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Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH
2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja
anojan kustannuksella. Lupaehdot koskevat opastamista ainoastaan
Hämeenlinnan kaupungin katuverkolla. Maanteillä opasteluvista vastaa
Pirkanmaan ELY-keskus. Yksityistieverkolla tiekunta tekee päätöksen, jolle se
hakee Hämeenlinnan kaupungin suostumuksen.
Ennen opasteluvan hakemista yrityksen, kohteen tai tms. opasteluvan anojan
tulee tarkistaa ’Palvelukohteiden viitoitus’ -ohjeesta (TIEH 2000021-07), onko
ao. kohde ohjeen mukainen palvelukohde ja täyttyvätkö kohteelle asetetut
ohjeen mukaiset viitoituskriteerit. Opastelupahakemukseen täytetään seuraavat
tiedot:
−
−
−
−
−
−
−

hakijan yhteystiedot
opastettavan kohteen tiedot
Y-tunnus ja laskutusosoite
haettavat opasteet
opasteisiin haettavat tunnukset tärkeysjärjestyksessä
opasteisiin ehdotetut tekstit
tarkempi kuvas opastettavasta kohteesta.

Lisäksi opastelupahakemuksen
seuraavat liitteet:

yhteydessä

kaupungille

tulee

toimittaa

− kartta palvelukohteen sijainnista ja opasteiden suunnitellusta
sijannista
− muut mahdolliset tarkennukset haettaviin opasteisiin ja niiden
ehdotettuihin sijoituspaikkoihin (vapaamuotoinen liite)
− kopio mahdollisesta edellisestä luvasta
− mahdollinen suosituksenantajan lausunto.
Palvelukohteen opasteiden lupapäätös on voimassa 5 vuotta. Ennen luvan
päättymistä luvansaajan on hyvissä ajoin käynnistettävä uusi lupamenettely, tai
luvansaajan on poistettava opasteet viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua
edellisen luvan päättymisestä. Uudet opasteet on pystytettävä vuoden kuluessa
luvan myöntämisestä tai lupapäätös peruuntuu.

1 (5)

Palvelukohteiden lupapäätökset ovat maksullisia. Lupataksat määräytyvät
seuraavasti:
− myönteinen lupapäätös palvelukohteen osoiteviitasta 120 € / opaste
(alv 0%)
− myönteinen lupapäätös palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkistä
170 € / opaste (alv 0%)
− myönteinen lupapäätös palvelukohteen opastustaulusta 170 € /
opaste (alv 0%)
− luvan uusinta (kun edellytykset luvan jatkamiselle täyttyvät eikä
opastuksen laajuus tai sisältö muutu) 50 € / hakemus (alv 0%)
− kielteinen päätös 50 € / hakemus (alv 0%)
Lupataksojen maksuperusteet
−
−
−
−

Kaupunginvaltuuston päätös lupataksoista
Valtion maksuperustelaki 4 § ja 6 §
Valtion maksuperusteasetus 1 §
Valtion asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista 2 §.

Opasteet
− opasteiden tulee olla lupapäätökseen sisältyvien mitoituspiirrosten
mukaiset
− opastustaulujen materiaali on alumiini
− opasteet voidaan valmistaa myös muusta hyväksytystä materiaalista
Opasteiden kustannukset
− luvansaaja hankkii, pystyttää ja kunnossapitää opasteet omalla
kustannuksellaan
Opasteiden hankinta
− luvansaaja hankkii opasteet liikennemerkkivalmistajalta, jolla on
standardin SFS-EN 12899-1 mukainen liikennemerkkien CE-merkintä
tuotteilleen
− opasteiden tilaukseen liitetään kopio lupapäätöksestä
mitoituspiirroksineen
− opasteiden jalustojen ja pylväiden tulee olla ohjeistuksen mukaiset
− merkkivalmistajalta saa tietoa opasteiden kokoon perustuvasta
mitoituksesta
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Opasteiden pystytys
− opasteet on pystytettävä Hämeenlinnan kaupungin antamien ohjeiden
mukaisesti vuoden kuluessa luvan myöntämisestä
− opasteet pystytetään maastoon lupapäätöksen mukana tulevan
pystytysohjeen mukaisesti
− asennuksen voi tilata LinnanInfra -liikelaitokselta TAI
− opasteiden asennustyön suorittaa luvansaajan hankkima urakoitsija
• kadulla tehtävää työtä varten on haettava katulupa kaupungin
periaatteiden mukaisesti (www.hameenlinna.fi/katuluvat)
• työn valvojana toimii LinnanInfra
• opasteiden asennustyön tekijän tulee täyttää kadulla
suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallittava
liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskeva ELYkeskuksen ohjeistus (TIEH 200004-04)
• katualueella saattaa olla telekaapeleita, vesijohtoja,
pohjavedensuojausta yms. rakenteita, joiden sijainti tulee
selvittää ennen kaivutöiden aloittamista (urakoitsija/luvansaaja)
• liikennevalokaapeleiden sijaintitiedot saa LinnanInfrasta
− kun opasteet on pystytetty, luvansaaja lähettää viipymättä työn
valmistumisilmoituksen Hämeenlinnan kaupungin yhteyshenkilölle
• asennustyön suorittaja toimittaa kuvat (4kpl/opaste)
asennetuista opasteista Hämeenlinnan kaupungin
yhteyshenkilölle: opasteet kuvataan edestä läheltä, edestä
kaukaa, takaa läheltä sekä jalustasta
− mikäli samassa liittymässä on ennestään opastuspylvääseen
kiinnitetty tien nimikilpi tai osoiteviitta, tulee uusi palvelukohteen
osoiteviitta kiinnittää samaan pylvääseen
− palvelukohteen osoiteviitta kiinnitetään tien nimikilven alle,
mahdollisen liikennemerkin yläpuolelle
− palvelukohteen osoiteviittaa asennettaessa urakoitsija vastaa, että
pylväässä alimpana oleva liikennemerkki tai viitan alareuna on
vähintään 1,5−3,2 metrin korkeudella kadun pinnasta; jalkakäytävällä
tai pyörätiellä 2,0−3,2 metriä näiden pinnasta mitattuna
(Liikennemerkkien käyttö kaduilla)
− suuret palvelukohteiden osoiteviitat tulee pystyttää erilliseen
telineeseen
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− yksityisteillä palvelukohteen opasteista ja niiden asentamisesta on
tehtävä tiekunnan tai kaikkien tien osakkaiden päätös, jolle haetaan
kaupungin hyväksyntä
• palvelukohteen viitoituksen on jatkuttava yksityisillä teillä
yhtenäisenä samanlaisin opastusmerkein perille kohteeseen
Opasteiden hoito ja kunnossapito
− katuverkolla olevien opasteiden hoito ja kunnossapito on luvansaajan
vastuulla
− luvansaaja hankkii uudet opasteet rikkoutuneiden sekä kuluneiden
opasteiden tilalle
− luvansaajan valtuuttama urakoitsija vaihtaa rikkoutuneet sekä
kuluneet opasteet uusiin ja suoristaa liikennevahingossa tms.
vääntyneet telineet
− luvansaaja tai luvansaadan valtuuttama urakoitsija tarvittaessa pesee
opasteet, poistaa niistä lumen ja keväisin tarkistaa, että taulut ovat
aurauksen jäljiltä suorassa
− mikäli palvelukohteen toiminta jostain syystä tilapäisesti lakkaa, on
luvansaaja velvollinen poistamaan tai peittämään levyllä
palvelukohteen toiminnasta kertovat opastusmerkit. Jos luvansaaja
laiminlyö tämän velvollisuuden, peittää /poistaa kadunpitäjä
opastusmerkit ja perii toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset
luvansaajalta.
Muut lupaehdot
− luvansaaja ei saa asettaa katujen varsille, torille tai muulle
vastaanvanlaiselle liikennealueelle muita opasteita tai mainoksia kuin
lupapäätöksessä myönnetyt opasteet
− muille opasteille ja mainoksille tarvitaan erillinen lupa
− mikäli paikalliset katuolosuhteet muuttuvat tai muiden
palvelukohteiden opastus aiheuttaa muutostarvetta, on luvansaajan
hyväksyttävä muutokset, jotka muutostarpeen aiheuttaja kustantaa
− opasteet on poistettava ja/tai luvansaajan on haettava uutta lupaa,
mikäli opastettavan kohteen toiminta muuttuu tai päättyy
− mikäli opastuksen sisältö tai laajuus muuttuu ja uusi lupa myönnetään
vanhan tilalle, peritään uusi lupamaksu
− kohteen ja opasteiden omistussuhteiden tai luvanhaltijan
yhteystietojen muutoksista on tehtävä ilmoitus Hämeenlinnan
kaupungille
− kunta voi perua opasteluvan ja vaatia kohteen haltijalta
opasteen/opasteiden poistamista, mikäli kohteen luonteessa tai
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palvelutasossa tapahtuneiden muutosten myötä kohde ei enää täytä
kunnan määrittelemiä viitoituskelpoisuuden kriteereitä
Lupapäätöksen peruuntuminen tai vanheneminen
− Lupapäätös peruuntuu tai vanhenee, jos
opasteita ei ole pystytetty vuoden kuluessa luvan
myöntämisestä
luvansaaja laiminlyö jonkin lupaehdon
paikalliset katuolosuhteet muuttuvat ja aiheuttavat
muutostarpeen
opastusmerkkien käytöstä annetut yleiset ohjeet muuttuvat ja
aiheuttavat muutostarpeen
kohteen toiminta tai palvelut muuttuvat eivätkä vastaa
hakemuksessa esitettyä
− mikäli lupapäätös peruuntuu tai vanhenee, on kadunpitäjällä oikeus
poistaa opasteet luvansaajan kustannuksella
Palvelukohteen opastelupahakemuksen käsittelyaika on yleensä 4-6 viikkoa.
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