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Ohje liikenteenohjauslaitteita koskevia hakemuksia varten 

Pysyvälle liikennemerkille tarvitaan kaupungin suostumus. Pysyvälle 
liikennemerkille haetaan kaupungin suostumusta vapaamuotoisella 
hakemuksella. Hakemus sisältää seuraavat tiedot:   

- Hakijan, eli tiekunnan tai kiinteistöyhtiön nimi ja numero  

- Yhteyshenkilö/ hakemuksen täyttäjän nimi ja yhteystiedot  

- Laskutusosoite  

- Kirjalliset perustelut, mihin tarkoituksiin liikennemerkit haetaan. 

- Karttaliite, josta käy ilmi mitä merkkejä haetaan sekä merkkien sijainnit.  
Merkki piirretään kartalle ylhäältä päin katsottuna, eli pylväs pisteenä ja 
merkki viivana. Pienissä kohteissa kuva voidaan piirtää tietokoneella tai 
käsin. Laajemmissa kohteissa, joissa merkkejä on enemmän, hakemukseen 
tulee liittää selkeä tietokoneella tehty liikennemerkkisuunnitelma. Kuvista 
tulee käydä selkeästi ilmi haettujen liikennemerkkien sijoituspaikat, 
liikennemerkit sekä niihin liittyvät lisäkilvet mahdollisine teksteineen.  
Tässä esimerkkejä hyväksyttävistä kuvista:  

- Pyydämme huomiomaan, että Lapsia-varoitusmerkkiä käytetään yleisesti 
tilanteissa, joissa liikkuu tavanomaista runsaammin lapsia (koulut, päiväkodit, 
leikkipuistot yms.). Merkkiä ei yleensä käytetä asuntoalueiden kaduilla tai 
teillä, joilla lasten liikkuminen on ennalta odotettavissa. Lapsia-
varoitusmerkkiä koskeviin hakemuksiin tulee aina liittää kattavat perustelut 
merkin tarpeellisuudesta.  
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Lähetä hakemus: 

- hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen linda.antell-behm@porvoo.fi 
tai kirjaamo@porvoo.fi  

- jos haluat jättää hakemuksen kirjemuodossa voit lähettää sen osoitteeseen  
 
Porvoon kaupunki, Kuntatekniikka 
Linda Antell-Behm  
PL 23  
06101 Porvoo  

Hakemuksen käsittely: 

Hakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi riippuen lautakunnan 
kokousaikataulusta. Kaupungin suostumus annetaan viranhaltijapäätöksenä. 
Päätös lähetetään yhteyshenkilölle.  

Hakemuksen käsittely maksaa 50 €. Perushintaan sisältyy 1-2 tunnin työmäärä. 
Jos haettujen merkkien käsittelyyn kuluu enemmän aikaa merkkien suuren 
määrän takia, laskutamme lisätunneista erikseen. Käsittelymaksu maksetaan 
laskulla, jonka kaupunki lähettää ilmoitettuun laskutusosoitteeseen.  

Päätöksen saatuaan hakija/ tiekunta pystyttää liikennemerkin ja huolehtii 
liikennemerkin kunnossapidosta omalla kustannuksellaan. Hakija ilmoittaa 
Väylävirastolle liikenteenohjauslaitteen asettamisesta tieliikennelain 71 §:n 
mukaisesti.   

Yksityistielain mukainen ilmoituspalvelu: https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/   
Jos ilmoittamisen kanssa on ongelmia, voit ottaa yhteyttä Digiroadiin: 
info@digiroad.fi  

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Linda Antell-Behm ja Niklas Luoto, Kuntatekniikka 
 


