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Reklamanordningar 
på byggnader och 
tomter
BYGGNADSANVISNING

I denna anvisning beskrivs planeringsprinciperna och 
tillståndsprocessen för reklamanordningar som placeras på 
fasader och tomter, samt fastställs när det inte är nödvändigt att 
ansöka om åtgärdstillstånd. Målet med anvisningen är att vägleda 
val och placering av reklamanordningar så att reklambehoven 
kan tillgodoses utan att orsaka störningar eller olägenheter för 
omgivningen.

ALLMÄNNA PLANERINGSPRINCIPER FÖR REKLAMANORDNINGAR 
OCH PLACERINGEN AV DEM

Dessa principer gäller både tillståndspliktiga reklamanordningar och 
reklamanordningar som är befriade från ansökan om åtgärdstillstånd.

Reklamanordningarnas placering, storlek, modell och ljusstyrka ska 
alltid planeras så att de passar byggnaden och miljön och de får inte 
orsaka störningar eller nackdelar för omgivningen. 

Huvudsyftet med en byggnad är inte att tjäna som reklam, och därför är 
det i princip endast möjligt att placera reklam om en byggnad och dess 
verksamhetsutövare på byggnader och tomter. Varumärkesreklam är 
dock möjlig i kommersiell miljö, i skyltfönster samt på bl.a. etablerade 
takreklamplatser. 

Placeringen och fästningen av reklamanordningar o.s.v. regleras i bygg-
nadsordningen för Helsingfors stad (HKRJ 2010):
 » En försäljnings- eller informationsanordning eller en reklamanord-

ning som fästs på byggnaden får sträcka sig 0,8 meter över ga-
tuområdet eller annat allmänt område. Motsvarande siffra för 
fönster- och dörrmarkiser samt terrasstak är högst 1,5 meter. Den 
fria höjden under anordningen ska vara minst 2,5 meter. 

 » Anordningen ska fästas stadigt och den får inte försvåra använd-
ningen av det offentliga stadsrummet, vara uppenbart störande 
eller utgöra ett hinder för framkomligheten. Anordningen ska i fråga 
om formen, färgsättningen och konstruktionen passa in med bygg-
naden och miljön. Anordningarna ska hållas i stånd och om de går 
sönder repareras eller avlägsnas omedelbart.
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Reklamskärmar får i princip placeras i kommersiell miljö eller i affärslo-
kalers skyltfönster (inklusive affärslokalers skyltfönster i bostadshus). 
Till exempel får en reklamskärm inte placeras på fasaden av ett bo-
stadshus utan motiverat skäl och ansökan om åtgärdstillstånd.

Av trafiksäkerhetsskäl får skiftande innehåll eller rörliga bilder inte 
riktas till ett korsningsområde, och det får inte orsaka andra olägenhe-
ter eller störningar i omgivningen (blända, blinka e.d.). Reklamen får inte 
dra för mycket uppmärksamhet från trafiken och trafikens styrningsan-
ordningar.

Reklamskärmar får i princip inte placeras på fasader eller tomter till 
byggnader som är skyddade eller har kulturhistoriskt värde. Vid place-
ring bakom fönster i dylika byggnader måste skyddsvärdena beaktas.

Vertikal ljusreklam eller liknande anordningar som sträcker sig till de 
övre våningarna i egentliga affärslokaler används främst för att göra 
reklam för en verksamhet som täcker hela byggnaden (till exempel ett 
hotell). Anordningarna ska hellre placeras vid fogar mellan byggnader 
än i mitten av enskilda fasader. Burspråk, pelare och andra utskjutande 
delar bör fredas för reklamanordningar, likaså hörnen på byggnader. 

REKLAMANORDNINGENS LJUSSTYRKA

Ljusstyrkan på en elektronisk reklamanordning måste anpassas till mil-
jöns ljusförhållanden, med hänsyn till det naturliga ljuset enligt årstider-
na och tid på dygnet och mängden artificiellt ljus (t.ex. gatubelysning). 
Reklamanordningens syfte är inte att fungera som belysning, d.v.s. den 
får inte belysa miljön i onödan.

I princip får reklamskärmar eller liknande inte riktas mot fönster i 
bostäder eller arbetslokaler, eftersom en rörlig upplyst bild lätt kan 
orsaka omotiverade störningar. Men om en reklamskylt ändå syns till 
lägenheter med till exempel vid utsikt, måste nedbländning, kontrast 
och bildändring (inga blinkande bilder) kontrolleras eller på annat sätt 
omhändertas, så att skärmen inte orsakar orimliga störningar eller 
nackdelar för invånarna. Lösningen ska läggas fram vid ansökan om 
åtgärdstillståndet. Ovanstående ska beaktas även för skärmar för vilka 
man inte behöver ansöka om åtgärdstillstånd. Skärmar placerade i 
omedelbar närhet av bostadshus (till exempel på andra sidan gatan) 
ska vara släckta mellan klockan 22 och 06.

Om reklamskärmen orsakar betydande störningar eller bländning och 
problemet inte kan åtgärdas med justeringar eller dylikt, måste den i 
sista hand tas ur bruk under den mörka tiden. När det gäller tillstånds-
pliktiga skärmar ska man vid ansökan om tillstånd lägga fram tillräckli-
ga utredningar om att inga störningar uppstår.

Ljusstyrkan på ljusreklamen (hölje eller lösa bokstäver) får vara högst 
200 cd/m². En anslutningsanordning med nedbländning för reklaman-
ordningen och visuell inspektion och nedbländning under vid ibrukta-
gandet rekommenderas.

Störande ljus förhindras av bra 
planering och genomförande. I 
detta ska man fästa särskild up-
pmärksamhet vid korrekt belys-
ningsstyrka, ljusets riktning samt 
korrekt nedbländning och släck-
ning. Ljusreklamens storlek och 
ljusstyrka och eventuella rörelser 
ska anpassas till omgivningens 
förhållanden.

– Helsingfors stadsfullmäktige 
27.11.2019
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Reklamskärmar som placeras på byggnaders fasader och i uteområ-
den ska vara automatiskt anpassningsbara till uteområdets ljusstyrka. 
Skärmen ska ha automatisk nedbländning i enlighet med det naturliga 
ljuset. Det måste dock också vara möjligt att justera ljusstyrkan manu-
ellt.

I affärscentrum måste reklamskärmar uppfylla följande gränsvärden för 
ljusstyrka under den mörka tiden:
• Små skärmar på gatunivå 200 cd/m2 (≤ 3m2)
• Stora skärmar 175 cd/m2
• Reklamer med stora ytor 150 cd/m2 (>20m2)

Under den ljusa tiden och i klart väder är ljusstyrkans gränsvärde för 
alla skärmar 10 000 cd/m².

Luminansen mäts som ett punktmått på en vit reklamyta.

När den placeras i mindre upplysta områden ska ljusstyrkan vara lägre 
och anpassad till omgivningens förhållanden så att skärmen inte orsa-
kar orimliga olägenheter eller störningar. 

ÅTGÄRDSTILLSTÅND OCH TILLSTÅNDSPLIKT

Markanvändnings- och bygglagen reglerar tillståndsplikten och bevil-
jandet av åtgärdstillstånd för reklamanordningar. Allmänt taget kräver 
en reklamåtgärd, det vill säga uppsättning av konstruktioner, texter eller 
bilder utomhus i reklamsyfte eller annat kommersiellt syfte eller täckan-
de av fönster med reklam permanent eller för lång tid, åtgärdstillstånd 
(MBL 126 a §). Byggnadsordningen för Helsingfors stad (HKRJ 2010) 
befriar dock vissa reklamåtgärder från att ansöka om åtgärdstillstånd. 

Enligt markanvändnings- och bygglagen är förutsättningen för att 
bevilja tillstånd att reklamåtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan, reklamåtgärden är lämplig för platsen, den bebyggda miljön 
och landskapet, reklamåtgärden uppfyller kraven om skönhet och 
proportionalitet, samt att reklamåtgärden inte placeras på ett sätt som 
onödigt orsakar nackdelar för en granne eller försvårar lämpligt byg-
gande av en grannfastighet. (MBL 135 § och 138 §)

HKRJ 2010, 9 §
 » I reklam- eller i motsvarande syfte får man täcka högst hälften av 

varje enskilt fönsters yta på en affärslokal. Täckandet av en större 
del av fönstret kräver åtgärdstillstånd. Täckandet av fönstret får 
inte förfula byggnaden eller omgivningen.

Tekniken har ändrats mycket sedan byggnadsordningen upprättades. 
Täckningen av fönster som nämns i paragraf 9 tolkas inte bara som 
traditionella tejpningar, utan också som reklamskärmar placerade 
bakom fönstret, reklamreflektioner på fönstrets yta och andra liknande 
åtgärder, som resulterar i att fönsteröppningen blir en reklam.

Synligheten i ett vidsträckt landskap ska läggas fram vid ansökan om 
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åtgärdstillståndet. 

Takreklamer är alltid tillståndspliktiga och får i princip endast placeras 
på etablerade platser.

Pyloner och annan separat reklamanordning som placeras på en tomt 
är alltid tillståndspliktiga och behandlas i samband med reklamanord-
ningens översiktsplan eller, om de är de enda reklamanordningarna på 
tomten, som separata åtgärdstillstånd. Samma principer gäller för se-
parata reklamanordningar som för övriga reklamanordningar (bl.a. ska 
innehållet huvudsakligen betjäna byggnaden och dess verksamhetsutö-
vare, ljusstyrkans gränsvärden får inte orsaka störningar, får inte riktas 
mot bostadshus). 

När det gäller reklamanordningar placerade på tomter följs place-
ringsprinciperna för reklamanordningar utomhus, det vill säga de får 
placeras i kommersiella miljöer bland annat i centrum, på affärs- och 
shoppingcentra i bostadsområden och i deras omedelbara närhet samt 
i kontors-, industri- och lagerområden. Principerna beskrivs närmare i 
Anordningar för utomhusreklam, placeringsprinciper.  

REKLAMANORDNINGAR FÖR VILKA MAN INTE BEHÖVER ANSÖKA OM 
ÅTGÄRDSTILLSTÅND

När affärslokalens verksamhetsutövare byts krävs inte tillstånd vid byte 
av en vanlig reklamanordning, som tidigare är godkänd av byggnadstill-
synen eller som följer denna anvisning och är befriad från tillståndsplik-
ten, av samma storlek och typ på samma placeringsplats.

Även om åtgärden inte skulle kräva tillstånd ska man vid byggande följa 
bestämmelserna i den gällande detaljplanen och föreskrifterna avseen-
de byggandet samt ska man beakta åtgärdens lämpligt med tanke på 
omgivningens och byggnadens kulturhistoriska värden.

Dessa åtgärder gäller också principerna som läggs fram i Allmänna 
planeringsprinciper för reklamanordningar och placeringen av dem.

För följande reklamåtgärder behöver man inte ansöka om åtgärdstill-
stånd (HKRJ 2010): 

• maximalt 400 mm höga reklamanordningar med lösa bokstäver 
som sätts upp strax ovanför skyltfönstret till en lokal på första 
våningen

• reklamanordningar på högst 600 x 600 mm som placeras strax 
intill eller ovanför skyltfönstret till en lokal på första våningen, vin-
kelrätt mot fasaden

• skyltar på högst 400 x 600 mm som fästs på byggnadens fasad på 
första våningen

• uppsättning av raka markiser som är öppna på sidan ovanför skylt-
fönstren och dörren till en lokal på första våningen.
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I reklam- eller i motsvarande syfte får man täcka högst hälften av varje 
enskilt fönsters yta på en affärslokal. Täckandet av en större del av 
fönstret kräver åtgärdstillstånd. Täckandet av fönstret får inte förfula 
byggnaden eller omgivningen. (HKRJ 2010, 9 §)

En reklamskärm, reflektion el dyl. får placeras i ett fönster i en affärslo-
kal utan åtgärdstillstånd, om den omfattar högst 50 procent av varje 
fönsteryta. Av trafiksäkerhetsskäl får skiftande innehåll eller rörliga 
bilder dock inte riktas till ett korsningsområde, och det får inte orsaka 
andra nackdelar eller störningar i omgivningen (blända, blinka e.d.). 
Reklamen får inte dra för mycket uppmärksamhet från trafiken och 
trafikens styrningsanordningar. En reklamskärm som täcker mer än 50 
procent av fönsterytan kräver ansökan om åtgärdstillstånd.

HKRJ 2010, 42 § 
 » Då tillställningar ordnas får tält för allmänheten och andra motsva-

rande flyttbara byggnader och konstruktioner uppföras i offentliga 
stadsrum utan tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten förutsatt 
att de är uppförda på platsen och i användning högst två veckor. 
Den som ordnar en tillställning ska alltid ha tillstånd av markägaren 
eller -innehavaren och andra eventuella behövliga tillstånd.

Denna paragraf anses även omfatta flaggor, reklamtyger eller annan 
kampanjreklam som finns på platsen i högst två veckor, vilka därför 
inte kräver ansökan om åtgärdstillstånd. Fasader som är arkitektoniskt 
värdefulla ska dock inte täckas med kampanjannonser. I samtliga fall 
måste fästena för reklamanordningen vara lämpliga för byggnaden 
och får inte skada själva byggnaden eller strukturerna. Principen är att 
reklamer inte får placeras i eller framför byggnaders fönster, förutom i 
skyltfönster. Till exempel ska arbets- och övernattningsrum och bo-
städer ha fönster enligt byggnadsreglerna, så de kan inte användas i 
reklamsyfte (MBL 117 j §).

Reklamtyger placerade på byggplatsers byggarbetsställningar, -topp-
garage och staket är befriade från att ansöka om åtgärdstillstånd. För 
reklamskärmar och andra upplysta reklamanordningar placerade i 
anslutning till byggarbetsplatser ska principerna i den här anvisningen 
följas och åtgärdstillstånd sökas. 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR REKLAMANORDNINGAR

För affärs- och kontorsbyggnader samt för byggnader som omfattar 
flera affärslokaler ska man för reklamanordningarna utarbeta en över-
siktsplan, för vilken ett separat åtgärdstillstånd ska sökas. Då behöver 
man inte ansöka om åtgärdstillstånd för enskilda anordningar (förutom 
för takreklamer, för vilka det alltid ska sökas ett separat tillstånd).

I översiktsplanen ska inkluderas spelregler i fråga om reklamanord-
ningars mått, form, material och placering, samt om luminansen under 
den mörka och ljusa tiden. Översiktsplanen för reklamanordningarna 
ska inkludera alla reklamanordningar för byggnaden, även eventuella 
reklamskärmar och till exempel områden för varierande kampanjre-
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klam. Utöver reklamanordningarna ska man i översiktsplanen också 
inkludera eventuella markiser. 

När man planerar en byggnad som kommer att inrymma affärslokaler 
lönar det sig att i planeringen beakta behovet av reklamanordningar 
ända från början. Då blir reklamanordningarna en naturlig del av fasa-
dens utformning. Syftet med översiktsplanen av reklamanordningarna 
är att underlätta hanteringen av hur reklamen påverkar byggnaden. En 
plan som gjorts som en helhet på en gång underlättar även situationen 
för enskilda annonsörer eftersom de inte behöver göra en separat plan. 
Fördelen med åtgärdstillstånd som beviljas för en separat översikts-
plan för reklamanordningar, är inte bara sökbarheten för reklamanord-
ningarnas tillstånd och tydligheten i dokumenten för reklambehov, utan 
också smidigheten av att hantera själva bygglovet för byggnaden när 
det inte finns något behov av att behandla reklamanordningarna på en 
detaljnivå.  

ANSÖKAN OM ÅTGÄRDSTILLSTÅND

Åtgärdstillstånd söks i tjänsten Lupapiste.fi. Huvudritningarna ska visa 
hur reklamanordningarna placeras. En separat bilaga bör klargöra 
deras eventuella påverkan på fjärrlandskapet. Ansökan ska även ange 
anordningarnas justerbarhet för att minimera störljus.

Som åtgärd för reklamanordningar som placeras på byggnader väljs: 
Byggande, rivning eller åtgärd som påverkar landskapet/Reparation 
och eller ändring av en byggnad (användningsändamål, fasader, renove-
ringar o.s.v.)/Ändring av en byggnads fasad eller tak, reklamanordning-
ar eller skyltar i byggnader.

Som åtgärd för reklamanordningar som placeras på en tomt, till 
exempel en pylon väljs: Byggande, rivning eller åtgärd som påverkar 
landskapet/Byggande av byggnad (skjul, takbyggnad, staket, jordvärme, 
reklamanordning, avloppssystem o.s.v.)/Placering av reklamanordning-
ar och skyltar på egen fastighet. 

BEGREPP

Reklamanordningar

   Elektronisk reklamanordning:  
   vilken reklamanordning som helst, som producerar ljus.

   Reklamskärm: 
   en digital skärm, som vanligtvis kan producera en rörlig bild.

   Ljusreklam: 
   bildas av ett belyst hölje eller separata bokstäver
 
   
   Reklamåtgärd: 
   uppsättning av konstruktioner, texter eller bilder utomhus i reklamsyf-



Reklamanordningar på byggnader och tomter7

te eller annat kommersiellt syfte eller täckande av fönster med reklam 
permanent eller för lång tid (MarkByggL 126 a §).

   Skyltfönster: 
   ett fönster på gatunivå avsett för presentation av produkter, vanligtvis 

i anslutning till en affärslokal.

   Fjärrlandskap: 
   synlighet i fjärrlandskapet avses till exempel en byggnad i slutet av 

en gata eller en byggnad som är synlig över havet eller i annat öppet 
område. 

KÄLLOR OCH MER INFORMATION
 
Markanvändnings- och bygglagen (MBL). Helsingfors 1999 (132/1999)

Markanvändnings- och byggförordningen (MBF). Helsingfors 1999 
(895/1999)

Byggnadsordning för Helsingfors stad (HKRJ), Helsingfors 2010 (se 9 §, 
21 §). 

Helsingfors utredning om störande ljus. Stadsmiljösektorns publikatio-
ner 2021:7.  (på finska)
 
Anordningar för utomhusreklam, placeringsprinciper i Helsingfors. 
Trafiksäkerhetsaspekter. Anvisning. Helsingfors stad, Stadsplanerings-
kontoret, Trafikplaneringsavdelningen, 25.8.2016. (på finska) 
 

 
Den här byggnadsanvisningen ersätter byggnadstillsynen an-
visningar för reklamanordningar i byggnader, reklamtyger och 
banderoller på fasader samt reklamanordningar med elektronis-
ka skärmar som ändrar bild. 

Denna byggnadsanvisning har godkänts av miljö-och tillstånds-
sektionen i Stadsplaneringsnämnden den 28 april 2022. Godkän-
nandet bygger på bestämmelserna i Helsingfors stads byggnad-
sordning (2010) § 2. 
 
En komplettering av anvisningen med illustrationer är under 
arbete.

Helsingfors stad  
Stadsmiljösektorn
Byggnadstillsynstjänster
PB 58234, 00099 HELSINGFORS STAD
www.hel.fi
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