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TIIVISTELMÄ
Tienvarsimainonta on paikoin päässyt riistäytymään käsistä. Tienvarsimainonnan nopeaan ja vaikeasti hallittavaan lisääntymiseen ovat olleet syynä mm. valvonnan puute, tietämättömyys toiminnan luvanvaraisuudesta,
lainsäädännön hajanaisuus ja siinä tapahtuneet muutokset, vähäinen tiedottammen sekä välinpitämätön suhtautuminen luvattomaan ulkomainontaan.
Vuonna 2001 ympäristökeskuksille tehdyn kyselyn mukaan asemakaavaalueiden ulkopuolella yleisten teiden varsilla oli arviolta 3000-3500 mainosta, joista luvattomia oli noin kolme neljäsosaa. Ympäristökeskukset ovat käsitelleet 150-200 poikkeuslupahakemusta vuodessa, joista noin kolmasosa
on johtanut myönteiseen päätökseen ja suurin osa on pystytty käsittelemään/ratkaisemaan puhelinyhteyden perusteella.
Ulkomainonnalla on alueellisesti erilaiset tarpeet. Suurilla kaupunkiseuduilla
ulkomainonnalla on iso kaupallinen merkitys. Matkailumaakunnissa ulkomainonta toimii kaupallisten arvojen lisäksi enemmän opastuksen täydentäjanä.
Tienvarsimainonnan toimintalinjat on laadittu uuden maantielain pohjalta.
Tiehallinto tarvitsee toimintalinjoja sekä lupakäsittelyn tasapuolisuuden ja
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi että liikenneturvallisuusvaatimusten
täyttämiseksi.

Tienvarsimainontaa koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden 2006 vaihteessa.
Uuden maantielain voimaantulon myötä tienvarsimainontaa koskevat säädökset siirtyvät luonnonsuojelulaista maantielakiin. Tiehallinnosta tienpitoviranomaisena tulee poikkeusluvan myöntäjä asemakaava-alueen ulkopuolella, asemakaavan mukaisella tieliikennealueella. Ennen mainoksen asettamista koskevan asian ratkaisemista Tiehallinnon on pyydettävä alueellisen
ympäristökeskuksen ja kunnan lausunnot.
Lupaviranomaistehtävien toimintatapojen määrittelemiseksi Tiehallinto on
laatinut tienvarsimainonnan toimintalinjat. Toimintalinjoilla kuvataan Tiehallinrion menettelyt tienvarsimainosten lupakäsittelyssä, tienvarsimainonnan
kokonaisuuden hallinnassa ja siirtymävaiheen hoitamisessa.
Toimintalinjat on laadittu Tiehallinnon keskushallinnossa. Työtä varten muodostettiin asiantuntijaryhmä, jossa oli keskushallinnon lisäksi yhteistoimintaalueiden edustus.
Työryhmän puheenjohtajana toimi Teuvo Kela Tiehallinnon Asiantuntijapalveluista ja jäseninä Ulla Alapeteri Lapin tiepiiristä, Keijo Pulkkinen Oulun tiepiiristä, Jukka Tamminen Kaakkois-Suomen tiepiiristä, Tapani Sipilä Turun
tiepiiristä, Heidi Hiliner ja 011iHaavisto Asiantuntijapalveluista. Työryhmän
asiantuntijasihteereinä toimivat JP-Transplan Oy:stä Heimo Rintamäki ja
Johanna Järvinen.

Helsinki, joulukuu 2005
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1 JOHDANTO
Tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien varteen sijoitettua mainosta, ilmoitusta, julistetta tai muuta sellaista laitetta tai rakennelmaa, jonka kuva- tai tekstimuotoinen informaatio on tarkoitettu pääasiallisesti tienkäyttäjien nähtäväksi.
Uuden maantielain voimaantulon myötä tienvarsimainoksia koskevat säädökset siirtyvät luonnonsuojelulaista maantielakiin. Maantielain 52 §:ssä
säädetään tievarsimainonnasta ja -ilmoittelusta seuraavasti:
"Asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja
rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty
maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena."
"Edellä 1. momentissa tarkoitettu kielto ei koske kokous-, tiedotus-, huvi- tai
muuta sellaista tilaisuutta taikka vaaleja tai kansanäänestystä koskevaa IImoittelua eikä rakennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua
paikalla harjoitettavasta toiminnasta ja siellä myytävistä tuotteista."
"Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ennen mainoksen asettamista koskevan
asian ratkaisemista on tien pitoviranomaisen pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksenja kunnan lausunto."

Tienvarsimainonta on lähtökohtaisesti lailla kiellettyä. Mainosten sijoittelu
tieliikenneväylien varrelle on mandollista ainoastaan poikkeusluvalla. Luvan
voi saada, jos mainos ei vaaranna liikenneturvallisuutta, sopeutuu mandollisimman hyvin ympäristöönsä ja on liikenteen opastuksen, matkailun tai
muun sellaisen syyn kannalta tarpeellinen.
Lakimuutoksen seurauksena Tiehallinto on jatkossa lupaviranomainen
myönnettäessä poikkeuslupia asemakaava-alueen ulkopuolelle ja asemakaava-alueella, kun on kyse mainoksen sijoittamisesta tieliikennealueelle tai
kiinnittämisestä tiehen kuuluvaan laitteeseen. Muussa tapauksessa asemakaava-alueella lupaviranomaisena toimii kunta.
Tiehallinto hankkii ennen lupa-asian ratkaisemista lausunnot alueelliselta
ympäristökeskukselta ja kunnalta, jotka arvioivat mainoksen sopeutumista
luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön ja liikenneympäristöön. Kuntaa pyydetään lausunnossaan kiinnittämään huomiota siihen, onko mainos
matkailullisesti merkityksellinen eli tukeeko se paikallista matkailupalvelutar jontaa ja sen tunnettavuuden parantamista.
Kunnan on pyydettävä Tiehallinnolta lausunto tilanteessa, kun se harkitsee
poikkeusluvan myöntämistä asemakaava-alueella olevalle mainokselle, joka
sijoittuisi tieliikennealueen ulkopuolelle ja mainoksen informaatio tulisi suuntautumaan tarkoituksellisesti maantien käyttäjille.
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Kuva 1. Mainosten pääasiallinen lupamenettely.

Tässä asiakirjassa määritellään tienvarsimainonnan toimintalinjat. Tiehallinto
tarvitsee toimintalinjoja ohjeistamaan uutta rooliaan tienvarsimainosten poikkeuslupia myöntävänä viranomaisena. Toimintalinjoilla varmistetaan lupamenettelyn tasapuolisuus ja yhdenmukaisuus sekä liikenneturvallisuusvaatimusten toteutuminen. Lupakäsittelyn tueksi annetaan perustelut luvan
myöntämiselle ja kieltämiselle sekä määritellään menettelytavat luvattoman
mainonnan osalta.
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2 TAVOITTEET
Tiehallinnon tavoitteena tienvarsimainonnan osalta on luoda turvallinen ja
esteettinen tieympäristö, jossa ei ole luvattomia mainoksia. Tavoitteeseen
pyritään vuorovaikutteisella ja suunnitelmallisella toiminnalla yhteistyössä eri
tienvarsimainonnan sidosryhmätahojen kanssa..
2.1 Turvallisen liikenneympäristön varmistaminen
Liikenneturvallisuus on Tiehallinnon toiminnan keskeinen tavoite. Tienvarsimainonnan viranomaiskäsittelyn lähtökohtana on turvallinen liikenneympäristö.
Tienvarsimainonta voi osana muuta tiekäyttäjäinformaatiota vaarantaa liikenneturvallisuutta ja tehdä liikenneympäristön sekavaksi. Mainos voi aiheuttaa näkemäesteen peittäessään vapaan näkemän tiejaksolla tai liittymässä
ja sekoittumisriskin muistuttaessaan liikennemerkkiä tai valo-opastetta. Mainos voi lisäksi aiheuttaa kuljettajan tarkkaavaisuuden vähenemisen kiinnittäessään kuljettajan huomion pois liikenteestä tai liikenteen ohjauksesta. Tämän vuoksi tienvarsimainonnan tarvetta on arvioitava kriittisesti. Matkailullisun perusteisiin ja tien palveluihin liittyvä mainonta tulee pyrkiä sijoittamaan
tiejaksoille, joilla virallisten liikenteenohjauslaitteiden määrä on vähäinen.
Mainoslaitteiden pystytys ja hoito on osa luikenneympäristön turvallisuutta,
sillä ylläpitotyöhön liittyvien ajoneuvojen pysäköinti maantien varteen aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin. Kulkuyhteydet kohteelle ja huoltoajoneuvojen
pysäköimispaikat ovat seikkoja, joihin Tiehallinto tulee uusien lupahakemuksien käsittelyssä kiinnittämään huomiota.
2.2 Esteettisen liikenneympäristön toteuttaminen
Tienvarsimainonta vaikuttaa liikenneympäristön estetiikkaan, siihen millaisena tienkäyttäjät kokevat tietä ympäröivän maisema-alueen. Hyvin hoidettu
rakennettu miljöö ja kaunis ympäristö ovat kuntien ja seutujen menestystekijöitä.
Tienpitäjänä Tiehallinto on vastuussa tienpidon ja osaltaan myös liikenteen
ympäristövaikutuksista. Maantielain 52 §:n puitteissa Tiehallinnolle siirtyy
myös vastuuta siitä, että tienvarsimainos sopeutuu liikenneympäristöön.
Maanteiden varsilla on arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä ja
arvokkaita luontoalueita, joiden olemassaolo tulee tuntea ja ottaa huomioon
poikkeuslupakäsitt&yssä.
2.3 Ei luvattomia tienvarsimainoksia
Tienvarsimainontaa hallitaan tekemällä ulkomainontaa koskeva lainsäädäntö, luvansaannin edellytykset, opastusjärjestelmän hyödyntämismandollisuudet sekä luvattomien tienvarsimainosten poistamismenettelyt kaikille tutuiksi. Ensisijaisesti tuloksiin pyritään ennakoivalla asiakaslähtöisellä toiminnalla.
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3 TOIMINTALINJAT
Toimintalinjat painottavat tienvarsimainonnan lupatietojen laadukasta hallintaa, lupapäätöksien yhdenmukaisuutta sekä poikkeuslupien määrän pitämistä kohtuullisena suunnitelmallisella ja vuorovaikutteisella toiminnalla.

3.1 Tienvarsimainontaa hallitaan vuorovaikutteisella toiminnatla
Vuorovaikutteisuus on toiminnan keskeinen periaate. Vuorovaikutteinen toiminta käsittää sekä vuoropuh&un sidosryhmien kanssa että tiedottamisen ja
varsinaisen asiakaspalvelun. Säännöllisellä vuoropuhelulla varmistetaan,
että kaikki osapuolet tuntevat toistensa tarpeet ja toimintatavat. Yhteistyöllä
on mandollista löytää ennakoivasti osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Yhteistyömallina voi olla esimerkiksi lupa- ja lausuntoviranomaisten yhteistapaamiset, alan toimijoille suunnatut infotilaisuudet sekä kuntien kanssa järjestettävät taajamien sisääntuloväylien "siistimiskampanjat".

Kuva 2. Tienvarsimainontaa hallitaan vuorovaikutteisella toiminnalla.

Tiedotus
Tiedottaminen tienvarsimainonnan toimintatavoista ja niiden kehittymisestä
on suunnitelmallista ja säännöllistä. Keskeisille sidosryhmille tiedotetaan
menettelytapojen, ohjeistuksen ja tienvarsimainonnan yleistilanteen kehitty misestä. Lupaviranomaistehtävien käynnistymisvaiheessa tiedotetaan menettelytapojen vaiheittaisesta käyttöönotosta. Informaatiota jaetaan sekä
Tiehallinnon yleisinformaation osana että erityisesti tienvarsimainontaa koskevana täsmätiedotuksena. Tienvarsimainonnasta ylläpidetään tarvittavaa
ohjeistusta, joka on helposti asiakkaiden saatavilla mm. Tiehallinnon verkkosivuilla.
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Neuvonta
Yhteydenottovaiheen perusteellinen ja asiantunteva neuvonta vähentää sekä luvatonta mainontaa että poikkeuslupaprosessin tarvetta. Tiehallinnossa
tienvarsimainontaa koskevat tiedustelut, aloitteet ja lupahakemukset ohjataan nimetyille lupakäsittelijöille. Tiehallinnon lupapalvelut ovat nettobudjetoitua toimintaa. Luvista peritään liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksen mukainen omakustannusarvoon perustuva hinta. Lupakäsittelijät esittelevät asiakkaalle, reunaehdot ja vaihtoehtoisia ratkaisutapoja. Oleellisia tekijöitä ohjaamaan päätöksentekoa ja menettelytapojen valintaa ovat mainoksen tarkoitus, sijainti, sisältö ja tukeeko mainos paikallista ja tienvarren palvelutarjontaa. Lyhytaikaiset tapahtumailmoitukset, joihin saattaa liittyä tilapäisiä liikenteenohjausjärjestelyjäkin, eivät sisälly tässä käsiteltyyn poikkeuslupamenettelyyn.
Ajantasainen tiedon hallintajärjestelmä
Vuorovaikutteisen toiminnan apuvälineenä toimii ajantasainen tiedonhallintajärjestelmä, jonka avulla lupakäsittelijä voi arvioida tienvarsi-informaation kokonaistilannetta tieverkon eri osissa. Ajantasainen lupatieto helpottaa ja yhtenäistää ennakoivaa neuvontaa ja tarvittavaa lupakäsittelyä.
Alkuvaiheessa kaikista tienvarsimainoksista - sekä luvallisista että luvattomista - tehdään tierekisteriin tietokanta, johon viedään tiedot mainoksen sijainnista (tieosoite, o/v, etäisyys tiestä), onko mainos luvaton vai luvallinen,
mandollinen omistajasta. Ympäristökeskuksien voimassa olevat poikkeusluvat viedään järjestelmään omalla tunnuksella. Myöhemmin tietokannassa
ylläpidetään tiedot sekä myönteisistä että kielteisistä poikkeusluvista; tierekisteri, dokumenttien hallintajärjestelmä ja linkit tiestön stilikuviin.
3.2 Yhdenmukaisilla arviointiperusteilla varmistetaan tasapuolisuus ja yhtenäisyys
Yhdenmukaisilla arviointiperusteilla varmistetaan asiakkaiden tasapuolinen
kohtelu ja tienvarsimainonnan valtakunnallinen yhtenäisyys. Toisaalta yhtenäisellä ohjeistuksella helpotetaan myös lupakäsittelijöiden työtä.
Lupaehdot
Poikkeusluvan myöntämisen ensisijaisena perusteena on liikenneturvallisuus. Lisäksi tievarsimainoksen tulee sopeutua ympäristöön. Muita poikkeusluvan arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat tienvarsi-informaation kokonaismäärä kyseisellä tiejaksolla, mainoslaitteen tekninen toteutus, mainoksen
sisältö ja työturvallisuus. Poikkeuslupa on määräaikainen, ja lupa myönnetään 3-5 vuodeksi. Yksityiskohtaiset lupaehdot on määritelty tienvarsimainonnan käsikirjassa ja menettelytapaohjeessa.
Poikkeuslupaa ei liikenneturvallisuussyistä myönnetä tiealueelle, näkemäalueelle tai liittymäalueelle. Tienvarsimainoksia ja ilmoituksia ei myöskään
sallita tie-, ja liikennealueella olevissa rakennelmissa, laitteissa ja varusteissa, joita ovat liikennemerkit, kaiteet, meluesteet, sillat ja tunnelit. Mainostaminen on kiellettyä myös valaisinpylväissä, mutta poikkeuksellisesti voidaan
taajamaympäristössä tehdä sopimuksia pylväsmainoksille. Linjaautopysäkkien odotuskatoksissa esiintyvien mainosten osalta voidaan tehdä
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myös sopimuksia. Muita päätöksentekoa ohjaavia tekijöitä ovat mm. nopeusrajoitus, liikennemäärä, liikenteen koostumus sekä liittymätiheys ja informaation kokonaismäärä tiejaksolla. Tienvarsimainos ei saa muodoltaan tai väriltään olla sellainen, että se voidaan käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteenohjauslaitteeksi. Mainoksen tulee olla sidoksissa tienvarren palveluihin tai muuten tukea tien käyttöä.
Tienkäyttäjien opastus tapahtuu Tiehallinnon virallisten opastusmerkkien
avulla. Opastuksen täydentämistarpeet pyritään esisijaisesti ratkaisemaan
viitoitusta täydentämällä. Matkailun kannalta tienvarsimainos voi olla tarpeellinen, jos kohteen tunnetuksi tekeminen toiminnan alkuvaiheessa ei muutoin
ole kohtuullisesti hoidettavissa, kohteeseen suuntautuvan liikenteen määrä
on suuri ja kohteen sijainti on vaikeasti hahmotettavissa.
Tienvarsimainoksen on kokonsa, muotonsa, rakenteensa ja sisältönsä puolesta sovittava ympäristöön. Ympäristön mittakaavan tulisi heijastaa paikalle
ominaisia piirteitä. Arvokkaiden maisema-, luonto- ja kulttuurimaisemaalueiden asettamat reunaehdot otetaan lupaehdoissa huomioon.

Luvattomiin mainoksiin puuttuminen
Luvattomiksi todettujen mainosten osalta käydään mandollisuuksien mukaan
neuvottelut mainoksen asettajan/omistajan kanssa mainoksen lupakelpoisuuden arvioimiseksi tai mainoksen poistamiseksi. Isännättömäksi osoittautuvan mainoslaitteen poistamisesta pyritään sopimaan kiinteistönomistajan
kanssa, jonka alueella mainos sijaitsee, menettelytavoista sen poistamiseksi. Mikäli neuvottelumenettelyllä ei saavuteta kaikkia osapuolia tyydyttävää
ratkaisua, luvattomien mainosten poistaminen on mandollista seuraavin periaattein.
Mainos sijaitsee tiealueella: Tiehallinnolla on oikeus poistaa mainos
siihen velvollisen kustannuksella.
Mainos sijaitsee tiealueen ulkopuolella:
oTiehallinto voi poistaa mainoksen siihen velvollisen kustannuksella, jos mainoksen poistaminen on tarpeen liikennettä
välittömästi uhkaavan vaaran poistamiseksi.
o Tiehallinto hakee lääninhallitukselta luvattoman mainoksen
poistamista koskevan käskyn määräämistä ja sen tehostamista uhkasakolla tai teettämisuhalla.

3.3 Tavoitteet toteutuvat suunnitelmallisella toiminnalla
Luvansaanti tienvarsimainokselle edellyttää useiden osin ristikkäisten näkökulmien toteutumista, minkä vuoksi suunnitelmallisuus on keskeistä lupamenettelyssä. Suunnitelmallisesti toteutettuna tienvarsimainonta ei heikennä
liikenneympäristön turvallisuutta tai estetiikkaa ja mainosten määrä pysyy
rajallisena. Tienvarsimainontaan soveltuvat kohdat määritellään päätiever kon osalta alueellisissa tai tiekohtaisissa yleissuunnitelmissa. Suunnitelmat
laaditaan yhteistyössä lupa-ja lausuntoviranomaisten kanssa.
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Lupavranomaisen tehtävien käynnistysvaiheet
Taustaa toimintalinjoille
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LIITTEET

LUPAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN
KÄYNNISTYSVAIHEET
Tiehallinto on käynnistänyt tienvarsimainosten lupaviranomaistehtävien valmistelun. Vuoden 2005 aikana Tiehallinto on määritellyt toimintatapansalaatimalla tienvarsimainonnan toimintalinjat. Samalla Tiehallinto on valmistellut
tienvarsimainonnan muutoksista kertovan esitteen. Tiehallinto on myös
käynnistänyt tienvarsimainontaa koskevan tietoaineiston kokoamisen nettisivuilleen.
2006

OSATEHTAVA
LUPA-AINEISTON SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖKESKUKSISTA TIEHALLINNON KAYUÖON

2007

______________

LUPAREKISTERIN MUODOSTAMINEN
KENTTAINVENTOINTIEN SISALTÖVA.ATIMUSTEN
MA.ARrVTELY

____________

VALITÖNTA VARM AIHEUTTAVIEN LUVA1TOMIEN
MAINOSTEN POISTAMINEN
KAIKKIEN TIENVARSIMAINOSTEN LUPAEHTOJEN
KÄSITTELY
LUVANI-IAKULOMAKKEIDEN LAATIMINEN
HENKILÖSTÖN KOULUTUS

-

TIENVARSIMAINONNAN KÄSIKIRJAN PÄIVITYS
TIEDOTTEET TOIMINNAN MUUTOKSISTA

-

ALUEITTAISET TAI YHTEYS VÄLIKOHTAISET
YLEISSUUNNITELMAT
LUPAEHTOJEN KASITTELY

Kuva 3. Tiehallinnosta tievarsimainonnan poikkeuslupaviranomainen asemakaava-alueen ulkopuolella - siirtymä vaiheen kuvaus.

Vuoden 2006 alussa Tiehallinto tiedottaa yleisellä tasolla maantielain muutoksista mukaan lukien tienvarsimainontaa koskevaa yleistietoa. Tiehallinto
jakaa tienvarsimainontaa koskevista muutoksista tehdyn esitteen keskeisille
sidosryhmilleen tammikuun aikana 2006. Siirtymäajallatoiminnan pääpaino
on nykyisten lupien ja tienvarsimainosten läpikäynnissä.
Lupakäsittely tullaan keskittämään syksyyn 2006 mennessä yhteen toimipisteeseen, valvonta hoidetaan paikallisesti. Alkuvaiheessa lupia kuitenkin käsitellään jokaisessa tiepiirissä tai yhteistoiminta-alueilla sekä panostetaan toiminnan haltuunottoon ympäristökeskuksilta ja toiminnan edellytysten varmistammen jatkossa
Vuoden 2006 alusta Tiehallinto käynnistää tienvarsimainosten inventoinnin
ja tietojen viennin tierekisteriin. Työn kukin tiepiiri tekee omaan toimintaansa
parhaiten soveltuvalla tavalla, mutta sisältövaatimus on yhteinen. Uuden tierekisteritietokannan päivitys tapahtuu selainsovellustakäyttäen helmikuun
alusta lähtien, joten tiedon keruu ja tallennus on mandollista ostaa palveluna. Maanteiden varsilla sijaitsevista tienvarsimainoksista - sekä luvallisista
että luvattomista - tehdään tierekisteriin tietokanta, johon viedään tiedot
mainoksen sijainnista (tieosoite, o/v, etäisyys tiestä), onko mainos luvaton
vai luvallinen ja tiedot mainoslaitteen omistajasta.
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Ympäristökeskuksien voimassa olevista poikkeusluvan omaavista mainoslaitteista viedään myös vastaavat tiedot tierekisteriin ja skannataan lupapäätökset dokumenttien hallintajärjestelmään omalla tunnuksella. (esim. tiepiiri
tunnus + piirikohtainen juokseva numero)
Kesällä 2006 käynnistetään inventointityön tuloksena isännättömiksi todettujen mainosten poistamiseen johtavat toimenpiteet. Mikäli neuvottelut maanomistajan kanssa eivät johda tulokseen mainoksen poistamiseksi, Tiehallinto
hakee lääninhallitukselta luvattoman mainoksen poistamista koskevan käskyn määräämistä ja sen tehostamista uhkasakolla tai teettämisuhalla. Ennen
toimenpiteisiin ryhtymistä Tiehallinto tiedottaa julkisesti asiasta ja pyytää
asianomaisia ottamaan yhteyttä tiepiiriin ja sopimaan mandollisista toimenpiteistä.
Muita vuoden 2006 alussa käynnistettäviä toimia ovat:
• tienvarsimainonnan käsikirjan päivittäminen
• Vuoden alusta lähtien ovat niin myönteinen kuin kielteinenkin lupapäätöslomake testikäytössä Kameleon -asiakirjamalleina.
Lupakäsittelyn keskittämisestä tehdyn päätöksen jälkeen käynnistetään.
tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen, jossa ovat tiedot sekä myönteisistä
että kielteisistä poikkeusluvista; Järjestelmä yhdistää tierekisterin, dokumenttien hallintajärjestelmän ja tiestön/mainosten kuva-arkiston
Mikäli tienvarsimainosten lupakäsittelyn hallintaan ottamisen jälkeen nähdään tarvetta, laaditaan tarvittavat yhteysvälikohtaiset tai alueelliset suunnitelmat. Kehitetään lupamenettelyä siirtymävai heessa syntyneiden kokemuksien pohjalta siten, että vuoden 2007 lopussa luvattomien mainosten osuus
on vähäinen, ja niistäkin lupamenettely on vähintään käynnistetty.

Tienvarsimainonta
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TAUSTAA TOIMINTALINJOILLE
Määrittelyt -tienvarsimainonta, opastusjärjestelmä
Tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien varteen sijoitettua mainosta, ilmoitusta, julistetta tai muuta sellaista laitetta tai rakennelmaa, jonka kuva- tai tekstimuotoinen informaatio on tarkoitettu pääasiallisesti tienkäyttäjien nähtäväksi.
Tienvarrella tarkoitetaan tässä yhteydessä tien läheisyydessä sen sivussa
tai yläpuolella olevaa tilaa, josta mainokset ovat tienkäyttäjän luettavissa.
Tienvarsimainoksia voidaan toteuttaa rakenteeltaan ja sisällöltään hyvin erilaisina laitteina tai rakennelmina. Tienvarsimainosten piiriin voidaan laskea
mm. mainostaulut, mainospylväät, mainostornit, banderollit, vaalimainokset,
tervetulotoivotukset, yrityskyltit, yhteiskunnalliset tiedotteet, tapahtumaopasteet ja vaihtuvat valomainokset (taajamissa).
Toisaalta tienvarsimainokset voidaan sisällön perusteella erotella kaupallisiin
mainoksiin ja yhteiskunnallisiin tiedotteisiin. Kaupallisia mainoksia ovat paikalliset kuntaan tai sen palveluihin (tuotteisiin) liittyvät mainokset, valtakunnalliset "kampanjamainokset" sekä tapahtumamainokset. Yhteiskunnallisia
tiedotteita ovat järjestöjen tiedotteet (esim. SPR ja Liikenneturva), alueelliset
kiellot tai varoitukset sekä tiedotteet tietyömaista.

Viitoitusjärjestelmä
Yleisten
teiden
vi itoitus

Matkailijoidei
palvelukohteiden
vi itoitus

Tilapäisten
yleisötapahtumien
viitoitus

Paikallisista
yleishyödyllisistä
tapahtumista
tiedottaminen

Tienvarsimainonta
Kuva 4. Tienkäyttäjien opastus hoidetaan opastusjärjestelmällä. Mainonta on
osa tien varsien informaatiota.
Tienvarsimainontaa ohjaavat tekijät
Asiakastarpeet
Poikkeusluvanhakija haluaa tienvarsimainokselleen näkyvyyttä tiedottaakseen kohteesta ja tehdäkseen palveluaan tunnetuksi. Mainokset sijaitsevat
vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla, taajamissa tai niiden sisääntuloväylien
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yhteydessä. Näissä kohdissa liikennemerkkien antama informaatiomäärä on
jo ennestään suuri.
Tienvarsimainontaan kohdistuu kaksi erilaista asiakasnäkökulmaa. Tienkäyttäjä odottaa liikenneympäristön olevan turvallinen, vaihteleva ja esteettinen.
Liikenneturvallisuussyistä ja myös maisemallisista näkökohdista johtuen on
tarkoituksenmukaista pyrkiä rajoittamaan tienvarsimainontaa ja ohjaamaan
välttämätön mainonta sille sopiviin paikkoihin.
Lait ja asetukset
Maantielain 52 §:n mukaan tienkäyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettammen on kielletty asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaavaalueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella. Tiehallinto tienpitoviranomaisena voi kuitenkin myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen, matkailun
tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeellisena. Maantielaki edellyttää, että
mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ennen mainoksen asettamista koskevan
asian ratkaisemista on tienpitoviranomaisen pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan lausunto. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
kunta on lupaviranomainen asemakaava-alueella, mutta ei asemakaavaalueen liikennealueella.
Ulkomainosten asettamista koskeva kielto ei kuitenkaan koske kokous-, tiedotus-, huvi- tai muuta vastaavaa tilaisuutta eikä vaaleja tai kansanäänestystä koskevaa ilmoittelua. Kielto ei myöskään koske rakennuksessa ja sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua paikalla harjoitettavasta toiminnasta ja
siellä myytävistä tuotteista.
Tienvarsimainontaa käsitteleviä säädöksiä on lisäksi tieliikennelaissa ja asetuksessa, maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä järjestyslaissa.
Taulukko 1. Yhteenveto tienvarsimainontaa koskevista säännöksistä.
Keskeinen sisältö
Kieltää tienvarsimainonnan asemakaava-alueen ulkopuolella ja
asemakaava-alueen liikennealueel la.
Edellyttää lausuntojen pyytämistä
alueelliselta ympäristökeskukselta
__________________ ja kunnalta.
Kieltää liikennemerkkiä muistuttaTieliikennelaki
van merkin, kilven tai muun lait(TLL)
teen asettamisen.
56§
Tieliikenne-asetus Tiellä kulkevan opastukseen ja
suunnistukseen käytetään opas(TLA)
tusmerkkejä.
20§
ja Säätää toimenpideluvan tarpeelliMaankäyttösuuden ja ilmoitusmenettelyn käyrakennuslaki
tön erilaisten rakennelmien ja lait(MRL)
teiden pystyttämishankkeissa.
126, 129§
Lait ja normit
Maantielaki
52§

Valvoja
Tiehallinto

________________

Poliisi tai tienpitäjä voi poistaa välittömästi
Tiehallinto
________________
Kunta

________________
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Maankäyttö- ja
rakennusasetus
(MRA)
62, 63§
Järjestyslaki
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Toimenpiteiden luvanvaraisuus ja
helpotukset siihen.

Kunta ja kunnan
rakennusjärjestys

_____________________________ _______________
Turvallisuutta vaarantavat maiPoliisi
nokset ovat kiellettyjä. Ne on poistettava viipymättä poliisin kehotuksesta.

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajan suojaaminen epäasialliselta markkinoinnilta.

Kuluttajaasiamies

Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa

Sääntelee hinnan ilmoittamisesta
markkinoinnissa.

Lääninhallitus
Kuluttajaasiamies

ja

Liikenne- ia viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut erillisiä päätöksiä ja ohjeita, joista
ulkomainontaan liittyviä kohtia sisältävät päätös liikenteen ohjauslaitteista
sekä liikennemerkkiaiheen käyttäminen ulkomainoksissa.
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 16.3.1982/203

"4 §:n mukaan liikenteen ohjauslaitteeseen tai sen kannattajaan ei saa kunnittää mitään, mikä ei vastaa tämän laitteen tarkoitusta tai mikä vaikeuttaa
liikenteen ohjausta."
Liikenneministeriön ohje liikennemerkkiaiheen käyttämisestä ulkomainoksissa 21 .6.1988
Liikenneministeriö katsoo tieliikennelain 56 §:n nojalla, ettei liikennemerkkejä
tai muita liikenteen ohjauslaitteita muistuttavia mainoksia saa sijoittaa tielle
eikä sen välittömään läheisyyteen siten, että mainos on tieltä luettavissa.
Tiehallinnon strateqiat
Asiakkuusstrategiassa kuvataan asiakaslähtöisen toiminnan peruspilarit,
asetetaan päämäärät sekä määritellään strategiset kehittämisalueet. Erityisesti asiakkuustiedon hallintaa tulee kehittää, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa systematisoida, viestintää tehostaa ja asiakkuusosaamista parantaa.
Asiakkaan tehokas palvelu on lähtökohta toimimisella vuorovaikutuskentässä. Toimintalinjojen tulee mandollisuuksien mukaan ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja suunnata toimintaa siten, että asiakastyytyväisyys edelleen
paranee.
Tiedon hallinnan strategiassa esitetään päämäärät ja niiden tueksi tunnistetut kehittämisen painopisteet Tiehallinnon vision - Tiehallinto on julkisen hallinnon edelläkävijä tiedon hallinnassa - toteuttamiseksi. Tiedonhallintaa kehitetään järjestelmien sijaan palveluiksi, joilla esitetään tiedon yhteiskäyttöä
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ja sen merkitystä tuotannontekijänä. Hyvällä tiedonhallinnalla parannetaan
tienpidon tuottavuutta ja prosessien suorituskykyä.

Asiakaspalvelu
Asiointipalveluun, eli asiakkaan yhteydenottoon liittyvän asian välittämään
hoitamiseen, mm. neuvontaan, palautteen vastaanottamiseen ja asioiden
vireille laittamiseen, kehitetään joustava ja yhtenäinen toimintamalli sekä tätä toimintoa tukevat tyäkalut siten, että palvelu on hoidettavissa keskitetysti
ja muita asiantuntijoita mandollisimman vähän kuormittaen.
Tienvarsimainonnan ohieistus
Tienvarsimainonnan toimintalinjat on laadittu uuden maantielain pohjalta.
Tiehallinto tarvitsee toimintalinjoja sekä lupakäsittelyn tasapuolisuuden ja
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi että liikenneturvallisuusvaatimusten
täyttämiseksi.
Tienvarsimainonnan nykyiset ohjeet on tiivistetty vuonna 2002 valmistuneeseen Tienvarsimainonnan käsikirjaan ja sitä tarkentavaan lupakäsittelijäille
suunnattuun menettelytapaohjeeseen, Menettelyohjeita tienvarsi mainosasioissa (2003). Ohjeet on laadittu vanhan tielain pohjalta, mutta ohjeita laadittaessa uuden maantielain vaikutukset ovat olleet ennakoitavissa.
Tiedonhallinta
Nykyisiä mainoksia koskevat tiedot ovat järjestämättä. Ympäristökeskuksilla
on tiedot poikkeuslupahakemusten päätöksistä, mutta yhtenäistä tietokantaa
ei ole. Tiehallinnossa ei myöskään ole ylläpidetty yhtenäistä tietorekisteriä.
Tiedonhallinnan tila vaihtelee tiepiireittäin.
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