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Kohde Alue Huomio 
ABC Hauho Hauho miehittämätön huoltoasema 
Aulangon Kievari Hämeenlinna tilauskohde, jolla ei ole säännöllisiä 

aukioloaikoja 
Alimmainen  Renko ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Alvettula Hauho ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Apteekkimuseo 
Hoviapteekki 

Hauho tilauskohde, jolla ei ole säännöllisiä 
aukioloaikoja 

Eteläinen Hauho ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 
säännöllisesti vesinäytteitä 

Finstable Renko ei ole SRL:n jäsen 
Haapsamon Kahvitupa Iittala avoinna ainoastaan viikonloppuisin ja 

tilauksesta 
Hahkialan kartano Hauho juhla- ja kokoustila 
Hahkialan Uiskola Hauho juhla- ja kokoustila 
Harvialan uimaranta Hämeenlinna ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Hattelmalan uimaranta Hämeenlinna ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Hauhon kirkonkylä Hauho Hauhon suunta -ryhmän mukaan ei ole 

kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde 
Hotelli Cumulus Hämeenlinna täyttää viitoituskriteerit, mutta sijaitsee 

ruutukaava-alueella 
Hotelli Emilia Hämeenlinna täyttää viitoituskriteerit, mutta sijaitsee 

ruutukaava-alueella 
Hovinkartanon Taidekeskus Hauho tilauskohde, jolla ei ole säännöllisiä 

aukioloaikoja 
Hunaja-aitta Ky Iittala kohde sijaitsee Iittalan Lasikeskuksen 

yhteydessä, joka viitoitetaan palvelukohteena 
Huoneistohotelli Villa Aino Hämeenlinna täyttää viitoituskriteerit, mutta sijaitsee 
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tiheässä taajamassa 
Huoneistohotelli Willa-
Weber 

Hauho viitoituskriteerit eivät täyty, vuodepaikkoja 
ainoastaan 5-6 

Hämeen Lomatalot Hauho kriteerit eivät täyty: Hämeenlinnassa kaksi 
mökkiä, joissa vuodepaikkoja yht. 4 

Hämeenlinnan kansallinen 
kaupunkipuisto 

Hämeenlinna Kohde levittäytyy laajalle alueelle Kanta-
Hämeenlinnan alueella ja sillä ei ole selkeää 
aloituspistettä, joka voitaisiin opastaa. 
Ohjausryhmässä todettu, että kohdetta ei 
opasteta palvelukohteena. 

Hämeenlinnan palomuseo Hämeenlinna tilauskohde, jolla ei ole säännöllisiä 
aukioloaikoja 

Härkätien Museo Renko kohteella ei säännöllisiä aukioloaikoja 
(avoinna su ja tilauksesta) 

Inkalan Kartano Hämeenlinna juhla- ja kokoustila 
Islannin hevostalli Rimur Hauho ei ole SRL:n jäsen 
Juppalan marjatila Hämeenlinna sijaitsee taajamassa, jossa ei viitoiteta 

maaseutuyrityksiä 
Kaikkien Athosvuoren 
Pyhien Perintösäätiö 

Hämeenlinna Taiteen edistämiskeskuksen lausunnon 
mukaan kohteen pääasiallinen toiminta ei 
liitty taiteeseen vaan uskonnlliseen 
toimintaan. kielteinen lupapäätös/2368: 
opastustunnus ”muu nähtävyys” 

Kalliojärvi Lammi / Evo ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 
säännöllisesti vesinäytteitä 

Kalvolan kirkko Kalvola ei ole keskiaikainen kivikirkko 
Kalvolan kotiseutumuseo Kalvola kohteella ei ole säännöllisiä aukioloaikoja 

(avoinna ainoastaan kesäsunnuntaisin) 
Kanajärven 
Talonpoikaismuseo 

Kalvola yksityinen talomuseo, ei säännöllisiä 
aukioloaikoja 

Kankaisten Ratsutalli Hämeenlinna ei ole SRL:n jäsen 
Keikkalan ranta Kalvola ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Keramiikka Ateljee Raku 
Rahi 

Hauho sijaitsee taajamassa Hauhon Wanhan raitin 
läheisyydessä, joka viitoitetaan 
palvelukohteena 

Keramiikkapaja Anubis Kalvola sijaitsee Iittalan Lasikeskuksen yhteydessä, 
joka viitoitetaan palvelukohteena 

Keramiikkastudio Heli Renko kohteella ei ole säännöllisiä aukioloaikoja 
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Valaja (avoinna ainoastaan tilauksesta) 
Kiikkara Renko ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Kipinäniemi (Mäskälä) Hämeenlinna ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Kirkkojärvi  Renko ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Kirstulan kartano Hämeenlinna juhla- ja kokoustila 
Kotkon ulkomuseoalue Hauho kohteella ei ole säännöllisiä aukioloaikoja 

(avoinna ainoastaan tilauksesta) 
Kouhian Kukkatalo / Cafe 
La Rosa 

Lammi sijiatsee taajamassa, kielteinen 
lupapäätös/1059: opastustunnus ”kahvila tai 
pikaruokapaikka, opastustoimisto, 
opastuspiste 

Kruununmylly Hämeenlinna ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 
säännöllisesti vesinäytteitä 

KS-tallit Sappee ei ole SRL:n jäsen 
Kuittilan talli Renko ei ole SRL:n jäsen 
Kultasuklaa Kalvola sijaitsee Iittalan Lasikeskuksen yhteydessä, 

joka opastetaan palvelukohteena 
Kyhkysenniemi Kalvola ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Käikälä Hämeenlinna ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Lammin kotiseutumuseo 
Pellava ja Sahti, Alfred 
Kordelinin ajokalumuseo 

Lammi kohteella ei ole säännöllisiä aukioloaikoja 
(avoinna ainoastaan su ja tilauksesta) 

Lusikkaniemi Hämeenlinna ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 
säännöllisesti vesinäytteitä 

Metsäkylän Navetta / 
Kahvila Leivintupa 

Hämeenlinna kohteella ei ole säännöllisiä aukioloaikoja 
(avoinna ainoastaan su) 

Metsäpellon Puoti Tuulos kohteen pääasiallinen toiminta on 
vähittäiskauppaa, ei ole varsinainen 
palvelukohde 

Museo Eerola Tuulos kohteella ei ole säännöllisiä aukioloaikoja 
(avoinna ainoastaan tilauksesta) 

Myllytalon majoitus Hämeenlinna ei täytä hotelli tai motelli tunnuksen 
viitoituskriteerejä 

Naivistit Iittalassa Kalvola sijaitsee Iittalan Lasikeskuksen yhteydessä, 
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joka opastetaan palvelukohteena 
Neste Idänpää Hämeenlinna sijaitsee taajamassa 
Pursunjärvi  Renko ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Ratsutalli Verraton Tuulos ei ole SRL:n jäsen 
Ravintola Hovikavaljeeri Hauho tilauskohde, jolla ei ole säännöllisiä 

aukioloaikoja 
Sairion uimaranta Hämeenlinna ei ole yleinen uimaranta, josta otetaan 

säännöllisesti vesinäytteitä 
Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna täyttää viitoituskriteerit, mutta sijaitsee 

tiheässä taajamassa 
Solvikin uimaranta Hämeenlinna täyttää viitoituskriteerit, mutta sijaitsee 

ruutukaava-alueella 
St1 Hämeenlinna Renko Renko miehittämätön asema 
St1 Hämeenlinna Turuntie Hämeenlinna miehittämätön asema 
Stablepark Renko ei ole SRL:n jäsen 
Suomen kasarmit Hämeenlinna viitoituskelpoisuus tarkistetaan, kun alueen 

asemakaava on saanut lainvoiman 
Sähkömuseo Elektra Hämeenlinna toiminta päättynyt 
Särkänkärki Hauho täyttää viitoituskriteerit, mutta sijaitsee 

ruutukaava-alueella 
Sääksniemi Kalvola täyttää viitoituskriteerit, mutta sijaitsee 

ruutukaava-alueella 
Taljalan vehnämylly Kalvola yksityisomistuksessa, ei yleisölle avoinna 
Teboil Renko Renko miehittämätön huoltoasema 
Vanajan kirkko Hämeenlinna tilauskohde, jolla ei ole säännöllisiä 

aukioloaikoja (avoinna sopimuksen mukaan) 
Vanajan Vanha-Pappila Hämeenlinna tilauskohde, jolla ei ole säännöllisiä 

aukioloaikoja (avoinna sopimuksen mukaan) 
Wanhan Raitin Cafe & Antik Hauho sijaitsee taajamassa, jossa muutenkin voi 

olettaa olevan tämäntyyppisiä palveluja 
Wanhan Raitin Kievari Hauho sijaitsee taajamassa, jossa muutenkin voi 

olettaa olevan tämäntyyppisiä palveluja 
Vapautemme hinta -
muistomerkki 

Tuulos Sijaitsee Tuulosen pihassa, joka opastetaan 
Vt:ltä 10 ja 12 sekä Kt:ltä 53. Tuulosen 
opasteita seuraamalla löytää myös tähän 
kohteeseen. 

Vihavuoden myllymuseo Hauho tilauskohde, jolla ei ole säännöllisiä 
aukioloaikoja 



 

 

 

5 (5)
 
EI PALVELUKOHTEENA OPASTETTAVAT 
KOHTEET 
 

 

 

Witsiälä-sali ja lava Hauho juhlatila 
Wuolteen Kartano Hauho juhla- ja kokoustila 
Wisahovi Hämeenlinna juhla- ja kokoustila 
Vankilamuseo Hämeenlinna kohteen toiminta päättynyt toistaiseksi 
Vuorenharjun näkötorni Hauho Sijaitsee Hauhon Wanhan raitin yhteydessä, 

joka opastetaan Valtatieltä 12 
palvelukohteena. 

Vähäniemen näkötorni Hauho Sijaitsee Vähäniemen virkistysalueella, joka 
opastetaan palvelukohteena. 

 

 

Lisäksi seuraavat kohteet eivät ole Palvelukohteiden viitoitus –ohjeen (TIEH 
2000021-07) mukaisia palvelukohteita. 

− apteekit 
− hautausmaat 
− harrasteampumaradat 
− kauppakeskukset 
− kirjastot 
− kirkot 
− kokous- ja kongressikeskukset 
− kunnanvirastot 
− leirikeskukset 
− moottoriradat 
− raviradat 
− seurakuntatalot 
− tanssipaikat 
− teatterit 
− teollisuus- ja yritysalueet 
− terveyskeskukset 
− urheilupaikat ja – hallit 
− venesatamat ja veneenlaskupaikat. 


