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Ohituskielto
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Tunneli Tunneli päättyy Hätä-
pysäyttämis-

paikka

Kävelykatu Kävelykatu 
päättyy

Hätäpuhelin Sammutin

Hätäuloskäynti Poistumisreitti

Hätäpuhelin ja 
sammutin

Kesäkuussa 2006 otettiin käyttöön EU:n tunnelidirektiiviin perustuvia uusia merkkejä. Samalla 
vahvistettiin uudet liikennemerkit kävelykaduille.



Palvelukohteiden viitoitus uudistuu 

Nähtävyyksistä museo tai historiallinen raken-
nus, maailmanperintökohde, luontokohde, nä-
köalapaikka ja eläintarha tai -puisto saavat 
omat merkkinsä. Tutulla nähtävyystunnuksella 
osoitetaan muita nähtävyyksiä.
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Uintipaikka Kalastuspaikka Hiihtohissi

Golfkenttä Huvi- tai teemapuisto

Matkailutiet

Nähtävyydet

Aktiviteetit

Maaseutuyritykset

Palvelukohteiden opastustaulut voivat sisältää tunnuksia, tekstiä, nuolia ja muita lisäkilpiä. Niiden 
pohjaväri määräytyy merkeissä esitettävien tunnusten mukaan. Palvelukohteen osoiteviitassa ja sen 
ennakkomerkissä voidaan esittää yksi kohteen palvelua kuvaava tunnus.
 

Valtioneuvosto vahvisti helmikuussa 2007 uusia liikennemerkkejä palvelukohteiden viitoitukseen. 
Uutta on ruskean pohjavärin käyttöönotto matkailullisesti kiinnostavien kohteiden viitoituksessa. Tä-
hän asti ruskeaa on käytetty vain matkailuteiden osoittamiseen. Tieliikenneasetukseen lisättiin 11 
kokonaan uutta tunnusta ja samalla osa tähän saakka sinisellä pohjalla esitetyistä merkeistä muut-
tui ruskeapohjaisiksi. Ruskeita merkkejä käytetään matkailuun liittyvässä viitoituksessa monissa Eu-
roopan maissa. Ensimmäiset ruskeat opastusmerkit ilmestyvät teiden varsille jo vuonna 2007, mutta 
useimmille merkeille on annettu siirtymäaikaa vuoden 2013 loppuun saakka.

Sinipohjaisten merkkien sarjassa näkyvin muutos kohdistuu opastuspisteisiin. Entisen tekstimuo-
toisen opastus-information -merkin sijaan käytetään nyt i-tunnusta opastuspisteen yleismerkkinä. 
Opastustoimisto saa oman kattokuviolla varustetun i-tunnuksen.
 

Matkailutien reitti osoitetaan ruskeapohjaisilla 
opastusmerkeillä, joissa voidaan esittää hyväk-
sytylle matkailutielle vahvistettu yksilöllinen tun-
nus. Tätä tunnusta voidaan käyttää myös mat-
kailutien varrella osoitettaessa matkailutiehen 
kiinteästi liittyviä kohteita.

Osoiteviitta Osoiteviitan 
ennakkomerkki

Maaseutuyritykset-merkkiryhmässä tähkätun-
nus tarkoittaa nyt suoramyyntipaikkaa ja muut-
tuu ruskeaksi. Mökkimajoitus siirtyy tähän ryh-
mään ja muuttuu ruskeaksi. Uusia merkkejä 
ovat aamiaismajoitus, käsityöpaja, kotieläinpi-
ha ja ratsastuspaikka.

Aktiviteetit-merkkiryhmään siirtyvät nykyisistä 
merkeistä uintipaikka, kalastuspaikka ja hiihto-
hissi. Uusia ovat golfkenttä ja huvi- tai teema-
puisto.


