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Tapahtumien mainonta kaupungin maa-alueilla 

Lyhytkestoisesti esillä pidettävälle tapahtumakylteille on mahdollista saada lupa urheilu-, 

kulttuuri-, tai muun paikallisen yleisötapahtuman yhteydessä. Tapahtumakyltissä tulee esittää 

tapahtumassa kävijän kannalta oleelliset tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi, sekä 

tapahtumapaikka ja -aika. Pelkästään mainosarvoa sisältäviä kylttejä ei sallita. 

Tapahtumien mainontaan kaupungin maa-alueilla tarvitaan maanomistajan lupa. Maanomistajan 

lupaa haetaan kaupungin Kiinteistö- ja paikkatietopalveluista. Hakemuksen voi toimittaa 

sähköpostitse  karttatilaukset@seinajoki.fi – osoitteeseen. Hakemukseen tulee lisätä ainakin 

seuraavat asiat: 

- Tapahtuman nimi 

- Mainoksen / opasteen sijoitusaika. 

- Mainoksen / opasteen arvioitu määrä (mikäli ei tarkkaa määrää ole).  

- Yrityksen tiedot 

- Yhteyshenkilön tiedot sekä laskutusosoite.   

 

Kaupunki perii luvan hakijalta lupapäätöksestä hinnaston mukaisen päätösmaksun. 

Mainoskyltit, mainokset ja opasteet 

Luvan hakuaika 

- Hakemus mainoksen kiinnitystä varten tulee olla tehtynä 1,5 kuukautta ennen 

tapahtumaa johtuen luvan käsittelyyn varatusta ajasta. 

- Luvan käsittelyajassa on huomioitava kesän loma-aika jolloin käsittelyajat ovat 

pidemmät kuin muuna aikana. Käytännössä kesää ja alkusyksyä koskevat 

hakemukset tulee toimittaa viimeistään toukokuussa, että ne ehditään käsitellä. 

Kiinnitysaika 

- Mainokset joille lupa on haettu ja saatu saa sijoittaa 21 vrk ennen tapahtuman 

alkua ja ne tulee poistaa viimeistään tapahtuman jälkeisenä arkipäivänä.  

- Opasteet ja viitat saa sijoittaa aikaisintaan 5 vrk ennen tapahtuman alkua ja ne 

tulee poistaa viimeistään tapahtuman jälkeisenä arkipäivänä.  

 

Mainoksen koko ja ulkoasu 

- Suurin sallittu mainoskyltin koko on 1 m² ja suurin sallittu leveys 0,8 m.  

- Mainokset/ opasteet on oltava kooltaan sellaisia, etteivät ne aiheuta näköesteitä 

liikenteelle tai muuten heikennä jalankulkuliikennettä eikä muuta 

liikenneturvallisuutta. 

- Ilmoitus ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, 

tunnuksia tai väriskaalaa taikka muistuttaa liikennemerkeissä käytettäviä 

muotoja.  

- Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.1 

- Ulkoasun tulee olla hyvän maun mukainen. 
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Mainoskyltin sijoitus 

- Mainokset tulee sijoittaa joko pylvään juureen, jolloin mainoksen alareuna on 

maanpinnassa tai nostaa ylös siten, että alareuna sijoittuu minimissään 2,20 m 

korkeuteen.  

- Sijoittaminen on kiellettyä sähkö- ym. keskuksiin, kulkuväylille, portaaleihin, 

liikennemerkkipylväisiin, liikennevalopylväisiin ja muihin liikenteenohjauslait-

teisiin, kaiteisiin, penkkeihin, roskiksiin, runkosuojiin ja muihin kalusteisiin. 

- Mainoskylttejä sijoittaminen katupuihin tai muuhun kasvillisuuteen on myös 

kielletty. 

- Samaan tolppaan ei saa kiinnittää useampia mainoksia, eli 1 mainos / paikka. 

- Mainoskylttien sijoittaminen on kiellettyä risteysten näkemäalueille (30 metriä 

risteävästä kadusta) sekä kymmentä metriä lähemmäs suojatietä. 

 

 
 

- Mainoskylttien sijoittaminen on kiellettyä kiertoliittymien ja koulujen 

välittömään läheisyyteen. 

- Mainoskylttien sijoittaminen on kiellettyä keskustan alueella kartassa (kuva 1) 

merkitylle alueelle. 

 

 
Kuva 1. Mainoskylttien asentamiskieltoalue keskustan alueella. 

 



 

Kiinnittäminen 

- Kiinnittäminen on tehtävä huolellisesti asianmukaisilla välineillä.  

- Pylväitä ei saa naarmuttaa esim. metallisilla tai muilla kiinteillä kiinnikkeillä. 

Nippusidekiinnitys on yksi hyvä vaihtoehto. 

- Mainosten ja viittojen kiinnittäminen niiteillä, teipeillä tms. pylväisiin tai seiniin 

on kielletty. 

- Kiinnittäminen on tehtävä siten, että mainos ei irtoa paikaltaan normaaleissa 

olosuhteissa. 

 

Kunnossapito ja huolehtiminen 

- Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia mainosten kunnossapidosta koko 

mainostamisen ajan (rikkoutuneiden poisto, paikoillaan pysyminen ym.).  

- Mainoksesta vastaava osapuoli on velvollinen itsenäisesti korjaamaan väärin 

asennetut, rikkoutuneet, pudonneet tai muuten ohjeistuksen vastaiset mainokset 

viimeistään ilmoituksen asiasta saatuaan. 

- Seinäjoen Energia/ Seiverkot ei vastaa millään tavalla mainoksista tai niiden 

takaisinkiinnittämisestä, jos ne esim. joudutaan huoltotyön takia irrottamaan.  

 

Vaalimainonta 

- Vaalimainoksia varten on varattuna erilliset telineet niille sallituille paikoille.  

 

Banderollit 

- Banderollien kiinnittäminen ei ole sallittua kaupungin hallinnoimille alueille tai 

rakenteisiin. 

 

Kaupunki poistaa luvattomat, väärin asennetut ja ohjeistuksen vastaiset mainokset ilman eri 

ilmoitusta ja laskuttaa tapahtuman järjestäjältä poistosta aiheutuneet kustannukset. Kaupunki ei 

ole velvollinen säilyttämään poistettuja kylttejä ja opasteita. Perittävä poistamismaksu on 35 € / 

taulu. 

Tarkemmat ohjeet tarvittaessa antaa kunnossapidosta vastaava tiemestari Akseli Olli, p. 044 418 

1448. 

 

Yleisen tien / maantien varrelle sijoitettavista tilapäisistä ilmoituksista ohjeistaa ELY-keskus. 

 


