
 
 
  

MAINOSTOIMENPITEET 

Tämä ohje määrittelee mainostoimenpiteiden luvanvaraisuutta sekä 
mainoslaitteiden sijoittelua.  

 
LUVANVARAISUUS 
Mainostoimenpiteet vaativat toimenpideluvan näissä tapauksissa:  
 

 Ulkotilassa sijaitsevat sähköiset mainokset, joissa on liikkuva ja 

vaihtuva kuva  

 Valomainokset ulkotilassa keskusta-alueella (kaupunginosat I-IX)  

 Yli puolet ikkuna-alasta peittävät teippaukset 

 Mainospylväät ja pylonit  

 Markiisit katujulkisivun puolella keskusta-alueella (kaupunginosat 

I-IX) 

 Suuret mainospinnat julkisivuissa 

 

Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaissa kiinteistöissä 
ja ympäristöissä mainostoimenpiteet vaativat aina luvan. 
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SIJOITTAMINEN JA ULKONÄKÖVAATIMUKSET 
Turun kaupungin rakennusjärjestyksen 37 § mukaan myynti-, tiedotus- tai 
mainoslaitetta, ikkuna- tai ovimarkiisia, terassin aurinko- ja sadesuojaa tai 
muuta vastaavaa laitetta tontille sijoittaessa on noudatettava seuraavaa:  
 

 Rakennukseen kiinnitettävä laite saa ulottua 1 metrin tontin rajan yli 
katualueelle tai muulle yleiselle alueelle siten, että maanpinnan ja lait-
teen alapinnan välillä on oltava vähintään 3 metriä vapaata tilaa jalka-
käytävän ja pyörätien osalla ja 4,6 metriä ajoradan yläpuolella.  

 

 Laite on kiinnitettävä tukevasti eikä se saa haitata tai häiritä kadun tai 
yleisen alueen käyttöä.  

 

 Laitteen muodon ja rakenteen on sopeuduttava rakennukseen ja ym-
päristöön eikä laite saa olla väritykseltään tai valon kirkkaudeltaan 
häiritsevä.  

 

 Laite on pidettävä kunnossa ja rikkoutunut laite on korjattava tai pois-
tettava välittömästi.  

 

 Laite ei saa estää rakennuksen osoitetietojen näkyvyyttä.  
 

 

Mainoslaitteista voi tarvitta-

essa tehdä ennakkokyselyn 

sähköpostitse kaupunkikuva-

arkkitehdille. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mikäli ikkuna- tai ovimarkiisi taikka terassin aurinko- tai sadesuoja on 
helposti nostettava, se saa ulottua tontin rajan yli katualueelle tai ylei-
selle alueelle enintään 2 metriä. Markiisin alimman kohdan ja maanpin-
nan välillä on oltava vähintään 2,4 metriä vapaata tilaa jalkakäytävän 
osalla ja 4,6 metriä ajoradan yläpuolella. Markiisit eivät saa haitata ka-
dun ja yleisen alueen kunnossa- ja puhtaanapitoa.  
 
Irralliset mainoslaitteet on asetettava katu- tai muulle yleiselle alueelle 
niin, etteivät ne haittaa kadun tai yleisen alueen käyttöä, kunnossa- ja 
puhtaanapitoa tai pelastustoimia eivätkä vaaranna turvallisuutta tai ole 
pysäköinnin esteenä. 
 
Mainoslaitteet tulee sijoittaa välittömästi julkisivun viereen. Tällainen 
mainoslaite saa olla maksimissaan 0,8 m leveä ja vapaata jalankulun ti-
laa pitää jäädä vähintään 2,1 metriä.  
 
Mainostelineet on poistettava aukioloajan päättyessä. Pyörätielle ei 
saa asettaa mainoslaitetta.  
 
Liikkeiden tai taloyhtiöiden nimikyltit tulee toteuttaa keskusta-alu-
eella irtokirjaimin ja ne tulee sijoittaa seuraavasti:  
 
Irtokirjasinmainoslaite tulee sijoittaa huoneiston näyteikkunan yläpuo-
lelle ja sen kirjainten koko saa olla enintään 400 x 400 mm. Tausta- ja 
kiinnitysjärjestelmät tulee sävyttää julkisivun sävyyn. 
 
Muu mainoslaite, joka sijoitetaan huoneiston näyteikkunan viereen tai 
yläpuolelle julkisivua vasten kohtisuorassa (esim. ”kisällikyltti”), saa 
olla kooltaan enintään 600 x 600 mm. Tausta- ja kiinnitysjärjestelmät 
tulee sävyttää julkisivun sävyyn. 
 

NAAPURIEN KUULEMINEN 

Lupakäsittelyn yhteydessä kuullaan ne naapurit, joiden näkymiin tai 

etuun toimenpiteet vaikuttavat. Hakija voi kuulla itse naapurit tai 

kuuleminen voidaan tehdä virkatyönä, joka on maksullinen palvelu. 

Vaikka lupaa ei tarvitakaan, tulee hakijan kuulla naapureita hank-

keesta.  

 

Taloyhtiöissä mainostoimenpiteistä tulee aina olla taloyhtiön hallituk-

sen päätös.  

 

Sellaisten mainoslaitteiden, jotka eivät edellytä lupamenettelyä, on 

kuitenkin sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapu-

rille tarpeetonta haittaa. 
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Toimenpide- ja rakennuslupaa voidaan hakea sähköisessä asiointipalvelussa ePermit.  

 

LUPAHAKEMUKSEEN VAADITUT TIEDOT JA LIITTEET 

 Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta  

o  Esimerkiksi lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus tai kaupparekisteriote 

o  Mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö, tarvitaan kauppare-

kisteriote, josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus. 

 Valtuutus tai valtakirja sähköisen luvan hakemiseen, mikäli sähköisen hakemuksen tekijä ei 

ole rakennuksen haltija/omistaja tai rakennuksella on useampi haltija/omistaja    

 Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön suostumus 

o Esimerkiksi ote hallituksen päätöspöytäkirjasta 

 Naapurien kuuleminen, lausunnot kirjallisesti 

o Voidaan hoitaa myös virkateitse (maksullinen palvelu) 

 Pää- ja rakennussuunnittelijan tiedot  

 Suunnittelijan kyseistä toimenpidettä varten laatimat lupapiirustukset  

o Asemapiirustus (1:200 tai 1:500), jossa on esitetty 

 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset sekä kiinteistötunnukset 

 Mainoslaitteen sijainti, määrä ja mitoitus 

 Naapuruston rakennukset 

 Asemakaava-asiakirjat ja rakennuslupakarttapaketin voi tilata sähköisesti 

Turun kaupungin tilauspalvelusta https://opaskartta.turku.fi/ePer-

mit/fi/Order/Home/Index 

o Julkisivupiirustus ja mahdollinen leikkauspiirustus (1:50 tai 1:100), jossa on esitetty 

 Mainoslaite materiaaleineen ja värimäärityksineen 

 Mainoslaitteen rakenne, korkeus, korkeusasema ja mitoitus 

 Piirustuksissa tulee esittää kaikki tontilla tai rakennuksessa jo olevat vas-

taavat laitteet  

o Erikoispiirustus mainoksesta, jossa on esitetty 

 Mainoslaitteen rakenne, materiaalit, värimääritykset ja -mallit 

 Mainoslaitteen mitoitus, ulottuvuus julkisivun pinnasta ja korkeus katupin-

nasta 

o Erillinen selvitys vilkkuvista ja liikkuvista mainoksista, mistä selviää valotehot ja sää-

dettävyys 

Kaikissa piirustuksissa on oltava nimiö, josta käy ilmi: 

 rakennuspaikan kiinteistötunnus (kaupunginosa-kortteli-tontti) 

 pysyvä rakennustunnus, mikäli toimenpide kohdistuu rakennukseen 

 rakennustoimenpide 

 hakijan/omistajan/rakennuskohteen nimi 

 rakennuspaikan osoite 

 suunnittelijan nimi, koulutus ja allekirjoitus 

 piirustuksen nimi ja juoksevanumerointi 

 piirustuksen mittakaava 

Mallinimiö löytyy Turun rakennusvalvonnan sivuilta (linkki). 
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https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/PermitApplicant/BuildingPermitBrowse
https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/Order/Home/Index
https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/Order/Home/Index
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennuslupien_nimio.pdf
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Turun rakennusvalvonnan ohje, elokuu 2021 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 

 

LISÄTIETOA 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § (toimenpideluvan varaiset toimenpiteet) 

Turun kaupungin rakennusjärjestys (TKURJ 2021, 3 § ja 37 §) 

 

 

 

 

4 


