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Palvelukohdeopasteista 

Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset 

Sopimukset 

 

Liikennemerkkejä ja –opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968 

Yleissopimuksessa liikennemerkkien ja niissä olevien tunnuksien, 

liikenneopasteiden ja tiemerkintöjen kansainvälinen yhtenäisyys todettiin 

välttämättömäksi kansainvälisen tieliikenteen helpottamiseksi ja 

liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. Yleissopimukseen lukeutuvia tienkäyttäjille 

hyödyllisiä palveluja osoittavia merkkejä ovat: autokorjaamo, puhelin, 

huoltoasema, hotelli tai motelli, ravintola, virvokkeita tai kahvila, levähdysalue, 

ulkoilureitti, leirintäalue, matkailuajoneuvoalue, leirintä- ja matkailuajoneuvoalue ja 
retkeilymaja. 



Liikennemerkkejä ja –opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävä 

eurooppalainen sopimus, Geneve 1.5.1971 

Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävässä 

eurooppalaisessa 

sopimuksessa tienkäyttäjille hyödyllisiä palveluja osoittavia 

merkkejä täydennettiin seuraavilla merkeillä: radioasema (jossa jaetaan 

liikenneinformaatiota), yleinen käymälä ja uimaranta tai uimahalli. 

YK:n liikennemerkkejä ja –opasteita koskeva suositus, Geneve 5.5.1997 

Liikennemerkkejä ja –opasteita koskevassa suosituksessa jäsenmaita kehotettiin 

käyttämään matkailukohteisiin opastavissa viitoissa, joita ei ole määritelty 

liikennemerkkisopimuksessa, ruskeaa väriä merkin pohjassa tai tunnuksessa 

matkailullisesti kiinnostavien kohteiden osoittamiseen. Samassa yhteydessä 
lisättiin opastuspiste tienkäyttäjille hyödyllisiä palveluja osoittaviin merkkeihin. 



Tavoitteet 

Maantiellä tienkäyttäjää opastetaan paikasta toiseen suunnistustauluilla ja 

viitoilla. Matkan aikana tarvittavat palvelut voidaan osoittaa tienkäyttäjien 

palvelukohteiden viitoitukseen tarkoitetuilla opastustauluilla, osoiteviitoilla, 

osoiteviitan ennakkomerkeillä sekä yleisötilaisuuksien ja tilapäisten 

myyntipaikkojen viitoitukseen tarkoitetuilla merkeillä. Tienkäyttäjä muodostaa 

mielikuvan palveluista viitoituksessa esitettyjen tunnusten mukaan. Siksi 

kohteen palvelujen on vastattava vähintään viitoituksen perusteella saatua 

kuvaa. 

Palvelukohteiden viitoitusratkaisuissa ensisijainen lähtökohta on 

tienkäyttäjän ja viitoituksen liikenteelliset tarpeet. Palveluja tarjoavan 

yrittäjän omat tarpeet palvelujensa esittämiseen otetaan mahdollisuuksien 

mukaan huomioon. 

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



Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat: 

 
• Kaikkien viitoitettavien palvelujen, nähtävyyksien, aktiviteettien ja 

maaseutuyritysten on oltava hyvätasoisia ja viitoituskriteerit 

täyttäviä. Lisäksi kohteiden laadun on vastattava viitoituksen 

perusteella saatua mielikuvaa. 

• Kaikissa viitoitusratkaisuissa on liikenneturvallisuudesta 

huolehtiminen yksi tärkeimpiä kriteerejä. Siksi on huolehdittava siitä, 

ettei liian suuri opastusmerkkien määrä heikennetä autoilijan 

mahdollisuuksia toimia turvallisesti ja toisaalta siitä, ettei viitoituksen 

puute tai opastusmerkkien väärä sijoittelu aiheuta yllättäviä 

päätöksentekotilanteita. 

• Yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

• Opastusmerkeissä käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia 

tunnuksia. Myös opastuspisteiden opastuskartoissa käytettävien 

tunnusten on oltava yhtenäisiä ja kansainvälisesti ymmärrettäviä. 



Esimerkkejä palvelukohteiden viitoituksessa käytettävistä merkeistä. 







Palvelukohdeopasteita 







Määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta 

1 § Määräyksen tarkoitus 

Tämän määräyksen tarkoituksena on antaa tarpeellisia määräyksiä 
maantielain 52 §:ssä tarkoitetun tienpitoviranomaiselle tehtävän 
ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä. Lisäksi määräyksen 
tarkoituksena on antaa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tarkempia 
määräyksiä maantielain 52 ja 52 a §:ssä tarkoitettujen mainosten ja 
ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta. 

2 § Määräyksen soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan tienvarsimainontaan ja -ilmoitteluun asemakaava-alueen 

ulkopuolella tai asemakaava-alueella maankäyttö- ja 

rakennuslain 83 §:n 4 momentissa tarkoitetulla liikennealueella. 

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu 



Tienvarsimainoksista 

 
 

• Tienvarsimainontaa koskeva lainsäädäntö muuttui 15.8.2016 ja pysyväisluonteisten 
mainosten sijoittamisessa siirryttiin ilmoitusmenettelyyn. Asia käsiteltävä 30 päivän 
sisällä. 

• Mainos sijoitetaan yleensä maantien suoja-alueen ulkopuolelle 
• Tiealueella olevat ja välitöntä vaaraa aiheuttavat, kuten näkemää estävät mainokset 

poistetaan välittömästi (poistokustannukset voidaan periä mainoksen asettajalta). 
 



Tienvarsimainokset 



•Liikenneviraston määräys: 
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lm_2016_tienvarsimainos_
web.pdf 

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lm_2016_tienvarsimainos_web.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lm_2016_tienvarsimainos_web.pdf
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