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Alkusanat 
Palvelukohteiden opastuksen periaatteet muuttuivat vuonna 2007, kun liikenne‐ ja 
viestintäministeriön  asetuksella  otettiin  käyttöön  uusia  palvelukohteiden  opas‐
tusmerkkejä  ja  ‐tunnuksia  ja Tiehallinto  (nykyinen Liikennevirasto) uusi palvelu‐
kohteiden viitoitusohjeen. Tammikuussa 2008 valmistuneessa Pohjois‐Pohjanmaan 
palvelukohteiden maakunnallisessa  opastussuunnitelmassa  todettiin  tarve  laatia 
yksityiskohtaisia seudullisia  ja paikallisia opastussuunnitelmia  ja määritettiin  tar‐
koituksenmukaiset  suunnittelualueet niitä varten. Suurimpien matkailukeskusten 
paikallisten  suunnitelmien  jälkeen  laadittiin  seudulliset  suunnitelmat Oulun  seu‐
dulle, Koillismaalle ja Jokilaaksojen alueelle. 
 
Jokilaaksojen  alueella  palvelukohteiden  opastussuunnitelma  on  koostuu  neljästä 
seutukunnasta:  Haapaveden‐Siikalatvan  seutukunta,  Nivala‐Haapajärven  seutu‐
kunta, Raahen  seutukunta  ja Ylivieskan  seutukunta.    Palvelukohteiden  opastus‐
suunnitelma on laadittu Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökes‐
kuksen  (ELY‐keskus)  sekä  alueen  kuntien  ja  seutukuntien  yhteistyönä.  Ohjaus‐
ryhmässä ovat olleet mukana:  
 
Jani Huttula (pj) ja Salo Iisakka    Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskus 
Pekka Joki‐Erkkilä ja Hannu Haapakoski  Alavieskan kunta 
Petri Pelkonen ja Karl Filtness     Haapaveden kaupunki 
Markku Ojala ja Saila Kukkonen    Kalajoen kaupunki 
Martti Pietikäinen     Kärsämäen kunta 
Tauno Hiitola      Merijärven kunta 
Ari Nurkkala      Nivalan kaupunki 
Markku Ketonen ja Reijo Hakala    Oulaisten kaupunki 
Pirkko Tuuttila      Pyhäjoen kunta 
Erkki Böhme      Pyhäjärven kaupunki 
Timo Aitto‐oja      Pyhännän kunta 
Heimo Karihtala      Raahen kaupunki 
Matti Kiviniemi      Reisjärven kunta 
Paavo Hankonen ja Kimmo Niskanen  Sievin kunta   
Pekka Aitto‐oja ja Timo Jaakkola    Siikajoen kunta 
Aimo Lehmikangas    Siikalatvan kunta 
Olli Silvennoinen      Vihannin kunta 
Mauri Haikola ja Jukka Saarela    Ylivieskan kaupunki 
Markku Pietikäinen ja Hannu Saarinen  Haapaveden‐Siikalatvan seutukunta 
Lauri Laajala      Raahen seutukunta 
Pekka Luukkonen     Keskipiste 
Matti Puranen ja Hannu Vuorela    Nihak, Haapajärvi 
Antti Rantala      Ylivieskan Yrittäjät 
 
Konsulttina on  ollut Ramboll  Finland Oy,  jossa hankkeesta  ovat vastanneet  Jani 
Karjalainen  ja  Erkki  Sarjanoja.    Suunnitelmaluonnoksia  on  esitelty  kolmessa  eri 
yleisötilaisuudessa alueen matkailualan yrittäjille syksyn 2009 ja kevään 2010 aika‐
na.  
 
Oulussa toukokuussa 2010 
 
 
Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus 
Alueen kunnat 
Alueen seutukunnat   
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1 Lähtökohdat 
Vuonna  2007  otettiin  liikenne‐  ja  viestintäministeriön  asetuksella  käyttöön uusia 
palvelukohteiden  opastusmerkkejä  ja  tunnuksia.  Samalla  opastuksen  ohjeistusta 
on uusittu. Palvelukohteiden opastussuunnitelmia on alettu systemaattisesti laatia 
maakunta‐, alue‐ ja paikallistasoille koko maassa. Pohjois‐Pohjanmaan maakunnal‐
linen palvelukohteiden opastussuunnitelma valmistui  tammikuussa  2008  ja  siinä 
muun muassa  todettiin,  että  koko maakunnan  alueelle  on  laadittava  seudulliset 
palvelukohteiden opastussuunnitelmat.  
 
Tämä suunnitelma antaa lähtökohdat opastelupien hankkimiselle ja on lupapäätös‐
ten  tukena. Suunnitelmassa on esitetty suunnitelman  laatimisen aikainen  tilanne, 
johon  tulee myöhemmin muutoksia  –  kohteita  poistuu,  tulee  uusia  ja  olemassa 
olevien kohteiden palvelutarjonta voi muuttua,  jolloin on tarvetta tarkistaa viitoi‐
tusta  ja sen  laajuutta. Suunnitelmaa ylläpidetään ajantasaisena suunnitelman  laa‐
timisen jälkeen. 
 
Maanteiden  varsille  tulevien  palvelukohteiden  opasteiden  opastelupien  käsittely 
on keskitetty Tampereelle Pirkanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksen 
lupapalveluihin. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina  yleisimmän määräajan 
ollessa viisi vuotta. Opastelupakäsittelyn keskittämisellä  tavoitellaan  samantyyp‐
pisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä ja yrittäjien tasapuolis‐
ta kohtelua. Vanhentuvat tai suunnitelmista poikkeavat opastusmerkit on vaihdet‐
tava uusiin vuoden  2013  loppuun mennessä. Opastuspaikkaa  koskevat  liikenne‐
merkit  on  korvattava  uusilla  välittömästi.  Katuverkkoa  koskevien  opastelupien 
lupaviranomainen on kunta. Yksityistieverkkoa koskevat lupapäätökset tekee yksi‐
tyistiekunta asianomaista kuntaa kuultuaan. 
 
Suunnitelmassa on käyty läpi kaikki alueen palveluntarjoajat  ja selvitetty palvelu‐
kohteiden  viitoituskelpoisuudet.  Samalla  on  tarkennettu  valtakunnallisten  ohjei‐
den pohjalta opastusperiaatteet, joiden mukaan viitoitus‐ ja opastussuunnitelma on 
tehty. Samoja periaatteita on noudatettu Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐,  liikenne‐ 
ja ympäristökeskuksen alueella  laadituissa muissa seudullisissa palvelukohteiden 
opastussuunnitelmissa  sekä  paikallisissa  opastussuunnitelmissa  Hiekkasärkillä, 
Rukalla, Syötteellä, Vuokatissa, Paljakassa, Ukkohallassa sekä Rokuan  ja Oulujär‐
ven alueella. 
 
Voimassa olevan maantielain mukaan asemakaava‐alueen ulkopuolella  sekä ase‐
makaava‐alueella olevalla  liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille  tarkoi‐
tettujen  ulkomainosten  asettaminen.  Palvelukohteiden  viitoituksen  yksi  yleisistä 
tavoitteista on pyrkiä ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisessa liikenteelliset 
tarpeet ja sitä kautta vähentämään mainostamisen tarvetta. 
 
Suunniteltava alue rajoittuu kuntien alueella olevalle maantie‐, katu‐ ja yksityistie‐
verkolle.  Suunnittelualueena  on  ollut  Haapaveden‐Siikalatvan,  Nivala‐
Haapajärven, Raahen  ja Ylivieskan seutukunnat,  jotka koostuvat seuraavista kun‐
nista: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, 
Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalat‐
va, Vihanti ja Ylivieska. 
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Suunnittelualueelle  on  laadittu  maakunnallisen  palvelukohteiden  opastus‐
strategian mukaisesti paikallinen palvelukohteiden  opastussuunnitelma Kalajoen 
Hiekkasärkkien  alueelle.  Kyseisen  suunnitelman  kohteita  ei  ole  esitetty  tässä 
suunnitelmassa. Suunnitelmaan sisältyvät kaikki palvelukohteen opastusmerkkien 
mukaiset palvelut (kuva 1). Oulaisissa Oulaskankaan sairaalan viitoitus tunnuksel‐
la 715 on liitetty muuhun tienviitoitukseen. Muiden kuntien opasteissa  ja muussa 
viitoituksessa olevat ensiapu‐tunnukset tulee poistaa ja toteuttaa terveyskeskusten 
viitoitus ensisijaisesti paikalliskohteen viitalla. 
 

 
 

Kuva 1. Suunnitelmaan sisältyvät palvelukohteet ja niitä kuvaavat tunnukset.   

Kunnan osoitejärjestelmän mukaiset tiennimikilvet eivät kuulu tähän suunnittelu‐
tehtävään.  Suunnitelmaan  ei  sisälly  tyypillisten mustapohjaisten  osoiteviittakoh‐
teiden  lisäksi myöskään  liikunta‐, urheilu‐  ja  tapahtumapaikkojen eikä kongressi‐ 
ja kulttuurikeskusten viitoitus. Tyypillisiä tämän suunnitelman ulkopuolelle jääviä 
kohteita edellä mainittujen lisäksi ovat mm.: 

• kunnanvirasto  
• kirjasto 
• hautausmaa 
• seurakuntatalo  
• kirkkoherranvirasto 
• terveyskeskus 
• venesatama ja veneenlaskupaikka 

 
Nykyiset mustapohjaiset osoiteviittakohteet tulevat pääosin säilymään sellaisenaan 
maastossa. Osa nykyisin osoiteviitoilla esitetyistä kohteista voi tosin olla sellaisia, 
joille  esitetään  ruskeapohjaista  palvelukohteen  osoiteviittaa  joko  tunnuksella  tai 
ilman. 
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Kuva 2.  Jokilaaksojen palvelukohteiden opastussuunnitelman suunnittelualueet. 
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2 Tavoitteet 
Palvelukohteiden  opastussuunnitelman  tavoitteena  on  edistää  Pohjois‐
Pohjanmaan maakuntaan luodun opastusstrategian toteutumista, täsmentää palve‐
lukohteiden  yleisiä  viitoitusperiaatteita  paremmin  paikallisiin  olosuhteisiin  sopi‐
viksi sekä luoda paremmat toimintaedellytykset opastelupakäsittelijöille.  
 
Pohjois‐Pohjanmaan  palvelukohteiden  maakunnallisessa  opastussuunnitelmassa 
kirjattiin maakunnan opastusstrategiaksi: 

• eri tahojen välisen yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla 
• alueellisten opastussuunnitelmien laatiminen sekä niiden toteuttaminen ja 

ajan tasalla pitäminen 
• opastuspaikkojen (karttapisteet ja toimistot) kehittäminen 

 
Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat mm.: 

• kaikki viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä 
• palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden  ja alueellisten viitoitusperiaat‐

teiden mukaisesti 
• opastusmerkkeinä käytetään vain  tieliikenneasetuksen mukaisia  liikenne‐

merkkejä 
• liikenneturvallisuuden edistäminen 
• mainostamistarpeen vähentäminen 

 
Valmiin suunnitelman tavoitteena on toimia opastelupien merkittävimpänä tausta‐
asiakirjana ja olla avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valta‐
kunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. 
 
Lisäksi  suunnittelulla  pyritään  toteuttamaan  alueellisen  opastussuunnittelun  ta‐
voitteita, joita ovat: 

• aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä ja helposti ymmär‐
rettävä viitoitusjärjestelmä, joka tukeutuu alueen opaskartoilla ja tiekartoil‐
la esitettyihin paikannimiin 

• yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti alueellisen kokonai‐
suuden ehdoilla 

• lisätä  opastuksen  uskottavuutta  huolehtimalla  siitä,  että  viitoitettavien 
palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa 

• huolehtia siitä, että palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen 
laatuvaatimusten ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen 

• tarjota sidosryhmille paremmat puitteet kohteiden viitoituskelpoisuuksien 
määrittämisessä 

• toimia toteutetun opastuksen ylläpidon apuvälineenä 
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3 Nykytilanne  

3.1 Opastuspaikat 

Opastuspisteet  sijaitsevat  nykyisin  kuntien  vilkkaimpien  teiden  varsilla  tulo‐
suunnittain  pysäköimis‐  tai  levähdysalueilla  (kuva  3).  Osassa  kunnista  sijaitsee 
useampi opastuspiste, mutta Haapavedellä ei opastettuja opastuspisteitä ole  lain‐
kaan. Raahessa toimii SUOMA ry:n myöntämän kansainvälisen vihreä‐valkoisen i‐
merkin käyttöoikeuden saanut opastustoimisto.  
 

 
Kuva 3.  Nykyiset kuntien tai käyntikohteiden opastetut opastuspaikat suunnittelualueella.  
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3.2 Opastus ja viitoitus 

Nykyiset  liikennemerkit  inventoitiin  aluksi  tiekuva‐  ja  tiestötietoaineiston  avulla 
pohjaksi  varsinaisia  maastokäyntejä  varten.  Täydentävät  maastokäynnit  tehtiin 
kesällä 2009, jolloin liikennemerkkejä valokuvattiin ja paikannettiin kartalle.  
 
Opastuksen nykytilanne kuvaa hyvin vuosien aikana tien varteen kertynyttä viitoi‐
tushistoriaa. Eri kohteisiin on periaatteessa opastettu riittävästi ja riittävän kaukaa, 
muttei  liian  laajasti  tai kattavasti kohteen kokoon  ja palveluiden  tasoon nähden. 
Yleisesti  ottaen  lupien myöntämisessä  on  noudatettu  tiukkaa  linjaa. Palvelukoh‐
teet, jotka on nykyisin opastettu yli 5 km etäisyydeltä ovat: 

• Linnakallio (Alavieska) 
• Lumikuru (Alavieska) 
• Kylpyläsaari (Haapavesi) 
• Haapakannel (Haapavesi) 
• Honkamaja (Oulainen) 
• Puttaan Kartano (Pyhäjoki) 
• Hotelli Pyhäsalmi (Pyhäjärvi) 
• Pyhäjärven opastuspiste ja uimaranta (Pyhäjärvi) 
• Marjoniemi (Pyhäjärvi) 
• Kastellin linnanrauniot (Raahe) 
• Multaranta (Raahe) 
• Maasydänjärvi (Sievi) 
• Kahvila ja uimaranta (Siikajoki) 
• Kurun lintuvesi (Siikalatva) 
• Lampisaaren kaivoskylä (Vihanti) 

 
Pohjois‐Suomelle on  tyypillistä pitkät välimatkat,  jotka näkyvät myös keskeisim‐
pien palvelukohteiden pitkinä opastusetäisyyksinä. Muutamissa  liittymissä opas‐
teiden pystytystelineiden määrä on enemmän kuin kaksi, mutta mitään erityisen 
vaikeaselkoista tilannetta ei tielläliikkujan kannalta ole. 
 
Nykyisin viitoitetuista kohteista kaikki eivät välttämättä täytä enää viitoituskritee‐
rejä. Toisaalta useat kohteet täyttävät toiminnoillaan  jonkin muun palvelukohteen 
tunnuksen viitoituskriteerit. Tällaisia ovat tyypillisesti maaseutuyritykset ja nähtä‐
vyydet,  joiden tunnusvalikoima on  laajentunut eniten. On myös täysin uusia pal‐
velukohteita, jotka nousevat esille uusina laajentuneen tunnusvalikoiman vuoksi. 
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4 Opastusperiaatteet 

4.1 Tieliikenteen opastus 

Tieliikenteen  opastuksen  periaate  kuvataan  kolmiportaisena  järjestelmänä,  jonka 
kullakin tasolla on oma roolinsa (kuva 4).  
 
Ensimmäinen taso 
Matkailija  löytää  tieviitoituksen  ja  tiekartan avulla kartalla esitettyyn kohteeseen, 
joka yleensä on paikkakunta  tai kylä. Kohteet ovat erisnimiä,  joten kielellisiä on‐
gelmia ei pitäisi syntyä. Elinkeino‐,  liikenne‐  ja ympäristökeskukset vastaavat  tie‐
viitoituksesta.  
 
Toinen taso 
Matkailija  saa  karttakohteeseen  saavuttuaan  tarkempaa  tietoa  alueen  palveluista 
tai  tavoittelemansa kohteen sijainnista. Tieto  löytyy yleensä opastuspaikasta,  joka 
on joko opastuspiste (opaskartta) tai opastustoimisto. Opastuspaikasta on tarkoitus 
saada  niin  tarkkaa  informaatiota,  että  matkailija  osaa  tavoittelemansa  kohteen 
kohdeopastuksen alkuun. Opastuspaikat ovat yleensä kunnan ylläpitämiä. 
 
Kolmas taso 
Matkailija osaa kohteeseensa kohdeopastuksen, osoitejärjestelmän, osoiteviittojen 
ja tieviittojen avulla. Palvelukohteiden opasteet ovat kohteen toimijan vastuulla. 
 

 
Kuva 4.  Opastuksen kolmiportainen järjestelmä. 

4.2 Suunnittelualueen opastusperiaatteet 

Tässä suunnitelmassa on käsitelty toisen ja kolmannen tason opasteita. Ensimmäi‐
seen tasoon kuuluva muu tieviitoitus on huomioitu palvelukohteiden opastusperi‐
aatteissa.  Suunnittelualueen  opastusperiaatteet  perustuvat  Liikenneviraston  (ent. 
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Tiehallinto) ohjeisiin  ja periaatepäätöksiin  sekä maakunnallisessa opastussuunni‐
telmassa  tehtyihin  tarkennuksiin. Myös  Pohjois‐Pohjanmaalle  aiemmin  tehtyjen 
paikallisten opastussuunnitelmien periaatteita on soveltaen otettu huomioon.  
 
Opastuksen toinen taso 
Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on esitetty ns. koko Pohjois‐Pohjanmaata 
koskevien  opastuspaikkojen  perustamista.  Jokilaaksojen  alueella  niitä  on  esitetty 
sijoitettavan Kalajoelle ja Pyhäjärvelle. Tämän suunnittelun aikana maakunnallisel‐
le opastuspisteelle ei toistaiseksi löytynyt toteuttajatahoa, joten niitä ei ole suunni‐
telmassa esitetty. Jos maakunnallisille tai seudullisille opastuspisteille löytyy tule‐
vaisuudessa ylläpitäjätaho, kannattaa ne sijoittaa ao. kunnan opastuspisteen yhtey‐
teen. 
 
Maakunnallisessa  opastussuunnitelmassa  on  esitetty  kuntien  opastuspisteiden 
keskittämistä taajamiin ja liikenteellisesti vilkkaisiin solmupisteisiin. Tarkoituksena 
on opastuspisteiden laadun parantaminen, saavutettavuuden ja valvonnan helpot‐
taminen, opastuspisteiden määrän vähentäminen, päivittämisen helpottaminen  ja 
ylläpitokustannusten pienentäminen.  
 
Opastettavien opastuspisteiden sijoittamisen periaatteena on: 

• liikenteellisesti helposti saavutettava paikka, mielellään muitakin palveluja 
kuin pelkkä opastuspiste, kuten liikenneasema 

• pienissä  kunnissa  sijainti  pääsääntöisesti  kuntakeskuksen  vilkkaimmalla 
paikalla  

• suuremmissa kunnissa sijainti taajaman reunalla (tarvittaessa useampia) 
• suurissa kunnissa sijainti voi olla myös vilkkaiden teiden varsilla kuntara‐

joilla 
 
Kuntien kannattaa rakentaa keskeisille käyntipaikoille tai liikenteellisiin solmupis‐
teisiin oman alueensa opastuspisteitä, vaikkei niihin tienkäyttäjiä opastettaisikaan. 
Kuntien keskustoissa olisi varmasti kysyntää  esimerkiksi  torilla oleville opastus‐
pisteille, missä liikkuu paljon ihmisiä joka tapauksessa. Raahen keskustassa toimii 
SUOMA  ry:n  vihreä‐valkoisen  i‐tunnuksen  käyttöoikeuksin  varustettu  opastus‐
toimisto. 
 
Kolmas taso 
Palvelukohteiden opastusmerkit voidaan myöntää vain Tiehallinnon (nyk. Liiken‐
nevirasto) ohjeen mukaisille viitoituskriteerit täyttäville palveluille ja mitä pitempi 
opastusetäisyys  on,  sen  selkeämmin  kriteerit  on  täytyttävä.  Tienkäyttäjän  tulee 
saada opastusmerkissä esitetyt palvelut kullekin palvelulle tyypillisinä ja säännöl‐
lisinä aikoina. Palvelukohteita ei yleensä viitoiteta kohteen ollessa taajamassa.  
 
Tienvarsipalvelut opastetaan sini‐valkopohjaisilla palvelukohteen opastusmerkeil‐
lä.  Tienvarsipalveluiksi  (ko.  palvelun  viitoitusetäisyydeksi)  katsotaan  moottori‐
väylillä  sen  välittömässä  läheisyydessä  esiintyvät  palvelut  ja  muilla  maanteillä 
enintään 1 km etäisyydellä (harvaan asutuilla alueilla 1,5 km) tiestä sijaitsevat pal‐
velut. Lisäksi peruspalveluita  selkeästi  tasokkaammilla kohteilla viitoitusetäisyys 
voi olla jopa 5‐10 km. Vapaa‐ajan matkailua palvelevat kohteet opastetaan ruskea‐
valkopohjaisilla palvelukohteen opastusmerkeillä,  joissa viitoitusetäisyys voi olla 
enintään 10–20 km. 
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4.3 Seudulliset täsmennykset opastusperiaatteisiin 

Tienvarsipalvelut 
Taajamissa sijaitsevia huoltoasema‐, korjaamo‐, hotelli‐, ravintola‐ ja kahvilapalve‐
luja ei pääsääntöisesti viitoiteta, poikkeuksina: 

• Maaseututaajamat, mikäli vastaavia palveluita ei kovin lähellä 
• Huoltoasemista opastetaan tienvarsipalveluina valta‐ ja kantateiltä 24h au‐

ki olevat  
• hotellit voidaan opastaa, mikäli taajamassa niitä on enintään kaksi 

 
On huomattava, että ensiapuasemien opastamisen edellytyksenä  tunnuksella 715 
(punainen risti) on 24h lääkäripäivystys. Suunnittelualueella ainoa tunnuksella 715 
opastettava kohde on Oulaisissa Oulaskankaan sairaala. Muut terveyskeskukset ja 
‐asemat opastetaan ensisijaisesti paikalliskohteen viitoilla, jolloin nykyisin mahdol‐
lisesti käytetyt ensiapu‐tunnukset (715) tulee poistaa. 
 
Majoituspalvelut 
Mökkimajoituksen osalta on tehty valtakunnallinen linjaus,  joka poikkeaa hieman 
yleisestä opastusperiaatteesta (etukäteen varattavien mökkikohteiden osalta): 

• Palvelukohteen  osoiteviitalla  ilman  tunnusta,  jos  kaksi  tai  useampi  huo‐
neistoa muodostavat yhtenäisen kohteen,  jossa on majoitustilaa vähintään 
10 henkilölle, muttei omaa  säännöllisesti auki olevaa vastaanottoa  (esim. 
varaamon kautta varattavat mökit) 

 
Palvelukohteiden viitoitusohjeen mukaan edelleen: 

• Opastustaululla,  jos  kohteessa  vähintään  5 mökkiä  tai  huoneistoa,  jotka 
muodostavat yhtenäisen kohteen,  jossa oma säännöllisesti auki oleva vas‐
taanotto ja majoitustilaa vähintään 25 henkilölle 

• Palvelukohteen  osoiteviitalla  tunnuksen  kanssa,  jos  2‐4 mökkiä  tai  huo‐
neistoa  muodostavat  yhtenäisen  kohteen,  jossa  oma  säännöllisesti  auki 
oleva vastaanotto ja majoitustilaa vähintään 10 henkilölle 

 
Luontokohteet ja –nähtävyydet 
Pohjois‐Pohjanmaalla on noin 50  lintutornia  ja useita  luontopolkuja,  joissa on eri‐
laisia  varustetasoja. Niiden  opastuksessa  voidaan  käyttää  luontokohde‐tunnusta 
(772c). Opasteena on pääsääntöisesti palvelukohteen osoiteviitta, kuitenkin korkea‐
tasoiset  lintutornit voidaan opastaa A‐tyypin opastustaululla. Lintutorni  tai  luon‐
topolku  voidaan  opastaa,  jos  vähintään  kolme  ensimmäistä  vaatimusta  kohteen 
osalta täyttyvät: 

• autolla pääsee kohtuullisen lähelle, missä riittävän kokoinen P‐alue  
• kohteessa opastuspiste tai reittiopasteet 
• jätehuolto on järjestetty  
• tarvittaessa pitkospuita pitkin pääsee tornille (pääsee ilman saappaita) 
• alueella on katettu oleskelutila tai nuotiopaikka 

Ulkoilualueet viitoitetaan  tunnuksella 742. Ulkoilualueeksi katsotaan myös maas‐
tohiihtokeskus,  jossa on monipuolinen  reitistö  ja  säännöllisesti auki oleva hiihto‐
maja. 
 
Aktiviteetit 
Uimarantojen  osalta  opastetaan  vain  kunnan  viralliset  uimarannat,  jos  uima‐
paikka on kohteen päätoiminto. Uimaranta katsotaan viralliseksi,  jos ylläpitäjänä 
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on kunta ja alueen ympäristövirasto tms. taho tutkii uimaveden vesinäytteen sään‐
nöllisesti. Uimarannat opastetaan ruskealla palvelukohteen osoiteviitalla,  jossa on 
uimarin tunnus ja uimarannan nimi. Uimarannan nimellä opastaminen on tärkeää 
mm. pelastustehtävien vuoksi. Uimahallit  ja kylpylät sekä niin katsottaessa myös 
korkeatasoiset (mm. uimavalvojat) uimarannat opastetaan A‐tyypin opastustaulul‐
la. Uimapaikan ollessa kohteen oheistoiminto esim. majoituspalvelun yhteydessä, 
voidaan uimapaikkatunnusta  käyttää, mikäli uimapaikkaa pidetään  asianmukai‐
sessa kunnossa. 
 
Kalastuspaikkojen osalta vain luvanmyyntipisteet on mahdollista opastaa. Jos pie‐
nellä alueella esim. taajamassa, on useita pisteitä, niin niistä vain merkittävin opas‐
tetaan. Kalastuspaikan opastamista voidaan harkita myös,  jos paikalla on mobiili‐
myyntipiste  ja  lähimmälle  varsinaiselle  luvanmyyntipaikalle  on  kohtuuttoman 
pitkä matka. 

4.4 Palvelukohteiden opastuksen erityispiirteitä 

Useat liikenteellisesti  ja matkailullisestikin merkittävät kohteet kaipaavat opastus‐
ta, mutta niille  ei  ole  tieliikenneasetuksessa määritetty palvelukohteen  tunnusta. 
Näiden  kohteiden  viitoitus  kuuluu  viitoitussuunnitteluun  tai  yksittäisen  viitan 
lupakäsittelyyn,  eikä  niitä  ole  lähtökohtaisesti  käsitelty  tässä  suunnitelmassa. 
Opastustapana voidaan käyttää kohteesta riippuen joko paikalliskohteen viittaa tai 
mustapohjaista osoiteviittaa. Tällaisia ovat mm.: 

• maastohiihto‐ ja urheilukeskukset sekä urheiluareenat 
• kongressi‐ ja kulttuurikeskukset  
• moottoriurheilukeskukset 
• veneenlaskupaikat ja kalasatamat 
• vesi‐ ja seikkailupuistot 
• harrasteampumaradat 
• raviradat, tanssilavat, kesäteatterit  
• lintu‐ ja vesieläinpuistot sekä akvaariot 
• melontakeskukset ja koskenlaskupaikat 
• ohjelmapalvelutoimistot 
• maisemahissit 
• alueelliset maisemakokonaisuudet 

 
Suuret kohteet  ja  tapahtumapaikat voidaan opastaa erityiskohteena paikalliskoh‐
teen viitalla, kun alue on tunnettu omalla nimellään (ei tarvita esim. ”liikuntakes‐
kus”‐  ”palloiluhalli”‐  tai vastaavaa  lisätekstiä)  ja  alueella useita  toimintamuotoja 
tai säännöllisesti  järjestettäviä massatapahtumia. Esimerkiksi alueen merkittävim‐
mät  kalasatamat  tai  moottoriurheilukeskukset  voidaan  opastaa  erityiskohteena 
paikalliskohteen viitalla.  
 
Yksittäiset  käyntikohteet  voidaan  opastaa mustapohjaisella  osoiteviitalla.  Viitan 
tunnuksena voi olla esim. kunnan vaakuna. Esimerkiksi venesatamiin tai veneen‐
laskupaikkoihin sekä kuntoreiteille voidaan opastaa mustalla osoiteviitalla kohteen 
P‐alueelle,  jossa kuntoreittien osalta vaaditaan  lisäksi  löytyvän reitin opastuspiste 
tai reittiopasteet. Monet palvelukohteet opastetaan osoitejärjestelmän avulla, kuten 
ravintolat, kahvilat ja tanssilavat.  
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5 Viitoituskelpoiset kohteet 
Viitoituskelpoiset  palvelukohteet  inventoitiin  nykyisin  voimassa  olevien  lupa‐
päätösten,  yritysrekisterin  sekä  mm.  kuntien,  ympäristökeskuksen  ja  metsä‐
hallituksen  internet‐sivujen perusteella. Epäselvät yksittäiset  tapaukset on  tarkis‐
tettu puhelimitse suoraan palveluntarjoajalta tai kohteen ylläpitäjältä. Kartoituksen 
tuloksista on pyydetty kommentit suunnittelualueen kunnilta sekä Metsähallituk‐
selta. Viralliset lausunnot on pyydetty historiallisista ja taiteellisista nähtävyyksistä 
Museovirastosta,  Pohjois‐Pohjanmaan maakuntamuseosta  ja Oulun  läänin  taide‐
toimikunnasta.  
 
Kuntien  ympäristövastaavilta  on  pyydetty  kommentit  kuntien  virallisten  uima‐
rantojen osalta. Suomen Vapaa‐ajankalastajien keskusjärjestöltä on pyydetty lisäksi 
kantaa  kalastuspaikkojen  viitoitusperiaatteista.  Luontokohteiden  osalta  on  tehty 
tiivistä  yhteistyötä  Metsähallituksen  kanssa.  ELY‐keskuksen  lupapalvelut  ovat 
myös antaneet kommenttinsa suunnitelmasta sen laatimisen aikana. 
 
Palvelukohteet on luokiteltu tässä työssä kuuteen kategoriaan: 
 

Tienvarsipalvelut             
 711    712     715     721     722    724    725    726     741

  

Majoituspalvelut        
 723    731    733    734    774a   774b 

  

Luontokohteet ja ‐nähtävyydet        
772c  772d  772e   772f    742 

  

Historialliset ja taiteelliset nähtävyydet     
772a  772f

  

Maaseutuyritykset      
774c  774d   774e   774f 

  

Aktiviteetit         
773a  773b  773c  773d  773e  774f     742

 
Suunnittelualueilla  kartoitettiin  yhteensä  noin  700  kpl  yo.  tunnusten  mukaista 
palvelukohdetta,  joista  viitoituskelpoisiksi  kohteiksi  valikoitui  Haapaveden‐
Siikalatvan seutukunnassa 54 kpl, Nivala‐Haapajärven seutukunnassa 81 kpl, Raa‐
hen  seutukunnassa 75 kpl  ja Ylivieskan  seutukunnassa 83 kpl. Näiden  lisäksi on 
jonkin verran kohteita,  jotka viitoitetaan ilman tunnusta. Kohteet,  joiden viitoitus‐
kriteerit  eivät  täyty  palvelukohteena,  viitoitetaan  tarvittaessa  mustapohjaisella 
osoiteviitalla, esimerkiksi leirikeskukset. 
 
Kohteiden viitoituskelpoisuudet on tarkistettu palvelukohteiden valtakunnallisten 
opastuskriteerien ja tässä työssä laadittujen opastusperiaatteiden perusteella (katso 
luvut 4.2 ja 4.3). Viitoituskelpoisuustarkastelussa ei ole indikoitu kohteen mahdol‐
lista  esiintymistä  viitoituksessa  nykyisin. Nykyisin  palvelukohteena  viitoitettuja 
kohteita on Jokilaaksojen alueella 282 kpl, joten viitoituskelpoisten kohteiden mää‐
rä ei oleellisesti kasva (viitoituskriteerit täyttää 293 kohdetta). 
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5.1 Tienvarsipalvelut 

Tienvarsipalveluista on esitetty kuvassa 5 vain ao.  tunnuksen viitoituskelpoisuu‐
den täyttävät kohteet. 24 h avoinna olevia huoltoasemia ei suunnittelualueella ole. 
Muita huoltoasemia ei esitetä viitoitettavaksi, vaan niiden opastaminen perustuu 
niiden omilla tonteilla oleviin myyntipaikkamainoksiin tai mainostorneihin. Huol‐
toasemarakennuksessa oleva kahvila tai ravintola katsotaan olevan osa huoltoase‐
maa,  jolloin oheispalveluja ei myöskään viitoiteta.  Jos kahvilan  tai ravintolan yh‐
teydessä on samalla  tontilla  jonkin muun öljy‐yhtiön esim. kylmäasema, voidaan 
kahvila tai ravintola opastaa ao. tunnuksella  ilman huoltoasematunnuksia. Kunti‐
en opastettavat opastuspaikat on esitetty kuvassa 13 sivulla 25. 
 

 
Kuva 5.  Nykytilanteessa viitoituskelpoiset tienvarsipalvelut (viitoituskelpoiset opastuspis-
 teet ja –toimistot on esitetty kuvassa 13, s. 25).  
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Tienvarsipalveluista  ei  ole myöskään  esitetty Oulun  tiepiirin  tienvarsipalvelujen 
kehittämissuunnitelman (2009) mukaisia pysäköimisalueita, ellei niillä ole opastet‐
tavaa  opastuspistettä.  Selvityksen  mukaan  nykyiset  L‐  ja  P‐alueet  jaetaan  L‐
alueiksi sekä P1, P2 ja P3 –luokan pysäköimisalueiksi. 
 

5.2 Majoituspalvelut 

Majoituskohteista on esitetty kuvassa 7 vain tunnuksen viitoituskriteerien mukai‐
set kohteet. Liikennemerkkisuunnitelmassa on lisäksi esitetty ilman tunnusta myös 
sellaiset  riittävällä majoituskapasiteetilla  varustetut mökkimajoituskohteet,  joissa 
ei ole vastaanottopalvelua. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6.  Opasteiden selkeys ja ajantasaisuus antaa matkailijalle ensivaikutelman itse kohtees- 
 ta. Kuva Pyhäjärveltä. 
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Kuva 7.  Nykytilanteessa viitoituskelpoiset majoituspalvelut (ei sisällä ilman tunnusta viitoi- 
 tettavia kohteita).  
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5.3 Luontokohteet ja -nähtävyydet  

 
Kuva 8.  Nykytilanteessa viitoituskelpoiset luontokohteet ja -nähtävyydet.  
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5.4 Historialliset ja taiteelliset nähtävyydet 

Historiallisista ja taiteellisista nähtävyyksistä on esitetty kuvassa 9 vain tunnuksen 
viitoituskriteerien  mukaiset  kohteet.  Liikennemerkkisuunnitelmassa  on  lisäksi 
esitetty  ilman  tunnusta  sellaisia historiallisia kohteita,  jotka kunta  tai maakunta‐
museo on nähnyt paikallisesti merkittävänä, mutta eivät  täytä viitoituskriteereitä 
esimerkiksi aukioloaikojen suhteen. 

 

 
Kuva 9.  Nykytilanteessa viitoituskelpoiset historialliset ja taiteelliset nähtävyydet. 
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5.5 Maaseutuyritykset 

 
Kuva 10.  Nykytilanteessa viitoituskelpoiset maaseutuyritykset. 
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5.6 Aktiviteetit 

 
Kuva 11.  Nykytilanteessa viitoituskelpoiset aktiviteetit. 
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6 Suunnitelma  
Tämä  suunnitelma  on  laadittu  ensisijaisesti  tausta‐aineistoksi  palvelukohteiden 
opastelupakäsittelijöille. Suunnitelma antaa lähtökohdat opastelupien hakemiselle 
ja  on  lupapäätösten  tukena.  Suunnitelmassa  on  esitetty  suunnitelman  laatimisen 
aikainen tilanne,  johon tulee myöhemmin muutoksia – kohteita poistuu, tulee uu‐
sia  ja olemassa olevien kohteiden palvelutarjonta voi muuttua,  jolloin on  tarvetta 
tarkistaa viitoitusta  ja  sen  laajuutta. Suunnitelmaa ylläpidetään ajantasaisena  sen 
laatimisen jälkeen. 
 
Suunnitelmakartoilla (kartat 1‐4) liitteessä 2 esitetyt palvelukohteiden opastusmer‐
kit  ovat  ohjeellisia  ja  opastusmerkkien  tarkempi  sisältö  ja  sijainti  määräytyvät 
opastelupakäsittelyn  yhteydessä. Lupakäsittelyssä  on  tärkeää  noudattaa  kaikissa 
ratkaisuissa alueellisia opastusperiaatteita. Suunnitelmakartoilla on esitetty palve‐
lukohteiden opasteet ja niitä koskevat muut tienviitat ja suunnistustaulut. Nykyisiä 
osoiteviittakohteita  on  esitetty  kartalla  vain,  jos  samaan  pystytystelineeseen  on 
tulossa  uusi  palvelukohteen  osoiteviitta. Osoiteviittakohteet  eivät  ole  sisältyneet 
suunnitteluun,  jos niissä esitetyt viitoituskohteet eivät  selkeästi koske vapaa‐ajan 
matkailua. Tällaisia ovat esim. majoituskohteet, jotka eivät täytä vähimmäiskritee‐
rejä. 
 
Palvelukohteiden  opastustauluina  käytetään  pääsääntöisesti  normaalikokoisia 
tauluja  tekstikoon ollessa  150 mm. Taajamissa  enintään  50 km/h nopeusrajoitus‐
alueella voidaan palvelukohteiden opastustauluina käyttää pienikokoisia  tauluja, 
joissa tekstikoko on 100 mm. Samalla alueella on käytettävä yhdenmukaista teksti‐
kokoa.  Osoiteviittojen  ja  palvelukohteiden  osoiteviittojen  sekä  näiden  ennakko‐
merkkien tekstikoko on 150 mm, kun tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai enemmän, 
muutoin  120  mm.  Paikannimikilvissä,  tienviitoissa  ja  paikalliskohteen  viitoissa 
käytetään pääsääntöisesti tekstikokoa 200 mm. Muilla kuin valtateillä nopeusrajoi‐
tuksen ollessa enintään 60 km/h, voidaan käyttää paikalliskohteen viitoissa myös 
150 mm tekstikokoa. Samalla alueella on käytettävä yhdenmukaista tekstikokoa. 
 
Opastusmerkkien  pystyttämisessä  noudatetaan  Tiehallinnon  ohjejulkaisua  ʺLii‐
kennemerkkien  rakenne  ja  pystytysʺ.  Pystytyspylväinä  käytetään  normaalisti  
Ø 90 mm teräsputkea, jonka ainevahvuus on 2 mm. Pystytysrakenteet mitoitetaan 
siten, että vinotukia ei käytetä. Jos taulun pinta‐ala on yli 12 m2, käytetään pysty‐
tysrakenteena ristikkorakenteista pylvästä tai vastaavaa järeämpää erikseen mitoi‐
tettavaa  törmäysturvallista  pystytysrakennetta. Opastusmerkit  asennetaan  riittä‐
vän  korkealle  (tavoite: merkin  alareuna  taajamassa  1,5 m  ja muualla  2,0 m  tien 
pinnasta) ja riittävän kauas ajoradasta (tavoite: merkin sisäreuna mahdollisuuksien 
mukaan 2,5 ‐ 6,0 m tien reunasta). 
 
Opastusmerkkiratkaisujen  ohjevuosi  on  opastuspaikkojen  osalta  2010  ja muiden 
opastusmerkkien osalta 2013. Suunnitelman mukaisille ratkaisuille voi hakea opas‐
telupia  suunnitelman  valmistumisen  jälkeen.  Viitoitus  on  uusittava  alueellisen 
opastussuunnitelman kaltaiseksi ennen ohjevuoden päättymistä. Viitoitusta uusit‐
taessa  tulee  huomioida merkkivalmistajien mahdollisesti  pitkittyvät  toimitusajat 
ohjevuoden 2013 lähestyessä. 
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Jos nykyiset palvelukohteiden opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastus‐
suunnitelman kanssa,  saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun  lu‐
pakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymä‐
aikaa  ei  noudateta,  jos  nykyinen  viitoitus  on  luvanvastainen  tai  virheellinen  tai 
lupaehtoja  on  rikottu  tai  nykyinen  viitoitus  estää  suunnitelman  toteuttamisen. 
Vuoden 2014 alussa  tienpitäjä poistaa kaikki suunnitelmasta poikkeavat opastus‐
merkit maastosta. 

6.1 Opastuspaikat 

Palvelukohteiden viitoitusratkaisujen  lähtökohtana  on,  että  tienkäyttäjille  jaetaan 
alueen  palveluista  ajan  tasalla  olevaa  tietoa  opastuspisteiden  opastuskartoissa. 
Maanteiden levähdys‐ ja pysäköimisalueille sijoitettavista opastuspisteistä sovitaan 
valtion  tienpitäjän  (ELY‐keskus)  kanssa.  Tällöin  valtion  tienpitäjä  myös  vastaa 
opastuspisteen  tienvarsiopasteiden  hankinnasta  ja  ylläpidosta.  Alueen  kuntien 
tulee  huolehtia  siitä,  että  opastuspisteissä  on  ajan  tasalla  olevat  opastuskartat  ja 
asianmukaisessa kunnossa olevat rakenteet. Opastuspisteissä tulee pyrkiä helposti 
ylläpidettäviin ratkaisuihin.  
 
Opastuskartoissa tulee esittää vähintään alueen tie‐  ja katuverkko, vesistöt, palve‐
lut ja aktiviteetit sekä päivämäärä, jolloin opastuskartta on painettu. Lisäksi alueen 
yrittäjillä on hyvä olla mahdollisuus osoittaa kohteensa yhteystietoja opastuskar‐
tan yhteydessä  esim. maksua vastaan. Maksulla kunta voi huolehtia  esimerkiksi 
karttojen ajan tasalla pitämisestä. Hyvin varustetusta opastuspaikasta tienkäyttäjä 
voi ottaa mukaansa myös ns. repäisykarttoja. Liikenneasemien yhteydessä voidaan 
sisätiloihin asentaa myös sähköisiä päätelaitteita tiedon saamiseksi.  
 
Matkailukeskusten yhteydessä olevien opastuspisteiden  sisältöön  tulee kiinnittää 
erityistä huomiota tuomalla esille pääasiassa matkailun kannalta merkittäviä käyn‐
tikohteita. Kohteiden esittelyssä  tulee antaa painoarvoa myös historiallisiin  ja  tai‐
teellisiin  nähtävyyksiin  sekä  luontokohteisiin,  erilaisiin  aktiviteetteihin  ja  teema‐
puistoihin. Matkailukeskuksen  opastuspisteessä  on  tärkeää  antaa  kokonaiskuva 
kyseisen alueen merkittävimmistä vapaa‐ajan matkailun palveluista  ja käyntikoh‐
teista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12.  Kaupunkien keskustoissa olevien opastus- tai matkailutoimistojen riittävä näkyvyys  
 on palvelun löytymisen kannalta oleellista. Kuva Raahesta. 
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Kuva 13.  Opastettavien opastuspaikkojen tavoitetilanne vuonna 2010.  

6.2 Palvelukohteet 

Suunnittelualueella on mahdollista viitoittaa  jokainen viitoituskelpoinen palvelu‐
kohde kohdekohtaisesti lukuun ottamatta Raahen kaupungin keskustaa, jossa kai‐
kille  viitoituskelpoisille  kohteille  ei  ole  ahtaassa  tie‐  tai  katuympäristössä  tilaa. 
Tästä syystä kaupunkirakenteen sisällä olevien kohteiden opastusratkaisut perus‐
tuvat opastuspisteissä  jaettavaan  informaatioon, yleiseen tie‐  ja katuverkon viitoi‐
tukseen sekä osoitejärjestelmään. 
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6.3 Yleisötilaisuuksien tilapäiset opasteet 

Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä pari päivää tai pisimmillään  jopa viikkoja 
kestäviä messuja,  näyttelyitä,  kokouksia,  urheilutilaisuuksia  tai  vastaavia,  joihin 
saapuu  runsaasti yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Yleisötilaisuuksien opastus 
edellyttää  aina  suunnitelmaa  ja  opasteluvan  hankkimista  tienpitäjältä.  Jatkossa 
tällainen  suunnitelma  voi  yksinkertaisimmillaan  perustua  pysyviin  telineisiin 
kiinnitettävien  tilapäisten  opasteiden  asettamiseen.  Tilapäisessä  opasteluvassa 
määritellään  tarkasti, milloin merkit  saa  asettaa  ja milloin  ne  tulee  viimeistään 
poistaa. 
 
Alueen  kunnat  voivat  halutessaan  käydä  neuvotteluja  Pohjois‐Pohjanmaan  elin‐
keino‐,  liikenne‐  ja  ympäristökeskuksen  (ELY‐keskus)  kanssa  pystytystelineiden 
sijaintien suunnittelemiseksi. Telineiden rakenne tulee olla sellainen, että siihen on 
helppo kiinnittää  tapahtumaopaste,  ja  toisaalta opasteen  tulee olla myös helposti 
poistettavissa.  
 
Kunnat  vastaavat  telineiden  suunnittelusta,  rakentamisesta  ja  kunnossapidosta 
omissa kohteissaan. Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskuksen ja kuntien kesken neuvo‐
tellaan toimintamalli,  joka mahdollistaa kunnan toimimisen myös lupaviranomai‐
sena ja ohjeistajana ao. telineisiin kiinnitettävien tilapäisten opasteiden käytössä. 

6.4 Opastusmerkkien peittäminen 

Opastusmerkki  tulee poistaa  tai peittää kokonaan palvelukohteen kiinnioloajaksi, 
jos toiminta on osan vuodesta suljettuna tai kokonaan keskeytyksissä. Tällöin kiin‐
teät  jalustat  voidaan  jättää  pystyyn, mutta maisemaa  rumentavat  pylväät  tulee 
poistaa. Merkin poistamiseksi ei hyväksytä merkin päälle kiinnitettävää  jätesäkki‐
muovia  tai merkin  kääntämistä  tien  suuntaiseksi,  vaan mikäli merkki  peitetään, 
tulee peittämiseen käyttää tarkoitukseen valmistettuja väriltään harmaita peitteitä 
tai suojia. Ennen opastusmerkin valmistamista tulee ottaa huomioon opastusmer‐
kin ajan tasalla pidon ja muun kunnossapidon erityisvaatimukset. 
 
Jos kohteen palveluista vain osa on väliaikaisesti poissa toiminnasta, tulee kyseisiä 
toimintoja osoittavat tunnukset peittää merkin pohjavärin mukaisella peitelevyllä. 
Jos tunnusten määrä muuttuu, tulee peitelevyn olla tunnuskentän laajuinen. Peite‐
levy tulee kiinnittää siten, että opastustaulun ja peitelevyn väliin jää pieni tuuletus‐
rako. 

6.5 Suunnitelman ylläpito 

Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskuksen, seutukuntien ja alueen kuntien tehtävänä on 
huolehtia siitä, että nyt valmistunut seudullinen opastussuunnitelma pidetään ajan 
tasalla. Kokonaisvaltainen opastussuunnitelman  tarkistaminen  tulee  tehdä keski‐
määrin  10  vuoden  välein  tai  useammin,  jos  uusia  opastelupia  ei  voida  käsitellä 
alueellisten viitoitusperiaatteiden perusteella nopeasti  ja sujuvasti, tie‐  ja katuver‐
kossa tapahtuu muutoksia tai  jos tavoitetilan opastusmerkkisuunnitelmien ylläpi‐
täminen ei ole onnistunut. 
 
Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskus ylläpitää sähköistä suunnitelma‐aineistoa kuntien 
sille toimittamien tietojen pohjalta. Suunnitelma tallennetaan Pohjois‐Pohjanmaan 
ELY‐keskuksen toimesta palvelimelle, josta se on eri osapuolten käytettävissä. 
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7 Opastuksen toteuttaminen 

7.1 Opastelupa 

Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Maanteiden osalta 
luvan  myöntää  elinkeino‐,  liikenne‐  ja  ympäristökeskus  (ELY‐keskus),  kadulla 
kunta  ja yksityisellä  tiellä  tiehoitokunta. Yksityisellä  tiellä merkin pystyttämiseen 
tarvitaan  lisäksi  kunnan  suostumus.  Jos  kohde  sijaitsee  esimerkiksi  yksityistien 
varrella ja kohde halutaan opastettavaksi maantieltä alkaen, tarvitaan viitoituslupa 
kaikilta osapuolilta,  joiden väylien varteen merkkejä aiotaan pystyttää. Tällaisessa 
tapauksessa,  jossa  lupa haetaan myös ELY‐keskuksesta, saa  luvanhakija  liikenne‐
merkkien mitoituskuvat oheistuotteena perille asti. Muussa  tapauksessa  luvanha‐
kija saa mitoituskuvat ao. kunnasta tai luvanhakijan on hankittava liikennemerkki‐
en mitoituskuvat itse. 
 
ELY‐keskuksen Lupapalvelut vastaa nykyisin valtakunnallisesti maanteiden opas‐
telupien käsittelystä. Lupapalvelut sijaitsee Pirkanmaan ELY‐keskuksessa Tampe‐
reella, mutta kaikissa ELY‐keskuksissa on  lupayhdyshenkilöt. He  toimivat  tarvit‐
tavissa määrin Lupapalvelujen apuna  lupa‐asioiden valmistelutyössä, maastokat‐
selmuksissa  ja  opastettavien  kohteiden  arvioinnissa. Opastelupaa  varten  pyyde‐
tään useissa tapauksissa ulkopuolisen tahon antama lausunto tai arvio. 
 
Kaikki uudet opasteluvat ovat määräaikaisia,  joiden kesto on yleensä viisi vuotta. 
Täten  olosuhteiden muutokset voidaan  ottaa nopeasti huomioon. Määräaika voi 
olla lyhyempi, esimerkiksi vain osan vuotta avoinna olevan palvelun tapauksessa, 
tai  pidempi,  esimerkiksi  merkittävän  historiallisen  nähtävyyden  tapauksessa. 
Opasteluvassa määritetään ehtoja,  jotka antavat  lupaviranomaiselle oikeuden pe‐
rua tai muuttaa luvan sisältöä. Niitä voivat olla esimerkiksi lainsäädännön tai vii‐
toitusohjeiden  muuttuminen  taikka  tieverkossa,  alueellisessa  palvelutarjonnassa 
tai  muussa  ympäristötekijässä  tapahtuneet  muutokset  tai  alueellisessa  opastus‐
suunnitelmassa todetut ratkaisut. Mikäli opasteluvan perusteissa ei ole tapahtunut 
muutoksia, luvan uusimisen yhteydessä ei peritä uutta lupamaksua. 
 
Opasteluvan  muutoksissa  on  siirtymäaika,  joka  yleensä  kestää  voimassaolevan 
opastelupakauden loppuun saakka. Jos opasteluvassa ei ole määritelty lupakautta, 
niin vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla maastossa vuoden 2013 lop‐
puun  saakka. Opastuspisteiden  ja  ‐toimistojen osalta määräaika oli vuoden  2009 
loppuun mennessä. Siirtymäaikaa ei sovelleta, jos toteutettu viitoitus on luvanvas‐
tainen tai muuten virheellinen tai lupaehtoja on rikottu tai nykyinen viitoitus estää 
opastussuunnitelman  toteuttamista.  Myös  tienparannustoimenpiteistä  johtuvat 
muutokset  tieverkossa voivat  aiheuttaa  tarpeen muuttaa opastuksen  ja opastelu‐
van sisältöä kesken lupakauden.  
 
Maanteille tulevan palvelukohteen opastusmerkin opasteluvan hakemus on saata‐
vissa  ja tulostettavissa ELY‐keskuksen www‐sivuilta (raportin painohetkellä vielä 
taustapalvelusta  www.tiehallinto.fi/luvat),  minkä  lisäksi  sen  voi  tilata  ELY‐
keskuksen Lupapalveluista. Www‐sivuilla on myös muuta tietoa palvelukohteiden 
opastusmerkeistä ja lupa‐asioista. Kadulla ja yksityistiellä opaste edellyttää yleensä 
toimenpideluvan,  joka  hankitaan  kunnan  rakennusvalvonnasta  tai  vastaavalta 
taholta. Hakulomakkeet löytyvät yleensä kunnan www‐sivuilta. 
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Luvat  ovat  maksullisia.  Samaan  pystytystelineeseen  tulevat  palvelukohteiden 
opasteet voidaan anoa samalla kertaa, jolloin lupamaksu voidaan jakaa useamman 
toimijan kesken. Tällöin myös pystytystelineiden ja merkkien mitoitus tulee kerral‐
la oikein ilman toteutusvaiheen lisäkustannuksia. 
 

7.2 Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 

Palvelukohteiden  opastusmerkkeinä  käytetään  tieliikenneasetuksen mukaisia  lii‐
kennemerkkejä, joista tienpitäjällä on kokonaisvastuu. Palvelukohteen opasteluvan 
haltija vastaa  luvan mukaisen opastuksen  toteuttamiskustannuksista. Kustannuk‐
siin sisältyvät myös muille osapuolille syntyvät kustannukset,  jos näiden opastus‐
merkkien sisältö tai sijoituspaikka muuttuu uusien opastusmerkkien vaikutukses‐
ta.  Viimeisimmän  opasteluvan  haltija  joutuu  kustantamaan myös  uuden  luvan 
edellyttämät muutokset muiden  luvanhaltijoiden opastusmerkkeihin. Uusia opas‐
tusmerkkejä pystytettäessä on kaikki  lupapäätöksen vastaiset vanhat merkit pois‐
tettava. 
 
Luvanhaltija  saa  opasteluvan  liitteenä  luettelon  Liikenneviraston  auditoimista 
liikennemerkkien valmistajista,  joilta  luvanhaltija voi hankkia opastusmerkit. Lu‐
vanhaltijan on otettava yhteyttä Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympä‐
ristökeskuksen  yhteyshenkilöön  ennen  opastusmerkkien  asennusta.  Luvanhaltija 
voi  hankkia  asennustyön  ELY‐keskuksen  alueurakoitsijalta  tai muulta  sellaiselta 
urakoitsijalta, joka täyttää tiellä suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee 
liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskevan ELY:n ohjeistuksen. Lisätietoa 
maanteiden varsille  tulevien opasteiden pystytysrakenteista  saa paikallisen ELY‐
keskuksen  liikenne  ja  infrastruktuuri  ‐vastuualueelta  sekä  asianomaisen  kunnan 
teknisestä toimesta. 
 
Maanteillä palvelukohteen opastemerkkien hoito kuuluu ELY‐keskuksen alueura‐
koita  koskeviin  sopimuksiin  vastaavasti  kuin muut  liikennemerkit. Hoitoa  ovat 
muun muassa  lian,  lumen  ja  jään  poisto,  normaali  säännöllinen merkkien  pesu 
sekä pienehköjen vaurioiden korjaus,  esimerkiksi  jalustan  suoristaminen  auraus‐
lumen jäljiltä. 
 
Opasteluvan  haltija  vastaa  opastusmerkin  ylläpitokustannuksista  eli merkin  tai 
tukirakenteiden uusimisesta, kun ne ovat  tulleet elinkaarensa päähän. Merkki on 
uusittava, kun se on niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä normaaleja liikenne‐
merkille  asetettuja  kuntoluokituskriteerejä.  Mikäli  huonokuntoinen  merkki  jää 
uusimatta,  opastelupa  voidaan  sen  perusteella  peruuttaa.  Vastaava  opasteiden 
kuntovaatimus on sovellettavissa myös muille teille kuin maanteille.  
 
Jos  opastusmerkki  vaurioituu  esimerkiksi  auton  törmätessä  siihen,  liikenne‐
vakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen. Mikäli syyllistä ei saada selville, 
joutuu  luvanhaltija maksamaan merkin uusimisesta aiheutuvat kustannukset.  Jos 
luvallisia opastusmerkkejä on tarpeen muuttaa tai uusia tienpitäjän omien toimen‐
piteiden, kuten esimerkiksi liittymäjärjestelyjen tai muiden tienparannustoimenpi‐
teiden takia, ELY‐keskus vastaa maantiellä merkkien uusimiskustannuksista myös 
palvelukohteiden opastusmerkkien osalta. 
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Palvelukohteiden opastusmerkkien toteuttamisen kustannusjakoperiaate: 
 

• Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus 
o muutokset ja täydennykset tienviitoituksessa 
o maantien  suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat  ja paikallis‐

kohteiden viitoituksen ennakkomerkit maantiellä 
o maantien L‐ tai P‐alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa osoittavat pal‐

velukohteiden opastustaulut 
 

• Kunnat  
o muutokset  ja  täydennykset katuverkon  ja kunnan hoidossa olevien 

yksityisteiden viitoitukseen 
o kadun tai yksityistien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat 
o kunnan tai matkailualueen opastuspisteiden opastuskartat 
o muualla kuin maantien L‐  tai P‐alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa 

osoittavat  palvelukohteiden  opastustaulut  (esim.  liikenneaseman 
piha tai torialue) 

o tilapäisten yleisötilaisuuksien opasteita varten rakennettavat kiinte‐
ät pystytystelineet 
 

• Yritykset ja muut vastaavat tahot 
o palvelukohteiden  yrityskohtaiset  opastusmerkit  ja  näiden  ennak‐

komerkit  
o palvelukohteiden yrityskohtaiset osoiteviitat  (musta‐  ja  ruskeapoh‐

jaiset) ja osoiteviitan ennakkomerkit 
o tilapäisten yleisötilaisuuksien opasteet  
o muualla  kuin maantien L‐  tai  P‐alueella  sijaitsevaa  luontokohteen 

opastuspaikkaa  osoittavat  palvelukohteiden  opastustaulut  (esim. 
piha‐alue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 14.  Opasteluvan haltija vastaa merkin uusimisesta sen tullessa elinkaarensa päähän. Jos  
 merkki jätetään uusimatta, voidaan opastelupa evätä.   
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8 Liitteet 
 
Liite 1:  Yleisötilaisuuden opasteiden kiinteän pystytystelineen mitoitus 
 
 
Liite 2:  Alueen kuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma 
  Kartta 1:  Haapaveden‐Siikalatvan seutukunta 
  Kartta 2:  Nivala‐Haapajärven seutukunta 
  Kartta 3:  Raahen seutukunta  
  Kartta 4:  Ylivieskan seutukunta 
 
 
Liite 3:  Poistettavat palvelukohteen opasteet 
  Kartta 1:  Haapaveden‐Siikalatvan seutukunta 
  Kartta 2:  Nivala‐Haapajärven seutukunta 
  Kartta 3:  Raahen seutukunta 
  Kartta 4:  Ylivieskan seutukunta 
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Kiinteän pystytystelineen malli tilapäiselle                Liite 1 (1/2) 
tapahtumaopasteelle, tyyppipiirustus                  
   
 

                  



 

Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksen raportteja   32 

Liite 1 (2/2)  Kiinteän pystytystelineen malli tilapäiselle  
  tapahtumaopasteelle, tyyppipiirustus 
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