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Kuntavaalien 2021 ulkomainonta 
 

 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.  
 Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.4–13.4.2021 

 
 Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen 

ennakkoäänestyksen alkua eli 31.3.2021. 
 
Perustelut VAALIMAINONTA HEINOLASSA 
 
 Asemakaava-alueella tapahtuva vaalimainonta: 
 
 Asemakaava-alueella vaalimainonta on kielletty muilla kuin luvan 

saaneilla paikoilla (viralliset vaalimainospaikat + ostetut 
mainospaikat). Muille kuin luvan saaneille paikoille asemakaava-
alueella laitetut mainokset voidaan poistaa ja hävittää eikä niiden 
asettajalla ole oikeutta saada kaupungilta korvausta. 

 
 Viralliset vaalimainospaikat ilmenevät liitteenä olevista kartoista. 

Jokaiselle puolueelle on varattu 1 aukko / vaalimainospaikka. Tästä 
poiketen torille on mahdollisuus laittaa mainoksia 2 / puolue. 

 
 Mainokset tulee laittaa telineisiin puolueille Heinolan 

keskusvaalilautakunnan antaman virallisen numerojärjestyksen 
mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle. 

 
 Vaikka telineessä on tilaa laittaa mainoksia kahden puolen (esim. 

kevytväylä / ajorata toisella puolella) mainoksien laittaminen pitää 
aloittaa aina vasemmalta oikealle (vaalimainokset eivät siten ole 
välttämättä molemmilla puolilla toisiaan vastakkain). 

  
 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu: 
 
 Tienvarsimainonnan ja -ilmoittelun osalta noudatetaan maantielain 

52 §:ää: 
 
 "Asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella 

maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikenne-
alueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten 
asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä 
kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun 
kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena. 

 
 Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei koske kokous-, tiedotus-, 

huvi- tai muuta sellaista tilaisuutta taikka vaaleja tai 
kansanäänestystä koskevaa ilmoittelua eikä rakennuksessa ja sen 
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läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua paikalla harjoitettavasta 
toiminnasta ja siellä myytävistä tuotteista. Tällaisia tilaisuuksia 
koskevat ilmoitukset ja mainokset saa asettaa paikalleen 
aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on 
poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty. 

 
 Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu 

mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ennen mainoksen asettamista 
koskevan asian ratkaisemista tienpitoviranomaisen on pyydettävä 
kunnan lausunto, ellei lausunnon pyytäminen ole ilmeisen 
tarpeetonta. Jos tienpitoviranomainen on muu kuin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, myös keskukselta on pyydettävä 
lausunto (22.12.2009/1242)." 

 
 
Toimivalta Tekniikkatoimialan toimintaohje 12.12.2017 §162 
 
Päätös  Heinolan kaupunki päättää, että vuoden 2021 Kuntavaalien  

vaalimainonta järjestetään Heinolassa yllä olevan ohjeistuksen 
mukaisesti ja vaalimainostelineet sijoitetaan liitteenä olevien 
karttojen mukaisille paikoille. 

 
  
 
 Ari Matteinen  
 rakennuspäällikkö 
  
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.  
 
Liitteet Vaalimainostelineiden kartat ( 4 kpl )  
 
Tiedoksi Keskusvaalilautakunta / Ella Vuorela 
 Huoltotyönjohtaja Jukka Nyrhinen 
 Katumestari Jari Hämäläinen 
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