
OHJEET KYLTTIEN TEKEMISEEN JA SIJOITTAMISEEN 
 
Taidesuunnistuksen kylttien tekemiseen kannattaa käyttää yhteisiä 
yhteisiä ohjeita, jotta tapahtuman kyltit ovat yhdenmukaisia. Nuolipohjia ja logoja löytyy 
tarvittaessa verkkosivujemme materiaalipankista: 
http://www.taidesuunnistus.net/materiaalipankki/ (salasana on: tsmateria ) 
 
1. Kirjoita kohteesi numero nuolen sisään.  
3. Kiinnitä paperit tarvittaessa puu- tai metallilevylle tai pahville. Älä kiinnitä kylttejä tai nuolia 
suoraan puihin tms. 
4. Mikäli laitat kyltin ulos, olisi kyltti hyvä päällystää läpinäkyvällä tarramuovilla 
(kontaktimuovilla) tai muuten suojata kosteudelta. 
5. Sijoita kyltit harkittuihin paikkoihin, joissa opastusta tarvitaan. Pohdi missä 
kylttejä pitää olla, jotta yleisö löytäisi mahdollisimman helposti kohteeseesi. 
6. Jokaisen kohteen oveen on hyvä laittaa tapahtuman logo ja kohteen numero. 
7. Jokainen kohde on itse vastuussa omasta kyltityksestään. 
8. Taidesuunnistuksen logo uusittiin viime vuodeksi. On toivottavaa, ettei vanhoja logoja käytetä 
enää opasteissa. Tänä keväänä logo on puna-keltainen. Mikäli haluatte tehdä monivuotisen logo-
opasteen, materiaalipankissa on tarjolla myös mustavalkoinen logo ilman päivämääriä.  
 
TIEHALLINNON OHJEET TILAPÄISEN YLEISÖTAPAHTUMAN TIENVARSIVIITOITUKSESTA: 
 
Tilapäisten yleisötapahtumien viitoituksen pystyttämiseen ei tarvitse enää erillistä lupaa, mutta 
niiden sijoittamisessa tulee noudattaa Liikenneviraston tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta 
antamaa määräystä. Mikäli laitatte kylttejä myös tienvarsiin, muistakaa 

 Ilmoitus ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, 
tunnuksia tai väriskaalaa. Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa 
materiaalia tai pintoja. 

 Ilmoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva. 

 Tiealueelle sijoitettavan ilmoituksen maksimikoko on 80 cm * 120 cm. Ilmoitus voi 
sisältää opastavia elementtejä, kuten suunta (nuolimerkintä) tai etäisyys kohteeseen. 

 Ilmoitus tulee sijoittaa tien poikkisuunnassa siten, että se on kokonaan vähintään 
yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta. 

 Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä 
pääse kaatumaan. 

 Ilmoitusta ei saa kiinnittää liikenteenohjauslaitteeseen, maantien silta- tai muuhun 
rakenteeseen, meluesteeseen tai maantietä ylittävään siltaan. Ilmoituksen saa 
kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, ettei pylvästä vahingoiteta. 

 Tilapäiset ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen 
asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on 
pidetty. 

 
Lisätietoja tienvarsiopasteista: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tilapaiset-ilmoitukset 
 
 

http://www.taidesuunnistus.net/materiaalipankki/

