Tienvarsimainonnassa
siirrytään ilmoitusmenettelyyn
Outi Penttilä, lakimies
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Muutettu MTL 52 § Tienvarsimainonta ja
-ilmoittelu
Voimassa oleva

●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 kannalta tai muusta
sellaisesta syystä tarpeellisena.

Ehdotettu

●Maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai ilmoitus,
joka asetetaan asemakaava-alueen ulkopuolelle tai
asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain
83 §:n 4 momentissa tarkoitetulle liikennealueelle,
on laadittava ja sijoitettava siten, että se ei
vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa
tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman
hyvin ympäristöön.
Olennaiset muutokset:

●Mainostaminen on lähtökohtaisesti sallittua
●Edellytykset muuttuvat: ei saa vaarantaa
liikenneturvallisuutta, haitata tienpitoa ja
sopeuduttava mahdollisimman hyvin ympäristöön
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Muutettu MTL 52 § 2 mom.
Voimassa oleva

●Siirtyy MTL 52a
§:ksi.

Ehdotettu

●Edellä 1 momentissa tarkoitetun mainoksen tai ilmoituksen
asettamisesta on ilmoitettava tienpitoviranomaiselle, jollei
jäljempänä toisin säädetä. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys
mainoksesta tai ilmoituksesta ja sen sijoittamispaikasta sekä
selvitys kiinteistönomistajan tai -haltijan suostumuksesta sen
pystyttämiseen.

●Muutos: siirrytään ilmoitusmenettelyyn
●Selvitys esimerkiksi mainoksesta tai ilmoituksesta tehdyn kuvan
tai valokuvan muodossa

●Sijaintipaikka yksilöitävä tarkan sijaintipaikan osoittavan kartan
tai piirroksen avulla

●Lisäksi selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta
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Muutettu MTL 52 § 3 mom.
Voimassa oleva

●Siirtyy 4
momentiksi
pienin
muutoksin.

Ehdotettu

●Jos mainoksen tai ilmoituksen asettaminen ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia, tienpitoviranomaisen on 30 päivän kuluessa ilmoituksen
saapumisesta tehtävä päätös, jossa se voi kieltää mainoksen tai ilmoituksen
asettamisen tai määrätä asettamiselle tarpeellisia ehtoja. Mainosta tai ilmoitusta
ei saa asettaa ennen tämän määräajan umpeutumista. Tienpitoviranomainen
voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia mainoksen tai
ilmoituksen asettamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Aika, jonka
mainos tai ilmoitus saa olla ilmoitetussa paikassaan, on 10 vuotta, jollei
tienpitoviranomainen määrää tätä lyhyempää aikaa.

●Jos mainos ei täytä 1 momentin edellytyksiä, PIRELY:n tehtävä kielteinen päätös tai
määrättävä tarpeellisia ehtoja. 30 päivän määräaika käsittelylle.

●PIRELY voi sallia asettamisen ennen määräajan loppumista.
●Mainosta ei saa asettaa ennen määräajan umpeutumista.
●Sijoittaminen 10 vuotta, ellei PIRELY määrää lyhyempää aikaa.

5

MTL 52 § 3 mom., tarpeelliset ehdot
• Tarpeelliset ehdot: liittyvät liikenneturvallisuuteen, tienpidolle aiheutuvaan haittaan ja
ympäristöön sopeutumiseen.
- Liikenneturvallisuus: mainoksen ulkonäkö ja sijainti
- Ei saa olla sekoitettavissa liikennemerkkeihin/liikenteen ohjauslaitteisiin tai
sisältää yksityiskohtaisia elementtejä.
- Sijaintia arvioitaessa kiinnitetään huomiota tien geometriaan ja
näkemäalueisiin sekä sijoitustiheyteen.
- Erityistä huomiota kiinnitettävä LED-laitteisiin ja niiden
liikenneturvallisuusnäkökohtien arviointiin (vilkkuvat valot).
- Ympäristöarviointi: mainoksen muodon ja sisällön sekä sijoituspaikan tulee
sopia hyvin ympäristöön. Huomioon otettava sijaintipaikan maisemalliset ja
ympäristölliset ominaisuudet ja niitä koskevat päätökset.
- Haitta tienpidolle?
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Uusi MTL 52 § 4 mom.
Voimassa oleva

Ehdotettu

●Uusi momentti, sisältö ollut aiemmin 3

●Tienpitoviranomainen voi pyytää

momentissa.

●Mainos ja ilmoitus on laadittava ja
sijoitettava siten, että se sopeutuu
mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ennen
mainoksen asettamista koskevan asian
ratkaisemista tienpitoviranomaisen on
pyydettävä kunnan lausunto, ellei lausunnon
pyytäminen ole ilmeisen tarpeetonta. Jos
tienpitoviranomainen on muu kuin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, myös
keskukselta on pyydettävä lausunto.

ilmoituksen johdosta kunnalta lausunnon.
Jos tienpitoviranomainen on muu kuin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
myös elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta voidaan pyytää
lausunto.

●Lausunnon pyytäminen harkinnanvaraista.
●Esimerkiksi ympäristöllisten ja
maisemallisten vaikutusten arvioimiseksi,
kuntien alueidenkäyttöä koskevien päätösten
merkitysten arviointia varten sekä
liikenneturvallisuusseikkojen arvioimiseksi.
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Siirtymäsäännös
●Ennen muutosten voimaantuloa myönnetyt luvat ovat voimassa 31.12.2019 saakka.
Jos ennen muutoksen voimaantuloa myönnetty lupa on määräaikainen, se on
kuitenkin voimassa luvassa määritellyn ajan loppuun saakka.

●Mainoksen asettajan tulee tehdä ennen siirtymäajan tai luvan voimassaoloajan
päättymistä ilmoitus mainoksesta tai poistettava se. Muuten ELY-keskus voi ryhtyä
maantielain 101 §:n mukaisiin hallintopakkotoimiin mainoksen poistamiseksi ja
poistaa tarpeettomat ja hylätyt mainokset.

●Vireillä olevat lupahakemukset käsitellään 2 momentin mukaisina ilmoituksina.
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Uusi 52a § Poikkeukset
ilmoitusvelvollisuudesta
Voimassa oleva

●Uusi pykälä, sisältö siirtynyt MTL 52 §:n 2
momentista.

●Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei

koske kokous-, tiedotus-, huvi- tai muuta
sellaista tilaisuutta taikka vaaleja tai
kansanäänestystä koskevaa ilmoittelua
eikä rakennuksessa ja sen läheisyydessä
tapahtuvaa ilmoittelua paikalla
harjoitettavasta toiminnasta ja siellä
myytävistä tuotteista. Tällaisia tilaisuuksia
koskevat ilmoitukset ja mainokset saa
asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta
ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on
poistettava viikon kuluessa siitä, kun
tilaisuus on pidetty.

Ehdotettu

●Edellä 52 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus ei
koske kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin
rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista,
poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta
koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Näitä koskevat
ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan
kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on
poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on
pidetty. Ilmoitusvelvollisuus ei koske myöskään
rakennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa
ilmoittelua tai mainontaa, joka koskee paikalla
harjoitettavaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

●Säännöksen sanamuotoon tehty tarkennuksia,
tilapäistä luonnetta korostettu.
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Uusi 52b § Määräyksenantovaltuus
Voimassa oleva

●Uusi pykälä.
●Aikaisemmin
Liikennevirasto on
antanut ohjeita, joiden
oikeudellinen asema
on ollut ongelma.

Ehdotettu

●Liikennevirasto voi antaa tarpeellisia määräyksiä 52 §:ssä
tarkoitetun tienpitoviranomaiselle tehtävän ilmoituksen sisällöstä ja
ilmoitusmenettelystä. Lisäksi Liikennevirasto voi antaa
liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tarkempia määräyksiä 52 ja
52 a §:ssä tarkoitettujen mainosten ja ilmoitusten teknisistä
ominaisuuksista ja sijoittamisesta.

●Jatkossa Liikennevirastolla on mahdollisuus antaa määräyksiä:
• Ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä.
• Mainosten/ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja
sijoittamisesta (muoto, sisältö, koko, valomainoslaitteiden
käyttö).
• Liikenneturvallisuutta vaarantamattoman mainoksen tai
ilmoituksen laatimisen ja sijoittamisen edellytyksistä.
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Nykytila

Muutoksen jälkeen

Menettely

Mainostaminen kielletty, kiellosta voinut
saada poikkeamispäätöksen.

Mainostaminen lähtökohtaisesti sallittu, siirrytään ilmoitusmenettelyyn. 30 pv aikaa reagoida ilmoitukseen, tämän jälkeen
mainoksen saa asettaa. Suostumus sijoittamiseen max. 10 vuotta.

Asettamisen
edellytykset

Mainoksen tarpeellisuus liikenteen ja
matkailun tms. syyn kannalta.

Asettamista voi rajoittaa vain liikenneturvallisuus-, tienpito- ja
ympäristöön sopeutumisnäkökohdilla.

Ilmoituksen
liitteet

Selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta ja sen sijoittamispaikasta sekä
selvitys kiinteistönomistajan tai -haltijan suostumuksesta.

Päätöksen
tekeminen?

Tehdään poikkeuslupapäätös.

Kielteinen tai myönteinen hallintopäätös, PIRELY voi sallia
asettamisen ennen 30 pv määräajan loppua. Laki ei edellytä
päätöksen tekemistä.

Lausuminen

Kunnalta/ELY:ltä on pyydettävä lausunto.

Kunnalta/ELY:ltä voidaan pyytää lausunnon.

Siirtymäsäännös

Jo myönnetyt voimassa 31.12.2019 saakka. Jos lupa määräaikainen,
se on voimassa luvassa määritellyn ajan loppuun saakka.

Kielto ei
koske/
ilmoitusta ei
tarvita

Kokous-, tiedotus-, huvi- tms. tai vaaleja
tai kansanäänestystä eikä rakennuksessa
ja sen läheisyydessä tapahtuvaa
ilmoittelua paikalla harjoitettavasta
toiminnasta ja siellä myytävistä tuotteista.

Korostettu ilmoittelun tilapäistä luonnetta, tehty terminologisia
muutoksia. Sisältö pysynyt olennaisesti samana.

Ohje/määräys

Annettu ohjeita.

Livi antaa määräyksen.
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Kiitos!

13

