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Vastaus vt Antti Vuorelan kysymykseen täysimääräisten vuokratulo-
jen saamiseksi Clear Channel Suomelta 

HEL 2012-000223 T 00 00 03 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Kysymyksessä tiedustellaan toimenpiteistä kaupungille tulevien mai-
nossopimusvuokratulojen perimiseksi sopimuskumppanilta Clear 
Channel Suomi Oy:ltä. 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa 
vastauksenaan seuraavaa: 

Kaupungin ja Clear Channel Suomi Oy:n välisen sopimuksen mukaan 
yhtiön tuli 30.9.2008 mennessä tehdä toimenpidelupahakemukset mai-
nosvälinepaikoista. Kaikille sopimuksen tarkoittamille mainoslaitteille ei 
kuitenkaan ole sopivia paikkoja. Yhtiö on vaatinut kaupungilta kompen-
saatiota menetyksistä, ja toisaalta yhtiö on ilmoittanut olevansa halukas 
vähentämään mainoslaitteiden lukumääriä. Rakennusvirasto on mar-
raskuussa 2011 vastannut yhtiön vaatimuksiin. 

Rakennusvirasto on ilmoittanut yhtiölle tarkistetusta vuokrasta, jota pe-
rittäisiin 1.1.2013 lukien. Summa perustuu arvioon kaupunkiin mahtuvi-
en mainoslaitteiden lukumääristä ja yhtiön ehdottamiin vähäisempiin 
laitemääriin. Yhtiöllä on vuosi aikaa rakentaa puuttuvat laitteet. 

Asiassa on vielä joitakin avoimia kysymyksiä, mutta rakennusvirasto 
pyrkii löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun sopimuk-
sen ongelmakohtiin neuvotteluteitse. 

Lisätiedot 
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035 

kristiina.matikainen(a)hel.fi 
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Rakennusvirasto toteaa kaupungin ja Clear Channel Suomi Oy:n sopi-
mussuhdetta koskeviin liitteenä 1 oleviin kysymyksiin seuraavaa: 

Sopimuksen mukaan vuokran veloittaminen aloitetaan toimenpideluvan 
myöntämisestä ja yhtiö on velvollinen huolehtimaan toimenpideluvan 
hankkimisesta. Edelleen yhtiö on velvollinen toimittamaan toimenpide-
lupahakemuksen rakennusvalvontavirastoon kunkin mainosvälinepai-
kan osalta kahden kuukauden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta 
eli 30.9.2008 mennessä. 

Sopimuksella ei ole erityisesti varauduttu tilanteeseen, jossa yhtiö ei 
hae toimenpidelupia, eikä tilanteeseen, jossa toimenpidelupia ei myön-
netä. 

Rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto ja kaupunkisuunnitteluviras-
to ovat valmistelleet yhteistyössä materiaalin, jossa ilmaistaan mainos-
laitteille sallitut ja kielletyt alueet. Tämän hetkisen luonnoksen mukaan 
kaikille sopimuksen mukaisille mainoslaitteille ei ole tilaa. 

Yhtiö on kirjeellään 5.5.2011 esittänyt kaupungille kompensaatiovaatei-
ta yhtiön menetyksistä liittyen sopimukseen. Lisäksi yhtiö on halukas 
vähentämään mainoslaitteiden lukumääriä. Yhtiö on tyytymätön muun 
muassa kaupungin sisäiseen koordinaatioon asiassa ja liian suuriin lai-
temääriin. Rakennusvirasto on vastannut vaatimuksiin kirjeellä 
25.11.2011. 

Kirjeessä yhtiölle on ilmoitettu, että 1.1.2013 alkaen kaupungin laskut-
tama vuokra on 337 011 euroa kuukaudessa. Summa perustuu edellä 
mainittujen hallintokuntien arvioon kaupunkiin mahtuvien mainoslaittei-
den lukumäärästä ja yhtiön ehdottamiin vähäisempiin laitemääriin. Yh-
tiöllä on vuosi aikaa rakentaa puuttuvat laitteet. 

Asiassa avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi mahdolliset molempien 
osapuolten laiminlyönnit, sopimuksen sekavien ehtojen tulkinta ja mah-
dolliset sopimuksen aukkokohdat. Rakennusvirasto pyrkii löytämään 
sopimuksen molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun neuvotteluteit-
se. 

Lisätiedot 
Puutio Jussi, vs. alueidenkäyttöpäällikkö, puhelin: 310 38656 

jussi.puutio(a)hel.fi 
Pekka Henttonen, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 38479 

pekka.henttonen(a)hel.fi 
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