tarvittaessa määritellä 
tarkemmin alueellisessa opastussuunnitel-
massa. 

Merkin käyttö 

Kansallispuiston nimen yhteydessä käytetään 
nähtävyystunnusta yksinään. Kansallispuiston 
nimeä käytetään aina viitoituksen alussa. 
Nimi voidaan jättää pois huolehdittaessa 
opastuksen jatkuvuudesta ellei ole sekaantu-
misen vaaraa muihin nähtävyyksiin. Jos kan-
sallispuisto sijaitsee alueella, jossa on useita 
palvelukohteita, opastetaan tienkäyttäjät aluk-
si alueen opastuspisteeseen käyttäen alueen 
nimeä. 

Kansallispuistoon saapuminen osoitetaan alu-
een rajalle asetetulla paikannimikilvellä. Pai-
kannimikilvessä kansallispuiston nimeen lisä-
tään teksti KANSALLISPUISTO (NATIONAL-
PARK). Kielisuhteiden osalta noudatetaan lii-
kenneministeriön päätöstä liikenteenohjaus-
laitteista (203/82, 10 §). 

Opastustaulussa kansallispuiston nimeen liite-
tään sana KANSALLISPU ISTO (NATIONAL-
PARK), ellei alueen nimellä opasteta myös 
muihin palvelukohteisiin. Kielisuhteiden osalta 
noudatetaan liikenneministeriön päätöstä lii-
kenteenohjauslaitteista (203/82, 10 §). 

Nähtävyysmerkin yhteydessä voidaan käyttää 
lisäkilpeä, jossa ilmoitetaan aukioloaika. Kil-
peä käytetään vain osoitettaessa tienvarsipal-
velujen ulkopuolella oleva kohde, jonka aukio-
loajat ovat tavallisesta poikkeavat. Kilpeä käy-
tetään yleensä vain erkanevan tien liittymän 
jälkeen olevassa merkissä. Aukioloaikojen 
merkinnöissä käytetään tieliikenneasetuksen 
(182/82) 21 §:n liikennemerkkejä koskevia 
säännöksiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjälle tarkoitet-
tua tietoa. Lisäkilven, nuolen ja nimen käyttö 
merkin yhteydessä sekä merkin sijoitus mää-
räytyy kohdan 5 mukaan. 

Kansallispuiston opastuspisteessä sijaitsevas-
sa opastuskartassa esitetään kansallispuiston 
toiminnot. Kansallispuistosta kertova selvitys 
esitetään suomen, ruotsin, ja englannin ja 
saksan kielellä. 
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Huvikummun kansallispuiston 
opastuspiste 

Huviki 
matka 

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

Kl//.L/IIispuislo '//1I/lJii/HiS'1l flUiltk(IilIlCJIUCL'li vhtcvdessci 

 

Mallivaaran kansallispuiston 
opastuspiste 

Huvikummun - 
matkailualue 

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

!<ansalIis/nhisr() CIiFllflhiSC'/l ,natkaiIiiaIi,eeii vhtcw/esvä 
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Mallijärven leirintäalue 
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Kuvassa on y'eisten teiden kohteita 
osoittavista opastusmerkeistä käytet-
ty kirjaintunnuksia 
S = Suunnistustaulu, T = Tienviitta 

Kansallispuiston iiitoitus nina/en palrelu/aitesten 1'iitntu/sen yhteydessä 

Viitoitusreitti 

 

• Viitoituksen kohde 

o Paikannimikilpi 

Esimerkki paikannirnikilven sioituksesta 
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Autokorjaamo (721) 
Merkillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin 
kuuluva autokorjaamo tai korjaamopalveluja 
tarjoava huoltoasema, jossa ilman ajanva-
rausta korjataan matkan aikana syntyneitä 
pieniä vikoja. Merkkiä ei yleensä käytetä 
taajamassa (LMP 203/82). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
autokorjaamon viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdysalueella oleva autokorjaamo voidaan 
osoittaa alueellisen opastussuunnitelman mu-
kaan. Levähdysalueiden puuttuessa voidaan 
alueellisen opastussuunnitelman mukaisesti 
osoittaa myös moottoritien ja moottoriliikenne-
tien ulkopuolella oleva autokorjaamo. 

Muut yleiset tiet 

Harvaanasutulla seudulla voidaan autokorjaa-
motunnuksella osoittaa myös tienvarsipalvelu-
jen ulkopuolella oleva autokorjaamo. Kohde 
voi sijaita enintään kymmenen kilometrin etäi-
syydellä tiestä. Autokorjaamon ollessa suljet-
tuna tulee korjaamolla olla nähtävillä tieto 
mandollisesti päivystävästä korjaamosta tai 
hinausliikkeestä. Viitoitus voidaan tarvittaessa 
määritellä tarkemmin alueellisessa opastus- 
suunnitelmassa. 

Merkin käyttö 

Autokorjaamotunnusta voidaan käyttää mui-
den tunnusten kanssa. Opastustaulussa voi-
daan kohteesta esittää enintään kolme tär-
keintä toimintoa, joiden tunnukset asetetaan 
tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle. Yk-
sinomaan autokorjaamoa osoittavassa opas-
tustaulussa ei käytetä kohteen nimeä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, lisäkilven ja nuolen käyttö 
opastustaulun yhteydessä sekä merkin sijoi-
tus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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Huoltoasema (722) 
Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa 
(LMP 203/82). Huoltoaseman sijainti osoite-
taan ensisijaisesti öljy-yhtiön tunnuksella va-
rustetulla myyntipaikkakilvellä. Kilpi asetetaan 
samalle puolelle tietä kuin huoltoasema paik-
kaan, josta se mikäli mandollista näkyy tien 
suunnassa vähintään 300 m:n päähän sillä 
tiellä, jonka liikennettä asema pääasiallisesti 
palvelee. Myyntipaikkakilven ja liittymänuolen 
käyttö on esitetty ohjeessa "Huoltoasemat" 
(TIEL 741855). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
huoltoaseman viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdysalueella oleva huoltoasema voidaan 
osoittaa alueellisen opastussuunnitelman mu-
kaan. Jos tiejaksolta puuttuvat levähdys-
alueet, voidaan alueellisen opastussuunnitel-
man mukaisesti osoittaa myös moottoritien ul-
kopuolella oleva huoltoasema. 

Muut yleiset tiet 

Huoltoasematunnuksella voidaan osoittaa 
huoltoasema, josta on saatavissa polttones-
tettä kaikkina vuorokauden aikoina. Lisäksi 
edellytetään, että muita huoltoasemia ei ole 
kohtuullisen lähellä ja että huoltoaseman 
myyntipaikkakilpi muutoin ei ole riittävän hyvin 
havaittavissa maaston vuoksi tai myyntipaik-
kakilpi on kaukana sivutien varrella. Opastus- 
taulua voidaan poikkeuksellisesti käyttää 
myös, jos tienkäyttäjän on vaikea löytää oi-
keaa ajoreittiä huoltoasemalle. Viitoitus voi-
daan tarvittaessa määritellä tarkemmin alueel-
lisessa opastussuunnitelmassa. 

—,( 

Tienvarsipalveluihin kuu/uran huoltoasenai 
Viitoitus (sijainti risteävän tie,, varrella) 

- :'\ 	- 

Tienvarsipalveluihin kuuluvan huolteasenuin 
vitoitus 

Tienvarsipalveluihin kuuluvan huoltoaseman 
viitoitus, kun ajoreitti on vaikeasti lövdeitiivissä 
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Kaukana toisistaan olevien 
huoltoasemien viitoitus 

Päätien varrella oleva huoltoasema voidaan 
osoittaa, kun seuraavalle huoltoasemalle on 
poikkeuksellisen pitkä matka. Tällöin ilmoite-
taan matka seuraavalle huoltoasemalle, jolta 
on saatavissa polttonestettä kaikkina vuoro-
kauden aikoina ja huoltoasema on yli 50 km:n 
päässä. Huoltoasemien nimet voidaan esittää 
lisäkilvessä lähimmän huoltoaseman nimi en-
simmäisenä. Tällöin etäisyys voidaan esittää 
joko öljy-yhtiön nimen alla tai perässä. 

. 

. 

TlÖA m 

Kaukana toisistaan olevien huoltoasemien viitoitusvaihtoehdot 

1 	 : 

ÖLJY-YHTIÖA 	 OLJY-YHTIOA 
ÖLJY-YHTI0 B 

700m 

ÖUY-YHTIÖ B 	 ÖLJY-YHTIÖ A 
60km 	 60m 

Kaukana toisistaan olevien huoltoasernien viitoitus, kun toinen huoltoaserna on etäällä päätiestä 
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Merkin käyttö 

Huoltoasematunnusta voidaan käyttää mui-
den kuin kahvilatunnuksen kanssa. Opastus- 
taulussa voidaan kohteesta esittää enintään 
kolme tärkeintä toimintoa, joiden tunnukset 
asetetaan tärkeysjärjestykseen vasemmalta 
oikealle. Opastustaulussa voidaan esittää öl-
jy-yhtiön nimi, jos huoltoasema on kohteen 
päätoiminto. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 

ÖLJY-YHTIÖ 
700 m 

Öljy-yhtiön nimi voidaan merkitä, jos huoltoasema 
on kohteen /)äätoiflhinto 
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Majoitusliike (723) 
Merkillä voidaan osoittaa lääninhallituksen lu-
valla toimiva hotelli, motelli, moottorihotelli ja 
moottorimaja, joita tässä ohjeessa kutsutaan 
majoitusliikkeiksi. 

Taajamassa olevan 
majoitusliikkeen viitoitus 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa 
(LMP 203/82). Majoitusliike voidaan osoittaa 
kuitenkin taajaman kautta kulkevalta tai taaja-
man ohittavalta yleiseltä tieltä, jos taajamassa 
oleva majoitusliike on ainoa pitkällä tiejaksol-
la. Samoin voidaan osoittaa majoitusliike taa-
jamassa, jonka palvelukeskusluokka on E1 1  
tai alempi eikä taajamassa ole muita näissä 
ohjeissa tarkoitettuja majoitusliikkeitä. Taaja-
man sisällä voidaan majoitusliikkeen viitoitus 
toteuttaa lähiopastuksena, jos liikennejärjeste-
lyt sitä edellyttävät. Viitoitus voidaan tarvit-
taessa määritellä tarkemmin alueellisessa 
opastussuunnitelmassa. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
majoitusliikkeen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdysalueella oleva tai tien ulkopuolella 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
oleva ainoa majoitusliike pitkällä tiejaksolla 
voidaan osoittaa alueellisen opastussuunnitel-
man mukaisesti. 

Palvelukeskusluokka Ei tarkoittaa keskimäärin 12000 
- 20 000 asukkaan ylemmän tason kuntakeskusta, jossa 
palvelukeskusluokituksen mukaan odotetaan olevan hy-
vätasoinen hotelli. (Lähde: Yhteenvetoja keskusten palve-
luluokituksesta 1979 sekä vertailutietoja alemmista luoki-
tuksista, sisäasiainmin. 1983). 
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Valta- ja kantatiet 

Majoitusliikkeen läheisyyteen opastetaan tien- 
käyttäjät kuntakeskuksen tai muun tunnetun 
paikan nimellä. Majoitusliike voidaan tarvit-
taessa osoittaa opastustaululla, jos 
- kohdetta ei voida paikantaa kuntakeskuk-

sen tai muulla kohteen markkinoinnissa 
käytetyllä paikannimellä, 

- majoitusliikkeen nimeen liittyvää opastusta 
seurattaessa on ilmeinen harhaanajon vaa-
ra, tai 

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

Majoitusliiketunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Viitoitus voidaan tarvit-
taessa määritellä tarkemmin alueellisessa 
opastussuunnitelmassa. 

Muut yleiset tiet 

Majoitusliiketunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kandenkymmenen kilometrin etäi-
syydellä tiestä oleva kohde. Viitoitus voidaan 
tarvittaessa määritellä tarkemmin alueellises-
sa opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttä 

Majoitusliiketunnusta voidaan käyttää muiden 
kuin ravintola- ja kahvilatunnusten kanssa. 
Opastustaulussa voidaan kohteesta esittää 
enintään kolme tärkeintä toimintoa, joiden 
tu n n ukset asetetaan tärkeysjärjestykseen va-
semmalta oikealle. 

Opastustaulussa voidaan käyttää majoitusliik-
keen nimeä, jos majoitusliike on palvelulaitok-
sen päätoiminto. Nimi on esitettävä, jos viitoi-
tettava kohde on tienvarsipalvelujen ulkopuo-
lella. Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen laa-
tua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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Ravintola (724) 
Merkillä voidaan osoittaa lääninhallituksen lu-
valla toimiva ravintola. 

Taajamassa olevan ravintolan 
viitoitus 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa 
(LMP 203/82). Ravintola voidaan osoittaa kui-
tenkin taajaman kautta kulkevalta tai taaja-
man ohittavalta yleiseltä tieltä, jos taajamassa 
oleva ravintola on ainoa pitkällä tiejaksolla. 
Samoin voidaan osoittaa ravintola taajamas-
sa, jonka palvelukeskusluokka on E3 11  tai 
alempi eikä taajamassa ole muita näissä oh-
jeissa tarkoitettuja ravintoloita. Taajaman si-
sällä voidaan ravintolan viitoitus toteuttaa lä-
hiopastuksena, jos liikennejärjestelyt sitä 
edellytävät. Viitoitus voidaan tarvittaessa 
määritellä tarkemmin alueellisessa opastus- 
suunnitelmassa. 

Taajaman ulkopuolella olevan 
ravintolan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdysalueella oleva tai tien ulkopuolella 
enintään viiden kilometrin etäisyydellä oleva 
ravintola pitkällä tiejaksolla voidaan osoittaa 
alueellisen opastussuunnitelman mukaisesti. 

Palveluskeskusluokka E3 tarkoittaa keskimäärin 4000 
- 7000 asukkaan alemman tason kuntakeskusta, jossa 
palvelukeskusluokituksen mukaan odotetaan olevan vaa-
timaton anniskeluravintola. (Lähde: Yhteenvetoja keskus-
ten palvelukeskusluokituksesta 1979 sekä vertailutietoia 
aiemmista luokituksista, sisäasiainministeriö 1983) 
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Valta- ja kantatiet 

Ravintolan läheisyyteen opastetaan tienkäyt-
täjät kuntakeskuksen tai muun tunnetun pai-
kan nimellä. Ravintola voidaan tarvittaessa 
osoittaa opastustaululla, jos 
- kohdetta ei voida paikantaa kuntakeskuk-

sen tai muulla kohteen markkinoinnissa 
käytetyllä paikannimellä 

- ravintolan nimeen liittyvää opastusta seu-
rattaessa on ilmeinen harhaanajon vaara, 
tai 

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

Ravintolatunnuksella osoitetaan yleensä enin-
tään viiden kilometrin etäisyydellä tiestä oleva 
kohde. Harvaanasutulla seudulla etäisyys on 
enintään kymmenen kilometriä. Viitoitus voi-
daan tarvittaessa määritellä tarkemmin alueel-
lisessa opastussuunnitelmassa. 

Muut yleiset tiet 

Ravintolatunnuksella osoitetaan yleensä enin-
tään kymmenen kilometrin etäisyydellä tiestä 
oleva kohde. Viitoitus voidaan tarvittaessa 
määritellä tarkemmin alueellisessa opastus- 
suunnitelmassa. 

Merkin käyttö 

Ravintolatunnusta voidaan käyttää muiden 
kuin majoitusliike- ja kahvilatunnusten kanssa. 
Opastustaulussa voidaan kohteesta esittää 
enintään kolme tärkeintä toimintoa, joiden 
tunnukset asetetaan tärkeysjärjestykseen va-
semmalta oikealle. 

Opastustaulussa voidaan käyttää ravi ntolan 
nimeä, jos ravintola on kohteen päätoiminto. 
Nimi on esitettävä, kun viitoitettava kohde on 
tienvarsipalvelujen ulkopuolella. Erisnimen li-
säksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa 
tekstiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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Kahvila (725) 
Merkillä voidaan osoittaa lääninhallituksen lu-
valla toimiva tienvarsipalveluihin kuuluva kah-
vila. Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa 
(LMP 203/82). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
kahvilan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdysalueella oleva kahvila voidaan osoit-
taa alueellisen opastussuunnitelman mukai-
sesti. 

Valta- ja kantatiet 

Merkkiä käytetään yleensä vain harvaan asu- 
tulla seudulla. Kahvilatunnuksella osoitetaan 
yleensä enintään viiden kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Viitoitus voidaan tarvit-
taessa määritellä tarkemmin alueellisessa 
opastussuunnitelmassa. 

Muut yleiset tiet 

Kahvilatunnuksella osoitetaan yleensä enin-
tään viiden kilometrin etäisyydellä tiestä oleva 
kohde. Viitoitus voidaan tarvittaessa määritel-
lä tarkemmin alueellisessa opastussuunnitel-
massa. 
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Merkin käyttä 

Kahvilatunnusta voidaan käyttää muiden kuin 
majoitusliike-, ravintola- tai huoltoasematun-
nusten kanssa. Opastustaulussa voidaan 
kohteesta esittää enintään kolme tärkeintä 
toimintoa, joiden tunnukset asetetaan tärkeys-
järjestykseen vasemmalta oikealle. 

Opastustau 1 ussa voidaan käyttää kahvilan 
nimeä, jos kahvila on kohteen päätoiminto. 
Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen laatua 
ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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Retkeilymaja (731) 
Merkillä osoitetaan vain retkeilymaja, joka 
kuuluu Suomen Retkeilymajajärjestöön tai 
jonka pitämiseen lääninhallitus on myöntä-
nyt luvan (LMP 203/82). 

Taajamassa olevan retkeHymajan 
viitoitus 

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

Taajaman ulkopuolella olevan 
retkeilymajan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Retkeilymajaa ei yleensä osoiteta moottoritiel-
tä tai moottoriliikennetieltä. Viitoitus määritel-
lään tarkemmin alueellisessa opastussuunni-
telmassa. 

Muut yleiset tiet 

Retkeilymajatunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään viiden kilometrin etäisyydellä tiestä 
oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla etäi-
syys on enintään kymmenen kilometriä. Tien-
varsipalvelujen ulkopuolella oleva kohde voi-
daan osoittaa, jos vastaavaan palveluun tien 
suunnassa on pitempi ajomatka kuin edesta-
kainen matka tienvarren ulkopuoliseen koh-
teeseen. Viitoitus voidaan tarvittaessa määri-
tellä tarkemmin alueellisessa opastussuunni-
telmassa. 
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Merkin käyttö 

Retkeilymajatunnusta voidaan käyttää muiden 
tunnusten kanssa. Opastustaulussa voidaan 
kohteesta esittää enintään kolme tärkeintä toi- 
m intoa, joiden tu n nukset asetetaan tärkeysjär-
jestykseen vasemmalta oikealle. 

Opastustaulussa voidaan käyttää retkeilyma-
jan nimeä, jos retkeilymaja on kohteen päätoi-
minto (esim. ulkoilualueella). Nimeä on käy-
tettävä, jos viitoitettava kohde on tienvarsipal-
velujen ulkopuolella. Erisnimen lisäksi ei käy-
tetä kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 

\4  

Yleinen 
tie - 

Yleinen 

Retkeilvina Jan 'ntouukscn laajuus taajamassa 
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Mökkimajoitus (732) 
Merkillä voidaan osoittaa yhtenäinen, vähin-
tään viisi lomamökkiä sisältävä alue, jossa on 
majoitustilaa lomamökeissä tai muissa sisäti-
laissa vähintään 25 henkilölle. Merkkiä ei 
yleensä käytetä taajamassa (LMP 203/82). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
mökkimajoituksen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

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

Muut yleiset tiet 

Mökkimajoitustunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään viiden kilometrin etäisyydellä tiestä 
oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla etäi-
syys on enintään kymmenen kilometriä. Tien-
varsipalvelujen ulkopuolella oleva kohde voi-
daan osoittaa, jos vastaavaan palveluun tien 
suunnassa on pitempi ajomatka kuin edesta-
kainen matka tienvarren ulkopuoliseen koh-
teeseen. Viitoitus voidaan tarvittaessa määri-
tellä tarkemmin alueellisessa opastussuunni-
telmassa. 
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Merkin käyttö 

Mökkimajoitustunnusta voidaan käyttää mui-
den tunnusten kanssa. Opastustaulussa voi-
daan kohteesta esittää enintään kolme tär-
keintä toimintoa, joiden tunnukset asetetaan 
tärkeysjärjestykseen vasem maita oikealle. 

Opastustaulussa voidaan käyttää mökki majoi-
tuskohteen nimeä, jos mökkimajoitus on koh-
teen päätoiminto. Nimeä on käytettävä, jos 
viitoitettava kohde on tienvarsipalvelujen ulko-
puolella. Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen 
laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 

Vähintään kaksi mökkiä sisältävät kohteet, 
jotka eivät täytä mökkimajoitustunnuksen käy- 
tälle asetettuja vaatimuksia, voidaan osoittaa 
mökkimajoitustunnuksen sisältävällä osoitevii-
talla. 
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Leirintäalue (733) 
Merkillä voidaan osoittaa leirintäalue, jon-
ka pitämiseen lääninhallitus on myöntänyt 
luvan (LMP 203/82). 

Taajamassa olevan leirintäalueen 
viitoitus 

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

Taajaman ulkopuolella olevan 
leirintäalueen viitoitus 

Moottoritiet ja moottori Ii iken netiet 

Tien ulkopuolella enintään kymmenen kilo-
metrin etäisyydellä oleva leirintäalue voidaan 
osoittaa alueellisen opastussuunnitelman mu-
kaisesti. Viitoittamisen edellytyksenä on, että 
kohde synnyttää runsaasti liikennettä ja yleis-
ten teiden viitoitusta seurattaessa on ilmeinen 
harhaanajon vaara tai liikenne halutaan ohja-
ta kohteeseen edullisinta reittiä esimerkiksi 
taajaman ohi. 

Muut yleiset tiet 

Leirintäaluetunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on enintään kaksikymmentä kilomet-
riä. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva 
kohde voidaan osoittaa, jos vastaavaan pal-
veluun tien suunnassa on pitempi ajomatka 
kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoli-
seen kohteeseen. Viitoitus voidaan tarvittaes-
sa määritellä tarkemmin alueellisessa opas-
tussuunnitelmassa. 
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Merkin käyttö 

Leirintäaluetunnusta voidaan käyttää muiden 
tunnusten kanssa. Opastustaulussa voidaan 
kohteesta esittää enintään kolme tärkeintä toi-
mintoa, joiden tunnukset asetetaan tärkeysjär -
jestykseen vasemmalta oikealle. Merkin yh-
teydessä ilmoitetaan leirintäalueen luokka yh-
dellä, kandella tai kolmella vinoristillä. 

Opastustaulussa voidaan käyttää leirintä-
alueen nimeä, jos leirintäalue on kohteen 
päätoiminto. Nimeä on käytettävä, jos viitoitet-
tava kohde on tienvarsipalvelujen ulkopuolel-
la. Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen laatua 
ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Yhdessä opastustau lussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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Matkailuajoneuvo-
alue (734) 
Merkkiä voidaan käyttää osoittamaan lei-
rintäalueelta olevaa tai muuta matkaituajo-
neuvoaluetta, joka täyttää sille erikseen 
asetetut vaatimukset (LMP 203/82). Matkai-
luajoneuvoalue tulee olla kaikille avoin. 

Matkailuajoneuvoaluetta koskevat säännökset 
perustuvat ulkoilulakiin (606/73). Ellei matkai-
luajoneuvoalue ole ulkoilulain tarkoittama lei-
rintäalue, keskeisimmät säännökset perustu-
vat rakennuslakiin (370/58), -asetukseen 
(266/59), rakennusjärjestyksiin, terveydenhoi-
tolakiin (469/65) sekä -asetukseen (55/67). 

Taajamassa olevan matkailu-
ajoneuvoalueen viitoitus 

Matkailuajoneuvoalueen viitoitus aloitetaan 
yleensä taajamaan johtavalta yleiseltä tieltä. 
Viitoitus voidaan tarvittaessa määritellä tar-
kemmin alueellisessa opastussuurinitelmassa. 
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Taajaman ulkopuolella olevan 
matkailuaioneuvoalueen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Tien ulkopuolella enintään kymmenen kilo-
metrin etäisyydellä oleva matkailuajoneuvo-
alue voidaan osoittaa alueellisen opastus- 
suunnitelman mukaisesti. Viitoittamisen edel-
lytyksenä on, että kohde synnyttää runsaasti 
liikennettä ja yleisten teiden viitoitusta seurat-
taessa on ilmeinen harhaanajon vaara tai lii-
kenne halutaan ohjata kohteeseen edullisinta 
reittiä esimerkiksi taajaman ohi. 

Muut yleiset tiet 

Matkailuajoneuvoaluetunnuksella osoitetaan 
yleensä enintään kymmenen kilometrin etäi-
syydellä tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla 
seudulla etäisyys on enintään kaksikymmentä 
kilometriä. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella 
oleva kohde voidaan osoittaa, jos vastaavaan 
palveluun tien suunnassa on pitempi ajomat-
ka kuin edestakainen matka tienvarren ulko-
puoliseen kohteeseen. Viitoitus voidaan tarvit-
taessa määritellä tarkemmin alueellisessa 
opastussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 

Matkailuajoneuvoaluetunnusta voidaan käyt-
tää muiden tunnusten kanssa. Opastustaulus-
sa voidaan kohteesta esittää enintään kolme 
tärkeintä toimintoa, joiden tunnukset asete-
taan tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikeal-
le. 

Opastustaulussa voidaan käyttää matkailuajo-
neuvoalueen nimeä, jos kyseessä on kohteen 
päätoiminto. Nimeä on käytettävä, jos viitoitet-
tava kohde on tienvarsipalvelujen ulkopuolel-
la. Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen laatua 
ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustau lu n yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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Levähdysalue (741) 
Merkillä osoitetaan tienvarsipalveluihin kuulu-
va levähdysalue. Merkkiä ei yleensä käytetä 
taajamassa (LMP 203/82). Levähdysalueen 
rakentamisesta ja osoittamisesta vastaa tielai-
tos. 

Merkin käyttö 

Levähdysaluetunnus on aina opastustaulun 
päätunnus. Levähdysaluetunnusta voidaan 
käyttää muiden tunnusten kanssa. Opastus- 
taulussa voidaan kohteesta esittää enintään 
kolme tärkeintä toimintoa, joiden tunnukset 
asetetaan tärkeysjärjestykseen vasemmalta 
oikealle levähdysaluetunnuksen jälkeen. 

Levähdysalueeksi merkittävällä alueelle tulee 
olla 
- eristysalue, jolla alue erotetaan ajoradasta 
- pysäköimisalue 
- oleskelualue 
- käymälä. 

Opastustaulussa voidaan käyttää levähdys-
alueen nimeä. Erisnimen lisäksi ei käytetä 
kohteen laatua ilmaisevaa muuta tekstiä. 
Opastustaulu n lisäki Ivessä voidaan osoittaa 
alueen yhteydessä toimiva kioski. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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Ulkoilualue (742) 
Merkillä voidaan osoittaa yleinen ulkoilualue, 
johon on järjestetty monipuoliset ulkoilu-, ur-
heilu- ja retkeilymandollisuudet. Ulkoilualueel-
la tulee olla sisäinen viitoitus ja alueen huol-
lon tulee olla järjestetty. Sisäisessä viitoituk-
sessa suositellaan käytettäväksi Suomen 
Standardisoimisliiton standardin (SFS 4424) 
"Ulkoilun ja urheilun merkit' mukaisia merkke-
jä. Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa 
(LMP 203/82). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
ulkoilualueen viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Ulkoilualuetta ei yleensä osoiteta moottoritiel-
tä tai moottoriliikennetieltä. Viitoitus määritel-
lään tarkemmin alueellisessa opastussuunni-
telmassa. 

Muut yleiset tiet 

Ulkoilualuetunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on enintään kaksikymmentä kilomet-
riä. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva 
kohde voidaan osoittaa, jos vastaavaan pal-
veluun tien suunnassa on pitempi ajomatka 
kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoli-
seen kohteeseen. Viitoitus voidaan tarvittaes-
sa määritellä tarkemmin alueellisessa opas-
tussuunnitelmassa. 

Merkin käyttö 

Ulkoilualuetunnusta voidaan käyttää muiden 
tunnusten kanssa. Opastustaulussa voidaan 
kohteesta esittää enintään kolme tärkeintä toi-
mintoa, joiden tunnukset asetetaan tärkeysjär -
jestykseen vasemmalta oikealle. 

Opastustaulussa voidaan käyttää ulkoilu- 
alueen nimeä, jos kyseessä on kohteen pää-
toiminto. Nimeä on käytettävä, jos viitoitettava 
kohde on tienvarsipalvelujen ulkopuolella. 
Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen laatua 
ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 

Ulkoilureitin lähtöpiste voidaan osoittaa u Ikoi-
lualueen tunnuksen kuvion sisältävällä osoite-
viitalla. 
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Uintipaikka (743) 
Merkillä voidaan osoittaa kunnan terveyslau-
takunnan hyväksymä uimaranta, uimala tai 
uimahalli. Merkkiä ei yleensä käytetä taaja-
massa (LMP 203/82). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
uintipaikan viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Levähdysalueella oleva uintipaikka voidaan 
osoittaa alueellisen opastussuunnitelman mu-
kaisesti. 

Muut yleiset tiet 

Yleensä osoitetaan tienvarsipalveluihin kuulu-
va uintipaikka. 

Merkin käyttö 

Uintipaikkatunnusta voidaan käyttää muiden 
tunnusten kanssa. Jos tunnusta käytetään lei-
rintäaluetunnuksen kanssa, tulee uimarannal-
le pääsy olla maksuton. Opastustaulussa voi-
daan kohteesta esittää enintään kolme tär-
keintä toimintoa, joiden tunnukset asetetaan 
tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle. 

Ui mahalliin opastettaessa opastustau lussa 
käytetään tekstiä UIMAHALLI (SIMHALL) tai 
laitoksen nimeä, jossa uimahalli sijaitsee. 
Muulloin ei yleensä käytetä kohteen nimeä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, lisäkilven ja nuolen käyttö 
opastustaulun yhteydessä sekä merkin sijoi-
tus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 

Esimerkki uin!aha/1w viitoituksesta 
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Kalastuspaikka (744) 
Merkillä voidaan osoittaa kalalammikko, josta 
voi kalastaa maksua vastaan. Lisäksi merkillä 
voidaan opastaa virkistyskalastukseen tarkoi-
tetulle paikalle tai vesialueelle, missä ilmoite-
taan kalastuslupien myyntipaikka. Merkkiä ei 
yleensä käytetä taajamassa (LMP 203/82). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
kalastuspaikan viitoitus 

Moottoritiet ja moottori liikennetiet 

Kalastuspaikkaa ei yleensä osoiteta moottori- 
tieltä tai moottoriliikennetieltä. Viitoitus määri-
tellään tarkemmin alueellisessa opastussuun-
nitelmassa. 

Muut yleiset tiet 

Kalastuspaikkatunnuksella osoitetaan yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on enintään kaksikymmentä kilomet-
riä. Viitoitus voidaan tarvittaessa määritellä 
tarkemmin alueellisessa opastussuunnitel-
massa. 

Merkin käyttö 

Kalastuspaikkatunnusta voidaan käyttää mui-
den tunnusten kanssa. Opastustaulussa voi-
daan kohteesta esittää enintään kolme tär-
keintä toimintoa, joiden tunnukset asetetaan 
tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle. 

Opastustaulussa voidaan käyttää kalastuspai-
kan nimeä, jos kyseessä on kohteen päätoi-
minto. Nimeä on käytettävä, jos viitoitettava 
kohde on tienvarsipalvelujen ulkopuolella. 
Erisnimen lisäksi ei käytetä kohteen laatua 
ilmaisevaa muuta tekstiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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Hiihtohissi (745) 
Merkillä voidaan osoittaa laskettelurinne, jos-
sa on hiihtohissi. Merkkiä ei yleensä käytetä 
taajamassa (LMP 203/82). 

Taajaman ulkopuolella olevan 
hiihtohissin viitoitus 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet 

Tien ulkopuolella enintään kymmenen kilo-
metrin etäisyydellä oleva laskettelurinne voi-
daan osoittaa alueellisen opastussuunnitel-
man mukaisesti. Viitoittamisen edellytyksenä 
on, että kohde synnyttää runsaasti liikennettä 
ja yleisten teiden viitoitusta seurattaessa on 
ilmeinen harhaanajon vaara tai liikenne halu-
taan ohjata kohteeseen edullisinta reittiä esi-
merkiksi taajaman ohi. 

Muut yleiset tiet 

Hiihtohissitunnuksella 	osoitetaan 	yleensä 
enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä 
tiestä oleva kohde. Harvaanasutulla seudulla 
etäisyys on enintään kaksikymmentä kilomet-
riä. Viitoitus voidaan tarvittaessa määritellä 
tarkemmin alueellisessa opastussuunnitel-
massa. 

Merkin käyttö 

Hiihtohissitunnusta voidaan käyttää muiden 
tunnusten kanssa. Opastustaulussa voidaan 
kohteesta esittää enintään kolme tärkeintä toi-
mintoa, joiden tunnukset asetetaan tärkeysjär-
jestykseen vasemmalta oikealle. 

Opastustaulussa voidaan käyttää kohteen ni-
meä, jos kyseessä on kohteen päätoiminto. 
Nimeä on käytettävä, jos viitoitettava kohde 
on tienvarsipalvelujen ulkopuolella. Erisnimen 
lisäksi ei käytetä kohteen laatua ilmaisevaa 
muuta tekstiä. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Tunnusten, nimen, lisäkilven ja nuolen 
käyttö opastustaulun yhteydessä sekä merkin 
sijoitus määräytyvät kohdan 5 mukaisesti. 
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3E-5. OPASTUSTAULUT 

Opastustaulu koostuu 
joitetusta yhdestä tai 
merkistä sekä niihin 
tai etäisyyksistä. 

yhteen telineeseen si-
useammasta opastus- 

liittyvistä nuolista 

3E-5.1 A-tyypin opastus- 
taulu 

Käyttö 

MALLILA 	MALLILA 

2km 	6km 
600 m 

MALLILA 	MALLILA 

Esimerkkejä A-tvypin opastustauluista 

A-tyypin opastustaulua käytetään 
- opastettaessa tienvarsipalvelujen ulkopuoli-

seen palvelukohteeseen 
- osoitettaessa tienvarsipalveluihin kuuluvaa, 

välittömästi tiehen liittyvällä alueella olevaa 
levähdysaluetta, huoltoasemaa tai vastaa-
vaa kohdetta, jolla on oma liittymä (ei ole 
risteävän tien varrella) 

- myös silloin, kun opastustaulun ja risteyk-
sen välillä on liittymä, josta on ilmeinen 
harhaanajon vaara. 

A-tyypin opastustauluun kuuluvat 
lisäkilvet 

A-tyypin opastustau lussa nuolet ja etäisyydet 
osoitetaan lisäkilvessä. Lisäkilpityyppejä ovat: 
- etäisyys kohteeseen 
- kohde risteävällä tiellä 
- kohde nuolen suunnassa 

Lisäksi voidaan käyttää tekstillistä lisäkilpeä 
KIOSKI (KIOSK). 

\ .- ____________ 

Tienviitta 

_______ 	 • 

L 	 Tienviitta 
Suunnistustaulu 

I.isI.I1j 

A-tvvpin opastustaulun käyttö nuun iitoituksen yhteydessä 
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1. Etäisyys kohteeseen 
	 2. Kohde risteävällä tieltä 

	

2 km 	
600 m 	 1 i"* 7km 	7km 

Lisäkilpeä käytetään A-tyypin opastustaulus-
sa, jolla osoitetaan tienvarsipalveluihin kuulu-
va, välittömästi tiehen liittyvällä alueella oleva 
levähdysalue, huoltoasema tai vastaava pal-
velukohde. 

Lisäkilpeä käytetään myös risteyksen jälkeen 
olevassa A-tyypin opastustau lussa osoitta-
maan matkaa kohteeseen. Etäisyyttä osoitta-
vaa lisäkilpeä käytetään myös viitoitusta te-
hostavassa en nakko-opastustau lussa. Ennak-
ko-opastustau lua käytetään moottoriteillä ja 
moottoriliikenneteillä. Muilla yleisillä teillä en-
nakko-opastustaulua voidaan käyttää vain 
opastuspisteen viitoituksessa. 

[t 2 kml 

Lisäkilpeä etäisyys kohteeseen, johon on li-
sätty nuoli, voidaan käyttää poikkeuksellisesti, 
kun yleisten teiden viitoitusta seurattaessa on 
ilmeinen harhaanajon vaara. 

Etäisyys opastustau lusta kohteeseen osoite-
taan, jos ilmoitettava etäisyys on suurempi 
kuin 500 m. Lyhyempikin etäisyys voidaan 
osoittaa, jos on ilmeinen harhaanajon vaara 
esim. ennen kohdetta olevien risteysten takia. 

Etäisyys merkitään metreinä sadan metrin 
tarkkuudella, kun ilmoitettava etäisyys on 
pienempi kuin kilometri. Muulloin etäisyys 
merkitään kilometrin tarkkuudella. 

Lisäki Ipeä käytetään A-tyypin opastustaulus-
sa, joka sijoitetaan ennen risteystä. 

Etäisyys opastustau lusta risteykseen osoite-
taan, jos ilmoitettava etäisyys on suurempi 
kuin 500 m. Lyhyempikin etäisyys voidaan 
osoittaa, jos on ilmeinen harhaanajon vaara 
esim. muiden risteysten takia. Etäisyys merki-
tään metreinä sadan metrin tarkkuudella, kun 
etäisyys on alle yhden kilometrin. Muulloin 
etäisyys merkitään kilometrin tarkkuudella. 

Etäisyys risteyksestä kohteeseen osoitetaan 
vain, jos etäisyys on suurempi kuin 1,5 km. 
Etäisyys merkitään kilometrin tarkkuudella. 

Lisäkilvellä ei osoiteta välittömästi tiehen liitty-
välIä alueella olevaa levähdysaluetta, huolto-
asemaa tai vastaavaa palvelukohdetta. 

3. Kohde nuolen suunnassa 

L1 
Lisäki Ipeä käytetään A-tyypi n opastustaulus-
sa, joka sijoitetaan risteykseen. 

Lisäkilvellä 	osoitetaan 	tienvarsipalveluihin 
kuuluva, välittömästi tiehen liittyvällä alueella 
muualla kuin moottori- ja moottoriliikenneteillä 
oleva opastuskartta tai levähdysalue. Merkillä 
voidaan osoittaa myös tienvarsipalveluihin 
kuuluva huoltoasema tai vastaava palvelukoh-
de, jos kohteen liittymä on ajosuunnasta vai-
keasti havaittavissa. 

Yleisen tien liittymässä olevan tienviitan suun-
taan ei tällä lisäkilvellä varustetulla opastus- 
taululla osoiteta. 

3E - 56 



	

utos 	

LIIKENTEEN OHJAUS 	1990 
Palvelukohteiden viitoitus 

MhIa II 

	

__________ 	__________ 	Opastustaulua käytetään, Jos kohde tai 
liittymä on ajosuunnasta vaikeasti ha- 	 __________ 
vaittavissa 	 _________ 

i 	

ji 	 Opastustaulu asetetaan ulkokaartee- 

	

,,/seen päätien näkemien turvaamiseksi 	 ii 
II'flh.rJ 
1: MaIIila 

T'uuI.J 

1. 

MALULA 	 MALLILA 

	

11+ 	
I_flhiit 	

4' 

	

MALLILA 	MALLILA 

	

7km 	7km 
600 m 

MALLILA 

7km 
4 1 700 m 

MALLILA MALLILA 
3 km 

700 m 
3 km 	 MALLILA 

600 m 	 —4 

Esiiiu'rk(ejä lisäkilpien /avt$tä 
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3E-5.2 B-tyypin opas- 
tustaulu 

B-tyypin opastustaululla osoitetaan tienvarsi-
palveluihin kuuluva risteävän tien suunnassa 
oleva palvelukohde. Jos risteyksen ja opas-
tustaulun välillä on sellainen liittymä, josta on 
ilmeinen harhaanajon vaara, käytetään A-tyy-
pin opastustaulua, jossa on kilpi "Kohde ris-
teävällä tiellä". 

mE 
mLJ 
MLII 

3E-5.3 Tunnusten käyttä 
opastustaulussa 

Tunnuksia on kolmea kokoa 
- suurikokoiset 650 x 650 mm 
- normaalikokoiset 450 x 450 mm 
- pienikokoiset 300 x 300 mm 

Suurikokoisia tunnuksia käytetään moottori- 
teillä ja moottoriliikenneteillä. Pienikokoisia 
tunnuksia voidaan käyttää taajamassa ympä-
ristöllisistä syistä. Pienikokoisia tunnuksia voi-
daan käyttää myös taajaman ulkopuolella, jos 
nopeusrajoitus on enintään 60 km/h. Tilapäi-
siä ja pistekohtaisia nopeusrajoituksia ei täl-
löin oteta huomioon. 

Opastustau lussa voidaan kohteesta esittää 
enintään kolme tärkeintä toimintoa, joiden 
tu nnukset asetetaan tärkeysjärjestykseen va-
semmalta oikealle. Poikkeuksen muodostaa 
usean palvelukohteen yhteisen opastuspis-
teen ennakko-opastusmerkki, jossa voidaan 
käyttää useampaa kuin kolmea tunnusta 
opastustaulun tietojen kokonaismäärän rajois-
sa. 

Yhdessä opastustaulussa voidaan esittää 
enintään kymmenen tienkäyttäjille tarkoitettua 
tietoa. Opastustaulu voi koostua useasta 
opastusmerkistä. 

Esinierkkejä B-tvvpin opastustauluista 
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3E-5.4 Nimen käyttö 
opastustaulussa 

Opastustaulussa käytetään nimeä 
- nähtävyysmerkin yhteydessä 
- osoitettaessa tienvarsipalvelujen ulkopuo-

lisia palvelukohteita 
- opastuskartassa (kunnan tai alueen nimi) 
- erottelemaan lähekkäin olevia samanlaisia 

palveluja tarjoavia palvelukohteita 

Nimi voidaan jättää pois esim. huolehdittaes-
sa opastuksen jatkuvuudesta, ellei ole se-
kaantumisen vaaraa muihin samanlaisiin pal-
velukohteisiin. Taajamassa voidaan tarvittaes-
sa sijoittaa palvelukohteen päätunnus ajokais-
tan yläpuoliseen viittaan, kun huolehditaan vii-
toituksen jatkuvuudesta. 

Tunnukset ja nimi voidaan sijoittaa ajokaistan 
yläpuoliseen viittaan, jos kyseiseltä kaistalta 
on pääsy vain palvel ukohteeseen. 

Nimeä ei käytetä puhelintunnuksen eikä auto-
korjaamotunnuksen yhteydessä. Nimen käyt-
töä voi rajoittaa opastustaulun yksittäisten tie-
tojen kokonaismäärä. Yksittäisiä tietoja saa 
yhdessä opastustaulussa olla enintään kym-
menen. 

Taulukko 1. Esimerkkejä nimen käytöstä 

Viitoituksessa käytetään yleensä palvelulai-
toksen erisnimeä. Kohteen nimessä ei yleen-
sä toisteta tunnuksen nimeä (taulukko 1). El-
lei alueen nimi ole mandollinen käytetään 
kohteen laatua kuvaavaa nimeä. Kielisuhtei-
den osalta noudatetaan liikenneministeriön 
päätöstä liikenteenohjauslaitteista (203/82, 
10 §). Päätöstä sovelletaan kuitenkin opas-
tuskarttamerkin osalta siten, että merkki on 
aina kaksikielinen. Nähtävyystunnuksen yh-
teydessä voidaan opastustaulussa käyttää 
suomen ja ruotsin kielen lisäksi muita kieliä 
kuitenkin siten, että teksti on enintään kolmel-
la kielellä. Nähtävyysmerkissä käytetään alu-
een nimeä. 

Huoltoasematunnuksen yhteydessä voidaan 
käyttää öljy-yhtiön nimeä. Yhtenäisellä alueel-
la olevat palvelut osoitetaan yleensä alueen 
nimellä. Kuitenkin kaksi tai kolme samanlaa-
tuista palvelukohdetta voidaan osoittaa A-tyy-
pin opastustaulussa nimellä ja yhteisillä tun-
nuksilla. 

Opastustaulun ja lisäkilven tekstin korkeus 
määräytyy käytettävän tunnuskoon mukaan. 

7ottli,kk .2 Teksiikoon alintaperustcct 

Tunnuskoko Tekstin korkeus 

SUURIKOKOISET 200 mm 
650 x 650 mm 

NORMAALIKOKOISET 150 mm 
450 x 450 mm 

PIENIKOKOISET 100 mm 
300 x300 mm 

Käytetty tunnus Oikea muoto Väärä muoto 

Nähtävyys TAIDEMUSEO MALLILAN TAIDEMUSEO 
Nähtävyys LAS IMUSEO MALLILAN MUSEO 
Majoitusliike LEPOLA MOOTTORIHOTELLI LEPOLA 
Mökkimajoitus MOTTON EN MOTTOSEN LOMAMOKIT 
Majoitusliike KUUNSILTA KOKOUS- JA KONGRESSIHOTELLI 

KUUNSILTA 
Leirintäalue MALLIKARI MALLIKARIN LEIRINTÄALUE 
Majoitusliike KUUSAMO HOTELLI KUUSAMO 
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3E-5.5 Opastustaulujen 
pohjaväri 

Opastustaulun pohjaväri on aina sininen ja 
teksti valkoinen. Tunnusten pohjaväri on val-
koinen ja tunnusosa musta. Pintamateriaali 
on sama, kuin muissakin tiejaksori opastus- 
merkeissä (suunnistustaulut, viitat, tiennume-
rokilvet, etäisyystau lut). Pintamateriaalit ovat 
yleensä heijastavia. 

3E-5.6 Opastustaulujen 
sijainti 

Opastustaulu sijoitetaan omaan telineeseen 
noin 200 - 500 m ennen suunnistustaulua tai 
kohteeseen johtavan tien liittymää. Liittymän 
yhdellä tulosuunnalla voi olla enintään kolme 
opastustaulua, joista enintään yksi voi olla 
yleisten teiden viitoitukseen kuuluva suunnis-
tustaulu ja enintään yksi B-tyypin opastustau-
lu. Opastustaulut asetetaan seuraavaan jär-
jestykseen: 
- yleisten teiden kohteita osoittava suun- 

nistustaulu asetetaan lähimmäksi liittymää 
- tienkäyttäjien palvelukohteita osoittava B- 

tyypin opastustaulu asetetaan tulosuun-
nassa ennen suunnistustaulua 

- tienkäyttäjien palvelukohteita osoittava A- 
tyypin opastustaulu asetetaan kauimmaksi 
liittymästä. 

Risteävällä tiellä opastustaulu sijoitetaan liitty-
män jälkeen. Opastustaulu sijoitetaan 100 - 
200 m :n etäisyydelle liittymästä tiennumerokil-
ven jälkeen. 

Opastustaulu sijoitetaan näkemäolosuhteet, 
luettavuus ja kunnossapitonäkökohdat huo-
mioon ottaen siten, että ajoradan puoleinen 
reuna on vähintään 1,5 m:n etäisyydellä pien-
tareen ulkoreunasta. Taajaman ulkopuolella 
etäisyyden tulisi olla 4 - 6 m kuitenkin niin, 
ettei merkin luettavuus heikkene. 

Opastustaulu sijoitetaan niin, että se ei ole 
näkemäesteenä 1 iittymässä tai sisäkaarteessa 
eikä estä muiden liikennemerkkien havaitse- 
m ista. Opastustau lu pystytetään kohtisuoraan 
tiehen nähden. Opastustaulun alareunan tu-
lee olla vähintään 1,0 m:n korkeudella tienpin-
nasta. 

Vaikeissa lumi- ja näkemäoloissa opastustau-
lu sijoitetaan korkeammalle. Opastusmerkkien 
sijoittamisesta on tarkemmin viitoitusohjeiden 
luvussa 3. 
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3E-5.7 Opastustaulujen 
tilapäinen 
poistaminen tai 
peittäminen 

Opastustaulun tiedot pidetään ajan tasalla. 
Osan vuotta avoinna olevan palvelukohteen 
opastustaulut poistetaan tai peitetään siksi 
ajaksi, kun toiminta on keskeytyksissä. Jos 
toiminta on kokonaan keskeytyksissä, myös 
opastustaulut poistetaan tai peitetään koko-
naan. Tällöin voidaan kiinteät jalustat jättää 
pystyyn. Maisemaa rumentavat tukirakenteet 
poistetaan. Jos vain osa toiminnoista on kes-
keytyksissä, peitetään tai poistetaan vastaa-
vaa toimintoa esittävä tieto opastustaulusta. 

Opastustaulu tai sen osa peitetään sinisellä 
peitelevyllä. Peitelevy kiinnitetään siten, että 
opastustaulun ja peitelevyn väliin jää tuuletus- 
rako. 

Mustan muovin ja pakkausteipin käyttö ei ole 
suositeltavaa. Teipin irroitus vahingoittaa hei-
jastavaa kalvoa. Tilapäiseen peittämiseen on 
olemassa erikoiskalvoa. 

Opastustaulun kunnossapitoa voidaan helpot-
taa ottamalla jo valmistusvaiheessa huomioon 
ajan tasalla pidon ja muun kunnossapidon eri-
tyisvaatimukset. 
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3E-6. OSOITEVIITAN KÄYTTÖ 

3E-6.1 Käyttötilanteet 
Osoiteviitalla voidaan osoittaa sellainen palve-
lukohde, jota ei voida kohteen koon, merkittä-
vyyden tai muun syyn vuoksi osoittaa opas-
tustau lul la. Osoiteviitassa voidaan käyttää li-
säksi seuraavia tieliikenneasetuksen mukaisia 
tunnuksia. Maatilamajoituksen viitoituksessa 
voidaan käyttää majoitusliiketunnuksen kuvion 
sisältävää osoiteviittaa, pienen vähintään kak-
si mökkiä sisältävän mökkimajoituksen viitoi-
tuksessa mökkimajoitustunnuksen kuvion si-
sältävää osoiteviittaa sekä ulkoilureitin lähtö-
kohdan viitoituksessa ulkoilualuetunnuksen 
kuvion sisältävää osoiteviittaa. Osoiteviitalla 
voidaan osoittaa myös muita palvelukohteita. 
Tällöin ei osoiteviitassa kuitenkaan käytetä 
tieliikenneasetuksen mukaisten tunnusten ku-
vioita vaan mandollisia ovat tiehallituksen hy-
väksymät viralliset tunnukset, kuten kuntien 
vaakunat, valtion virastojen ja laitosten tun-
nukset, yritysten liikemerkit ja rekisteröityjen 
yhdistysten tunnukset. 

Osoiteviitan pohja on musta, tunnuksen kuvio 
ja teksti valkoisia. Osoiteviittaa käytetään 
yleensä vain lähiopastukseen. Osoiteviitalla ei 
opasteta yleisen tien suuntaan. 

Osoiteviitan käytöstä on tarkemmin viitoitus-
ohjeissa. 

3E-6.2 Viitoitettavat 
palvelukohteet 

Mökki majoitus 

Mökkimajoituspaikka voidaan osoittaa osoite-
viitalla, jos kohteessa on vähintään kaksi 
mökkiä ja majoitustilaa yhteensä kymmenelle 
henkilölle. Osoiteviitan kannassa käytetään 
tällöin mökkimajoitustunnuksen kuviota. 

Osoiteviitassa käytetään kohteen nimeä. Jos 
kohteella ei ole sopivaa nimeä, käytetään ni-
meä mökkimajoitus. 

(uramaa 

Maati lamajoituspaikka 

Maatilamajoituspaikka voidaan osoittaa osoi-
teviitalla, jos kohteessa on vähintään kaksi 
erillistä majoitustilaa yhteensä kymmenelle 
henkilölle. Osoiteviitan kannassa käytetään 
tällöin majoitusliiketunnuksen kuviota. 

Osoiteviitassa käytetään kohteen nimeä. Jos 
kohteella ei ole sopivaa nimeä, käytetään toi-
mintaa kuvaavaa sanaa, kuten maatilamajoi-
tus ja kotimajoitus. 

<Näkkäläjärvi 	] 

KKotimajoitus 
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Ulkoilureitin lähtöpiste 

Osoiteviitalla voidaan osoittaa ulkoiluun tarkoi-
tettuja alueita, joiden huolto ja sisäinen viitoi-
tus on järjestetty, mutta ulkoilu- ja urheilupal-
velujen valikoima on vähäinen. Tällaisia ovat 
mm. ulkoilureittien lähtöpisteet. Osoiteviitan 
kannassa käytetään tällöin ulkoilualueen tun-
nuksen kuviota. 

<Jänkäpolku dX  

3E-6.3 Osoiteviitan 
sisältä 

Nimi 

Tekstin korkeus taajaman ulkopuolella yleen-
sä 120 mm ja taajamassa 100 mm. Etäisyyttä 
kohteeseen ei yleensä ilmoiteta. Kussakin 
osoiteviitassa esitetään vain yksi viitoituskoh-
de. 

Osoiteviitassa teksti kirjoitetaan pienaakkosi lla 
alkukirjainta lukuun ottamatta. Osoiteviitan 
teksti on heijastava valkoinen ja pohja musta. 
Kielisuhteiden osalta noudatetaan liikennemi-
nisteriön päätöstä liikenteenohjauslaitteista 
(203/82, 10 §). 

Tunnus 

Tunnuksen kuvio asetetaan osoiteviitan kan-
taan. Kuvio on heijastava valkoinen. Tunnuk-
selle varattu tila on 180 x 180 mm, kun teks-
tin korkeus on 120 mm ja 120 x 120 mm, kun 
tekstin korkeus on 100 mm. 
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3E-7. YLEISÖTILAISUUKSIEN VIITOITUS 

3E-7.1 Yleistä 
Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä parin 
päivän ja pisimmillään jopa viikkoja kestäviä 
messuja, näyttelyjä, kokouksia, urheilutilai-
suuksia tai vastaavia, joihin saapuu runsaasti 
yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Paikallisel-
le väestölle tarkoitettu tilaisuus voidaan osoit-
taa kohteeseen johtavasta liittymästä, jos tilai-
suuden pitopaikka ei ole tieltä havaittavissa. 
Yleisötilaisuuksien viitoitukseen tarkoitetut 
merkit ovat tilapäisiä. Merkit voidaan pystyttää 
vuorokautta ennen tilaisuuden alkua ja merkit 
on poistettava vuorokauden kuluessa tilaisuu-
den päättymisestä. 

3 E-7.2 Yleisätilaisuuksien 
viitoituksessa 
käytettävät merkit 

Merkkien sisältä 

Merkeissä käytetään yleensä nuolta ja tun-
nusta. Vi itoituksen aloittavassa merkissä käy-
tetään tunnusta ja tilaisuuden nimeä. Yleiseltä 
tieltä kohteeseen johtavassa liittymässä voi-
daan käyttää merkkiä, jossa on tunnus, koh-
teen nimi sekä lisäkilven "kohde nuolen suun-
nassa" mukainen nuoli. Tarvittaessa voidaan 
ilmoittaa myös etäisyys kohteeseen. 

Nuoli la etäisyys 

Liittymää ennen olevissa merkeissä käytetään 
lisäkilven "kohde risteävällä tiellä" mukaista 
nuolta (r'). Tarvittaessa voidaan käyttää 450 
kulmassa olevaa nuolta ( ' ). Liittymää en-
nen olevassa merkissä voidaan käyttää suo-
raan osoittavaa nuolta ( f ) jos muutoin on 
ilmeinen harhaanajovaara. 

TILAISUUDEN 	TILAISUUDEN 	TILAISUUDEN 
NIMI 	 NIMI 	 NIMI 

M 	 M3km 	 M4- 

M 	 M 	 M 
__ __ — 	 2km 

Y1t'isti/aiviiuk.vu'ii VijtOi!1!kS('SVU (lVtCtt(IV(/I lfl('/kit 
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Kohteeseen johtavaan Ii ittymään sijoitettavas-
sa merkissä käytetään lisäkilven kohde nuo- 
en suunnassa' mukaista nuolta (-4). 

Etäisyys merkitään lisäki Iven "etäisyys koh-
teeseen" mukaisesti liittymän jälkeen tarvitta-
essa sijoitettavaan merkkiin. Etäisyys merki-
tään myös, jos yleisötilaisuus on välittömästi 
tiehen liittyvällä alueella olevalla levähdysalu-
eel la tai vastaavassa palvelukohteessa. Liitty-
män jälkeen osoitetaan etäisyys, jos etäisyys 
merkistä kohteeseen on suurempi kuin 1,5 
km. Välittömästi tiehen liittyvällä alueella ole-
vaan yleisötilaisuuteen osoitetaan etäisyys, 
jos etäisyys merkistä kohteeseen on suurem-
pi kuin 500 m. Etäisyys merkitään metreinä 
sadan metrin tarkkuudella, kun etäisyys on 
alle yhden kilometrin. Muulloin etäisyys merki-
tään kilometrin tarkkuudella. 

Tunnus ja tekstit 

Tunnuksena voi olla liikemerkki tai kirjainyh-
distelmä. Tunnusten tulee olla vastaavanko-
koisia kuin opastustauluissa käytettävät turi-
nukset. Tunnukset voivat olla värillisiä. Teksti- 
koko määräytyy tunnuskoon perusteella. 
Tekstin väri on musta. Moottoriteillä tunnusko-
ko on n. 650 x 650 mm ja tekstikoko 200 mm. 
Muilla yleisillä teillä tunnuskoko on yleensä n. 
450 x 450 mm ja tekstikoko 150 mm. Pieniko-
koisissa merkeissä tunnuskoko on n. 300 x 
300 mm ja tekstikoko 100 mm. Pienikokoisia 
merkkejä voidaan käyttää, kun nopeusrajoitus 
on enintään 60 km/h. Tilapäisiä ja pistekohtai-
sia nopeusrajoituksia ei tällöin oteta huo-
mioon. 

Merkkien rakenne 

Merkkien rakenteen tulee kestää merkkiin 
kohdistuvat kohtuulliset luonnonvoimat. Merk-
kien pohjaväri on valkoinen. Milloin merkkiä 
tarvitaan pääasiassa pimeässä, tulisi pintama-
teriaalien olla heijastavia. 

3E-7.3 Viitoituksen 
laajuus 

Tilapäisen viitoituksen laajuus määräytyy tilai-
suuden arvioidun kävijämäärän ja sijaintipai-
kan sekä yleisten teiden viitoituksen mukaan. 
Viitoituksen tulee olla jatkuva aloituskohdasta 
kohteeseen saakka. 

Paikkakunnan keskustassa pidettävään tilai-
suuteen opastetaan paikkakunnan nimellä ja 
yleistötilaisuuden viitoitus alkaa liikenteenoh-
jauksen kannalta tarvittavalta etäisyydeltä 
yleensä ennen ensimmäistä sisääntuloliitty-
mää. 

Laajimmillaan yleisötilaisuuden viitoitus on sil-
loin, kun on tarve ohjata liikenne edullisinta 
reittiä kohteeseen. Yleensä pyritään ohjaa-
maan tilaisuuden liikenne ohikulkuteiden kaut-
ta keskusta-alueiden ohitse. 
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3E-7.4 Merkkien 
sijoittaminen 

Merkit sijoitetaan tienpitäjän osoittamaan 
paikkaan omiin telineisiinsä. Alueilla, jossa 
yleisötilaisuuksien viitoitus toistuu usein, voi-
daan merkeille järjestää kiinteät sijoituspaikat. 

Yleisötilaisuuden viitoituksen aloittava merkki 
(nimi + tunnus) sijoitetaan noin kilometri en-
nen liittymää. Tämän jälkeen sijoitetaan ajo- 
reittiä osoittava merkki (tunnus + nuoli) 100 - 
200 m ennen suunnistustaulua, opastustaulua 
tai liittymää. Jos merkki tulisi yli 500 m:n etäi-
syydelle liittymästä, merkki voidaan poikkeuk-
sellisesti sijoittaa lähemmäksi liittymää. Liitty-
män jälkeen toistetaan tarvittaessa merkki, 
jossa on tilaisuuden tunnus ja matka kohtee-
seen. Merkki asetetaan 100 - 200 m liittymän 
jälkeen. 

Merkki asetetaan näkemäolosuhteet ja luetta-
vuus huomioon ottaen siten, että ajoradan 
puoleinen reuna on vähintään 1,5 m:n etäi-
syydellä pientareen ulkoreunasta. Taajaman 
ulkopuolella etäisyyden tulee olla 4 - 6 m kui-
tenkin siten, ettei vaaranneta merkin luetta-
vuutta. 

Merkki tulee sijoittaa siten, että se ei ole nä-
kemäesteenä Ii ittymässä tai sisäkaarteessa 
eikä se saa estää muiden liikennemerkkien 
näkymistä. Merkki pystytetään kohtisuoraan 
ajosuuntaan nähden. Merkin alareunan tulee 
olla vähintään 1,0 m:n korkeudella tienpinnas-
ta. Vaikeissa lumi- tai näkemäoloissa opas-
tustaulu sijoitetaan korkeammalle. Opastus- 
merkkien sijoittamisesta on kerrottu tarkem-
min Viitoitusohjeiden luvussa 3. 
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3E-8. ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA 

3E-8.1 Yleistä 
Alueellinen opastussuunnitelma on tarpeen 
laatia alueelle, jossa tienkäyttäjälle on tarjolla 
paljon ja monenlaisia palveluja. Alueellinen 
opastussuunnitelma voidaan laatia matkailu- 
taajamaan, taajamaan, osalle kuntaa, koko 
kuntaan, päätiejaksolle tai poikkeuksellisesti 
koko lääniin tai tiepiiriin. Moottoritiet ja moot-
toriliikennetiet ja niiden lähialueet kattava alu-
eellinen opastussuunnitelma laaditaan sa-
manaikaisesti viitoitussuunnitelman kanssa. 

Tiepiiri laatu alueellisen opastussuunnitelman 
yleisiä teitä varten yhteistoiminnassa kuntien, 
yrittäjien, matkailualan alueellisten järjestöjen 
sekä muiden viranomaisten ja intressipiirien 
kanssa. Perustelluista syistä voidaan alueelli-
sessa opastussuunnitelmassa joustaa merk-
kien käyttöperiaatteista. 

3E-8.2 Tavoitteet 
Alueellisen opastussuunnitelman tavoitteita 
ovat mm. seuraavat: 
- sen tulee osoittaa viitoitusperiaatteet, joilla 

rajatun ongelma-alueen palvelukohteiden 
vi itoitus voidaan toteuttaa tienkäyttäjien 
kannalta yhtenäisesti, tasapuolisesti ja 
johdonmukaisesti 

- sen tulee sovittaa yhteen yleisten teiden 
viitoitus, palvelukohteiden viitoitus sekä 
alueiden sisäinen viitoitus (viitoitusperi-
aatteet, merkkien asettaminen) 

- viitoitusjärjestelmän tietomäärän tulee olla 
kohtuullinen ja sen yksityiskohtaisuuden tu-
lee kasvaa kohdetta lähestyttäessä 

- suunnitelma tulee mitoittaa käytettävissä 
olevien voimavarojen mukaiseksi. Laajalle 
alueelle, esim. tiepiiriin laadittava suunni-
telma tulee jakaa riittävän pieniin osa- 
alueisiin. Osa-alueita ovat esim. yksittäiset 
matkailutaajamat tai valtatiesuunnat. 
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3E-8.3 Sisältä 

Suunnitelman lähtökohtien selvitys 

- ajan tasalla oleva yleisten teiden viitoitus-
suunnitelma 

- luotettava tieto alueen kaikista palvelukoh-
teista 

- palvelukohteiden nykyisen viitoituksen sel-
vittäminen 

- palvelukohteiden kehittämissuunnitelmat 
- selvitykset niiltä alueilta, joiden suunnittelu 

voi valmistua vuoden aikana 

Viitoitusperiaatteiden selvittäminen 

- miten laajaksi viitoitus tulee, jos kaikki 
alueen kohteet viitoitetaan erikseen? 

- tarvitaanko alueen/alueiden nimeämistä vii- 
toituskohteiden vähentämiseksi? 

- tarvitaanko koko aluetta palveleva infor-
maatiopiste, johon tienkäyttäjät ensin oh-
jataan? 

- miten 	kohteiden 	tunnettavuutta 	ja 
löydettävyyttä voidaan markkinoilla paran-
taa (yksittäinen markkinointi, keskitetty 
markkinointi)? 

Suunnitelman laatiminen 

- Suunnitelmassa osoitetaan 
-- opastuspisteiden sijainti ja sisältö 
-- alueiden nimet 
-- palvelukohteiden viitoituksen laajuus 

- Runsaasti viitoituskohteita sisältäville alu-
eille laaditaan opastustaulukohtainen suun-
nitelma 

- Suunnitelmassa osoitetaan tarvittavat muu-
tokset nykyiseen viitoitukseen 

- Esitetään toteuttamiskustannusten arvioitu 
suuruus ja periaatteet opastustaulujen pi-
dosta. 
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