			ULKOMAINOSOHJE

SISÄLLYSLUETTELO
1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 							5
1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit							

5

1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet				

5

1.4 MAINONTA, maantiet							5
1.5 MAINONTA, kadut ja yleiset alueet 							

5

1.6 MAINONTA, yksityistiet							5
1.7 MAINOSLUPA, hakeminen							6

2 ULKOMAINOSLAITTEITA 							6
2.1 JÄTTITAULU							6
2.2 KIELTOTAULU							6
2.3 LUVATON MAINOSLAITE							6
2.4 MAINOSPILARI/-TORNI							6
2.5 MARKIISI							7
2.6 NIMIKILPI							7
2.7 OSOITEVIITTA							7
2.8 PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS							7
2.9 PYLVÄSTAULU/-BANDEROLLI							7
2.10 MAINOSTELINE							8
2.11 TILAPÄINEN MAINOSTAMINEN							8
2.11.1 HÄÄJUHLAAN OPASTAMINEN							8

2.12 MAINOSTAMINEN LIIKUNTAPAIKOILLA							8
2.13 TYÖMAAOPASTE							8
2.14 YRITYSALUEEN OPASTE							9

3 YLEISTÄ VAALIMAINOSTEN SIJOITTELUSTA 						9
3.1 ILMOITUSVELVOLLISUUS VAALIMAINOSTA SIJOITETTAESSA						10
3.2 KUNNAN PYSTYTTÄMÄT VAALIMAINOSTELINEET							10

4 MAINOKSEN SIJOITTAMISESSA HUOMIOITAVAA						10

2

ULKOMAINOSOHJE

Maantie
Yleiseen liikenteeseen luovutettu tie, jonka ylläpidosta huolehtii valtio. Maanteitä ovat valtatiet,
kantatiet, seututiet ja yhdystiet. Maantietä koskeva
sääntely on maantielaissa (503/2005).
Tiealue
Maantien tiealueen muodostavat ajorata pientareineen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut
alueet, kuten jalkakäytävä ja pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka tai – alue, joukkoliikennettä tai sen käyttöä palveleva alue taikka levähdys-,
varasto- tai kuormausalue. (Maantielaki 503/2005).
Tienvarsimainos
Tien varteen usean vuoden ajaksi sijoitettu mainos, juliste tai muu sellainen laite tai rakennelma,
jonka kuva- tai tekstimuotoinen informaatio on
tarkoitettu pääasiallisesti tienkäyttäjien nähtäväksi. (Maantielaki 503/2005).
Palvelukohde
Palvelukohde on kaikille tienkäyttäjille palveluja
tarjoava sekä ensisijaisesti vapaa-ajan matkailun
tai liikkumisen tarpeita tarjoava palveluyritys tai –
toiminto.
Yleinen alue, katualue ja liikennealue
Yleisiä alueita ovat katualueet, torit, liikennealueet, virkistysalueet tai näihin verrattavaksi alueeksi
osoitetut kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön
toteutettavaksi tarkoitetut alueet. (Maankäyttö- ja
rakennuslaki 132/1999).
Liikennealueita ovat maantiet, rautatiet, vesitiet,
satamat ja lentokenttäalueet.
Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen,
jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu.
Lyhytaikainen mainonta
Lyhytaikaista mainontaaa on alle 30 vuorokautta
kestävä mainonta.
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Sijoittamislupahakemukset ja mainostamiseen liittyvät tiedustelut:
kunnallistekniikka@vihti.fi tai Vihdin kunta, Kunnallistekniikka, PL 13, 03101 Nummela, tiedustelut puhelimitse (09) 4258 3000
Toimenpidelupa ja kirjalliset ilmoitukset rakennusvalvontaan osoitteeseen:
Vihdin kunta, Rakennusvalvonta, PL 13, 03101 Nummela
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1 YLEISIÄ PERIAATTEITA
Tämä ohje koskee erilaisten mainoslaitteiden, ilmoitusten ja opasteiden sijoittamista Vihdin kunnan alueella.

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit
Rakennukseen kiinnitettävä laite (esimeriksi markiisi) saa ulottua enintään 1,0 metriä tontin rajan
yli katualueelle tai muulle yleiselle alueelle. Maanpinnan ja laitteen alapinnan väli on jalkakäytävällä vähintään 3,2 metriä ja ajoradan kohdalla vähintään 4,7 metriä. Laite on kiinnitettävä
tukevasti eikä se saa haitata yleisen alueen käyttöä eikä häiritä merkittävästi maisemakuvaa tai
liikenneturvallisuutta. Mainoslaitteet on pidettävä kunnossa ja rikkinäiset laitteet on korjattava
tai poistettava välittömästi.
Laitteen muodon ja rakenteen on sopeuduttava rakennukseen ja ympäristöön, eikä se saa olla
väritykseltään tai valon kirkkaudeltaan häiritsevä. Laite on pidettävä kunnossa ja rikkoutunut
laite on korjattava tai poistettava välittömästi. Laite ei saa estää rakennuksen osoitetietojen näkyvyyttä.
Vähäinen mainostaminen rakennuksella tai tontilla on sallittu kirjallisella ilmoituslupamenettelyllä rakennusvalvontaan. Tarpeen vaatiessa voidaan vaatia toimenpideluvan hakua. Luvan myöntänyt taho vastaa valvonnasta ja luvattomien laitteiden poistamisesta. Mainoslaite on kiinnitettävä
tukevasti, eikä se saa haitata tai häiritä kadun tai yleisen alueen käyttöä eikä kunnossa- ja puhtaanapitoa.

1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet
Kunnan rakentamattomilla tonteilla mainostaminen on lähtökohtaisesti kielletty. Poikkeuksen
kiellosta voi myöntää maankäyttöinsinööri. Asemakaavoittamattomilla kunnan omistamilla
maa-alueilla mainostaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä.
Lupaa lyhytaikaisen mainoksen asettamiselle kunnan rakentamattomille tonteille haetaan kunnalta. Pidempiaikaisesta mainostamisesta kunnan rakentamattomalla tontilla laaditaan vuokrasopimus.

1.4 MAINONTA, maantiet
Maantielain (503/2005) mukaan tienvarsimainonnan luvanvaraisuus perustuu liikenneturvallisuuteen, ympäristön ja tienvarsipalveluiden turvaamiseen. Ulkomainontaa ovat mainostelineissä, kiinteistöjen seinissä tai liikennevälineiden sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat mainokset.
Tienvarsimainonta on osa ulko- ja liikennemainontaa, millä tarkoitetaan tien varteen sijoitettua
mainosta, ilmoitusta, julistetta tai muuta laitetta tai rakennelmaa.
Lähtökohtaisesti mainoslaitteiden tai opasteviittojen asettaminen tiealueelle on kielletty. Poikkeuksen kiellosta voi myöntää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. ELY-keskus pyytää kunnalta
lausuntoa, mikäli se nähdään tarpeelliseksi päätöstä tehdessä.

1.5 MAINONTA, kadut ja yleiset alueet
Asemakaavoitetulla katualueella ja yleisillä alueella mainostaminen on luvanvaraista. Lupaa mainoksen asettamiseen haetaan kunnalta kirjallisesti. joko sähköpostitse tai postitse. Ulkomainos ei
saa aiheuttaa vaaraa liikenteelle eikä haitata näkemiä.

1.6 MAINONTA, yksityistiet
Mainoksen sijoittamisesta yksityistien varteen on sovittava tiehoitokunnan kanssa.
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1.7. MAINOSLUPA, hakeminen
Hakemukset mainoksen sijoittamisesta kunnan katualueelle tai yleisille alueille, kunnan rakentamattomalle tontille tai asemakaavoittamattomalle alueelle tulee lähettää osoitteisiin kunnallistekniikka@vihti.fi tai Vihdin kunta, PL 13, 03101 Nummela.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi mainostajan yhteystiedot, mainoksen sisältö, koko, sijaintisuunnitelma ja esilläoloaika. Mainoslupa on maksuton.

2 ULKOMAINOSLAITTEITA
2.1 JÄTTITAULU
Jättitaulussa mainospintaa voi olla jopa 24 m2. Jättitauluja käytetään yleensä vilkkaasti liikennöityjen maanteiden varsilla. Luvan mainokselle myöntää ELY-keskus.
Kunnan katualueelle ja yleisille alueille sijoitettavalle jättitaululle luvan myöntää katupäällikkö.
Jättitaulun sijoittamiselle vaaditaan vuokrasopimus. Vuokrasopimuksessa noudatetaan maanvuokralakia.
Kunnan rakentamattomille tonteille ja asemakaavoittamattomille alueille jättitaulun sijoittamisluvan myöntää maankäyttöinsinööri.
Liitteeksi hakemukseen tulee esittää asemapiirros, julkisivupiirros ja mitoitettu pohjapiirros jättitaulusta. Asemapiirroksen mittakaava on oltava 1:500 tai 1:1000.
Rakennusvalvonta voi myöntää rakennetuille tonteille siijoittamisluvan jättitaululle rakennetuille
tonteille toimenpideluvalla. Muille tonteille sijoitettavista jättitauluista haetaan kiinteistönomistajan toimesta lupaa rakennusvalvonnasta toimenpideluvalla.

2.2 KIELTOTAULU
Maa- tai vesialueelle ei saa pystyttää sellaista kulkemisen, maihinnousun tai muun jokamiehen
oikeuden käyttämisen kieltävää taulua, jonka asettamiseen ei ole lakiin nojautuvaa perustetta.

2.3 LUVATON MAINOSLAITE

Luvattomat mainokset poistetaan kunnan toimesta ja säilytetään 30 vuorokautta kunnan
varikolla. Luvattomien mainoslaitteiden poistosta aiheutuvaa haittaa ei korvata mainoksen
asettajalle. Poistetuista mainoslaitteista voi tiedustella osoitteesta kunnallistekniikka@vihti.fi

2.4 MAINOSPILARI/-TORNI
Perinteinen mainospilari on mainoskooltaan yleensä 140x300
cm. Mainospilari on pystysuora, monelta sivulta katsottavissa
oleva tornimainen teline, joko kolmiopilari tai pyöreä pilari.
Korkeutta mainostornilla voi olla jopa 40 metriä, yleensä esimerkiksi huoltoasemien ja kauppojen pihoilla käytettynä.
Kunnan omistamalle alueelle pystytettävän mainospilarin tai
-tornin sijoittaminen vaatii vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen liitteeksi vaaditaan asemapiiros, kuva ja mainoslaitteen mittapiirustus. Asemapiirroksen mittakaava on oltava
1:500 tai 1:1000. Mainospilarin- tai tornin vuokrahinta löytyy
ulkomainosten vuokrahinnastosta.
Luvan mainostornille tai -pilarille asemakaavoitetuilla katualueilla ja yleisillä alueilla myöntää kunnan katupäällikkö.
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Rakennetuille tonteille mainostorni tai -pilari on mahdollista sijoittaa rakennusvalvonnan luvalla.

2.5 MARKIISI
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRA 62§) mukaan markiisin asettaminen vaatii toimenpideluvan.
Ehtona markiisin kiinnittämiselle on, että laite saa ulottua 1 metrin tontin rajan yli katualueelle
tai muulle yleiselle alueelle niin, että maanpinnan ja laitteen alapinnan välillä on oltava vähintään 3 metriä vapaata tilaa.
Lupaa markiisin sijoittamiselle haetaan rakennusvalvonnasta toimenpideluvalla. Lupahakemuksen liitteenä tulee esittää kaikki tontilla tai rakennuksessa jo olevat vastaavat laitteet (esimerkiksi
valokuva). Kunnallistekniikka antaa markiisin sijoittamisesta lausunnon rakennusvalvonnalle.

2.6 NIMIKILPI
Liikkeiden nimikilvet tulee sijaita kiinteistön puolella, esimerkiksi rakennuksen julkisivulla tai tontilla niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle. Nimikilven sijoittaminen ei tarvitse erillistä lupaa
kunnalta.

2.7 OSOITEVIITTA
Mustapohjaisia osoiteviittoja käytetään opasteina esimerkiksi virastoihin, laitoksiin ja runsaasti liikennettä aiheuttaviin teollisuus- ja liikelaitoksiin. Osoiteviitta tulee pystyttää omaan tolppaan. Kunnan katualueelle osoiteviitan pystyttäminen vaatii luvan kunnallistekniikalta.
Hakemuksessa on hyvä ilmoittaa osoiteviitalle haluttu sijainti ja sisältö.

2.8 PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS
Palvelukohteiden viitoituksesta on olemassa palvelukohteiden viitoitusopas (Tiehallinto 2007), joka on tarkoitettu käytettäväksi kaikille
tienkäyttäjille tarkoitettujen palvelukohteiden osoittamiseen maantiellä
sekä sovellettavaksi kaduilla ja yksityisillä teillä. Maanteiden osalta luvat
opasteille myöntää ELY-keskus.
Tavoitteena on, että kaikkien viitoitettavien palveluiden, nähtävyyksien, aktiviteettien ja maaseutuyritysten on oltava hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä. Lisäksi on huomioitava, että
liikenteen kannalta tarpeellista mainosta on tarkasteltava tienkäyttäjän kannalta. Sijoituspaikan
olosuhteet, mainoksen sisältämä toimiala ja kohteen löydettävyys on arvioitavia asioita palvelukohteen viitoitustarvetta arvioitaessa. Kunnan katualueella palvelukohdetta opastavan merkin
pystytys vaatii luvan kunnallistekniikalta. Opastusmerkkien pystyttäminen, kunnossapito ja
kustannukset ovat luvan hakijan vastuulla.

2.9 PYLVÄSTAULU/-BANDEROLLI
Pylvästaulu on yleensä kooltaan 80x120 cm. Pylvästauluja ja -banderolleja ei saa teipata tai muuten valaisinpylvästä vahingoittaen kiinnittää pylvääseen tai puuhun. Mainos on oltava siististi
irrotettavissa. Mikäli pylvästaulu tai -banderolli vahingoittaa pylvästä, on mainoksen asettaja
korvausvelvollinen. Pylvääseen sijoitetun mainoksen alareunan korkeus tien pinnasta on oltava
vähintään 3,0 metriä.
Banderollin tulee olla tuulta läpäisevää lippukangasta. Pressukankaasta valmistettuja banderolleja ei saa käyttää. Pylvästaulujen ja – banderollien sijoittamislupaa haetaan kunnallistekniikalta.
Pylvästaulukehikon käytöstä laaditaan vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen liitteeksi tulee 1:500
tai 1:1000 mittakaavan asemapiirros ja mittapiirrustus. Pylvästaulun hinta löytyy ulkomainosten
vuokrahinnastosta.
Banderollin korkeus tien pinnasta on oltava vähintään 4,8 metriä. Jalankulku- ja pyörätien yläpuolinen korkeus banderollille on oltava vähintään 3,0 metriä.
ULKOMAINOSOHJE
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2.10 MAINOSTELINE
Mainostelinettä ei saa sijoittaa jalkakäytävälle tai kevyen liikenteen väylälle. Mikäli kyltti on
sijoitettu jalkakäytävälle tai kevyen liikenteen väylälle, on mainoksen asettaja korvausvelvollinen,
mikäli mainoksesta aiheutuu vahinkoa kunnalle tai kolmannelle osapuolelle. Kunta poistaa väärin sijoitetut mainostelineet ja säilyttää niitä 30 vuorokautta poistopäivästä lähtien. Mainoksen
poistosta aiheutunutta haitaa ei korvata mainoksen asettajalle.
Mainosteline ei vaadi sijoittamislupaa. Mainostelineen saa sijoittaa kiinteistön välittömään läheisyyteen jos kiinteistö rajautuu kunnan katualueelle tai yleiselle alueelle. Tiedusteluja mainostelineen sijoittamisesta voi lähettää osoiteeseen kunnallistekniikka@vihti.fi.
Mainostelineet tulee kerätä yöksi pois.

2.11 TILAPÄINEN MAINOS
Tilapäisellä mainoksella tarkoitetaan kulttuuri- tai urheilutapahtumaa, myymälän avajaisia tai
muuta vastaavaa yleisötapahtumaa/juhlatilaisuutta. Tilapäisten mainosten sijoittamisessa on
noudatettava sääntöjä mainoksen oikeaoppisesta sijoittamisesta. Tilapäiseksi mainostamiseksi
katsotaan alle 6 kuukautta kestävä mainostaminen.
Tilapäisen mainoksen sijoittamislupaa haetaan kunnan asemakaavoitetuille yleisille- ja katualueille kunnallistekniikalta. Yhdellä luvalla on mahdollista saada useamman samaan tapahtumaan
liittyvän mainoksen sijoittamislupa. Liikuntapaikoilla mainostamiselle haettaan lupa liikuntatoimesta.
Mainoksen on oltava asianmukainen ja se ei saa haitata liikenneturvallisuutta sijoituspaikkansa
perusteella. Mainokset saa asettaa 14 vuorokautta ennen mainostettavan tapahtuman alkua
myönteisen päätöksen jälkeen. Mainokset on poistettava kahden (2) vuorokauden kuluessa tilaisuuden päätyttyä. Kunnalla on oikeus poistaa luvattomat mainokset katualueelta ja periä siitä
aiheutuneet kustannukset mainoksen asettajalta.
Irrallista mainoslaitetta ei saa asettaa kevyen liikenteen väylille, jalkakäytäville tai risteysalueille.
Yleistä järjestystä tai turvallisuutta häiritsevää toimintaa on mainoksen asettaminen esimerkiksi
siten, että siihen saattaa helposti törmätä tai sitä pitää kulkiessaan väistää. Maantiealueiden osalta sijoittamislupaa opasteille ja mainoksille tulee hakea ELY-keskukselta.
Julisteiden asettamisesta ei vaadita erillistä lupaa. Julisteita ei saa kiinnittää bussipysäkkeihin, liikennemerkkeihin tai valotolppiin.
2.11.1 HÄÄJUHLAAN OPASTAMINEN
Hääjuhlaan opastaminen ei edellytä lupaa kunnalta. Opasteita sijoitettaessa on huomioitava ettei liikenneturvallisuus vaarannu. Opasteet tulee kerätä pois tilaisuuden päätyttyä.

2.12 MAINOSTAMINEN LIIKUNTAPAIKOILLA
Liikuntapaikoilla mainostaminen on luvanvaraista. Lupaa haetaan kunnan liikuntatoimesta. Luvan myöntää liikuntatoimenjohtaja.

2.13 TYÖMAAOPASTE
Työmaaopaste on oltava jokaisella työkohteella. Sijoituspaikka on määriteltävä niin, että siitä ei aiheudu
liikenneturvallisuuden kannalta haittaa. Työmaaopasteen sijoittamisesta tulee ilmoittaa kunnan katumestarille postitse osoitteeseen:Vihdin kunta, katumestari, PL 13, 03101 Nummela tai osoitteeseen kunnallistekniikka@vihti.fi.

2.14 YRITYSALUEEN OPASTETAULU
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2.14 YRITYSALUEOPASTE
Yritysopasteella tarkoitetaan yritysalueelle asennettau opastetaulua, johon kootaan alueella toimivien yritysten yhteystiedot
yhtenäisesti. Luvan yritysopasteen sijoittamiselle antaa katupäällikkö. Taulun sijoittamispaikasta on käytävä katselmus kunnan
edustajan kanss aerikseen. Taulujen tulee olla vankkarakenteisia
ja kestäviä. Lisätietoja yritysopasteiden sijoittamisesta voi tiedustella kunnallistekniikasta kunnallistekniikka@vihti.fi.

3 YLEISTÄ VAALIMAINOSTEN SIJOITTELUSTA

Vaalimainonnasta säädetään laissa. Lainsäädännössä on seuraavia vaalimainontaa koskevia
määräyksiä:

Vaalilaki (56 ja 72 §): Vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja
niiden välittömään läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana on pidetty sitä, että vaalimainokset eivät näy vaalihuoneistoon taikka
sen sisäänkäyntiin.
Vaalimainos ei saa aiheutaa haittaa tienpidolle eikä liikenneturvallisuudelle. Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 §:ssä. Maantielakia sovelletaan asemakaava-alueen
ulkopuolella ja asemakaava-alueen liikennealueilla. Maantien käyttäjille tarkoitetut ulkomainokset on kielletty ilman tienpitoviranomaisen myöntämää lupaa. Em. kielto ei koske esim. vaaleja
koskevaa ilmoittelua. Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu
mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ilmoitukset ja mainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan
kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä.
Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon
taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen
käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai
muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä. ELY-keskuksen omistuksessa oleviin laitteisiin kiinnitettävä vaalimainos saa olla kooltaan enintään 80 x 120 cm, mitä suositellaan vaalimainoksiin muuallakin.
Mainospaikat jaetaan niin, että kaikkia mainostajia kohdellaan tasapuolisesti. Kunnan asettamat
vaalimainospaikat ovat maksuttomia. Vaalimainokset on poistettava heti vaalien jälkeen. Vaalimainosten poistaminen on mainosten omistajan vastuulla. Vaalimainokset on sijoitettava kunnan katu- ja muille yleisille alueille kunnan ohjeiden mukaisesti.
Vaalimainosten sijoittelulla ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta. Vaalimainoksen asettaja vastaa mainoksesta mahdollisille kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista. Turvallisuus on
huomioitava vaalimainoksia asetettaessa ja huollettaessa. Soveltuvia vaalimainosten sijoittamispaikkoja ovat esimerkiksi kevyen liikenteen ja jalkakäytävien viheralueet siten etteivät ne aiheuta
haittaa tai vaaraa yleiselle liikenteelle tai kunnossapidolle.
Vaalimainoksia ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin eikä muihin liikenteenohjauslaitteisiin.
Turvallisuussyistä niitä ei saa sijoittaa mm. ajoväylille, jalkakäytäville, yhdistetyille jalankulku- ja
pyöräteille, ali- ja ylikulkusiltoihin, keskisaarekkeisiin, bussipysäkkialueelle, liikenneympyröihin
tai risteysalueille, liikennemerkkeihin, valotolppiin, puihin, liikenteen jakajiin, rannoille eikä kirkkojen ympäristöön. Myös vaalimainosten kokoon ja väriin on kiinnitettävä huomiota. Maisemallisista ja liikenneturvallisuussyistä vaalimainoksissa ei saa käyttää heijastavia kalvoja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan
käsittää liikennemerkeiksi.
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Vihdin kunnalla on oikeus poistaa luvattomat ja virheellisesti asetetut vaalimainokset. Vihdin
kunnalla on oikeus poistaa vaalimainos kunnan kadun tai muun yleisen alueen varresta, jos se
aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteelle tai kohtuutonta haittaa kadun kunnossapidolle.

3.1 ILMOITUSVELVOLLISUUS VAALIMAINOSTA SIJOITETTAESSA
Vaalimainoksen asettamisesta Vihdin kunnan yleisille katu- ja muille alueille tulee tehdä ilmoitus
sähköpostitse osoitteeseen kunnallistekniikka@vihti.fi. Vaalimainosten sijoittaminen on maksutonta.
Tarkemmat ohjeet vaalimainosten sijoittamisesta valtion hallinnoimien liikenneväylien varsille
antaa ELY-keskus.

3.2 KUNNAN PYSTYTTÄMÄT VAALIMAINOSTELINEET
Kunta pystyttää keskusvaalilautakunnan sihteerin ohjeiden mukaan vapaaehtoisuuden pohjalta
mainostelineet neljään taajamaan:
Kirkonkylä: Niuhalanraitti
Nummela: Pisteenkaari
Ojakkala: Enätie
Otalampi: Torpparintie
Mainospaikat jaetaan niin, että kaikkia mainostajia kohdellaan tasapuolisesti. Kunnan asettamat
vaalimainospaikat ovat maksuttomia. Vaalin ulkomainonta kunnan pystyttämissä vaalimainostelineissä aloitetaan aikaisintaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Vaalimainostelineissä olevat mainokset kunta poistaa itse.

4 MAINOKSEN SIJOITTAMISESSA HUOMIOITAVAA

Valaistut mainoslaitteet on oltava sähköalan turvallisuusstandardien mukaisia ja vaatimukset
täyttäviä. Mainoslaitteen sijoittamisessa on huomioitava, että pelastuskaluston kulku tai liikenneturvallisuus ei kärsi. Mainos ei saa rakenteeltaan, väriltään tai sisällöltään olla kirkkaan värinen,
sisällöltään sopimaton tai liikennemerkkiä muistuttava.
Mainosta ei saa sijoittaa:
-- Ajoväylälle
-- Alikulkuihin tai ylikulkusilloille
-- Bussipysäkkialueelle
-- Hautausmaan ympäristöön
-- Jalkakäytävälle tai yhdistetylle jalankulku- ja pyörätielle
-- Keskisaarekkeeisiin
-- Kirkkojen ympäristöön
-- Liikenteen jakajiin
-- Liikenneympyröihin
-- Näkemäalueelle liittymässä, kaarteessa tai tien kohdassa, jossa on esim. kevyttä liikennettä
-- Puistojen istutusalueille
-- Rannoille
-- Risteysalueille näkemäesteeksi
-- Suojatien läheisyyteen
-- Tien kaarrekohtaan
-- Liikennemerkkeihin tai muihin ohjauslaitteisiin
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Vihdin kunta
Asemantie 30
03100 Nummela
Vaihde: (09) 4258 3000
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