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§ 110 
LAUSUNNON ANTAMINEN HENNARIIKKA ANDERSSONIN YNNÄ MUIDEN 
VALTUUSTOALOITTEESEEN MAINOSRAHOITTEISTEN KAUPUNKIPYÖRIEN SAAMISESTA 
HELSINKIIN 
Ahjotunnus: HEL 2013-001443 

 
PÄÄTÖS  Rakennuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle  
  muutetun ehdotuksen mukaisen lausunnon. 

 
Rakennuslautakunta suhtautuu myönteisesti kaupunkipyöräjärjestel-
män toteuttamiseen.  Rakennuslautakunta puoltaa valtuustoaloitteessa 
esitettyä mainosrahoitteisen kaupunkipyöräjärjestelmän saamista Hel-
sinkiin.  
 
Kaupunkipyöräjärjestelmän ongelmaksi näyttää muodostuneen mai-
noslaitteellisten pyöräasemien toteuttaminen. Ongelma muodostuu sii-
tä, että kiinteistövirasto kilpailutti kaikki kaupungin ulkomainospaikat 
vuonna 2007. Kilpailun voitti Clear Channel.  Kilpailutukseen ei otettu 
mukaan mainosrahoitteista pyöräjärjestelmää kuten on tehty useim-
missa muissa Euroopan pääkaupungeissa, joissa mainosrahoitteinen 
järjestelmä on toteutettu. Parhaat mainospaikat on erityisesti kantakau-
pungin keskeisillä osilla vyöhykkeellä yksi jo otettu käyttöön kilpailutuk-
sen tuloksena. Ilman mainoslaitteita paikat on ollut helppo löytää. 
 
Lähes kaikki pyöräasemat halutaan sijoittaa kantakaupunkiin vyöhyk-
keelle yksi, jonne kilpailutuksen tuloksena on jo pystytetty kattavasti ul-
komainoslaitteita.  
 
Pyöräjärjestelmän toteuttajaksi on valikoitunut toinen suuri ulko-
mainosyrittäjä JCDecaux. 
 
Rakennuslautakunta on 20.3.2012 vastannut liikennelaitokselle kau-
punkipyöräjärjestelmän toteuttamisesta. Tässä yhteydessä on käynyt 
selväksi, ettei pyöräasemia aiota sijoittaa puistoihin ja toreille, joille 
mainoslaitteita ei muutoinkaan saa sijoittaa. 
  
Pyöräasemien paikat etsii kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä ka-
tutilaa hallinnoivan rakennusviraston ja liikennelaitoksen kanssa. Ra-
kennusvalvontavirasto ei ole osallisena tässä työssä. Hyvällä suunnitte-
lulla ja koordinoinnilla paikat ovat varmasti löydettävissä. 
Rakennuslautakunta katsoo, että mainoslaitteella varustettu kaupunki-
pyöräaseman malli on syytä tuoda kaupunkikuvaneuvottelukunnan kä-
sittelyyn. Mainoslaitteella varustetulle pyöräasemalle tulee hakea malli-
hyväksyntä kuten ulkomainoslaitteille ja pysäkkikatoksille on haettu. 
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Toimenpidelupaa ei kuitenkaan edellytetä, jos toimenpide perustuu oi-
keusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan kuten maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (126 a §) todetaan. Pyöräasemat voidaan rinnastaa py-
säkkikatoksiin, joille on hyväksytty mallihyväksyntä. Mallihyväksytyille 
pyöräasemille ei edellytetä paikkakohtaista toimenpidelupaa, kun nii-
den osalta noudatetaan rakennuslautakunnan hyväksymää rakentamis-
tapaohjetta ”Ulkomainoslaitteiden sijoittamisperiaatteet”. Mainoslaitteel-
linen pyöräasema rinnastuu mainokselliseen pysäkkikatokseen. 
 


