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ESIPUHE 

Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Pal-
velukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastus-
merkkien asettaminen on yleensä opastettavan kohteen ylläpitäjän vastuulla. Opastusmerkit 
edellyttävät tienpitäjän lupaa. 

Vuonna 2007 palvelukohteiden viitoitusuudistuksessa laajennettiin opastusmerkeissä ruskean 
värin käyttöä, lisättiin kohdetunnusten määrää ja otettiin käyttöön uusia opastusmerkkejä. Myös 
palvelukohteiden viitoitusohjeita ja yleisiä viitoitusperiaatteita tarkistettiin. Liikennemerkkiuudis-
tus ja sen toteuttaminen on yksi syy palvelukohteiden opastussuunnitelmien laatimiseen. 

Itä-Uudenmaan maakunta on historiallisesti merkittävä ja tunnettu monipuolisesta kulttuurista. 
Maakunta rajoittuu mereen, joten kaupankäynti ja kulttuuri ovat saaneet vahvat vaikutteet Suo-
men ulkopuolelta. 

Porvooseen on vuonna 2010 perustettu Porvoon kansallinen kaupunkipuisto, joka on yksi YK:n 
luonnon monimuotoisuuden teemavuoden ja Euroopan rakennusperintövuoden valtakunnallisis-
ta hankkeista. 

Uutta suunnitelmaa laadittaessa on käytetty Tiehallinnon vuonna 2007 uusittuja ohjeita ”Palve-
lukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen” ja ”Palvelukohteiden viitoitus”. 

Suunnitelman ohjausryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet: 

Pekka Hiekkala Uudenmaan ELY-keskus 
Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 
Anne Wetterstrand Posintra Oy 
Topi Haapanen Posintra Oy 
Hanna Linna-Varis Porvoon kaupunki 
Kari Hällström Porvoon kaupunki 
Sari Myllynen Porvoon kaupunki 
Markus Lindroos  Loviisan kaupunki 
Johanna Waltonen Loviisan kaupunki 
Hannu Niemi Lapinjärven kunta 

Ohjausryhmä on pitänyt kaksi kokousta. Kesäkuussa 2013 on pidetty palvelukohdeyrittäjille ja 
sidosryhmille tarkoitettu esittely- ja kyselytilaisuus Porvoossa. 

Suunnitelman laatimisesta ovat vastanneet konsulttina toimineessa Sito Oy:ssä Jaana Turunen 
ja Kirsi Järvenpää. Työ toteutettiin yhteistyössä MDI Public Oy:n kanssa. 

Porvoo lokakuussa 2013 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Palvelukohteiden opastusjärjestelmä 

Palvelukohteilla tarkoitetaan yrityksiä, jotka tarjoavat palveluja tienkäyttäjille. Tällaisia palveluja 
ovat esim. hotellit, retkeilymajat, leirintäalueet, kahvila- ja ravintolapalvelut, erilaiset aktiviteetit 
sekä nähtävyydet. Myös muita kohteita opastetaan. Tällaisia kohteita voivat olla museot, uima-
paikat, huvipuistot, kalastuspaikat ja laskettelukeskukset. Opastukseen käytetään erilaisia opas-
tusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkkien asettaminen ja ylläpito ovat yleensä kohteen 
ylläpitäjän vastuulla. Opastusmerkit edellyttävät tienpitäjän lupaa. 

Opastuksen tarkoitus on yhdessä tiekartan ja muun kiinteän viitoituksen kanssa opastaa tien-
käyttäjää löytämään haluamaansa palvelukohteeseen. Opastusjärjestelmän rakenne muodos-
tuu kolmesta tasosta (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne. (Lähde: Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelukohteiden 
viitoitus, TIEH 2000021-07) 

Ensimmäinen taso – Tiekartat ja tieverkon viitoitus 

Tienkäyttäjä etsii haluamansa kohteen tiekartan avulla ja käyttää hyväkseen tieverkon viitoitus-
ta. Suunnistaminen on mahdollista, kun tienkäyttäjä tunnistaa opastusmerkeistä tiekartalla esiin-
tyvät tienumerot ja maantieteelliset nimet. 

Toinen taso – Opastuskartat 

Tieverkon varsilta löytyy useita opastuspaikkoja. Niiden avulla tienkäyttäjä voi suunnistaa tar-
kemmin haluamaansa kohteeseen ja saa halutessaan myös muutakin tietoa kohteesta ja alu-
eesta. Opastuspaikka voi olla ulko- tai sisätiloissa ja paikalta löytyy vähintään alueellinen opas-
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tuskartta. Opastuspaikassa voi myös olla sähköinen opastuspääte tai matkailuneuvontapiste. 
Opastuspaikkojen tärkeä tehtävä on opastaa tienkäyttäjä sille tielle, josta käännytään lopulli-
seen määränpäähän. Hyvin varustetuista opastuspaikoista saa mukaan kartan, jonka avulla 
kohteen löytäminen varmistuu. 

Kolmas taso – Lähiviitoitus 

Lähiviitoituksen tarkoitus on ohjata tienkäyttäjää löytämään haluamaansa kohteeseen. Lähivii-
toituksen perustyökaluja ovat osoitejärjestelmää tukevat tien- ja kadunnimikilvet sekä lähi-, pai-
kallis- ja erityiskohteita osoittavat tienviitat, joita täydennetään tarvittaessa palvelukohteiden 
opastusmerkeillä ja erilaisilla toimintoja kuvaavilla osoiteviitoilla. 

1.2 Palvelukohteiden opastusmerkit 

Käytettävät opastusmerkit ja tunnukset 

Tienkäyttäjille tarkoitettuja palveluja osoitetaan tieliikenneasetuksen mukaisilla (kuva 2) 

- palvelukohteen A- ja B-tyypin opastauluilla 

- palvelukohteen erkanemisviitalla 

- palvelukohteen osoiteviitalla 

- palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkillä ja 

- matkailutiemerkeillä. 

Palvelukohteen opastustauluja käytetään muun muassa kohdissa, joissa käännytään. Palvelu-
kohteen osoiteviittaa käytetään lähiopastuksessa. Lisäksi palvelukohteita voidaan osoittaa ylei-
sötilaisuuksien ja tilapäisen myyntipaikan viitoitukseen tarkoitetuilla tilapäisillä merkeillä. 

Samassa pystytystelineessä voi olla yleensä enintään kolme opastustaulua. Saman pystytyste-
lineen opastustauluissa voidaan esittää yhteensä enintään kymmenen tienkäyttäjälle tarkoitet-
tua tietoa, joita ovat tunnukset, nuolet, nimet, aukioloajat ja etäisyydet. 

 

 

Kuva 2. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät opastusmerkit. (Lähde: Tiehallinnon ohjejulkaisu: 
Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) 
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Palvelukohteiden opastusmerkeissä käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia. Tun-
nuksia käytetään opastustauluissa ja erkanemisviitoissa, joiden pohjaväri voi olla sininen tai 
ruskea ja tunnusosa valkoisessa suorakulmiossa musta tai ruskea. Ensiapu-tunnuksen tun-
nusosa on aina punainen. Palvelukohteen osoiteviitan kannassa ja palvelukohteen osoiteviitan 
ennakkomerkissä voidaan käyttää ruskeapohjaisten opastusmerkkien tunnusosia. 

Sinistä pohjaväriä käytetään kaikille tienkäyttäjille tarkoitettujen palvelujen osoittamiseen ja rus-
keaa pohjaväriä vapaa-ajan matkailun tarkoitettujen palvelujen osoittamiseen. Kansainvälinen 
liikennemerkkejä ja -opasteita koskeva yleissopimus sitoo palvelukohteiden opastusmerkeissä 
sinisen pohjavärin käyttöä tarkoitusperästä riippumatta seuraavien palvelujen osalta: ensiapu, 
autokorjaamo, huoltoasema, hotelli tai motelli, ruokailupaikka, kahvila tai pikaruokailupaikka, 
retkeilymaja, leirintäalue, matkailuajoneuvoalue, levähdysalue ja ulkoilualue. Käytettävät tun-
nukset on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät tunnukset. (Lähde: Tiehallinnon ohjejulkaisu: Palvelu-
kohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) 

Opasteiden väritys 

Viitoituksen yleisen värijärjestelmän mukaan opastusmerkeissä voidaan käyttää sinistä, vihreää, 
valkoista, mustaa, keltaista tai ruskeaa pohjaväriä. Sininen pohjaväri on opastusmerkkien pe-
rusväri, jota käytetään maanteiden suunnistustauluissa, tienviitassa, erkanemisviitassa, etäi-
syystaulussa, paikannimikilvessä, ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja kevyen liikenteen viitoi-
tuksen opastusmerkeissä. Vihreää pohjaväriä käytetään moottoritien ja moottoriliikennetien 
suuntaisessa ja näille teille opastettavassa viitoituksessa. Valkoista pohjaväriä käytetään taaja-
massa sijaitsevaa paikalliskohdetta ja erityiskohdetta osoittavissa viitoissa ja suunnistustaulujen 
osissa. Mustaa pohjaväriä käytetään yksityisen tien viitassa ja yksityisen tien suuntaan osoitta-
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vissa suunnistustaulujen osissa. Osoiteviitassa ja osoiteviitan ennakkomerkissä käytetään mus-
taa pohjaväriä silloin, kun niillä ei osoiteta palvelukohteita. Keltaista pohjaväriä käytetään kierto-
tien viitoissa ja kiertotien suuntaan osoittavissa suunnistustaulujen osissa. Ruskeaa pohjaväriä 
käytetään palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä, matkailutiemerkissä sekä 
osoitettaessa vapaa-ajan palvelua palvelukohteen A- ja B-tyypin opastustaulussa. 

1.3 Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 

Palvelukohteiden alueellisia opastussuunnitelmia tehdään kolmella tasolla: 

1. Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 

- Maakuntaa tai vielä laajemman alueen käsittävä opastussuunnitelma 

2. Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma 

- Useita kuntia tai tiejaksoja käsittävä opastussuunnitelma 

3. Palvelukohteiden paikallinen opastussuunnitelma 

- Esimerkiksi matkailualuetta, kunnan keskustaajamaa tai paljon palveluja käsittävän 
alueen opastussuunnitelma 

Tämä suunnitelma pohjautuu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan Palvelukohteiden maakunnalli-
seen opastussuunnitelmaan, joka on laadittu vuonna 2010. Suunnitelmassa on selvitetty maa-
kuntien erityispiirteitä ja laadittu pitkän tähtäimen suunnitelma maakunnan opastusjärjestelmän 
kehittämiselle. 

Seudullisen opastussuunnitelman tavoitteina on 

- edistää palvelukohteiden viitoituksen yleisten tavoitteiden toteutumista 

- aikaansaada alueelle yhtenäinen, selkeä ja ymmärrettävä opastusjärjestelmä, jossa 
on otettu huomioon vuonna 2007 muuttuneet opastusmerkit 

- varmistaa yrittäjien tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu viitoittamalla saman-
tyyppiset palvelut samalla tavalla 

- kartoittaa alueen opastuskelpoiset palvelukohteet 

- lisätä opastuksen uskottavuutta ja laatua yhdenmukaisella opastuksella ja 

- helpottaa ELY-keskuksen lupakäsittelijöiden ja sidosryhmien tehtäviä opastusasiois-
sa. 
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2 SUUNNITTELUALUE JA SISÄLTÖ 

2.1 Tieverkko 

Suunnittelualueeseen kuuluvat Porvoon, Loviisan ja Lapinjärven kunnat. Suunnittelualue on 
esitetty kuvassa 4. 

Suunnittelualueen merkittävimmät tiet ovat: 

- Valtatie 7, Helsinki–Porvoo–Hamina–Vaalimaa 

- Seututie 170, Helsinki–Porvoo–Loviisa 

- Seututie 176, Loviisa–Lapinjärvi  

Valtatiellä 7 moottoritieosuudella opastuskriteerit ovat tiukemmat kuin alemman tason tieverkol-
la.  

 

 

Kuva 4. Karttaote suunnittelualueesta. 

2.2 Itä-Uusimaa matkailualueena 

Itä-Uudenmaan maakunta on historiallisesti merkittävä ja tunnettu monipuolisesta kulttuurista. 
Maakunta rajoittuu mereen, joten kaupankäynti ja kulttuuri ovat saaneet vahvat vaikutteet Suo-
men ulkopuolelta. 
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Palvelukohteista merkittävimpiä ovat Porvoon vanha kaupunki ja jokiranta sekä kuuluisa Por-
voon Tuomiokirkko (kuva 5). Muita näkemisen arvoisia kohteita ovat muun muassa Loviisan 
laivasilta ja vanha kaupunki. Lapinjärvi puolestaan on tunnettu Porlammin juustoista ja Käkikos-
ken sahatavaroista. 

Porvoon kansallinen kaupunkipuisto on perustettu vuonna 2010 ja se kokoaa yhteen eri tavoin 
arvokkaita alueita. Kaupunkipuisto kertoo Suomen historiasta ja säilyttää Porvoon arvokkaat 
historialliset alueet ja luontokohteet. Aluetta pyritään kehittämään ja ylläpitämään jatkuvasti, 
jotta alueen asukkaat ja matkailijat voivat nauttia ja kokea elämyksiä arvokkaassa ympäristössä. 

 

 

Kuva 5. Porvoon Tuomiokirkko. 

2.3 Suunnitelman sisältö 

Suunnitelmaan sisältyy Palvelukohteiden viitoitus -ohjeen mukaiset kaikille tienkäyttäjille ja va-
paa-ajanmatkailijoille määritetyt palvelukohteet. 

Suunnitelmassa ei käsitellä 

- Mustapohjaisia osoiteviittakohteita, joita ovat mm. kunnanvirasto, kirjasto, hautaus-
maa, seurakuntatalo, terveyskeskus sekä teollisuusalueet ja -yritykset. 

- Matkailu- tai vapaa-ajankohteita, joille ei ole tieliikenneasetuksessa määritetty omaa 
tunnusta eli kuntoradat, urheilupaikat ja -hallit, leikki-, liikenne- ja puuhapuistot, ko-
kous- ja kongressikeskukset, raviradat, tanssilavat sekä venesatamat ja veneenlas-
kupaikat. 
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3 OPASTUKSEN NYKYTILA 

3.1 Nykyinen palvelukohteiden viitoitus 

Porvoon, Loviisan ja Lapinjärven tieverkon palvelukohdeopasteet on inventoitu vuonna 2010. 
Taulukkoon 1 on kerätty opastettujen palvelukohteiden lukumäärät päätunnuksen mukaan vuo-
silta 2010 ja 2013. 

Taulukko 1. Suunnittelualueen opastetut palvelukohteet päätunnuksen mukaan. 

PÄÄTUNNUS (NYKYTILA) 

TUNNUS PALVELU 
2010 2013 

 Porvoo Loviisa Lapinjärvi 

711 Opastuspiste  2 1 2 

712 Opastustoimisto  1   

722 Huoltoasema 4 2 3 1 

723 Hotelli tai motelli 2 2 1 1 

724 Ruokailupaikka 4 1 3  

725 Kahvila tai pikaruokapaikka 2   1 

733 Leirintäalue 1 1 1  

741 Levähdysalue  1   

742 Ulkoilualue 1 1   

772a Museo tai historiallinen rakennus  2 1 1 

772b Maailmanperintökohde 1   1 

772f Muu nähtävyys 6 3 6 3 

773a Uintipaikka 8 2 2  

773d Golfkenttä 4 3   

774b Aamiaismajoitus 1 1   

774c Suoramyyntipaikka 4 2 2  

774e Kotieläinpiha  1   

YHTEENSÄ  38 25 20 10 

3.2 Viitoituksessa esiintyviä ongelmia 

Itä-Uudenmaan palvelukohteiden viitoituksen tila on pääosin hyvä, mutta joukossa on myös 
todella huonokuntoisia opasteita.  

Lisäksi alueella koetaan ongelmaksi palvelukohteiden vähäinen viitoitus aluetta halkovalla uu-
della moottoritiellä. 

Loviisan keskustassa on palvelukohteita opastettu väärän mallisilla opasteilla (kuva 6). Nämä 
opasteet pitäisi uusia ohjeen mukaisiksi. 
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Kuva 6. Väärän mallinen opaste. 

4 PALVELUKOHTEIDEN OPASTUS 

4.1 Opastuksen yleisperiaatteet 

Palvelukohteiden opastuksessa käytetään: 

- Opastustauluja silloin, kun kohdetta opastetaan kauempaa ja opastettava reitti kään-
tyy liittymissä. 

- Osoiteviittaa ja mahdollisesti osoiteviitan ennakkomerkkiä kohteen lähiopastuksena. 

Opastusetäisyyteen vaikuttavat: 

- Palvelukohteen luonne ja sisältö 

- Sijainti suhteessa muihin vastaaviin palveluihin 

- Palvelukohteen sijainti ja tieluokka. 

Suosituksia opastuskelpoisuudesta antavat: 

- Museovirasto 

- Uudenmaan Ympäristökeskus 

- Metsähallitus 

- Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys – SUOMA ry 

- Uudenmaan taidetoimikunta 
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4.2 Suunnitelman laatiminen ja sisältö 

Työn alussa kuntien matkailutoimistoilta kysyttiin mielipiteitä alueen matkailusta ja palvelukoh-
teiden opastuksesta. Lisäksi heiltä kysyttiin toiveita opastuksen suhteen. Matkailuvirkailijat sai-
vat antaa palautetta myös kyselyn kautta. Kysely lähetettiin kaikille alueen palveluntarjoajille, 
toimijoille ja matkailuvirkailijoille. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään suunnittelualueen palve-
luntarjoajien opastustarvetta ja -halukkuutta sekä saamaan kokonaiskuva palveluista. 

Museoviraston suosittelemat kohteet on lueteltu vuonna 2010 laaditussa alueen maakunnalli-
sessa opastussuunnitelmassa. 

Nykytilanteen selvittämiseksi alueen nykyiset palvelukohdeopasteet inventoitiin ja kuvattiin. On-
gelmaksi lähtötietojen kanssa tuli erot vuosien 2010 ja 2013 inventointien välillä. Osa palveluista 
on lopettanut toimintansa ja suunnittelualueelle on myös myönnetty uusia opastuslupia. Pääosin 
inventoinnilla saatiin hyvä ja kattava kuva alueen palvelukohdeopastuksesta. 

Ongelmaksi koettiin myös kyselyn kattavuus ja luotettavuus. Kyselyyn tuli vähän vastauksia ja 
osasta vastauksista puuttui olennaisia tietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. yrityksen nimi ja osoite 
sekä tarkat tiedot tuotetuista palveluista. Matkailuvirkailijat puolestaan olivat luetelleet lähes 
kaikki alueen yritykset ja palvelut omissa kommenteissaan. 

Opastettavien kohteiden tarkastelussa on suunnittelualueen palvelukohteet listattu ja kohteille 
tehty viitoituskelpoisuustarkastelu. Tämän jälkeen on otettu huomioon eri tahojen suositukset ja 
yritysten mielipiteet oman kohteen opastamisesta. Näiden perusteella on kuvattu palvelukohde-
opastuksen nykytilanne ja listattu mahdolliset muutokset. 

Seuraavassa käydään läpi suunnitelman palvelukohteet päätunnuksen mukaan lajiteltuina. 
Kunkin tunnuksen osalta on koottu: 

- Palvelukohdeopastuksen nykyinen tilanne 

- Opastuksen suunnitelma ja muutokset nykyiseen. 

4.3 Suunnitelman sisältö palvelukohdetyypeittäin 

4.3.1 Opastuspiste (711) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa opastuspiste, jossa on alueen palveluja osoittava opastuskartta. Mer-
kin alapuolella esitetään yleensä opastuskartan osoittaman kunnan tai alueen nimi. Tarvittaessa 
voidaan esittää enintään kolmen alueen nimet. Opastuspisteenä voidaan yleensä osoittaa myös 
sellaiset miehitetyt opastustoimistot, jotka eivät täytä kansainvälisen vihreävalkoisen i-
tunnuksen vähimmäisvaatimuksia, jos opastustoimistossa on alueen palveluja osoittava opas-
tuskartta. 

Jos samalla alueella sijaitsee lähekkäin opastuspiste ja opastustoimisto, valitaan vain toinen 
viitoitettavaksi kohteeksi, elleivät liikenneturvallisuussyyt edellytä toisenlaista ratkaisua. 
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Sijoitus ja varustus 

Opastuspaikka palvelee sekä alueelle saapuvaa että alueen ohittavaa liikennettä. Liikennetur-
vallisuussyystä opastuspiste tulee yleensä sijoittaa tulosuunnassa tien oikealle puolelle. Opas-
tuspaikkojen sijoituspaikkaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon opastustarve, tekniset toteut-
tamismahdollisuudet, alueen muut mahdolliset opastuspaikat, levähdys- ja pysäköintialueet se-
kä palveluyritykset, joiden yhteyteen opastuspaikka voidaan luontevasti sijoittaa. 

Taajamien ulkopuoliset opastuspaikat tulee yleensä sijoittaa alueelle johtavien pääteiden varsil-
le levähdys- tai pysäköintialueelle, palveluyrityksen yhteyteen tai yksinomaan opastustoimintaan 
varatulle alueelle. Opastuspaikka voidaan myös sijoittaa taajamaan tai sen välittömään lähei-
syyteen liikenteellisesti keskeiselle paikalle, kuten torille, linja-auto- tai rautatieasemalle, merkit-
tävän pysäköintialueen läheisyyteen jne. Tällöin opastuspaikka osoitetaan mahdollisuuksien 
mukaan kaikilta merkittäviltä tulosuunnilta taajamaan saavuttaessa. Opastuspaikka voidaan 
sijoittaa myös kunnanrajalle, jos tämän ja taajaman välinen etäisyys on pitkä ja tiejaksolla on 
paljon palveluja. 

Kunnan koko ja muoto vaikuttavat opastuspaikan sijaintiin. Suurissa taajamissa alueelle johta-
vat päätiet ovat yleensä otollisia sijoituspaikkoja, ja pienissä taajamissa opastuspaikka on usein 
järkevää sijoittaa taajaman keskustaan tai sen välittömään läheisyyteen. Yksi opastuspaikka 
helpottaa opastuskartan tietojen ajan tasalla pitämistä ja opastuspaikan tasokkaan yleisilmeen 
ylläpitämistä. 

Opastuskartan sisältö ja rakenne 

Opastuspaikan opastuskartta koostuu yleensä useammasta kartasta. Esimerkiksi taajaman 
opastuspaikassa voi olla yleiskartta, joka esittää koko kuntaa. Taajaman alue voidaan esittää 
yksityiskohtaisemmalla osoitekartalla tai kaupunginosakartalla ja taajaman ulkopuolelle jäävä 
alue haja-asutusalueen osoitekartalla. Tarvittaessa voidaan omalla kartalla esittää matkailutaa-
jama, teollisuusalue tms. 

Yleiskartan pohjana voidaan käyttää esimerkiksi autoilijan tiekarttaa tai sen suurennosta, jossa 
alueen päätieverkko on esitetty korostetusti ja tienumerointi on selvästi näkyvissä. Opastuskar-
tan pohjana suositellaan käytettävän osoitekarttaa tai vastaavaa, josta ilmenee parhaiten katu-
jen nimet ja merkittävimmät julkiset rakennukset. 

Osoitekartan tietoja täydennetään tienkäyttäjän kannalta tärkeillä kohteilla, joita ovat muun mu-
assa: asianomaisen opastuspaikan sijainti – Olet nyt tässä, muut opastuspaikat, matkailupalve-
lut, levähdysalueet, liikenneterminaalit, merkittävimmät julkiset virastot ja laitokset, ajoneuvojen 
huoltopalvelut, ensiapua tarjoavat kohteet ja teollisuusalueet. 

Opastuspaikan opastuskartan tulee olla tasokas ja rakenteellisesti kestävä. Tietojen ajan tasalla 
pitäminen tulee olla helppoa. Kartta voidaan tarvittaessa myös valaista. Kohteiden sijainti tulee 
merkitä karttaan tarvittaessa numerolla ja tunnuksilla. Kartan yhteydessä on hyvä olla (osoi-
te)luettelo, josta selviää numeroinnin, katuosoitteen tai muun jaottelun perusteella kohteiden 
nimet, osoitteet ja puhelinnumerot. Näin tienkäyttäjä voi esimerkiksi varata majoituspaikkoja tai 
tiedustella tarkemmin paikkakunnan palveluista. Opastuskarttaan tai sen yhteyteen voidaan 
varata tilaa myös palvelulaitosten mainoksille. Opastuskartta laaditaan yhteistyössä Tiehallin-
non, kunnan ja yritysten kanssa. Kartta on usein ainoa keino osoittaa kaikki alueella olevat tar-
peelliset palvelut. 
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Opastuksen nykytila 

Suurin osa opastuspisteiden nykyisistä opasteista on vanhoja ja huonokuntoisia.  

Opastuspisteitä alueella on nykyisin viisi, joista Porvoossa on kaksi, Loviisassa yksi ja Lapinjär-
vellä kaksi. Porvoon ja Loviisan opastuspisteiden opastus moottoritiellä valtatiellä 7 on kunnos-
sa. Myös Porvoon sisääntuloväylän opastus on hiljattain uusittu. Lapinjärven opastuspisteen 
opastusmerkit on uusittava.  

Pernajan opastuspiste, Porvoo 

Opastuspiste sijaitsee ABC Kuninkaantien pihassa. Pisteeseen opastetaan huoltoaseman opas-
teissa valtatiellä 7. 

Porvoon opastuspiste 

Opastuspiste sijaitsee Porvoon sisääntuloväylällä lännen suunnasta tultaessa. Pisteessä on 
opastuskartta. Kohteeseen on palvelukohdetunnus seututiellä 170, eli Läntisellä Mannerheimin-
väylällä, opastuspisteen kohdalla. 

Loviisan opastuspiste 

Opastuspiste sijaitsee seututien 170 alussa tultaessa valtatieltä 7. Pisteeseen on uudet palvelu-
kohteen opastustaulut valtatiellä 7. Seututiellä 170 Mannerheiminkadulla ja Mariankadulla on 
pelkät palvelukohdetunnukset. 

Lapinjärven opastuspiste 

Lapinjärven linja-autoaseman opastuspisteeseen opastetaan vanhalla opastustaululla valtatiellä 
6 ja seututiellä 176. Opasteet on päivitettävä. 

Pukaron Paronin opastuspiste, Lapinjärvi 

Kohde sijaitsee valtatiellä 6 ja opastuspisteeseen on erillinen opastus pohjoisesta tultaessa. 
Lisätään opastus myös etelän suunnasta tultaessa. 

Suunnitelma 

Inventoinnin perusteella on useat opastuspisteiden opasteet uusittava ja päivitettävä. Nykyisten 
opastuspisteiden lisäksi suunnitelmassa esitetään lisättäväksi yksi uusi Porvoon opastuspiste. 
Se sijaitsisi valtatiellä 7 moottoritien Tammion levähdysalueella. Lisäksi esitetään lisättäväksi 
opastus etelästä Lapinjärvellä Pukaron Paronin levähdysalueella sijaitsevalle opastuspisteelle. 

Opastuspisteiden karttojen laatiminen kuuluu ELY-keskukselle ja kunnille. Karttojen päivittämi-
seksi kuntien olisi hyvä laatia päivitysohjelma, jolloin karttojen sisältö ja ulkoasu tulisi tarkastet-
tua säännöllisesti. Näin palvelu olisi ajantasaista ja opastuspiste täyttäisi tehtävänsä matkailijoi-
den opastamisessa. 
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4.3.2 Opastustoimisto (712) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa kunnan tai matkailusta huolehtivan järjestön opastustoimisto, josta 
matkailijat voivat saada matkailua koskevia tietoja. 

Viitoitettavan opastustoimiston tulee olla sijaintikunnan hyväksymä, ja sen tulee täyttää kan-
sainvälisen vihreävalkoisen i-kilven käyttöehdot. Jos opastustoimisto ei ole avoinna ympäri vuo-
rokauden, suositellaan, että toimiston ulkopuolelle sijoitetaan valaistu tai valaistussa ympäris-
tössä oleva opastuskartta. 

Taajamassa oleva opastustoimisto viitoitetaan lähiopastuksena kaikilta merkittäviltä tulosuunnil-
ta taajamaan saavuttaessa. Moottoriteillä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä osoitetaan leväh-
dysalueella oleva ja muilla maanteillä tienvarsipalveluihin kuuluva opastustoimisto. 

Opastuksen nykytila 

Suunnittelualueella on kaksi opastustoimistoa, Porvoossa ja Loviisassa. Porvoon opastustoimis-
to sijaitsee kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehtaassa. Opastus on kunnossa ja opastusmerkit 
uusia ja siistejä. 

Loviisan opastustoimisto on huonosti havaittavissa eikä toimistoon ole opastusta. 

Porvoon vanha opastustoimisto 

Opastustauluja toimistoon on seututiellä 170 ja keskustassa. Toimisto ei ole enää käytössä, 
joten opasteet tulisi purkaa. 

Taidetehdas, Porvoo 

Opasteet ovat hyväkuntoisia ja uusia. Kohteen opastustaulut sijaitsevat kantatiellä 55 ja seutu-
tiellä 170. Opastus voidaan säilyttää nykyisellään. 

Suunnitelma 

Porvoon vanhan opastustoimiston opasteet pitää purkaa. 

Ehdotetaan lisättäväksi Loviisan opastustoimiston viitoitus kaupungin sisääntuloväylille. 

4.3.3 Ensiapu (715) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa yleissairaala tai terveyskeskuksen sairaala, jossa on kaikkina vuoro-
kauden aikoina lääkäri paikalla. Opastus on tarkoitettu lähinnä kiireellisiä hätätapauksia varten 
eikä normaalisti sairaalassa tai terveyskeskuksessa asioivalle. Saatavilla olevien ensiapupalve-
lujen on vastattava merkin edellytyksiä. Viitoitus ensiaputunnuksella on erityisen tärkeää pitää 
ajan tasalla. 

Ensiaputunnusta ei käytetä palvelukohteen opastustaulussa muiden tunnusten kanssa. En-
siaputunnusta voidaan käyttää myös maantien kohteita osoittavassa suunnistustaulussa, tienvii-
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tassa, erkanemisviitassa, ajokaistan yläpuolisessa viitassa sekä yksityisen tien viitassa, jolloin 
se yleensä sijoitetaan tunnusrivillä ensimmäiseksi. 

Tienkäyttäjät opastetaan ensiavun läheisyyteen taajaman nimellä. Viitoitus aloitetaan laitosta 
lähinnä olevalta taajamaan johtavalta valta- ja kantatieltä, vilkasliikenteiseltä muulta maantieltä 
tai taajaman ohikulkutieltä. 

Opastuksen nykytila 

Opastuksen nykytila on kunnossa ja se on hoidettu muun kiinteän viitoituksen yhteydessä. 
Opastusta ei käsitellä tässä suunnitelmassa. Ensiapupisteitä ovat Porvoon sairaala ja Kymen-
laakson keskussairaala. 

Suunnitelma 

Ensiapupisteiden opastus hoidetaan muun kiinteän viitoituksen yhteydessä. 

4.3.4 Huoltoasema (722) 

Tunnuksen käyttö 

Huoltoaseman sijainti osoitetaan ensisijaisesti öljy-yhtiön tunnuksella varustetulla myyntipaikka-
kilvellä. Kilpi asetetaan huoltoaseman kanssa samalle puolelle tietä paikkaan, josta se mahdol-
lisuuksien mukaan näkyy tien suunnassa vähintään 300 metrin päähän sillä tiellä, jonka liiken-
nettä asema pääasiallisesti palvelee. 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. Maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva 
huoltoasema alueellisen opastussuunnitelman mukaan. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva 
huoltoasema voidaan osoittaa harvaan asutulla seudulla tai jos vastaavia palveluja ei ole saata-
vissa pitkällä tiejaksolla alueellisen opastussuunnitelman mukaan. Harvaan asutulla seudullakin 
tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva huoltoasema voidaan viitoittaa vain, jos seuraavaan vas-
taavan tasoiseen palveluun maantien suunnassa on pitempi ajomatka kuin edestakainen matka 
tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. 

Opastuksen nykytila 

Alueen huoltoasemat on opastettu suhteellisen kattavasti, mutta opasteissa on jonkin verran 
uusimistarpeita. 

Kulloon Kotitupa, Kulloonkylä, Porvoo 

Kulloon Kotitupaan opastetaan tällä hetkellä sekä palvelukohdeopasteella että erkanemisviitalla. 
Molemmissa on samat palvelukohdetunnukset, mutta vain toisessa on erikseen mainittu palve-
lukohteen nimi. 

Kohteeseen on opastustaulu ja palvelukohteen erkanemisviitta valtatiellä 7. 

Shell Porvoo, Porvoo 

Opasteet ovat selkeät ja hyväkuntoiset, mutta moottoritiellä olevista opasteista puuttuu etäisyys 
kohteeseen, vaikka sen sijainti on noin 2 km eritasoliittymään. Toistomerkit puuttuvat. Opastus 
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on aloitettu valtatieltä 7. Kohteeseen voitaisiin selkeyden vuoksi opastaa nimellä Shell Kunin-
kaanportti. 

ABC Kuninkaantie, ST1, Loviisa 

Kuninkaantien huoltoasemien opasteet ovat uusia ja hyväkuntoisia. Opastustaulut sijaitsevat 
valtatiellä 7. 

Neste Ankkurituuli, Loviisa 

Opasteet on lisätty valtatielle 7 uuden moottoritien rakentamisen vaiheessa vuonna 2013.  

Shell Liljendal, Loviisa 

Eri suunnista tulevissa opasteissa on eri tekstit. Toisessa mainitaan Shell Liljendal, kun taas 
toisessa lukee ainoastaan Shell. Opasteet pitäisi olla yhdenmukaiset.  

Kohteeseen on opastustaulut valtatiellä 6 ja Kartanontiellä. 

Teboil Lapinjärvi 

Huoltoasema on opastettu Hotelli Hanhen kanssa Hotelli ja motelli -päätunnuksella. Opasteet 
ovat selkeitä ja hyväkuntoisia. Opastus kohteeseen on valtatieltä 6 ja seututieltä 176. 

Suunnitelma 

Tällä hetkellä ei ole tarvetta opastaa muita huoltoasemia. Opastusta voidaan harkita, mikäli pal-
veluntarjoaja hakee opastuslupaa ja kohde täyttää opastuksen vaatimukset. 

Osa nykyisistä opasteista on uusittava. 

4.3.5 Hotelli tai motelli (723) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa hotelli tai motelli, jossa on majoitustilaa vähintään 25 hengelle, huo-
neissa on oma wc ja suihku, aamiaispalvelu ja vastaanotto auki palveluille tyypillisinä ja sään-
nöllisinä aikoina. Hotelli, jossa on ravintola, osoitetaan hotelli tai motelli ja ruokailupaikkatun-
nuksen yhdistelmänä. 

Taajamassa hotelli tai motelli voidaan tarvittaessa viitoittaa lähiopastuksena, jos viitoitukselle on 
liikenteellinen tarve. 

Yleensä taajamassa sijaitseva hotelli tai motelli voidaan viitoittaa taajaman ulkopuolelta vain, jos 
paikkakunnalla ei ole muita vastaavia palveluja. Hotelli tai motelli voidaan viitoittaa taajaman 
kautta kulkevalta tai taajaman ohittavalta maantieltä, jos taajamassa oleva hotelli tai motelli kat-
sotaan alueellisessa opastussuunnitelmassa tärkeäksi. 

Taajaman ulkopuolella maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva hotelli tai motel-
li. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva hotelli tai motelli voidaan viitoittaa, jos seuraavaan vas-
taavan tasoiseen palveluun maantien suunnassa on pitempi ajomatka kuin edestakainen matka 
tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. Periaatteesta voidaan poiketa, jos tienvarsipalveluihin 
kuuluvaa kohdetta tasokkaampi tai alueellinen opastussuunnitelma toteaa kohteen merkittäväk-
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si. Tällöin liittymän yhdellä tulosuunnalla esitetään sekä pätien että risteävän tien suunnassa 
olevan hotellin tai motellin ennakko-opastus. 

Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai 
kantatien suunnassa oleva hotelli tai motelli ainoastaan harvaan asutulla seudulla tai muualla 
silloin, kun lähiseudulla ei ole muita majoituskohteita tai leirintäalueita. 

Valta- ja kantateillä tienkäyttäjät opastetaan hotellin tai motellin läheisyyteen kuntakeskuksen tai 
muun tunnetun paikan nimellä. Hotelli tai motelli voidaan osoittaa palvelukohteen opastustaulul-
la, jos sitä ei voida paikantaa kuntakeskuksen tai muulla kohteen markkinoinnissa käytetyllä 
paikannimellä taikka kohteen nimi johtaa harhaan haettaessa kohdetta kuntakeskuksen tai 
muun tunnetun paikan nimellä. 

Opastuksen nykytila 

Majoitustiloja on varsin niukasti. Jotkut olemassa olevat opasteet pitäisi päivittää ohjeen mukai-
seksi ja jotkut huonokuntoiset pitäisi uusia. 

Haikon kartano, Porvoo 

Suurin osa Haikon kartanon opasteista on huonokuntoisia. Opasteet tulisi yhdenmukaistaa ja 
uusia. Opastus kohteeseen on aloitettu valtatieltä 7. Muut opasteet sijaitsevat Läntisellä Man-
nerheiminväylällä, seututiellä 170, Treksiläntiellä, Tolkkistentiellä ja Haikkoontiellä. 

Motelli On Line, Porvoo 

Opasteet ovat huonokuntoisia ja likaisia. Opasteet tulisi uusia. 

Opastustaulut sijaitsevat seututiellä 170. 

Tamminiemi Lomakeskus, Loviisa 

Jotkut opasteet ovat vanhoja ja osa väärän mallisia. Opasteet tulisi yhdenmukaistaa ja uusia. 

Kohteen opastustaulut sijaitsevat valtatiellä 7 ja seututiellä 170. Lisäksi kohteessa on palvelu-
kohdetunnus portilla. 

Hotelli Hanhi ja Teboil, Lapinjärvi 

Opasteet ovat selkeitä ja hyväkuntoisia. Kohteeseen ohjaavat opastustaulut sijaitsevat valtatiel-
lä 6 ja seututiellä 176. 

Suunnitelma 

Hotellien nykyinen opastus tulee päivittää uuden ohjeen mukaiseksi. 

Ehdotetaan opastettavaksi Porvoossa sijaitseva Seikkailulaakso seututieltä 170. Lisätunnuksina 
724 Ruokailupaikka ja 774a Mökkimajoitus. 
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4.3.6 Ruokailupaikka (724) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa lounas- tai ruokaravintola, jossa valmistetaan ja tarjoillaan lämpimiä 
aterioita. Ruokailupaikalla tulee olla palveluille tyypilliset ja säännölliset aukioloajat sekä asia-
kaspaikkoja palvelemaan normaalikokoisen turistibussin matkustajamäärä. 

Taajamassa ruokailupaikan viitoitus voidaan toteuttaa lähiopastuksena, jos viitoitukselle on lii-
kenteellinen tarve. 

Taajamassa sijaitseva ruokailupaikka voidaan tarvittaessa osoittaa taajaman kautta kulkevalta 
tai taajaman ohittavalta maantieltä, jos taajamassa oleva ruokailupaikka katsotaan alueellisessa 
opastussuunnitelmassa tärkeäksi. Yleensä taajamassa sijaitseva ruokailupaikka viitoitetaan 
taajaman ulkopuolelta vain, jos paikkakunnalla ei ole muita vastaavia palveluja. 

Taajaman ulkopuolella maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva ruokailupaikka. 
Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva ruokailupaikka voidaan viitoittaa, jos seuraavaan vastaa-
vaan palveluun maantien suunnassa on pitempi ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren 
ulkopuoliseen kohteeseen. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa vain harvaan asutulla 
seudulla tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva ruokai-
lupaikka. 

Valta- ja kantateillä tienkäyttäjät opastetaan ruokailupaikan läheisyyteen kuntakeskuksen tai 
muun tunnetun paikan nimellä. Ruokailupaikka voidaan osoittaa palvelukohteen opastustaululla, 
jos sitä ei voida paikantaa kuntakeskuksen tai muulla kohteen markkinoinnissa käytetyllä pai-
kannimellä taikka kohteen nimi johtaa harhaan haettaessa kohdetta kuntakeskuksen tai muun 
tunnetun paikan nimellä. 

Opastuksen nykytila 

Bagarstugan, Loviisa 

Opasteet ovat vanhoja ja osin huonokuntoisia. Opasteet tulisi uusia. Kohteen opasteet on sijoi-
tettu Kartanontielle ja Sandmontielle. Uusimisen yhteydessä voidaan lisätä ennakko-opastus 
valtatielle 6. 

Impin kievari, Loviisa 

Opasteiden kunto on pääosin tyydyttävä. Opasteiden uusimista tulisi miettiä muutaman vuoden 
sisällä. Kohteen opastustaulut ovat valtatiellä 7. 

Neste Ankkurituuli, Loviisa 

Opasteet on lisätty valtatielle 7 uuden moottoritien rakentamisen vaiheessa vuonna 2013. Koh-
teeseen opastetaan myös Huoltoasema-päätunnuksella. 

Pukaron Paroni, Lapinjärvi 

Pukaron Paroni on nykyisin opastettu valtatiellä 6 ainoastaan pohjoisesta suunnasta. Erillisellä 
opastustaululla on opastettu myös opastuspiste. Siitä enemmän tietoa kohdassa 4.3.1 Opas-
tuspiste. 
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Suunnitelma 

Osa tämän hetkisistä opasteista on uusittava. Pukaron Paronin viitoitukseen on lisättävä opas-
tusmerkki myös etelän suunnalle ja Bagarstuganin ennakko-opastus valtatielle 6. 

4.3.7 Kahvila tai pikaruokapaikka (725) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva kahvila tai pikaruokapaikka, jonka au-
kioloajat ovat palvelulle tyypillisiä ja säännöllisiä. Merkillä voidaan osoittaa myös ruokailupaikat, 
jotka asiakaspaikkoja lukuun ottamatta täyttävät ruokailupaikkatunnuksen vaatimukset. Tyypilli-
siä pikaruokapaikkoja ovat mm. grillikahvilat ja hampurilaisravintolat. 

Jos kahvila tai pikaruokapaikka sijaitsee palvelukohdekeskittymässä tai sellaisen nähtävyyskoh-
teen yhteydessä, jossa voidaan luontaisesti olettaa olevan merkin osoittamia palveluja, ei kahvi-
laa tai pikaruokapaikkaa erikseen viitoiteta. 

Kahvila tai pikaruokapaikka -merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. Taajaman ulkopuolella 
maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva kahvila tai pikaruokapaikka. Seututiellä 
ja yhdystiellä sekä harvaan asutulla alueella valtatiellä ja kantatiellä voidaan viitoittaa tienvarsi-
palvelujen ulkopuolella oleva kahvila tai pikaruokapaikka, jos seuraavaan vastaavaan palveluun 
maantien suunnassa on pitempi ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen 
kohteeseen. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa vain harvaan asutulla seudulla tien-
varsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva kahvila tai pikaruo-
kapaikka. 

Opastuksen nykytila 

Antik-Anna, Pukaro, Lapinjärvi 

Opastustaulujen kunto on hyvä ja ne sijaitsevat valtatiellä 6. 

Suunnitelma 

Tällä hetkellä ei ole tarvetta opastaa muita kahviloita. Opastusta voidaan miettiä, mikäli palve-
luntarjoaja hakee opastuslupaa ja kohde täyttää opastuksen vaatimukset. 

4.3.8 Leirintäalue (733) ja matkailuajoneuvoalue (734) 

Tunnuksen käyttö 

Leirintäaluemerkillä voidaan osoittaa ulkoilulain mukainen yleisessä matkailukäytössä toimiva 
leirintäalue. Yleisesti matkailulliseksi leirintäalueeksi katsotaan alueet, joilla on vähintään yhden 
tähden tasoluokitusta vastaavat palvelut. Tasoluokituksena käytetään Leirintäalueiden luokitus-
ryhmän viisiportaista tasoluokitusjärjestelmää. Tasoluokitusta ei kuitenkaan esitetä opastusmer-
keissä. 

Matkailuajoneuvoaluemerkillä voidaan osoittaa ulkoilulain mukainen yleisessä matkailukäytössä 
toimiva matkailuajoneuvoalue, jossa on vähintään 25 matkailuajoneuvopaikkaa. Yleisesti mat-
kailulliseksi matkailuajoneuvoalueeksi katsotaan alueet, joilla on vähintään yhden tähden taso-
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luokitusta vastaavat palvelut. Tasoluokituksena käytetään Leirintäalueiden luokitusryhmän viisi-
portaista tasoluokitusjärjestelmää. Tasoluokitusta ei kuitenkaan esitetä opastusmerkissä. 

Taajamassa sijaitsevan leirintäalueen viitoitus aloitetaan yleensä taajamaan johtavalta maantiel-
tä. Taajaman ulkopuolella maantiellä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva leirintäalue. 
Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva leirintäalue voidaan viitoittaa, jos seuraavaan vastaavaan 
palveluun tien suunnassa on pitempi ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoli-
seen kohteeseen. Periaatteesta voidaan poiketa, jos tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva lei-
rintäalue on selkeästi tienvarsipalveluihin kuuluvaa kohdetta palveluvarustukseltaan monipuoli-
sempi tai alueellinen opastussuunnitelma toteaa kohteen merkittäväksi. Tällöin liittymän yhdellä 
tulosuunnalla esitetään sekä päätien että risteävän tien suunnassa olevan leirintäalueen ennak-
ko-opastus. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella ris-
teävän valta- tai kantatien suunnassa oleva leirintäalue ainoastaan harvaan asutulla seudulla tai 
muualla silloin, kun lähiseudulla ei ole muita majoituskohteita tai leirintäalueita. 

Matkailuajoneuvoalue viitoitetaan kuten leirintäalue, jos matkailuajoneuvoalue on kohteen pää-
toiminto. Mikäli matkailuajoneuvoalue toimii jonkin muun kohteen oheistoimintona, määrää koh-
teen päätoiminto viitoitustavan. 

Opastuksen nykytila 

Kokonniemi, Porvoo 

Opasteet ovat hyväkuntoisia ja sijaitsevat valtatiellä 7, kantatiellä 55 ja seututiellä 170.  

Tamminiemi, Loviisa 

Loviisassa sijaitseva Tamminiemen leirintäalue on opastettu myös Hotelli ja motelli -
päätunnuksella. Opasteet ovat kuitenkin osittain huonoja, joten ne tulisi uusia. Kohteen opastus 
on aloitettu seututieltä 170.  

Suunnitelma 

Kokonniemen ulkoilualueen Valtatiellä 7 ja sen rampilla sijaitsevaan opasteeseen voisi yhdistää 
Kokonniemen leirintäalueen tunnukset. 

Ehdotetaan Tamminiemen leirintäalueen opastamista moottoritieltä. 

Tällä hetkellä ei ole tarvetta opastaa muita leirintäalueita. Opastusta voidaan miettiä, mikäli pal-
veluntarjoaja hakee opastuslupaa ja kohde täyttää opastuksen vaatimukset. 

4.3.9 Levähdysalue (741) 

Tunnuksen käyttö 

Levähdysaluemerkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. 

Levähdysaluetunnuksella osoitetaan tienvarsipalveluihin kuuluva levähdysalue, joka on tarkoi-
tettu tienkäyttäjien lepoa, virkistäytymistä, ravitsemista taikka ajoneuvon huoltoa varten. Pysä-
köintipaikkatunnuksella osoitetaan pysäköintialue, joka on tarkoitettu pysäköimiseen ja lyhytai-
kaiseen levähtämiseen. Tunnus valitaan alueen palvelutason mukaan. 
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Levähdys- ja pysäköintialueet rakennelmineen ovat maantiehen kuuluvia alueita. Pysäköintialu-
eille saadaan sijoittaa laitteita, rakennelmia ja rakennuksia kioskimyymälää varten sekä leväh-
dysalueille myös kahvilaa, ravintolaa, polttoaineenjakelua, moottoriajoneuvojen huoltoa ja muu-
ta tienkäyttäjien palvelua varten. 

Levähdysalue tai pysäköintipaikka -merkeillä voidaan osoittaa myös yksityisen omistama vas-
taavat palvelut tarjoama alue. 

Opastuksen nykytila 

Herkkules, Porvoo 

Erkanemisviitassa ei ole mainittu kohteen nimeä, mutta opasteet ovat hyväkuntoisia ja uusia. 
Kohteeseen opastavat opastustaulu ja palvelukohteen erkanemisviitta sijaitsevat valtatiellä 7. 
Levähdyspaikalla ei ole ravintolaa, joten toisen tunnuksen pitää olla 725 Kahvila tai pikaruoka-
paikka. 

Suunnitelma 

Alueella on muutamia levähdysalueita, joita ei ole opastettu mitenkään.  

Herkkuleksen opastus on päivitettävä. 

Ehdotetaan opastettavaksi Tammion levähdysalue Opastuspiste-päätunnuksella. 

4.3.10 Ulkoilualue (742) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa yleinen ulkoilualue, johon on järjestetty monipuoliset ulkoilu- ja retkei-
lymahdollisuudet. Ulkoilualueella tulee olla sisäinen viitoitus ja alueen huollon tulee olla järjes-
tetty. Sisäisessä viitoituksessa suositellaan tieliikennelaissa tarkoitetun tien ulkopuolella käytet-
tävän Suomen Standardisoimisliiton standardin (SFS 4424) "Ulkoilun ja urheilun merkit" mukai-
sia merkkejä. Merkin käytön edellytyksenä on myös, että ulkoilualueen ylläpitäjä vastaa alueen 
varustuksesta ja laadusta. 

Taajaman ulkopuolella olevan ulkoilualueen viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta ulkoilualuetta, ellei 
alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva ulkoilualue. Tienvarsipalvelujen 
ulkopuolella oleva ulkoilualue voidaan viitoittaa, jos seuraavaan vastaavaan palveluun tien 
suunnassa on pitempi ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. 
Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa vain harvaan asutulla seudulla tienvarsipalvelujen 
ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva ulkoilualue. 

Opastuksen nykytila 

Alueen ainoa opastettu ulkoilualue Kokonniemi sijaitsee Porvoossa. 
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Kokonniemi, Porvoo 

Jotkut palvelukohteen opasteista ovat kunnoltaan huonompia tai likaisempia kuin toiset. Opas-
teet tulisi pestä ja tarvittaessa uusia. Kohteen opastus on aloitettu valtatieltä 7. Muut opasteet 
sijaitsevat Läntisellä Mannerheiminväylällä, kantatiellä 55 ja seututiellä 170. Palveluntarjoaja on 
päivittämässä opasteita ruskeapohjaisiksi. 

Suunnitelma 

Tällä hetkellä ei ole ilmennyt tarvetta opastaa muita ulkoilualueita. 

4.3.11 Museo tai historiallinen rakennus (772a) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa maakunnallisesti merkittävä museo, historiallisesti merkittävä raken-
nus tai yleensä rakennushistoriallinen kohde. Merkillä ei yleensä osoiteta toimivaa seurakunta-
kirkkoa. Opastuksen edellytyksenä on myös, että kohteet ovat hyvin hoidettuja, aukioloajoiltaan 
riittäviä ja avoinna kesäaikaan vähintään viitenä päivänä viikossa. Kohteen kunnossapitäjä tulee 
olla määritelty ja maanteiltä viitoitettaessa kohteessa tulee olla riittävästi pysäköintitilaa. 

Suosituksen museon, historiallisesti merkittävän rakennuksen tai rakennushistoriallisen kohteen 
viitoituskelpoisuudesta antaa Museovirasto. Museoista viitoituskelpoisia ovat yleensä maakun-
nan merkittävimpään neljännekseen kuuluvat kohteet. 

Taajamassa olevan historiallisen museon tai historiallisen rakennus voidaan viitoittaa lähiopas-
tuksena, jos viitoitukselle on liikenteellinen tarve tai viitoitustarve on todettu kunnan opastus-
suunnitelmassa. Taajamassa olevaa kohdetta ei yleensä viitoiteta maantieltä. 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta museota tai historiallisesti 
merkittävää rakennusta, ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva tai tienvarsipalvelujen ulkopuolel-
la oleva museo tai historiallinen rakennus. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvar-
sipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva museo tai historiallinen 
rakennus vain, jos kohde on maakunnallisesti erittäin tärkeä. 

Opastuksen nykytila 

Edelfeltin ateljeemuseo, Porvoo 

Kohteeseen on opastus läheiseltä Haikkoontieltä. Opastus voidaan säilyttää, mutta se on päivi-
tettävä uuden ohjeen mukaiseksi. Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi ennakko-opastus Tolkkisten-
tielle. 

Porlammin kotiseutumuseo, Porvoo 

Opastus voidaan säilyttää, mutta opastustapa muutetaan opastustaulusta osoiteviitaksi.  

Postbacken Postimäki, Porvoo 

Kohteen opasteet ovat hyväkuntoisia ja ne sijaitsevat valtatiellä 7 ja Sannaistentiellä. Lisäksi 
kohteella on opasteita, jotka eivät ole virallisia.  
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Jatkossa kohteeseen tulee opastaa palvelukohteen opasteviitalla ja ennakkomerkeillä seututiel-
tä 170 ja tieltä 11863.  

Kohteen päätunnus on 772a Museo tai historiallinen rakennus. 

Isnäsin Höyrykonemuseo, Loviisa 

Kohteeseen opastetaan opastustaululla Frimansintieltä. Muutetaan kohteen opastus palvelu-
kohteen osoiteviitaksi. 

Loviisan kaupunginmuseo 

Opastus voidaan säilyttää, mutta se on päivitettävä uuden ohjeen mukaiseksi. 

Pernajan kirkko, Loviisa 

Opastus voidaan säilyttää, mutta se on päivitettävä uuden ohjeen mukaiseksi. 

Kycklings, Lapinjärvi 

Kycklings on Lapinjärvellä sijaitseva kotiseutumuseo. Opasteet ovat huonokuntoisia ja vanhan 
mallisia. Opasteet sijaitsevat valtatiellä 6 ja seututiellä 176. Opasteet pitää poistaa valtatieltä 6 
ja muualla päivittää uuden ohjeen mukaisiksi. 

Suunnitelma 

Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa Museoviraston mukaan merkittäviä kohteita ovat 
Porvoon vanha kaupunki, J.L. Runebergin koti Porvoossa ja Pernajan kirkko Loviisassa. 

Museovirasto puoltaa suunnittelualueella opastettavaksi Porvoon vanhaa kaupunkia sekä Lovii-
sassa sijaitseva Degerby Gilleä. Osoiteviitoilla voidaan opastaa Höyrykonemuseo Isnäsissä 
sekä Porlammin ja Jokelan kotiseutumuseot. 

Museoviraston suositusten mukaan ehdotetaan opastettavaksi Vanha Porvoo opastustauluilla 
valtatieltä 7. Porvoon Tuomiokirkko on osa Vanhaa Porvoota, joten sitä ei tarvitse opastaa erik-
seen.  

Museoviraston suosituksen mukaan Degerby Gillen opastus päivitetään ja päätunnukseksi 
vaihdetaan Museo tai historiallinen rakennus (772a). 

Loviisan keskustassa on väärän mallisilla opasteilla opastettu Loviisan kaupunginmuseo. Opas-
teet pitää päivittää uuden ohjeen mukaisiksi. Myös Merenkulkumuseo esitetään opastettavaksi 
seututieltä 170. 

Porlammin museo on viitoitettu yhdellä A-tyypin ennakko-opastustaululla. Opastustaulu poiste-
taan ja kohteeseen opastetaan osoiteviitalla seututieltä 167. 

Isnäsin Höyrykonemuseon opastustaulu muutetaan osoiteviitaksi. 

Ehdotetaan opastettavaksi Jokelan kotiseutumuseo osoiteviitalla Elimäentieltä.  
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4.3.12 Maailmanperintökohde (772b) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluva kulttuuri- tai luonnonpe-
rintökohde. Opastuksen edellytyksenä on, että kohde on hyvin hoidettu, turvallinen liikkua ja 
aukioloajoiltaan riittävä. Kohteen kunnossapitäjä tulee olla määritelty ja maantieltä viitoitettavas-
sa kohteessa tulee olla riittävästi pysäköintitilaa. 

Maailmanperintöluetteloon pääseminen edellyttää kulttuuriperintökohteelta, että se on inhimilli-
sen luovuuden mestariteos tai poikkeuksellisen merkittävä todiste olemassa olevasta tai jo hä-
vinneestä kulttuurista. Kohde voi olla merkittävää historiallista aikakautta edustava rakennus-
tyyppi tai kuvastaa tietyn kulttuurin perinteistä asutusta. Se voi liittyä tapahtumiin, eläviin perin-
teisiin, aatteisiin, uskontoihin ja uskomuksiin tai taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin. Luonnonperin-
tökohde voi kertoa maapallon historian tärkeästä kehitysmuutoksesta. Se voi edustaa poikkeuk-
sellisen kaunista maisemaa tai olla uhanalaisen eläinlajin tyyssija. 

Taajamassa sijaitseva maailmanperintökohde voidaan viitoittaa lähiopastuksena, jos viitoituksel-
le on liikenteellinen tarve tai viitoitustarve on todettu kunnan opastussuunnitelmassa. Taaja-
massa olevaa kohdetta ei yleensä viitoiteta maantieltä. 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei yleensä osoiteta maailmanperintökohdetta, 
ellei alueellisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Opastuksen nykytila 

Struven ketju, Lapinjärvi 

Lapinjärvellä sijaitsee UNESCO:n maailmanperintökohteeksi määrittelemä Struven ketju. Stru-
ven ketju on kymmenen maan läpi kulkeva kolmiomittausketju, jonka kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävimmistä pisteistä 6 sijaitsee Suomessa. Kohde on opastettu A-tyypin opastustaululla.  

Suunnitelma 

Struven ketjun opastusta täytyy parantaa lisäämällä puuttuva kohteen nimi ja ennakko-opastus. 
Esitetään, että ennakko-opastus alkaa valtatieltä 6 ja seututieltä 167. 

4.3.13 Muu nähtävyys (772f) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa muu nähtävyys, jota ei ole määritelty merkeillä 772a–772e (museo tai 
historiallinen rakennus, maailmanperintökohde, luontokohde, näköalapaikka, eläintarha tai 
-puisto). Muu nähtävyys voi olla arkeologinen kohde, muistomerkki, taiteellinen nähtävyys tai 
historiallinen nähtävyys, joka ei ole rakennus. Tällaisia nähtävyyksiä ovat muun muassa linna-
vuoret, muinaisjäännösalueet, linnojen rauniot, linnoitukset, sotiin liittyvät vallit ja muut raken-
nelmat, kanavat, sillat, museotiet, kansalliset kaupunkipuistot ja kokonaisuudet, joissa on 
useanlaisia elementtejä. Muu nähtävyys -merkkiä ei käytetä urheilu- ja liikuntapaikkojen, mes-
sukeskusten eikä muiden vastaavan tyyppisten kohteiden osoittamiseen. 

Suosituksen merkittävästä historiallisesta nähtävyydestä antaa Museovirasto. Merkittävästä 
taiteellisesta nähtävyydestä suosituksen antaa läänin taidetoimikunta. 
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Taajamassa sijaitseva muu nähtävyys voidaan tarvittaessa viitoittaa lähiopastuksena, jos viitoi-
tukselle on liikenteellinen tarve tai viitoitustarve on todettu kunnan opastussuunnitelmassa. Taa-
jamassa olevaa kohdetta ei yleensä viitoiteta maantieltä. 

Taajaman ulkopuolella maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva tai tienvarsipal-
velujen ulkopuolella oleva muu nähtävyys. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tien-
varsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa oleva muu nähtävyys vain, 
jos kohde on maakunnallisesti erittäin tärkeä. 

Opastuksen nykytila 

Monet opasteet vaativat päivityksen uuden ohjeen mukaiseksi. 

Noark-pienoismallimaailma, Porvoo 

Opasteet ovat hyväkuntoisia ja uusia ja ne sijaitsevat seututiellä 170. 

Porlammin kotiseutumuseo, Porvoo 

Kohteen opastustaulu on Porlammintiellä ja se on vanha. Opaste tulisi vaihtaa osoiteviitaksi.. 
Kohteen palvelutunnuksen tulisi olla Museo tai historiallinen rakennus (772a). 

Taidetehdas, Porvoo 

Opasteet ovat hyväkuntoisia ja uusia. Opastustaulut on sijoitettu kantatielle 55 ja seututielle 
170. 

Vanha Porvoo 

Opastettu moottoritieltä. Opastus säilytetään nykyisellään. 

Degerby Gille, Loviisa 

Kohteella on opaste seututieltä 170 idästä tultaessa. Opaste on hyväkuntoinen ja päätunnukse-
na on Muu nähtävyys. Museoviraston suosituksen mukaan kohteen päätunnus on 772a Museo 
tai historiallinen rakennus, joten opaste on päivitettävä. 

Laivasilta, Loviisa 

Kohteeseen opastetaan väärän mallisilla opasteilla. Kohdetta ei ole mainittu merkittäväksi näh-
tävyyskohteeksi maakunnallisessa suunnitelmassa eikä kohteelle ole Museoviraston puoltoa. 

Alueella toimivaa Merenkulkumuseota esitetään opastettavaksi. 

Lurens, Kuggom, Loviisa 

Opasteet ovat huonokuntoisia. Opasteet sijaitsevat liittymän molemmilla puolilla seututiellä 176. 
Kohdetta ei tulisi opastaa opastustauluilla vaan opasteet pitää vaihtaa osoiteviitoiksi. 

Muistomerkki, Loviisa 

Kevyen liikenteen viitassa on käytetty pientä palvelukohdetunnusta. Opaste on uusi ja selkeä ja 
se sijaitsee Saaristotiellä. 
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Rönnäsin Saaristomuseo, Loviisa 

Opasteet ovat hyväkuntoisia ja selkeitä. Opastus on aloitettu Frimansintieltä. 

Strömforsin ruukki, Ruotsinpyhtää, Loviisa 

Palvelukohteen opasteet ovat uusia ja hyväkuntoisia. Kohteeseen on opastettu opastustaululla 
valtatieltä 7 ja Elimäentieltä. Valtatieltä 7 opastetaan ainoastaan Muu nähtävyys. Muut tunnuk-
set sisällytetään lähempänä oleviin opasteisiin. 

Rutumin kartano, Lapinjärvi 

Kohteeseen on opastus palvelukohteen osoiteviitalla ja palvelukohteen osoiteviitan ennakko-
merkillä. Ne sijaitsevat valtatiellä 6. 

Taidekoti, Lapinjärvi 

Opaste on vanha ja epäselvä ja se tulisi uusia. Opaste sijaitsee valtatiellä 6. 

Suunnitelma 

Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa Museoviraston mukaan merkittäviä kohteita ovat 
Linnamäki Porvoossa ja Loviisassa Alakaupunki, Bastonit Rosen ja Ungern, Svartholman linnoi-
tus sekä Strömforsin ruukki. 

Museovirasto puoltaa opastettavaksi Linnamäkeä Porvoossa, Kycklingsin kotiseutumuseoa La-
pinjärvellä sekä Porvoossa sijaitsevaa Bosgårdin kartanoa. Lurens voidaan opastaa osoiteviital-
la. 

Ehdotetaan opastettavaksi Svartholman linnoitus sekä Bastionit Rosen ja Ungern. Nykyiset 
opastetut nähtävyydet jäävät opastettaviksi. 

Lisäksi ehdotetaan opastettavaksi Bosgårdin kartano, ei kuitenkaan valtatieltä 7. 

Muut opastukset säilytetään ennallaan. 

4.3.14 Uintipaikka (773a) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa kunnan terveysviranomaisen yleiseen käyttöön hyväksymä uimaranta, 
uimala tai uimahalli. 

Taajamassa oleva uintipaikka voidaan tarvittaessa viitoittaa lähiopastuksena, jos viitoitukselle 
on liikenteellinen tarve. Lähiopastukseen voidaan käyttää myös palvelukohteen osoiteviittaa.  
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Taajaman ulkopuolella maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva uintipaikka. 
Yleensä valta- ja kantatieltä ei osoiteta risteävän valta- tai kantatien suunnassa olevaa uinti-
paikkaa. 

Opastuksen nykytila 

Monet opasteet vaativat päivityksen uuden ohjeen mukaiseksi. 

Hasselholman uimaranta, Porvoo 

Opasteissa on ainoastaan palvelukohdetunnus ilman tarkempaa selitystä. 

Virvik, Porvoo 

Opasteet pitäisi uusia ja yhtenäistää. Opastustaulut sijaitsevat Tarkkistentiellä yhdystiellä 1552 
ja Jakarintiellä yhdystiellä 1571. 

Sea Golf, Isnäs, Loviisa 

Opasteet ovat likaisia ja opasteiden sisällöt eroavat toisistaan. Opasteet tulisi yhdenmukaistaa. 
Kohteeseen on opastustaulut Frimansintiellä ja Isnäsintiellä. 

Rönnäsin Saaristomuseo, Loviisa 

Opasteissa on ainoastaan palvelukohdetunnus ilman tarkempaa selitystä. 

Suunnitelma 

Alueella on paljon uimarantoja, joista on opastettu muutama. Kaikkia ei voi opastaa erikseen, 
mutta uimarantojen opastus olisi hyvä sisällyttää saman kohteen muuhun opastukseen. Lisäksi 
uimarantoja voidaan opastaa osoiteviitoilla. 

4.3.15 Golfkenttä (773d) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä osoitetaan golfkenttä, jossa on pelimahdollisuus kaikille johonkin golfseuraan kuuluville 
pelaajille. Opastettavan golfkentän tulee täyttää Suomen Golf-liiton golfkentille asettamat vaati-
mukset. 

Golfkenttämerkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. Taajaman ulkopuolella maanteillä voidaan 
osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva golfkenttä. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva golfkent-
tä voidaan viitoittaa, jos seuraavaan vastaavaan palveluun maantien suunnassa on pitempi 
ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen kohteeseen. Yleensä valta- ja kan-
tatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien suunnassa 
oleva golfkenttä vain, jos kohde on maakunnallisesti erittäin tärkeä. 

Opastuksen nykytila 

Kullo gård ja Kullo golf, Porvoo 

Opasteet ovat uusia ja hyväkuntoisia. Kohteeseen on opastettu seututeiltä 148 ja 170. 
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Porvoo Golf, Porvoo 

Opasteet ovat uusia ja hyväkuntoisia. Opastus on seututieltä 170. 

Virvik, Porvoo 

Kohteeseen on opastettu opastustauluilla Tarkkistentieltä (yhdystie 1552) ja Jakarintiellä (yh-
dystie 1571) sekä tienviitalla Ylikentieltä. Opasteet vaativat päivitystä. 

Suunnitelma 

Golfkenttiä on sen verran harvassa, että lähes kaikki voidaan opastaa. Lisäksi kentät tarjoavat 
usein myös ruokapalveluja. 

Ehdotetaan opastettavaksi Sea Golf Rönnäs yhdenmukaisilla opasteilla, mikä edellyttää joiden-
kin vanhojen opasteiden uusimista. 

4.3.16 Aamiaismajoitus (774b) 

Tunnuksen käyttö 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 384/94). 

Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen opastustaulussa osoittamaan maatila- ja perhemajoi-
tustyyppinen kohde, jossa on aamiaismajoitus ja majoitustilaa vähintään 25 hengelle. Vähintään 
kaksi erillistä majoitustilaa sisältävä aamiaismajoituskohde, jossa on majoitustilaa vähintään 
kymmenelle henkilölle, voidaan osoittaa aamiaismajoitustunnuksen sisältävällä palvelukohteen 
osoiteviitalla ja tarvittaessa palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkillä.  

Opastuksen edellytyksenä on, että yrittäjä on tehnyt kunnan terveyssuojeluviranomaiselle ma-
joitushuoneiston perustamista ja käyttöönottoa koskevan ilmoituksen ja että terveydensuojeluvi-
ranomainen on päätöksellään hyväksynyt majoitustoiminnan tai toiminnan olennaisen muutta-
misen (terveydensuojelulaki 763/1994, 13 ja 15 §). 

Taajaman ulkopuolella olevan aamiaismajoituksen viitoitus 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei osoiteta aamiaismajoitusta, ellei alueel-
lisessa opastussuunnitelmassa todeta toisin. 

Muilla maanteillä voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva aamiaismajoitus. Tienvarsipal-
velujen ulkopuolella oleva aamiaismajoitus voidaan viitoittaa, jos seuraavaan vastaavaan palve-
luun tien suunnassa on pitempi ajomatka kuin edestakainen matka tienvarren ulkopuoliseen 
kohteeseen. Yleensä valta- ja kantatieltä voidaan osoittaa tienvarsipalvelujen ulkopuolella ris-
teävän valta- tai kantatien suunnassa oleva aamiaismajoitus ainoastaan harvaan asutulla seu-
dulla tai muualla silloin, kun lähiseudulla ei ole muita majoituskohteita tai leirintäalueita. 

Viitoitus määritellään tarkemmin alueellisessa opastussuunnitelmassa. 

Opastuksen nykytila 

Tukkilan tila, Porvoo 

Kohde on viitoitettu kantatieltä 55 ja opasteet ovat uusia ja hyväkuntoisia. 
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Suunnitelma 

Nykyään opastetun kohteen opastus säilytetään ennallaan. 

4.3.17 Suoramyyntipaikka (774c) 

Tunnuksen käyttö 

Merkillä voidaan osoittaa suoramyyntipaikka, joka katsotaan paikkakunnalla merkittäväksi tai 
toimii suoramyyntikeskuksena ja jonka tuotevalikoima on monipuolinen. Merkin käyttöoikeuteen 
tarvitaan kunnan suostumus.  

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa. Taajaman ulkopuolella maanteillä voidaan osoittaa 
tienvarsipalveluihin kuuluva suoramyyntipaikka. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella oleva suora-
myyntipaikka voidaan viitoittaa, jos se katsotaan alueellisessa opastussuunnitelmassa tärkeäk-
si. Valta- ja kantatieltä ei osoiteta tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien 
suunnassa olevaa suoramyyntipaikkaa. 

Opastuksen nykytila 

Osa nykyisistä opasteista on uuden ohjeen mukaisia, osa vaatii päivityksen. Kohteita on viitoi-
tettu sekä osoiteviitoin että opastustauluin. 

Kungsbackan kotieläinpiha, Porvoo 

Opaste on uusi ja hyväkuntoinen, mutta siinä on väärä palvelukohdetunnus. Tunnuksen tulisi 
olla 774d Kotieläinpiha. Opastus voidaan säilyttää, mutta se on päivitettävä uuden ohjeen mu-
kaiseksi. Opastus on seututiellä 170. 

Tyysterin lihasavustamo, Porvoo 

Opaste on uusi ja hyväkuntoinen. Kohteeseen on opastettu maaseutuyrityksen opasteella seu-
tutieltä 170. 

Eija’s garden, Loviisa 

Opasteet ovat hyväkuntoiset ja sijaitsevat seututiellä 170. 

Liljendalin Kala ja Palvi, Loviisa 

Opasteet ovat uusia ja hyväkuntoisia. Kohteeseen on opastettu palvelukohteen osoiteviitoin ja 
osoiteviitan ennakkomerkeillä valtatieltä 6 ja Hardomintieltä (yhdystie 1761). 

Suunnitelma 

Suoramyyntipaikkoja voidaan opastaa sekä palvelukohdeopasteilla että osoiteviitoilla. Nykyisin 
tällaisia paikkoja on sen verran vähän, että opastaminen varmasti auttaa ja tekee alueesta hou-
kuttelevamman. 

Nykyiset suoramyyntipaikat jäävät opastettaviksi. 
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4.3.18 Kotieläinpiha (774e) 

Tunnuksen käyttö 

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa (LMP 384/94). 

Kotieläinpihalla voidaan osoittaa etenkin lapsille suunnattu eläintarha, jossa on kotieläimiä. Ko-
tieläinpihassa asiakkaat saavat tutustua kotieläinten elämään ja usein myös osallistua niiden 
hoitoon. Kotieläinpihatunnuksella voidaan osoittaa myös muu pienimuotoisempi eläintarha, 
esim. strutsitarha tai muu lintupuisto. 

Merkin käyttöoikeuteen tarvitaan myös kunnan suostumus. 

Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä ei osoiteta kotieläinpihaa. Muilla maanteillä 
voidaan osoittaa tienvarsipalveluihin kuuluva kotieläinpiha. Tienvarsipalvelujen ulkopuolella ole-
va kotieläinpiha voidaan viitoittaa, jos se katsotaan alueellisessa opastussuunnitelmassa tärke-
äksi. Valta- ja kantatieltä ei osoiteta tienvarsipalvelujen ulkopuolella risteävän valta- tai kantatien 
suunnassa olevaa kotieläinpihaa. 

Opastuksen nykytila 

Kungsbackan kotieläinpiha, Porvoo 

Tällä hetkellä alueella toimii yksi kotieläinpiha, Kungsbackan kotieläinpiha, joka on opastettu 
Suoramyyntipaikka -tunnuksella seututieltä 170.  

Suunnitelma 

Kungsbackan kotieläinpihan opastus voidaan säilyttää, mutta se on päivitettävä uuden ohjeen 
mukaiseksi ja tunnukseksi on vaihdettava Kotieläinpiha (774e). 

5 MATKAILUTIET 

5.1 Matkailutie (771) 

Matkailutiemerkillä voidaan osoittaa vain Tiehallinnon Keskushallinnon erikseen hyväksymä 
matkailutie. Tiehen liittyvän yksilöllisen tunnuksen käyttö edellyttää liikenne- ja viestintäministe-
riön hyväksyntää. 

Matkailutien merkitsemiseen voidaan käyttää seuraavia ruskeapohjaisia opastusmerkkejä: nimi-
kilpi, nimikilpi varustettuna nimen yläpuolella olevalla matkailutien yksilöllisellä tunnuksella sekä 
nuolikuviolla varustettu A- tai B-tyypin opastustaulu, jossa on matkailutien yksilöllinen tunnus 
matkailutien nimen kanssa tai ilman nimeä. Matkailutien nimikilvessä käytetään aina matkailu-
tien yksilöllistä tunnusta, jos liikenne- ja viestintäministeriö on hyväksynyt tunnuksen käytön. 

5.2 Matkailuteiden reittiviitoitus 

Matkailutie viitoitetaan vain matkailutien suuntaan, toisin sanoen matkailutietä ei viitoiteta ris-
teävältä tieltä (kuva 7). Yleensä matkailutien nimikilpeä käytetään matkailutien reitillä vähintään 
merkittävimpien maanteiden liittymien jälkeen osoittamaan reitin jatkuvuutta. ”Kohde risteävällä 
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tiellä” -nuolikuviollista matkailutien opastustaulua käytetään matkailutiellä reitin epäjatkuvuus-
kohdissa ennakkomerkkinä ennen tieverkon suunnistustaulua tai kohteeseen johtavaa liittymää 
osoittamaan reitin jatkumista risteävän tien suuntaan. Matkailutien yksilöllistä tunnusta ruskealla 
pohjalla käytetään osoittamaan matkailutien reitin jatkumista liittymän jälkeen suorassa suun-
nassa tilanteessa, jossa matkailutieltä on ennen liittymää ja/tai liittymän kohdalla osoitettu erka-
nevaan suuntaan matkailutien reittiin kuuluva palvelu. Matkailutien yksilöllinen tunnus ja matkai-
lutien nimi voivat esiintyä myös opastuspistetaulussa ruskeassa värikentässä osoittamassa 
paikkaa, jossa annetaan tietoa matkailutien nähtävyyksistä tai palveluista. 

 

Kuva 7. Matkailutien merkitseminen ja opastuksessa käytettävät merkit. (Lähde: Tiehallinnon ohjejulkaisu: 
Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) 

5.3 Matkailutiet suunnittelualueella 

Kuninkaantie 

Kuninkaantie on vanha postireitti, joka kulkee Norjan Bergenistä Oslon, Tukholman, Maarian-
haminan, Turun ja Viipurin kautta Pietariin. Itä-Uudellamaalla reitti kulkee Sipoon, Porvoon ja 
Loviisan läpi. Suomessa reitti on merkitty ruskeilla matkailutiemerkeillä (tunnus 771) (kuva 8). 
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Itse historiallisen reitin varrella on lisäksi monia luonto- ja matkailukohteita. Suunnittelualueella 
(kuva 9) kuuluisia nähtävyyksiä ovat Haikon kartano (nro 52), Porvoon vanha kaupunki (nro 51) 
ja Kievari Degerby Gille (nro 54). 

 

Kuva 8. Kuninkaantien matkailutiemerkki. 

 

 

Kuva 9. Kuninkaantien reitti suunnittelualueella. 

6 OPASTUSLUPAMENETTELY 

Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä toimii ELY-keskus, 
katuverkolla kunta ja yksityisillä teillä tienhoitokunnat. Mikäli samaan kohteeseen opastetaan 
usean eri tienpitäjän alueella, tulee pyytää lupa kaikilta asianosaisilta. 
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Opasteluvan hakeminen 

ELY-keskus on keskittänyt palvelukohteiden opastelupien käsittelyn Tampereella sijaitsevaan 
Lupapalvelut-yksikköön, mutta jokaisessa ELY-keskuksessa on lupayhdyshenkilönsä. 

Lupaa tulee aina hakea kirjallisesti. Lupahakemuksen ohjeet ja lomakkeet löytyvät Liikennevi-
raston Internet-sivuilta verkkolomakkeista. 

Opasteluvan edellytyksenä on useissa tapauksissa tahon antama lausunto tai arvio. Luvan ha-
kijan on aina osoitettava kohteensa viitoituskelpoisuus jokaisen viitoitettavan toiminnon osalta. 
Kaikki uudet opasteluvat myönnetään määräaikaisina, jolloin kohteissa tapahtuneet muutokset 
saadaan huomioituna nopeasti. Luvan määräaika on yleensä 5 vuotta. 

Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 

Opastusmerkkien hankinta, pystyttäminen ja ylläpito ovat yleensä opastettavan kohteen vas-
tuulla. Opastustaulun tulee olla ajan tasalla. Opasteluvan liitteenä on lista hyväksytyistä liiken-
nemerkkien valmistajista. Myös merkin pystytyksestä tulee sopia hyväksytyn urakoitsijan kans-
sa. 

Mikäli opastusmerkkiä pitää muuttaa tienpitäjän toimien seurauksena, ELY-keskus vastaa tie-
verkolla merkkien uusimisen kustannuksista. 

7 Opastussuunnitelman toteuttaminen ja ylläpito 

Opastuksen toteuttaminen 

Opastuksen toteuttaminen on pääosin palvelukohteiden omistajien ja ylläpitäjien vastuulla. Tä-
hän liittyvä lupamenettely ja käytännön toimet on kuvattu suunnitelman luvussa 6. Palvelukoh-
teiden opastusmerkkiuudistukseen liittyvä siirtymäkausi ulottuu vuoden 2013 loppuun, johon 
mennessä opastus tulee viimeistään uusia. Uusien tunnusten ja muuttuneiden merkkien, mm. 
osoiteviitan ennakkomerkki, tarjoamat mahdollisuudet 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 toteuttami-
nen on kuntien sekä ELY-keskuksen vastuulla. Myös alueen matkailuorganisaatioilla on tässä 
oma osuutensa. Opastuspisteiden kartat tulisi pitää jatkuvasti ajantasaisina ja kunnoltaan hyvi-
nä. Opastuspaikkojen viitoitus tulee opastusmerkkiuudistukseen liittyen muuttaa käytäntöjen 
mukaiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Maanteiden osalta vastuu on ELY-keskuksella ja 
muiden teiden osalta kunnilla. 

Opastustilannetietojen ylläpito 

Tavoitteena on, että palvelukohteiden opastussuunnitelman tietoja pidetään jatkuvasti ajan ta-
salla. Tarkoitus on, että suunnitelma on pohjana opastustilanteen jatkuvalle seurannalle. Tietoja 
päivitetään sitä mukaa, kun uusia opastuslupia myönnetään ja opastuksia toteutetaan. Samaten 
tiedot tilanteista, jossa opasteet poistetaan joko toiminnan loppumisen vuoksi tai muista syistä, 
tulisi saada päivitettyä ja ylläpidettyä. 
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ELY-keskuksen lupayksiköllä tulee aina olla käytettävissään ajan tasalla olevat tavoitetilanteen 
opastusmerkkisuunnitelmat sekä ajan tasalla oleva tieto siitä, missä laajuudessa tavoitetila on 
toteutunut maastoon. 

Opastussuunnitelman ylläpito 

Kokonaisvaltaisen seudullisen opastussuunnitelman tarkistaminen tulee tehdä 10 vuoden välein 
tai aikaisemmin. Suunnitelma pitää tarkistaa myös, jos uusia opastelupia ei voida käsitellä seu-
dullisten viitoitusperiaatteiden perusteella nopeasti ja sujuvasti. Tieverkossa tapahtuvat muutok-
set ovat myös syitä tarkistaa suunnitelman ajantasaisuus. Esimerkiksi rakenteilla olevat Hami-
nan ohitustie ja Koskenkylä–Loviisa–Kotka-moottoritie tuovat muutoksia palvelukohteiden opas-
tukseen Itä-Uudenmaan alueella. 

  



 
 

36 
 

Lähtöaineisto  

Palvelukohteiden viitoitus: Ohje kertoo palvelukohteiden viitoitusperiaatteet ja opastaa viitoituk-
sessa käytettävien merkkien sisällön ja muodon valitsemisessa. Tiehallinto. (TIEH 2000021-07). 

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen: Ohje määrittelee alueelliset 
opastussuunnitelmat, ohjaa suunnitteluprosessia ja organisointia, antaa perusteita suunnitelmi-
en laatimiselle sekä esittää eri suunnitteluvaiheiden sisältöjä ja niissä huomioon otettavia asioi-
ta. Tiehallinto. (TIEH 2000051-07). 

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma, Tiehallinto (TIEH 
1000175-08). 
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Kaupunkien matkailutoimistojen suosittelemat kohteet 
 

 
 

Porvoo 
 
Nähtävyydet 
Vanha Porvoo 
Tuomiokirkko 
Porvoon museo / Vanha raatihuone 
Porvoon museo / Holmin talo 
Vanha Kappalaisentalo 
Vanha rautatieasema-alue 
Runebergin koti 
Walter Runebergin veistoskokoelma 
Porvoon lelumuseo 
Colmio Slow House 
Galleria Sofia 
Ortodoksinen kirkko 
Porvoon taidehalli 
Albert Edelfeltin ateljeemuseo 
Galleria Hanna Kaarina 
Sirkka Turkki -taidepuisto 
Staffaksen kartanon puutarha 
Noark Pienoismallimaailma 
Postimäen ulkoilmamuseo 
Kungsbackan kotieläinpiha 
Galleria Art Marina 
Hörbergsgården 
Outboard museum 
Taidetehdas 
 
Uimarannat 
Kokonniemen maauimala 
Hasselholmanranta 
Köttbodan 
Lindvik 
Skeppars uimaranta 
Sondby I 
Sondby II 
Tervajärvi 
Venjärvi 
Virvik 
Edesviken uimaranta 
 
Ulkoilu ja liikunta 
Humlan ulkoilumaja 
Kerkkoon ulkoilumaja 
Nybyn ulkoilualue 
Sandholmen 
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Kaupunkien matkailutoimistojen suosittelemat kohteet 
 

 
 

Liikuntapaikat 
Pallokenttä / tekojäärata 
Jäähalli 
Suistohalli 
Kaupunginpuisto / tenniskenttä 
Tolkkisten tenniskenttä 
Veckjärven tenniskenttä 
Aliveckosken kenttä 
Eestinmäen kenttä 
Emäsalon kenttä 
Epoon kenttä 
Ernestasin kenttä 
Grännäsin kenttä 
Hamarin ulkoilukenttä 
Hintahaaran kenttä 
Keskuskenttä 
Urheiluhalli 
Kokonhalli 
Aurora-halli 
Uimahalli 
Kokonniemen hiihtokeskus 
 
Muuta 
Matkailutoimisto 
Porvoon matkustajasatama 
 
Kokonaisuudet 
Keskusta ja Vanha Porvoo 
Ilola 
Pellinki 
Kokonniemi 
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Kaupunkien matkailutoimistojen suosittelemat kohteet 
 

 
 

Loviisa 
 
Museot 
Loviisan kaupunginmuseo / Komendantintalo 
Loviisan Merenkulkumuseo 
Laivasilta  
Rönnäsin saaristomuseo  
Isnäsin höyrykonemuseo  
Strömforsin ruukin pajamuseo  
Viirilän kotiseutumuseo  
 
Avoinna sopimuksesta 
Sarvisalon kotiseutumuseo  
Härkäpään kyläpaja  
Pernajan veteraanimuseo  
Itä-Uudenmaan vaunumuseo ja Lurens  
Kotiseututalo Wårkulla  
Embom- Garpomin mäkitupalaismökki  
Liljendalin kotiseutumuseo  
 
Liikuntapaikat 
Agricolahalli 
Liikuntahalli 
Liljendalin liikuntatalo 
Valkon monitoimitalo 
Jäähalli ja Rauhalan hiekkakenttä 
Keskusurheilukenttä ja harjoituskenttä 
Isnäsin urheilukenttä 
Liljendalin urheilukenttä 
Ruukin urheilukeskus 
Tesjoen kenttä 
Torsbyn (Pernajan kirkonkylän) urheilukenttä  
Valkon urheilukenttä 
Ruotsalaisen koulukeskuksen kenttä  
Generalshagenin koulun kenttä 
Koskenkylän pallokenttä 
Haddomin pallokenttä 
Sarvilahden pallokenttä 
Tavastbyn urheilukenttä 
Casinopuiston tenniskentät  

Kuntopolut, luontopolut, vaellusreitit, hiihtoladut 
Harmaakallion kuntopolku ja hiihtolatu 
Kallen reitti 
Ruotsinkylä  
Kukuljärven vaellusreitti 
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Kaupunkien matkailutoimistojen suosittelemat kohteet 
 

 
 

Jääkiekkokaukalot 
Ruotsinkielisen koulukeskuksen kenttä 
Valko 
Liljendal 
Koskenkylä 
Torsby (Pernajan kirkonkylä) 
Isnäs 
Haddom 
Tavastby 
Tesjoki  
Ruotsinpyhtään kirkonkylä 
Kuninkaankylä 

Uimarannat 
Taikaranta 
Plagen 
Valkon uimaranta 
Kiramo 
Särkjärvi eteläinen 

Uimapaikat 
Rönnäs 
Kukuljärvi 
Bäston 
Koskenkylä 
Riissalmi 
Särkjärvi pohjoinen 
 
Muiden ylläpitämiä uimapaikkoja 
Backstenin ranta 
Pernajan kirkonkylä 
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Luettelo palvelukohteista ja niiden opastus 
 

 
 

 

Palvelukohde
Suosituksen 
antaja Huomautukset, perustelut

Yritys/kohteen nimi Päätunnus Opastustaulut Osoiteviitta Opastustaulut Osoiteviitta

1. 2.

PORVOO

Aliveckosken kenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Aurora-halli KAUP Ei käsitellä tässä työssä
Bosgårdin kartano 772f 723 724 EI EI KYLLÄ EI MUSEO esitetään opastettavaksi

Colmio Slow  House KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Edelfeltin ateljeemuseo 772a KYLLÄ EI KYLLÄ EI MUSEO opastus päivitettävä

Edesviken uimaranta KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Eestinmäen kenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Epoon kenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Ernestasin kenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Galleria ArtMarina 772f EI EI EI EI KAUP kesäisin ja sopimuksen mukaan

Galleria Hanna Kaarina 772f EI EI EI EI KAUP Haikon kartanossa

Galleri Sofia 772f EI EI EI EI KAUP auki viikonloppuisin ja sopimuksen mukaan

Grännäsin kenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Haikon kartano 723 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI KAUP kuntoluokka 4

Hamarin ulkoilukenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Hasselholman ranta 773a KYLLÄ EI KYLLÄ EI KAUP pelkkä palvelukohdetunnus

Herkkules 1 741 725 KYLLÄ EI KYLLÄ EI Teksti laitettu uudelleen päälle, päivitetään

Herkkules 741 725 KYLLÄ EI KYLLÄ EI Päivitetään

Hintahaaran kenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Humlan ulkoilumaja KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Hörbergsgården KAUP Ei käsitellä tässä työssä

J.L. Runebergin koti 772a EI EI KYLLÄ EI MUSEO esitetään opastettavaksi

Jäähalli KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Kaupunginpuisto tenniskenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Kerkkoon ulkoilumaja KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Keskuskenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Kokonhalli KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Kokonniemen maauimala KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Kullo Golf 773d 724 KYLLÄ EI KYLLÄ KAUP opasteet hyviä

Kullo Gård
vanha osoiteviitta Kulloon kartanon tien päässä ja Kullo Golf 
opasteen kanssa samassa erillinen lamelli Golftien päässä.

Kulloon kotitupa 722 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI opasteissa eroja, mutta siistit

Kungsbackan kotieläinpiha 774d KYLLÄ EI KYLLÄ EI opastus päivitettävä ja tunnus vaihdettava

Köttbodan KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Lindvik KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Matkailutoimisto 712 KYLLÄ EI KYLLÄ EI KAUP vanhan toimiston opasteet poistetaan

Motelli On line 723 KYLLÄ EI KYLLÄ EI huonokuntoisia, uusittava

Noark-pienoismallimaailma 772f 725 KYLLÄ EI KYLLÄ EI KAUP uusia ja hyvänkuntoisia

Nybyn ulkoilualue KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Ortodoksinen kirkko 772a EI EI EI EI KAUP auki kesäisin ja sopimuksen mukaan

Outboard museum 772a EI EI EI EI KAUP auki kesäviikonloppuisin

Pallokenttä / tekojäärata KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Porlammin kotiseutumuseo 772a KYLLÄ EI EI KYLLÄ MUSEO
Opastetunnus 772f ei ruskealla opastepohjalla. Muutetaan 
opastus palvelukohteen osoiteviitaksi.

Porvoo Camping Kokonniemi 742 733 774a KYLLÄ EI KYLLÄ EI

kuntoluokka pääosin 4/5, osa pitää uusia ja yhdenmukaistaa, 
lupavaiheessa valittava 3 opastettavaa palvelua

Porvoo Golf 773d 724 KYLLÄ EI KYLLÄ KAUP opasteet hyviä

Porvoon lelumuseo 772a EI EI EI EI KAUP auki kesäviikonloppuisin

Porvoon Linnamäki 772a EI EI EI EI KAUP ei opasteta kokonaisuutena

Porvoon matkustajasatama KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Porvoon museo / Holmin talo KAUP ei opasteta erikseen, osa Vanhaa Porvoota

Porvoon museo / Vanha raatihuone KAUP ei opasteta erikseen, osa Vanhaa Porvoota

Porvoon opastuspiste 711 KYLLÄ EI KYLLÄ EI opasteet hyviä

Porvoon retkeilymaja 731 EI EI EI EI

Porvoon taidehalli 772f EI EI EI EI KAUP Taidetehtaalla

Porvoon tuomiokirkko 772a EI EI EI EI KAUP ei opasteta erikseen, osa Vanhaa Porvoota

Postimäen museo 772a KYLLÄ EI EI KYLLÄ KAUP

kunto hyvä, opasteet poistetaan valtatieltä 7, jatkossa 
osoiteviitta ja ennakkomerkit

Sandholmen KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Seikkailulaakso 723 724 774a EI EI KYLLÄ EI esitetään opastettavaksi

Shell Porvoo (Kuninkaanportti) 722 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI KAUP

Selkeät ja hyväkuntoiset, ennakko-opasteista puuttuu 
etäisyydet, päivitettävä ja tekstiksi vaihdetaan Shell 
Kuninkaanportti

Sirkka Turkki -taidepuisto 772f EI EI EI EI KAUP auki sopimuksen mukaan

Sondby I KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Sondby II KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Staffaksen kartanon puutarha 772f EI EI EI EI KAUP avoinna heinäkuussa

Suistohalli KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Taidetehdas 772f 712 KYLLÄ EI KYLLÄ EI
kaikki opasteet uusia, lisätään yhteinen opastus Vanhan 
Porvoon kanssa valtatielle 7

Tammion levähdysalue 711 EI EI KYLLÄ EI esitetään opastettavaksi

Tervajärvi KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Tolkkisten tenniskenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Tukkilan tila 774b EI KYLLÄ EI KYLLÄ viitoitus kunnossa

Tyysterin lihasavustamo 774c KYLLÄ EI KYLLÄ EI opastus päivitettävä

Uimahalli KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Urheiluhalli KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Vanha Porvoo 772a KYLLÄ EI KYLLÄ EI MUSEO opastus säilytetään nykyisellään

Vanha Kappalaisentalo KAUP ei opasteta erikseen, osa Vanhaa Porvoota

Vanha rautatieasema-alue KAUP ei opasteta erikseen, osa Vanhaa Porvoota

Veckjärven tenniskenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Venjärvi KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Virvik Golf 773d 773a 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI KAUP

Tiellä 1571 opasteet ilman nimeä. Kaikissa opasteissa 
nuolikenttä vääränlainen. Yhdenmukaistettava

Walter Runebergin veistoskokoelma 772a EI EI EI EI MUSEO auki kesäisin ja sopimuksen mukaan

Yrjö A. Jäntin taidekokoelma 772a EI EI EI EI MUSEO Taidetehtaalla, ei opasteta erikseen

Opastussuunnitelma

Sivutunnukset

Kyllä / ei Kyllä / ei

Käytettävät tunnukset Opastettu nykyisin



 
Liite 2 

Luettelo palvelukohteista ja niiden opastus 
 

 
 

 

Palvelukohde
Suosituksen 
antaja Huomautukset, perustelut

Yritys/kohteen nimi Päätunnus Opastustaulut Osoiteviitta Opastustaulut Osoiteviitta

1. 2.

LOVIISA

ABC Kuninkaantie ST 1 722 724 711 KYLLÄ EI KYLLÄ EI vähän naarmuja, kuntoluokka 4/5

Agricolahalli KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Alakaupunki EI EI EI EI MUSEO ei opasteta erikseen, opastustoimisto alakaupungissa

Backstenin ranta KAUP Pernajan seurakunnan ylläpitämä

Bagarstugan 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI
huonokuntoisia, uusittava, lisätään ennakko-opastus 
valtatielle 6

Bastionit Rosen ja Ungern 772f EI EI KYLLÄ EI MUSEO esitetään opastettavaksi

Bäston (uimapaikka) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Casinopuiston tenniskentät KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Degerby Gille 772f KYLLÄ EI KYLLÄ EI

nuoli ruttunen, kuntoluokka 4, vaihdetaan opasteiden 
päätunnukseksi 772a Museo tai historiallinen rakennus

Eija's garden 774c 725 KYLLÄ EI KYLLÄ EI KAUP kuntoluokka 5

Embom- Garpomin mäkitupalaismökki 772f EI EI EI EI auki sopimuksen mukaan

Generalshagenin koulun kenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Haddom (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Haddomin pallokenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Harmaakallion kuntopolku ja hiihtolatu KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Härkäpään kyläpaja 772f EI EI EI EI KAUP auki sopimuksen mukaan

Impin kievari 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI kunto tyydyttävä

Isnäsin höyrykonemuseo 772a KYLLÄ EI EI KYLLÄ opastus muutetaan osoiteviitaksi

Isnäs (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Isnäsin urheilukenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Itä-Uudenmaan vaunumuseo ja Lurens KAUP / MUSEO opastetaan osoiteviitalla

Jokelan kotiseutumuseo 772a EI EI EI KYLLÄ esitetään opastettavaksi

Jäähalli ja Rauhalan hiekkakenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Kallen reitti KAUP ei riittävää opastusta

Keskusurheilukenttä ja harjoituskenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Kiramo (uimaranta) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Komendantintalo / Loviisan kaupunginmuseo 772a KYLLÄ EI KYLLÄ EI MUSEO opastus uusittava

Koskenkylä (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Koskenkylä (uimapaikka) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Koskenkylänjoen kalastuspuisto ja -alue KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Koskenkylän pallokenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Kotiseututalo Wårkulla 772f EI EI EI EI auki sopimuksen mukaan

Kukuljärven vaellusreitti KAUP ei riittävää opastusta

Kukuljärvi (uimapaikka) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Kuninkaankylä (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä
Laivasilta 772f väärän malliset opasteet, ei opastettava kohde

Liikuntahalli KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Liljendal (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Liljendalin Kala ja Palvi 772c EI KYLLÄ EI KYLLÄ vähän kallellaan

Liljendalin kotiseutumuseo 772a EI EI EI EI auki sopimuksen mukaan

Liljendalin liikuntatalo KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Liljendalin urheilukenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Loviisan Merenkulkumuseo 772a EI EI KYLLÄ EI MUSEO esitetään opastettavaksi

Loviisan opastuspiste 711 KYLLÄ EI KYLLÄ EI lisätty 2013

Loviisan matkailutoimisto (opastustoimisto) 712 EI EI KYLLÄ EI lisättävä opastus

Lurens 772f KYLLÄ EI KYLLÄ EI

maali haalistunut pahasti, tarra liimattu, vaihdetaan opastus 
palvelukohteen osoiteviitaksi

Malmgårdin linna ei haluta opastusta

Muistomerkki 772f EI KYLLÄ EI KYLLÄ säilytetään ennallaan

Neste Ankkurituuli 722 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI uusittu 2013

Pernajan kirkko 772a KYLLÄ EI KYLLÄ MUSEO opastus päivitettävä

Pernajan (Loviisan) opastuspiste 711 KYLLÄ EI KYLLÄ EI kuntoluokka 5

Pernajan veteraanimuseo 772a EI EI EI EI KAUP auki sopimuksen mukaan

Plagen (uimaranta) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Riissalmi (uimapaikka) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Ruotsalaisen koulukeskuksen kenttä (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Ruotsinpyhtään kirkonkylä (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Ruukin urheilukeskus KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Rönnäs (uimapaikka) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Rönnäsin saaristomuseo 772a KYLLÄ EI KYLLÄ EI MUSEO toinen puoli hyvä, toinen pahasti haalistunut

Sarvisalon kotiseutumuseo 772a EI EI EI EI auki sopimuksen mukaan

Sarvilahden pallokenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Savukosken museosilta 772f EI EI EI EI MUSEO ei kulkua yt 1792 kautta

Sea Golf Rönnäs 773a 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI KAUP likainen, laihu väri, opasteet yhdenmukaistettava

Shell Liljendal 722 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI ihan vähän naarmuja, opasteissa eroja

Skeppars uimaranta KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Strömforsin ruukki 772f 774b 724 KYLLÄ EI KYLLÄ EI MUSEO vähän vääntynyt

Svartholman merilinnoitus 772f EI EI KYLLÄ EI MUSEO esitetään opastettavaksi

Särkjärvi pohjoinen (uimapaikka) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Särkjärvi eteläinen (uimaranta) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Taikaranta (uimaranta) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Tamminiemi 734 733 KYLLÄ EI KYLLÄ EI leirintä, opasteet tulisi yhdenmukaistaa

Tavastby (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Tavastbyn urheilukenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Tesjoki (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Tesjoen kenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Torsby (Pernajan kirkonkylä) (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Torsbyn (Pernajan kirkonkylän) urheilukenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Valko (jääkaukalo) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Valkon kuntopolku ja hiihtolatu KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Valkon monitoimitalo KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Valkon uimaranta (uimaranta) KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Valkon urheilukenttä KAUP Ei käsitellä tässä työssä

Viirilän kotiseutumuseo 772a EI EI EI EI auki sopimuksen mukaan

Käytettävät tunnukset Opastettu nykyisin Opastussuunnitelma

Sivutunnukset

Kyllä / ei Kyllä / ei
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Luettelo palvelukohteista ja niiden opastus 
 

 
 

 

Palvelukohde
Suosituksen 
antaja Huomautukset, perustelut

Yritys/kohteen nimi Päätunnus Opastustaulut Osoiteviitta Opastustaulut Osoiteviitta

1. 2.

LAPINJÄRVI

Antik Anna 725 KYLLÄ EI KYLLÄ EI KAUP naarmu, vähän vinossa, kuntoluokka 3/4

Hotelli Hanhi ja Teboil 723 724 722 KYLLÄ EI KYLLÄ EI Muuten erinomainen, mutta alaosa hieman taipunut

Kycklingsin kotiseutumuseo 772a KYLLÄ EI KYLLÄ EI MUSEO Hieman vaurioita, uusittava

Lapinjärven opastuspiste 711 KYLLÄ EI KYLLÄ EI uusittava

Pukaron Paroni 724 725 722 KYLLÄ EI KYLLÄ EI

opastettu pohjoisesta, lisätään opaste myös etelästä 
tultaessa

Rutumin kartano 772f EI KYLLÄ EI KYLLÄ KAUP säilytetään ennallaan

Struven ketju (Lapinjärven mittauspiste) 772b KYLLÄ EI KYLLÄ EI MUSEO lisätään ennakko-opastus

Taidekoti 772f KYLLÄ EI KYLLÄ EI vanha ja epäselvä, uusittava

Käytettävät tunnukset Opastettu nykyisin Opastussuunnitelma

Sivutunnukset

Kyllä / ei Kyllä / ei
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Opastussuunnitelma 2013, kartat 1 ja 2 
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Opastussuunnitelma 2013, kartat 1 ja 2 
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Museoviraston lausunto 
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Museoviraston lausunto 
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen opastelupakäsittelyn yhteystiedot 
 

 
 

Lupapalvelut 
 
Pirkanmaan ELY-keskus 
Luvat 
PL 297 
33101 Tampere 
 
tai sähköpostilla liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi 
 
 
 
 

Yhdyshenkilö 

Uudenmaan ELY-keskus 
Pekka Hiekkala 
p. 0295 021 278 
email. pekka.hiekkala@ely-keskus.fi 
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Palvelukohteen opasteluvan hakeminen 

Hakijan yhteystiedot 
Hakija Y-tunnus 

            
Yhteyshenkilön nimi Puhelin Sähköpostiosoite 

                  
Hakijan lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

                  
Laskutusosoite (ellei sama kuin hakijan) Postinumero Postitoimipaikka 

                  
 

Opastettava kohde 
Opastettavan kohteen nimi Tienumero Kunta 

                  
Lähiosoite (jos eri kuin hakijan osoite) Postinumero Postitoimipaikka 

                  
Kohteen internet-osoite (jos kohteesta on olemassa internet-sivut) 

http://      
 

Esimerkit haettavista opasteista 

 
 

 
Palvelukohteen opastustaulu Palvelukohteen osoiteviitta Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki 
 

Opasteisiin haettavat tunnukset 
Palvelukohteet voidaan opastaa opastustauluilla tai palvelukohteen osoiteviitalla ja mahdollisilla palvelukohteen 
osoiteviitan ennakkomerkeillä. 
Valitse opasteisiin haettavat tunnukset numeroimalla ne merkittävyyden mukaan. 
- Monipuolisia palveluja tarjoavan kohteen opastustaulussa voidaan esittää enintään kolme tunnusta. 
- Palvelukohteen osoiteviitassa ja osoiteviitan ennakkomerkissä voidaan esittää vain yksi ruskeapohjaiseen 

merkkiryhmään kuuluva tunnus. 
- Kaikille palvelukohteille ei ole olemassa omaa tunnusta. Tällöin voi hakea lupaa tunnuksettomalle, ruskeapoh-

jaiselle osoiteviitalle ja osoiteviitan ennakkomerkeille. 
 

 

711 Opastuspiste  
  

712 
Opastustoimisto 

 
 

721 Autokorjaamo  
  

722 Huoltoasema

 

723 Hotelli tai motelli  
  

724 
Ruokailupaikka 

 
 

725 Kahvila tai 
pikaruokapaikka 

 
  

731 Retkeilymaja

 

733 Leirintäalue  
  

734 Matkailu-
ajoneuvoalue 

 
 

741 Levähdysalue  
  

677 
Pysäköintialue 

 

742 Ulkoilualue  
  

772 a Museo tai 
historiallinen 
rakennus 

 
 

772 b Maailman-
perintökohde 

 
  

772 c 
Luontokohde 

 

772 d Näköalapaikka  
  

772 e Eläintarha 
tai -puisto 

 
 

772 f  
Muu nähtävyys 

 
  

773 a Uintipaikka 

 

773 b Kalastuspaikka  
  

773 c Hiihtohissi  
 

773 d Golfkenttä  
  

773 e Huvipuisto 
tai teemapuisto 

 

774 a Mökkimajoitus  
  

774 b 
Aamiaismajoitus 

 
 

774 c 
Suoramyyntipaikka 

 
  

774 d 
Käsityöpaja 

 

774 e Kotieläinpiha  
  

774 f Ratsastus-
paikka  

 

Palvelukohteen osoiteviitta 
ilman tunnusta 

 
 

Palvelukohteen osoiteviitta ja 
ennakkomerkit ilman tunnus-
ta 
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Opasteisiin ehdotetut tekstit 
Opasteissa käytetään pääsääntöisesti palvelukohteen tai yrityksen nimeä. Kaksikielisissä kunnissa palvelukohde 
voidaan opastaa kielilain mukaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä. 
 

Opasteisiin ehdotettu teksti       
 

Tarkempi kuvaus opastettavasta kohteesta 
Tarjottavat palvelut ja palvelutaso (esimerkiksi aukioloajat, asiakaspaikat ja mahdollinen kohteen luokitus) 

      

 

Allekirjoitus  

Paikka Hakijan allekirjoitus 

       

Aika Nimen selvennys 

            
 

Lupapäätös on maksullinen. 
 
LIITÄ HAKEMUKSEEN KARTTALIITE, josta käy ilmi opastettavan kohteen sijainti sekä osoite-
viitan ja mahdollisten ennakkomerkkien ehdotetut sijoituspaikat. 
 
Karttaliitteen mittakaavan tulisi olla 1 : 80 000 tai tarkempi. 
 
Karttaliitteen voi tulostaa Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Kansalaisen Karttapaikasta: 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi 
 
Kansalaisen karttapaikan käyttöehtojen mukaisesti käyttäjällä on lupa tulostaa yksittäistä käyt-
töä varten yksittäisiä karttoja. Kansalaisen karttapaikan käyttöehdot löytyvät osoitteesta: 
https://www.karttapaikka.fi/Karttapaikka/default.asp?id=784 
 
Muut mahdolliset tarkennukset haettaviin opasteisiin ja niiden ehdotettuihin sijoituspaik-
koihin tulee esittää erillisellä, vapaamuotoisella liitteellä. 
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Palvelukohteen opastelupahakemuksen täyttäminen 

Hakijan tiedot 

- Luvan hakijaksi merkitään yritys tai yksityishenkilö. Lupapäätös lähetetään haki-
jalle. 

- Kohtaan 'Yhteyshenkilö' merkitään sen henkilön nimi ja puhelinnumero (yleensä 
sama kuin hakija), jolta lupakäsittelijä voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja.  

Opastettavan kohteen sijainti 

- Näiden tietojen avulla kerrotaan haluttujen opasteiden tai viitan/viittojen paikat 
mahdollisimman tarkasti. Kartan ja mahdollisen piirroksen liittäminen hakemuk-
sen liitteeksi on tärkeää kohteen paikantamiseksi. 

- Viitoitettavan kohteen nimi -kohdassa kerrotaan palvelukohteen nimi. Tämä ei ole 
aina sama kuin yrityksen nimi. Kohteen nimenä käytetään yleensä erisnimeä, 
tunnuksen nimeä ei toisteta tekstissä. Kohteen nimi tai sitä kuvaava teksti esite-
tään mahdollisimman lyhyessä ja ytimekkäässä muodossa. 

Viitat/opasteet 

- Tästä kohdasta valitaan haluttu opaste tai viitta ja siihen halutut tunnukset. Moni-
puolisia palveluja tarjoavan kohteen opastusmerkeissä voidaan esittää korkein-
taan kolme kohteen tärkeimpiä palveluja kuvaavaa tunnusta. 

- Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen selvitys opastettavan kohteen tarjoamis-
ta palveluista ja aukioloajoista. 

- Lisäksi tässä kohtaa esitetään opasteisiin halutut tekstit esim. maaseutuyrityksen 
yhteydessä "Mansikoita", "Mökkejä" jne. 

Liitteet 

Hakemukseen on liitettävä ote perus- tms. kartasta, johon on merkitty palvelukohteen 
sijainti sekä tarkempi kartta tai piirros, josta ilmenee opasteen/viitan suunniteltu sijain-
tipaikka. Jos haetaan muutosta ennestään olevaan lupaan, hakemukseen liitetään 
kopio luvasta ja jos mahdollista kuva nykyisestä opasteesta. 
 
Lisäksi eräitä tunnuksia haettaessa mukaan liitetään ao. suosituksenantajan lausun-
to. Muun muassa Suoramyyntipaikka -tunnuksen käyttöoikeuteen tarvitaan kunnan 
suostumus. Lisätietoja julkaisussa "Palvelukohteen viitoitus", TIEH 2000021-07. 

Hakemuksen lähettäminen 

Hakemus lähetetään postitse: 
 
Pirkanmaan ELY -keskus 
Luvat 
PL 297 
33101 Tampere 
 
tai sähköpostilla liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi 

Luvan myöntäminen 

Palvelukohteen taso ja sijainti määrittelevät, minkälainen opastuslupa ja mitkä tun-
nukset kohteelle myönnetään. Lupapäätöksessä ja lupaehdoissa määritellään opas-
tusmerkkien koko ja sijainti. Luvansaaja hankkii, pystyttää ja kunnossapitää opastus-
merkit kustannuksellaan. 
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