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I Dessa anvisningar gällande informationsmärken för turister 

har utarbetats moni en arbetsgrupp sanunansatt av representan- 

ter för trafikminjsterjet, Centralen för turistfrämjande, 

Finlands Turistförbund, Handelns Centralutskott, Äbo väg- och 
vattenbyggnacjsdjsrj 	och väg och vattenbyggnadsstyre1se 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har godkänt anvisningarna 

den 7.5.1982. Med dessa anvisningar upphävs tidigare av väg- 

och vattenbyggnadsstyrelsen givna anvisningar gällande infor - 
mationsmärken för turister. De nya anvisningarna tillämpas 

p& vägvisning som genomförs frn och med dagen för godkännan- 

det. Vägvisning som genomförts tidigare rättas s 	att den 
överensstämer med de nya anvisningarna före utgngen av 	r 

1 1983. 
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1. ALLMXNT 

För inforrnation till vägtrafikanter används allmänt vägvisare 

och orienteri,ngstavlor, som upptar mlets namn. Härtili kan 

man för vägvisningen använda speciella för turister avsedda 

informationsmärken där m1et är angett rned ett kännetecken som 

är utmärkande för m&let. Ifrgavarande informationsmärken fram- 

gr av figur 1. Om utmärkning av förstahjälpsstatjone och nöd-

telefoner har givits separata anvisningar och dessa märken har 

inte behandlats i dessa anvisningar. 

Figur 1. 
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Informationsrnärken för turister uppsätts i ailmänhet av den 

som upprätth11er det angivna mlet med ti11stnd av vägmyn-

dighet. 

Ocks vägmyndigheterna sätter upp vissa informationsmärken 

för turister och väg- och vattenbyggnadsdistriktet sköter 

härvid om dessa märken. Märkena uppsätts vanligen p  VVS:s 

initiativ och med iakttagande av de principer som framläggs 

i dessa anvisningar. Ocks utomstende kan ta initiativ till 

att sätta upp ifrgavarande märke. Initiativet, där man ocks 

bör framlägga motivering, skall riktas till vederbörande väg-

och vattenbyggnadsdistrikt. 

Anskaffning, uppsättning, underhll samt vid behov flyttning 

och avlägsnande av märke som uppsatts av utomstende bekostas 

av ifrgavarande til1stndsinnehavare. Ocks i detta fali är 

VVV enligt 51 § vägtrafiklagen uppsättare av vägmärket. VVV 

har s1unda rätt att vid behov bestänuna om avlägsnande och flytt-

ning av märken. Om tillstndsinnehavaren inte inom en viss be-

stärnd tid, som anses skälig, avlägsnar märken d väghllaren 

s kräver, kan vägh.l1aren avlägsna dem frn vägkanten p 

tillstndsinnehavarens bekostnad. 

Annan än vägmyndighet skall för uppsättning av informations-

märke invid alimän väg inhämta til1stnd av VVV. Vid behand-

lingen av ansökan om ti11stnd iakttar VVV de ailmänna prin-

ciper som framläggs i dessa anvisningar. 

Trafikregleringen vid det m1 som anges med informationsmärke 

skall uppfylla de krav som trafiksäkerheten och mAlets servi-

ceformer förutsätter. För anslutning till alimän väg behövs i 

alimänhet väghAllarens ti11stnd. Väg- och vattenbyggnads- 

styrelsen har uppgjort separata anvisningar om servicestatio-

ners, härbärgerings- och förplägnadsrörelsers samt kampinq-

platsers, rast- och uppställningsplatsers och kioskers tra-

fiktekniska planering och om ansökning av anslutningstill-

stAnd. 



1 	 3 

2. MRKENAS ALLMÄNNA ANVNDNINGSPRINCIPER 

Genom att använda informationsmärken för turister försöker man 

- 	uppn följande ailmänna mk1: 

- man försöker förbättra trafikservicen och göra den rnngsidi- 

gare genom att informera turister om erforderliga service- 

funktioner och rn1 som erbjuds under resan 

- man försöker förbättra trafiksäkerheten genom effektiv 

vägvisning och genom att anvisa lämpiiga platser för 

vi lopauser 

- man försöker begränsa vägvisningen till att gälla endast 

1 	s&dana m1 som är verkiigen viktiga eller betydande och 

använda endast nödvändiga vägmärken. 

- 	När man uppgör vägvisningssystemet fästes s1edes i huvudsak 

I 	uppmärksamhet vid turisternas behov. 1 enskiida fali, d man 

fattar beslut om vägvisning, kan man dock även ta i beaktande 

synpunkter som berör utövande av näringsverksamhet. 

Med informationsmärken för turister anges serviceanläqgningar 

1 	och -ställen samt anordningar som turister behöver. 

ningens nödvändighet och omfattning beror p var mlet är be-

I läget. Informationsmärken för turister används främst utanför 

omrden med tät bosättning. 1 ett bosättningscentrum utmärks 

I 	endast sdana ml som erbjuder service som i nejden och 1 

förhllande till centrets storiek är ovanhig. 

1 	Informationsmärken används vanligen inte, d mlet eller dess 

affärsskylt kan observeras p  tillräckligt lngt avstnd d 

1 	man kör p  vägen, eller d det i närheten finns motsvarande 

servicefunktion, t.ex. en annan servicestation, som är lätt 

1 	att observera. Liknande serviceml som ligger nära 

kan dock utmärkas med informationsmärke, om det är nödvän-

• 	digt för att undvika förväxlingar. 



T.ex. inkvarteringsställen eller kampingplatser sam är belägna 

nära varandra kan utmärkas eftersam det kan antas, att turis-

ter söker sig till dem tminstone delvis enligt förhandsplaner. 
Utanför tätorter kan man för vägvisningen till hoteli, mator- 

hoteli, moteli eller motorhyddor använda informationsmärken, 	1 
fastän anläggningen ocks skulle synas frn vägen. En förut- 

sättning för att använda märkena är ocks den, att ett ml 	1 
sam anges med informationsmärke inte vid alimän väg anges med 

reklamer eller andra vägvisare. 	 1 
Informationsmärken skall ange endast sdana m.l sam oavbrutet 

stAr till turisters förfogande och de serviceformer sam mAlet 

erbjuder. Märken för ett mAl sam är stängt en del av Aret skall 

avlägsnas eller täckas över denna tid. 1 märken sam visar 	1 
flera serviceformer skall kännetecknet för en temporärt ned- 

lagd verksamhet övertäckas för den tid avbrottet varar. 	1 
MAlet skall hAllas regeibundet öppet och där skall erhAllas 

service narmait pA ett sätt jämförbart med andra mAl av mat-

svarande slag. Undantag kan i alimänhet tillAtas endast be-

träffande mAl sam är angivna med sevärdhetskännetecken. öppet-

hAllningstiderna kan härvid anges med separata tilläggsskyltar. 

Ett mAl sam anges med infarmationsmärke skall stA till alla 

vägtrafikanters förfogande. MA1 sam är avsedda för bestämda 	1 
persangrupper, t.ex. endast för nAgon förenings medlerninar, 

anges inte med informationsmärken för turister. 	 1 
Ett mAl sam anges med informationsmärke skall uppfylla de 

minimikrav sam anges 1 avsnitt 3. 1 glesbygder, närmast i 

Norra och östra Finland, kan man tillAta lättnader i kraven, 

om det ur vägtrafikantens synvinkel bedöms sam ändamAlsenligt. 	1 
Detta fAr dock inte innebära att man avviker frAn övriga 

vilikor sam tillstAndsmyndigheten stälit. 1 glesbygder där 	1 
mAlen befinner siq pA lAngt avstAnd frAn varandra kan väq- 

visningen ocksA göras rner omfattande än vad sam framgAr av 	1 
dessa anvisningar. 

1 
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3. VÄGVISNINGENS OMFATTNING OCH KVALITETSFORDRINGAR 

PÄ VGVISNINGsMÄLEN 

Vägvisningens omfattninq 

Följande faktorer inverkar p vägvisninqens omfattning och det 

avst&nd frn mlet p vilket den bärjar: 

- den serviceforrn som mlet erbjuder 

- är m1et beläget i eller utanfär en tätort 

- är rnlet beläget i en trakt med tät eller gies bebyggelse 

- turistm1ens talrikhet p orten eller p  en vägsträcka rnel-

lan tv tämiigen stora tätorter 

- mlets kvalitetsstandard och hur omfattande dess användning 

är i jämförelse med nejdens eller vägsträckans övricja ser-

vi c e f unk t jo ne r. 

Beroende p serviceform och turisternas behov är vissa rnl 

ändam1sen1igare än andra att anges p  1&ngt hall. Man visar 

t.ex. vägen till ett inkvarteringsställe längre ifrn en till 

en rastplats. Om det anges fiera servicefunktioner i samina 

informationsmärke, bestärns vägvisningens onfattning p. basen 

av den viktigaste servicefunktionen. 

M.l som är belägna i en tätort anges i alimänhet inte. Orn väg-

visning likväl anses ändamlsenlig, s visas i alirnänhet vägen 

endast frn den korsning som leder till m1et. 

1 glesbygder, närmast i Norra och Östra Finland, där avstn-

den mellan tätorter i alimänhet är lnga, kan man börja ut-

märkningen av turistm1 p ett längre avstnd än i det övriga 

landet. 

' 	D det i samma trakt eller p samrna vägavsnitt finns fiera 

serviceanläggningar, som erbjuder sanirna servicefunktioner, 

finns det ingen orsak att utmärka särskilda anläggningar p 1 	alltför lAngt hAll. 

1 en s'tdan trakt elier pA ett sAdant vägavsnitt, där det finns 

1 



förh&llandevis lite service kan en särskilt viktig service-

anläggning anges p längre hill och mera omfattande än annor-

städes. P samma sätt förfar man om det är fraga om ett mAl 

som ur vägtrafikantens synvinkel är synnerligen betydande. 

Vägvisningen till ett ml kan anordnas p följande sätt: 

A. Sam närvägvisning 

- Invid mlet (Ex. A 1) 	 1 
- Frn korsningen med den korsande alimänna väg sam leder 	1 
till rnlet d avstndet till m1et är högst 1 km. (Ex. A 2) 

Detta vägvisningssätt används för att utmärka m1 vid riks-

och stamvägar eller vid andra livligt trafikerade vägar. 

Dessutom används vägvisningssättet p det lägrestende 

vägnätet och i tätorter, d vägledningen till mlet förut- 

sätter endast närvägvisninq. 	 1 
B. Som fjärrvägvisninci 	 1 

- Invid mlet och frn dit ledande vägars anslutningar, 	1 d m1et ligger lngt borta invid en alimän eller enskild 

väg. (Ex. B 1, B 2 och B 3) 

Detta vägvisningssätt används d vägvisningen pbörjas 

frn riks-, stam- eller annan livligt trafikerad väg. 

Vägvisningen kan anordnas qenorn fiera korsningar med ali- 

männa vägar. 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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De märken som i exempelfiguren är utmärkta med streckade 

linjer används om det kan uppkomma okiarhet orn var den kors- 

ning som leder till mlet är belägen, t.ex. om det finns andra 

korsningar melian förhandsmärkena och den korsning som leder 

till m&iet. Man kan äverväga att använda märken ocks invid 

den ansiutande vägen efter korsningen om man viii säkra den 
rätta vägen för bilisten. 

Ex. A 1 

VägvisningsmA1e iigger 

invid den väg, där alla 

informatjonsmärken som 

anger mlet sätts upp. 

1 förhandsmärkena 

finns angivet avstndet 

fr&n märket till det 

vägskäl som leder till 

anläggningen i hela 

hundra meter. 
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Ex. A 2 

Vägvisningsm1et ligqer 

invid en korsande ali-

män väg i närheten av 

korsningen. 1 exemplet 

antas att anläggningen 

kan ses strax efter 

korsningen (vanligen 

under 500 m, dock högst 

1 km frn korsningen). 
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Ex. B 1 

Mlet ligger invid en 

enskild väg som tar av 

frAn alimän väg. 1 

korsningen används märke 

om avstndet mellan 

anläggningen och kors-

ningen är över 0,5 km 

och om anläggningen in-

te syns frn den ali-

männa vägen. 1 förhands-

märket uppges med till- 

läggsskylt avstndet till 

korsningen rned den en-

skilda vägen och därifrn 

till mlet. 

[EJ1 
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Ex. B 2 

J L 	Vägvisningsmlet 

_____________________ lngt borta invid en 
alimän väg. Avstndet 
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1311111 	______ _____ till mlet anges i för- ,L3_LL_J 	jL_J 	I II 	1 
handsmärket p  samma sätt 

rm 1 F11- fl 1 

00 200 m 
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\'ägen till mlet visas 

via fiera alimänna 

vägar. 1 förhands-

märkena anges avstndet 

till m&let som i fallet 

B 1. 
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Kvalitetsfordringar p. vägvisningsm1en 

M1en som anges bör ha erforderliga av myndigheterna beviljade 

tillst&nd för sin verksamhet. Vägvisningens omfattning uppges 

i sarnband med fordringarna för vart och ett m&1 med bokstäverna 

A eller B, som hänvisar till de ovan framlagda huvudpunkterna 

beträffande vägvisningens omfattning. 

M1et skall förutom de i punkt 2 framlagda principerna upp-

fylla följande fordringar: 

Informationsbyr 

'ii 

Med märket kan anges informationsbyr, som upprätth11s av 

kommun eller turistorganisation, där turister kan erh11a 

informatiori om ortens turistservice ssom t.ex. inkvarterings-

service, butiker, evenemang, öppethl1ningstider för sevärd-

heter osv..Tillstnd att använda märket kan beviljas endast 

t informationsbyrer vilka Centralen för turistfrämjande har 

beviljat ti11stnd att använda den internationella i-skylten 

med grön botten. 

Informationsbyr&er är i alimänhet belägna i tätorter, och 

vägvisningen anordnas endast som närväqvisning. 

10 

1 



11 

1 	Telefon 

1 

L1 
Med märket anges endast telefonkiosker eller andra för alimän-

I heten avsedda telefoner, som st&r till förfogande under alla 

tider av dygnet och frn vilka man kan ringa avgiftsfrja nöd-

I 	saintal och som st&r fritt till förfogande även för avgiftsbe- 
lagda lokal- och fjärrsamtal. 

Med rnärket anges 1 allmänhet endast utanför tätorter belägna 

telefoner, som är avsedda närmast för vägtrafikant och som 

ligger i omedeibar närhet av väqarna Vägen till telefoner 1 

centrum av tätorter anges inte frn vägar som gr förbi tät-

orten, utan v&xledning ordnas vid behov endast 1 telefonens 

omedelbara närhet eller t.ex. med ett pA telefonkioskens tak 

fastsatt informatjonsmärke Man ordnar ingen vägvisning i tät-

ort orn telefonen ocksA annars är lätt att observera och hitta. 

1 glesbygder och pA vägsträckor, där avstAnden mellan tätorter 

är lAnga, kan telefoner utmärkas effektivare än annorstädes. 

Man strävar efter att utrrtärka telefoner utan förhandsmärken 

Förhandsmärken används 1 alimänhet endast vid livligt trafi-

kerade vägar, dA körhastigheterna är höga och telefonen finns 

pA ett omrAde som ansiuter sig till vägen eller alideles i 
vägens omedeibara närhet. 

Vägvisningen anordnas enhigt punkt A 1 eller punkt A 2. 



Sevärdhet 
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Med märket anges natursevärdheter, historiska sevärdheter, 
museer, konstsamlingar eller piatser, där det ordnas konst-
evenernang, som är av stor betydelse för turismen. 

M1 som anges med märket och som finns ute i. naturen skall 
st under särski].d omvrdnad och vid mlen skall vid behov 
finnas en tavia som klargör vad för slags sevärdhet det är 
frAga om eller sevärdhetens historia. 

Historiska sevärdheter utmärks endast pA rekomrnendatjon av 
museiverket. 

Av museer anges pA museiverkets rekornmendation endast museer, 
vilkas samiingar eller vilkas betydelse stAr pA riks- eller 
landskapsnivA. Lokala museer anges i alirnänhet enbart med 
adressvägvisare. 

12 
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Av konstutställningar anges endast de som Konstnärsgillet i 

Finland rligen rekommenderar. Om utmärkning av utställningar 1 

	

	med keramik, smiderier, textilhantverk m.m. bör man ha till- 

stnd fr&n Industriförbundet Ornamo rf. övriga utställningar 

1 	p varierande niv kan man överväga att utmärka med 

liga vägvisare sam närvägvisning frn den korsning som leder 

1 	till mlet. 

I I sevärdhetsmärken kan man förutom finska tilUta text även 

p 	ett främmande sprk, i alimänhet engelska eller tyska, om 

1 turistmlet besöks av anmärkningsvärt mycket utländska turis-
ter. Texterna 	de p 	olika sprken skall till sitt inneh1l 

motsvara varandra. 

1 
1 samband med sevärdhetsmärke kan man använda en tilläggsskylt, 

där öppethllningstjaen uppges. Skylten kan användas endast 

i s&dana fali, där mlet är lngt borta och dess öppethAllnings- 

I tider avviker frn det normala. Skylten används vanhigen en- 

dast tihlsammans med det märke som placeras efter korsningen 

1 
med avfartsvägen samt p 	litet trafikerade vägar tillsammans 
med de märken som placeras i korsningen. 1 förhandsmärken 

vänds inte tihläggsskylt. 

1 
Vägvisningens omfattning är särskilt vad beträffar sevärdhets- 

märke beroende av m.1ets betydelse frn turismens synpunkt. 

Vägvisnincjen kan anordnas enhigt punkt A eller punkt B. 

För att ange utsiktsterasser i samband med vattentorn o.dyl. 

används inte sevärdhetsmärke, utan man kan för ifrgavararide 

ändamhl vid behov använda adressvägvisare. 



Bilverkstad 

Med märket anges reparationsverkstäder, som är specialiserade 

p att betjäna vägtrafikanter. Bilisten skall vid ifrgavaran-

de reparationsverkstad erhlla snabbservice för att reparera 

de vanligaste felen sorn kan inträffa under färden. 

1 verkstaden skall finnas yrkeskunnig personal och det skall 

finnas i lager eller man ska snabbt ha ti11gng till de van-

ligaste reservdelarna som bilar behöver samt smörjmedel. Utan-

för den egentiiga arbetstiden skall det finnas jourtjänst, 

om vilken det skall finnas ett meddelande uppsatt p  en syn-

lig plats p verkstadsbyggnaden. Vidare är det önskvärt att 

reparationsverkstaden str till tjänst med bogseringsservice 

inkiusive tillhörande jourtjänst eller tminstone med en upp-

lysning om närmaste bogseringsfirma. 

Vid behov kan man av besiktningsmyndigheterna be om utltande 

om bilverkstadens standard och om ändamlsenligheten av att 

utmärka den. 

Serviceverkstder i samband med bensinstationer, där det en-

dast utförs sedvanliga servicearbeten, utmärks inte. 

Märket används endast i glesbygder och vägvisningen kan anord-

nas enhigt punkt A eller punkt B 1. 



Bensinstation 

UI 

15 

Bensinstation utmärks ± alirnänhet rned en skylt sam anger 
försäljningsställe och med en p11 i vägskälet till stationen. 
VVS har utfärdat anvisningar om bensinstationers trafikteknis-
ka planering och där ing.r ocks anvisningar om vägvisningen. 
En förutsättning för utrnärkning är dessutom att bensinstatio-
nen uppfyller de fordringar sam ingr i ovannämnda bensinsta-
tionsanvisningar. 

I Användning av vägmärket förutsätter, att bensinstationen inte 
annars är tillräckligt lätt att upptäcka och att det frn 

I 	vägtrafikanternas synpunkt är nödvändigt att rnärka ut den 
p grund av bensinstationernas fta1ighet. 

Vägvisning kan anordnas enligt punkt A eller punkt B 1. 



Inkvartering 

Med märket anges hoteil, moteil, motorhoteli och motorhyddor, 

som uppfyller de krav som är fastställda i förordningen om 

härbärgerings- och förplägnadsrörelser och som innehar veder-

börliqt til1stnd att bedriva härbärgeringsrörelse. 

Med märket anges endast inkvarteringsställen som speciellt 

är avsedda för vägtrafikanter. Inkvarteringsställen i tätorter 

utmärks i alimänhet inte. Som ett undantag kan man ange en 

härbärgeringsrörelse som är betydande i förh11ande till tät-

ortens storiek och som ligger i en trakt där inkvarterings-

service i alimänhet är sällsynt. 

1 samband med märket kan mlets namn användas. En förutsätt-

ning är att kännetecknena för bde inkvartering och restaurang, 

som finns p  märket, anger servicefunktioner i samma anlägg-

ning. 

Härbärgeringsrörelse skall st till alla turisters förfogande. 

Inkvartering som är avsedd endast för vissa persongrupper, 

t.ex. semesterhem, som upprätthAlls av en viss organisation 

för desspersonal, anges inte med detta märke. 

Vägvisning kan anordnas enligt punkt A eller punkt B. 
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1 
Restaurang 

1 
Med märket anges endast restauranger, som uppfyller de krav 

som är fastställda i förordningen om härbärgerings- och för-

plägnadsrörelser och som innehar vederbörliga ti11stnd att 

bedriva förplägnadsrörelse. 1 restaurangen skall man kunna er-

h11a varm mat under den tid, som följer den öppeth11nings-. 

tid som är i allmänt bruk och som iakttas av ställen p mot- 

svarande niv. 

Restaurangmärket borde användas för att ange vägen till ml 

som är byggda i huvudsak för väatrafikanter. Restauranger ± 

tätorter utmärks i alimänhet inte. Som ett undantag kan man 

anse en i tätort belägen restaurang, om den är den enda res-

taurangen p ett lngt vägavsnitt. Kafeer som har rättig-

heter att begränsat servera matportioner utmärks inte med 

kännetecken för restaurang. 

1 samband med märket kan m1ets namn användas, om restauranqen 

verkar 1 samband med hoteli, moteil, motorhoteil eller en 

motorhydda. Härvid används mlets gemensammanan och inte res-

taurangens eventuella skilda namn. 

Vägvisningen kan anordnas antingen enligt punkt A eller i 

glesbygder enligt punkt B. 

Om restaurangen verkar 1 historiskt sett eller annars be-

tydelsefuli byggnad eller miljö, kan vägvisningen göras mera 

omfattande än vad ovan har framlagts och ± skyltarna kan ocks 

användas restaurangens namn. 

1 
1 
1 
1 



Kaf 

	 1 
1 

liii' 
Med märket anges endast kafeer, sam uppfyller de krav som 

är fastställda i förordningen om härbärgerings- och förpläg-

nadsrärelser och som har vederbörliga ti11stnd att bedriva 

kafröre1se. 

Kaf utmärks i alimänhet med märke endast ± glesbygder. Kaf 

kan utmärkas ocks annorstädes, om det verkar i en byggnad ei-

ler miijö sam kan anses intressera turister eller om det i 

samband med kafeet har ordnats ngon utstäilning e.dyl. sam 

är avsedd för vägtrafikanter. Kafeer i samband med bensin-

stationer utmärks i ailmänhet inte. 

Vägvisning kan anordnas enhigt punkt A. 

1 samband med märket kan kafeets namn användas endast om 

kafeet verkar i en historiskt sett betydelsefuli byggnad 

eller i en annars intressant miljö. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
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Vandrarhem 

Med märket anges endast de vandrarhem, som hör till Vandrar-

hemsorganisationen i Finland eller som har länsstyrelsens till-

stAnd enligt förordningen om härbärgerings- och förplägnads-

rörelser. 

Ett vandrarhem i en tätort kan utrnärkas enhigt punkt A och 

utanför tätorten enhigt punkt A eller punkt B. 

Stuginkvarterincj 

Med märket anges ett omrde, som utgörs av minst tio fritids-

stugor, där man samtidigt kan inkvartera minst 40 personer i 

fritidsstugor och andra inre utrymmen eller förutom dessa 

ocks p tältplatser eller husvagnsplatser, och i samband 

med vilket eller i vars omedeibara närhet det finns en för-

plägnadsrörelse eller där det är ordnat med möjlighet att 

käpa livsmedel och omrdet inte enhigt friluftslagen är 

kampingplats. 

Vägvisningen kan anordnas enligt punkt A eller punkt B. 



1 
Kampingplats 	

1 
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Med märket anges de karnpingplatser till vilkas upprätthllan-

de länsstyrelsen har beviljat tillstnd. 

Tillstndet beviljas av länsstyrelsen i det län där kamping-

piatsen är belägen. 1 sitt tillstnd klassificerar länsstyrel-

sen kampingplatserna p  basen av deras anläggningar, utrust-

ning samt alimänna serviceniv i tre klasser,som anges med 

en, tv eller tre stjärnor. 

1 kampingplatsmärket används ett, tvA eller tre vita sned-

kryss för att ange kampingplatsens klass i enhighet med in-

rikesministeriets beslut. Kryssen placeras under kännetecknet 

syrnxnetriskt i förh1lande till märkets vertikalaxel. 

1 samband med märket kan omrdets narnn användas, om det är 

fraga om en vidsträckt kampingplats där antalet övernattare 

är stort eller om kampingplatser nära varandra p  samma ort 

mste tskiljas för att undvika förväxlingar. 

Den bokstav C som anger plats för husvagnar och som nämns 1 

6 § inrikesministeriets beslut används inte i skylten. 

Vägvisning till kampingplats kan anordnas enligt punkt A eller 

punkt 13. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Plats för husvagnar 

ii  
Kännetecknet för plats för husvagnar används för att ange om-

rden som r byggda enbart för husvagnar. Vägvisningen anordnas 

enhigt punkt A eller punkt B. 

För husvagnar avsedda omrden 1 samband med kampingplatser, 

stugbyar och inkvarteringsställen anges i alimänhet rned en 

tilläggsskylt, som anbringas nedanom dessa rnärken. 

Ra s tp 1 a ts 

Rastplatser byggs och utmärks i ailmänhet p vägh11arens 

försorg enligt anvisningar, som VVS utfärdat skilt för dessa. 



Om det har beviljats ti1lstnd att bedriva kioskhandel eller 

att stta upp informationskarta p rastplatsen, kan dessa ut-

märkas med tilläggsskylten KIOSK (KIOSKI) eller med informa-

tionsmärke för karta, vilka anbringas nedanom märket för 

rastplats. Textstorleken är härvid 120 min. 

Friluftsomrde 

Med märket kan anges av staten, komrnuner eller organisationer 

upprätthl1na ailmänna rekreationsomrden, ssom frilufts-

parker, frilufts- och utf1yktsomrden, där det finns ordnat 

med olika möjligheter att idka friluftsliv, idrott och göra 

utflykter. P omrdet bör finnas mngsidiga möjligheter för 

friluftsliv och motion och t.ex. enbart för löpträning av-

sedda sk. sgspnsbanor utmärks inte med detta märke. 

För en mera detaljerad trafikantvägledning inom omrdet re-

komnienderas användning av märken för idrotts- och frilufts-

omrden godkända av Finlands Standardiseringsförbund. 

Om nödvändigheten av att utmärka friluftsomrden skall alltid 

inbegäras utltande av den kornmun p  vars omrde frilufts-

omrdet ligger. 

22 

Vägvisningen kan anordnas enligt punkt A eller punkt B. 
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1 
Badplats 

11 

1 
Med märket kan anges alimän simhall, siminrättning samt en 

1 	sadan badplats sora är godkänd av kommunens hä1sovrdsnämnd. 

I 	Vid vägvisning till simhall skall skylten förenas med texten 

"SIMHALL" (UIMAHALLI). D kännetecknet används invid märket 

I 

	

	för kampingplats, skall det finnas möjlighet att komma till 

badstranden utan att man i övrigt är kampingplatsens kund. 

1 annat fali visas ' 1 badplats'-kännetecknet bara i tilläggs- 

1 

	

	skylten för märket för kampingplats, där ocks de övriga 

servicekännetecknena för omrdet framläqgs. 

Vägvisninq till badstrand sker vanligtvis enligt punkt A. 

Högklassiga badstränder utanför tätorter kan ocks utmärkas 

frn närmaste livligt trafikerade väg enligt punkt B 1. 

1 

1 
1 
1 
1 



Fiskeplats 

Med märket kan anges fiskedammar, där turister kan fiska mot 

avgift och hyra fiskeredskap. 

Dessutom kan märket användas för vägvisning till de för fri-

tidsfiske avsedda piatserna eller vattenomrdena som forst-

styrelsen förvaltar. Härvid skall det p den plats som märket 

anger vägen till ocks firinas ett ställe för försäljning av 

fisketillstnd. 

Vägvisningen anordnas enhigt punkt A eller punkt B 1. 

Skidhiss 

1*11 

Med märket anges vintersportcentra och slalombackar, där det 

finns skidhiss. Märket bör avlägsnas till sommaren. 

24 

Vägvisningen anordnas enhigt punkt A eller punkt B 1. 
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Ovriga m1 

Förutom de turistm1 sam är utmärkta med kännetecken finns det 

I 	andra för turister avsedda m1 för vilkas vägvisning man kan 

använda tillfälliga skyltar eller adressvägvisare. 

1 	Man kan tillta användning av tilifälliga skyltar bl.a. i sam- 

band med kortvariga mässor, lantbruks- och industriutställ-

1 	ningar, stora religiösa eller andra möten, 

läger, konstevenemang, utställningar osv. Om vägvisningen till 

1 	dessa med tilifälliga skyltar har VVS gett skilda 

I 	Med adressvägvisare kan utmärkas m..l, sam är avsedda att var- 

aktigt tjäna turister, ssom utgngspunkter för friluftsleder, 

sm lantgrds- och stuginkvarteringsställen, sm friluftsom-

1 	rden samt i ngra fali lanthandlar, som anses 

för turister. 

1 

UnthneI 

Adressvägvisare och 

förhandsmärke för 

lanthande 1 

OQ 	O 	000na 	a 

irt 1riiT 

Adressvägvisare för turistservicem.l 



Lantgrds- och stuginkvarterjngsställen kan utmärkas om de 

har minst 8 bäddplatser. Vid ett stuginkvarteringsställe 

skall de finnas minst fyra stugor, i vilka det tillsammans 

finns 8 bäddplatser. 

En lanthandel kan utrnärkas endast i glesbygder p en väg som 

används flitigt av turister och där det inte p en lng väg-

sträcka finns tätorter och anläggningar som erbjuder service 

för vägtrafikanter. Detsamma gäller, om lanthandeln ligger 

i närheten av ett utf1yktsomrde, en friluftsled e.dyl. om-

rde, där man vistas länge och butiksservice är sällsynt. 

En lanthandel p ett väl synligt ställe utmärks inte. 

Lanthandlar kan ocksA utmärkas med förhandsinformatjonsmärke. 

1 märket finns texten "Lanthandel" (Kauppa) med vita bokstä-

ver p  svart botten, avstndet till lanthandeln eller en bru-

ten pil, som pekar i den till lanthandeln ledande vägens rikt-

ning. Förhandsinformationsmärket kan ocks placeras att visa 

i den alimänria vägens riktning, om lanthandeln är belägen p 

mindre än 500 m avstnd frn korsriingen. Märket placeras 

100-300 m före korsningen. 1 den ailmänna vägens riktning 

fr man inte sätta upp adressvägvisare. 

26 



27 

4. 	INFORMATIONSMRKEN OCH DERAS ANVYNDNING 

Vägvisninq för turister anordnas med hjälp av inforrnations-

märken och informationskartor, i vilka man använder i väq-

trafikförordningen angivna kännetecken avsedda för turist-

vägvisning samt mlens namn. 

Kännetecken 

Storiek 

De kännetecken som används i informationsmärken skall vara vi-

ta kvadrater av storleken 650 mm x 650 mm, 450 x 450 mm eller 

300 min x 300 mm, i vilka ett svart kännetecken anger ser-

vicens art. 

Användning av kännetecken 

Med undantag av kännetecknet för förstahjälpsstation används 

1 	kännetecknena endast i särskilda för turister avsedda 

tionsmärken. 

Kännetecknena kan efter behov kombineras för att motsvara m-

lens serviceformer. 1 kombinerade märken placeras känneteck-

nena ± ordningsföljd enligt serviceniv, högklassiga känne-

tecken (t.ex. inkvartering och restaurang) i skyltens vänstra 

kant, kännetecken för service av lägre klass och för service-

funktioner, som erbjuds endast under en del av ret, i skyl-

tens högra kant. Om anläggningen har fiera än 3-4 servicefor-

mer, placeras endast de 3-4 viktigaste kännetecknena 1 märket. 

Nedanom kännetecknet för kampingplats, stuginkvartering eller 

kombinerad inkvartering och restaurang kan man anbringa en 

tilläggsskylt,där man med kännetecken uppger omr.dets ser-

vicefunktioner. 1 tilläggsskylten fr inte användas andra 

kännetecken än de i informationsmärken för turister använda 

kännetecknena, som ingr i dessa anvisningar. 



Användning av narnn 

Narnn kan användas i märken sam anger restaurang, inkvartering, 
kaf, vandrarhem, stugby, kampingplats, friluftsomrde och 
skidhiss samt undantagsvis ocks 	i märken för rastplats, bad- 
plats och fiskeplats. 1 märke som anger sevärdhet skall man 
1 alimänhet använda sevärdhetens namn eller text sam anger 1 
sevärdhetens art. Om m1et har ett firmanamn kan man använda 
det eller en förkortning av detta. Text som anger arten av 1 det med märkets kännetecken angivna mlet används inte. 
T.ex. 1 sarnband med kampingplatsmärket används inte texten 
"kampingplats" 	(leirintäalue) eller"kamping" utan endast 
omrdets eget namn. Orden hoteil och moteil kan användas om 
de väsentligt hör sarninan med mlets narnn. Texten skall vara 
s& kort sam möjligt, den fr sträcka sig över endast tv 	rader. 

Texten kan i finsksprkiga kommuner vara p 	finska, i tv- 
sprAkiga komznuner p 	finska och svenska i den ordninqsföljd 1 sprklagen 	förutsätter samt i entydigt svenska kommuner p 
svenska. 

1 
1 märken sam anger informationsbyr, telefon, bilverkstad och 
bensjnstatjon används inte namn. 

Principerna för användning av namn finns närmare utredda i 	1 punkt 3 i samband med vart och ett märke. 

1 Namnet utmärks endast 1 de märken som finns i korsningen till 
anläggningen samt möjligtvis i märken längre bort p en liv- 	 1 ligt trafikerad väg om vägvisningen pbörjas därifrn. M- 
lets namn används vanligen inte 1 sdana märken med vilka 
man säkerställer vägvisningens kontinuitet, om det inte 
finns risk för förväxling med andra m&l. 

Li 
1 
1 
1 
1 
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1 	Orienteringstavla för turister, typ A 

------- 
- ------- 

r------------ 

1 

EI 
LJU\ 

r --------'  J L -------- 

[J)1 

1 
Användning 

Orienteringstavlor används b&de i den till mAlet ledande vä- 1 	gens korsning och som förhandsmärken före korsningen. 

ten med förhandsmärken är att ge förhandsuppgifter om det 

1 

	

	framförliggande rnlet, s att bilisten kan förbereda sig 

att svänga i rätt korsning och undvika tvärbromsningar. Av-

sikten med förhandsmärken är inte att de skall fungera som 

vägiedande rekiam för anläggningen p. lngt hl1 och de fr 

inte användas fiera efter varandra. Endast i undantagsfall, 

om det p  grund av vägförhAllandena finns en uppenbar möj-

lighet att köra fel, kan man använda tvA förhandsmärken ef- 1 	ter 



Tavlans storiek 

Orienteringstavlor finns i tre storlekar. 1 dessa används 

650 mmx 650 mm, 450 mmx 450 mm och 300 mmx 300 mm stora 

kännetecken. 1 tavian fr finnas högst 4 kännetecken. 

650 mm x 650 mm kännetecknet används p  motorvägar, 450 mm x 

450 mm kännetecken p  riks- och stamvägar samt p anclra liv-

ligt trafikerade vägar och 300 mm x 300 mm kännetecken p öv-

riga vägar eller vid säkerställande av väqvisningens konti-

nuitet. 

Nedanom kännetecknena kan man inom gränserna för vad som tillts 

i anvisningarna anbringa mlets namn p  motsvarande sätt med 

200, 120 eller 100 mm höga bokstäver. 

Tilläggsskyltar 

Nedanom en orienteringstavla av typ A kan man anbringa tillägcis-

skyltar, p  vilka man märker ut följancle piifigurer och text: 

[[j 
a) Objekt i pilens riktning 

Skylten används för att 
peka i m1ets riktning i 
korsningen med den väg sam 
leder till rnlet, om av-
st.ndet till mlet är 
under 500 m. 

[ 

:ftjii 
L..a 	Jj 

b) Objekt ± pilens riktninq 
och avstnd till objektet 

Skylten används för att 
peka i mlets riktning i 
korsningar, vilkas avst.nd 
frn mlet är över 500 m. 
Frn korsningen uppges av-
stndet till mlet i hela 
kilorneter, t.ex. 14 km, 
3 km osv.,. Ett avstnd 
sam är under 1,5 km upoqes 
sam 1 km. 
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Ett avstnd som är under 1 km 

anges med 100 meters noggrann-

het t.ex. 900, 500 m. 

c) Objekt p& korsande väg 

Skylten används ± förhandsmär- 

	

_______________ 	ket färe korsningen, d det 

mellan märket och den korsning 

J som leder till mlet inte finns 

LL andra korsningar, där det 

möjlighet att köra fel och d& 

avstndet frn förhandsmärket 

till korsningen är under 500 m. 

Skylten används endast d mlet 

finns vid en korsande väg. 1 

en korsning som anges med en 

med denna tilläggsskylt för-

sedd orienteringstavla är om-

körning enhigt 18 vägtrafik-

lagen förbjuden. 

d) Avstnd till objektet 

[[ 
[ J 	

] 	

Skylten används tillsammans 

med mlets förhandsmärke i syf-

te att ange avstndet till ett 

ml i vägens omedeibara närhet. 

Skylten används ocks efter 

korsningen med den väg som le-

der till m1et (p. den anslu-

tande vägen) för att ange av-

stndet till mlet. Avstndet 

anges frn märket fram till 

mlet p samrna sätt som anqes 

i punkt b. 

L! 



t.  1 	 ______________ 

II 	 u II 	1 

e) Objekt p& korsande väg och 

avstAnd till korsningen och 

till objektet 

Skylten används tillsammans 

med förhandsm.rket före kors-

ningen för att ange avstndet 

frn märket till korsningen 

och därifrn till mlet. 

Skylten används där fjärr-

vägvisning börjar (B 1, 8 2, 

B 3) och vid närvägvisning 

(A 2), d& det mellan förhands-

märket och korsningen till 

mlet finns andra korsningar, 

där det finns möjlighet att 

köra fel. 1 skylten anges av-

stnden i hela kilometer 

eller hundra meter som i 

skylten b. 

Vad beträffar omkörningsför-

bud är skyltens verkan den-

samma som hos den i punkt c 

visade skylten. 

32 
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Orienterin9stavla för turister, typB 

Användning 

Orienteringstavla av typ B kan användas om det p omrdet finns 

mnga turistm1 eller om det finns fiera ml till vilka väg -
visningen sker via samina korsning. Om antalet ml sam skall 

utmärkas är endast tv&, används dock i allmänhet tv efter 

varandra placerade orienteringstavlor av typ A i synnerhet d, 

när mlen till sin serviceart är olika och det ena är öppet 

hela ret och det andra endast om somrarna. Orienterjngstavla 

av typ B används alltid sam förhandsmärke. 

Tavlans storiek 

orienteringstavla för turister, typ B, monteras av lameller 

sam placeras ovanp varandra och 1 vilka man med pilar ± tav -
lans vänstra kant utmärker de mAl, sam ligger 1 riktning rakt 

fram eller 1 de avtagande vägarnas riktnirig. Efter pilfigurer-

na placeras servicekännetecknena för de ml som anoes samt 

inom de gränser sam anvisningarna t±l1ter ocks namnen. 

Or±enteringstavlor finns ± tre storlekar. P motorvägar används 

kännetecken ± storiek 450 niin x 450 min. 300 min x 300 niin stora 

kännetecken används p riks- och stamvägar samt p övriga 

livligt trafikerade vägar och 200 mm x 200 mm kännetecken p 

övriga vägar samt v±d säkerställande av vägvisn±ngens kontinui- 
tet. 



Nedanom kännetecknena kan man inom de gränser som ti11.ts 

i anvisningarna anbrinqa mlets namn p motsvarande sätt 

med 200 eller 100 min höga bokstäver. 

Placering av orienteringstavla för turister 

Orienteringstavlor för turister placeras i egna stäliningar 

p piatser som bestäms av vägmyndigheterna i ailmänhet c. 

100-200 m före orienteringstavla för ailmänna vägar. Om tav-

lan placeras före en korsning med en enskild eller alimän 

väg, där det inte finns vanlig orienterinqstavla, skall den 

beroende p  omständigheterna placeras 100-150 m före kors-

ningen. 

D man överväger förhandsmärkets placering tar man förutom 

terrängförh11anden, korsningar och eventuella andra anlägg-

ningar i beaktande även ifrgavarande anläggnings serviceart. 

T.ex. förhandsmärkena för en härbärgeringsanläggning kan 

placeras c. 500-1000 m före korsningen. Man bör sträva efter 

att placera förhandsmärkena s att det inte uppstr tvekan 

om vilken korsning som leder till turistmAlet. 

Om det i en tavia av typ B finns m&nga m1 borde man för-

söka ordna möjlighet för bilarna att stanna invid tavian. 

Om det finns breddning p  vägen skall tavian placeras vid 

denna om det inte annars gr att ordna möjlighet att stan-

na. Tavian bör inte placeras p  en plats där ett parkerat 

fordon kan förorsaka fara. 

Man bör försöka placera taviorna utanför verkningsomrdet 

för de kraftigaste snökaskaderna som plogbilen kastar. 1 

sidoriktningen placeras informationstavlan s att avstndet 

mellan den kant hos tavian som befinner sig nännast körbanan 

och den yttre kanten av vägrenen är minst 1,5 m. 1 fria för-

hllanden utanför tätorter rekornmenderas att tavian place-

ras s att den kant som är närmast vägen är p  4-6 m av-

stnd frn yttre kanten av vägrenen. Den bör dock inte pia-

ceras s& lngt bort att läsbarheten väsentligt försämras. 
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Orienteringstavla fr inte placeras s att den hindrar sikten 

i en korsning eller innerkurva och den fr inte skymma andra 

vägmrken. P en refuge fr den i a11mnhet inte placeras. 

Tavian skall uppsättas vinkelrätt eller nästan vinkelrätt 

mot den riktning, varifrn den trafik som den är avsedd att 

vägieda kornmer. 

Om orienteringstavlan är i användning ocks om vintern bör 

den placeras s högt att den kan hllas synlig med mttlig 

snöröjning. Tavian placeras p  sarnrna höjd sam de övriga 

informationsmärkena vid vägen. 

Inforrnationskarta och informationsskylt för turister 

INFONATIOM 

MALLI LA 

£ • = 

1 
Informationskarta kan användas för att ange läget för ser- 

1 	viceanläggningar i tätorter eller p  omrden som är 

de för turismen. Kartan skall i synnerhet användas i fail, 

1 

	

	där det p omrdet finns fiera liknande anläggningar 

vararidra. Ti11stnd att använda informationskarta beviljas 

I i alimänhet kommun eller ngon organisation inom turist-

branschen. En förutsättning för erh11ande av tillst&nd är 

I 

	

	
att man reserverar möjlighet för alla ifrgakornmande företag 

p omrdet att deltaga i projektet. 

11] 
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Informationskartan placeras invid den väg som leder till det 

omrde kartan föreställer p ett utanför körbanan byqgt par-

keringsomrde e.dyl. Kartan skall placeras s att den inte 

medför olägenhet för trafiken och s att den kan läsas en-

dast frn parkeringsomrdet. Informationskartans placering 

anges med märket "Informationskarta" (Opastuskartta). Märket 

placeras vid vägskälet till parkeringsomrdet, om informations-

kartan inte är tydligt upptäckbar frn vägen. Mellan parke-

ringsomrdet och körbanan bör det ordnas ett särskilt omrA- 

de. Enligt prövning kan man ti11ta att informationskartan 

uppsätts p parkeringsomrden byggda av väg- och vattenbygg-

nadsverket. Annars skall den som erh11er ti11stndet bekos-

ta byggande och underhll av omrdet. Det rekommenderas att 

man utplacerar en skräpkorg p parkeringsomrdet. 1 samband 

med informationskartan kan man placera en snygg ställning, 

där det finns avgiftsfria turistbroschyrer. 

1 tätorter eller d serviceanläggningarna ligger nära va-

randra används det i alimänhet för vägvisning till de p 

informationskartan utmärkta mlen informationsmärken endast 

vid anläggningens anslutning. 

Kartbottnen för informationskartan utgörs av en förenklad 

kartbild av omrdet, där man märker ut vägnätet till nöd-

vändiga delar och där de angivna m1ens placering utmärks 

med kännetecken. Kartan skall vara en rektangel vars längs-

ta sida 1 allmänhet inte borde f vara över tre meter. 
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5. 	MRKENAS MATERIAL OCH DIMENSIONERING 

Informationsmärken för turister skall med undantag av infor -

mationskartan till sin färg och konstruktion vara likadana 

som övriga informationsmärken t.ex. orienterinqstavlor och 

vägvisare. Märkena tiilverkas av ett godkänt vägmärkesmate-

rial. 

Alla märken som är uppsatta invid ailmänna vägar skall va-

ra överensstämxnande med ritningar och kvalitetsfordringar 

uppgjorda av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Märkenas 

vita delar skall vara tiliverkade av en godkänd reflexfolie. 

Märkets b1 botten skall vara icke refiekterande. 

Märkenas ställningar skall vara konstruerade enliqt VVS:s 

anvisningar. Helst bör man använda rörställningar och man-

teringen vid ställningarna skall utföras s att märkena 

lätt kan tas bort t.ex. för vintern. Snygga stäliningar, 

frn vilka märkena är avlägsnade, kan lämnas kvar vid vägkan-

ten äver viritern, om de inte medför olägenheter för väghll-

ningen och inte äventyrar trafiksäkerheten. 
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6. BEVILJANDE AV TILLSTAND 

Tillstnd att uppsätta informatjonsmärken invid alirnänna v-
gar beviljas av det väg- och vattenbyggnadsdjsrj 	inom 
vars oinr&de anläggningen r be1gen under följande förut- 
Sättningar: 

1. Tillstndsjnnehavaren förbinder sig att iakttaga de offi-
della anvisningar som utfärdas om informationsmärken och 
att avlgsna, fiytta eller ändra märken, om de inte är 
överensstäImande med anvisningarna. Vid användningen av 
märkena bör man ocks ta i beaktande förändringar sam 
skett 1 de lokala vägförhl1andena eller de förändringar 
1 fraga om märkenas användning sam utmärkningen av andra 
vägvisade rnl förorsakar. 

2. Tillstndsinnehavaren förbinder sig att utanför sitt om-
r.de lta bii att invid alimänna vägar sätta upp andra 
informations- eller förhandsmärken eller skyltar sam gör 
rekiam för en viss serviceanläggnings serviceform eller 
produkter sam den säljer (t.ex. läskedrycksreklamer, där 
serv.iceanläggningens namn finns nämnt) 

3. Tillstndsinnehavaren förbinder sig till att det p det 

vägvisade mlets omrde inte uppsätts rekiamer, som är av-
sedda att läsas frn vägen eller sam drar till sig bilis-
ternas uppmärksamhet. En serviceanläggnjng kan p byggna-
den sätta upp skyltar eller bokstäver, som anger anlägg-
ningens namn eller serviceformer samt rekiam, sorn är av-
sedd att läsas endast av besökare och sam inte gr att 
läsa ända frn vägen. 

4. Kännetecken 1 informationsmärken skall fortgende ange ser-
viceformerna vid det ml som visas. Märken för ett ml som 
är stängt under en del av ret skall avlägsnas eller över-
täckas för den stängda tiden. 1 märken som anger fiera ser-
viceformer skall kännetecknet för en verksamhet sam är ned-
lagd övertäckas för den tid som verksamheten är avbruten. 
Märkena skall tas bart frn sina stäliningar eller heit 
och hllet täckas över d. mlet är stängt. 
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5. Ti11stndsinnehavaren sköter om anskaffningen och upp-

sättningen av mrkena p egen bekostnad och h1ler mär-

kena oavbrutet 1 oklanderligt skick p  vilikor att de 

annars kan avlägsnas frAn vägkanten p  färsorg av väg-

myndigheterna. 

Ti11stnd att anvärida informationsmärken skall beviljas 

genom att använda det formulär som finns som bilaga. 

Till tillstndet bär bifogas en kartskiss äver märkenas 

placering samt tillräckligt noggranna skissritningar över 

märkena (exernpel i bilaga 2). 
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BILAGA 1 

väg- och vattenbyggnadsdistrikt 

Ti11stnd att använda informationsmärken som anger 

____________________________ väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
beviljar ti11stnd att under iakttagande av i detta ti11stnd 

nämnda viilkor ordna vägvisningen till________________________ 

______________ med märken enhigt vidstende bilaga p.  följande 

sätt: 

Användning av märkena förutsätter att vägvisningsm1ets ser-

viceniv h11s p& minst samma niv som den varit d märkena 

beviljats. Om m1et t.ex. i samband med ombyte av ägare änd-

rar sin verksamhet skall märkena avlägsnas frn vägkanten 

om de inte längre motsvarar anläggningeris serviceniv. 



Tillstndsinnehavaren förbinder siq att vid användning av 

rnärkena iakttaga följande vilikor: 

1. Ti1lstndsinnehavaren sätter upp de märken som nämns i 

ti1lstndet pA egen bekostnad och enligt noggrannare an-

visningar som ges av vägmästaren. Til1stndsinnehavaren 

skall konmia överens med väqmästaren om detaljerna i sam-

band med uppsättninqen. 

2. Tillstndsinnehavaren iakttar VVS:s anvisningar gällande 

inforinationsmärken och avlägsnar, fiyttar eller ändrar 

märkena om de inte följer anvisningarna. Vid användning 

av märkena bör man ta i beaktande förändringar som skett 

i de lokala vägförh11andena eller de förändringar i fr -

ga om märkenas användning som utmärkning av andra vägvisa-

de ml förorsakar. 

3. Tillstndsinnehavaren har inte andra informations- eller 

förhandsmärken uppsatta invid ailmänna vägar eller skyltar 

som gör rekiam för anläggningens serviceformer eller för-

säljningsprodukter. Serviceanläggningen kan p byggnaden 

sätta upp skyltar och bokstäver, som anger anläggningens 

namn eller serviceformer samt rekiam som är avsedd att lä-

sas enbart av besökare och som inte gr att läsa ända 

fr.n vägen. 

4. Ti1lstndsinnehavaren hl1er oavbrutet märkena i ett 

oklanderligt skick. 

5. P. tillst.ndsinnehavarens försorg skall märkena avlägsnas 

eller heit och hAllet täckas om m1et som anges är stängt 

under en del av ret. 1 märken som anger fiera service-

former skall kännetecknet för en verksamhet som är ned-

lagd täckas för den tid som verksamheten är avbruten. 

6. Tillstndsinnehavaren Uter tiliverka märkena p  sin be-

kostnad hos en skylttillverkare godkänd av VVS och enligt 

kvalitetsfordringar fastställda av VVS. 1 den bifogade 

förteckningen finns namnen p de vägmärkestillverkare 

som väg- och vattenbyggnadsverket godkänt som tiilverkare 

av vägmärken. Ät dessa företag har skickats i detalj di- 
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mensionerade arbetsritningar äver informationsrnärken. Till 

bestäliningen bör bifogas en kopia av det nu beviljade till-

stndet jämte bilagor. 

Om ti1lstndsinnehavaren försummar ngot av ovannämnda viii-

kor, har vägh11aren rätt att avlägsna informationsmärkena 

p ti11stndsinnehavarens bekostnad. 

Detta ti1lstnd är uppgjort i tv likalydande exemplar, 

ett t vardera parten. Detta ti11stnd träder i kraft, d 

det ena av de tv ti11stndsformu1är sam skickats t till- 

stndsinnehavaren har returnerats undertecknat till väg- och 

vattenbyggnadsdistriktet. 

den ____ • ____ 198 

Undertecknad förbinder sig att iakttaga villkoren i detta 

tillstnd. 

den 	• 	198 



Vägmärkestillverkare godkända av VVS 

Märkesti liverkare 

Helsingfors central-

fängelses skyltm.leri 

Laatukilpi Oy 

Ma inospyörä 

Adress 	Telefon 

PB 40/Gallervägen 6 	90-735077 

00551 HELSINGFORS 55 

62375 YLIHXRr4 	964-46220 

Bruksmästareväqen 5-7 	90-8012022 

02320 ESBO 32 

Masterkilpi Oy 	Torikatu 44-46 
	

981-221056 

90100 ULEÄBORG 

Rautapaja Oy 	Tyriseväntie 4 
	

943-33015 

42800 HAAPAM.KI 

Rencotuote Oy 	PB 146/Mästarevägen 20 915-148922 

06101 BORGA 10 

Rääkkylän Muovi Oy 	82300 RÄXKKYLX 	973-661451 
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BILAGA 2 

150 m 
	 LAN DSVAC, NR XXX 

_______ 	t)9j 

HhI •tS% 1 

2. km 2AÖm p- 

NXVAR- 	STAUR.AN& 
TERIN& 

(-n3) 	(724) 

HORNFJÄLL 

MÄRKE 
NR 

kIM4tTECKMS 
.S1-cRLK mm 

TEXTSTÖRLEK 
mm 

,*WMÄPK. 
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2 450x 450 
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(TILLTÄND5G\JARLN5 DATERNG OCH UI'JDE..RSKR(FT) 

z 
1 

> 
0 0 

2 

4, 	-J 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

