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Kartta-

nro
Kohde Toimenpide

Kiir.-

luokka

Tien-

pitäjä / 

vastuu

LOVIISAN KESKUSTA

1 Antinkyläntie ja Läntinen Harjutie - Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h. 1 Kaup.

2 Helsingintie, Sarvilahdenkadun kohdan tienylityspaikka

- Uuden keskisaarekkeellisen suojatien rakentaminen (oikoreitin kohtaan) ja 

nykyisen suojatien poistaminen. Erillisenä toimenpiteenä 

nopeusrajoituksen alentaminen pidemmällä välillä.

1 Kaup.

3 ei 

kartalla
Loviisan ydinkeskustan alue

- Erillisen jalankulun ja pyöräilyn kokonaisvaltaisen verkkosuunnitelman 

laatiminen.
1 Kaup.

4 ei 

kartalla

Loviisan ydinkeskustan katuverkko (pois lukien 

merkittävimmät kokoojakadut)

- Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h (alueellinen 

nopeusrajoitus) ja tarvittaessa nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset, 

toteutettavissa vaiheittain.

1 Kaup.

5 Mannerheiminkatu, Bellan ja kirkon kohdan suojatiet - Harkittava toisen suojatien poistamista. 1 Kaup.

6 Mannerheiminkatu, Loviisanjoen kohta
- Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h (nykyisen 40-

aluerajoitusmerkin siirtäminen Loviisanjoen itäpuolelle).
1 Kaup.

7 Mariankatu / Pitkäkuja liittymä
- Kärkikolmion korvaaminen STOP-merkillä Mariankadulta etelästä 

tultaessa.
1 Kaup.

8 Porvoonkatu, väli Lidl - Rekikatu
- Yhteysvälin kaikkien suojateiden kokonaistarkastelu: turhien poistaminen 

ja tarpeellisten parantaminen.
1 Kaup.

9 Porvoonkatu / Porvoonkuja / Teollisuuskuja liittymä - Olemassa olevan katusuunnitelman mukainen parantaminen. 1 Kaup.

10 Puistokatu, reitti urheilukentälle - Suojatien havaittavuuden parantaminen heijastinvarsin. 1 Kaup.

11 Ratakatu, Harjurinteen koulu

- Varmistettava, että piha- ja katujärjestelyiden valmistuttua 

(loppuvuodesta 2015) kultakin saattoalueelta on turvalliset yhteydet 

Ratatien yli koululle ja ajonopeuksien hillintä koulun kohdalla on toteutettu 

riittävällä tavalla.

1 Kaup.

12
Ydinkeskustan pääkadut: Mannerheiminkatu ja 

Brandensteininkatu ja niiden liittymät sekä Helsingintie

- Nopeusrajoituksen alentaminen Mannerheiminkadulla 40 -> 30 km/h 

välillä Sibeliuksenkatu - Stolpenkatu (kuten on jo Brandensteininkadulla).

- Ennen kokonaisvaltaista parantamista nopeusrajoituksen 

ajoratamaalaukset, täristävät ajoratamerkinnät ja heijastinvarret 

suojateiden liikennemerkkitolppiin.

- Kokonaisvaltaisen keskustan pääkadut ja -liittymät sisältävän "Keskustan 

rauhoittamissuunnitelman" laatiminen ja toteuttaminen sisältäen mm. 

ajonopeuksien hillintä korotetuin katujaksoin ja liittymäaluein, tienylitysten 

turvaaminen hidastein, katutilan kaventaminen Mannerheiminkadulla ja 

Brandensteininkadulla kaksikaistaisesta yksikaistaisiksi ja yksisuuntaisiksi, 

Helsingintien kaventaminen, uuden ajoyhteyden rakentaminen kirkon 

eteläpuolitse Brandensteininkadulle, linja-autoaseman järjestelyt jne.

1 Kaup.

13
Mt 170 (Helsingintie), väli Porvoonkatu - keskusta (nykyinen 

60 km/h tiejakso)
- Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h. 1

ELY, 

kaup.

14 Mt 1583 (Saaristotie), Leppätien kohdan pysäkit
- Taajama alkaa -merkin siirtäminen etelän suuntaan ( = nopeusrajoituksen 

alentaminen 60 -> 50 km/h).
1

Kaup, 

ELY

15
Mt 170 (Helsingintie) suuntainen jkp-tie, keskustaan 

saapuminen läntisen kiertoliittymän suunnalta

- Mopojen siirtäminen jkp-tieltä ajoradalle (Mopoilu sallittu -lisäkilpien 

poistaminen jkp-tieltä).
1 ELY

16
Mt 170 (Helsingintie) / Porvoonkatu / Insinöörintie liittymä 

(Lidl)

- Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle. 

Erillisenä toimenpiteenä nopeusrajoituksen alentaminen pidemmällä 

välillä.

- Suojatien ennakkovaroitusmerkkien lisääminen molemmista suunnista 

(merkit olleet joskus paikallaan).

1 ELY

17
Mt 170 (Mannerheiminkatu) / mt 1583 (Saaristotie) / 

Ungernintie liittymä

- Suojatieliikennemerkkien lisääminen myös suojatien keskisaarekkeelle (2 

kpl).
1 ELY

18 Mt 170 (Mannerheiminkatu), Ulrikan kohta

- Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen Tesjoen suunnasta 

saavuttaessa.

- Suojatien havaittavuuden parantaminen lisäämällä heijastinvarret 

suojatieliikennemerkkitolppiin.

1 ELY

19
Mt 178 (Valkontie), väli Petaksentie - Solvikintie ja Vanha 

Valkontie - Valko (1. vaihe)
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 1 ELY

20 Mt 178 (Valkontie), väli Petaksentie - Vanha Valkontie
- Tarkasteltava nopeusrajoituksen alentamismahdollisuudet 80 -> 60/70 

km/h ennen jkp-tien valmistumista.
1 ELY

21 Mt 1583 (Saaristotie) / Lavansaarentie liittymä - Sivutien liittymän varoitusmerkin lisääminen. 1 ELY

22 Mt 1583 (Saaristotie), nykyinen 80 km/h osuus - Tarkasteltava yleisnopeusrajoituksen alentamistarpeet 80 -> 60/70 km/h. 1 ELY

23 Ratakatu / Kirkkokatu liittymä ja rautatien tasoristeys

- Varmistettava, että kouluremontin valmistuttua Kirkkokadulla on heti 

tästä liittymästä alkaen 30 km/h [KL 1].

- Tasoristeyksen länsipuolella sijaitsevan tonttiliittymän poistaminen 

(yhteydet on jo muuta kautta) [KL 2.]

1,2 Kaup.

24 Antinkyläntie / Eteläharju liittymä

- Kärkikolmion korvaaminen STOP-merkillä [KL 1]. Erillisenä toimenpiteenä 

nopeusrajoituksen alentaminen pidemmällä välillä.

- Liittymäalueen kaventaminen [KL 3].

1,3 Kaup.

25 Mt 178 (Valkontie) / Antinkyläntie / Solvikintie liittymä

- Pysäytysviivojen merkitseminen nykyisten STOP-merkkien yhteyteen [KL 

1, kaup.].

- Liittymän parantaminen, toteutustapa päätetään 

jatkosuunnitteluvaiheessa  (toteutus Harmaakallion maankäytön 

laajenemisen yhteydessä) [KL 3, ELY+kaup.].

1,3
ELY, 

kaup.

26 Antinkyläntie / Haravankyläntie / Läntinen Harjutie liittymä
- Liittymäalueen korottaminen (mikäli korottaminen ei mahdollista, 

harkittava kärkikolmioiden korvaamista STOP-merkeillä).
2 Kaup.

27 Antinkyläntie / Seppäläntie / Tanskantie liittymä
- Hidasteen rakentaminen Antinkyläntien suojatien kohdalle 

(toteutettavissa heikosta geometriasta huolimatta).
2 Kaup.
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28 Antinkyläntie, rautatien tasoristeys

- Torpparinkujan liitttymähaaran sulkeminen rakenteellisin estein 

(korvaavat yhteydet on olemassa). Erillisenä toimenpiteenä 

nopeusrajoituksen alentaminen pidemmällä välillä.

2 Kaup.

29 Chiewitzinkatu / Oltermanninkatu liittymä

- Liittymäalueen kaventaminen ja korottaminen (vaihtoehtona 

kaventaminen ja suojateiden lyhyentäminen sekä suojateiden 

keskisaarekkeet).

2 Kaup.

30 Kuningattarenkatu / Itäinen Tullikatu liittymä

- Liittymäalueen kaventaminen ja korottaminen (vaihtoehtona 

kaventaminen ja suojateiden lyhyentäminen sekä suojateiden 

keskisaarekkeet).

2 Kaup.

31 Porvoonkatu, Lidlin kohta
- Keskisaarekkeellisen suojatien rakentaminen jkp-tieltä kaupan pihaan.

- Pysäkin rakentaminen (toisen suunnan pysäkki on jo).
2 Kaup.

32
Porvoonkatu, Lidlin kohta (Teollisuuskujalta keskustan 

suuntaan)
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Porvoonkadun eteläpuolella. 2 Kaup.

33 Rantatie
- Katutilan kaventaminen ja hidasteiden rakentaminen (suunnitelma 

olemassa).
2 Kaup.

34
Seppäläntie, koko tie (erityisesti jäähallin kohta ja 

rautakaupan kohta)

- Hidasteen rakentaminen jäähallin kohdalle. 

- Yhteysvälin kaikkien suojateiden kokonaistarkastelu: turhien poistaminen 

ja tarpeellisten parantaminen.

2 Kaup.

35 Mt 170 (Helsingintie) / mt 178 (Valkontie) liittymä

- Liittymän toimivuuden parantaminen esim. rakentamalla kääntymiskaistat 

Valkontielle. Erillisenä toimenpiteenä nopeusrajoituksen alentaminen 

pidemmällä välillä.

2
ELY, 

kaup.

36 Mt 1583 (Saaristotie) / Nordenskiöldintie liittymä

- Nykyisen suojatien lyhentäminen rakentamalla pysäkille olka 

(varmistettava pysäkin käyttö ja pituus olan rakentamisen jälkeen). 

Vaihtoehtona rakenteellisille toimille nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 

40 km/h.

2 ELY

37 Rantatie / Laivasilta liittymä

- Liittymäalueen jäsentely erilleen jkp-tiestä ja suojateistä vähintään 

reunakivilinjoilla [KL 2].

- Katualueesta ja liittymän korottamisesta olemassa katusuunnitelma [KL 

3].

2,3 Kaup.

38 Antinkyläntie / Rantatie / Laivurinkatu / Kapteenintie liittymä - Katusuunnitelma korotetusta liittymäalueesta olemassa. 3 Kaup.

39 Jkp-yhteys väli Mannerheiminkatu - Hakalehdontie - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3 Kaup.

40 Kuningattarenkatu, Generalshagens koulu - Kuningattarenkadun puoleisen saattoalueen jäsentely. 3 Kaup.

41
Patunan uusi ylityskohta, jkp-yhteys Vanha Valkontie - 

Patunankuja
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3 Kaup.

42 Porvoonkatu, rautatien tasoristeys

- Jkp-tien rakentaminen tasoristeyksen kohdalle tien pohjoispuolelle ja 

suojatien poistaminen Porvoonkadulta.

- Harkittava Gislominkadun haaran poistamista (yhteydet on muuta kautta).

3 Kaup.

43 Vanha Valkontie, rautatien tasoristeys (Bella)

- Puolipuomien rakentaminen rautatien tasoristeykseen.

- Puolipuomien rakentamisen yhteydessä Pitkäsaarentien Y-muotoisen 

liittymän jäsentely.

3 Kaup.

44 ei

kartalla
Ympyrälinjan pysäkit, keskusta - Pysäkkien lisääminen tarvittaviin kohteisiin. 3 Kaup.

45 Mt 178 (Valkontie), väli Solvikintie - Vanha Valkontie (2.vaihe) - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3
ELY, 

kaup.

KOSKENKYLÄ

46 Mt 170 (Loviisantie), Kirkonkylän koulun saattoalueen liittymä - STOP-merkin lisääminen saattoalueen haaraan. 1 Kaup.

47 Mt 170 (Porvoontie) / Israelintie liittymä

- Suunnitelma olemassa keskisaarekkeesta maantielle 170 sekä Jorvaksen 

liittymään LT-alueelle. Edellyttänee myös nopeusrajoituksen alentamisen 

(nykyisin 60 km/h).

1
ELY, 

kaup.

48 Mt 170 (Loviisantie) / Sandbäckin puisto liittymä - Nykyisen suojatien poistaminen. 1 ELY

49
Mt 170 (Porvoontie) / mt 11865 (Riikentie) / Suurpellontie 

liittymä

- Suojatien poistaminen tai parantaminen tai nopeusrajoituksen 

alentaminen.

- Info-kyltin siirto huoltoaseman pihaan ja huoltaseman liittymähaaran 

jäsentely kapeammaksi reunakivilinjan avulla.

2
ELY, 

kaup.

50 Kullbyntie, Forsby skolan kohta - Saattolenkin rakentaminen koulun pihaan. 3 Kaup.

51 Suurpellontie ja Vanha Viipurintie - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3 Kaup.

LILJENDAL

52 Krogarintie, jkp-tie

- Mopojen siirtäminen jkp-tieltä ajoradalle (Sallittu mopoille -lisäkilpien 

poistaminen. Huomioitava, että  valtatien 6 alikulku tulee edelleen sallia 

mopoille).

- Ajoratamaalausten maalaaminen kolmen hidasteen viisteisiin 

("shakkilautamaalaus").

1 Kaup.

53 Sandmontie (y-tie) - Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 30 km/h. 1
Kaup. (y-

tie)

54 Vt 6, Krogarintien ja Kirkkotien liittymät

- Väistämisviivan merkitseminen ennen suojatietä sivuteille.

- 2-suuntainen pyörätie -lisäkilpien lisääminen 

väistämisvelvollisuusliikennemerkkien yhteyteen kummallekin sivutielle.

1 Kaup.

55
Liljendal, jkp-teiden ja merkittävimpien katuliittymien 

risteämiskohdat.

- 2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen väistämisvelvollisuusmerkin 

yhteyteen (10 kpl).
1

ELY, 

kaup.

56 Mt 1671 (Kartanontie), nykyinen 50 km/h tiejakso - Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h. 1 ELY

57 Mt 1671 (Kartanontie), urheilukentän suojatien kohta - Pensaiden raivaaminen suojatien odotustilasta. 1 ELY

2
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58
Mt 11891 (Eskilomintie) / Backgärdantie liittymä, kaupan ja 

päiväkodin kohta

- Jkp-tien reunakivilinjan jatkaminen liittymään asti (ja samalla 

liittymähaaran kaventaminen reunakivilinjalla).

- Tutkitaan samalla kirkon kohdan pohjoisen suunnan bussipysäkin 

pysäkkilevennyksen rakentamistarve (nykyisin ajoratapysäkki heikoilla 

odotustiloilla).

1 ELY

59
Liljendalin etl, valtatieltä 6 ja valtatielle 6 erkanevien 

ramppien kohdat (2 erillistä kohtaa)

- Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen molemmin puolin 

Kouvolan suunnasta nousevalle rampille (2 kpl per rampin pääty).

- Ajokaistanuolen lisääminen Kouvolan suunnasta nousevalle rampille (1 kpl 

per ramppi).

1 ELY

60 Mt 1671 (Kartanontie), Sävträskin koulun kohta

- Nopeusrajoituksen alentaminen koulun kohdalla pistemäisesti 40 -> 30 

km/h [KL 1, ELY].

- Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset koulun kohdalle [KL 1, ELY].

- Heräteraitojen merkitseminen koulun molemmin puolin [KL 1, ELY]. 

- Hidasteen rakentaminen koulun liittymän kohdalle maantielle [KL 2, ELY]

- Saattolenkin rakentaminen koulun piha-alueelle [KL 3, kaup.].

1,2,3
ELY, 

kaup.

61 Mt 11891 (Eskilomintie), väli Backgärdantie - Heikantbacken

- Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h [KL 1, ELY]. 

- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen (turvattomin (kapein) kohta 

mutkassa) [KL 3, ELY+kaup.]

1,3
ELY, 

kaup.

62 Mt 1671 (Kartanontie) / Valtatie / ramppi valtatie 6 liittymä
- Puuttuvan kapean liittymäsaarekkeen rakentaminen (sillalta saavuttaessa, 

pidemmällä tähtäimellä liittymän parantaminen).
2 ELY

63 Koulukuja - Tarkistettava onko valaistuksessa puutteita. 3 Kaup.

64
Mt 1671 (Kartanontie), rampin lähistön pysäkki kylän 

suuntaan
- Pysäkkilevennyksen leventäminen/parantaminen. 3 ELY

PERNAJA

65 Mt 1581 (Pernajantie), Purotien kohta
- Nykyisen nopeusrajoituksen vaihtumiskohdan (40 -> 60 km/h) siirtäminen 

Loviisan suuntaan sillan jälkeen noin Svetmäentien liittymään.
1 ELY

66 Mt 1581 (Pernajantie), Kyrkobyn koulun kohta - Saattolenkin rakentaminen koulun piha-alueelle. 3 Kaup.

67 Mt 1581 (Pernajantie), kirkon kohdan suojatie - Hidasteen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle. 3 ELY

68 Mt 1581 (Pernajantie) / Veckasintie liittymä

- Liittymän muuttaminen 90-asteen kulmaan yhdeksi liittymäksi nykyisen 

kahden haaran sijaan (vähintäänkin eteläisen haaran sulkeminen 

rakenteellisin estein ja liikennemerkein).

3
ELY, 

kaup.

69 Mt 1581 (Pernajantie) / Backsteninranta liittymä
- Liittymäsaarekkeen rakentaminen, liittymän kaventaminen ja 

jäsentäminen selkeämmin 90-asteiseksi.
3

ELY, 

kaup.

RUOTSINPYHTÄÄ

70 Forsellesintie, väli (noin) Kisällintie - mt 1792 (Elimäentie) - Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h. 1 Kaup.

71  ei

kartalla

Ruotsinpyhtää, katuverkon nopeusrajoituksien (30/40) 

tarkistaminen

- Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h (alueellinen 

nopeusrajoitus) ja tarvittaessa nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset, 

toteutettavissa vaiheittain.

1 Kaup.

72 Ruukintie, ruukin alue
- Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h (tarvittaessa rakenteellisia 

hidasteita, töyssyjä tai kavennuksia tukemaan nopeusrajoitusta).
1 Kaup.

73 Sepäntien asuinalue
- Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 30 km/h (alueellinen 

nopeusrajoitus) ja tarvittaessa nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset.
1 Kaup.

74 Mt 1792 (Elimäentie), väli Ahvenkoski - Ruotsinpyhtää
- Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h [KL 1, ELY].

- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen [KL 3, ELY+kaup.].
1,3

ELY, 

kaup.

75 Mt 1792 (Elimäentie) / mt 11946 (Ruukintie) liittymä

- Nopeusrajoituksen alentaminen suojatien takia liittymän kohdalla 60 -> 50 

km/h (tarkasteltava myös mahdollisesti pidemmältä matkalta, erityisesti 

Teollisuustien kohdalla on oikoreitti koululle) [KL 1].

- Nykyisen suojatien lyhentäminen bussipysäkin puolelta [KL 3].

1,3 ELY

76 Mt 11946 (Puistokuja), koulun kohdan suojatie
- Hidasteen rakentaminen nykyisen kivetyn suojatien kohdalle (toteutus 

seuraavan päällystyskerran yhteydessä).
2 ELY

77 Kirkonkylän koulun piha
- Saattolenkin rakentaminen koulun alapihalle Moottorikäyttöisellä 

ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkin kohdalle.
3 Kaup.

78 Mt 11946 (Ruukintie), koko tie - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3
ELY, 

kaup.

79 Mt 11946 (Puistokuja), koko tie - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3
ELY, 

kaup.

80 Mt 11946, Ruukintie / Puistokuja liittymä
- Pienen ja kapean liittymäsaarekkeen rakentaminen Puistokujalle 

(jäsentämään liittymän ajolinjoja).
3 ELY

81 Mt 11946 (Puistokuja), urheilukentän ja OP:n kohta
- Harkittava hidasteen rakentamista koulun lisäksi myös urheilukentän ja 

OP:n kohdalle.
3 ELY

TESJOKI

82 Tavastantie / Notkolantie liittymä - Näkemien parantaminen (pensaiden/puuston raivaaminen) 1 Kaup.

83 Mt 170 (Pietarintie), väli Loviisan keskusta - Tesjoki
- Mopojen siirtäminen jkp-tieltä ajoradalle (mahdollisten Mopoilu sallittu -

lisäkilpien poistaminen).
1 ELY

3
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84
Mt 170 (Pietarintie) / mt 11915 (Skogbyntie) / Tavastantie 

liittymä 

- Nopeusrajoituksen alentaminen suojatien kohdalla 60 -> 50 km/h tai 

suojatiemaalauksien ja -merkkien poistaminen ja vain ylityspaikan 

jättäminen.

- Tavastilantien liittymähaaran lammikoitumisen poistaminen 

asfalttipaikkauksella.

1 ELY

85 Mt 170 (Pietarintie), väli Tesjoki - Marinkyläntie - Nopeusrajoitusmerkkien määrän ja sijainnin tarkastaminen. 1 ELY

86 Mt 170 (Pietarintie), joen kohdan jkp-ylitys

- Pyöräilijöistä varoittavat ennakkomerkit molemmista suunnista 

ylityspaikan kohdalle.

- Tienylityskohdan havaittavuuden parantaminen.

1 ELY

87 Mt 11915 (Skogbyntie), Tesjoen pääty - Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h. 1 ELY

88
Tesjoki, jkp-teiden ja merkittävimpien katuliittymien 

risteämiskohdat

- 2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen väistämisvelvollisuusmerkin 

yhteyteen (4 kpl).
1 ELY

89 Mt 170 (Pietarintie) / Kivikummuntie / Viipurintie liittymä

- Nopeusrajoituksen alentaminen suojatien kohdalla 60 -> 50 km/h tai 

suojatiemaalauksien ja -merkkien poistaminen ja vain ylityspaikan 

jättäminen [KL 1, ELY].

- Sivutien kapeiden liittymäsaarekkeiden rakentaminen molempaan 

sivutiehaaraan [KL 2, kaup.].

1,2
ELY, 

kaup.

90 Tesjoen koulun kohta

- Harkittava maantien 170 koulun liittymän poistamista (koululle on 

pääyhteys Tavastantien kautta) [KL 1, ELY, kaup.]

- Saattoyhteyksien parantaminen koulun pihassa (saattolenkin 

rakentaminen) [KL 3, kaup.].

- Jatkoselvitettävä onko pysäkkijärjestelyissä parantamistarvetta [KL 3, 

kaup.].

1,3
ELY, 

kaup.

91 Viipurintie ja Kivikummuntie - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen (toteutettavissa osissa). 3 Kaup.

92 Mt 170 (Pietarintie), Tesjoen alikulun kohta

- Reunakiven maalaaminen keltaisella, heijastinnauhan asentaminen 

reunakiveen tai kevyen kaiteen rakentaminen erottelemaan ajoneuvo- ja 

kevyt liikenne toisistaan.

3 ELY

VALKO

93 Valkolammentie ja Vårdöntie - Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h. 1 Kaup.

94 Mt 178 (Valkontie) / Eestintie liittymä

- Eestintien liittymähaaran katkaiseminen ja uuden jo liki valmiina 

(katu)liittymähaaran viimeistely (sis. kaiteen päädyn muuttamisen 

törmäysturvalliseksi).

1
ELY, 

kaup.

95 ei

kartalla

Valko, jkp-teiden ja merkittävimpien katuliittymien 

risteämiskohdat.

- 2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen väistämisvelvollisuusmerkin 

yhteyteen.
1

ELY, 

kaup.

96
Fantsnäsintie / Pitkäniityntie liittymä (koulun liittymän 

suojatie)
- Hidasteen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle. 2 Kaup.

97 Vårdöntie, Ilmarisentien kohta (Lammenpolun yhteys)
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen (liittyy Ilmarisentien olemassa 

olevaan katusuunnitelmaan 2014).
2 Kaup.

98 Pitkäniityntie, Valkon koulun kohta - Saattolenkin rakentaminen koulun pihaan nykyiselle hiekka-alueelle. 3 Kaup.

99 Valkolammentie / Braskintie / Saukkolahdentie liittymä - Liittymän jäsentely. 3 Kaup.

100 Valkolammentie, päiväkodin pysäkki
- Harkittava uuden suojatien merkitsemistä päiväkodin kohdalle.

- Nykyisen pysäkin parantaminen/pidentäminen.
3 Kaup.

MUUT HAJA-ASUTUSALUEET

101
Mt 170 (Loviisantie), Krouvintien liittymät (2 kpl) ja 

Sarvilahdentie liittymä

- 2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen väistämisvelvollisuusmerkin 

yhteyteen (3 kpl).

- STOP-merkin lisääminen Krouvintien kumpaankin liittymään 

(Sarvilahdentien liittymässä on jo STOP-merkki).

1 ELY

102 Mt 1580 (Vanhankyläntie), väli Kuninkaantien ETL - Isnäs - Yleisnopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60/70 km/h. 1 ELY

103
Mt 1792 (Elimäentie), mo-tien yhteydessä toteutetut uudet 

suojatiet

- Tarkastettava, että uudet toteutetut suojatiet eivät ole 

suojatieohjeistuksen vastaisia nopeusrajoituksen osalta (ainakin yksi 

sijaitsee 60 km/h alueella).

- Tarkistettava, että mopot on sijoitettu oikeille väylille.

1 ELY

104 Mt 176 (Lapinjärventie), Haddomin koulun kohta

- Suojatien ennakkovaroitusmerkkien lisääminen molemmista suunnista 

ennen suojatietä [KL 1, ELY].

- Saattolenkin rakentaminen koulun pihan lähistölle [KL 3, kaup.]

1,3
ELY, 

kaup.

105 Mt 1580 (Frimansintie), Isnäsin kohta

- Suojatien ennakkovaroitusmerkkien lisääminen molemmista suunnista 

ennen suojatietä [KL 1].

- Pysäkkijärjestelyt baarin kohdalla [KL 3].

1,3 ELY

106 Vt 6, väli Koskenkylä - Kouvola (ulottuu KaS-ELYn puolelle)
- Leveä täristävä keskimerkintä.

- Automaattinen kameravalvonta (sijoitussuunnitelma olemassa).
2 ELY

107 Vt 7 (mo-tie), väli Porvoon raja - Kuninkaantien ETL
- Moottoritien kaiteiden päätyjen kääntäminen ulkoluiskiin/keskikaistalle 

tai törmäysvaimentimien lisääminen kaiteiden päätyihin.
2 ELY

108 Mt 176 (Lapinjärventie), väli Gislom - Lurensintie - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen tarvittavien ylitysjärjestelyineen. 2
ELY, 

kaup.

109 Edontie, Isnäsin koulun kohta - Saattolenkin rakentaminen koulun alapihalle. 3 Kaup.

110 Teutjärven koulu - Saattolenkin rakentaminen koulun pihalle. 3 Kaup.

111 Vt 7, Kuninkaantien eritasoliittymä - Liityntäpysäköintialueen rakentaminen. 3
ELY, 

kaup.

112
Mt 170 (Pietarintie), väli Tesjoki - Myllykylä (puuttuva osuus 

välillä Loviisa-Ruotsinpyhtää)
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3

ELY, 

kaup.
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