
ANVISNINGANORDNINGAR FÖR 
UTOMHUSREKLAM, 
PLACERINGSPRINCIPER

Avsikten med denna anvisning är att redogöra för de allmänna 
principer som ska iakttas i frågor kring placeringstillstånd för 
anordningar för tillfälliga utomhusreklam. 

ALLMÄNT

I anvisningen beaktas bestämmelserna i markanvändnings- och 
bygglagen och -förordningen, byggnadsordningen för Helsingfors stad, 
ordningslagen, vägtrafiklagen och landsvägslagen.

I denna anvisning behandlas inte reklamanordningar som placeras på 
byggnaders fasader eller tak på vilka man tillämpar den av byggnads-
nämnden den 7 januari 1997 godkända byggnadsanvisningen Rekla-
manordningar på byggnader och inte heller flyttbara reklamstativ för 
vilka byggnadsnämnden den 24 april 2001 har godkänt byggnadsanvis-
ningen Flyttbara reklamstativ, dvs. stand, placeringsprinciper.

I anvisningen behandlas inte heller tillfälliga reklam av kampanjka-
raktär som hålls på plats i högst två veckor och för vilken något åt-
gärdstillstånd från byggnadstillsynsverket inte är nödvändigt. Reklam 
av detta slag behandlas i byggnadstillsynsverkets anvisning Stora 
reklamvepor, storbildsskärmar och banderoller på fasader. Likaså har 
anvisningar om papperskorgar med reklam lämnats utanför denna 
anvisning 
. Reklam av detta slag behandlas i byggnadstillsynsverkets anvisning 
Papperskorgar med reklam, placeringsprinciper. Även om utomhus-
reklam av detta slag inte skulle kräva något åtgärdstillstånd från 
byggnadstillsynsverket ska den passa in i stadsbilden och omgivning-
en samt uppfylla säkerhetskraven.

LAGSTIFTNING OCH TILLSTÅNDSPLIKT

Anordningar för utomhusreklam är tillståndspliktiga med stöd av 
markanvändnings- och bygglagstiftningen.

Enligt 126 a § i markanvändnings- och bygglagen behövs åtgärdstill-
stånd bland annat för uppsättning av andra konstruktioner, texter och 
bilder utomhus i reklamsyfte eller annat kommersiellt syfte än sådana 
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som anges i 52 § i landsvägslagen eller täckande av fönster med 
reklam permanent eller för lång tid (reklamåtgärd) eller för andra ar-
rangemang och ändringar som märkbart och för en lång tid påverkar 
stads- eller miljöbilden (stadsbildsarrangemang).

Utomhusreklam kräver åtgärdstillstånd som ska sökas från bygg-
nadstillsynen innan anordningarna monteras på plats. Därutöver ska 
man enligt rådande praxis i Helsingfors låta godkänna anordningarnas 
modeller separat innan man ansöker om åtgärdstillstånd (s.k. modell-
godkännande). 

Enligt 9 och 37 § i byggnadsordningen för Helsingfors stad ska kon-
struktioner som placeras i offentliga stadsrum vad storleken, formen 
och utseendet beträffar planeras och byggas så att de passar in i 
områdets stadsbild och inte utgör ett hinder för dem som ska röra sig 
eller vidta någon åtgärd på platsen. Anordningen ska fästas stadigt 
och den får inte försvåra användningen av det offentliga stadsrummet, 
vara uppenbart störande eller utgöra ett hinder för framkomligheten. 
Anordningen ska i fråga om formen, färgsättningen och konstruktio-
nen passa in i omgivningen. Anordningarna ska hållas i stånd och om 
de går sönder repareras eller avlägsnas omedelbart.

I 6 § i ordningslagen konstateras om reklam att det är förbjudet att 
använda bländande eller vilseledande ljus som äventyrar den allmän-
na ordningen eller säkerheten eller sådan reklam som påminner om 
trafikregleringsanordningar eller annars äventyrar säkerheten. På 
uppmaning av polisen ska den som använder sådana ljus och rekla-
mer utan dröjsmål avlägsna dem.

Därutöver ska man beakta att det enligt 56 § i vägtrafikslagen är 
förbjudet att på väg eller i dess omedelbara närhet uppsätta märken, 
skyltar eller andra anordningar som kan förväxlas med vägmärken 
eller andra trafikordningar eller göra det svårare att se dessa. Enligt 
4 § i trafikministeriets beslut om trafikanordningar får man på trafi-
kanordningar eller balkarna som bär dem inte fästa något som inte 
motsvarar anordningens syfte eller försvårar reglering av trafiken.

Därutöver konstateras det i 52 § i landsvägslagen att utomhus reklam 
som är avsedd för trafikanter på en landsväg inte får sättas upp 
utanför ett detaljplaneområde eller inom ett detaljplaneområde på 
ett trafikområde som avses i 83 § 4 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen. Väghållningsmyndigheten kan bevilja undantag från detta 
förbud, om det med tanke på trafikinformation eller turism eller av 
annat sådant skäl kan anses vara nödvändigt.

ANORDNINGSTYPER

En del av reklamanordningarna för utomhusreklam i Helsingfors 
betjänar förutom reklam även andra behov. En typisk anordning som 
också betjänar andra behov är ett skyddstak på hållplatser med två 
eller flera reklamytor. Annonsören bygger skyddstaket på hållplatsen 

I HELSINGFORS ANVÄNDS 
FÖLJANDE ANORDNINGAR 
FÖR TILLFÄLLIGA 
UTOMHUSREKLAM:

• storformatstavlor

• reklampelare

• gatureklamtavlor

• skyddstak på hållplatser

• taxihållplatser

• pelartavlor

• reklamtorn

• Därutöver används närmast  
enskilda övriga anordningar för utomhus-
reklam, såsom video- och ledtavlor.
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och håller det i skick. Även en del av reklamtavlor för gatureklam 
betjänar stadens behov, guidning och information. I hyresavtalet har 
förutsatts karttavlor och reserverats rätt till stadens kulturinforma-
tion. Då har den ena sidan av tavlan reserverats för reklam och den 
andra för stadens kart- eller kulturinformation. 

De gamla modellerna för anordningar för utomhusreklam har för-
svunnit från stadsbilden i Helsingfors. Det nuvarande anordningsut-
budet för utomhusreklam i Helsingfors togs huvudsakligen i bruk i 
början av 1990-talet då stadsstyrelsen ingick ett avtal om anordningar 
för utomhusreklam i Helsingfors. Avtalet gällde till den 31 juli 2008. I 
takt med avtalet utvecklades det nya anordningar för utomhusreklam 
i Helsingfors så att reklamtavlor för gatureklam, runda reklampela-
re och vindskydd på hållplatser hör till en och samma produktfamilj. 
Anordningarna har modellgodkänts. Deras färg är enhetlig grön (s.k. 
Helsingforsgrön, RAL 6028). Reklamanordningarna har invändig belys-
ning. 

I fortsättningen är det önskvärt att i Helsingfors utveckla nya model-
ler och erbjuda nya slags reklamkoncept för olika områden. Det är en 
krävande planeringsuppgift att skapa en ny produktfamilj med an-
ordningar för gatureklam av hög kvalitet som passar in i Helsingfors 
image.

PLACERINGSPRINCIPER

Enligt hävdvunnen praxis har man i Helsingfors fått placera an-
ordningar för utomhusreklam i kommersiella miljöer bland annat i 
centrum, på affärs- och shoppingcentra i bostadsområden och i deras 
omedelbara närhet samt i kontors-, industri- och lagerområden. Det 
är i regel förbjudet att placera anordningar för utomhusreklam på om-
råden som är uteslutande bostadsområden eller i synnerhet inte på 
småhusområden. Vissa områden har av tradition fredats från reklam. 

Omfattningen av områden utan reklam ska övervägas i samband med 
tillståndshanteringen på stadsbildsmässiga grunder.

Man har ansett att skyddstak med reklam kan användas på hållplatser 
i hela staden med undantag av några områden. Man har kommit över-
ens om användningen av skyddstak utan reklam på platser där reklam 
är förbjudna (bl.a. utanför Ateneum och huvudjärnvägsstationen samt 
i närheten av begravningsplatser).

Man har velat undvika koncentrationer av olika slags reklamanord-
ningar i Helsingfors. I enlighet med en linjedragning som stadsfull-
mäktige godkände 1991 ska reklamanordningarna stå på minst 20 
meters avstånd från varandra.

Det är i regel förbjudet att fästa anordningar för utomhusreklam på 
byggnaders väggar. Om man vill fästa till exempel ledtavlor eller an-
dra anordningar för utomhusreklam på byggnaders väggar, övervägs 

ANORDNINGAR FÖR 
UTOMHUSREKLAM FÅR INTE 
PLACERAS PÅ FÖLJANDE 
OMRÅDEN ELLER PLATSER:

• Skyddsplaneområdet kring Gammelstaden 
med avgränsande gator (Senatstorget med 
omgivning)

• Kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt vär-
defulla stadsrum och parker med avgränsande 
gator såsom Esplanadparken, Gamla kyrkopar-
ken, Brunnsparken, Sandvikstorget, Salutorget, 
Kaserntorget 

• Värdefulla miljöhelheter såsom Olympia-
byn, Trädkottby, Trädvallgård, Torkelsbacken, 
Sveaborg m.fl. områden som skyddats som 
helheter

• Stadsbildsmässigt värdefulla kompositioner, 
ändor av gator eller gaturum som skyddats 
genom detaljplaner 

• Områdena utanför stadsbildsmässigt, histo-
riskt eller arkitektoniskt värdefulla, skyddade 
byggnader såsom Ateneum, Ständerhuset, 
Gamla Studenthuset, Arbetarinstitutet, Huvud-
järnvägsstationen, Riksdagshuset, Finlandia-
huset, Nationalmuseet

• Omgivningarna kring kyrkor

• Begravningsplatser med omgivning

• Omgivningarna kring offentliga konstverk

• Stränder

• Öppna landskapsrum (t.ex. åkrarna i Vik)

• Parker, områden som ska planteras, natur-
landskap

• Broar
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dessa anordningar utifrån normal tillståndsprövning från fall till fall.

Likaså övervägs placering av reklam på väggar på broar och i tunnlar 
utifrån normal tillståndsprövning från fall till fall. Om det under en bro 
också går en gångbana kan utomhusreklam med invändig belysning 
ha mervärde eftersom de bidrar till människornas säkerhetskänsla. 
Då ska anordningarna placeras estetiskt och tekniskt på ett kvalitativt 
sätt och anpassas till fotgängares skala.

I det följande beskrivs placeringsprinciperna separat för olika anord-
ningar (se bilderna).

Storformatstavlor
Storformatstavlor med invändig belysning får placeras vid huvud-
lederna i Helsingfors samt i affärs-, kontors- och industriområden. På 
grund av deras stora storlek används storformatstavlor inte i centrala 
delar av stadskärnan och inte heller inom bostadsområden. Stora 
belysta storformatstavlor ersätter gamla storformatstavlor. Det är 
möjligt att på nya storformatstavlor använda flera olika bildytor, då 
deras bruksvärde som reklam är betydligt högre jämfört med gamla 
anordningar (s.k. versioner med föränderligt meddelande med 4–9 
reklamytor). Reklamytan på de nya storformatstavlorna omfattar cirka 
3 200 x 2 400 mm.

Gamla storformatstavlor (s.k. storformatstavlor av tillfällig karaktär, 
dvs. arbetsplatstavlor) används närmast inom industri- och lagerom-
råden samt som anordningar i tillfälliga omgivningar. I regel är en 
förutsättning för beviljande av placeringstillstånd att placeringsplat-
sen med omgivning anses vara tillfällig eller halvfärdig. Därför finns 
det i regel inte tillräckliga förutsättningar för beviljande av perma-
nenta placeringstillstånd. Som tidsbegränsade beviljas tillstånd för 
(3–)5(–10) år. Förutsättningar för ansökning om tillstånd föreligger 
inte om omgivningen har grundförbättrats eller tomten, området eller 
omgivningen har byggts färdig eller om användningssyftet för den 
närliggande omgivningen kring placeringsplatsen har ändrats (t.ex. 
ett lagerområde har byggts om till ett bostadsområde). På gamla 
storformatstavlor är reklamytans storlek cirka 4 200 x 2 000 mm. Av 
tradition har de fått fästas bland annat på stängsel kring byggplatser 
och de används fortfarande på samma sätt. Placeringen av reklam-
tavlor på stängsel kring byggplatser kräver inget åtgärdstillstånd från 
byggnadstillsynen.

Anordningarna ska i regel placeras parallellt med eller lodrätt mot 
gatan. 

Reklampelare
Användningen av reklampelare har långa anor i Helsingfors och de 
används fortfarande. Reklampelare kan användas i kommersiella 
miljöer i hela staden. De används i stadskärnan, i kommersiella centra 
på bostadsområden och längs affärsgator.

Storformatstavla med invändig belysning och  
gammal storformatstavla (tillfälliga och arbets-
platstavlor)

Rund reklampelare  
och triangulär pelare.
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De nuvarande reklampelarna är stora anordningar med en stor 
diameter. Därför borde man också utveckla en smalare version av 
pelaren så att den kunde användas på mångsidigare sätt. Det finns 
både runda och triangulära reklampelare. Vid placeringen av reklam-
pelare ska omgivningens skala beaktas. Reklampelare passar särskilt 
bra i hörnen på öppna platser och torg, på breddningar av gångbanor 
eller motsvarande breddningar på gator eller på rymliga huvud gator. 
Anordningar får inte placeras på smala gator eller på gator där de 
inte får plats på kanten av eller mellan körfälten. Det finns i regel 
tre reklamytor på cirka 1 400 x 3 000 mm på anordningarna. Gamla 
triangulära pelare som använts sedan 1960-talet lämpar sig bland 
annat i förorter och som anordningar i tillfälliga omgivningar, men inte 
i vårdade omgivningar i stadskärnan.

Gatureklamtavlor
I Helsingfors används sedan början av 1990-talet reklamtavlor för ga-
tureklam med fot och invändig belysning. Tavlorna kallas även stads-
informationstavlor. Reklamtavlor för gatureklam används fortfarande 
på samma sätt. Anordningen kan användas i hela staden till exempel 
i stadskärnan, kommersiella centra på bostadsområden samt på 
affärsgator och huvudgator i höghusdominerade bostadsområden. 
Anordningen kan placeras bland annat på kanten av en gata eller 
på planteringsremsor. Anordningarna ska i regel placeras parallellt 
med eller lodrätt mot gatan. Reklamytan på tavlan omfattar cirka 1 
200 x 1 700 mm. Av reklamtavlan används även en version med flera 
reklamytor och varierande innehåll. På sådana anordningar kan det 
finnas 4–9 reklamytor. En del av dessa tavlor betjänar även stadens 
guidning och information. Då finns det en reklam på den ena sidan 
av tavlan och en karta eller information om kulturen i staden på den 
andra.

Av gatureklamtavlan används även en mindre version med en reklam-
yta på cirka 800 x 1 200 mm. Denna anordning kallas liten gatu-
reklamtavla. Små tavlor borde användas i stället för större bland 
annat i stadskärnan och på affärsgator som är trånga eller där det 
inte finns några planteringsremsor eller andra mellanremsor. Dylika 
tavlor kallas orienteringskartor med reklam när man på tavlan har 
fäst en orienteringskarta över Helsingfors för turister. Orienterings-
kartor med reklam har placerats så i terrängen att kartan alltid finns 
på anordningens södra sida. 

Skyddstak på hållplatser
Det nuvarande nätverket av hållplatser i Helsingfors har byggts upp 
utifrån de olika variationerna av modellen för skyddstak som utveck-
lades i början av 1990-talet. Trafikverket har sett till utvecklingen 
av nätverket med en reklamföretagare. Avtalet om skyddstak med 
trafikverket gällde till slutet av 2015. Det används två modellgodkända 
basversioner av skyddstak, en smal och en bred. Reklamer place-
ras antingen på gaveln eller på den långa sidan. Reklamtavlor som 
används på hållplatser är identiska med den gatureklamtavla som be-
skrivs i föregående kapitel. Vid placeringen av skyddstak på hållplat-

Stor gatureklamtavla och orienteringskarta med 
reklam.

Skyddstak på hållplatser, en hållplats vid Joker-
linjen och en taxihållplats. 
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ser ska gatans skala och tillgängligt utrymme beaktas. Skyddstaken 
ska placeras i gaturummet med eftertanke och även omgivningen ska 
snyggas upp. I stadskärnan och trånga gatuutrymmen ska man i regel 
föredra den smalare taktypen. Skyddstak kan användas på hållplat-
ser i hela staden. Områdena som fredats från reklam ska beaktas vid 
placeringen.

Som en ny typ av skyddstak har man planerat en egen tillämpning av 
skyddstaket i Helsingfors för hållplatserna längs Jokerlinjen. Skydd-
staken längs Jokern är blå.

Taxihållplatser
Det godkända skyddstaket vid taxistolpar i Helsingfors är en variation 
av den smala modellen av skyddstaket på busshållplatser. Sådana 
skyddstak kan användas i hela staden. Områdena som fredats från 
reklam ska beaktas vid placeringen.

Pelartavlor
Pelartavlan är en gammal anordning i Helsingfors men användningen 
av pelartavlor minskar eftersom det i stadsbilden har dykt upp mycket 
annan utomhusreklam och pelartavlorna inte längre uppfyller de nöd-
vändiga kriterierna för placering. Det finns två modeller av pelartavlor 
i Helsingfors, den ena från 1960-talet och den andra från början av 
1990-talet. Reklamytan på anordningarna omfattar cirka 800 x 1 200 
mm. De nuvarande pelartavlorna lämpar sig i förorter och som anord-
ningar i industri- och lagerområden och andra tillfälliga omgivningar. 
I stadskärnan och färdiga omgivningar är det möjligt att utveckla nya 
typer av pelarreklam. 

Vid placering av pelartavlor ska man observera att de inte får fästas 
på trafikstyrningsanordningar eller på pelare med vägmärken eller 
andra trafikstyrningsanordningar. Vid placeringen av tavlor ska trafik-
säkerhetsaspekterna beaktas. Tavlor får till exempel inte placeras vid 
korsningar där de kan blockera synen eller i övrigt äventyra trafik-
säkerheten.

Enligt stadsfullmäktiges riktlinje ska tavlorna stå på 20 meters av-
stånd från andra reklamanordningar. Enskilda tavlor tillåts inte utan 
tavlorna ska bilda serier av minst tre tavlor. Även i övrigt ska pelar-
tavlorna bilda tydliga helheter i stadsrummet. Pelartavlor får placeras 
endast på pelare inom gatuområdet. På pelare på tomter eller i parker 
får pelartavlor inte placeras. Tavlorna ska placeras på ett rimligt 
avstånd från byggnaders fasader. Det rekommenderas inte heller att 
pelartavlor placeras på pelare i trädrader eftersom trädkronorna kan 
täcka reklamen. Tavlorna ska placeras lodrätt mot gatan.

Pelartavlan ska i fråga om strukturen, materialen och färgen gå ihop 
med pelaren och dess form. Pelartavlor ska i regel inte placeras på 
korsverkspelare på grund av pelarnas uppåt avsmalnande form efter-
som montering av standardtyp inte lämpar sig för pelarnas form och 
konstruktion. På nya speciella lyktstolpar får pelartavlor placeras en-

Pelartavla.

Reklamtorn (infobase)
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dast i undantagsfall. Vid placeringen och fästningen av pelartavlor ska 
även ägarens (Helens eller Helsingfors stads trafikverks) anvisningar 
rörande fästningsplatser och -sätt iakttas. Dessa villkor av teknisk 
karaktär ska införas i hyresavtalet.

Reklamtorn
Inom arbetsplatsområden i Helsingfors har uppförts några reklamtorn 
(s.k. kommunikationstorn eller infobase). Anordningen har modellgod-
känts och kan vara 7,2, 9,6 eller 12 meter hög. Anordningen är avsedd 
att placeras på en central plats inom ett industriområde som företags 
reklam- och informationstorn och det ska vara möjligt att stanna med 
bil vid tornet. I nedre delen av anordningen placeras en karta över 
området med företagsinformation.

Övriga anordningar
Övriga, närmast enskilda anordningar för utomhusreklam behandlas 
utifrån normal tillståndsprövning från fall till fall. Sådana anordningar 
kan vara till exempel video- och ledtavlor.

Papperskorgar med reklam kräver inget åtgärdstillstånd från bygg-
nadstillsynen såvida de har modellgodkänts och placeras i enlighet 
med byggnadstillsynens anvisning.

KRAV PÅ ANORDNINGAR

Placeringen av anordningar för utomhusreklam ska vara funktionellt 
motiverad och uppfylla kraven för trafik- och räddningssäkerheten. 
Anordningarna ska stämma överens med elbranschens säkerhets-
standarder och uppfylla elsäkerhetskraven.

Anordningarna ska till sin placering och till sitt utseende vara stads-
bildsmässigt högklassiga och passa in i stadsbilden inom respektive 
område. Koncentrationer av reklamanordningar ska undvikas, och ifall 
det i samma omgivning finns flera anordningar för utomhusreklam 
ska dessa bilda en harmonisk och planerad helhet. Inbördes avståndet 
mellan reklamanordningarna ska uppgå till minst 20 meter. Det är 
dock möjligt att avvika från detta om reklamhelheten är stadsbilds-
mässigt och funktionellt motiverad och bättre än enskilda reklaman-
ordningar.

Färgerna på anordningarna för utomhusreklam i Helsingfors ska vara 
enhetliga. Det är förbjudet att på anordningarna för utomhusreklam 
eller själva utomhusreklamen använda reflekterande neonfärger. An-
ordningarnas detaljer ska vara noggrant genomförda och det får inte 
finnas några skarpa hörn på dem som orsakar fara för användarna av 
gatan. Anordningarna ska hållas snygga och i skick. De ska anpassas 
till markens höjdförhållanden och omgivningen med beläggningar ska 
snyggas upp. Anordningarna får inte störa tillgängligheten på gatan 
eller annat allmänt område. Det är förbjudet att placera reklam-
anordningar på räddningsvägar.

Ledtavla.
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Om man till anordningarna lägger till ljudeffekter får ljuden inte orsa-
ka störningar eller till exempel störa observationen av ljudguidning i 
trafikljus. Anordningar får inte placeras direkt framför ingången till en 
bostads- eller affärsbyggnad. Anordningarna för utomhusreklam med 
invändig belysning får inte stå direkt framför fönster till bostadslägen-
heter eller i övrigt så att de orsakar störningar eller bländning.

ANSÖKAN OM TILLSTÅND

Till tillståndsansökan som lämnas in till byggnadstillsynen ska man 
bifoga en situationsplan i skala 1:500 eller 1:200, en miljöplan i skala 
1:50 varav anordningens placering i förhållande till markytan samt yt-
beläggningarna kring anordningen framgår, fotografier av omgivning-
en varav bland annat andra anordningar som står närmare än på 20 
meters avstånd framgår, ett bildmontage av anordningen i omgivning-
en samt en karta över motsvarande anordningar för utomhusreklam 
i stadsdelen i fråga i skala 1:2 000 eller 1:4 000. Till tillståndsansökan 
ska dessutom bifogas hyresavtalet, stadsplaneringskontorets och 
byggnadskontorets ställningstagande eller utlåtande om anordningen 
finns på en gata eller på annat allmänt område. Om anordningen har 
placerats inom ett område som Trafikverket förvaltar ska man lämna 
in en ansökan om undantagstillstånd till NTM-centralen (till exempel 
ringleder kring och tillfarter till staden).

På pelartavlor tillämpas ett lindrigare tillståndsförfarande: Tillstånd 
för pelartavlor eller andra pelarreklam ansöks i regel som stadsdels-
specifika helheter. Anordningarna anges på kartor i skala 1:2 000.

Största delen av platser för anordningar för utomhusreklam i Helsing-
fors hyrs i dag ut av byggnadskontoret. Även affärsverk, såsom Hel-
singfors Hamn, hur ut sina områden för utomhusreklam. Även staten 
(t.ex. banförvaltningscentralen) eller privatpersoner kan fungera som 
hyresvärdar. Hyresvärden eller den sökande ska skaffa nödvändiga 
utlåtanden om preliminära ansökningar om platsreservationer innan 
tillståndsansökan lämnas in till byggnadstillsynen.

MER INFORMATION

 – Helsingfors stads byggnadstillsyn, (www.hel.fi/sv)
 – Zonkartan över allmänna placeringszoner för anordningar för utom-
husreklam (Ulkomainoslaitteiden yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet) 
ska tills vidare iakttas vid tillståndsprövningen (i slutet av anvisning-
en). 

 – Stadsplaneringsnämnden har den 23 november 2006 godkänt anvis-
ningen ”Placering av anordningar för utomhusreklam i Helsingfors. 
Trafiksäkerhetsaspekter”. (www.ksv.hel.fi/sv)

KÄLLMATERIAL

 – Byggnadsordning för Helsingfors stad. Helsingfors 2010.
 – Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar. Stadsstyrelsens betän-

Modern rund reklampelare.

Modern gatureklamtavla.
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kanden 6–191 (Samarbete mellan Maximedia Oy och Helsingfors 
stad rörande anordningar för utomhusreklam och gatumöbler).

 – Ordningslag (612/2003).
 – Helsingfors stadsstyrelses föredragningslista 14.8.2006, Rapport om 
statusen för anordningar för utomhusreklam och framtida riktlinjer, 
Khs 2002-692, ärendet på föredragningslistan Kaj/16

 – Helsingfors stadsstyrelses beslut 14.8.2006 987 §, Khs 2002-692. 
Rapport om nuläget med anordningarna för utomhusreklam och 
framtida riktlinjer.

 – Markanvändnings- och bygglag (132/1999).
 – Markanvändnings- och byggförordning (895/1999).
 – Landsvägslag (503/2005).
 – Reklamanordningar på byggnader, byggnadstillsynsens anvisning.
 – Papperskorgar med reklam, placeringsprinciper, byggnadstillsynens 
anvisning.

 – Räddningslag (468/2003).
 – Byggnadstillsynens anvisning om placering av storformatstavlor för 
utomhusreklam 29.1.1988 (Anvisning 1/88).

 – Flyttbara reklamstativ dvs. stand, placeringsprinciper, byggnadstill-
synens anvisning om byggsätt.

 – Stora reklamvepor, storbildsskärmar och banderoller på fasader, 
byggnadstillsynens anvisning.

 – Stadsplaneringskontorets utlåtande 19.4.2001. Husavdelningens 
begäran om utlåtande om placering av pelartavlor på olika platser. 

 – Tienvarsimainonnan käsikirja. Miljöministeriet, Finlands kommun-
förbund, Vägförvaltningen. Helsingfors 2002.

 – Ulkomainonta kaupunkikuvassa, Euroopan ulkomainosliiton Suomen 
osasto, Helsingfors 1983.

 – Nuläget med anordningarna för utomhusreklam och framtida rikt-
linjer i Helsingfors, slutrapport för arbetsgruppen för utomhusre-
klam 10.05.2005.

Helsingfors byggnadstillsyns anvisning, december 2015 
Dessa byggnadsanvisningar har godkänts vid byggnadsnämnden den 
22 maj 1997. Byggnadsanvisningen har reviderats för lagändringar och 
tekniska ändringar. 
(MU)

Helsingfors stad  
Byggnadstillsynen 
PB 2300, 00099 Helsingfors stad  
Broholmsgatan 13, 00530 Helsingfors  
tfn (09) 310 2611, fax (09) 310 26206,  
rakennusvalvonta@hel.fi  
www.hel.fi/sv

Modern informationspylon.



ULKOMAINOSLAITTEIDEN YLEISPIIRTEISET 
SIJOITUSVYÖHYKKEET
Ulkomainoslaitteita saa sijoittaa eri vyöhykkeille oheisen kartan, taulukon ja rakennusvalvontaviraston rakentamista-

paohjeiden mukaisesti. Laitteiden sijoituspaikat yksilöidään tarkemmin rakentamistapaohjeissa.

Tätä karttaa sovelletaan uusiin ulkomainoslupahakemuksiin ja kaikkiin ulkomainoslaitteisiin 1.8.2008 alkaen.

LAITETYYPIT

Katumainostaulut

Jalankulkuopastaulut ja pientaulut

Pyöreät mainospilarit

Kampanjaluonteiset pylväsmainokset

Sähköiset mainos- ja informaatiotaulut*

Taksi- ja pysäkkikatokset

Pylvästaulut

Sisältä valaistut suurtaulut

Muut suurtaulut

Kolmiopilarit

Mainostornit

Työmaataulut

Mainosroskakorit

SIJOITUSVYÖHYKKEET
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x
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x
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III

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Vyöhykkeellä I vain korttelin sisäpihojen kaltaisissa paikoissa. (Sähköisillä mainos- ja informaatiotauluilla tarkoite-

taan suurehkoja video- ja led-tauluja)

 – A-standeista ja mainoslaitteista rakennuksissa on rakennuslautakunnan hyväksymät rakentamistapaohjeet.

 –  Suurtauluista ja mainosroskakoreista on rakennusvalvontaviraston ohjeet.

Uusien julkisten ulkotilojen suunnitelmiin, ympäristö- ja katusuunnitelmiin sisällytetään ulkomainoslaitteiden paikat 

ja tyypit. Myös asemakaavojen liiteainestossa kuten lähiympäristön suunnitteluohjeissa otetaan mainosten sijoittami-

nen huomioon.

Ulkomainostyöryhmä /HKR, KSV, KV, RAKVV  18.3.2005 

       10.5.2007




