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Säädösperusta

Korvaa/muuttaa

Liikenneviraston ohje
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 42, 52, 52a, 52b ja
LIVI/625/05.00/2017
101 §§
Tieliikennelaki 73 §
Ratalaki 36 §
Järjestyslaki 6 §
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista 65/2011
Liikenne- ja viestintäviraston määräystienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta TRAFICOM/22492/03.04.03.00/2019
Kohdistuvuus

Voimassa

Väylävirasto, ELY-keskukset

1.5.2021 alkaen toistaiseksi

Asiasanat
Ulkomainonta, tienvarsimainonta, vaalimainonta

Vaalimainokset valtion liikenneväylien varrella
Tämän ohjeen sisältö perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä
ja sen nojalla annetun Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen sisältöön.
Lisäksi on otettu huomioon aiempien vaalien yhteydessä saatuja kokemuksia. Ohje on valmisteltu yhteistyössä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa.
Ohje on tarkoitettu käytännön työkaluksi vaalimainoksia maanteiden varteen pystyttäville ja niiden käyttöä valvoville. Tässä ohjeessa ei ole esitetty
vaalimainoksien pystyttämistä kuntien hallinnoimilla alueilla.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Väylävirastossa asian on ratkaissut osastonjohtaja Minna Torkkeli ja esitellyt asiantuntija, tieliikenteen ohjaus Jukka Hopeavuori.
Lisäksi asiakirjan ovat allekirjoittanut tieliikennejohtaja Jukka Karjalainen ja
rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.
Jakelu

ELY-keskukset
Väyläviraston radanpidon aluepäälliköt

Tiedoksi

Suomen rekisteröityneet puolueet
ELY-keskusten lupapalvelut

Lisätietoja
Jukka Hopeavuori
Väylävirasto
Puh. 029 534 3047
Väylävirasto
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

Tuomas Österman
Väylävirasto
Puh. 029 534 3630

Puhelin 0295 34 3000
Faksi 0295 34 3700

etunimi.sukunimi@vayla.fi
kirjaamo@vayla.fi
www.vayla.fi
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Yleistä
Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä.
Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 52 a § koskee tilapäistä ilmoittelua. Sen mukaan vaaleja koskevat ilmoitukset, joista ei tarvitse ilmoittaa
erikseen tieviranomaiselle, saa asettaa paikalleen aikaisintaan yhtä kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta (varsinainen vaalipäivä). Ne on poistettava viimeistään viikon kuluttua siitä, kun tilaisuus on pidetty.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut määräyksen tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta. Tämä ohje tarkentaa vaalimainosmenettelyä
maanteiden ja ratojen varsilla. Tilapäisenä ilmoitteluna toteutettavaa vaalimainontaa koskeva osa on määräyksen luvussa kolme.
Määräys: https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/45547
Väylävirasto ohjeistaa tilapäisiksi ilmoituksiksi katsottavien vaalimainosten
käyttöä maanteiden varsilla asemakaava-alueiden ulkopuolella, missä paikalliset elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY -keskus) toimivat
valvovana viranomaisena. Ohjeistuksen lähtökohtana on varmistaa, että
vaalimainonta tapahtuu määräyksen mukaan eikä vaaranna liikenneturvallisuutta. Mainosten pystyttämisen ja huoltamisen tulee myös tapahtua turvallisuutta vaarantamatta.
Tienpitäjä ei vastaa tienpitotöiden vaalimainoksille mahdollisesti aiheuttamista vaurioista.
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Vaalimainosten koko ja väri
Vaalimainoksiin sovelletaan maantien tie- ja suoja-alueella Traficomin määräyksen kohdassa 3 esitettyjä tilapäisen ilmoituksen ehtoja ja menettelyitä.
Tällainen vaalimainos saa olla enintään 120 cm korkea tai leveä, ja sen
pinta-ala saa olla enintään 1 neliömetri.
Vaalimainos ei saa tien varrella olla muodoltaan, väreiltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteenohjauslaitteeksi. Vaalimainoksessa ei saa olla heijastavia pintoja tai materiaaleja, eikä se saa olla valaistu tai itsevalaiseva.
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Vaalimainoksen sijoituspaikan valinta
Minne mainoksen saa laittaa
Maanteiden varressa vaalimainokset tulee sijoittaa paikkoihin, joissa ne eivät haittaa liikenneturvallisuutta tai vahingoitu tehtäessä tien hoitotoimenpiteitä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräliikenteen
väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä.
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Kohdassa 2 kerrotun kokoinen vaalimainos saa sijaita myös tiealueella, kuitenkin siten, että se on kokonaan vähintään 1 metrin etäisyydellä tien
pientareen ulkoreunasta.
Minne mainosta ei saa laittaa
Vaalimainoksia ei saa laittaa ollenkaan moottori- tai moottoriliikennetien
varteen tai rautatiealueelle, eikä pääkaupunkiseudulla kehäteiden (Kehä I,
II ja III), Hämeenlinnanväylän (Vt 3) tai Hakamäentien (mt 100) varteen.
Vaalimainosta ei saa sijoittaa ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeisiin, eikä meluesteisiin tai maantien ja meluesteen väliselle alueelle.
Vaalimainosta ei saa sijoittaa liittymäalueelle, mukaan lukien kiertoliittymien alueet sekä eritasoliittymien ramppitiet ja ramppien sisällä olevat alueet, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen maantien tai kadun risteyksestä. Vaalimainos ei saa muodostaa näkemäestettä teiden risteyksissä tai
kaarteissa olevilla näkemäalueilla. Näkemäalueista lisää kohdassa 6.
Vaalimainos ei saa olla liikenteenohjauslaitteen edessä tai takana niin, että
se haittaa laitteen havaittavuutta. Mainos ei saa olla koskaan 30 metriä lähempänä liikenteenohjauslaitetta, eikä 50 metriä lähempänä tien nopeusrajoituksen ollessa vähintään 80 km/h.
Vaalimainos ei saa sijaita kuljettajalta erityistä tarkkaavaisuutta vaativassa
paikassa, kuten tunnelissa, alle 200 metrin etäisyydellä sen suuaukosta tai
yli 50 metriä pitkän sillan alku- tai loppukohdasta, alle 200 metrin etäisyydellä riista-aidan aukosta tai poroaidan maantien ylityskohdasta tai alle 200
metrin etäisyydellä moottori- tai moottoriliikennetien taikka ohituskaistatai keskikaideosuuden alku- tai loppukohdasta.
Vaalimainosta ei myöskään saa laittaa maantien varteen varalaskupaikan
kohdalla, liikennemerkeillä merkatulle ohituskieltoalueelle, tien poikkileikkauksen muutoskohtiin tai alle 100 metrin etäisyydelle paikasta, jossa on
jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohta.
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Vaalimainosten pystyttäminen ja kiinnittäminen
Saa tehdä:
Vaalimainoksen pystyttäminen on tehtävä tien liikennettä häiritsemättä ja
turvallisuutta vaarantamatta. Maantien reunassa kulkevalla kannattaa olla
heijastinliivi tai muuta näkyvää vaatetusta vaalimainoksia pystytettäessä.
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Vaalimainos on parasta pystyttää omaan varteen tai kevyeen telineeseen,
jonka pystyssä pysyminen varmistetaan esimerkiksi hiekkapusseilla tai
muulla sopivalla tuella.
Vaalimainoksen saa kiinnittää maantien kaiteeseen tai valaisinpylvääseen,
jos mainos siten on riittävän kaukana tien reunasta. Kiinnittämiseen on
käytettävä nippusiteitä tai muuta pylvään rakennetta vaurioittamatonta
menetelmää, josta ei jää pysyviä jälkiä pylvääseen.
Ei saa tehdä:
Pystytystyö ei anna oikeutta ajaa, pysäyttää tai pysäköidä ajoneuvoa tieliikennelain vastaisesti.
Vaalimainoksia ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin tai muihin liikenteenohjauslaitteisiin, niiden pystytysrakenteisiin eikä linja-autopysäkkien katosrakenteisiin.
Vaalimainoksia ei saa kiinnittää rautatien tai maantien taikka niiden yli tai
ali menevään siltaan tai sillan kaiteeseen.
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Määräysten vastaisten vaalimainosten poistaminen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) valvoo alueellaan
tämän ohjeen ja Traficomin määräyksen noudattamista. Vaalimainos tulee
poistaa maantien varresta, jos se aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteelle.
Myös ohjeen tai määräyksen vastaisesti toteutetut tai pystytetyt vaalimainokset voidaan poistaa alueurakoitsijan toimesta.
Maantien varresta ohjeiden vastaisena poistettu vaalimainos varastoidaan
ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen siten, että mainoksen
omistaja voi sen halutessaan noutaa. ELY -keskus ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan ennen mainosten poistamista tulevasta toimenpiteestä mainoksen pystyttäjälle tai ehdokkaalle. Varastoon mahdollisesti jääneet vaalimainoksen hävitetään aikaisintaan viikon kuluttua vaalien jälkeen.
Rautatien ali- tai ylikulkusiltaan kiinnitetyistä mainoksista ELY -keskuksen
tulee ilmoittaa Väylävirastolle.
Järjestyslain 6 §:n mukaan yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan
häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on
kielletty. Tällaisen valon tai mainoksen käyttäjän on poliisin kehotuksesta
viipymättä poistettava valo tai mainos.
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Tien näkemäalue
"Tien kaarrekohdissa, liittymissä ja tasoristeyksissä vaadittu näkemäesteistä vapaa alue." Tälle alueelle ei saa laittaa mitään, mikä haittaa näkyvyyttä.
Yksityiskohtaisia ohjeita näkemäalueen määrittämiseen on esitetty mm.
seuraavissa lähteissä.
- LVM:n asetus 65/2011 näkemäalueista 25.1.2011 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf3/lvm_asetus_nakemaalueista.pdf
- Tasoliittymät, Tieh 210000-01 5.4.2001
Taulukossa 1 on arvoja näkemäalueen määrittämiseen maantiellä. LVM:n
asetuksessa on esitetty myös näkemäalueet pyöräteiden liittymissä sekä
maantien ja rautatien tasoristeyksissä

