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4.5 Kioskit 

4.50 Yleistä 

Kioskilla tarkoitetaan näissä ohjeissa yleisen 

tien varrella sijaitsevaa, tien käyttäjiä pal-

velevaa myyntipaikkaa, jossa saa harjoittaa 
kioskikaupasta annetun asetuksen (n:o 230/71) 
6 §:ssä mainittujen tavaroiden myyntiä. Kioski 
voi rakenteeltaan olla joko rakennuslain 131 §:n 

1 momentissa tarkoitettu kevyt rakennelma taik-
ka rakennuslain 130 §:ssä tarkoitettu uudisra-
kennus. Tavaroiden myyntiä saa harjoittaa vain 
erillisestä, yksinomaan kioskikauppaa varten 
varatusta myyntitilasta myyritiaukon kautta sen 
ulkopuolella oleville henkilöille. 

Kioskikaupan harjoittamisesta on annettu sään-
nökset kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta 
sekä automaattikaupasta annetussa asctuksessa 
('436/1969), sellaisena, kun se on 19.3.1971 
muutetussa asetuksessa (230/1971). Lisäksi 
kioskikaupan harjoittamisessa on noudatettava 
terveydenhoitolain ja terveydenhoitoasetuksen 

säännöksiä. 

Kioskin rakentamisessa on noudatettava rakennus- 
lain ja rakennusasetuksen sekä kussakin kunnassa 
voimassa olevan rakennusjärjestykSen säännöksiä. 
Mikäli kioskia on pidettävä rakennuslain 130 
§:ssä tarkoitettuna uudisrakennuksena, on raken-
tamiselle hankittava aina rakennuslupa. Yleensä 
kioski on kuitenkin rakennuslain 131 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu kevyt rakennelma. Tällöin- 
km on kioskin rakentamiseen hankittava rakennus- 
asetuksen 50 §:ssä (kaunpungit, kauppalat) tai 
121 §:ssä (rnaalaiskunnat) tarkoitettu ns. raken-
nustöiden lupa. Rakennusluvan sekä rakennustöl-
den luvan myöntää maistraatti, järjestysoikeus 

tai rakennuslautakunta. 

Tien käyttäjiä palveleva kioski voidaan sijoit-
taa tiehen kuuluvalle liitännäisalueelle, joka 

on varattu tien käyttäjien lepoa ja ravitsemis-
ta taikka ajoneuvojen huoltoa varten. Tähän tar-

vitaan aina tienpitäjän lupa tai tienpitäjän 

kanssa tehtivä sopimus. Sijoitettaessa yleisen 
tien käyttäjiä palvelemaan tarkoitettu kioski 
tie- tai liitännäisalueen ulkopuolelle, haetaan 
kioskille kulkua varten tienpitäjän myöntämä 
yksityisen tien liittymälUpa. Em. kioskin si-
joittamiseen liittyvistä asioista säädetään 
yleisistä teistä annetun lain 3 ja '40-'42 sekä 
50-52 §:ssä sekä yleisistä teistä annetun ase-

tuksen 32 a §:ssä. 

Kioskien sijoittamisesta on myös Suomen Kunnal-
lisliitto antanut ohjeita yleiskirjeellään kun-
nanhallituksille ja rakennuslautakunnille. 

Tien käyttäjiä palvelevan kioskin perustaminen 
edellyttää aina yhteyden ottamista tienpitovi-
ranoaiaisiin ja muihin viranomaisiin tarvitta-
vien lupien hankkimiseksi. 

Jäljempänä annetut ohjeet koskevat kaikkia 
yleisten teiden levähdysalueille sijoitettavia 
tai yleiseen tiehen muutoin liittyviä kioskeja. 

4.51 Kioskien yleiset sijoitusperiaatteet 

Tien käyttäjiä palvelevan kioskin suunnittelus-
sa ja paikan valinnassa tulee palvelunäkökohtien 
lisäksi kiinnittää huomiota myös liikennetek-
nillisiin näkökohtiin. 

Liikenneteknillisessä mielessä kioski on edul-

lista sijoittaa yleisen tien varrelle siten, 
että kioskin liikenneyhteydet voidaan hoitaa 
olemassa olevia liittymiä hyväksi käyttäen. Täs-
sä mielessä kioskit pyritään sijoittamaan mui-
den palvelualueiden ja -laitosten yhteyteen. 
Vain poikkeustapauksessa tulee kysymykseen uu-
den liittymän rakentaminen kioskia varten var-

sinkin liikenteellisesti tärkeillä teillä. 

Kioskia ei pidä sijoittaa siten, että se syn-
nyttää paikallisliikennettä kaukoliikenneväy-

lälle tai sen yli. 
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Kioskien sijoittaminen yleisten teiden varsiI1€ 
tapahtuu yleensä seuraavien periaatteiden 1, Ii 
ja III mukaisesti: 

1 
Levohdysa lue 

0 
Kioski 

Tien liittännäisalueena varatulle levähdys-
alueelle sijoitettu kioski, jonka pitämiseen 
alueella vaaditaan tienpitäjän lupa tai tien- 
pitäjän kanssa tehtävä sopimus. 

0 
K oski 

ökäisalue 

Tiehen kuuluvan levähdys- tai pysäköimis-
alueen viereen sijoitettu kioski, jolloin 
kulkuyhteyden järjestämiseksi alueelta kios-
kille tarvitaan tienpitäjän antama yksityi-
sen tien liittymälupa. Tämä sijoitusperjaa_ 
te tulee kysymykseen kaikilla yleisillä 
teillä. 

L 
Xi osk i 

inen tie 

- - 	 - - - 

Suoraan yleiseen tiehen ytiteydessa oleva 
kioski, jota varten haetaan tienpitiijän 
lupa a) yksityisen tien liittymän rakenta-
miseen yleiseen tiehen, tai ti) yleisellä 
tiellä jo olevan yksityisen tien liittymän 

käyttämiseen myös kioskin liittyniärä. 

aita ohje i den kohd 1 esa i. 52, 	.55, 	. 5i 
on käsitelty kioskin sijoittamista yleisten 
teiden varsille edellä mainittujen sijoitus.- 
periaatteiden mukaan ryhmiteltynä. 

4.52 Kioskin sijoittaminen levähdysalueelle 

Yleisistä teistä annetun lain 5 §:ssä takoite-
tuille tien käyttäjien lepoa ja ravitsemista 
taikka ajoneuvojen huoltoa varten varatuille 
llitännäisalueil1e (esim. levähdysalueille) si-
joitettavista kioskeista on olemassa säännökset 
yleisistä teistä annetun asetuksen 32 a §:ssä. 

Näiden säännösten perusteella kioski voidaan 
sijoittaa levähdysalueelle joko tienpitäjän 
toimesta tai tienpito'iiranomaisen myöntämän 
luvan nojalla. Lupaan voi tieviranomainen liit-
tää. tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja. Tarvit-
taessa voi tienpitoviranomainen tehdä asian-
omaisen kanssa sopimoksen alueen käytöstä, ia-
kentamisesta, liiketoiminnan harjoittamisesta 
ja valtiolle mandollisesti maksettavasta kor-
vauksesta. Sopimuksesta päättää tienpitäjän 
puolesta TVH, joka valvoo että tehtyä sopimusta 
ja lupaehto,ja noudatetaan. Sopimusta ei saa 
siirtää toiselle ilman tienpitäjäi -t suostum -.ista. 

Voidaan siis erottaa toisaalta 1 ii p a m e - 
n e t t e 1 y , jolloin tienpitoviranomainen 
sille esitetyn kioskin sijoittamista koskevan 
hakemuksen johdosta harkintansa mukaan joko hyl-
kää anomuksen tai asettamillaan ehdoilla myön-
tää luvan kioskin sijoittamiseen levähdysalu-
eelle, ja toisaalta s o p i m u s m e n e t- 

t e 1 y, jolloin laaditaan asiaa koskeva kios-
kitoiminnan harjoittajan ja tienpitoviranomai-
sen välinen molemminpuolinen sopimus. 

Kun kioskin kohdalla on kysymys suhteellisen 
pienestä yrityksestä, tulee yleensä kysymyk-
seen pelkkä lupamenettely. Jäljempänä seloste-

taan, milloin sopimusmenettelyä tulisi käyttää, 
sekä mitä asetus säätää tästä menettelystä. 

Kun lupamenettelyssä säännönmukaisesti määrätään 
mihin paikkaan kioski on sijoitettava sekä et-
tä sijoittamisen tulee tapahtua piirikonttorin 
valvonnassa, on katsottava, että luvansaaja 
ryhdyttyään toimenpiteisiin kioskin sijoitta-
miseksi, on myöskin hyväksynyt lupaehdot. Tiil-
löin ei erillisen sopimuksen tekeminen ole tai-
peellista. 
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- 

telya selostetaan taikeiiwiin jäljempana kohdis-

sa 4.52 2i ja .525. 

Tieasetuksen 32 a §:n mukaan on huolehdittava 

siitä, että pysäkiiimistiloja varataan tarvetta 

vastaavasti ja että rakentamisessa ja muutoinkin 

noudatetaan mitä yleisistä teistä annetussa 

laissa ja muualta on erikseen säädetty. 

Mandollisten muiden Ioskiin liittyvien lait-

teiden ja rakenteiden, kuten viemärien, vesi- 

ja sähköjohtojen sijoittamiseen levähdysalueel- 

le tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa ja asias-

sa on noudatettava tienpitoviranomaisen määräyk-

siä. 

i. 521 LIlKENNETIKNlLLISF:T NÄKÖKOIIft\ 

Levähdysalueet ovat tien käyttäjille orkoil 

tuja vähäisiä ulkoilualueita, joilla oleskeL 

saattaa kestää korkeintaan muutaman tunnin 

Levähdysalueet eivät siis ole leirintäalueita, 

vaan niiden tarkoituksena on sijaintinsa ja 

näkövaikutelmansa avulla houkutella matkaili-

joita poistumaan ajoradalta, pysäkiiimään ajo-

neuvonsa ja siirtvmään joksikin ajaksi tien vä-

littdmässä läheisyydessä sijaitsevalle kauniiT] 

näköalapaikalle tai nauttimaan eväitään tuulel-

ta ja pölyltä suojatussa paikassa. 

Levälidysalueelle sijoitettu kioski ei saa muut-

taa edellämainittua levähdysalueeo matkailijoi-

ta palvelevaa luonnetta, vaan kioskin tarkoituk-

sena tulee olla ainoastaan alueen palvelutason 

l)arantaminen. 

Normaalityyppiset levähdysalueet luukitellaan 

alueiden liittymäjärjestelyn perusteella kuvas-

sa 1 esitetyllä tavalla. 

Levähdysalueet ovat liittyinäjärjestelyiltään 

(kiva 1) joko molemmille liikennesuunnille tar-

koitettuja 13, C tai 1)-tyypin alueita tai vain 

yhtä liikennesuuntaa palvelevia A-tyypin aluei-

ta, jolloin alueet sijoitetaan yleensä lähelle 

toisiaan molemmin puolin tietä. 

Järjestettäessä kioskipalvelua kandelle eri puo.-

lilla tietä oleville A-tyypin levähdysalueille, 

tulisi kiinrnallekin alueelle sijoittaa oma kios-. 

kinsa, koska vain toiselle alueelle sijoitettu 

kioski saattaa synnyttää liikenneturvallisuutia 

vaarantavaa, tietä ylittävää jalankulkuliiken-

nettä alueiden välille. 

-- 

_ 

Le ihc'tc u 	 r yTdäre 	yt 

kantatlelle paikallista liikennettä. Tämän vu 

si on vältettävä sijoittamasta kioskia sellai-

selle levähdysalueellc. jolla paikalliset asui-

kaat tulisivat mii 

kiai3KlN IA1IA 	ALI 1iLiIiNlN ALLL1LI 

Levähdysalue muodon 	n-. ao 

alueista (kuva 

- eristysaln 

- pysäköimisH 

- oleskelualu 

Kioski sijoitetaan 	ii 	1\ alidvsaiuecii oleske] 

alueelle sellaiseen paikkaan, jossa se mandol- 

lisimman hyvin sopeutuu vmiriiviitn maisemaan. 

OI•skeluule 

.&- =t 

Kuva 2. Levähdysalue 
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KiOSkifl sijoitta1fl1sta ei saa olla seurauksena 
istut5ten eikä yleensäkään maiseman turmeltu- 

niista. 

Paikka tulee :1 1 ta 5 en, ettei kioski tarpeet-

tomasti aiheuta haittaa oleskelualueen muulle 
käytölle eikä kunnossapid011e. 

Icioskin ja siihen liittyvien varusteiden sijoit-
tamista varten määritetään oleskelualueelta ns. 
kioskialue. Kioskialueen koko nääratään kioskifl 
ja sen varusteiden edellyttämän tilantarpeen 

mukaan. 

KulkuyhteYs pysäköimisalUeelta kioskille tulee 
järjestaä mandollisimman vähäisin raivaamis- ja 
rakentamiStOimeflPiteinl. Mikäli levähdysalueen 
sisäistä hoitoa varten on järjestetty huoltotie, 
saattaa olla tarkoituksenmukaista valita kioski- 

alue tämän tien varrelta. Tällöin kioskin tava-
ratäydennykSet ym. huoltotoimenpiteet voidaan 

suorittaa huoltotietä käyttäen. 

Maapohjan tulisi olla kioskin kohdalla kantava 
ja kuiva. Jos kioskia varten suoritetaan viemii-
röinti-, vesijohtO-, sähkö- tai puhelinasenfluk-
sista johtuvia töitä, tulee kioskin paikkaa va-
littaessa myös nämä tekijät ottaa huomioon. 

Kioskin viilii tömään läl is"yteell jatiesletaan 

kioskin pitäjän toimesta riittäv ä maärä roska-
koreja. Kioskin edustalle voidaan myös si-
joittaa tarpeellinen määrä pöyt.iä sekä istuima. 
Kioski al ueelle voidaan tehdä nurmetuksia ja 15-

tutuks ja tiernestallu hyväkSyi la tovalla. 

Levälulysa 1 eul la ui 	ts a h 1 esk s ta voi daan i 1- 

moittaa tienkäyttäjille "Kioski_tekstilla va-
rustetulla lisäkilvellä, joka kiinnitetilan le-
vähdysaluetta osoittavan opastusinerkin yhteyteen. 

Lisäkilven käyttämiseen vaaditaan aina tienpitä-
jän lupa. Mitään muita tieltä havaittavia tai 
luettavaksi tarkoitettuja opasteita tai mainok-
sia ei saa pystyttää tien varrelle. Myöskään 
levähdysalueella ei saa esiintya mitään erilli-
siä mainostauluja. Hyväksyttävinä voi1aan pitää 

ainoastaan kioskin seiniin kiinnitettäviä kios-
kimyyntiin liittyviä ja ainoastaan alueella kä-
viöiden luettavaksi tarkoitettuja mainoksia se-
kä kioskin nimeä ilmaisevaa nimikilpeä. Mainos-
ten kokonaispinta-ala, sekä nimikilven malli ja 
koko määritellään kunkin tapauksen osalta kios-
km lipa- tai sopimusta koskevissa ehdoissa, 
kuitenkin siten, että mainosten kokonaispinta-
alaksi tulee korkeintaan 2.0 m2 . Kioskin sei-

niin kiinnitettiivien mainosten tulee olla siis-
tejä eivätkä ne saa olla luonnonsuoeltiTain vas- 

1 a j 5 0. 

li. 523 	Xl OSKLN IIAEENNI SLK\ XI (HI 	X KIII.IV\l 

LAt [uLF JA VARIJSTEET 

Kioskin tulee yleensä olla rakennuslain 131 §:n 
tarkoittama kevyt rakennelma, eli rakenteeltaan 
sellainen, että se voidaan tuoda alueelle tai 
poistaa alueelta joko kokonaisena tai helposti 

koottavissa olevina osina. 

Sellaisilla levähdysalueilla, joilla matkailijoi-
den palvelun kannalta katsotaan aiheelliseksi 

järjestää mandollisimman monipuolista kioskitoi-
mintaa, tulee kysymykseen myös edellistä suurem-
man kioskin rakentaminen. Tällöin kokonsa sekä 
raskaamman rakenteensa vuoksi koski voi olla 
uudisrakennus eikä rakennuslain 131 §:n tarkoit-
tama kevyt rakennelma. Uudisrakennuksen rakenta-

misessa tulee noudattaa rakennuslaiSsa uudisra-
kennuksista annettuja säännöksiä. 

Kioskin tulee olla sekä malliltaan että kool-
taan sopusuhtainen ja maisemaan sopeutuva. 

Lujuudeltaan ja paloturvalliSUudeltaan kioskin 
tulee täyttää tällaisille rakenteille ja lait- 
teille asetetut vaatimukset. 

/1. 5211 LIIVAMENETTELY 

Jos kioski halutaan sijoittaa levähdysalueelle 
on asianomaisen kioskinpitäjän hankittava alueen 
käyttöoikeutta sekä kioskin pystyttämistä varten 
kirjallinen lupa tienpitäjältä. Luvan hankkimis-
ta varten tulee kioskinpiiäjän laatia kirjalli-
nen hakemus, joka osoitetaan sen TVL:n piirin 
piirikonttorille, jonka alueella kyseinen leväh-
dysalue sijaitsee. Ennen hakemuksen lähettämistä 
on kuitenkin suotavaa neuvotella alustavasti 
tienpitäjän kanssa kioskitoiminnan perustamis-
mandollisuuksista kysymyksessä olevalle levah-

dysalueelle. 

liakemuskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot: 

- kioskitoiminnan harjoittajan nini ja osoite 
- levähdysalueen sijainti, jolla kioskitoimintaa 

aiotaan harjoittaa 
- ajankohta, jolloin kioskitoiminta tulisi alka-

maan sekä suunniteltu toiminta-aika (kausi- 
luontoinen, ympärivuotinen) 

- selostus kioskiii palvelumuodoista (tärkeim- 
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mät myyntiartikkelit, yleisöpuholin, matka!-
lijoiden neuvonta, we, yms.) 

- sitoumukset (alueen siivouS, kunnossapito, 
wc:n järjestäminen, vuokra). Sitoumuksiin 
liittyvistä yksityiskohdista tulee alusta-
vasti neuvotella jo edeltäkäsin asianomaisen 

anojan ja tienpitäjän kesken. 

Hakemuskirjeen liitteenä tulee esittää seuraa-

vat asiakirjat: 

- levähdysaluetta koskeva kartta (mittakaava 

yleensä 1:500, suurista alueista 1:1000), 
josta tulee käydi selville ehdotettu kioski-

alue 1  ja sille sijoitettava kioski sekä kios- 

erikseen. Levähdysalueen opastusmer-
km yhteyteen voidaan sallia kiinni-
tettäväksi "Kioski-sanalla varustet-
tu lisäkilpi. Kilpi on kuitenkin O1S-

tettava, jos kioski pidetään suljet-
tuna kaksi viikkoa tai sitä Lauemmin. 

Luvansaaja on velvollinen pitämään 
kioskialueen sekä siihen kuuluvat ra-
kenteet, laitteet ja varusteet siisti- 

nä ja asianmukaisessa kunnossa. 

5. 	Liivansaaja on velvollinen edesautta- 

maan järjestyksen säilymistä leväh-
dysalueella. Järjestyshäiriöiden sat-
tuessa luvansaajan on tarvittaessa 
käännyttävä poliisiviranomaisen puo- 

kun kuuluvat varusteet. 
- kioskia koskevat rakennuspiirustukset 	 ua. 
- piirustukset muista laitteista (poydät, penkit, 

we) 

Hakemusta käsitellessään on piirikonttorio sel-
vitettävä, soveltuuko levähdysalue si.Jaintinsa, 	VIi. 

kokonsa sekä 1iikenneteknllisten järjestely- 
jensä puolesta kioskin sijoituspaikaksi, ja täyt-
tääkö suunntelluri kioskin paikka, kioskin raken-
ne, ilikonäkö sekä laitteet ohjeiden vaatimukset. 
Tarpeen mukaan hakijalta voidaan pyytää lisäsel-

vi tyksiä. 

Alueen käyttöoikeutta kioskitoimintaan koskevar 
luvan myöntää yleensä asianomainen TVI:n piiri- 
konttori. Liitteessä 1 on esitetty mallikappale 
luvan myöntämiseen käytettävästä kaavakkeesta. 

Luvassa määritellään hakijan esittämien sitou-
musten lisäksi kulloinkin tarpeelliseksi katsot- 
tavat lupaehdot. Yleisimmin kysymykseen tulevat 

lupaehdot ovat seuraavat: 

1. Lupaan liitettävässä kartassa määritel-

lylle kioskialueelle saa rakentaa vain 
rakennusviranomaisten sekä piirikontto-
rin hyväksynien piirustusten mukaiset 
rakenteet ja laitteet. Piirikonttoiin 
tulee tehdä kioskia ja siihen kuuluvia 
rakntetta koskeviin piirustuksiin hy-
väksymi sme rk innät. 

2. Kioskia ja siihen kuuluvia laitteita 
ja varusteita saa käyttää vain kios- 
keista annettujen säännösten mukaiseen 
nyynt itoimintaan. 

3. Kioskin seiniin kiinnitettävien mai- 	9. 

nosten yhteispinta-ala sekä kioskin 
nimikilven koko ja malli määritellään 
tarkemmin kunkin tapauksen osalta 

i) Kioskialueclla tarkoitetaan sitä kartassa muiiritej-
tyii leväidysalueen rajattua osaa, jollo kiosk-i ja 
siihen kuuluvat varusteet sijoitetaan. 

leen. 
Korvaukseksi kioskialueen käytöstä 
suorittaa luvansaaja tiemestarin nh-
jeiden mukaan kussakin tapauksessa 
edeltäkäsin sovittavat, levähdysalu-
een kunnossapitoon liittyvät tehtävät. 
Xorvaukseksi alueen käytöstä voidaan 
määrätä maksettavaksi rahallinen kor-
vaus. Korvauksen suuruutta määrättäes-
sä on otettava huomioon kohdassa 6a 
määritellyt kunnossapitotehtävät, ra-
kennettavien rakennelmien koko, alueen 

minnasta aiheutuu kohtuutonta haittaa 
levähdysalueen käytölle tai vaaraa 
liikenneturvallisuudelle, tienpitäjäl-
lä on oikeus irtisanoa lupa päättyväk-
si yhden vuoden kuluttua irtisano-

misesta. Km. haitaksi voidaan katsoa 
mm. se, että levähdysalueesta muodos-
tuu vastoin ennakkokäsityksiä paikal-
listen asukkaiden kokoontumispaikka 
ja syntyy mandollisesti järjestyshäi-
1'! ö itä. 
Lupa myönnetään määräaikaisena, kuiten-
kiji korkeintaan viideksi vuodeksi ker-
rallaan. Mikäli luvansaaja haluaa lu-
pa-ajan umpeenkuluttua jatiaa kioski- 
toimintaa ko. levähdysalueella, luvan- 
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suuruus ja alueen sijainti. 

7. Jos luvansaaja on sitoutunut - sen 
lisäksi mitä kohdassa 6a edellyte-
tään 	suorittamaan alueen kunnossa- 
pitoon liittyviä muita tehtäviä, voi-
claan niistä tehtävistä maksaa hänelle 
kohtuulliseksi katsottava rahallinen 
korvaus, joka määritellään tässä koh-
dassa. 

8. Jos luvansaaja ei täytä lupaehtoja, 
on tienpitäjällä oikeus irtisanoa lu-
pa päättyväksi yhden kuukauden kulut-
tua irtisanomisesta. Mikäli kioskitoi- 
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saajan tulee hyvissä ajoin ja viimeis-

tään 1 kk ennen lupakauden päättymistä 

toimittaa piirikonttorille kirjallinen 

uudistushakemus. 

io. Luvansaajalla on oikeus irtisanoa lu- 

pa päättyTieeksi yhden kuukauden kulut- 

tua irtisanomisesta. 

11. Lupa-ajan päättyessä, joko lupaehtojen 

mukaisesti, luvansaajan irtisanomisen, 

taikka tienpitäjän irtisanomisen joh- 

dosta, tulee luvansaajan kuukauden ku- 

luessa lupa-ajan päättymisestä siirtää 

kioski ja siihen kuuluvat laitteet 

pois alueelta, mikäli asiassa ei tien- 

pitäjän kanssa toisin sovita. Luvan- 

saaja on velvollinen siistimään alueen 

tiemestarin hyväksymään kuntoon, jon- 

ka jälkeen hänen katsotaan myös vapau- 

tuneen alueen kunnossapitoa koskevista 

velvollisuuksistaan. Mikäli tätä ehtoa 

ei noudateta, on tienpitäjällä oikeus 

suorittaa em. työt luvansaajan kustan- 

nuksella. 

12. Lupaa ei saa siirtää toiselle ilman 

tienpitäjän suostumusta. 

13. Kioskin pystyttäminen edellyttää, että 

luvansaaja hankkii myös muut kioskia 

varten tarvittavat luvat. Mikäli kios- 

km 	tarkoituksenmukainen sijoittaminen 

edellyttää, voidaan lupaan sisällyttää 

myös oikeus rakentaa alueelle yleisis- 

tä teistä annetun lain 41 §:n suoja- 

aluetta koskevan säännöksen olematta 

esteenä. 

4. 25 SOPIMUSMENETTELY 

Yleisistä teistä annetun asetuksen 32a §:n mu-

kaan on tienpitoviranomaisen tarpeen vaatiessa 

tehtävä kioskitoiminnan harjoittajan kanssa so-

pimus tiet. ja liitännäisalueen käyttämisestä, 

kioskin rakentamisesta, liiketoiniinnan harjoit-

tamisesta ja valtiolle mandollisesti maksetta-

vasta korvauksesta. Sopimuksen tekemistä varten 

on pyydettävä tarjouksia luotettavilta, vakav,-

raisilta ja ammattitaitoisilta yrittäjiltä ja 

on sopimus tehtävä sen yrittäjän kanssa, joka 

asetetussa määräajassa on antanut liikenteen 

ja matkailun vaatimukset sekä käyttiitarkoituk-

sen edellyttämät palvelutason huonioon ottaen 

yleisen edun kannalta sopivimman tarjouksen. 

Edellä tarkoitettu sopimus on tehtävä aina sil-

loin, kun laitteita, rakenielmia tai rakennuk-

sia rakennetaan tienpitäjän toimesta. Muissa 

tapauksissa on sopimusmenettelyn käyttö harkin-

nanvaraista. Tarkoituksenmukaista on käyttää 

sopimusmenettelyä silloin, kun levähdysalueelle 

on pyrkimässä useita kioskitoiminnan harjoitta-

jia. Sopimuksen tekeminen tulee kysymykseen 

myös silloin, kun alueelle on tarkoitus raken-

taa sellainen kioski, joka kokonsa ja raken-

teonsa puolesta edellyttää rakennuslain 130 §:n 

mukaan rakennusluvan hankkimista. 

Piirikonttorin tehtäviin kuuluu sopimuksen vai-

mistelu. Tällöin piirikonttorin tulee pyytää tar-

jouksia luotettavilta vakavaraisilta ja ammatti-

taitoisilta yrittäjiltä. Jos kysymykseen tulevat 

yrittäjät ovat jo oma-aloitteisesti hakeneet lu-

paa piirikonttorilta, ei eril1isten tarjouspyyn-

töjer tekeminen ole kuitenkaan välttämätöntä. 

Piirikonttori lähettää kysymykseen tulevat tar-

joukset oman lausuntonsa ohella tie- ja vesira-

kennushallitukselle, joka lopullisesti ratkaisee 

kenen kanssa sopimus tullaan tekemään. 

Sopimusehtojen osalta viitataan siihen, mitä 

edellä kohdassa 4.524 on esitetty lupaehdoista. 

4.53 Kioskin sijoittaminen Jevähdys-tai 
pysäköin 

Kioski voidaan 

misalueen viereen Lie- tai iiitiujiiuisaiueen n] 

kopuolelle siten, että kioski palvelee levähi\ 

tai pysäköimisalueen käyttäjiä. Tällöin kioski: 

sijoittatniseen ei sovelleta yleisistä teistä 

annetun aseluksen 32 a §:n säännöstä. Levähd\ 

tai pysäköimisalueelta kioskin sijaintipaihH 

järjestettävöli kulkuyhteytlä varten tarviiuu 

kuitenkin aina yleisistä teistä annetun lain 

52 §:n mukainen yksi tyisen tien ii t tymä1upn 

Lupa on välttämätön, vaikka kiilkuyliteyden 	- 

jestänhinen ei edellyttäisiki'aii 	ars inulsia Iii- 

ymän rakentamista inlenpi tel 

liittymuilupaan sisölivi tiiiH 	no t Ii puel ii 	Is j 

kai soi 1 avO eli 	jo. 

1 RI 	\I 	L 	1 1 	1 	\.\k 	:1 	]lI 

1eviihdvs- tai pysäköimisalueen viereen s iji - 

tettu kioski palvelee tien kiivi tti.j iii periani- 

teessa samalla livi1i 	kuin 1l\lli(l\'silhii€OI 1 

II 	Is 	Sis 1 

1 	lissi sia 	ali 	\al alaan 

liii t\ieii 	11 	kiiiitkjijiljsin tilikiikulijiji 
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periaatteita, joita on jo esitetty kohdassa 

'f.521. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon 

myös jäljempänä esitettävät näkökohdat. 

Ilarkittaessa kioskin sijoittamista pysäköimis-

alueen viereen tulee kiinnittää huomiota pysä-
kdinijsalneen kokoon sekä alueen 1 i ii tvniiiitjr lea- 

jo 	Ihonui Lodii 	.trkoi Liikaiiiiimha .11011 ja ympo 

todn soveltuva. Liittymä voidaan myöntää jal 

kulku- tai ajoneuvoliittymänä. Liittymälupaan 

voidaan sisällyttää tarpeelliseksi katsottavi 

ehtoja. Tällöin voidaan mm. liittymän käytöl 

asettaa tiettyjä rajoituksia. Lisäksi voidaar 

sopia levähdys- tai pysäköimisalueen s1istin 
pilo\1l\oll i(leatil 	(hij v01v)1 1 iauudeata 

'hintLto 	lU:lIu kijiki ItuJj 	sek 	-3:lie 

kijorma-aufolle tarkoilettu. Liittymäjärjeste-. 

lyiltaan sopivia alueita ovat a,joradasta eril-

lään olevat alueet eli A, B C ja II tyypin 

alueet. Sensijaan välittömästi ajorataan liit-

tyvien pysäköimisalueiden viereen ei tulisi 

järjestää kioskipalvelua, koska nämä alueet ovat 

verrat tain pieniä. 

Kioskia varten järjestetään levähdvs- tai pysä-

köinhisalueelle yksityisen tien liittymä. Koska 

kulkuyhteys on tarkoitettu lähinnä jalankulki-

joille, ei liittymän rakentaminen aina ole vält-

tämätöntä. Mikäli sivuojan tai maaston epätasai-

suuden vuoksi liittymän teko edellyttää rakenta-

mistoimenpiteitä, mitoitetaan liittymä jalankul-

kijoita silmälläpitäen, ottaen kuitenkin huomioon, 

että kioskin huoltotoimenpiteet saattavat edel-

lyttaä myös ajoneuvon pääsymandollisuutta alueel-

ta kioskille. 

Kioskin paikan valinnassa tulee ottaa huomioon, 

että kulkuyhteys voidaan järjestää aiheuttamat- 

ta sanottavasti haittaa alueen muulle käytölle. 

'i. 532 LII TTYMXLU!'A JA LUPAEHDOT 

Liittymälupahakenius osoitetaan asianomaiselle 

TVL:n piirikonttorille. liakemuskirjelmän tulee 

sisältää soveltuvilta osiltaan vastaavat tiedot 

kuin haettaessa lupaa kioskin sijoittamiseen 

levähdysalueelle (kohta i.52 1i). ilakemuksen liit-
teenä tulee esittää kartta (mittakaava 1:1000 - 

1:500), josta käy selville ehdotettu kioskin 

sijainti levähdys- tai pysäköimisalueeseen näh-

den, sekä kioskia koskevat rakenntispiirustukset. 

Hakemusta käsiteltäessä on selvitettävä, sovel-

tutiko levähdys- tai pysäköimisalue ja sen ympä-

ristö anottuun tarkoitukseen ottaen huomioon 

alueen koon, sijainnin sekä liittymäjärjestelyt. 

Samoin selvitetään, onko kioski rakenteeltaan 

4.54 kioskiri sijoittan. 
tiehen liittyväks: 

Kioski voidaan sijoitto 

teen siten, että kioskilta on kulkuyhteys ylI 

selle tielle joko olemassa olevan tai ko. tai 

koitusta varten rakennettavan yksityisen tiei 

lilttymän kautta. Edellä mainittua kioskin si-

.joittamisperiaatetta ei yleensä voida pitää suo-

tavana varsinkaan pääteillä, joilla liittymien 

lukumäärä pyritään rajoittamaan liikenneturvalli-

suussyistä mandollisimman vähäiseksi. 

Uuden yksityisen tien liittymän perustamiseen 

haetaan yleisistä teistä annetun lain 52 §:n 

mukainen liittymälupa. Lupa anotaan myös sil-

loin, kun olemassa olevaa yksityisen tien liit-

tyrnää aiotaan käyttää kioskin liittyniänä. Liit-

tymälupaan voidaan Sisällyttää tarpeelliseksi 

kaisottavia ehtoja. Kioskin pitäjä voidaan mm. 

velvoit -taa varustaniaan ko. alue riittävillä py-

siiköimistiloil la. 

'i.S'il LIIKEN1T:TEKNILLISET NÄKÖKOHI)\ 

Kioskia ei pitäisi yleensä sijoittao 	1. 

palvelulaitoksena tien varteen. Se sopii luon-

teeltaan paremmin jonkin muun palvelulaitoksen, 

levähdys- tai pysäköimisalueen yhteyteen. Täl-

löin ei myöskään synny uusia liittymiä. 

Eräissä poikkeustapauksissa saattaa kuitenkin 

olla perusteltua sijoittaa kioski erillisenä 

laitoksena palvelemaan tienkäyttäjiä. Kioskilla 

tulee tällöin olla kunnollinen liittymä ja riit-

tävästi pysäköimistilaa, etteivät kioskin asiak-

kaat pysäkiii autojaan yleiselle tielle. Tämä 

seikka on tärkeä varsinkin etuajo-oikeutetuilla 

teillä, joiden ajoradalle pysäköiminen on kiel-

letty. Kioskin sijoituspaikalle ja kioskin ii 

tymälle asetetaan liikenneteknillisessä mielI 

sä yhtä. korkeat vaatimukset kuin inajoitus- jo 
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ravitSeinisi iikkett 	ehä leirini loi iii! ii koske- 

vissa ohjeissa on es it e tty. 1 ) Erikoisesti tu-

lee kiinnittää huomiota siihen, etiä kioski ja 
siihen liittyvät laitteet sijoitetaan nakemä-
ja suoja-alueen ulkopuolelle.KiOSkiallleen tu-

lee olla riittävän suuri, jotta sinne voidaan 

varata tarpeellinen niilirä pysitko i mts pai kkoj a,. 

',.5'i2 LIITTYMALU1'A 

Vnneii 1 i itt vniiiliivaii hakemis ta voidaan ottaa yö-

teyttä asianomaiseen TVk:n piirikonttoriin ja 
alustavasti neuvotella liittymäluvafl myontämi-

seen sekä kioskin ja sen liittymän suunnitteluun 

ja rakentamiseen liittyvistä seikoista. Tallöin 

voidaan myös neuvotella mandollisista sitouniuk-
sista, joita hakijan olisi tehtävä liittymälu-

paa hakiessaan. 

Liittymälupahakemus käsitellään piirikonttorissa 

kuten muutkin palvelulaitosten liittymälupa-asiat. 

Kioskin liittymälupahakemuS osoitetaan asianoma!- 
1) TVh:n yleisten teiden suunnittelua koskevat ohjeet, 

selle TVL:n piirikonttorille. Hakemus tulee laa- 	kohta 111 'i.3 tai eriLlispainos TVH no 2.1i27 

tia palvelulaitosten 1 i,tvlral,viiil ,,nomisla kas- 	 IVa1VaU raa.Illa k 

i en oh 	1 den 	ninh 
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TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	päiväys 	No 

_____________________________ niirikonttori 

luvansaaj a 

Viitekirjeessä esittämänne hakemuksen johdosta on TVL:n __________________________________ 
piirin piirikonttori päättänyt myöntää Teille yleisistä teistä annetun asetuksen 32 a 

perusteella luvan kioskin sijoittamiseen _____________________ kunnassa valta/kantatien no 
_____________ tieosalla ____________ km:llä _______________ sijaitsevalle levähdysalueelle 

sekä aLieen käyttämiseen kioskitoiminnan harjoittamista varten seuraavilla ehdoilla: 

1. Luvansaaja saa sijoittaa oheisessa kartassa merkitylle kioskialueelle seuraavat raken-

nusviranomaisten sekä piirikonttorin hyväksymien piirustusten mukaiset rakenteet, lait-

teet ja varusteet: ______________________________________________________________________ 

Em. laitteet ja rakenteet tulee sijoittaa karttaan merkityille paikoille. 

2. Kioskia ja siihen kuuluvia laitteita ja varusteita saa käyttää vain kioakeinta enntto-

jen säännösten mukaiseen toimintaan. 

3. Kioskin seiniin saa kiinnittää korkeintaan _________ m 2  ainoastaan kioskU 	KavojIo- 

den luettavaksi tarkoitettuja mainoksia, jotka liittyvät kioskin toimintaan. oinokset 

eivät saa olla luonnonsuojelulain vooisia. i:uito 	irokoia ei ;aa eijoitt.o 

eikä myöskään yleisen tien varrelle. 

Kioskiin saa kiinnittöä nimikilven, onka tolee olla malliltaa,. ja koolt 	.- 

Luvansaaja saa asettaa tämän luvan liitteenä olevan piirustuksen mukaiset KIOSKI-lisä-

kilvet levähdysalueen opastusmerkkien yhteyteen. Lisäkilpi tulee poistaa. mil'nin kioski 

suljetaan pitemmäksi kuin kanden viikon ajaksi. 

4. Luvansaaja on velvollinen pitämään kioskin asianmukaisessa kunnossa askö v 

laitteineen siistinä. 

5. Luvansaaja on velvollinen edesauttarnaan järjestyksen säilymistä levähdysalueella ja myös 

tarvittaessa kääntymään poliisiviranomaisten puoleen. 

6.a Korvaukseksi kioskialueen käytöstä suorittaa luvansaaja tiemestarin ohjeiden mukäan 

seuraavat levähdysalueen kunnossapitoon kuuluvat tehtävät: _______________________ 

6.b Korvaukseksi alueen käytöstä suorittaa kioskinpitä,jä 
	

mk/vuosi, joka on 

maksettava 

7. Muut kuin kohdassa 6a määriteltyjen kun.nossapitotehtävien suorittamiseen liittyv 	ehon 4  
sekä luvansaajalle niistä maksettava korvaus: ____________________________ 	_____ 

III 4.5-Liite 1 



8. Jos luvansaaja ei täytä lupaehtoja, on tienpitäjällä oikeus irtisanoa lupa päättyneeksi 

yhden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Mikäli kioskitoiminnasta aiheutuu kohtuutonta 

haittaa levähdysalueen käytölle tai vaaraa liikenneturv.11isuudelle, tieripitäjällä on 

oikeus irtisanoa lupa päättyneeksi yhden vuoden kuluttua irtisanomisesta. 

9. Tämä lupa on voimassa vuoden _________ loppuun saakka. Mikäli luvansaaja haluaa lupa- 

ajan umpeenkuluttua jatkaa kioskitoimintaa ko. levähdysalueella, luvansaaj 	tulee 

hyvissä ajoin, ja viimeistään yksi kuukausi, ennen lupakauden päättymistä toimittaa 

piirikonttorille kirjallinen uudistushakemus. 

10. Luvansaajalla on oikeus irtisanoa lupa päättyneeksi yhden kuukauden kuluttua irtisano-

misesta. 

11. Lupa-ajan päättyessä, joko lupaehtojen mukaisesti luvansaajan irtisanomisen, tai tien- 

pitäjän irtisanomisen johdosta tulee luvansaajan kuukauden kuluessa lupa-njan päätty-

misestä siirtää kioski ja siihen kuuluvat laitteet pois alueelta, mikäli asiasta ei 

tienpitäjän kanssa toisin sovita. Luvarisaaja on velvollinen siistimään alueen tiemes-

tarin hyväksymään kuntoon, jonka jälkeen hänet katsotaan vapautuneeksi alueen kunnossa-

pitoon koskevista velvollisuuksista. 

12. Tätä lupaa ei saa siirtää toiselle ilman tienpitäjäri suostumusta. 

13. Kioskin pystyttäminen edellyttää, että luvansaaja nyt myönnetyn luvan lisäksi hankkii 

muut tarpeelliset luvat. 

14. Tämä lupa käsittää/ei käsitä oikeutta rakentaa tien suoja-alueelle.. 

15. 

LIITTEF. 

Kartta 

KIOSKI-lisäkilven piirustukset 



Kioskit 
"Kiosk- lisäkilven käyttö levähdysalueen opastusmerkit yhteydessä 
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Liskilven rakenne, materiaali ja varit tulee olla 

samat kuin Ievähdysalueen opastusmerkissö 
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