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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 opastus-
merkkisuunnitelmat. 

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 lupahake-
muksen perusteella, jolloin tarkistetaan lupapäätökseen vaikuttavien tietojen ajantasaisuus. Suun-
nitelman 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 palve-
lukohdetta ei ole merkitty suunnitelmassa opastettavaksi, ei välttämättä estä opastusluvan saamis-
ta 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 palvelutar-
jonta 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 jatku-
vuuden varmistamiseksi tapauksissa, joissa maantieltä alkava viitoitus on tarpeen johtaa kadun tai 
yksityistien kautta.  
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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 opastus-
ta 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 tiu-
kempi, 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 kanta-
tiet, 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 tuot-
tavat matkailuesitteitä ja muuta matkailua tukevaa aineistoa. Usein kunnat ovat mukana ylläpitä-
mässä 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 henkilös-
töä, mutta yleisesti kunnat ostavat palveluja matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatioilta, jois-
sa ne ovat osakkaina tai omistajina. 

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy Pohjois-Karjalan matkailun alueorganisaatio, joka vastaa alueen 
yhteisestä matkailumarkkinoinnista, tuotekehityksestä, kokous- ja kongressipalvelujen tuottamises-
ta, 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 vetovoimai-
suutta 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 Valti-
mon kunnan omistama yhtiö. Yhtiö tuottaa yrityspalveluja ja -neuvontaa, toteuttaa kehityshankkei-
ta, 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 pal-
velee 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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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 opas-
tusetäisyyksiä käytettäessä opastuskriteerien tulee täyttyä selkeästi. 

- Tienkäyttäjä muodostaa mielikuvan palvelukohteesta viitoituksessa esitettyjen tunnusten pe-
rusteella. Tämän vuoksi kohteesta on löydyttävä vähintään opastusmerkissä esitetyt palve-
lut 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 jatku-
essa. 

- 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 suun-
nassa oleviin kohteisiin, pyritään eri palvelukohteiden opasteita yhdistämään samaan pystytysteli-
neeseen. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että yritykset jo opastuslupaa hakiessaan neuvottelevat 
yhteisten opastustaulujen toteuttamisesta. 

Jos viitoitettavia palveluja on niin paljon, ettei kaikkien kohteiden opastusmerkkejä saada mahtu-
maan liittymän yhdellä tulosuunnalla kahteen palvelukohteiden opastusmerkkejä sisältävään pys-
tytystelineeseen, viitoitetaan palvelukohteet yleensä opastuspisteen kautta. Tällöin tienkäyttäjää 
opastetaan opastuspisteessä olevilla opastuskartoilla mahdollisimman monipuolisesti alueen pal-
veluista, myös sellaisista, joita ei voida kohdekohtaisesti osoittaa palvelukohteiden opastusmer-
keillä. 
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6 Opastuslupa ja opasteiden hankinta 
Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä ELY-
keskus, 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, opaste-
lupa edellyttää myös yksityistiekunnan lupaa viitoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Opasteluvan hakeminen 

ELY-keskukset ovat keskittäneet opastelupien käsittelyn Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampe-
reella sijaitsevaan asiakaspalveluyksikköön, mutta kussakin liikenneasioista vastaavassa ELY-
keskuksessa on lupayhdyshenkilö. Yhteystiedot löytyvät liitteestä 2. 

Lupaa maantien varteen pystytettäville opasteille haetaan ELY-keskukselta kirjallisesti. Hakemus-
lomakkeet löytyvät ELY-keskusten internet-sivuilta: 
www.ely-keskus.fi -> Liikenne -> Luvat -> Opasteet, ilmoitukset ja mainokset -> Palvelukohde-
opasteet 

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 kilpi-
valmistamoilta. 

Lupahakemuksen käsittely kestää 6 - 8 viikkoa. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, onko opastus-
kelpoisuudesta 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. Opaste-
luvan liitteenä (myös tämän suunnitelman liitteenä 4) on luettelo auditoiduista liikennemerkkien 
valmistajista, joilta opastusmerkit voi hankkia.  
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7 Opastussuunnitelman toteuttaminen ja ylläpito 

Opastuksen toteuttaminen 

Opastuksen toteuttaminen on palvelukohteiden omistajien ja ylläpitäjien vastuulla. Palvelukohtei-
den opastusmerkkiuudistukseen liittyvä siirtymäkausi ulottuu vuoden 2013 loppuun, johon men-
nessä uudistuksen edellyttämät opasteiden muutokset tulee viimeistään toteuttaa. Uusien tunnus-
ten ja muuttuneiden merkkien, mm. osoiteviitan ennakkomerkki, tarjoavat laajentuneet opastus-
mahdollisuudet kannattaa hyödyntää välittömästi. Myös palvelukohteiden imagon ja houkuttele-
vuuden 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 osuu-
tensa. Opastuspisteiden kartat tulisi pitää jatkuvasti ajantasaisina ja kunnoltaan hyvinä. Opastus-
paikkojen viitoitus on pitänyt opastusmerkkiuudistukseen liittyen muuttaa uusien käytäntöjen mu-
kaiseksi 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 opastusmerk-
kisuunnitelmien ylläpitäminen ei ole toteutunut.  
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Palvelukohteiden viitoitus. TIEH 2000021-07. Ohje kertoo palvelukohteiden viitoitusperiaatteet 
ja opastaa viitoituksessa käytettävien merkkien sisällön ja muodon valitsemisessa. 

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen. TIEH2100051-07. Ohje mää-
rittelee alueelliset opastussuunnitelmat, ohjaa suunnitteluprosessia ja organisointia, antaa perus-
teita suunnitelmien laatimiselle sekä esittää eri suunnitteluvaiheiden sisältöjä ja niissä huomioon 
otettavia asioita. 

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä. TIEH 2000006–03. Ohje sisältä liikennemerkkien käyt-
töperiaatteet ja niihin liittyvät säädöstekstit. 

Liikenteen ohjaus, Viitoitus. TIEL 2130006–96. Ohje sisältää yleiset viitoitusperiaatteet sekä 
määritykset viitoituskohteiden valinnoille ja viitoituksessa käytettäville opastusmerkeille. 

Liikennemerkkipiirustukset. TIEL 2131908. Kansiot sisältävät liikennemerkkien yksityiskohtaiset 
mitoituspiirustukset. 

Matkailuteiden määrittely - Periaatteet. TIEH 1000080-04. Julkaisu sisältää Tiehallinnon (nyk. 
Liikennevirasto) toimintalinjat matkailuteiden viitoituksessa. 

Tienvarsimainonnan käsikirja. Tiehallinto, ympäristöministeriö ja Kuntaliitto 2002. Käsikirja on 
ensisijaisesti tienvarsimainonnasta ja lupahakemusten käsittelystä vastaaville tahoille tarkoitettu 
opas, joka sisältää tienvarsimainontaa koskevat säädökset, sijoitusperiaatteet ja lupamenettelyn.  

Tienvarsimainonta - Toimintalinjat. TIEH 1000106–06. Toimintalinjat kuvaavat Tiehallinnon 
(nyk. ELY-keskusten) menettelytavan tienvarsimainosten lupakäsittelyssä sekä tienvarsimainon-
nan hallinnassa ja siirtymävaiheen hoitamisessa. 

Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohje. Liikenneviraston ohjeita 15/2010. Ohje on 
tarkoitettu Pirkanmaan ELY-keskuksessa toimiville poikkeusluvan käsittelijöille ja tienvarsimainon-
nan valvonnasta vastaaville muille ELY-keskuksille. Lisäksi ohje toimii ajantasaisena informaationa 
menettelytavoista, joilla tienpitäjä hoitaa velvoitettaan valvioa maanteiden liikenneympäristöä ul-
komainonnan osalta. 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen – Toimintalinjat. TIEL 1000029. Toimintalinjat 
määrittelevät Tiehallinnon (nyk. ELY-keskusten) tienvarsipalvelujen kehittämisen suuntaviivat 
2000-luvulle. 

Kunnan osoitejärjestelmä – Ohjeet ja suositus. Kuntaliitto 2006. Julkaisu antaa ohjeet ja suo-
situkset kunnan osoitejärjestelmästä. 
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