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Silvia Modigin toivomusponsi ilmaisen ilmoitusseinän
toteuttamisesta
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Helsingin kaupungin hallintokeskus on pyytänyt lausuntoa valtuutettu
Silvia Modigin toivomusponnesta (Kvsto 14.12.2011 asia 3) ilmaisen
ilmoitusseinän toteuttamisesta kaupungin keskustaan.
Rakennusvirasto toteaa asiasta seuraavaa.
Helsingin kaupungin ja Clear Channel Suomi Oy:n välinen mainoslaitteita koskeva
sopimus ja sen tarkentaminen
Mainoslaitteita, niiden sijoittumista, lukumäärää ja käyttöä koskevan
sopimuksen on Kiinteistölautakunnan päätöksellä solminut tilakeskus.
Vuoden 2011 alussa ulkomainoslaitteiden vuokrasopimus siirtyi
virastojen tehtäväjaon muutoksen seurauksena rakennusviraston
hallinnoitavaksi.
Sopimus on voimassa 1.8.2008- 31.7.2023. Sopimuksen mukaisesti
kaupungilla on mahdollisuus hyödyntää katumainostaulujen
mainospintoja sekä digitaalisia jalankulkuopasteita. Forum Virium on
kuluneena vuonna pilotoinut digitaalisten laitteiden uusia käyttötapoja.
Sopimuksen mukainen toiminta ei ole kaikilta osin tyydyttänyt
sopijaosapuolia. Tästä johtuen sopimuksen tarkentamisesta on
neuvoteltu rakennusviraston ja Clear Channel Suomi Oy:n kesken.
Tarkennettu sopimus astuu voimaan 1.1.2013 alkaen.
Kaupungin käytössä oleva mainospinta
Tarkennetun sopimuksen mukaisesti kaupunki saa korvauksetta
käyttöönsä jokaisen jalankulkuopastetaulun touch screen –puolesta
vähintään 80% osuuden. Yhtiöllä on velvollisuus huolehtia, että
kaupungin tuottama aineisto on laitteissa julkaistuna ja käytettävissä.
Tarkennetun sopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus saada
korvauksetta käyttöönsä katumainostaulujen mainospintoja siten, että
kaupungilla on jatkuvasti käytössä 250 mainospintaa.
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Lisäksi kaupungilla on oikeus käyttää Kampin kauppakeskukseen
perustettavaa The Wall – näyttöä kahden viikon kampanjoihin sekä
erinäisiin muihin kaupungin rajojen ulkopuolella sijaitseviin
mainoslaitteiden käyttöön.
Ponnen tarkoittaman toiminnan edellytykset sähköisissä mainospinnoissa
Tarkennetun sopimuksen mukaan kaupunki ei myy mainoksia
julkaistavaksi pinnoilla, vaan kaupungin tarkoitus on tuottaa lähinnä
opastusta, tiedotusta, uutisia ja palveluja. Tämä koskee myös
mahdollisia kolmansia osapuolia, joille kaupunki luovuttaisi omaa
tilaansa.
Jalankulkuopasteiden osalta kaupungin tavoitteena on käyttää
kaupungin hankkimaa tai kehittämää julkaisujärjestelmää, jolla
kaupunki itse voi hallinnoida touch screen – pinnoilla julkaistavaa
materiaalia. Tämän järjestelmän ylläpitämiseen tarvitaan operatiivinen
toimija. Mikäli näille pinnoille halutaan tuottaa kaupungin ulkopuolisten
toimijoiden materiaalia, on sen hallinnointi sekä teknisessä, että
sisällöllisessä mielessä järjestettävä. Rakennusvirasto toteaa, ettei sillä
ole asiantuntemusta eikä resursseja järjestelmän kehittämiseen ja sen
operatiiviseen hallinnointiin.
Katumainostauluissa kaupungin pinta on osa laitteessa pyörivää
painotuotetta, jonka tuottamisesta vastaa kaupunki. Kaupunki maksaa
Clear Channel Suomi Oy:lle materiaalin kiinnittämisestä ja huollosta.
Mikäli tätä osuutta halutaan antaa kolmansien käyttöön ilmaiseksi, on
kaupungin kustannusvastuusta huolehtiakseen järjestettävä materiaalin
hallinnointi. Lisäksi kaupungin tulee ratkaista julkaistavan materiaalin
sisältöön liittyvät vastuut. Rakennusvirasto toteaa, että hallinnointi
edellyttää resursseja, eikä rakennusvirastolla ole niitä tarjota.
Edelleen rakennusvirasto toteaa, että hallinnointi tarkoittaa myös
suunnitelmallista toteuttamista kolmansien taholta. Spontaani ilmoittelu
ei sovellu näiden ilmoituskanavien yhteyteen.
Muut ilmoituspinnat
Rakennusvirasto kokeili vuonna 2011 JC Decaux:n tarjoamaa
mainoslaitekonseptia, jossa yhdistettiin kaupunkilaisille vapaa
ilmoituspinta ja yhtiön käytössä oleva kaupallinen mainospinta. Laitteen
suuri koko ja tekniset ominaisuudet muodostuivat sen käytön
jatkamisen esteiksi.
Lisäksi rakennusviraston hallinnassa on suljettuja ilmoitustauluja
sijoitettuna eri puolille kaupunkia. Näiden ilmoitustaulujen ilmoitusten
kiinnittämisestä ja siisteydestä vastaavat paikalliset asukasyhdistykset.
Edelleen rakennusviraston hallinnassa on siirtolapuutarhojen ja
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viljelypalstojen sekä joidenkin kesämaja-alueiden yhteydessä olevat
ilmoitustaulut. Nämä palvelevat lähinnä kyseisen alueen sisäistä
informaation vaihtoa ja niiden ylläpidosta ja ilmoitusten hallinnasta
vastaavat kyseisten alueiden vuokraamisesta vastuulliset yhdistykset.
Lisätiedot
Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 64387
eva-lisa.karlsson(a)hel.fi
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