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Asiatunnus 86/00.00.00.01/2023 

Lupa Eduskuntavaalien 2023 ulkomainontaan 
 
Päätös Heinolan kaupunki päättää, että vuoden 2023 Eduskuntavaalien 

vaalimainonta järjestetään Heinolassa alla olevan ohjeistuksen 
mukaisesti 13.3.2023 alkaen ja vaalimainostelineet sijoitetaan 
liitteenä olevien karttojen mukaisille paikoille. 

 
Perustelut Eduskuntavaalien 2023 ulkomainonta  
 
 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22. – 28.3.2023  
 
 Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen 

ennakkoäänestyksen alkua 13.3.2023.  
 
 Asemakaava-alueella tapahtuva vaalimainonta  
 
 Asemakaava-alueella vaalimainonta on kielletty muilla kuin luvan 

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

 
 Viralliset vaalimainospaikat ilmenevät liitteenä olevista kartoista. 

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

 
 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 päätöksistä vastaa 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja asiassa noudatetaan 
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Lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä (Maantielaki) erityisesti 52 
ja 52 a §:iä. 

 
 52 § 
 ”Maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai ilmoitus, joka asetetaan 

asemakaava-alueen ulkopuolelle tai asemakaava-alueella 
maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa tarkoitetulle 
liikennealueelle, on laadittava ja sijoitettava siten, että se ei 
vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se 
sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. 

 

 Edellä 1 momentissa tarkoitetun mainoksen tai ilmoituksen 
asettamisesta on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, jollei jäljempänä toisin säädetä. Ilmoitukseen 
on liitettävä selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta ja sen 
sijoittamispaikasta sekä selvitys kiinteistönomistajan tai -haltijan 
suostumuksesta sen pystyttämiseen. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi pyytää ilmoituksen johdosta kunnalta 
lausunnon. 

 

 Jos mainoksen tai ilmoituksen asettaminen ei täytä 1 momentissa 
säädettyjä vaatimuksia, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta tehtävä päätös, 
jossa se voi kieltää mainoksen tai ilmoituksen asettamisen tai 
määrätä asettamiselle tarpeellisia ehtoja. Mainosta tai ilmoitusta ei 
saa asettaa ennen tämän määräajan umpeutumista. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voi kuitenkin ilmoituksen johdosta 
tehtävässä päätöksessä sallia mainoksen tai ilmoituksen 
asettamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Aika, jonka 
mainos tai ilmoitus saa olla ilmoitetussa paikassaan, on 10 vuotta, 
jollei elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää tätä lyhyempää 
aikaa. 

 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ennen rajoittavan tai 
kieltävän päätöksen antamista tehtävä yhteistyötä ilmoituksen 
tekijän ja asianomaisen kunnan kanssa. 

 

 52 a § 
 Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta 
 Edellä 52 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske 

kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa 
tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista 
tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Näitä koskevat ilmoitukset 
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saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista 
tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on 
pidetty. Ilmoitusvelvollisuus ei koske myöskään rakennuksessa tai 
sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua tai mainontaa, joka koskee 
paikalla harjoitettavaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.” 

  

Toimivalta Tekniikkatoimialan toimintaohje, kohta 3.6  
 
 
 Ari Matteinen 

rakennuspäällikkö 
   
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.  
 
Liite vaalimainostelineiden kartat  
 
Jakelu Kirjaamo (kirjaamo@heinola.fi)  
 Keskusvaalilautakunta/Teppo Joentausta  
 Puolueiden ryhmäpuheenjohtajat: Jouko Rajajärvi (SDP), Henri 

Saari (Kok), Ville-Matti Kuusela (PaHe), Mikko Rautkoski (PS), 
Jouko Vuorenniemi (KD), Mika Mäentalo (Kesk), Aimo Bonden 
(Heinolan kansallisseura), Sallamaari Simpanen (Vas) 

  Vaaliasiamiehet: Irmeli Perkiö (SDP), Tapio Väli-Torala (Kok), 
 Pekka Kantanen (Kesk), Jouko Vuorenniemi (KD),  
 Juha Tähkänen (PS), Sallamaari Simpanen (Vas), 
 Mirella Schroderus (Vihr) 
 Huoltotyönjohtaja Jukka Nyrhinen  
 Katumestari Jari Hämäläinen 
 
Tiedoksi asianosaiselle 

☐ Annettu postin kuljetettavaksi  
☒ Lähetetty sähköpostilla  
13.2.2023 

Päätöksen nähtäväksi asettaminen 

Tämä päätös on julkaistu tietoverkossa 13.2.2023  
www.heinola.fi / kaupunki ja päätöksenteko / päätöksenteko / 
viranhaltijapäätökset 

Oikaisuvaatimusohjeet 
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla 
tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Heinolan kaupunki 
tekninen lautakunta 
PL 1001 
18101 Heinola 
kirjaamo@heinola.fi  
www.suomi.fi/viestit  

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos asianosainen on 
antanut luvan tiedoksiannon toimittamiseen sähköisesti, katsotaan 
asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmen (3) päivän 
kuluessa lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös 
on julkaistu yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan ja jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja toimittaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan 
oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella 
oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä klo 14 mennessä.  

Oikaisuvaatimus toimitetaan sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo@heinola.fi tai www.suomi.fi/viestit  

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa postin kautta osoitteeseen: 

Heinolan kaupunki 
tekninen lautakunta 
PL 1001 
18101 Heinola  

Postin kautta lähetettäessä pitää huomioida postin kulkuun menevä 
aika ja varmistettava, että oikaisuvaatimus on perillä ennen 
muutoksenhakuajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti osoitteeseen: 

Asiakaspalvelupiste Spotti 
Torikatu 8 
18100 Heinola  
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