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§ 63
Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoa-
loitteesta koskien ilmastohaitallisesta ulkomainonnasta vapaata 
kaupunkitilaa

HEL 2021-001525 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle valtuustoaloitteesta:

Liikenneliikelaitos (HKL) on eri vuokrasopimuksilla vuokrannut metroa-
semien, liikennevälineiden ja pysäkkikatosten mainospaikkoja JC-
Decaux Finland Oy:lle. HKL:n ja JCDecaux:n välinen pysäkkikatosten 
sopimus on voimassa vähintään vuoden 2037 loppuun asti ja muut 
mainossopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Nykyisis-
sä mainossopimuksissa on mainonnan rajoituksia, jotka koskevat ”laki-
sääteisten ja hallinnollisten määräysten vastaisia, yleistä paheksuntaa 
herättäviä tai julkisen liikenteen vastaisia mainoksia”. Mainonnassa tu-
lee ottaa huomioon myös muun muassa Mainonnan eettisen neuvoston 
ratkaisut. 

Hankintalainsäädäntö asettaa rajoituksia sopimusmuutoksille sopimus-
kauden aikana. Lisäksi sopimuksia ei voida yksipuolisesti muuttaa, 
vaan muutoksista, joilla asetettaisiin mainosoperaattorille mainonnan 
sisältöä koskevia rajoituksia, olisi päästävä yhteisymmärrykseen mai-
nosoperaattorin kanssa.

HKL on sitoutunut Helsingin kaupunkistrategian linjauksiin, että Helsin-
gin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennes-
sä. Lisäksi tavoitteena on kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuuden 
kasvattaminen ja siten liikkumisen ilmastovaikutusten minimointi. HKL 
näkee kannatettavana näiden tavoitteiden edistämisen myös sen ali-
hankkija- ja asiakasverkostossa mahdollisuuksien mukaan.  

HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien 
huomioimiseen arvioidaan seuraavissa mainossopimusten kilpailutuk-
sissa. Ilmastohaitallisen mainonnan määrittely tarkasti ja yksiselitteises-
ti on kuitenkin haastavaa ja todennäköisesti aiheuttaisi vaikeita tulkinta-
tilanteita tiettyjen tuotteiden, palvelujen tai toimialojen kohdalla. Mikäli 
rajoituksia jossain muodossa asetettaisiin, ne eivät saisi olla tarpeetto-
man laajoja ja ne tulisi voida määritellä niin selkeiksi, että sopimus-
kumppani pystyy huomioimaan rajoitukset ja sopimuksen toteutumista 
pystytään valvomaan. Lisäksi on huomattava, etteivät esitetyn kaltaiset 
mainonnan rajoitukset perustu mainosalalla noudatettaviin ohjeisiin ja 
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sääntelyyn. Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita ohjataan 
ympäristöystävällisempään suuntaan muillakin kuin mainonnan sisäl-
töön liittyvillä rajoituksilla, esimerkiksi asettamalla tarjouskilpailussa 
mainoslaitteiden energiankulutukseen liittyviä tai muita vastaavanlaisia 
laatukriteereitä.

Käsittely

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Straniuksen vastaehdotuksen 
muuttaa lausuntoehdotusosan viidennen varsinaisen kappaleen en-
simmäinen virke kuulumaan seuraavasti:
"HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien 
huomioimiseen ARVIOIDAAN seuraavissa mainossopimusten kilpailu-
tuksissa".

sekä viidennen varsinaisen kappaleen viimeinen virke kuulumaan seu-
raavasti:
"Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita OHJATAAN ympäris-
töystävällisempään suuntaan muillakin kuin mainonnan sisältöön liitty-
villä rajoituksilla, esimerkiksi asettamalla tarjouskilpailussa mainoslait-
teiden energiankulutukseen liittyviä tai muita vastaavanlaisia laatukri-
teereitä".

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle valtuustoaloitteesta:

Liikenneliikelaitos (HKL) on eri vuokrasopimuksilla vuokrannut metroa-
semien, liikennevälineiden ja pysäkkikatosten mainospaikkoja JC-
Decaux Finland Oy:lle. HKL:n ja JCDecaux:n välinen pysäkkikatosten 
sopimus on voimassa vähintään vuoden 2037 loppuun asti ja muut 
mainossopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Nykyisis-
sä mainossopimuksissa on mainonnan rajoituksia, jotka koskevat ”laki-
sääteisten ja hallinnollisten määräysten vastaisia, yleistä paheksuntaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2021 3 (6)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
08.04.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

herättäviä tai julkisen liikenteen vastaisia mainoksia”. Mainonnassa tu-
lee ottaa huomioon myös muun muassa Mainonnan eettisen neuvoston 
ratkaisut. 

Hankintalainsäädäntö asettaa rajoituksia sopimusmuutoksille sopimus-
kauden aikana. Lisäksi sopimuksia ei voida yksipuolisesti muuttaa, 
vaan muutoksista, joilla asetettaisiin mainosoperaattorille mainonnan 
sisältöä koskevia rajoituksia, olisi päästävä yhteisymmärrykseen mai-
nosoperaattorin kanssa.

HKL on sitoutunut Helsingin kaupunkistrategian linjauksiin, että Helsin-
gin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennes-
sä. Lisäksi tavoitteena on kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuuden 
kasvattaminen ja siten liikkumisen ilmastovaikutusten minimointi. HKL 
näkee kannatettavana näiden tavoitteiden edistämisen myös sen ali-
hankkija- ja asiakasverkostossa mahdollisuuksien mukaan.  

HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien 
huomioimiseen voidaan arvioida seuraavissa mainossopimusten kilpai-
lutuksissa. Ilmastohaitallisen mainonnan määrittely tarkasti ja yksiselit-
teisesti on kuitenkin haastavaa ja todennäköisesti aiheuttaisi vaikeita 
tulkintatilanteita tiettyjen tuotteiden, palvelujen tai toimialojen kohdalla. 
Mikäli rajoituksia jossain muodossa asetettaisiin, ne eivät saisi olla tar-
peettoman laajoja ja ne tulisi voida määritellä niin selkeiksi, että sopi-
muskumppani pystyy huomioimaan rajoitukset ja sopimuksen toteutu-
mista pystytään valvomaan. Lisäksi on huomattava, etteivät esitetyn 
kaltaiset mainonnan rajoitukset perustu mainosalalla noudatettaviin oh-
jeisiin ja sääntelyyn. Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita 
voidaan kuitenkin pyrkiä ohjaamaan ympäristöystävällisempään suun-
taan muillakin kuin mainonnan sisältöön liittyvillä rajoituksilla, esimer-
kiksi asettamalla tarjouskilpailussa mainoslaitteiden energiankulutuk-
seen liittyviä tai muita vastaavanlaisia laatukriteereitä.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Mai Kivelä ja 14 muuta valtuutettua ovat tehneet 3.2.2021 
seuraavan valtuustoaloitteen:

"Helsingin kaupungin tulisi alkaa rajoittaa Helsingin kaupungin vuok-
raamilla ulkomainontapaikoilla tapahtuvaa ilmastohaitallisten tuotteiden 
mainontaa ja markkinointia. Helsingin kaupunki on merkittävä mainos-
paikkojen vuokraaja koko Suomen tasolla. 

Helsingin kaupunki on sitoutunut ilmastokriisin vastaiseen taisteluun. 
Toimet menettävät merkitystään, kun kaupunki samanaikaisesti vuok-
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raa ulkomainontapaikkoja markkinoinnille, jolla pyritään lisäämään il-
mastohaitallisten tuotteiden ja palveluiden kuluttamista. Näin kaupunki 
hyväksyy kuluttajavalintojen voimakkaan ohjaamisen ilmastolle haitalli-
sen kuluttamisen suuntaan.

Helsingin kaupungin tulee tehdä ilmastotekoja myös kaupunkilaisten 
kulutuskäyttäytymisen osalta. Kaupunki ei voi pakottaa kaupunkilaisia 
kuluttamaan ilmastoystävällisellä tavalla, mutta se voi lopettaa kaupun-
kilaisten ohjaamisen ilmastohaitallisten tuotteiden, kuten lentomatkai-
lun, lihatuotteiden ja suoraan fossiiliteollisuuteen liittyvien tuotteiden, 
kuluttamiseen.

Jotta kulutuskäyttäytyminen muuttuisi, on kaupungin tehtävä kansalais-
ten ilmastoystävällisistä valinnoista helppoja. On selvää, että jatkuva 
ilmastohaitallisten tuotteiden ja palveluiden mainostaminen ulkomai-
nonnalla on omiaan heikentämään kuluttajien mahdollisuuksia tehdä 
ilmastoystävällisiä valintoja. Kuluttajavalintojen vähentäminen pelkällä 
valistuksella on vain paikoin tehokasta, etenkin, jos samaan aikaan ku-
luttajille syötetään toisenlaista viestiä.

Kaupungin ei tule edistää mainospaikoillaan markkinointia, joka houkut-
telee ilmastohaitallisten tuotteiden yhä kasvavaan kulutukseen. Samoin 
olisi tärkeää tarkastella, kuinka paljon Helsingin kaupungin tiloja on yli-
päätään käytettävä mainostamiseen. Ulkomainonta on erityisen ongel-
mallista siksi, että helsinkiläinen ei voi välttyä näkemästä ulkomainon-
taa. Julkisten tilojen tulisi olla vapaita kaikesta sellaisesta sisällöstä, jo-
ka aktiivisesti ohjaa kaupunkilaisia ilmastolle haitallisiin toimiin.

Ulkomainontalaitteille on asetettu ulkonäöllisiä ja teknisiä standardeja. 
Lisäksi osa kaupungista on jo nyt rajattu mainonnan ulkopuolelle (esi-
merkiksi arvokkaat rakennukset ja hautausmaat). Mainontaa myös ylei-
sellä tasolla rajaavat jo tällä hetkellä tietyt eettiset periaatteet. Ilmasto-
haitallisuus on perusteltu kriteeri mainonnan rajoittamiseen Helsingin 
kaupungin vuokraamilla mainospaikoilla. Joulukuussa 2020 Amsterda-
min valtuusto hyväksyi mietinnön, jossa päätettiin selvittää lentomatkai-
lun ja fossiiliteollisuuden mainonnan rajoittamista kaupungissa. Ulko-
mainonnan sisällöllisiä rajoituksia on asetettu lisäksi muun muassa Pa-
riisissa ja ulkomainonta on kielletty kokonaan esimerkiksi Sao Paolos-
sa.

Helsingin kaupungin tulisi muuttaa ulkomainosyritysten kanssa teke-
määnsä vuokrasopimusta siten, että sopimusehdot kieltävät mainos-
paikkojen käyttämisen ilmastohaitalliseen ulkomainontaan. Sama muu-
tos tulisi tehdä kaikkien Helsingin kaupungin määräysvallassa olevien 
organisaatioiden vuokrasopimuksiin, mikäli nämä vuokraavat tilaa ul-
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komainosyhtiöille. Asiaa tulee edistää myös niissä yhteyksissä, joissa 
kaupunki vaikuttaa ja joissa ulkomainontaa on sijoitettuna kuten HKL.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että 
kaupunki selvittää keinot kieltää ilmastohaitallinen ulkomainonta Hel-
singissä."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan kaupun-
ginhallitukselle lausunnon aloitteesta 6.4.2021 mennessä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.03.2021 § 54

Pöydälle

HEL 2021-001525 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.03.2021 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus: Leo Stranius

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Ari Päivärinta

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi
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Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.03.2021 § 147

HEL 2021-001525 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

23.03.2021 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Mia Haglund: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pia Hosia, lakimies: 310 39061

pia.hosia(a)hel.fi
Inkeri Lehmusoksa, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 22794

inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi


