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Valreklam längs statens trafikleder
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1 Allmänt
Utomhusreklam som gäller val kan ha stor betydelse i valarbetet.  I 52 a §
i lagen om trafiksystem och landsvägar finns bestämmelser om tillfälliga
annonser. Enligt dem får annonser om val som inte behöver anmälas sepa-
rat till vägmyndigheten placeras ut tidigast en månad i förväg (den ordina-
rie valdagen). De ska tas bort senast en vecka efter evenemanget.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en föreskrift
om reklam och annonsering invid vägar. Denna anvisning preciserar förfa-
randet för valreklam längs landsvägar och järnvägar. Bestämmelser om
valreklam som genomförs som tillfällig annonsering finns i kapitel tre i fö-
reskriften.
Föreskrift: https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/454001/45547

Trafikledsverket ger anvisningar om användningen av valreklam som be-
traktas som tillfällig annonsering vid landsvägar utanför detaljplaneområ-
den, där de lokala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralen)
fungerar som tillsynsmyndighet. Utgångspunkten för anvisningarna är att
säkerställa att förfarandet för valreklamen följer föreskriften och inte även-
tyrar trafiksäkerheten. Att placera ut och underhålla reklam ska också ske
utan att äventyra säkerheten.

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador som väghållningsarbete
orsakar valreklamen.

2 Valreklamens storlek och färg
På valreklam på väg- och skyddsområdet på landsvägar tillämpas de villkor
och förfaranden för tillfällig annonsering som anges i 3 punkten i Traficoms
föreskrift. En sådan valreklam får vara högst 120 cm hög eller bred och ha
en yta på högst 1 kvadratmeter.

Valreklamen får inte till sin form, färg eller på annat sätt vara sådan att
den kan uppfattas som ett vägmärke eller någon annan trafikanordning.
Valreklamen får inte innehålla reflekterande ytor eller material eller vara
belyst eller självlysande.

3 Placering av valreklam
Var får reklam placeras?

Valreklamen ska placeras på platser där den inte stör trafiksäkerheten eller
skadas då vägen sköts. Sådana platser är till exempel invid gång- och cy-
kelleder samt vägavsnitt som saknar anslutningar.

https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/454001/45547
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En valreklam av den storlek som anges i 2 punkten får också placeras på
vägområdet, dock så att den i sin helhet ligger på minst 1 meters avstånd
från vägrenens ytterkant.

Var får valreklam inte placeras?

Valreklam får inte överhuvudtaget placeras invid motorvägar eller motor-
trafikleder eller järnvägsområden, i huvudstadsregionen invid ringvägarna
(Ring I, II och III), invid Tavastehusleden (Sv 3) eller invid Skogsbackavä-
gen (lv 100).

Valreklam får inte placeras på skiljeremsor mellan körbanor eller på trafik-
refuger och inte heller på bullerskydd eller på området mellan en landsväg
och ett bullerskydd.

Valreklam får inte placeras i ett anslutningsområde, vilket inbegriper cirku-
lationsplatser samt på- och avfarter till planskilda anslutningar och områ-
den innanför på- och avfarterna, och inte heller på 100 meters avstånd
från en korsning med en annan landsväg eller en gata. Valreklam får inte
hindra sikten i korsningar eller på frisiktsområden i kurvor. Mer om frisikts-
områden i 6 punkten.

Valreklam får inte placeras framför eller bakom en trafikanordning så att
den stör anordningens synlighet. Reklamen får aldrig placeras närmare än
30 meter från en trafikanordning eller närmare än 50 meter, ifall hastig-
hetsbegränsningen på vägen är 80 km/h eller högre.

Valreklam får inte finnas på en plats som kräver särskild uppmärksamhet
av föraren, såsom i en tunnel eller på mindre än 200 meters avstånd från
dess öppning, eller vid start- eller slutpunkten för en över 50 meter lång
bro. Valreklam får inte heller finnas på mindre än 200 meters avstånd från
ett viltstängsels öppning, vid ett övergångsställe på en landsväg som ligger
vid skyddsgärden mellan renbeteslag eller på mindre än 200 meters av-
stånd från start- eller slutpunkten för en motorväg eller motortrafikled eller
ett omkörnings- eller mitträckesavsnitt.

Valreklam får inte heller sättas upp invid en reservlandningsplats, på områ-
den som försetts med vägmärken som anger omkörningsförbud, på platser
där vägens tvärsnitt ändras eller på mindre än 100 meters avstånd från en
plats med en start- eller övergångspunkt för en gångbana och cykelväg.

4 Fastsättning av valreklam
Vad får man göra?
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Valreklam ska sättas upp utan att vägtrafiken störs och säkerheten äventy-
ras. För den som rör sig vid kanten av en landsväg för att sätta upp valre-
klam lönar det sig att ha en reflexväst eller annan synlig klädsel.

Det är bäst att sätta upp valreklamen på ett eget skaft eller med en lätt
ställning, och att man säkerställer att den hålls stående till exempel med
sandpåsar eller annat lämpligt stöd.

Valreklamen får fästas vid ett landsvägsräcke eller en belysningsstolpe, om
reklamen därmed ligger tillräckligt långt från vägkanten. För fastsättningen
ska man använda buntband eller någon annan metod som inte skadar stol-
pens konstruktion och inte lämnar bestående spår i stolpen.

Vad får man inte göra?

Att sätta upp valreklam ger inte rätt att köra, stanna eller parkera fordon i
strid med vägtrafiklagen.

Valreklam får inte fästas vid vägmärken eller andra trafikanordningar, de-
ras stödkonstruktioner eller busshållplatsernas takkonstruktioner.

Valreklam får inte fästas vid en bro eller ett broräcke som går över eller
under en järnväg eller en landsväg.

5 Avlägsnande av valreklam som strider mot bestämmelserna
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) övervakar inom sitt
område att denna anvisning och Traficoms föreskrift följs. Valreklamen ska
avlägsnas från vägrenen om den medför omedelbar fara för trafiken. Även
valreklam som utformats eller satts upp i strid med anvisningen eller före-
skriften kan avlägsnas av områdesentreprenören.

Valreklam som strider mot anvisningarna och därför avlägsnats från lands-
vägen förvaras på verksamhetsstället för NTM-centralens regionala entre-
prenör så att reklamens innehavare kan hämta den om han eller hon så
önskar. NTM-centralen meddelar i mån av möjlighet den som satt upp re-
klamen eller kandidaten innan reklamen avlägsnas. Valreklam som eventu-
ellt blir kvar i förvar förstörs tidigast en vecka efter valet.

NTM-centralen ska underrätta Trafikledsverket om reklam som fästs vid en
bro som går under eller över en järnväg.

Enligt 6 § i ordningslagen är det förbjudet att använda bländande eller vil-
seledande ljus som äventyrar den allmänna ordningen eller säkerheten el-
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ler sådan reklam som påminner om trafikanordningar eller annars äventy-
rar säkerheten. På uppmaning av polisen ska den som använder sådana
ljus och reklamer utan dröjsmål avlägsna dem.

6 Frisiktsområde
”Det område utan skymd sikt som krävs vid kurvor, anslutningar och plan-
korsningar.” På detta område får inget som stör sikten placeras.

Detaljerade anvisningar om hur frisiktsområdet avgörs finns bl.a. i följande
källor.
- Kommunikationsministeriets förordning 65/2011 om frisiktsområden

25.1.2011 (på finska) https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf3/lvm_ase-
tus_nakemaalueista.pdf

- Tasoliittymät, Tieh 210000-01 5.4.2001 (på finska)

I tabell 1 finns värden för hur frisiktsområdet på landsvägar bestäms. I
kommunikationsministeriets förordning anges också frisiktsområdet vid an-
slutningar med cykelvägar samt vid plankorsningar mellan landsvägar och
järnvägar.

Tabell 1.   Minimivärdena för de dimensionerande siktsträckor som ska använ-
das vid bestämning av frisiktsområden.

Dimensione
rande

hastighet
(km/h)

Stopp-
sikt Lp1)

(m)

Mötes-
sikt Lk1)

(m)

Omkörnings-
sikt Lo

(m)

Anslutnings-
sikt Ll2)

(m)

≤ 30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

25 (20)
35 (30)
55 (45)
75 (65)
95 (85)

120 (105)
150
180
220
260

50 (40)
70 (60)
110 (90)

150 (130)
190
240
300
360
440

-

-
-

550
600
650
700
800
850
900

-

60 (40)
80 (60)
105 (80)
130 (100)
160 (120)
200 (150)
230 (190)
270 (240)
320 (300)
370 (360)

1) De värden som anges inom parentes kan av särskilda skäl användas i tätorter.
2) De värden som anges inom parentes kan av särskilda skäl användas.

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf3/lvm_asetus_nakemaalueista.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf3/lvm_asetus_nakemaalueista.pdf
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HANDLING

Denna handling har undertecknats i Trafikledsverkets tjänst för elektronisk signa-
tur. Du kan kontrollera den elektroniska signaturens integritet med Adobe Acro-
bat.

UNDERSKRIFTER

Undertecknare Jukka Hopeavuori
Tidpunkt för underskrift 8.3.2021 16:19

Undertecknare Markku Nummelin
Tidpunkt för underskrift 8.3.2021 16:22

Undertecknare Jukka Karjalainen
Tidpunkt för underskrift 8.3.2021 16:42

Undertecknare Minna Torkkeli
Tidpunkt för underskrift 12.3.2021 13:34
HANDLINGAR

Handling Vaalimainosohje_2021.pdf (på finska)
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