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Aihe

MAINOSLAITTEET, VAPAUTUKSET TOIMENPIDELUVAN HAKEMISESTA
Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

MRL 126 §, MRL 126 a §, MRL 138 §, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusjärjestys
Yhteinen tulkinta/käytäntö

Seuraavat toimenpiteet on vapautettu toimenpideluvan hakemisesta:
−
−
−
−
−
−

enintään 400 mm korkea irtokirjainmainos liike-, toimisto- tai asuinrakennuksen 1. kerroksen
liikehuoneiston näyteikkunan yläpuolella, 1 kpl / liikehuoneisto ja kulmahuoneistoissa 1 kpl /
katusivu
enintään 600 x 600 mm kokoisen seinästä kohtisuoraan ulostuleva, toimisto- tai
liikehuoneiston nimikyltti 1. kerroksen liikehuoneiston kohdalla, 1 kpl / liikehuoneisto ja
kulmahuoneistoissa 1 kpl / katusivu
rakennuksen 1. kerroksen liikehuoneiston näyteikkunoiden ja oven yläpuolelle sijoitettavat,
suorat ja sivuilta auki olevat markiisit, joihin sallitaan vain yrityksen nimi
rakennuksen 1. kerroksen julkisivun pintaan kiinnitettävä, korkeintaan 400 x 600 mm
suuruinen kilpi, 1 kpl / yritys
mainoslaitteiden yleissuunnitelman mukaisen irtokirjainmainoksen vaihtaminen vastaavaan
uuteen
enintään 1200 x 900 mm kokoisen, kokonaiskorkeudeltaan enintään 1800 mm kokoisen
tontin opastetaulun sijoittaminen liike- tai teollisuuskiinteistön alueelle

Työmaatelineisiin sijoitettava työmaa-aikainen mainonta ei pääsääntöisesti vaadi lupaa.
Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainos- tai muussa vastaavassa
tarkoituksessa enintään puolet ilman toimenpidelupaa. Ikkunan peittäminen ei saa rumentaa
rakennusta tai ympäristöä eikä se saa olla häiritsevä.
Rakennukseen kiinnitettävä myynti-, tiedotus- ja mainoslaite saa ulottua 0,8 metriä ja ikkuna- ja
ovimarkiisit sekä terassien katokset enintään 1,5 metriä katualueelle tai muulle yleiselle alueelle.
Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava voimassa
olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Suojelluissa
rakennuksissa tulee ottaa huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset.
Liike- ja toimistorakennuksiin sekä kiinteistöihin, joissa on eri toimijoiden tiloja, jotka vaativat
mainoksia ja opasteita tulee laatia mainoslaitteiden yleissuunnitelma, jossa määritellään
mainoslaitteiden paikat, koko ja tyyppi sekä opasteet, markiisit, valaisimet, ym.
Hakijan tulee ennen laitteen asentamista varmistaa, että laite täyttää liikenne- ja
pelastusturvallisuuden vaatimukset.
Huomioitavaa

Mainokset eivät saa aiheuttaa häiriötä tai häikäisyä.
Helsinki: Mainos- ja muiden vastaavien laitteiden alle jäävän vapaan alikulkukorkeuden katualueella
on oltava vähintään 2,5 metriä.
Vantaa: Mainoslaitteiden ja muiden vastaavien laitteiden vähimmäiskorkeus katualueella kadun
pinnasta on 3,2 metriä ja muualla 2,4 metriä.
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Espoo: Laitteiden alle on jalkakäytävän tai muun kevyen liikenteen alueen kohdalla jäätävä vapaata
tilaa vähintään 3,2 metriä. Jos laite ulottuu ajoradan yläpuolelle tai 0,5 metriä lähemmäksi ajoradan
reunaa, on kadun pinnan ja laitteen välillä oltava vähintään 4,6 metriä vapaata tilaa.

Liitteet
Asiasanat

mainoslaitteet, mainoslaitteiden yleissuunnitelma, vapautukset

