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1

Lähtö
ökohdat

Palve
elukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille
t
e palveluja ta
arjoavia palv
veluyrityksiä jja -toimintoja
a. Tällaisia ovvat esim. ho
otellit, retkeily
ymajat, leirin
ntäalueet, kahvila- ja ravintolapalvelu t, erilaiset ak
ktiviteetit
ja nähtävyydet. Myös
M
paljon liikennettä aiiheuttavat ko
ohteet, kuten uimapaikat,, museot, hu
uvipuistot
pastettu opa
astusmerkein
n. Palvelukoh
hdetunnuksinn opastetaan lisäksi
ja lasskettelukeskukset on op
yleise
een turvallisu
uuteen ja ma
atkantekoon liittyviä palve
eluita, joita ovat
o
esimerkkiksi ensiapu tai huoltoase
ema. Palvelukohteiden op
pastukseen kkäytetään errilaisia opastu
usmerkkejä jja kohdetunn
nuksia.
Opasstusmerkkien
n asettaminen ja ylläpito ovat yleensä opastettav
van kohteen ylläpitäjän vastuulla.
v
Opasstusmerkit ed
dellyttävät tie
enpitäjän lupa
aa.

1.1 Palvelu
ukohteide
en opasttusjärjes
stelmä
Maan
ntiellä viitoitu
uksen tarkoituksena on yyhdessä asia
anmukaisen tiekartan
t
kannssa, johon tienkäyttäjä tu
utustuu enne
en matkalle lähtöä, opasttaa tienkäyttä
äjä kohteese
een edullisintta reittiä. Palvelukohteiden
n viitoitus täyydentää reitttiopastusta o
osoittamalla tienkäyttäjäll
t
e tämän maatkan aikana tarvitsemia p
palveluja. Op
pastusjärjeste
elmän rakenn
ne muodostu
uu kolmesta tasosta (kuvva 1-1).

Kuva 1-1.

Opasstusjärjestelmä
än kolmitasoin
nen rakenne (Lähde: Tiehallinnon ohjejjulkaisu: Palve
elukohteiden viitoitus).
v

Ensiimmäinen taso
t
- Tieka
artat ja tiev
verkon viito
oitus
Tienkkäyttäjä suun
nnistaa tieve
erkolla tiekarttassa esitetty
yihin kohteis
siin vertailem
malla tiekartta
aa ja tieverko
on viitoitusta
a toisiinsa. Suunnistamin
S
nen tieverkolla on mahd
dollista tunnisstamalla tien
nviitoista
tiekarrtalla esiintyvvät tienumero
ot ja maantie
eteelliset eris
snimet.

Toin
nen taso - Opastuspai
O
ikat
Kohd
dealueella tie
enkäyttäjä ta
arvitsee useiin tarkempaa tietoa koh
hteen sijainnnista tai mon
nimuotoisemp
paa tietoa sijaintiympäris
stönsä palve
eluista kuin mitä tiekartta tarjoaa. O
Opastuspaik
kassa on
vähin
ntään ulko- ta
ai sisätiloihin sijoitettu alu
ueellinen opa
astuskartta (o
opastuspistee) tai sisätiloiihin sijoitettu opastuspäätte tai matkailuneuvontapiiste (opastus
stoimisto).

Pohjois-Sa
avon elinkein
no-, liikenne- ja ympäristö
ökeskuksen jjulkaisuja 12|2011
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Opastusspaikkojen tehtävä
t
on opastaa
o
tien
nkäyttäjä sillle tielle, josta lopulliseeen määränpä
äähän
käännyttään. Hyvin varustetusta
v
opastuspaikkasta tienkäy
yttäjä voi otta
aa mukaansaa alueen matkailupalveluja esittelevän
n kartan, joka
a toimii varm
mistuksena matkalla perille
e.

Kolmas
s taso - Lä
ähiviitoitus
Tienkäyyttäjä ohjataan perille kohteeseen
k
llähiviitoituksella. Lähiviittoituksen peerustyökaluja
a ovat
osoitejä
ärjestelmää tu
ukevat tien- ja kadunnim
mikilvet sekä lähi-, paikalllis- ja erityiskkohteita osoittavat
tienviitat, joita täyde
ennetään tarv
vittaessa pa lvelukohteide
en opastusm
merkeillä ja eerilaisilla toim
mintoja
oilla.
kuvaavilla osoiteviito
Ajoneuvvonavigaattoreiden yleis
styminen korrvaa mm. tiekartan
t
käy
yttötarvetta. Palvelukohtteiden
lähiopasstus on kuite
enkin edellee
en tärkeää ttienkäyttäjien
n ohjaamisek
ksi haluamiinnsa palveluk
kohteisiin.

1.2 P
Palvelukkohteiden
n opastussmerkit
Käytetttävät liiken
nnemerkit ja
j tunnukse
et
Tienkäyyttäjille tarkoitettuja palveluja osoiteta an tieliikenne
easetuksen mukaisilla (kkuva 1-2)
- palve
elukohteen opastustaulu
o
illa (A- ja B-ttyypit)
- palve
elukohteen erkanemisviit
e
talla
- palve
elukohteen osoiteviitalla
o
- palve
elukohteen osoiteviitan
o
ennakkomerk
e
killä ja
- matkkailutiemerke
eillä.

Kuva 1-2
2.

Palvelukkohteen opasttuksessa käyte
tettävät liikenn
nemerkit.

Palvelukkohteen opa
astustauluja käytetään kkauempaa ta
apahtuvaan opastukseen
o
n mm. silloin
n, kun
reitti opa
astettavaan kohteeseen kääntyy riste
eyksissä. Sa
amassa pysty
ytystelineesssä voi olla yle
eensä
enintään
n kolmen ko
ohteen opas
stus. Saman
n pystytystelineen taulus
ssa voidaan esittää yhte
eensä
enintään
n kymmenen
n tienkäyttäjä
älle tarkoitetttua tietoa, jo
oita ovat tunn
nukset, nuoleet, nimet, au
ukioloajat ja e
etäisyydet.
Palvelukkohteen oso
oiteviittaa ja sen
s ennakko
omerkkiä käy
ytetään lähio
opastuksena osoittamaan
n kohteeseen
n johtavaa liitttymää.
Yleisötillaisuuksien ja matkailijoitta palveleva
an myyntitoim
minnan opastuksessa vo idaan käyttä
ää tilaopasteita. Yle
eisötilaisuuks
silla tarkoitettaan yleensä
ä muutaman päivän, pisiimmillään viikkoja,
päisiä o
10
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kestä
äviä messuja
a, näyttelyjä,, kokouksia, urheilutilais
suuksia tai muita
m
tapahttumia, joihin saapuu
runsa
aasti yleisöä paikkakunn
nan ulkopuol elta. Myös tilapäiset
t
opa
asteet edellyyttävät tienpitäjän eli
maan
nteillä paikallisen ELY-ke
eskuksen lupa
aa.
Palve
elukohteiden opastusmerkeissä käyttetään tieliike
enneasetuks
sen mukaisiaa tunnuksia (kuva 13). Pa
alvelukohtee
et voidaan ryh
hmitellä
- tienvarsipa
alvelut
alvelut
- majoituspa
et
- nähtävyyde
- aktiviteetit
- maaseutuyyritykset.

a 1-3.
Kuva

Pa
alvelukohteen
n opastuksesssa käytettäv
vät tunnukse
et.

Kohd
deopastuksesssa voidaan käyttää musstapohjaisia osoiteviittoja
o
muihin kuin edellä kuvvattuihin palvvelukohteisiin
n. Tyypillisiä mustapohja
aisen osoiteviitan käyttökoohteita ovvat esimerkikksi erilaiset virastot
v
ja la
aitokset, kirja
asto, hautaus
smaa tai terv
rveyskesku
us. Mustapohjaista osoite
eviittaa voida
aan usein kä
äyttää myös sellaisten koohteiden opa
astuksessa, jo
oissa palvelukohteen tunn
nuksen edelllytykset eivätt täyty. Mustapohjaiset ossoiteviitat eiv
vät sisälly täh
hän suunnitelmaan.

Käyttettävät värrit
Palve
elukohteiden opastusmerrkeissä käyte
etään sinistä
ä ja ruskeaa
a pohjaväriä. Opastusme
erkin väri
riippu
uu palvelukohteen sisällö
östä. Sininen
n on perusvä
äri osoitettae
essa kaikille tienkäyttäjillle, kuten
matka
ailijoille, amm
mattiautoilijoille ja liikema
atkustajille ta
arkoitettua yleisesti matkkoihin liittyvä
ää palvelua (p
päätoiminnon
n tunnus 711 - 742). Ru
uskea on pe
erusväri osoittettaessa vaapaa-ajan ma
atkailuun
liittyvää palvelua (päätoiminno
on tunnus 77
71 - 774). Ko
ohteen päätu
unnus määritttää käytettäv
vän pohmerkeissä voidaan
v
tarviittaessa yhd
distää sekä sinistä että ruskeaa perusväriä.
javäriin. Opastusm
Esimerkkejä värie
en käytöstä palvelukohte
p
eiden opastus
smerkeissä on
o kuvassa 11-4. Tarkemmin väriäytöstä eri tila
anteissa on ohjejulkaisus
o
ssa "Palveluk
kohteiden viitoitus".
en kä
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o-, liikenne- ja
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Kuva 1--4.

Esimerkkejä värie
en käytöstä p
palvelukohteiden opastus
smerkeissä.

Palvelu
ukohteiden
n opastusm
merkkiuudis
stus vuonn
na 2007
Vuonna
a 2007 tehtiin
n laaja opastu
usmerkkiuud
distus. Merkitttävimmät mu
uutokset olivvat:
-

Palvelukohteiden
n opastukses
ssa otettiin käyttöön run
nsaasti uusia
a tunnuksia (esim. museo tai
oriallinen rakennus, luonttokohde, näkköalapaikka, eläintarha tai -puisto, goolf-kenttä, hu
uvi- ja
histo
teem
mapuisto, aamiaismajoitu
us, suoramyyyntipaikka, käsityöpaja,
k
kotieläinpihaa ja ratsastuspaikka).

-

Opasstusmerkeisssä otettiin kä
äyttöön ruske
ea pohjaväri vapaa-ajan matkailuun
m
li ittyville palve
eluille.

-

Uute
ena liikennem
merkkinä ote
ettiin käyttöö
ön ruskeapoh
hjainen palvelukohteen oosoiteviitta ja sen
enna
akkomerkki, joissa
j
voidaa
an esittää ykksi ruskeapoh
hjaisen merk
kkiryhmän tunnnus.

-

Aiem
mmin kokeilu
ulupiin perustunut matka
ailuteiden viittoitus virallis
stettiin. Matkkailutietunnus
sta on
jatko
ossa mahdollista käyttää yksittäisen palvelukohte
een tai matk
kailutieinform
maatiota sisältävän
opasstuspaikan opastuksessa
a.

-

Aiem
mmin maase
eutuyritysten opastuksesssa käytetty mustapohjainen ”tähkäm
merkki” jäi pois
p
ja
maaseutuyrityste
en viitoitus ta
apahtuu jatko
ossa ruskeap
pohjaisten tunnusten avu lla.

Palvelukkohteiden viiitoitus tulee muuttaa uu
usien käytän
ntöjen muka
aiseksi vuodden 2013 lop
ppuun
mennesssä. Opastusspaikkojen viitoitus tuli uu
usia vuoden 2009
2
loppuun mennessää.

12
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1.3 Palvelu
ukohteide
en seudu
ullinen opastussu
o
uunnitelm
ma
Palve
elukohteiden alueellisia opastussuunn
o
nitelmia tehd
dään kolmella
a tasolla:
1. Pa
alvelukohteiden maaku
unnallinen o pastussuun
nnitelma
- Maakuntaa
a tai vielä laa
ajempaa alue
etta käsittävä
ä opastussuu
unnitelma.
2. Pa
alvelukohteiden seudulllinen opasttussuunnitelma
- Useita kunttia tai tiejaks
soja käsittävä
ä opastussuu
unnitelma.
3. Pa
alvelukohteiden paikallinen opastu
ussuunnitelm
ma
- Esimerkikssi matkailualuetta, kunna
an keskusta
aajamaa tai ylipäätänsää
paljon palveluja käsittäv
vän alueen o
opastussuunnitelma.

nna 2008 laa
adittu Savo-K
Karjalan maa
akuntien opa
astussuunnittelma sisältäää sekä Poh
hjois-KarVuon
jalan että Pohjoiss-Savon maa
akunnalliset osuudet. Tä
ässä maakun
ntatason suuunnitelmassa
a esitetyt
hjanneet täm
män seututas
son suunnitelman laadintaaa (kuva 1-5
5).
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Seudullisessa opastussuunnitelmassa kartoitetaan kaikki viitoituskelpoiset palvelukohteet sekä
inventoidaan kohteiden nykyinen viitoitus, täsmennetään yleisiä viitoitusperiaatteita alueellisiin
olosuhteisiin paremmin sopiviksi ja laaditaan kartoille alueellisten periaatteiden mukaiset opastusmerkkisuunnitelmat.
Suunnitelmassa esitetään, millaisin opastusmerkein ja kuinka kaukaa yksittäisen palvelukohteen
opastus voidaan toteuttaa. Suunnitelma ohjaa palvelukohteiden opastuksen toteuttamista, mutta
lopullisesti yksittäisen kohteen opastuksen toteuttaminen ratkaistaan asiaa koskevan lupahakemuksen perusteella, jolloin tarkistetaan lupapäätökseen vaikuttavien tietojen ajantasaisuus. Suunnitelman avulla yrittäjät ja muut palvelukohteiden haltijat voivat arvioida opastuksen toteutustapaa
ja laajuutta. Suunnitelma nopeuttaa lupakäsittelyä.
Vaikka tietty palvelukohde on suunnitelmassa merkitty opastettavaksi, ei tämä edellytä opastuksen
toteuttamista, vaan asia on palvelukohteen haltijan ratkaistavissa. Toisaalta se, että tiettyä palvelukohdetta ei ole merkitty suunnitelmassa opastettavaksi, ei välttämättä estä opastusluvan saamista varsinkaan, mikäli tilanne on muuttunut suunnitelman laatimisvaiheessa käytettävissä olleista
tiedoista. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä ELY-keskuksen lupayhdyshenkilöön,
joka voi arvioida tilanteen ja antaa ohjeita ennen lupahakemuksen laatimista.

Kolin alueella paikallinen opastussuunnitelma
Kolin alueella on niin runsaasti erilaisia opastettavia kohteita, että osana tätä suunnitelmaa Kolin
alueelle on laadittu tarkempi yksittäiset opastusmerkit sisältävä paikallinen opastussuunnitelma.

1.4 Suunnitelman rajauksia
Suunnitelma perustuu vuoden 2011 tilanteeseen
Palvelukohteiden osalta suunnitelman lähtökohtana on vuoden 2011 tilanne. Tilanne kuitenkin
muuttuu jatkuvasti: uusia palvelukohteita syntyy, vanhoja poistuu ja toimivien kohteiden palvelutarjonta muuttuu, jolloin voi olla tarpeen tarkistaa opastuksen sisältöä ja laajuutta. Tämän vuoksi
suunnitelma on ohjeellinen ja tilanne tarkistetaan opastuslupahakemuksen käsittelyvaiheessa.

Suunnitelma koskee maanteitä
Tienpitäjä päättää liikennemerkkien asettamisesta. Tienpitäjänä toimii maanteillä ELY-keskus,
kaduilla kunta ja yksityisteillä yksityistiekunta. Palvelukohdeopasteiden asettaminen edellyttää
tienpitäjän lupaa.
Tämä suunnitelma koskee valtion maanteitä. Katuja ja yksityisteitä on käsitelty opastuksen jatkuvuuden varmistamiseksi tapauksissa, joissa maantieltä alkava viitoitus on tarpeen johtaa kadun tai
yksityistien kautta.
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- kantateitä
201 km
k
- seututeitä
1210 km
k
- yhdysteitä
nnittelualueen
n kautta kulk
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Alueen erikoisuus on Manner-Suomen ainoa virallinen jäätie Pielisen poikki Kolilta Vuonislahteen.
Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä palvelukohteiden opastuksen kannalta, koska pysyvää opastusta ei voida osoittaa jäätien kautta.
Palvelukohteiden opastuksen toteuttamismahdollisuuksien kannalta maantiet on jaettu kolmeen
ryhmään:
- moottoritie ja moottoriliikennetie
- valtatie ja kantatie
- seututie ja yhdystie.
Suunnittelualueella ei ole moottori- tai moottoriliikenneteitä, joilla palvelukohteiden opastuksen
kannalta on tiukimmat periaatteet. Valta- ja kantateitä, joilla opastuskynnys on muuta tiestöä tiukempi, on yhteensä 295 km. Pääosa maantieverkosta yhteensä 1411 km on seutu- ja yhdysteitä,
joille opastuksen järjestäminen on helpompaa.
Lieksan ja Nurmeksen kaupunkitaajamissa maanteitä ovat ainoastaan läpi tai ohi kulkevat kantatiet, muuten väylät ovat katuja. Juuan ja Valtimon kirkonkylien pääväylät ovat maanteitä.

Matkailun ja yritystoiminnan organisaatiot
Matkailuun liittyvät alueelliset myynti- ja markkinointiorganisaatiot ovat keskeinen yhteistyötaho
alueellisia opastussuunnitelmia laadittaessa. Ne toimivat usein opastustoimistojen ylläpitäjinä. Ne
tuntevat hyvin alueen matkailuyrittäjät ja heidän opastustarpeensa.
Kunnan tehtävänä on edistää ja tukea oman alueensa matkailua ja matkailuyrittäjiä. Kunnat tuottavat matkailuesitteitä ja muuta matkailua tukevaa aineistoa. Usein kunnat ovat mukana ylläpitämässä opastustoimistoja. Maanteiden levähdys- ja pysäköintipaikoilla ja muilla yleisillä paikoilla
sijaitsevien opaskarttojen ylläpito on yleensä kuntien vastuulla. Kuntapuolella matkailuasioiden
organisointi on toteutettu vaihtelevasti; osassa kuntia on matkailuasioita hoitavaa omaa henkilöstöä, mutta yleisesti kunnat ostavat palveluja matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatioilta, joissa ne ovat osakkaina tai omistajina.
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy Pohjois-Karjalan matkailun alueorganisaatio, joka vastaa alueen
yhteisestä matkailumarkkinoinnista, tuotekehityksestä, kokous- ja kongressipalvelujen tuottamisesta, matkailupalvelujen myynnistä sekä matkailuneuvonnasta. Markkinointi- ja myyntityön lisäksi
yhtiö osallistuu maakunnan matkailun kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden, asiantuntijaroolin ja
strategiatyön kautta.
Pielisen Karjalassa yhtiöllä on matkailuneuvontatoimistot Kolilla, Lieksassa ja Nurmeksessa, joista
Nurmeksen toimisto hoitaa myös Valtimon matkailuneuvontaa.
Kolin matkailuyhdistys ry on Kolin matkailualueen yritysten ja -organisaatioiden sekä matkailun
kehittämistä tukevien yksityishenkilöiden yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää
Kolin ja Pielisen Karjalan matkailua yritysten yhteistoiminnan kautta sekä lisätä alueen vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta. Samoin yhdistys valvoo alueen yritysten ja kiinteistönomistajien yhteisiä
etuja. Yhdistyksellä on noin 60 jäsentä.
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES) on Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien sekä Valtimon kunnan omistama yhtiö. Yhtiö tuottaa yrityspalveluja ja -neuvontaa, toteuttaa kehityshankkeita, huolehtii seutumarkkinoinnista, tekee edunvalvontaa sekä edistää ja toteuttaa seutuyhteistyötä.
Yhtiö toteuttaa mm. erilaisia matkailun kehittämishankkeita.
Juuan kunta ostaa yrityspalveluita Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:ltä. Josek Oy palvelee yrityksiä, kehittää seudun vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä, markkinoi seudun osaamista ja
vahvuuksia, koordinoi seudun yrityksiä palvelevien organisaatioiden yhteistyötä, käynnistää ja
toteuttaa kehityshankkeita, lisää seudulla toimivien yrityksien toimintaedellytyksiä ja keskinäistä
yhteistyötä sekä hankkii ja synnyttää seudulle uusia yrityksiä.
Palvelukohdeyrittäjistä suuri osa kuuluu Suomen yrittäjät -järjestöön, jolla on paikallisyhdistykset
kaikissa Pielisen Karjalan kunnissa.
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3.2 H
Huomioitta palvelukohteid
den viitoituksesta
a
Palvelu
ukohteiden opastus on syntynyt vvuosien kulu
uessa, kun uusien kohhteiden opasteita
on lisättty entisten joukkoon. Erityisesti K
Kolin alueella opastus on kirjavaaa ja epäyhte
enäistä. Kirja
avuutta lisää
ä erilaisten omatekoistten opasteid
den suuri määrä.
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Osa op
pasteista on
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kkäitä ja heiikkolaatuisia
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oiminta on loppunut ta i muuttunutt niin merkittävästi, etttä opastusm
merkit
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peen poistaa tai opastuksen laaju
uutta on tarrpeen muutttaa. Joiltainn osin opas
stusta
on uusiittu ja muute
ettu, mutta vanhoja, ussein haalistu
uneita opas
steita on jääänyt poistam
matta.
Kohtee
en palvelusisällön muuttumisen vu
uoksi joiden
nkin opasteiden tunnukksissa on tarkistamisen
n tarvetta. Erityisesti
E
v.
v 2007 tapa
ahtunut koh
hdetunnuste
en uusimineen ja lisääm
minen
tuovat muutostarp
peita. Varsinkin maase
eutuyrityste
en ja nähtäv
vyyksien ossalta tunnusvalion muuttunut ja laajentunut. Esim
merkiksi aika
aisemmat mustapohjais
m
set maaseu
utuyrikoima o
tysopassteet (tähkä
ä-merkki) tu
ulee korvatta uusilla ru
uskeapohja
aisilla opastteilla, jolloin
n voidaan hyyödyntää opastusmerk
kkiuudistukssen yhteyde
essä käyttöön otetut uuudet ja mon
nipuolistunee
et tunnukse
et. Tunnusv
valikoiman laajentamin
nen mahdollistaa opasstuksen tote
euttamisen jjoillekin sellaisille kohte
eilla, joita eii aikaisemm
min ole voitu
u opastaa.
Kaikkia
aan maasto
oinventointi on antanutt vaikutelma
an, että opa
asteiden läppikäynti ja tarvitt
tavilta osin uusiminen on tarrpeellista ja
a osalla me
erkeistä välttämätöntäkkin ennen opaso
en 2013 u
ulottuvan siiirtymäkaud
den päättym
mistä. Opasteita
tusmerkkiuudistukksen vuotee
voidaan
n pitää yrityyksen tai muun kohtee
en käyntikorrttina, jolloin
n huonokunntoinen opaste ei
anna hyyvää kuvaa
a kohteesta..
Kuva 3-1.
Opastusta uusittaessa
u
tieenvarsille on jäänyt
vanhoja ja usein huonookuntoisia opa
asteita,
jotka pitäisi poistaa. Kuvaassa Kolin sa
ataman
maantiellä 5046 oleva haalistunut vanha
opaste.

18

Pohjois--Savon elinkkeino-, liikenn
ne- ja ympäriistökeskukse
en julkaisuja 12|2011

4

Palvelukohteiden o
opastu
us
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un kohdetta opastetaan kauempaa ja opastetta
ava reitti
kääntyy liitttymissä.
Osoiteviitta
aa ja mahdollisesti osoite
eviitan ennakkomerkkiä ko
ohteen lähioopastuksena.

Kuva 4-1.

Esim
merkki opastustaulusta (A-tyyyppi).

Kuva 4-2.

Esim
merkki osoiteviiitasta.

Pohjois-Sav
von elinkeino
o-, liikenne- ja
a ympäristök
keskuksen juulkaisuja 12|2
2011

19

Opastusetäisyyteen eli siihen, kuinka kaukaa opastus voidaan aloittaa, vaikuttavat:
-

Palvelukohteen luonne ja sisältö
- erilaiset palvelukohteet opastetaan eri tavoin (vrt. esimerkiksi huvipuisto/mökkimajoitus)
- mm. laatutekijät, kapasiteetti ja kävijämäärä vaikuttavat

-

Sijainti suhteessa muihin vastaaviin palveluihin ("kilpailutilanne")
- esim. majoitus- tai ravitsemisliikkeistä opastetaan pääsääntöisesti lähimmät kohteet

-

Palvelukohteen sijainti ja tieluokka
- taajamissa opastus on rajatumpaa kuin muualla
- taajamien ulkopuolella tien luonne ja -luokka vaikuttavat opastukseen
- moottoritie ja moottoriliikennetie ovat rajatuimpia
- valtatiellä ja kantatiellä on rajoituksia
- seututiellä ja yhdystiellä voidaan opastaa etäämpää.

Muita opastuksessa käytettäviä periaatteita ovat:
-

Palvelukohteiden opastusmerkeissä voi esiintyä vain opastuskriteerit täyttävien toimintojen
tunnuksia riippumatta siitä, onko kyseessä kohteen pää- tai oheistoiminto. Pitkiä opastusetäisyyksiä käytettäessä opastuskriteerien tulee täyttyä selkeästi.

-

Tienkäyttäjä muodostaa mielikuvan palvelukohteesta viitoituksessa esitettyjen tunnusten perusteella. Tämän vuoksi kohteesta on löydyttävä vähintään opastusmerkissä esitetyt palvelut kullekin palvelulle tyypillisenä ja säännöllisenä aukioloaikana.

-

Toimintakauden päättyessä opastusmerkki tulee poistaa tai peittää. Yksittäinen tunnus tulee
peittää silloin, kun sitä vastaavaa kausittaista palvelua ei ole tarjolla muun toiminnan jatkuessa.

-

Palvelukohde viitoitetaan aina opastuksen aloituskohdasta perille saakka.

Yksittäistä opastustaulua koskevia periaatteita:
-

Palvelukohteen opastustaulussa voidaan esittää viitoitettavasta kohteesta enintään kolme
tärkeintä viitoituskriteerit täyttävän palvelun tunnusta, jotka asetetaan tärkeysjärjestykseen
vasemmalta oikealle.

-

Liikenneturvallisuussyistä samassa pystytystelineessä voi olla enintään kolmen kohteen tai
palvelun opastustaulut, joissa voidaan esittää yhteensä enintään kymmenen tienkäyttäjälle
tarkoitettua tietoa.

-

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

Pääteillä tai matkailukohteissa, joiden liittymissä saattaa olla ”ylitarjontaa” liittyvien teiden suunnassa oleviin kohteisiin, pyritään eri palvelukohteiden opasteita yhdistämään samaan pystytystelineeseen. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että yritykset jo opastuslupaa hakiessaan neuvottelevat
yhteisten opastustaulujen toteuttamisesta.
Jos viitoitettavia palveluja on niin paljon, ettei kaikkien kohteiden opastusmerkkejä saada mahtumaan liittymän yhdellä tulosuunnalla kahteen palvelukohteiden opastusmerkkejä sisältävään pystytystelineeseen, viitoitetaan palvelukohteet yleensä opastuspisteen kautta. Tällöin tienkäyttäjää
opastetaan opastuspisteessä olevilla opastuskartoilla mahdollisimman monipuolisesti alueen palveluista, myös sellaisista, joita ei voida kohdekohtaisesti osoittaa palvelukohteiden opastusmerkeillä.
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4.2 Suunniitelman laatimine
en ja sisä
ältö
Suun
nnitelman pohjaksi on koottu tiedot p
palvelukohteista, jotka sa
aattavat tulla kysymyksee
en opastettavvina kohteina
a. Tavoitteena on ollut sa
aada kattava luettelo suun
nnittelualueeen palvelukoh
hteista.
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nä ovat olleet kuntakohta
aiset yritysrek
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u PIKES:iltä jja JOSEK:ilta)
Hyödynnettty vuonna 20
008 laaditun maakunnalllisen opastus
ssuunnitelmaatyön yhteyd
dessä eri
tahoilta koo
ottu aineisto:
- Museovvirasto (merk
kittävät muse
eot, historiallliset rakennu
ukset ja muuut historiallise
et nähtävyydet)
detoimikunta
a (merkittävät taiteelliset nähtävyydet)
n
t)
- Pohjois--Karjalan taid
- Pohjois--Karjalan ym
mpäristökesku
us (merkittäv
vät luonnonnähtävyydet ja luontokohtteet)
- Metsäha
allitus (kansallispuistot, lluontokeskukset sekä merkittävät
m
luuonnonsuojellu- ja ulkoilualu
ueet)
- Suomen
n Matkailuorg
ganisaatioide
en yhdistys - SUOMA ry
y (kansainvällisen vihreäv
valkoisen
i-tunnukksen käyttöoiikeuden saan
neet opastus
stoimistot).
Erilaiset ma
atkailu- ja ku
untaesitteet ssekä internettissä että pap
perisina.
Kuntayhdysshenkilöiden
n tekemät täyydennykset ja
a tarkistukse
et.

nnittelutyön pohjaksi
p
on löytynyt run
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elukohdetta. Palvelukohtteista on
Suun
suunn
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ohteen nimi- ja osoitetied
dot, kohteen palvelun sissältökuvauksen (josta arvvioitu päätun
nnus ja sivuttunnukset), ppalvelujen määräm
ja
uttamiseen va
aikuttavaa in
nformaatiota.. Yhteenveto
o suunnilaatuttietoja sekä muuta opasttuksen toteu
telma
assa käsitellyyistä palveluk
kohteista on taulukossa 4-1.
4
Taulu
ukko 4-1.

Pää
ätunnus
711
712
721
722
723
724
725
731
734
742
7
772a
7
772c
7
772d
7
772f
7
773a
7
773b
7
773c
7
773d
7
774a
7
774b
7
774c
7
774d
7
774e
7
774f
Yhtteensä

Su
uunnittelualuee
en palvelukoh
hteet (potentiaaliset opastetttavat kohteet)
t) palvelun tyy
ypin (päätun
nnus) ja kunna
an mukaan.

Juuka
6
2
2
2

1
1
1
1
4
1
1

9

Kunta
Liek
ksa
Nurm
mes
5
5
3
1
6
8
4
2
5
4
1
2
4
1
2
4
1
3
2
2

2

3
1
1

14
2

1
9
1

1
2
64

2
40
0

1

32

Valtim
mo
1
1
1
3

1
3
2
1
1

2
3
1
1

21

Yhteen
nsä
17
4
17
9
11
4
2
4
2
1
6
7
4
11
3
4
2
1
34
6
2
1
1
4
157
7
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Kunnitta
ain palveluko
ohteita on seuraavasti:
- Juuka
ohdetta
32 ko
64 ko
ohdetta
- Lieksa
Nurmes
40 ko
ohdetta
- N
- V
Valtimo
21 ko
ohdetta.
Eniten kkohteita sisälltyy seuraaviiin päätunnukksen mukais
siin ryhmiin:
- m
mökkimajoituss (tunnus 774a)
34 kohdetta
a
- opastuspiste (tunnus 711))
17 kohdetta
a
o (tunnus 721
1)
17 kohdetta
a
- autokorjaamo
7
11 kohdetta
a
- hotelli tai motelli (tunnus 723)
muu nähtävyyys (tunnus 77
72f)
11 kohdetta
a.
- m
Palvelukkohteista osa
a sijaitsee ka
aupunkien ta
ai kirkonkylien taajama-alueella, jolloiin maantieltä
ä alkava opasstus ei aina tule kysymyk
kseen. Liittee
sa kohdeluetttelossa on oosa tällaisista
a kohenä olevass
teista, vvaikka niille ei ole esitetty maanteiltä
ä alkavaa opastusta. Ka
adulta alkavaa opastus sa
aattaa
kuitenkin tällaisille kohteille
k
olla hyvin mahdo
ollinen.

Opastu
ussuunnite
elman laatim
minen
Suunnittelmaa laadiittaessa on maastokäyn
nnein pyritty
y tarkistamaa
an palvelukoohteiden ny
ykytila,
toiminna
an laajuus ja
a sisältö sekä
ä muut opasttukseen vaikuttavat seika
at. Maastokäyyntien yhteydessä
kohteita
a arvioitaessa
a on käytetty
y apuna kun
ntayhdyshenk
kilöiden paikallistuntemussta. Lisäksi tietoja
on täyde
ennetty inten
netistä, erilais
sista esitteisttä ja muista lähteistä.
Suunnittelmaluonnossten pohjalta
a on pidetty yrittäjille ja muille sidosryhmille tarkkoitetut esitte
ely- ja
keskusttelutilaisuude
et Juuassa ja
a Nurmeksesssa. Näihin tilaisuuksiin osallistuneeet noin 30 pa
alvelukohteide
en edustajaa
a ovat osaltaan tarkistane
eet kohdetiedot ja tehnee
et esityksiä oopastuksen järjesj
tämisekksi. Suunnite
elmaluonnoks
set ovat loka
a-marraskuu
ussa 2011 olleet interneetissä nähtäv
villä ja
kommen
ntoitavissa, jolloin
j
niistä on saatu ru
unsaasti pala
autetta. Pala
aute on mahhdollisuuksien mukaan ote
ettu huomioo
on suunnitelm
maa viimeiste
eltäessä.

Kuva 4-3
3.
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Maastokkäynneillä on selvitetty ja kkuvattu nykyin
nen opastus. Esimerkiksi m
maantiellä 504
4 Kolin
kylälle tu
ultaessa opas
stustauluissa o
on aivan liikaa
a informaatiota
a ohikulkijan om
maksuttavaks
si.
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nnitelman sisältö
s
Suun
Suun
nnitelma koosstuu:
-

palvelukohdeluettelosta
a
makartoista
suunnitelm
- aluekarttoista noin 1:150 000 (6 kkpl)
- taajama
akartoista (Ju
uuan, Lieksa n, Nurmekse
en ja Valtimo
on taajamat)
- Kolin alu
ueen tarkem
mmasta suunn
nitelmakartasta.

elukohdeluetttelo sisältää tiedot kohte
eista, palvelu
un sisällöstä (ehdotus viittoituksessa käytettäPalve
viksi päätunnukse
eksi ja sivutu
unnuksiksi) jja esityksen opastuksen toteuttamisttavasta (opa
astustauS
ssa esitetyt ttunnukset ov
vat suunnittelijan käsitys kohteen pallveluista.
lut, osoiteviitta). Suunnitelmis
ettävät päätu
unnus ja siv
vutunnus ratk
kaistaan lupaapäätöksess
sä luvanMerkkien toteutukksessa käyte
an esityksen pohjalta ja ne
n voivat po iketa suunnitelmasta. Lu
uetteloon on lupakäsittely
yä palvehakija
lemaa
an otettu myyös sellaisia kohteita, joi lle ei maante
eiltä alkavaa
a opastusta ppidetä mahd
dollisena.
Osa taajamissa sijaitsevista
s
staa katuverrkolta, muttaa tähän ei suunnitelkohteita voi taneen opas
masssa oteta kanttaa.
Suun
nnitelmakarta
at sisältävät esityksen o
opastettavista
a kohteista ja
j opastukseen laajuudes
sta. Kartoissa
a on eri väreillä kuvattu nykytilanne
n
ja
a muutokset nykytilanteeseen.
daan maante
Suun
nnitelman mu
ukaan opastu
ustauluin void
eiltä opastaa
a 92 kohdettaa (taulukko 4-2),
4
kun
nykyisellään opasstustauluin opastettuja ko
ohteita on 87
7 kohdetta.
Taulu
ukko 4-2.

Su
uunnitelmassa opastustauluiin opastettavik
ksi esitettävät kohteet palveelun tyypin (pä
äätunnus)
ja kunnan
k
mukaa
an.

Päättunnus
7
711
7
712
7
722
7
723
7
724
7
725
7
731
7
734
7
742
7
772a
7
772c
7
772f
7
773b
7
773c
7
773d
7
774a
7
774b
7
774c
7
774e
7
774f
Yhtteensä

Juuka
6
2
2

Kunta
Lie
eksa
Nurrmes
5
5
3
1
2
5
4

Yhtee
ensä
Valtiimo
1
1
2

1
3
1
1

2
1

2

1
4
2
2
2
10

1
2
2
1
1
7

2
2
1

1
17

39
3

1
2
24

12
2

7
17
4
5
11
1
2
1
3
1
1
2
6
6
4
2
1
1
21
2
1
1
1
92
2

Kunn
nittain opastu
ustauluin opa
astettavia koh
hteita on seu
uraavasti:
- Juuka
17 kohde
etta
39 kohde
etta
- Lieksa
24 kohde
etta
- Nurmes
12 kohde
etta.
- Valtimo
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Eniten kkohteita sisälltyy seuraaviiin arvioidun päätunnukse
en mukaisiin ryhmiin:
- m
mökkimajoituss (tunnus 774a)
21 kohdettta
- opastuspiste (tunnus 711))
17 kohdettta
7
11 kohdettta
- hotelli tai motelli (tunnus 723)
soiteviittaopa
astuksen kritteerit täyttäviiä palvelukohhteita. Nämä
ä kohSuunnitttelualueella on paljon os
teet on esitetty suu
unnitelmakarttoilla, mutta niille ei ole esitetty opa
astusreittejä, koska osoitteviitta
ohteen kohda
alle lähimmä
älle maantiel le. Tarvittaes
ssa voidaan käyttää osooiteviitan enn
nakkotulee ko
merkkiä
ä, mikäli nop
peusrajoitus on
o 80 km/h tai suuremp
pi tai jos kohteeseen johttavasta liittymästä
halutaan
n varoittaa ennakkoon.
Osoitevviitalla ja tarvvittaessa oso
oiteviitan enn
nakkomerkillä
ä opastettavia kohteita ssuunnitelmas
ssa on
n käyttää muustavalkoista
a osoiyhteenssä 35 kohdettta (taulukko 4-3). Lisäkssi osalle kohteita voidaan
teviittaa
a.

Taulukko
o 4-3.

Päätun
nnus

721
1
731
1
734
4
772a
a
772c
772d
d
772
2f
773a
a
774a
a
774b
774c
774d
d
774
4f
Yhteen
nsä

Suunn
nitelmassa os
soiteviitalla ja
a tarvittaessa
a osoiteviitan ennakkomerrkillä opastetttavaksi
esitetttävät kohteet palvelun
p
tyypiin (päätunnus)) ja kunnan mukaan.

Kuntta
Juuk
ka
1

1

Yhteensä
Lieks
sa
1
1
1
1

Nurme
es

Valtimo
o
1

1
1
2
1
6

3
2

1
2
1

2
12

1
5

1
1
1

1
1
12

6

3
1
1
2
1
1
3
3
11
4
1
1
3
35

Kunnitta
ain kohteita on
o seuraavas
sti:
- Juuka
a
12 kohdetta
12 kohdetta
a
- Lieksa
Nurmes
5 kohdetta
a
- N
- V
Valtimo
6 kohdetta
a.
Yleisin o
osoiteviittako
ohde on mök
kkimajoitus (ttunnus 774a)) yhteensä 11 kohteessaa.

4.3 S
Suunnite
elman sis
sältö palvvelukohd
detyypeitttäin
Seuraavvassa käydä
ään läpi suun
nnitelmaa pa
alvelukohdetyypeittäin ko
ohteen päätuunnuksen mukaan
ryhmitelltynä. Kunkin
n tunnuksen osalta on ko
oottu:
- Tunn
nuksen käytttöperiaatteett lyhyesti. Ta
arkemmin tunnuksen käy
yttöohjeet onn kuvattu Pa
alvelukohte
eiden viitoitu
us -ohjejulkaisussa.
- Palvelukohteiden
n opastuksen
n nykyinen tillanne.
elman sisältö
ö ja muutokse
et nykytilaan nähden.
- Opasstussuunnite
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4.3.1
1

Opastu
uspiste (tun
nnus 711)

Tunn
nuksen käy
yttö
Merkillä voidaan osoittaa
o
opastuspiste, josssa on vähin
ntään alueen
n palveluja ossoittava opastuskartenä voidaan osoittaa myö
ös sellaiset miehitetyt
m
opastustoimistoot, joille ei ole myönta. Opastuspistee
alkoisen i-tun nuksen käyttöoikeutta.
netty kansainvälissen vihreäva
amassa olevva opastusp
piste viitoitettaan lähiopa
astuksena ka
aikilta merkiittäviltä tulos
suunnilta
Taaja
taajam
maan saavu
uttaessa. Ma
aanteillä void
daan osoittaa
a levähdysalueella olevaa tienvarsipa
alveluihin
kuulu
uva opastusp
piste.

Kuva 4-4.

Tyypillinen opastu
uspiste sisältä
ää kartan maantien levähd
dys- tai pysäkköintialueella. Kuvassa
Loun
natlammen opa
astuspiste kan
ntatiellä 73 Nu
urmeksessa.

Opas
stuksen ny
ykytila
Inven
ntoinnin mukkaan suunnitttelualueella on 17 opas
stuspistettä, joista 15 onn opastettu nykyisin
opasttustauluin. Opastuspiste
O
eiden varsilla
a, huoltoasemien pihoisssa ja taajam
mien kesitä on pääte
kusta
a-alueilla. Ru
uunaan retke
eilyalueelle ja
a Paalasmaa
an saaristoon
n johtavien teeiden varsilla
a on alueellisset opastuspisteet ja Herajärven kierrrokselle on oma opastu
uspisteensä Jerossa. Ta
aajamien
o lisäksi op
pastuspisteitä
ä, mutta ne ovat
o
katuverk
kolla eivätkä sisälly tähän
n suunniteollissuusalueilla on
telma
aan.
Opasstuspisteiden
n karttojen ylläpito on pä
ääosin kuntie
en vastuulla. Osalla alueeista on lisä
äksi mainosallan yritysten
n ylläpitämiä mainostaul uja, joihin ne
n myyvät maksullista
m
eesittelytilaa. Pääosin
opasttuspisteiden kartat ja muu informaatio
o ovat hyväta
asoisia.

Suun
nnitelma
Maan
nteillä opastu
uspisteitä oso
oittavien opa
astusmerkkie
en ylläpito on
n tienpitäjän ELY-keskuksen vastuulla
a. Pääosin opastusmerkit ovat kunno
ossa ja uusitttu v. 2007 muutettujen
m
ohjeiden mu
ukaisiksi.
Juuan
astuksessa a
aikaisemmin käytetty tek
ksti "Opastuss Information
n" pitäisi
n alueella olevassa opa
korva
ata uusien oh
hjeiden muka
aisesti i-tunn uksella.
Ruun
naan retkeily
yalueelle sekä Paalasma
aan saaristoo
on johtavilla maanteillä oolevat opastu
uspisteet
tulisi varustaa assianmukaisin
n opastusme
erkein. Juuan torin laida
assa sijaitsevvalle opastuskartalle
ntieltä 506.
esitettään opastusstaulua maan
Pohjois-Sav
von elinkeino
o-, liikenne- ja
a ympäristök
keskuksen juulkaisuja 12|2
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4.3.2

Opastusttoimisto (tu
unnus 712))

Tunnuksen käyttö
Merkillä
ä voidaan oso
oittaa kunna
an tai matkai lusta huoleh
htivan järjestö
ön opastustooimisto, josta
a matkailijat vvoivat saada aluetta kosk
kevia tietoja.
Viitoitetttavan opastu
ustoimiston tulee täyttää
ä kansainvällisen vihreäv
valkoisen i-kkilven käyttöe
ehdot.
Jos opa
astustoimisto
o ei ole avoinna ympäri vuorokauden suositellaa
an, että toim
miston ulkopu
uolelle
sijoitetaan valaistu tai valaistussa ympäristösssä oleva op
pastuskartta.
Taajama
assa oleva opastustoimi
o
isto viitoiteta
aan lähiopas
stuksena kaik
kilta merkittääviltä tulosuu
unnilta
taajama
aan saavuttaessa. Taajam
man ulkopuo
olella opaste
etaan tienvarsipalveluihinn kuuluva opa
astustoimisto
o.

Kuva 4-5
5.

Karelia Expert Oy:n ylläpitämä
y
op
pastustoimisto Kolin kylällä. Karelia Expeertillä on opas
stustoimistot myös
m
Lieksan ja
j Nurmeksen
n keskustoissa
a.

Opastu
uksen nyky
ytila
Suunnitttelualueelle on kolme Karelia
K
Experrt Oy:n ylläp
pitämää opastustoimistoaa Lieksassa, Nurmeksesssa ja Kolin kylällä.
k
Kolin Luontokesku
us Ukossa on
o lisäksi opa
astustoimistoo. Kunnantoimistojen aula
assa tai neuvvonnassa on tarjolla matkkailijoita palv
velevaa esite
eaineistoa ja neuvontaa, mutta
nämä eivät ole varsiinaisia opasttustoimistoja eikä niitä ole
e yleensä op
pastettu sellaaisina.

Suunnitelma
Opastusstoimistojen opastusta es
sitetään para
annettavaksii Lieksassa kantatiellä
k
733 ja Nurmek
ksessa
laajenne
ettavaksi kan
ntatieltä 75 alkavaksi.
a
M
Myös Kolin ky
ylän opastus
stoimiston oppastusta esittetään
muutetta
avaksi osana
a koko Kolin alueen opasstuksen uusimista.
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4.3.3
3

Huoltoa
asema (tun
nnus 722) ja autokorjjaamo (tun
nnus 721)

Huolltoasema-ttunnuksen käyttö (tun
nnus 722)
Huolttoaseman sijjainti osoiteta
aan ensisijaiisesti öljy-yhtiön tunnuks
sella varustettulla myyntip
paikkakilvellä.. Kilpi asetetaan huoltoa
aseman kan
nssa samalle
e puolelle tie
etä paikkaann, josta se mahdollim
n näkyy tien suunnassa vvähintään 30
00 metrin päähän sillä tieellä, jonka liikennettä
suukssien mukaan
asem
ma pääasiallissesti palvelee.
Merkkiä ei yleenssä käytetä ta
aajamassa. Maanteillä voidaan
v
osoiittaa tienvarssipalveluihin kuuluva
oasema alueellisen opa
astussuunnittelman muka
aan. Tienvarsipalvelujenn ulkopuolella oleva
huolto
huolto
oasema void
daan osoittaa
a harvaan assutulla seudu
ulla tai jos va
astaavia palvveluja ei ole saataviss
sa pittkällä tiejakssolla alueellis
sen opastusssuunnitelman
n mukaan. Harvaan asuttulla seudulla
akin tienvarsip
palvelujen ullkopuolella oleva
o
huoltoa
asema voida
aan viitoittaa vain, jos seeuraavaan va
astaavan
tasoisseen palvelu
uun maantien
n suunnassa on pitempi ajomatka
a
kuin edestakainnen matka tie
envarren
ulkop
puoliseen koh
hteeseen.

Auto
okorjaamo--tunnuksen
n käyttö (tu
unnus 721)
Merkillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluiihin kuuluva autokorjaam
mo tai korjaam
mopalveluja tarjoava
oasema, josssa ilman ajjanvarausta korjataan arkipäivisin matkan
m
aikanna syntyneittä pieniä
huolto
vikoja
a palveluille tyypillisinä
t
ja
a säännöllisin
nä aukioloaik
koina.
Merkkiä ei yleenssä käytetä ta
aajamassa. Maanteillä voidaan
v
osoiittaa tienvarssipalveluihin kuuluva
envarsipalve
elujen ulkopu
uolella oleva autokorjaam
mo voidaan oosoittaa harva
aan asuautokkorjaamo. Tie
tulla sseudulla tai jos vastaavia
a palveluja eii ole saatavis
ssa pitkällä tiejaksolla.

Opas
stuksen ny
ykytila
Suun
nnitelman palvelukohdelu
uettelossa on
n 9 huoltoas
semaa, kun ns. kylmäassemat on jäte
etty pois
tarkastelusta. Nelljällä huoltoa
asemalla on n
nykyään opa
astustauluja, yleensä ennnakko-opaste
eita.
Suun
nnitelman palvelukohdelu
uettelossa on
n 18 autokorrjaamoa (pää
ätunnus). Taaajamien katuverkossa tai teollisuusallueilla sijaitse
evat korjaam
mot on suure
elta osin jätettty pois luetttelosta. Korja
aamoista
ella on nykyiisellään osoiteviitta. Pääo
osa korjaamoista sijaitse
ee teiden ja kkatujen varsiilla siten,
kolme
että n
ne löytyvät ju
ulkisivumaino
osten avulla eikä erillisille
e opasteille ole
o tarvetta. Teollisuusalueilla on
omia opastustaulujaan, joista käy ilmi korj aamojen sija
ainti.

Suun
nnitelma
Suun
nnitelmassa opastustaulu
uopastusta esitetään 5 huoltoasem
malle, lähinn ä ennakko-opastuksena. Uusi opasttettavaksi es
sitetty on Va
altimon ABC--huoltamo. Yleensä
Y
huooltoasemat sijaitsevat
äs näkyy maa
antielle, mikä
ä taajamissa on opastukssen kannalta
a yleensä
siten,, että niiden mainospylvä
riittävvää.
Autokkorjaamoista
a valtaosa on
n taajamissa
a, jolloin opas
stustauluopa
astus maanteeiltä ei tule kysymykk
seen. Autokorjaa
amoista 3 es
sitetään opasstettavaksi osoiteviitalla.
o
Osa autokoorjaamoista sijaitsee
oaseman yh
hteydessä, jo
olloin ne voi vat olla sivu
utunnuksena huoltoasem
man opasteis
ssa. Osa
huolto
autokkorjaamoista sijaitsee taa
ajamien teolllisuusalueilla
a ja on näide
en opastukseen piirissä. Osa
O taas
sijaitssee niin näkyvästi teiden
n tai katujen varrella, etttä erillinen osoiteviitta
o
eii ole tarpeen
n. Osalle
kohte
eista voidaan
n käyttää mus
stapohjaista osoiteviittaa
a.

Pohjois-Sav
von elinkeino
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4.3.4

Hotelli taii motelli (tu
unnus 723))

Tunnuksen käyttö
Merkillä
ä voidaan oso
oittaa hotelli tai motelli, j ossa on majjoitustilaa vä
ähintään 25 hhengelle, huo
oneissa oma
a wc ja suihku, aamiaisp
palvelu ja va
astaanotto auki
a
palveluille tyypillisinää ja säännö
öllisinä
aikoina. Hotelli, josssa on ravintolla, osoitetaan
n hotelli- ja ruokailupaikk
r
katunnuksen yhdistelmän
nä.
Taajama
assa hotelli tai motelli voidaan tarvitttaessa viitoittaa lähiopa
astuksena, joos viitoitukse
elle on
liikentee
ellinen tarve. Yleensä ta
aajamassa s ijaitseva hottelli tai mote
elli voidaan vviitoittaa taajjaman
ulkopuo
olelta vain, jo
os paikkakun
nnalla ei ole
e muita vasta
aavia palvelu
uja. Hotelli ta
tai motelli vo
oidaan
viitoittaa
a taajaman kautta
k
kulkev
valta tai taaja
aman ohittav
valta maantie
eltä, jos taajaamassa olev
va hotelli tai m
motelli katsottaan alueellis
sessa opastu
ussuunnitelm
massa tärkeä
äksi.
Taajama
an ulkopuole
ella maanteillä voidaan o
osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva hotelli tai motelli.
m
Tienvarssipalvelujen ulkopuolella
a oleva hotel li tai motelli voidaan viito
oittaa, jos seeuraavaan va
astaavan taso
oiseen palve
eluun maantien suunnasssa on pitemp
pi ajomatka kuin edestakkainen matka
a tienvarren u
ulkopuoliseen kohteesee
en. Periaatte
eesta voidaan
n poiketa, jo
os tienvarsipaalvelujen ulk
kopuolella ole
eva hotelli ta
ai motelli on selkeästi tie
envarsipalve
eluihin kuuluv
vaa kohdettaa tasokkaam
mpi tai
alueellin
nen opastusssuunnitelma toteaa kohte
een merkittäv
väksi. Yleens
sä valta- ja kkantatieltä vo
oidaan
osoittaa
a tienvarsipalvelujen ulko
opuolella ristteävän valta- tai kantatie
en suunnasssa oleva hotelli tai
motelli a
ainoastaan harvaan
h
asuttulla seudulla
a tai muualla
a silloin, kun lähiseudullaa ei ole muitta majoituskohteita tai leirrintäalueita.

Opastu
uksen nyky
ytila
Inventoiintitietojen mukaan
m
suunnittelualueellla on 11 hote
ellia, joista ny
ykyisellään oon opastettu opastustaulu
uin 9 kohdetta
a.

Suunnitelma
Suunnittelmassa opa
astustauluop
pastusta esite
etään kaikille
e 11 hotellille. Lieksassaa hotelli Puu
ustellin
opastussta esitetään laajennettav
vaksi kantatie
elle 73 ja Nu
urmeksessa Nurmeshovin
N
n opastusta kantak
tielle 73
3 ja 75.

Kuva
va 4-6.
Nurm
meshovi on NurN
mekksen ainoa kes
skustahootelli. Hotellille esitetäänn opastuksen laajenl
tamiista kantateiltä
ä 73 ja
75 aalkavaksi.
Kuva
valähde: Nurmeshovin in
internet-sivut.
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4.3.5
5

Ruokaiilupaikka (ttunnus 724
4)

Tunn
nuksen käy
yttö
Merkillä voidaan osoittaa loun
nas- tai ruokkaravintola, jo
ossa valmiste
etaan ja tarjooillaan lämpimiä ateaikalla tulee olla
o palveluil le tyypilliset ja säännöllis
set aukioloaj at sekä asia
akaspaikrioita. Ruokailupa
palvelemaan
n normaalikokoisen turistiibussin matk
kustajamäärä
ä.
koja p
Taaja
amassa ruokkailupaikan viitoitus
v
voida
aan toteuttaa
a lähiopastuk
ksena, jos viiitoitukselle on
o liikenteellin
nen tarve.
Taaja
amassa sijaittseva ruokailupaikka void
daan tarvitta
aessa osoitta
aa taajaman kautta kulke
evalta tai
taajam
man ohittavvalta maantie
eltä, jos taa
ajamassa oleva ruokailu
upaikka katssotaan alueellisessa
opasttussuunnitelm
massa tärke
eäksi. Yleenssä taajamas
ssa sijaitseva
a ruokailupa ikka viitoitetaan taajaman
n ulkopuoleltta vain, jos paikkakunnal
p
la ei ole muita vastaavia palveluja.
Taaja
aman ulkopu
uolella maan
nteillä voidaa
an osoittaa tienvarsipalv
veluihin kuuuluva ruokaillupaikka.
Tienvvarsipalveluje
en ulkopuole
ella oleva ru
uokailupaikka
a voidaan viitoittaa, jos seuraavaan vastaavaan palveluun maantien
m
su
uunnassa on
n pitempi ajo
omatka kuin edestakaineen matka tie
envarren
puoliseen ko
ohteeseen. Yleensä
Y
valta
a- ja kantatieltä voidaan
n osoittaa vaain harvaan asutulla
ulkop
seudu
ulla tienvarsipalvelujen ulkopuolella
u
alta- tai kanttatien suunnaassa oleva ruokailuristeävän va
paikkka.

Kuva
K
4-7.
Pu
uukarin Pysäk
kki valtatien 6 varrella Valtim
mossa on
yk
ksi ruokailupaiikkana opasteetuista kohteistta. Paikka
a on yksi Karelia a`la carte --verkoston koh
hteista.

Opas
stuksen ny
ykytila
Palve
elukohdeluettteloon on otettu mukaan
n 4 ruokailup
paikkaa, joistta 2 on opasstettu opastu
ustauluin.
Yleen
nsä maantiepalveluihin kuuluvat
k
ruo
okailupaikat on
o opastettu
u jollakin muuulla päätunn
nuksella,
esime
erkiksi hotellli tai huoltoa
asema, jolloin
n ruokailupa
aikka on sivu
utunnuksena . Taajamien keskustoissa
a olevat ruokkailupaikat on
n jätetty poiss luettelosta.

Suun
nnitelma
Suun
nnitelmassa ei
e esitetä muutoksia ruokkailupaikkojen opastuksee
en.
Pohjois-Sav
von elinkeino
o-, liikenne- ja
a ympäristök
keskuksen juulkaisuja 12|2
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4.3.6

Kahvila ta
ai pikaruok
kapaikka (ttunnus 725
5)

Tunnuksen käyttö
Merkillä
ä voidaan ossoittaa tienva
arsipalveluihiin kuuluva kahvila
k
tai pikaruokapaikkka, jonka au
ukioloajat ova
at palvelulle tyypillisiä ja säännöllisiä
ä. Merkillä vo
oidaan osoitttaa myös ruookailupaikat,, jotka
asiakaspaikkoja lukuun ottamattta täyttävät rruokailupaikk
katunnuksen
n vaatimukseet. Tyypillisiä
ä pikaaikkoja ovat mm.
m grillikah
hvilat ja hamp
purilaisravinttolat.
ruokapa
Jos kah
hvila tai pika
aruokapaikka
a sijaitsee pa
alvelukohdek
keskittymäss
sä tai sellaissen nähtävyy
yskohteen yhtteydessä, josssa voidaan luontaisesti olettaa oleva
an merkin os
soittamia pallveluja, ei kahvilaa
tai pikarruokapaikkaa
a erikseen viitoiteta.
Kahvila tai pikaruoka
apaikka -merkkiä ei yleen
nsä käytetä taajamassa.
t
m
Taajaman uulkopuolella maanoidaan osoitttaa tienvarsip
palveluihin kkuuluva kahv
vila tai pikaruokapaikka. Seututiellä ja yhteillä vo
dystiellä
ä sekä harva
aan asutulla alueella valttatiellä ja kan
ntatiellä void
daan viitoittaaa tienvarsipa
alvelujen ulko
opuolella olevva kahvila tai pikaruokap
paikka, jos se
euraavaan va
astaavaan paalveluun maa
antien
suunnasssa on pitem
mpi ajomatka kuin edestakkainen matka tienvarren ulkopuoliseeen kohteesee
en.

Kuva 4-8
8.

Kahvila Annukalla ma
aantien 524 vvarrella Lieksa
an Nurmijärve
ellä on opastuustaulut, joiden päävila. Nykyistä opastustauluo
opastusta esitetään supisteettavaksi siten
n, että
tunnukssena on kahv
ennakko
o-opasteet jäte
etään pois.

Opastu
uksen nyky
ytila
Palvelukkohdeluettelo
oon sisältyvä
ät kaksi kahvvilaa ovat Lie
eksassa Ruu
unaan tupa jaa kahvila Annukka
Nurmijä
ärvellä. Yleen
nsä maantiep
palveluihin ku
uuluvat kahv
vilat ovat huo
oltoasemien yyhteydessä, jolloin
kahvila on sivutunnu
uksena. Taajjamien kesku
ustoissa olev
vat kahvilat on
o jätetty poiis luettelosta
a, kosastaa maante
eiltä.
ka niitä ei voida opa

Suunnitelma
Suunnittelmassa ei esitetä
e
muuto
oksia opaste ttaviin kahvilloihin.
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4.3.7
7

Retkeilymaja (tun
nnus 731)

Tunn
nuksien kä
äyttö
Merkillä voidaan osoittaa retk
keilymaja elii hostelli, jos
ssa on vähin
ntään 40 vuoodepaikkaa ja
j majoiahdollisuus ryhmille.
r
tusma
Taaja
amassa retke
eilymajan viittoitus voidaa
an tarvittaess
sa toteuttaa lähiopastukseena, jos viito
oitukselle
on liikkenteellinen tarve. Viitoittus voidaan aloittaa siltä
ä maantieltä, joka on kysseisen suunn
nan pääasiallinen sisäänttuloväylä.
Taaja
aman ulkopu
uolella maantteillä voidaan
n osoittaa tie
envarsipalvelluihin kuuluvva retkeilyma
aja. Tienvarsip
palvelujen ullkopuolella oleva
o
retkeilyymaja voidaa
an viitoittaa, jos seuraava
vaan vastaav
vaan palveluu
un tien suun
nnassa on pitempi ajoma
atka kuin ed
destakainen matka tienvvarren ulkop
puoliseen
kohte
eeseen. Ylee
ensä valta- ja
a kantatieltä
ä voidaan osoittaa tienva
arsipalvelujenn ulkopuolellla risteävän vvalta- tai kantatien suun
nnassa oleva
a retkeilyma
aja ainoastaa
an harvaan aasutulla seu
udulla tai
muua
alla silloin, ku
un lähiseudulla ei ole mu ita majoitusk
kohteita tai le
eirintäalueita..

Opas
stuksen ny
ykytila
Inven
ntointitietojen
n mukaan su
uunnittelualue
eella on 4 re
etkeilymajaks
si luokiteltavaaa kohdetta, joista 3
on nyykyään opasttettu opastus
stauluin tai o
osoiteviitalla.

Suun
nnitelma
Suun
nnitelmassa esitetään
e
kaikkien 4 retke
eilymajakohte
een opastam
mista.

4.3.8
8

Leirintä
äalue (tunn
nus 733) ja
a
matkailluajoneuvo
oalue (tunn
nus 734)

Tunn
nuksien kä
äyttö
Leirin
ntäalue-merkkillä voidaan osoittaa ullkoilulain mu
ukainen yleis
sessä matkaailukäytössä
ä toimiva
leirinttäalue. Yleissesti matkailu
ulliseksi leiri ntäalueeksi katsotaan alueet,
a
joilla on vähintää
än yhden
tähde
en tasoluokittusta vastaav
vat palvelut. Tasoluokituksena käytetään leirintäaalueiden luokitusryhmän viisiportaista
a tasoluokitusjärjestelmä
ää. Tasoluokitusta ei kuittenkaan esittetä opastusmerkeissä.
ailuajoneuvo
oalue -merkillä voidaan o
osoittaa ulko
oilulain muka
ainen yleisesssä matkailuk
käytössä
Matka
toimivva matkailua
ajoneuvoalue
e, jossa on vvähintään 25
5 matkailuajo
oneuvopaikka
kaa. Yleisestii matkailullise
eksi matkailu
uajoneuvoalu
ueeksi katsottaan alueet, joilla on vähintään yhdeen tähden ta
asoluokitusta vastaavat palvelut.
p
Taso
oluokituksen
na käytetään leirintäalueid
den luokitus ryhmän viisiportaista
uokitusjärjesstelmää. Taso
oluokitusta e
ei kuitenkaan
n esitetä opas
stusmerkissää.
tasolu
Taaja
amassa sijaittsevan leirinttäalueen viito
oitus aloiteta
aan yleensä taajamaan joohtavalta ma
aantieltä.
Taaja
aman ulkopu
uolella maanteillä voidaa n osoittaa tienvarsipalve
eluihin kuuluvva leirintäalu
ue. Tienvarsip
palvelujen ullkopuolella oleva
o
leirintäa
alue voidaan
n viitoittaa, jos seuraavaaan vastaavaa
an palveluun tien suunnasssa on pitem
mpi ajomatka
a kuin edesta
akainen matk
ka tienvarrenn ulkopuolise
een koheen. Yleensä
ä valta- ja ka
antatieltä vo
oidaan osoittaa tienvarsip
palvelujen ullkopuolella risteävän
r
teese
valta-- tai kantatie
en suunnassa
a oleva leirin
ntäalue ainoa
astaan harva
aan asutulla seudulla tai muualla
silloin
n, kun lähiseudulla ei ole muita majoittuskohteita ta
ai leirintäalue
eita.
Matka
ailuajoneuvo
oalue viitoitettaan kuten le
eirintäalue, jos matkailua
ajoneuvoaluee on kohteen
n päätoiminto
o. Mikäli mattkailuajoneuv
voalue toimiii jonkin muun kohteen oheistoiminto
o
ona, määrää kohteen
pääto
oiminto viitoittustavan.

Pohjois-Sav
von elinkeino
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Opastu
uksen nyky
ytila
Palvelukkohdeluettelo
oon on otetttu 3 kohdettta, joiden päätunnukse
p
ena on matkkailuajoneuvo
oalue.
Näistä L
Lieksan Vuonislahdessa oleva SF-Ca
aravan Pielis
sen Karjala on
o pelkästäään matkailuajjoneuvoalue. Muut ovat le
eirintäalueita, joissa on lo
omamökkejä, telttailupaik
kkoja ja matkkailuajoneuvo
opaikelttailu on vähentynyt siin
nä määrin, etttä leirintäalu
ue-tunnusta ei
e ole merkitttty päätunnuk
kseksi
koja. Te
millekää
än alueelle, mutta
m
on sivu
utunnuksena
a usealla alue
eella.
Perinteisistä leirintäalueista osa, esimerkiks i Lieksan Tim
mitraniemi, pitää
p
päätunnnuksenaan mökkim
7
Rajan
nveto erityyp
ppisten kohte
eiden välillä on
o liukuvaa jja samantyy
yppisiä
majoitussta (tunnus 774a).
alueita vvoi tässä suu
unnitelmassa
a olla eri pää
ätunnusten allla nykyopastuksen mukaaisesti.
Nykyise
ellään kolmessta kohteesta
a kahdella on
n opastustau
ulut ja yhdellä
ä osoiteviitta .

Suunnitelma
Suunnittelmassa ei esitetä
e
muuto
oksia leirintä-- tai matkailu
uajoneuvoalu
ueiden opasttukseen.

Kuva 4-9
9.

32

Koska telttailu
t
on nyk
kyään harvina
aista, perinteis
sten leirintäalu
ueiden päätunnnus voi olla mökkimajoituss tai matkailua
ajoneuvoalue.. Lieksan Tim
mitraniemen op
pasteessa kanntatiellä 73 sa
aisi ohjeiden mukaan
m
olla va
ain kolme tunn
nusta.
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4.3.9
9

Ulkoilua
alue (tunnu
us 742)

Tunn
nuksen käy
yttö
Merkillä voidaan osoittaa yleinen ulkoilua
alue, johon on
o järjestetty monipuoliseet ulkoilu- ja retkeilydollisuudet. Ulkoilualueel
U
la tulee olla sisäinen viittoitus ja alue
een huollon tulee olla järjestetty.
mahd
Merkin käytön ed
dellytyksenä on myös, etttä ulkoilualue
een ylläpitäjä
ä vastaa alueeen varustuk
ksesta ja
usta.
laadu
Ulkoilualue -merkkkiä ei yleens
sä käytetä ta
aajamassa.
Taaja
aman ulkopu
uolella maanteillä voidaa
an osoittaa tienvarsipalve
eluihin kuulu va ulkoilualu
ue. Tienvarsip
palvelujen ullkopuolella oleva
o
ulkoilua
alue voidaan viitoittaa, jos seuraavaaan vastaavaa
an palveluun tien suunnasssa on pitem
mpi ajomatka
a kuin edesta
akainen matk
ka tienvarrenn ulkopuolise
een koheen. Yleensä
ä valta- ja kantatieltä void
daan osoittaa
a vain harvaa
an asutulla sseudulla tienvarsipalteese
veluje
en ulkopuole
ella risteävän valta- tai ka
antatien suun
nnassa oleva
a ulkoilualue.

Opas
stuksen ny
ykytila
Suun
nnitelmassa ainoa
a
alue, jonka päätun
nnukseksi on
n merkitty ulk
koilu-alue, onn Vaikkojoen
n vesiretkeilyrreitti Juuan ja
j Kaavin ra
ajamaisemisssa. Juuan pu
uolella reitille
e on nykyäään opastusta
aulut Kajoosssa maantiellä
ä 506.
Ulkoilualue-tunnu
us on sivutunnuksena mm
m. eri kansalllispuistojen opastuksessa
o
a.

Suun
nnitelma
Suun
nnitelmassa esitetään
e
Vaikkojoen opa
astamista ulk
koilualuetunn
nuksella. Vaihhtoehtoisesti Vaikkojoen osalta päätu
unnus voi olla myös kala
astuspaikka. Vaikkojoen opastus pitääisi suunnitella kokouutena yhteisstyössä Kaav
vin kunnan ka
naisu
anssa.
Pielissen Karjalan alueella kullkee useamp
pia pidempiä
ä retkeilyreitttejä, kuten K
Karhunpolku ja UKKretkeilyreitti. Näille ei kuitenkaan kansa llispuistojen ulkopuolella
a löytynyt seellaisia lähtö
öpisteitä,
a olisi palvelukohdeopas
stuksen kann
nalta riittävän
n tasokkaat pysäköintimaahdollisuude
et ja reitjoissa
tiopasstus. Kolin alueella
a
kulke
evan Herajärrven kierroks
sen päätunnuksena on oopastuksessa
a luontokohde
e (tunnus 77
72c) ulkoilualueen ollessa
a sivutunnuks
sena.
Kuvaa 4-10.
Juuann ja Kaavin ku
untien
alueeella kulkeva Va
aikkojoki
on kaalastuspaikka ja
j koskimelonntakohde. Alu
ueella on
laaja retkeilyreitistö
ö. Alueen
opasttus tulisi suunnitella
yhteisstyössä Kaaviin ja
Juuann kuntien sekä
ä alueen
yrittäjjien kesken.
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4.3.10 Museo ta
ai historiallinen raken nus (tunnu
us 772a)
Tunnuksen käyttö
Merkillä
ä voidaan ossoittaa maakunnallisesti merkittävä museo,
m
historiallisesti meerkittävä rake
ennus
tai yleen
nsä rakennu
ushistorialline
en kohde. Me
erkillä ei ylee
ensä osoiteta toimivaa sseurakuntakirkkoa.
Opastukksen edellytyyksenä on myös,
m
että ko
ohteet ovat hyvin
h
hoidettu
uja, aukioloaajoiltaan riittä
äviä ja
avoinna
a kesäaikaan
n vähintään viitenä
v
päivä
änä viikossa. Kohteen ku
unnossapitäjää tulee olla määrim
telty ja m
maanteiltä viitoitettavassa
a kohteessa tulee olla riitttävästi pysä
äköintitilaa.
Suosituksen museo
on, historiallisesti merkitttävän rakenn
nuksen tai rakennushist
r
toriallisen ko
ohteen
useovirasto.
viitoituskelpoisuudessta antaa Mu
assa sijaitse
eva museo ta
ai historiallin
nen rakennus
s voidaan viitoittaa lähioopastuksena. TaaTaajama
jamassa
a olevaa koh
hdetta ei ylee
ensä viitoiteta
a maantieltä.
Taajama
an ulkopuole
ella maanteilllä voidaan o
osoittaa tienv
varsipalveluihin kuuluva tai tienvarsipalvelujenulkkopuolella ole
eva museo tai historiall inen rakennus. Yleensä
ä valta- ja kaantatieltä vo
oidaan
a tienvarsipalvelujen ulko
opuolella riste
eävän valta-- tai kantatien suunnassaa oleva mus
seo tai
osoittaa
historialllinen rakenn
nus vain, jos kohde on ma
aakunnallise
esti erittäin tä
ärkeä.

Opastu
uksen nyky
ytila
Inventoiintitietojen mukaan
m
suun
nnittelualuee
ella on 6 mu
useota tai historiallista
h
rrakennusta, joista
maanteiltä alkava opastus
o
on 2 kohteella. N
Näitä kahdella on opastu
ustaulut ja yhhdellä osoite
eviitta.
ohteet on opa
astettu taajam
mien katuverrkolta. Yhdelllä kohteista on omatekoiinen osoiteviiitta.
Muut ko
Lisäksi suunnittelua
alueella on jo
oitakin kohte
eita, joihin pä
ääsee tutusttumaan vainn sopimuksen muNäitä ei ole otettu
o
suunnittelmaan. Jottkut kohteet, kuten Juuan
n Nunnanlahhden Kivikeskus ja
kaan. N
Eva Ryyynäsen atelje
ee Paaterissa Lieksassa,, on merkitty tunnuksen "muu
"
nähtävyyys" alle.

Suunnitelma
Maanteiltä alkava opastustaulu
o
opastus esittetään säilyttettäväksi Pielisen museeolle Lieksas
ssa ja
aaran talomu
useolle Valtim
molla. Nurm
meksessa Kötsin museo Nurmes-taloolla ja Ikolan ulkoMurtova
museo o
opastetaan katuverkolta.
k
. Juuan Pitäjjänmuseolle ja Kolin kotiseutumuseoolle esitetään
n uutta
osoiteviittaopastusta
a maanteiltä. Museoiden opastuksess
sa on tarpeen ottaa käytttöön ruskea väri ja
unnukset.
uudet tu
K
Kuva 4-11.
P
Pielisen museo
on opasteet ka
antatiellä 73 Liieksassa on ta
arpeen
m
muuttaa ruskea
apohjaisiksi ja vaihtaa tunnuus.
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4.3.1
11 Luontokohde (tun
nnus 772c))
Tunn
nuksen käy
yttö
Merkillä voidaan osoittaa ka
ansallispuisto
o, luontokesk
kus tai merk
kittävä luonnnonnähtävyy
ys taikka
muuten arvokas luontokohde..
olkuja sekä muita
m
nähtäv
vyysreittejä, j otka yleensä
ä alkavat
Kanssallispuistosssa on luonto- ja retkeilypo
äättyvät kanssallispuiston opastuspiste
eeseen. Luo
onnonnähtävy
yyden tai muuun arvokka
aan luonja pä
hteen opastu
uksen edellyttyksenä on, että kohde on turvalline
en, varustettuu matkailijoid
den vastokoh
taano
ottamista varrten sekä ko
ohteella on yylläpitäjä, jok
ka vastaa alueen varusttuksesta ja laadusta.
Kohte
een varustukksen vähimm
mäisvaatimuss on pysäkö
öintimahdollis
suus, opastuuskartta ja jä
ärjestetty
jätehu
uolto.
Jos luontokeskuss toimii kans
sallispuiston opastuspaik
kkana, opastetaan tienkääyttäjä luonto
okeskukksella. Muuto
oin luontokes
skuksen viito
oituksessa tooimitaan luon
nnonnähseen kansallispuiston viitoituk
tävyyyden tai muun luontokohteen tapaan.
Ulkoilureitin tai vaellusreitin
v
lähtöpiste
l
vo
oidaan osoitttaa palveluk
kohteen osoi teviitalla, jon
nka kana käytetään luontokohtee
en tunnusta.
nassa
Suossituksen kanssallispuiston ja luontokesskuksen viitoituskelpoisuu
udesta antaaa Metsähallittus. Suonnähtävyyden
n tai muun arvokkaan luontokohtee
en viitoituskeelpoisuudestta antaa
situkssen luonnon
aluee
ellinen ympärristökeskus.
Merkkiä ei yleenssä käytetä ta
aajamassa. Taajaman ulkopuolella maanteillä
m
vooidaan osoitttaa tienpalveluihin kuuluva
k
tai tienvarsipalv
t
velujen ulkop
puolella olev
va kansallisppuisto, luonto
okeskus,
varsip
luonn
nonnähtävyyss tai muu luo
ontokohde. Y
Yleensä valta
a- ja kantatie
eltä voidaan oosoittaa tienvarsipalveluje
en ulkopuole
ella risteävän
n valta- tai kkantatien suu
unnassa olev
va kansallisppuisto, luonto
okeskus,
luonn
nonnähtävyyss tai muu luo
ontokohde va
ain, jos kohde on maakun
nnallisesti errittäin tärkeä..

Opas
stuksen ny
ykytila
Suun
nnitelmassa on
o 7 luontok
kohdetta, jottka ovat suu
unnittelualuee
ella tai joideen opastus voi
v alkaa
aluee
elta. Kansallispuistoja ov
vat Kolin ja P
Patvinsuon kansallispuist
k
tot Lieksassaa sekä Tiilik
kkajärven
kansa
allispuisto Ra
autavaaralla ja Hiidenpo rtin kansallis
spuisto Sotka
amossa, joissta kaksi viim
memainittua ssijaitsevat suunnittelualue
een ulkopuo lella. Tiilikka
ajärven kansallispuisto onn nykyään opastettu
o
valtattieltä 6 Valtim
molta.
Muita
a kohteita ovvat Ruunaan retkeilyalue Lieksassa, luontokeskus Ukko Ylä-K
Kolilla ja Kalliojärven
lintuto
ornit Valtimo
olla.

Suun
nnitelma
Kaikkkien kansallisspuistojen op
pastuksessa päätunnus on
o luontokoh
hde. Hiidenpoortin kansalliispuiston
opasttusta esitetään laajennetttavaksi alka
amaan valtatieltä 6 Valtim
molta. Samoiin Tillikkajärv
ven kansallispuiston opasstusta esitetä
ään muutetta
avaksi valtattieltä 6 pohjo
oissuunnastaa tultaessa. Kalliojäroiteviitalla. Muiden
M
kohte
eiden opastuss tulee uusia
a väritykven liintutornit esittetään opasttetavaksi oso
sen ja
a tunnusten osalta.

von elinkeino
o-, liikenne- ja
a ympäristök
keskuksen juulkaisuja 12|2
2011
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4.3.12 Näköalap
paikka (tun
nnus 772d))
Tunnuksen käyttö
Merkillä
ä voidaan osoittaa turvallinen ja matkkailijoiden va
astaanottamista varten vaarustettu näköalapaikka. Opastuksen
n edellytyksenä on myös,, että kohtee
ella on ylläpitäjä, joka vasstaa paikan varusv
a ja laadusta
a. Näköalapaikan varustu
uksen vähimm
mäisvaatimus on liikenteeellisesti turva
allinen
tuksesta
pysäköintimahdollisu
uus ja järjesttetty jätehuollto.
Taajama
assa sijaitseva näköalap
paikka voidaa
an viitoittaa lä
ähiopastukse
ena, jos viitooitukselle on liikenteellinen
n tarve tai viiitoitustarve on
o todettu ku
unnan opastu
ussuunnitelm
massa. Kohdee voidaan ta
arvittaessa viittoittaa maan
ntieltä, jos se on maakunn
nallisesti merkittävä.
Taajama
an ulkopuole
ella maanteilllä voidaan o
osoittaa tienv
varsipalveluihin kuuluva tai tienvarsipalvelujen ulkkopuolella olleva näköala
apaikka. Ylee
ensä valta- ja
a kantatieltä voidaan osooittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella
a risteävän va
alta- tai kanttatien suunnassa oleva näköalapaikk
n
ka vain, jos kohde
eä.
on maakunnallisesti erittäin tärke

Opastu
uksen nyky
ytila
Mahdolllisesti opaste
ettavina on käsitelty
k
4 ko
ohdetta: Paa
alasmaan nä
äkötorni Juuaassa, Räsäv
vaaran
näkötorni Kolilla sekkä Koivuvaarra ja Pertunvvaara Valtimo
olla.
Nykyise
ellään Räsävaaran näköto
orni on opas tettu mustap
pohjaisella os
soiteviitalla.

Suunnitelma
Opastetttaviksi esitettään ainoastaan Räsävaa
aran näkötorrni ruskeapohjaisella osooiteviitalla.
Muissa kohteissa palvelukohde
p
eopastuksen
n edellytykse
et eivät täytty pysäköinttimahdollisuu
uksien
astuksen puu
uttuessa.
puuttuesssa, huonon tieyhteyden vuoksi ja/taii maasto-opa

Kuva 4-12
2.
Paalasmaan näkötorni ooli yksi näköalapaikasteltu kohde.. Torni sinällä
ään on
kana tarka
hyväkunto
oinen, mutta ttieyhteys torn
nille on
niin huono
o, että palvelukkohdeopastus
s ei ole
mahdollistta.
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4.3.1
13 Muu nä
ähtävyys (ttunnus 772
2f)
Tunn
nuksen käy
yttö
Merkillä voidaan osoittaa muu
u nähtävyys,, jota ei ole määritelty
m
me
erkeillä 772aa - 772e. Muu nähtäeologinen koh
hde, muistom
merkki, taitee
ellinen nähtä
ävyys tai histtoriallinen nä
ähtävyys,
vyys voi olla arke
ei ole rakenn
nus. Tällaisia
a nähtävyykssiä ovat muun
n muassa lin
nnavuoret, m
muinaisjäännö
ösalueet,
joka e
linnojjen rauniot, linnoitukset, sotiin liittyvä
ät vallit ja muut
m
rakenne
elmat, kanavvat, sillat, museotiet,
kansa
alliset kaupu
unkipuistot ja
a kokonaisuu
udet, joissa on useanlaisia elementttejä. Muu nä
ähtävyys
-merkkkiä ei käyte
etä urheilu- ja
a liikuntapaikkkojen, mess
sukeskusten eikä muidenn vastaavan tyyppisten ko
ohteiden oso
oittamiseen.
Suossituksen merrkittävästä historiallisesta
a nähtävyydestä antaa Museovirasto
to. Merkittäv
västä taiosituksen anttaa läänin taidetoimikunta
a.
teellissesta nähtävvyydestä suo
Taaja
amassa sijaittseva muu nähtävyys vo idaan tarvitta
aessa viitoittaa lähiopasttuksena, jos viitoitukselle on liikentee
ellinen tarve tai viitoitusttarve on todettu kunnan opastussuuunnitelmassa
a. Taajahdetta ei ylee
ensä viitoitetta maantieltä
ä.
masssa olevaa koh
Taaja
aman ulkopu
uolella maantteillä voidaa n osoittaa tie
envarsipalve
eluihin kuuluvva tai tienvarsipalvelujen ulkopuolella
a oleva muu nähtävyys. Y
Yleensä valta
a- ja kantatie
eltä voidaan oosoittaa tienvarsipalen ulkopuole
ella risteävän
n valta- tai ka
antatien suun
nnassa oleva
a muu nähtäävyys vain, jo
os kohde
veluje
on maakunnallise
esti erittäin tä
ärkeä.

Opas
stuksen ny
ykytila
Suun
nnittelualueella on tunnisttettu kaikkiaa
an 11 tähän ryhmään ku
uuluvaa kohddetta, joista 5 on nykyään
n opastettu opastustaulu
uin. Kohteita
a ovat mm. Eva Ryynäs
sen Ateljee Lieksan Paaterissa,
Nunn
nanlahden Kivikeskus
K
Ju
uuassa, Bom
mban talo Nurmeksessa
N
a sekä Puu--Nurmeksen ja PuuJuuan
n miljöökoko
onaisuudet.

Suun
nnitelma
Suun
nnitelmassa maanteiltä
m
alkavaa opasstustauluopas
stusta esitetä
ään 6 kohteeelle. Näistä Rukajärven ttie Lieksassa
a on saanutt opastuslup
papäätöksen, mutta opastusta ei olllut vielä syy
yskuussa
2011 toteutettu päätöksen
p
mukaisena. P uu-Nurmeks
selle on katuverkolta alkaava opastus. Osoiteopastusta essitetään 2 koh
hteelle.
viittao
Kuva 4-13.
Nunnanlahd
den Kivikeskus on yksi
y "muu
nähtävyys"
-tunnuksella
a opastetuista kohteiista.
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4.3.14 Uintipaikkka (tunnus 773a)
Tunnuksen käyttö
Merkillä
ä voidaan ossoittaa kunna
an terveysvirranomaisen yleiseen käyttöön hyväkksymä uima
aranta,
uimala ttai uimahalli.
Taajama
assa oleva uintipaikka
u
voidaan
v
tarvi ttaessa viitoittaa lähiopa
astuksena, joos viitoitukse
elle on
liikentee
ellinen tarve. Lähiopastuk
kseen voidaa
an käyttää myös
m
palveluk
kohteen osoiiteviittaa.
Taajama
an ulkopuole
ella maanteillä voidaan o
osoittaa tienv
varsipalveluih
hin kuuluva uuintipaikka. YleenY
sä valta
a- ja kantatielltä ei osoiteta
a risteävän vvalta- tai kanttatien suunnassa olevaa uintipaikkaa
a.

Opastu
uksen nyky
ytila
Opastusskohdeluette
eloon on sisä
ällytetty 3 uin tipaikkaa. Uiintipaikkoja suunnittelual
s
ueella on hu
uomattavasti e
enemmän, mutta
m
pääos
sa niistä on taajamissa ja
j ovat katuverkosta opaastettavia. Lisäksi
L
alueella
a on runsaassti "epävirallis
sia" mm. kylä
ätoimikuntien
n ylläpitämiä
ä uimarantojaa, jotka ovat lähinnä paikallisten asukkkaiden käyttössä ja joih
hin ei haluta ohjata ulkop
puolisia tienkkäyttäjiä. Bo
omban
n opastuksesssa uintipaikk
ka on sivutun
nnuksena.
kylpylän

Suunnitelma
Suunnittelmassa oso
oiteviittaopas
stusta esitetä
ään 3 uimarrannalle päätteiden varsil la. Joidenkin
n kohteiden o
osalta opastu
uksen esteen
nä on kunnol lisen pysäkö
öintipaikan pu
uuttuminen.

Kuva 4-1
14.
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Valtimon
n kirkonkylän tasokas uimarranta Lokkiharjuntiellä esite
etään opastetta
tavaksi valtatie
eltä 6.
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4.3.1
15 Kalastu
uspaikka (ttunnus 773
3b)
Tunn
nuksen käy
yttö
Kalasstuspaikka -m
merkillä void
daan osoittaa
a virkistyska
alastukseen oikeuttava
o
kaalastusluvan
n myyntipaikkka, josta tule
ee olla opasttus kalastusp
paikalle tai vesialueelle,
v
mikäli kalasstuspaikka ei
e sijaitse
lupien
n myyntipaikkan välittömä
ässä läheisyyydessä. Epä
äselvissä tap
pauksissa suuosituksen kalastusk
paika
an viitoituskelpoisuudesta
a antaa Suom
men Vapaa-a
ajankalastajie
en Keskusjä rjestö ry.
Kalasstuspaikka -merkkiä ei yleensä
y
käyttetä taajama
assa. Taajam
man ulkopuoolella maante
eillä voidaan osoittaa tienvarsipalvelu
uihin kuuluva
a kalastuspa
aikka. Tienva
arsipalvelujeen ulkopuolella oleva
oidaan viitoitttaa, jos seu
uraavaan vas
staavaan palveluun maaantien suunn
nassa on
kalasstuspaikka vo
pitem
mpi ajomatka kuin edestakainen matkka tienvarren ulkopuolisee
en kohteeseeen. Yleensä valta- ja
kanta
atieltä voidaa
an osoittaa vain
v
harvaan
n asutulla seu
udulla tienva
arsipalvelujenn ulkopuolellla risteävän vvalta- tai kan
ntatien suunn
nassa oleva kalastuspaik
kka tai jos ko
ohde on maaakunnallisestti erittäin
tärkeä.

Opas
stuksen ny
ykytila
Suun
nnittelualueella on tunnisttettu vain 4 kkohdetta, jois
ssa kalastuspaikka on koohteen päätu
unnuksena. N
Nämä ovat Isso-Karhun errästely- ja luo
ontoalue Juu
uassa, Änäkä
äisen ja Soko
kojoen kalasttusalueet
Liekssassa sekä Lohikeidas
L
Lokinlampi
L
N urmeksessa
a. Kalastus on
o merkittäväässä asemas
ssa mm.
Ruun
naan retkeilya
alueella, joss
sa se on sivvutunnuksena
a. Pielisen alueella mm. Paalasmaalla kalastus kkuuluu monen kohteen palveluihin,
p
m
mutta esimerrkiksi veneid
den vesillelasskupaikkoja ei voida
opasttaa kalastusp
paikkatunnuk
ksella.

Suun
nnitelma
Suun
nnitelmassa opastustaulu
o
kille nykyisin opastetuille 4 kohteelle.
opastusta essitetään kaik

Kuva 4-15.

Lohikkeidas Lokinla
ampi Nurmekssen keskustan
n länsipuolella
a on kalastussmatkailuun keskittynyt
k
yrityss.
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4.3.16 Hiihtohisssi (tunnus 773c)
Tunnuksen käyttö
Merkillä
ä voidaan oso
oittaa lasketttelurinne, josssa on hiihtoh
hissi.
Merkkiä
ä ei yleensä käytetä taajamassa. Ta
aajaman ulko
opuolella maanteillä voiddaan osoittaa
a tienvarsipallveluihin kuu
uluva hiihtohiissi. Tienvarrsipalvelujen ulkopuolella
a oleva hiihtoohissi voidaa
an viiaan vastaava
aan palveluu n maantien suunnassa
s
on
o pitempi ajoomatka kuin edestoittaa, jjos seuraava
takainen
n matka tien
nvarren ulkop
puoliseen ko
ohteeseen. Yleensä
Y
valta
a- ja kantatieeltä voidaan osoittaa tienvvarsipalvelujjen ulkopuole
ella risteävän
n valta- tai kantatien
k
suu
unnassa olevva hiihtohissi vain,
jos kohd
de on maaku
unnallisesti erittäin tärkeä
ä.

Opastu
uksen nyky
ytila
Pielisen
n Karjalassa on 2 laskettelurinnettä K
Kolilla (Ukko--Kolin rinteett ja Loma-Koolin rinteet). Näille
molemm
mille on opasstustauluopastus. Saadu n palautteen
n perusteella Ukko-Kolin rinneopastus
sta on
tarpeen parantaa, koska
k
osa näille
n
rinteille
e aikovista laskettelijoistta ohjautuu virheellisestti YläKolille.
aralla aikaise
emmin toimiinut laskettellurinne ei ole
e ollut viime vuosina käy
ytössä
Nurmekksen Jurttivaa
ja opasttus on poiste
ettu.

Suunnitelma
Suunnittelmassa Kollin molemma
at rinteet esittetään opasttettavaksi op
pastustauluinn. Opastusta esitetään parannettavakssi osana koko Kolin aluee
en opastussu
uunnitelmaa.

Kuva 4-1
16.
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Ukko-Ko
olin laskettelurinteet alkava t Ylä-Kolilta. Laskettelijat
L
on
n kuitenkin tarrpeen opastaa
a Rantatietä hissien
h
ala-ase
emalle, jossa o
on lipunmyyntti, suksivuokra
aamo ja rinnekkahvila.
Kuvaläh
hde: Sokos Ho
otel Koli.

Pohjois--Savon elinkkeino-, liikenn
ne- ja ympäriistökeskukse
en julkaisuja 12|2011

4.3.1
17 Golfken
nttä (tunnu
us 773d)
Tunn
nuksen käy
yttö
Merkillä osoitetaa
an golfkenttä
ä, jossa on pelimahdollis
suus kaikille
e johonkin goolfseuraan kuuluville
k
ajille. Opaste
ettavan golfke
entän tulee ttäyttää Suom
men Golfliiton
n golfkentille asettamat vaatimukpelaa
set.
Golfkkenttä -merkkkiä ei yleen
nsä käytetä taajamassa. Taajaman ulkopuolellaa maanteillä voidaan
osoitttaa tienvarsipalveluihin kuuluva
k
golffkenttä. Tienvarsipalvelujen ulkopuoleella oleva golfkenttä
voida
aan viitoittaa,, jos seuraav
vaan vastaavvaan palveluun maantien
n suunnassa on pitempi ajomatka
a
kuin edestakainen matka tien
nvarren ulko
opuoliseen ko
ohteeseen. Yleensä
Y
valtta- ja kantatieltä voinvarsipalvelu
ujen ulkopuo
olella risteävä
än valta- tai kantatien suuunnassa ole
eva golfdaan osoittaa tien
ä vain, jos ko
ohde on maa
akunnallisestti erittäin tärk
keä.
kenttä

Opas
stuksen ny
ykytila
Pielissen Karjalan ainoa golf-k
kenttä on Pie
elis-Golf Nurm
meksessa. Nykyisellään
N
tämä Hyväriilän matkailukkeskuksen yhteydessä
y
toimiva
t
kentttä on opaste
ettu ainoasta
aan tekstiopaastuksena Hyvärilän
H
lähiop
pasteissa.

Suun
nnitelma
Pieliss-Golf on esittetty opastetttavaksi osan
na Hyvärilän matkailukeskuksen opasstusta.

Kuva 4-17.

Pieliss-Golfin kenttä
ä Nurmeksesssa sijaitsee Hyvärilän
H
matkailukeskukssen (kuvassa keskellä)
yhteyydessä. Kentä
än opastus on esitetty hoide
ettavaksi tunnu
uksena ja tarvvittaessa teksttinä Hyvärilän matkailukesku
uksen opastukksessa.
Kuva
alähde: Pielis-G
Golf.
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4.3.18 Mökkimajjoitus (tunn
nus 774a)
Tunnuksen käyttö
Mökkim
majoitus -merkkiä voidaan
n käyttää palvvelukohteen opastustaulussa osoittaamaan yhtenä
äinen,
än viisi loma
amökkiä sisä
ältävä alue, jo
ossa on majjoitustilaa lom
mamökeissää tai muissa sisätivähintää
loissa vvähintään 25
5 henkilölle. Vähintään kkaksi mökkiä
ä sisältävä kohde, jossaa on majoitu
ustilaa
vähintää
än kymmene
elle henkilölle, voidaan o
osoittaa mök
kkimajoitustu
unnuksen sissältävällä pa
alvelukohteen
n osoiteviitalla ja tarvitta
aessa palvelu
ukohteen os
soiteviitan en
nnakkomerkiillä. Merkin yhteyy
dessä kkäytetään koh
hteen nimeä, jos kyseesssä on kohtee
en päätoiminto.
Merkkiä
ä ei yleensä käytetä taajamassa. Ta
aajaman ulko
opuolella maanteillä voiddaan osoittaa
a tienvarsipallveluihin kuuluva mökkim
majoitus. Tien
nvarsipalvelu
ujen ulkopuo
olella oleva m
mökkimajoitu
us voin palveluun tien
t
suunnas
ssa on pitem
mpi ajomatka
a kuin
daan viitoittaa, jos seuraavaan vastaavaan
a tienvarren ulkopuolisee
en kohteese
een. Yleensä
ä valta- ja kkantatieltä vo
oidaan
edestakkainen matka
osoittaa
a tienvarsipalvelujen ulko
opuolella ristteävän valta-- tai kantatie
en suunnassaa oleva mök
kkimajoitus ainoastaan ha
arvaan asutu
ulla seudulla tai muualla silloin,
s
kun lä
ähiseudulla eei ole muita majoieita tai leirinttäalueita.
tuskohte

Opastu
uksen nyky
ytila
Inventoiintitietojen mukaan
m
suun
nnittelualuee lla on 34 mökkimajoitus
skohdetta. N äistä nykyisellään
opastusstauluin on opastettu
o
20 kohdetta. Liisäksi suuri osa muista kohteista onn opastettu mustam
pohjaisin osoiteviitoiin.

Suunnitelma
Suunnittelmassa opa
astustauluop
pastusta esittetään 21 mökkimajoitus
skohteelle. LLisäksi osoite
eviittaopastussta esitetään 11 kohteelle
e.
Joidenkkin lomamökkien opastuk
ksessa hankkaluutena on
n se, että av
vaimenhakuppaikka sijaitsee eri
osoittee
essa kuin varrsinainen lom
mamökki. Kosska lomamökkivuokraus perustuu päääosin ennak
kkovarauksiin
n, opastus on yleensä ta
arkoituksenm
mukaista koh
hdistaa avaim
menhakupaikkkaan ja eriillisten
ökkien opastu
us voidaan ta
arvittaessa h
hoitaa mustapohjaisin oso
oiteviitoin.
lomamö

Kuva 4-1
18.
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Alle viid
den lomamökiin kohteet vo
oidaan opasta
aa v. 2007 kä
äyttöön otetullla ruskeapohjjaisella
osoiteviiiitalla. Tarvittae
essa voidaan käyttää lisäks
si osoiteviitan ennakkomerkk
kkiä.
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4.3.1
19 Aamiaismajoitus (tunnus 77
74b)
Tunn
nuksen käy
yttö
Merkkiä voidaan käyttää palv
velukohteen opastustaulu
ussa osoittamaan maatilla- ja perhem
majoituspinen kohde, jossa on aamiaismajoitu
us ja majoitus
stilaa vähintä
ään 25 hengeelle. Vähintä
ään kaksi
tyypp
erillisstä majoitustilaa sisältävä
ä aamiaismajjoituskohde, jossa on ma
ajoitustilaa väähintään kym
mmenelle
an osoittaa aamiaismajoi
a
en sisältävällä
ä palvelukohhteen osoitev
viitalla ja
henkiilölle, voidaa
tustunnukse
tarvitttaessa palve
elukohteen os
soiteviitan en
nnakkomerkillä.
Aamiaismajoitus -merkkiä ei yleensä käyytetä taajama
assa. Taajam
man ulkopuoolella maanteillä voinvarsipalvelu
uihin kuuluva
a aamiaisma
ajoitus. Tienv
varsipalvelujeen ulkopuole
ella oleva
daan osoittaa tien
aismajoitus voidaan viito
oittaa, jos se
euraavaan vastaavaan
v
palveluun
p
tieen suunnass
sa on piaamia
tempi ajomatka kuin
k
edestakainen matka
a tienvarren ulkopuolisee
en kohteeseeen. Yleensä valta- ja
atieltä voidaa
an osoittaa tienvarsipalve
elujen ulkopu
uolella risteävän valta- taai kantatien suunnass
kanta
sa ole
eva aamiaism
majoitus aino
oastaan harvvaan asutulla
a seudulla tai muualla sillloin, kun lähiseudulla
ei ole
e muita majoituskohteita tai
t leirintäalu
ueita.

Opas
stuksen ny
ykytila
Suun
nnittelualueelta on tunnistettu 6 aami aismajoitusy
yritystä, joskin uutena tunnnuksena se
en käyttö
päätu
unnuksena on
o tulkinnan
nvaraista, ko
oska yrityksis
ssä on talomajoituksen lisäksi use
ein myös
mökkkimajoitusta. Yrityksistä 2 on nykyisin
n opastettu opastustaului
o
m pään, joissa tos in on jokin muu
tunnu
us.

Suun
nnitelma
Suun
nnitelmassa opastustaulu
o
uopastusta e
esitetään 2 kohteelle
k
ja osoiteviittaop
o
pastusta muille 4 aamiaissmajoituskohteelle.

4.3.2
20 Suoram
myyntipaikk
ka (tunnuss 774c)
Tunn
nuksen käy
yttö
Merkillä voidaan osoittaa
o
suoramyyntipaikkka, joka kats
sotaan paikk
kakunnalla m
merkittäväksi tai toimii
amyyntikesku
uksena ja jon
nka tuotevali koima on mo
onipuolinen. Merkin käytttöoikeuteen tarvitaan
suora
kunna
an suostumu
us.
Merkkiä ei yleenssä käytetä ta
aajamassa. Taajaman ulkopuolella maanteillä
m
vooidaan osoitttaa tienpalveluihin kuuluva
k
suorramyyntipaikkka. Tienvars
sipalvelujen ulkopuolellaa oleva suorramyyntivarsip
paikkka voidaan viitoittaa, jos se
s katsotaan alueellisess
sa opastussu
uunnitelmasssa tärkeäksi. Valta- ja
kanta
atieltä ei oso
oiteta tienva
arsipalvelujen
n ulkopuolella risteävän valta- tai kkantatien suunnassa
oleva
aa suoramyyntipaikkaa.

Opas
stuksen ny
ykytila
Suun
nnittelualueella on tunnis
stettu 2 suorramyyntipaik
kkaa, jotka molemmat
m
o n nykyisin opastettu
o
vanha
alla mustava
alkoisella maatilayritystun
nnuksella (tähkä-merkki). Molemmat oovat puutarh
hatuotteita myyyviä maatila
ayrityksiä. To
oisessa on lissäksi lahja- ja
j sisustusmyymälä. Kosska suoramy
yyntipaikkatun
nnus on vuod
den 2007 opa
astusmerkkiu
uudistuksen uutuus, tälla
aisia kohteitaa saattaa löyttyä lisää,
kunha
an tietoisuuss uuden merk
kin käyttöma
ahdollisuuksis
sta leviää.

Suun
nnitelma
Suun
nnitelmassa toiselle
t
suoramyyntipaika
alle esitetään edelleen opastustauluo
o
opastusta, to
osin hieman nykyisestä supistettuna.
s
Toiselle essitetään osoitteviittaopastu
usta tarvittaeessa osoitev
viitan enomerkeillä tä
äydennettynä
ä.
nakko

Pohjois-Sav
von elinkeino
o-, liikenne- ja
a ympäristök
keskuksen juulkaisuja 12|2
2011

43

4.3.21 Käsityöpa
aja (tunnus
s 774d)
Tunnuksen käyttö
Merkillä
ä voidaan ossoittaa maaseutuyritys, jo
ossa valmisttetaan ja ma
ahdollisesti m
myydään am
mmattimaisestti paikan pää
ällä tai lähiallueella tehtyjjä käsityötuo
otteita. Käsity
yöllä tarkoiteetaan jonkin asian
valmista
amista käsin, työkaluja kä
äyttämällä ta
ai pelkästään
n käsin muoto
oilemalla, kuuitenkin käytttämättä täysin
n automatiso
oitua työtapaa
a. Merkin kä yttöoikeuteen tarvitaan kunnan
k
suosttumus.
Merkkiä
ä ei yleensä käytetä taajamassa. Ta
aajaman ulko
opuolella maanteillä voiddaan osoittaa
a tienvarsipallveluihin kuu
uluva käsityö
öpaja. Tienva
arsipalveluje
en ulkopuolella oleva kääsityöpaja vo
oidaan
a, jos se kattsotaan aluee
ellisessa opa
astussuunnittelmassa tärkeäksi. Valtaa- ja kantatie
eltä ei
viitoittaa
osoiteta
a tienvarsipallvelujen ulkopuolella riste
eävän valta- tai kantatien
n suunnassa olevaa käsittyöpajaa.

Opastu
uksen nyky
ytila
Pielisen
n Karjalassa on tunnistetttu vain yksii käsityökohd
de, Studio Korpinoita
K
Vaaltimon Rapu
ulissa.
Kohteelle ei ole nykyyisellään opa
astusta.
Koska käsityöpajatu
unnus on vu
uoden 2007
7 opastusme
erkkiuudistuksen uutuus,, tällaisia ko
ohteita
oisuus uuden
n merkin käy
yttömahdollis
suuksista leviiää.
saattaa löytyä lisää, kunhan tieto

Suunnitelma
Studio Korpinoidalle esitetään osoiteviittao
opastusta ta
arvittaessa osoiteviitan
o
ennakkomerkeillä
nettynä.
täydenn

4.3.22 Kotieläinp
piha (tunnu
us 774e)
Tunnuksen käyttö
Merkillä
ä voidaan ossoittaa etenk
kin lapsille s uunnattu elä
äintarha, joss
sa on kotielääimiä. Kotieläinpihassa a
asiakkaat sa
aavat tutustu
ua kotieläinte
en elämään ja usein my
yös osallistuua niiden ho
oitoon.
Kotieläin
npihatunnuksella voidaan
n osoittaa m
myös muu pie
enimuotoisem
mpi eläintarhaa, esim. stru
utsitarha tai m
muu lintupuistto.
Merkkiä
ä ei yleensä käytetä taajamassa. Ta
aajaman ulko
opuolella maanteillä voiddaan osoittaa
a tienvarsipallveluihin kuuluva kotieläin
npiha. Tienvvarsipalveluje
en ulkopuolella oleva kottieläinpiha vo
oidaan
a, jos se kattsotaan aluee
ellisessa opa
astussuunnittelmassa tärkeäksi. Valtaa- ja kantatie
eltä ei
viitoittaa
osoiteta
a tienvarsipalvelujen ulko
opuolella riste
eävän valta-- tai kantatien suunnassaa olevaa kotieläinpihaa.

Opastu
uksen nyky
ytila
Pielisen
n Karjalassa on tunnistetttu vain yksi kotieläinpiha
akohde, Eläm
myspiha PikkkuKili Lieksa
an Salonkylässsä. Kohteelle on nykyisin opastusta
auluopastus runsaan 10 km etäisyydeeltä kantatie
eltä 73
lähtien ((ns. Hannon vaakuna).

Suunnitelma
Elämysp
piha Pikku Kilin
K
nykyinen
n opastustau
uluopastus esitetään
e
säilytettäväksi m
muutettavalla tunnuksella
a ja värillä.
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4.3.2
23 Ratsasstuspaikka (tunnus 77
74f)
Tunn
nuksen käy
yttö
Merkillä voidaan osoittaa kaik
kille vierailijo
oille avoinna oleva ratsastuspaikka, jjolla on matkailu- tai
astuskohteen
na paikkakun
nnalle aluee
ellista merkittystä. Yleise
esti ratsastuuspaikaksi katsotaan
harra
ratsastustallit, jottka täyttävätt Suomen R
Ratsastajainlliiton talleille
e asettamat hyväksymis
skriteerit.
euteen tarvita
aan kunnan ssuostumus.
Merkin käyttöoike
aajamassa. Taajaman ulkopuolella maanteillä
m
vooidaan osoitttaa tienMerkkiä ei yleenssä käytetä ta
palveluihin kuuluva
k
ratsa
astuspaikka.. Tienvarsipa
alvelujen ulk
kopuolella olleva ratsastu
uspaikka
varsip
voida
aan viitoittaa,, jos se katso
otaan alueelllisessa opastussuunnitelmassa tärkeeäksi. Valta- ja
j kantatieltä ei osoiteta tienvarsipalv
velujen ulkop
puolella riste
eävän valta- tai kantatienn suunnassa
a olevaa
ratsastuspaikkaa..

Opas
stuksen ny
ykytila
Suun
nnittelualueella on tunnis
stettu neljä o
opastuksen kannalta
k
harrkittavaa ratssastuspaikka
aa, joista
vain yksi on nykyyisin opastettu opastusttauluin (Ahon
nlaidan harrastetalli Nurrmeksessa). Joillekin
eille on opasstusviittaopas
stus. Lisäksii joillakin yrittyksillä ratsa
astuspaikka-ttunnus voi olla
o sivukohte
tunnu
uksena (esim
m. Paimentup
pa Kolilla).
Koska ratsastusp
paikkatunnus on vuoden 2
2007 opastu
usmerkkiuudistuksen uutuuus, tällaisia kohteita
aa löytyä lisä
ää, kunhan tiietoisuus uud
den merkin käyttömahdo
k
llisuuksista l eviää.
saatta

Suun
nnitelma
Suun
nnitelmassa opastustaulu
uopastusta e
esitetään yh
hdelle ratsas
stuspaikalle. Lisäksi oso
oiteviittaopasttusta esitetää
än kolmelle kohteelle.
k

4.3.2
24 Muiden
n kohteiden
n opastus
Musttapohjaisen osoiteviitan käyttö
Usea
at liikenteellissesti ja matk
kailullisestikin
n merkittävä
ät kohteet ka
aipaavat opaastusta, mutta niille
e ei ole tieliik
kenneasetukksessa soveltuvaa palvelukohteen tuuna. Opastusta
apana voidaa
an tällöin kä
äyttää musta
apohjaista osoiteviittaa
o
ttai
nusta
joissa
akin tapauksissa paikallis
skohteen viitttaa.
Tällaiisia kohteita ovat mm.
- kulttuuri- ja
a kongressike
eskukset, tea
atterit
allit, maastoh iihtokeskuks
set
- urheilukeskkukset ja -ha
heilukeskuks
set, raviradatt, ampumarad
dat
- moottoriurh
pilaitokset, kirrjastot, virasttot ja laitokse
et
- koulut, opp
j liikelaitoks
set
- teollisuus- ja
- pito- ja juhlapaikat
- ohjelmapalveluyrityksett.
et kohteet ja
a tapahtumapaikat voida
aan opastaa erityiskohtee
ena paikallisskohteen viita
alla, kun
Suure
alue o
on tunnettu omalla nimellään ja alue
eella on useitta toimintamuotoja tai sääännöllisesti järjestetj
täviä massatapah
htumia.
Yksitttäiset käyntikohteet void
daan opastaa
a mustapohjjaisella osoitteviitalla. Ossoiteviittaa käytetään
vain llähiopastuksseen eli opas
stamaan koh
hteeseen lähimmältä maa
antieltä. Sitää ei voi käyttä
ää opastamaan kohdetta maantieltä to
oisen maant ien suuntaan
n.
Jos kkohteeseen suuntautuu
huomattava määrä liiken
s
nnettä tai se
e on näkyvyyydeltään han
nkalassa
paika
assa, voidaan
n käyttää my
yös osoiteviita
an ennakkom
merkkiä.
Koska mustapohjaisen osoiteviitan käyttökkohteita on runsaasti,
r
niittä ei ole katta
tavasti käsite
elty tässä
suunn
nitelmassa.
von elinkeino
o-, liikenne- ja
a ympäristök
keskuksen juulkaisuja 12|2
2011
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Ensiap
putunnukse
en (tunnus 715) käytttöä ei käsitellä tässä suunnitelm
s
massa
Ensiapu
utunnuksella voidaan oso
oittaa yleissa
airaala tai terveyskeskuks
sen sairaala,, jossa on ka
aikkina
vuoroka
auden aikoina lääkäri paiikalla. Opasttus on tarkoitettu lähinnä
ä kiireellisiä hhätätapauksia varten eikä
ä normaalisti sairaalassa tai terveyske
eskuksessa asioiville. Sa
aatavilla olevvien ensiapupalveluiden o
on vastattava
a merkin edellytyksiä.
Ensiapu
utunnuksen käytetään
k
os
sana teiden vviitoitusta. Sitä ei käytetä
ä tunnuksenaa palvelukohtteiden
opasteisssa. Tunnukksen käyttö suunnitellaan
s
n tienpitäjien toimesta eikä se kuulu opastuksen lupamenette
elyn piiriin. Tä
ämän vuoksi ensiaputunn
nuksen käytttöä ei käsitellä tässä suuunnitelmassa.
Nykyise
ellään opastu
usta ensiapu
utunnuksella on Juuan, Lieksan ja Nurmeksen
N
tterveyskesku
uksiin.
Valtimosssa terveyskkeskukseen opastetaan
o
p
pelkästään mustapohjaise
m
ella osoiteviittalla.
Ensiapu
upäivystystä on nykyisin vain Lieksan
n ja Nurmek
ksen terveysk
keskuksissa,, joissa ollaa
an siirtymässä
ä osittaiseen
n vuoropäivy
ystykseen. N
Nykyisellään terveyskeskukset eivätt täytä tunnuksen
käyttöed
dellytyksiä ym
mpärivuorok
kautisen päivvystyksen osa
alta. Ensiapu
upäivystysveerkko on harv
ventunut suu
unnittelualuee
en lisäksi muuallakin
m
Itä
ä-Suomessa
a. Ensiapuop
pastuksen jäärjestäminen
n tulisi
tarkistaa
a laajemmin yhdessä sairaanhoitopiirrin kanssa.

4.4 K
Kolin alue
een opas
stussuun
nnitelma
Kolin matkailualueelle on keskitttynyt niin run
nsaasti opas
stettavia matk
kailupalvelujaa, että aluee
elle on
ansa. Paikallinen opastu ssuunnitelma tehollut tarrpeen laatia oma paikallinen opastusssuunnitelma
dään sa
amoilla peria
aatteilla kuin seudullinen suunnitelma
a, mutta palv
velujen suureen määrän vuoksi
v
viitoitusratkaisuissa on jouduttu
u olosuhteid
den pakosta etsimään kohdekohtaisselle viitoitu
ukselle
htoisia ratkaisuja. Koska
a eri kohteide
en opastusta
a on tarpeen
n koota sam
moihin pystyttystelivaihtoeh
neisiin, on alueelle tehdyssä
t
tark
kemmassa ssuunnitelmas
ssa kuvattu opastustauluj
o
jen sisältö.

Yleistä
ä
Kolin allueella on no
oin 15 majoituspalveluja
a tarjoavaa yritystä
y
sekä
ä runsaasti vvuokrattavia lomaä. Alueella on kaksi laske
ettelukeskussta sekä runs
saasti erilaisiia ohjelmapaalveluita. Matkailumökkejä
kohteide
en keskittym
miä ovat Ukko
o-Koli, Kolin kylä ja Lom
ma-Koli, mutta
a majoitusta tarjoavia yriityksiä
on runsa
aasti hajaanttuneena alue
een eri puolillle.
Keskeisset maisema--alueet käsitttävä Kolin ka
ansallispuisto
o on peruste
ettu v. 1991 jaa sen pinta-a
ala on
30 km2. Kansallispu
uiston keskus on Ukko-K
Kolilla sijaitseva Luontok
keskus Ukkoo. Kansallispuiston
polku- ja
a latuverkosto on laajuud
deltaan noin 70 kilometriä. Puiston polkureitistöö
p
ön yhdistyy pohjoip
sen suu
unnasta tulevva UKK-vaellusreitti. Osin
n puiston alu
ueella sijaitse
ee Herajärveen kierros, no
oin 40
km pitkä
ä reitti, jonka
a jatkeena etelässä
e
on JJoensuuhun johtava Kolinpolku. Kannsallispuiston
n kävijämäärä
ä v. 2009 oli noin 130 000
0 henkeä.
Kolin m
matkailuyhdistys ry on Ko
olin matkailu
ualueen yrity
ysten ja -org
ganisaatioideen sekä mattkailun
kehittäm
mistä tukevie
en yksityishe
enkilöiden yh
hteistyöjärjes
stö. Yhdistyksen tarkoitukksena on ke
ehittää
Kolin ja Pielisen Karrjalan matkailua yritysten
n yhteistoimin
nnan kautta sekä
s
lisätä aalueen vetovo
oimaia tunnettavu
uutta. Samoin yhdistys vvalvoo alueen
n yritysten ja
a kiinteistönoomistajien yh
hteisiä
suutta ja
etuja. Y
Yhdistyksellä on noin 60 jä
äsentä.

Opastu
uksen peria
aatteet
Kolin allueen opaste
ettavat kohte
eet ovat hajjallaan aluee
en eri puolillla, mikä aseettaa opastu
ukselle
omat ha
aasteensa. Toisaalta
T
Kolin kylällä ole
evan opastus
stoimiston keskeinen sijaiinti pääsisää
äntulotien varrrella on erino
omainen.
Kauko-o
opastus
Koska K
Koli ei sijaitse
e välittömästti valtatien 6 varrella, Ko
oli ei kuulu va
altatien kaukko- tai lähiopa
astuskohteisiin eikä siten sisälly valta
atien suunnisstustauluihin tai viitoituks
seen Kolille joohtavan maa
antien
K sisältyy kuitenkin ossaan valtatie
en 6 välimatkatauluista jja tulisi sisällyttää
504 ulkkopuolella. Koli

46

Pohjois--Savon elinkkeino-, liikenn
ne- ja ympäriistökeskukse
en julkaisuja 12|2011

kaikkkiin välimatka
atauluihin vä
älillä Kontiola
ahti - Juuka
a. Lisäksi Ko
olin opastusskartat ovat valtatien
leväh
hdysalueiden
n opastuspistteissä.
Lännestä tultaesssa Koli on maantien
m
504
4 viitoituksen
n kaukokohte
eena valtatieeltä 9 Outoku
ummusta
en.
alkae
Yleiso
opastus
Kolin yleisopastuss alkaa valta
atieltä 6 Ahm
movaarasta, jossa
j
Koli on
n maantien 5504 viitoitusk
kohteena
ä tienviitoisssa. Tässä su
uunnitelmass
sa esitetään,, että nykyis
set kaksi
sekä suunnistusttauluissa että
een palveluko
ohdeopastusstaulua (kuva
a 4-19) korva
ataan yhdellää uudella rus
skeapoherillisstä Kolin alue
ossa on teks
stinä "Koli" j a päätunnuk
ksena kansa
allispuistoa kkuvaava luon
ntokohde
jaisella taululla, jo
unnuksina hiihtohissi 773
3c (kesällä päällekäänne
p
ettävänä ulkooilualue 742) ja ylei772c sekä sivutu
oituspalveluja
a kuvaavana
a tunnus 723
3 (sänky). Opasteet tulevvat valtatielle
e 6 kumsesti alueen majo
akin suunnassta sekä maantielle 504 lännestä enn
nen Ahmovaaran risteysttä.
masta
Yleiso
opastuksella
a on tarkoitus
s ohjata mattkailijat Kolin
n kylän opas
stuskeskukseeen, josta he
e saavat
tarvitttaessa tarkemman opasttuksen halua
amaansa koh
hteeseen.
Koska maantien 504
5 keskeisiissä liittymisssä Kolin kylä
ällä (mt 5040
0) sekä Ranttatien/Lahnallammenusta haluavia yksittäisiää kohteita, käytetään
tien lliittymässä (mt 5046/mt 15829) on liikaa opastu
en liittymien länsipuolen kootuissa o
opastustauluissa yleisopa
astusta eri ssuuntiin: "Lom
ma-Kolin
näide
suuntta", "Hattusa
aaren suunta" ja "Ranta
atien suunta
a". Jälkimmä
äisen liittymään jälkeen kussakin
k
suunn
nassa on ykssittäisillä yrity
yksillä mahd ollisuus pysttyttää etäisyy
ystaulu omaaan kohteesee
ensa.
Kolin yleisopastukksen periaattteet on esite
etty kuvassa 4-20.
4

Kuva 4-19.

Valta
atiellä 6 Kolille
e johtavan maa
antien 504 liitttymässä Ahmovaarassa oleevat kaksi erilllistä Kolin
aluee
elle ohjaavaa opastustaulua
a esitetään ko
orvattavaksi yhdellä
y
yhdisteetyllä ruskeap
pohjaisella
taulu
ulla.

Kohd
deopastus
Kolin alueen kohd
deopastus ja
a sen laajuuss käy ilmi liitte
eenä 1.3 olev
vasta suunniitelmakartastta.
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Kuva 4-2
20.

Yleisopa
astuksen peria
aatteet Kolin a
alueella.

Opastu
uksen toteu
uttaminen
Tavoitte
eena on, että
ä opasteiden
n uusinta Ko
olin alueella voitaisiin
v
tote
euttaa Kolin matkailuyhd
distyksen vettämänä yhte
eisprojektina keväällä 20
012. Yhteise
esti toteutettu
una opasteidden uusinta tulee
halvemm
maksi ja varrmistetaan opastuksen u
ulkoasun ja sisällön
s
yhte
enäisyys. Sam
malla yrittäjien on
mahdolllista sopia sa
amoihin pysttytystelineisii n koottavista
a tauluista. Projektin
P
toim
mesta pitäisi hoitaa
lupahakkemusten laa
adinta, opasteiden hankin
nnan ja pysty
ytyksen kilpa
ailutus sekä ty
työn valvonta
a.
Suunnittelmaa laaditttaessa käyd
dyissä kesku steluissa on lähtökohtan
na ollut, että yleisopastee
et voitaisiin ra
ahoittaa mattkailuyhdistyk
ksen, Metsäh
hallituksen ja
a mahdollisesti Lieksan kkaupungin to
oimesta. Kukin yritys tai orrganisaatio rahoittaa
r
oma
at kohdekohttaiset opaste
eensa.
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5

Matka
ailutiet

Matka
ailutiellä tarkkoitetaan erityisillä matka
ailutie-liikennemerkeillä merkittyä
m
tietää. Matkailutie
ellä tulee
olla ssen yleiseen
n liikenteellis
seen merkityykseen nähden poikkeuk
ksellisen run saasti matka
ailijoiden
kanna
alta merkittä
äviä kohteita,, ja tämän lissäksi sillä on
n erityinen matkailuelinke
m
einon toimintaedellytyksiä
ä ja alueen kilpailukykyä
k
tukeva merkkitys.
Matka
ailutie-merkillä voidaan osoittaa
o
vain Liikennevira
aston eriksee
en hyväksym
mä matkailutie
e. Ennen
hyväkksymispäätö
östä Liikenne
evirasto pyyytää lausunn
not hankkee
esta Matkailuun Edistämiskeskus
MEK:ltä ja Suome
en matkailuo
organisaatioi den yhdistys
s SUOMA ry
y:ltä. Matkailuutiehen liittyv
vän yksien tunnuksen käyttö ede
ellyttää myöss Liikenneviraston hyväksynnän, jokka sisältyy matkailum
löllise
tieksi hyväksymisspäätökseen.
Matka
ailutiehankke
eelta edellyttetään sove
eltuvaa taus
staorganisaattiota, jolle matkailutiem
merkintää
koske
eva lupa void
daan myöntä
ää ja jonka kkanssa Liiken
nnevirasto ja
a ELY-kesku kset asioivatt matkailutiem
merkinnän kä
äyttöä ja yllä
äpitoa koske
evissa kysym
myksissä. Va
astuu matkaailuteiden viittoituksen
suunn
nittelusta, totteutuksesta, ylläpidosta jja poistamise
esta on luvan
nhakijaorgannisaatiolla.

5.1 Via Karrelia -ma
atkailutie
Pielissen Karjalan kautta kulke
eva Via Kare
elia -matkailu
utie (Runon ja Rajan tie)) seurailee
e Suomen ittärajaa Suom
menlahden rrannalta Vaa
alimaalta La
appiin Sallann Kelloselä
än raja-asem
malle. Reitin pituus on 10
080 km ja sillä on useita rajanylityspaaikkoja. Re
eitti on syntyynyt vuonna 1966, jolloin sen nimi oli Runon ja Rajan tie ja reeitti oli
nykyistä lyhyempi.
Pielissen Karjalasssa reitti kulke
ee Ilomantsissta Lieksaan maantietä 522, edelleenn Nurmeksee
en kantatietä 7
73, Valtimolle valtatietä 6 ja maantiettä 5284 Valtimolta Kuhmo
oon (kuva 5--1).

Kuva 5-1.

Via Karelia
K
-matkailutien reitti Po
ohjois-Karjalas
ssa.

Pohjois-Sav
von elinkeino
o-, liikenne- ja
a ympäristök
keskuksen juulkaisuja 12|2
2011

49

Via Kare
elia haluaa profiloitua
p
erityisesti neljä
än tuotealuee
en kautta:
Luonto
ntutornit
- lin
- lu
uonnonsuojelualueet ja kansallispuisttot
- va
aellusreitit
- ka
anoottireitit
Ortodoksisuus
a Via Karelia
a matkailureittistöä ja se kulkee Heinävvedeltä Lintu
ulan ja
- Karjalan kirkkkotie on osa
Valamon luo
ostareista Ve
enäjän rajalle
e Värtsilään ja
j poikkeaa myös
m
pohjoisseen aina Ilo
omantsin Hatttuvaaraan saakka.
uistot
Sotamu
- ta
alvisota; Kuh
hmossa ja Su
uomussalme
ella olevat taiistelupaikat, Raatteen tiee ja Kollaa va
ain 60
km rajalta
älirauhan aikka ja Salpalin
nja
- vä
- ja
atkosota: Ilom
mantsi, Ruka
ajärventie Lie
eksassa
Ruoka
appi alá Carte
Carelia alá Ca
arte, Kainuu alá Carte, La
- C
Via Kare
elia -matkailu
utietä hallinn
noi Runon ja Rajan tie ry, jonka jäseninä on noin 115 kuntaa.
Via Kare
elian internett-sivut: http:///www.viakarrelia.fi/ (tilann
ne 1.1.2012).

5.2

Matkailuteiden reittiviito
oitus

Matkailu
utiereitin viito
oittamisessa tien suunna
assa käytetää
än ruskeapohjaisia matkaailutien tunnuksen
sisältäviä merkkejä. Matkailutien
n nimen sisä
ältävät merkit sijoitetaan liittymien ja taajamien jä
älkeen
uutoin sopiviin välimatkoin, jotta tien käyttäjä voi varmistua olevansa oikeealla reitillä. Ennen
E
sekä mu
liittymiä, joissa matkkailutiereitti kääntyy,
k
käyttetään nuolik
kuviollisia ”suunnistustaulluja” (kuva 5--2).

Kuva 5-2
2.
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sessa ja matka
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5.3

Matka
ailutietun
nnuksen käyttö palveluko
p
ohteiden
opasttuksessa
a

Vuod
den 2007 palvelukohteide
en opastusm
merkkiuudistu
us laajensi matkailutietu
m
nnuksen käy
yttömahdollissuuksia yksitttäisten palve
elukohteiden opastuksess
sa:
en palvelukohteiden opastuksessa vvoidaan käytttää mat- matkailutien vaikutuspiirissä olevie
a 5-3)
kailutien tunnusta (kuva
- matkailutietunnus ja nim
mi ruskealla pohjalla void
daan lisätä sellaisten
s
opaastuspisteide
en opasesti kyseistä
ä matkailutiettä koskevaa informaatiotaa, esimerkiks
si karttateisiin, joisssa on erityise
esityksiä.

Kuva
a 5-3.

Essimerkkejä matkailutietun
m
nnuksen sijoitttamisesta pa
alvelukohteeen opastustauluihin.

Matka
ailutietunnukksen käyttö yksittäisen
y
pa
alvelukohtee
en opastukse
essa edellyttäää matkailutiieorganisaatio
on suostumu
usta. Runon ja Rajan tie ry. (Via Kare
elia) edellyttä
ää, että opasstettava kohd
de tukee
matka
ailutien imag
goa eli jollakin tavoin liittyyy tuotealueisiin, joita ma
atkailutie pyrkkii edistämää
än (luonto, orrtodoksisuus, sotamuistott ja ruoka).
Palve
elukohteelta ei edellytetä
ä Runon ja R
Rajan tie ry:n jäsenyyttä
ä tai osallistuumista markk
kinoinnin
rahoittukseen.
Matka
ailutietunnukksen voi lisättä nykyisiin o
e tulisi ottaa huomioon opasteita
o
opasteisiin. Erityisesti se
uusitttaessa tai lisättäessä, jolloin tunnus vvoidaan ottaa
a huomioon merkin
m
sisälttöä asemoita
aessa.
Lupakäsittelyä ed
distää, mikälii hakija voi li ittää matkailuorganisaation suostumuuksen lupahakemukus selvittää m
matkailutieorg
ganisaation kannan lupaahakemusvaiheessa.
seen. Tarvittaessa ELY-kesku
Karelia -matkailutien yhtey
ystiedot:
Via K
Ru
unon ja Raja
an tie ry
PL
L 34 (Siltakatu 10 B 30), 80101 Joenssuu
To
oiminnanjohttaja Juha Rantala
Pu
uh. 040 723 0000
Sä
ähköposti: in
nfo@viakarelia.fi
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6

Opastuslupa ja opasteiden hankinta

Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä ELYkeskus, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta.
Jos viitoitettava kohde sijaitsee taajamassa ja maantieltä alkava viitoitusreitti jatkuu katuverkolla,
opastelupa edellyttää myös kunnan lupaa viitoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi kohteeseen
saakka. Jos kohde sijaitsee yksityisen tien varressa ja viitoitusreitti jatkuu yksityisellä tiellä, opastelupa edellyttää myös yksityistiekunnan lupaa viitoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Opasteluvan hakeminen
ELY-keskukset ovat keskittäneet opastelupien käsittelyn Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampereella sijaitsevaan asiakaspalveluyksikköön, mutta kussakin liikenneasioista vastaavassa ELYkeskuksessa on lupayhdyshenkilö. Yhteystiedot löytyvät liitteestä 2.
Lupaa maantien varteen pystytettäville opasteille haetaan ELY-keskukselta kirjallisesti. Hakemuslomakkeet löytyvät ELY-keskusten internet-sivuilta:
www.ely-keskus.fi -> Liikenne -> Luvat -> Opasteet, ilmoitukset ja mainokset -> Palvelukohdeopasteet
tai suoraosoitteesta:
www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Lupaasiat/Opasteetilmoituksetjamainokset/Sivut/Palvelukohdeopasteet.aspx.
Lupahakemuslomake on liitteenä 3.
Lupia haetaan seuraavasti:
 matkailuopasteita haetaan palvelukohteen opastelupahakemuksella.
 mustapohjaista osoiteviittaa ja sen ennakkomerkkiä haetaan osoiteviitan lupahakemuksella.
 tilapäistä viitoituslupaa ja yleisötilaisuuksien viitoituslupaa haetaan suoraan paikallisesta
ELY-keskuksesta.
Opasteluvan hakijan on osoitettava kohteensa viitoituskelpoisuus jokaisen viitoitettavan toiminnon
osalta lupaa hakiessaan. Epäselvissä tapauksissa ELY-keskus voi kysyä ulkopuolisilta tahoilta
suosituksia kohteiden viitoitusperusteista.
Kaikki uudet opasteluvat kirjoitetaan määräaikaisena, jolloin olosuhteissa tapahtuneet muutokset
voidaan ottaa nopeasti huomioon. Luvan määräaika on yleensä viisi vuotta.
Lupapäätösten hinnat 1.1.2012 alkaen:
 osoiteviitta/palvelukohteen osoiteviitta (+ennakkomerkit): 100 €
 palvelukohteen opastustaulu: 200 €
 kielteinen lupapäätös: 30 €
Maksua ei peritä määräaikaista lupaa uusittaessa, mikäli opastukseen ei tule muutoksia.
Opastelupa sisältää opastemerkkien mittapiirustukset, joiden avulla merkit voidaan hankkia kilpivalmistamoilta.
Lupahakemuksen käsittely kestää 6 - 8 viikkoa. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, onko opastuskelpoisuudesta tarpeen hankkia jonkun ulkopuolisen tahon lausunto.

Opastusmerkkien hankinta ja pystytys
Opastusmerkkien hankinta, pystyttäminen ja ylläpito ovat opastettavan kohteen haltijan vastuulla.
Opastusmerkin tiedot tulee pitää ajan tasalla.
Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista.
ELY-keskus antaa opasteluvan liitteenä tarkemmat toimintaohjeet merkin toteuttamiselle. Opasteluvan liitteenä (myös tämän suunnitelman liitteenä 4) on luettelo auditoiduista liikennemerkkien
valmistajista, joilta opastusmerkit voi hankkia.
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Luvan
nhaltija voi hankkia
h
asen
nnustyön EL
LY-keskuksen alueurakoitsijalta tai m
muulta sellais
selta yritykse
eltä, joka täyyttää tiellä suoritettavan työn pätevy
yysvaatimuks
set ja hallitssee liikennem
merkkien
raken
nnetta ja pystytystä koske
evan ELY:n o
ohjeistuksen
n.
Lupapäätöksen liitteenä on ohjeet
o
opastu
usmerkin sijo
oittamisesta ja pystyttäm
misestä. Kuva
assa 6-1
oista.
on essimerkkejä siijoittamis- ja pystytystavo

Kuva 6-1.

Esim
merkkejä palvellukohdeopaste
teiden sijoittam
misesta ja pysttyttämisestä.

Opasstusmerkkien
n ja niiden py
ystytyksen oh
hjeellisia hinttoja:
-

-

liikennemerkki
- osoiteviitta
- opastusstaulu
merkkijalatt ja kiinnitysta
arpeet
rahti kilpiva
almistamolta
pystytystyö
ö

n. 30 € kp
pl
100 -200 € kpl
20 - 30 €//merkki
20 - 40 €//lähetys
50 - 200 €/merkki.
€

P
Opasstustaulujen hintaan vaikuttaa taulun koko ja käyttettävä materiaali (alumiiini, vaneri). Pystytystyön hintaan vaikkuttavat mm
m. matkakusttannukset (k
kuinka kauka
aa pystyttäjää tulee), tarrvitaanko
uria ja pystyte
ettävien merk
kkien lukumä
äärä.
kaivu

Opas
stusmerkk
kien hoito ja
a ylläpito
Opasstusmerkin ylläpito
y
kuulu
uu opasteluvvan haltijalle
e. Ylläpidolla
a tarkoitetaaan merkin uusimista
u
tilante
eessa, jossa
a se on niin huonokuntoin
h
nen, ettei se enää täytä normaaleja
n
liiikennemerkin kuntokritee
erejä. ELY-ke
eskus valvoo
o liikennemerrkkien kuntoa
a vuosittaisilla tarkastukssilla.
Maan
nteillä palvelu
ukohteen op
pastusmerkkiien hoito kuu
uluu ELY-keskuksen alu eellisiin hoito
ourakkasopim
muksiin sama
alla tapaa ku
uin muut liike
ennemerkit. Hoitoa
H
ovat muun
m
muasssa lian, lumen ja jään
poisto
o, normaali säännöllinen
n merkkien pesu sekä pienehköjen vaurioiden korjaus, esimerkiksi
jalusttan suoristam
minen auraus
slumen jäljiltä
ä.
Opasstuksen järjestämisen ed
dellytyksenä on, että palv
velukohteestta on saatavvilla opastusm
merkissä
osoite
etut palvelut niille tyypillisinä ja sään
nnöllisinä aukioloaikoina. Jos kohteeen palveluista
a osa on
väliaikaisesti poisssa toiminnasta, tulee kyyseisiä palveluja osoittavat tunnuksett peittää merrkin poha peitelevyllä
ä. Osan vuod
desta suljettu
una olevan kohteen
k
opasstusmerkit tu
ulee joko
javäriin mukaisella
poista
aa tai peittää
ä kiinnioloaja
aksi. Jos pal velukohteen
n toiminta on kokonaan kkeskeytyksiss
sä, tulee
opasttusmerkki po
oistaa tai peittää kokonaa
an. Mikäli op
pastettava ko
ohde jää kokoonaan pois käytöstä,
k
kaikkki opasteet on
n poistettava
a.
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7

Opastussuunnitelman toteuttaminen ja ylläpito

Opastuksen toteuttaminen
Opastuksen toteuttaminen on palvelukohteiden omistajien ja ylläpitäjien vastuulla. Palvelukohteiden opastusmerkkiuudistukseen liittyvä siirtymäkausi ulottuu vuoden 2013 loppuun, johon mennessä uudistuksen edellyttämät opasteiden muutokset tulee viimeistään toteuttaa. Uusien tunnusten ja muuttuneiden merkkien, mm. osoiteviitan ennakkomerkki, tarjoavat laajentuneet opastusmahdollisuudet kannattaa hyödyntää välittömästi. Myös palvelukohteiden imagon ja houkuttelevuuden kannalta merkit kannattaa uusia muuttuneiden käytäntöjen mukaisiksi mahdollisimman
pian.
Opastustoimistojen ja opastuspisteiden kehittäminen ja näihin johtavan opastuksen toteuttaminen
on kuntien ja ELY-keskusten vastuulla. Myös alueen matkailuorganisaatioilla on tässä oma osuutensa. Opastuspisteiden kartat tulisi pitää jatkuvasti ajantasaisina ja kunnoltaan hyvinä. Opastuspaikkojen viitoitus on pitänyt opastusmerkkiuudistukseen liittyen muuttaa uusien käytäntöjen mukaiseksi vuoden 2009 loppuun mennessä. Maanteiden osalta päävastuu on ELY-keskuksilla ja
muiden teiden osalta kunnilla.

Opastussuunnitelman ylläpito
Kokonaisvaltaisen seudullisen opastussuunnitelman tarkistaminen tulee tehdä noin 10 vuoden
välein tai aikaisemmin, jos uusia opastelupia ei voida käsitellä seudullisten viitoitusperiaatteiden
perusteella nopeasti ja sujuvasti, tieverkossa tapahtuu muutoksia tai jos tavoitetilan opastusmerkkisuunnitelmien ylläpitäminen ei ole toteutunut.
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