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(K) Joukkoliikennekatokset ja mainoslaitteet
https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/l-varusteet-sijoittamisperiaate/

Joukkoliikenteen pysäkkikatosten ja mainoslaitteiden mallitiedot löytyvät Helsingin
Kaupunkikalusteohjeesta.
Kalusteiden perustaminen toteutetaan kunkin kalusteen piirustusten mukaisesti.
Pysäkkikatokset
Pysäkkikatokset ovat HKL:n sopimuskalusteita. Pysäkkimallisto on mallihyväksytty. Uusien mallien
osalta noudatetaan Helsinki-ilmeen mukaista ohjeistusta.
Ulkomainoslaitteet
Ohje koskee kadulle sijoitettavia, pysyviä ulkomainoslaitteita. Ulkomainoslaitteet ovat maankäyttö- ja
rakennuslainsäädännön perusteella luvanvaraisia. Ulkomainokset edellyttävät toimenpidelupaa, joka
haetaan rakennusvalvontavirastosta ennen laitteiden asentamista paikoilleen. Lisäksi Helsingissä
vallitsevan käytännön mukaan laitteiden mallit tulee hyväksyttää erikseen ennen toimenpidelupien
hakemista (ns. mallihyväksyntä).
Mallihyväksyttyjä ulkomainoslaitteita ovat:
katumainostaulu
mainospilari, pyöreä
pylvästaulu
mainostorni
suurtaulut (sisältä valaistu tai vanha ulkoa valaistu niin kutsuttu työmaataulu)
Mainoslaitteiden mallit löytyvät Helsingin kaupunkikalusteohjeen sivuilta.
Puuriveihin ja muihin kaupunkikuvallisesti arvokkaisiin puukokonaisuuksiin vältetään sijoittamasta
rivivaikutelmaa tai kaupunkikuvaa heikentäviä elementtejä kuten pysäköintiä, mainoslaitteita ja
jakokaappeja
Katumainostaulun ja mainospilarin sijoittamisesta on rakennusviraston laatima ohje.
Katutilaan sijoitettavat ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot

Kaupunkipyörät
Kaupunkipyöräjärjestelmä sisältää pyörien lisäksi polkupyörätelineet, infopylonin tai maksupäätteen
sekä mahdollisen erillisen info- tai mainoslaitteen.
Kaupunkipyörillä ja niihin liittyvillä varusteilla on kaupungin myöntämä mallihyväksyntä.
Kaupunkipyörän rungon väri on keltainen RAL 1003 ja lokasuojien väri on Helsingin harmaa RAL
7021.
Kaupunkikalusteohjeen kaupunkipyörä -kortista ilmenevät pyörien ja varusteiden mitoitus sekä värien
käytön ohjeistus. Lisätietoa saa kaupunkipyörien omilta nettisivuilta.

Kuvat
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Katumainostaulu
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Mainoslaite sijoitetaan katutilaan sallitulle alueelle. Kuvassa on esitetty mainosvapaa alue
liikenteenohjauslaitteista* sekä nopeusrajoituksesta riippuvan pysähtymismatkan edellyttämä
mainokseton alue. Mainoslaitteiden huolto hoidetaan kevyen liikenteen väylältä käsin. Kevyelle
liikenteelle tulee jäädä huollon aikana 1,5m vapaa kulkutila. Keskikaistan mainoslaitteen huolto on
toteutettava ajoneuvoliikennettä vaikeuttamatta.
* Pysäköintiä, pyörätietä tai jalkakäytävää koskevien liikenteenohjauslaitteiden vastaavat mitat ovat
10m ja 10m.
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Esimerkki mainoslaitteen sijoittamisesta välikaistalle ja etäisyydestä ajorataan.
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Mainoslaitteen sijoittaminen pyörätien ja jalkakäytävän erottelukaistalle
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Mainoslaitteen sijoittaminen erityyppisille kevyen liikenteen väylille. Katumainostaulu voidaan sijoittaa
myös kadun suuntaisesti kapeassa katutilassa.
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