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Aihe

ULKOMAINOSLAITTEET KATUALUEILLA
Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

MRL 126 §, MRL 126 a §, MRL 138 §, Järjestyslaki 6 §, Tieliikennelaki 56 §, Maantielaki 52 §,
Helsingin, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusjärjestys
Yhteinen tulkinta/käytäntö

Pääkaupunkiseudulla on käytössä seuraavanlaisia vaihtuvan ulkomainonnan laitteita: suurtauluja,
mainospilareita, katumainostauluja, pysäkkikatoksia, taksikatoksia, pylvästauluja sekä
pylväsbanderolleja.
Kaupunkitilaan sijoitettaville ulkomainoslaitteille tulee Espoossa, Helsingissä ja Kauniaisissa hakea
mallihyväksyntä ja tämän jälkeen toimenpidelupa ensisijaisesti kaupunginosakohtaisina
kokonaisuuksina. Luvan yhteydessä tulee esittää sijoittuminen kaupunkikuvaan sekä sijoittumisen
perustelut. Vantaalla katu-, puisto-, tori- tai muille yleisille alueille sijoitettaville mainoslaitteille haetaan
lupa Kuntatekniikan keskuksesta.
Ulkomainoslaitteita voidaan sijoittaa kaupallisiin ympäristöihin, mm. keskusta-alueille, asuntoalueiden
liike- ja myymäläkeskuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen sekä toimisto-, teollisuus- ja
varastoalueille. Ulkomainoslaitteita ei yleensä sallita sijoitettavan puhtaille asuntoalueille eikä
erityisesti pientaloalueille. Puistoihin ja maisemakuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokkaisiin kaupunkitiloihin niitä rajaavine katuineen ei ulkomainoslaitteita sallita
sijoitettavan.
Laitteiden sijoituksen ja ulkonäön tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja soveltua kunkin
alueen kaupunkikuvaan. Mainoslaitekeskittymiä tulee välttää ja mikäli samassa ympäristössä
on useita ulkomainoslaitteita, tulee niiden muodostaa sopusuhtainen, suunniteltu kokonaisuus.
Ulkomainoslaitteissa tulee noudattaa keskenään yhteensopivaa väritystä.
Ulkomainoslaitteiden keskinäisen etäisyyden toisistaan tulee olla vähintään 20 metriä. Tästä on
kuitenkin mahdollista poiketa, mikäli syntyvä mainoskokonaisuus on kaupunkikuvallisesti ja
toiminnallisesti perusteltu ja yksittäistä laitetta parempi.
Suurtaulut
- sisältä valaistuja suurtauluja on mahdollista sijoittaa pääteiden varsille sekä liike-, toimisto- ja
teollisuusalueille
- suurtaulut tulee sijoittaa kadun suuntaisesti tai kohtisuoraan katua vasten
Mainospilarit
- pyöreitä sisältä valaistuja mainospilareita voidaan käyttää koko pääkaupunkiseudun alueella
kaupallisissa ympäristöissä, asuntoalueiden kaupallisissa keskustoissa ja liikekatujen varsilla
- pyöreitä mainospilareita voidaan sijoittaa aukioiden ja torien kulmiin, katujen jalkakäytävä- tai
vastaaville levennyksille tai väljille pääkaduille
Katumainostaulut
- sisältä valaistua katumainostaulua voidaan käyttää koko pääkaupunkiseudun alueella mm.
kaupunkikeskustoissa, asuntoalueiden kaupallisissa keskustoissa ja liikekaduilla sekä
kerrostalovaltaisten asuntoalueiden pääkaduilla
- katumainostaulut tulee sijoittaa kadun suuntaisesti tai kohtisuoraan katua vasten ja niitä
voidaan sijoittaa mm. katujen reuna- tai istutuskaistoille, ellei niillä ole erityistä maisemallista
merkitystä
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Jalankulkuopastaulu
- katumainostaulua pienempää laitetta, nk. jalankulkuopastaulua tulisi katumainostaulun sijasta
käyttää mm. keskusta-alueilla ja liikekaduilla, joissa ei ole istutus- tai muita välikaistoja tai tilaa
on vähän
Pysäkkikatokset
- pysäkkikatoksesta eli odotuskatoksesta on käytössä kaksi mallihyväksyttyä versiota, kapea ja
leveä, joissa mainos sijoitetaan joko päätyyn tai pitkälle sivulle
- pysäkkikatosten sijoittelussa tulee huomioida kadun mittakaava ja käytettävissä oleva tila
- keskusta-alueilla ja ahtaissa katutiloissa tulee pääsääntöisesti käyttää kapeaa katostyyppiä
Taksikatokset
- taksien odotuskatosta voidaan käyttää koko pääkaupunkiseudun alueella
Pylväsbanderollit ja pylvästaulut
- pylväsbanderolleja voidaan sijoittaa esim. kaupunkien sisääntuloväylien varrelle
- pylväsbanderolleja tai pylvästauluja ei saa kiinnittää liikenteenohjauslaitteisiin eikä pylväisiin,
joihin on kiinnitetty liikennemerkkejä tai muita liikenteenohjauslaitteita
- pylvästauluja käytetään Helsingissä esikaupunkialueilla ja teollisuus- ja varastoalueiden ym.
tilapäisten ympäristöjen laitteena
Toimenpidelupa ei ole tarpeen, mikäli mallihyväksytty ulkomainoslaite (paikka ja tyyppi) on määritelty
katusuunnitelmissa.
Ulkomainoslaitteiden sijoituksen tulee olla toiminnallisesti perusteltu ja täyttää liikenne- ja
pelastusturvallisuuden vaatimukset.
Mikäli mainoslaite suuntautuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) hallinnoimalle
liikenneväylälle, tulee ELY-keskuksen ehtoja noudattaa. Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa
lausunnon ELY-keskukselta ennen mainoslaitteen asentamista.
Huomioitavaa

Mainokset eivät saa aiheuttaa häiriötä tai häikäisyä.
Vantaa: rakennusjärjestys 9 § ja 33 – 38 §:t
www.ely-keskus.fi > Liikenne > Liikenteen asiakaspalvelu
Liitteet
Asiasanat

mainoslaitteet, mallihyväksyntä, toimenpidelupa

