Eduskuntavaalit vuonna 2019
Europarlamenttivaalit vuonna 2019
VAALIMAINONNAN OHJEET
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1. JOHDONTA
Tähän vaalimainontaa käsittelevään ohjeeseen on kerätty vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja
europarlamenttivaaleja koskevat mainonnan ohjeet. Mahdollisten maakuntavaalien
toteutuessa tätä vaalimainontaa voidaan Joensuun kaupungin alueella toteuttaa samoin
periaattein. Maakuntavaalien vaalimainonta vahvistetaan kuitenkin omalla erillisellä
vaalimainosohjeella.
2. VAALIMAINONTAPAIKAT
Joensuun kaupunki tarjoaa puolueille ja valitsijayhdistyksille vaalimainospaikkoja kaupungin
alueella. Vaalimainontaa saa harjoittaa vain liitteenä olevilla kartoilla osoitetuilla alueilla.
Vaalimainospaikat 1-18 ovat kantakaupungin alueella ja vaalimainospaikat 19-29 sijaitsevat
maaseutualueilla. Joensuun kaupunki järjestää vaalimainontaa varten merkityille paikoille
vaalimainostelineet. Vaalimainonta vaalimainostelineissä on maksutonta.
2.1 Vaalimainosten asettamisjärjestys
Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle määritellään julistetilan sijainti
vaalimainostelineissä. Sijainti määräytyy luettuna vasemmalta oikealle samassa järjestyksessä
kuin puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistat ovat Helsingin vaalipiirilautakunnan
laatimissa ehdokasluetteloissa. Jokaiselle vaaleissa ehdokkaita asettaneelle ryhmälle on
varattu 1-2 julistetilaa vaalimainostelineestä. Julistetilan määrään vaikuttaa puolueiden ja
valitsijayhdistysten kokonaismäärä, jotta kaikille pystytään turvaamaan näkyvyys
maksuttomilla vaalimainospaikoilla. Joensuun kaupunki vahvistaa kullekin puolueelle ja
valitsijayhdistykselle julistemäärän ehdokaslistojen varmistuttua.
Vaalimainostelineen julistetilan käytöstä tulee tehdä varaus kirjallisesti Tarja Rytköselle,
tarja.rytkonen@joensuu.fi, puh. 0500-970 601.
Eduskuntavaalit
Europarlamenttivaalit

perjantaihin 8.3. klo 15 mennessä ilmoitus
perjantaihin26.4.2019 klo 15.00 mennessä ilmoitus

2.2 Vaalimainonnan aika
Eduskuntavaalit
Vaalimainonta vaalimainostelineissä alkaa keskiviikkona 27.3.2019 klo 8.00. Joensuun kaupunki
poistaa vaalimainokset yleisiltä alueilta ensitilassa äänestyspäivän jälkeen.
Europarlamenttivaalit
Vaalimainonta vaalimainostelineissä alkaa keskiviikkona 8.5.2019 klo 8.00. Joensuun kaupunki
poistaa vaalimainostelineet yleisiltä alueilta ensitilassa äänestyspäivän jälkeen.
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2.3 Vaalimainosten sijoittaminen ja poistaminen
Eduskuntavaalit
Joensuun kaupunki asettaa vaalimainostelineisiin julisteet. Vaalimainostilan varaajan on
toimitettava riittävä määrä julisteita Joensuun tapahtumapalveluiden toimistolle (osoitteeseen
Länsikatu 15, 4A-rakennus, 3.kerros) viimeistään torstaihin 21.3.2019 klo 15.00 mennessä.
Europarlamenttivaalit
Joensuun kaupunki asettaa vaalimainostelineisiin julisteet. Vaalimainostilan varaajan on
toimitettava riittävä määrä julisteita Joensuun tapahtumapalveluiden toimistolle (osoitteeseen
Länsikatu 15, 4A-rakennus, 3.kerros) viimeistään torstaihin 2.5.2019 klo 15.00 mennessä.
Vaalimainoksien koko ja periaatteet
Vaalimainosteline on kaksipuolinen. Etupuolen aukko on kooltaan 80 X 113 cm ja taustapuolen
aukko on kooltaan 80 X 109 cm. Kaupunki pyytää ottamaan mitat huomioon
vaalimainosjulisteita suunniteltaessa.
Joensuun kaupungin vaalimainostelineiden taustalevyn koko on 80 X 120 cm ja taustalevyn
vahvuus on enintään 13mm. Taustalevyn ja vaalimainosjulisteiden suojana ovat suojapleksit
molemmin puolin vaalimainostelinettä.
Vaalimainostilan varaajan on huolehdittava siitä, että mahdollisesti vahingoittuneet ja
epäsiistit mainokset välittömästi korjataan ja tarvittaessa uusitaan. Joensuun kaupunki ei
vastaa vaalimainonnan aikaisesta julisteiden vaihtamisesta tai julisteiden kunnon
seuraamisesta.
Vaalimainosjulisteet poistetaan Joensuun kaupungin toimesta ja niitä ei palauteta. Kaupunki ei
ole velvollinen säilyttämään vaalimainoksia eikä myöskään ole vastuussa niiden häviämisestä ja
rikkoontumisesta.
2.4 Vaalimainostelineiden kaksipuolisuus
Osa vaalimainostelineistä ovat kaksipuolisia. Kaksipuolisia vaalimainostelineet ovat seuraavia
(vaalimainostelineiden yksi- tai kaksipuolisuus on myös merkitty vaalimainospaikkojen
karttoihin vasempaan yläkulmaan numerolla):
- 1 Siltakatu
- 5 Noljakankaari
- 9 Jukolankatu
- 10 Utrantie
- 17 Niinivaarantie
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- 19 Heinävaara
- 20 Kiihtelysvaara
- 22 Tuupovaara
- 24 Hammaslahti
- 25 Hammaslahti
- 28 Eno
- 29 Uimaharju

3. EHDOKKAIDEN HENKILÖKOHTAINEN VAALIMAINONTA KAUPUNGIN YLEISILLÄ ALUEILLA
Ehdokkailla on oikeus henkilökohtaiseen vaalimainontaan kaupungin yleisillä katu- ja maaalueilla tietyin rajoituksin. Muuten henkilökohtainen vaalimainonta edellyttää aina
maanomistan lupaa. Ehdokkainen henkilökohtaisen vaalimainonnan osalta sovelletaan
Maantielain 52 § ja 52 § a perusteilla laadittua Liikenneviraston ohjeistusta vaalimainosten
sijoittamisesta liikenneväylien varsille.
Liikenneviraston laatima ohje antaa hyvät puitteet ja ohjeet turvalliselle sekä teknisesti
toimivalle henkilökohtaiselle vaalimainonnalle kaupungin yleisillä katu- ja maa-alueilla.
Henkilökohtainen vaalimainonta on mainostajalle maksutonta tätä yleisohjetta
noudatettaessa. Kaupunki valvoo luvatonta ja sopimatonta mainontaa.
Henkilökohtaista vaalimainostusta järjestävä on vastuussa näiden ohjeiden noudattamisesta
sekä henkilökohtaisen vaalimainoksien kunnossapidosta. Kaupunki ei vastaa mahdollisesta
ilkivallasta.
3.1 Henkilökohtaisen vaalimainonnan rajoitteet
Henkilökohtainen vaalimainonta on kiellettyä keskustan ruutukaava-alueella (kaupungin osat IIV) yleisillä kaupungin omistamilla maa- ja katu-alueilla.
Henkilökohtaiseen mainontaan tarkoitetuilla yleisillä alueilla ei sallita muita yleisiä
vaalimainoksia.
Puolue- ja valitsijayhdistysten tunnukset saavat esiintyä henkilökohtaisissa vaalimainoksissa,
mutta eivät saa olla hallitsevasti. Tunnukset saavat olla kooltaan korkeintaan 1/4 mainoksesta.
3.2 Henkilökohtaisen vaalimainoksen koko
Henkilökohtaisen vaalimainoksen enimmäiskoko saa olla 80 cm x 120 cm ja niiden tulee olla
omissa telineissä, jotka eivät saa olla kiinnitettyinä pylväisiin, bussikatoksiin,
liikennemerkkeihin tai muihin vastaaviin katurakenteisiin. Telineen tulee olla turvallinen ja
tukeva.
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3.3 Henkilökohtaisen vaalimainonnan aika
Eduskuntavaalit
Henkilökohtaiset vaalimainokset saa asettaa aikaisintaan keskiviikkona 27.3.2019, klo 8.00 ja
ne on poistettava viimeistään tiistaina 16.4.2019.
Europarlamenttivaalit
Henkilökohtaiset vaalimainokset saa asettaa aikaisintaan keskiviikkona 8.5.2019, klo 8.00 ja ne
on poistettava viimeistään tiistaina 28.5.2019.
3.4 Henkilökohtaiselle vaalimainonnalle asetettuja teknisiä ehtoja
Liikenneviraston vaalimainontaa koskevan ohjeen mukaan vaalimainoksista ei saa olla haittaa
liikenneturvallisuudelle tai tienpidolle. Tämän vuoksi vaalimainosten sijoittamiselle ja tai
sisällölle on asetettu ehtoja ja rajoituksia:
Henkilökohtaista vaalimainosta ei saa sijoittaa moottori- tai moottoriliikennetien varteen. Tällä
perusteella vaalimanoksia ei Joensuussa saa sijoittaa valtatien 6/9 varrelle välillä NiittylahtiYlämylly.
Henkilökohtaista vaalimainosta ei saa sijoittaa ajoradalle, pientareelle, liikennekorokkeelle,
ajoratojen välissä olevalle keskikaistalle tai ajoradan yläpuolelle. Vaalimainoksen tien puoleisen
reunan tulee olla vähintään 1 metri pientareen reunasta.
Henkilökohtaista vaalimainosta ei saa sijoittaa tien tai liittymän näkemäalueelle siten, että se
rajoittaa näkemää pää- tai sivutien suuntaan. Vaalimainos on sijoitettava vähintään 10 metrin
etäisyydelle risteyksestä.
Henkilökohtaista vaalimainosta ei saa kiinnittää liikennemerkkiin tai muuhun liikenteen
ohjauslaitteeseen, tiekaiteeseen tai sellaisen kannattajaan.
Henkilökohtaista vaalimainosta ei saa sijoittaa maantien tai kadun ylittävään siltaan tai
rautatiesiltaan.
Henkilökohtaista vaalimainosta ei saa sijoittaa linja-autopysäkin katokseen tai rakenteisiin
Henkilökohtaista vaalimainosta ei saa sijoittaa siten, että se tulosuunnassa peittää
liikennemerkin. Välimatka liikennemerkkiin on oltava vähintään 30 metriä, kun nopeusrajoitus
on alle 80 km/h, ja 50 metriä, kun nopeusrajoitus on 80 km/h tai korkeampi (katso tarkennukset
Liikenneviraston ohjeesta).
Henkilökohtainen vaalimainos ei saa muistuttaa liikennemerkkiä tai sisältää loisteväriä tai
heijastavia pintoja.
Henkilökohtainen vaalimainos ei saa vaurioittaa tai aiheuttaa haittaa istutuksille.
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3.5 Henkilökohtaisen vaalimainonnan ilmoitusvelvollisuus
Henkilökohtaisesta vaalimainonnasta tulee tehdä kirjallisesti ilmoitus Tarja Rytköselle,
tarja.rytkonen@joensuu.fi, puh. 0500-970 601 alaolevien aikataulujen puitteissa:
Eduskuntavaalit
Europarlamenttivaalit

perjantaihin 8.3. klo 15 mennessä ilmoitus
perjantaihin26.4.2019 klo 15.00 mennessä ilmoitus

Ilmoituksessa on tuotava esille henkilökohtaisesta vaalimainnosta vastaava taho, yhteystiedot
sekä kartta henkilökohtaisten vaalimainoksien paikoista.
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