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Europarlamenttivaalit 2019   
 
Ulkomainontapaikat 
 
Vaaleissa ehdokkaita asettaneiden ryhmien tietoon 

 
Kirkkonummen kunta asettaa ehdokkaita asettaneiden puolueiden käyttöön keskitettyä 
ulkomainontaa varten yhtenäisiä vaalimainostelineitä ja lainaa niihin taustalevyjä 
korvauksetta. Kunta sijoittaa telineet maastoon. Ehdokkaita asettaneiden 
puolueiden/ryhmien tulee itse kiinnittää mainokset taustalevyihin ja taustalevyt 
telineisiin. Vaalimainospaikat ovat maksuttomia ja kaksipuolisia. 

  
Vaalimainostelineet ovat rakenteeltaan ja yleiseltä käyttötavaltaan samanlaisia kuin 
muissakin kunnissa, joissa kunta järjestää ko. mahdollisuuden keskitettyyn 
vaalimainontaan. Telineet taustalevyineen ovat kunnan omaisuutta.  
 
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa 15.5.2019. Kuntaliitto suosittaa, että 
vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista ts. 
keskiviikkona 8.5.2019. Telineitä ei ole siirretty pois maastosta eduskuntavaalien 
jälkeen, joten ne ovat jo keskusvaalilautakunnan päättämillä paikoilla. 
 

  

Mainostelineiden sijaintipaikat  
 

Kunta on sijoittanut vaalimainostelineitä 15 paikkaan: 
 

1. Torialue  
Kirkon länsipuolella, tapulista katsottuna etuvasemmalla, alas pysäköintialueelle johtavan 
kevyen liikenteen väylän reunalla. 

 
2. Keskusta, linja-auto- ja rautatieasema  

Linja-autoaseman ja Asemankaaren välinen viherkaistale, Asemankaaren suuntaisesti 
 

3. Munkinmäki 
Elokuvateatteria vastapäätä tien toisella puolella, rautatien alikulkutien sisäänkäynnin 
läheisyydessä. Paikka ei sijoitu työmaa-alueelle, joten sen käyttö ei tarvitse työmaalta lupaa.  

 
4. Lindal  

Lindalintien varrella, Varuboden- kaupan kohdalla tien toisella puolella, ajo- ja pyörätien 
välisellä nurmikaistaleella.  

 
5. Uimahalli  

Gesterbyntieltä uimahallille menevän tien oikealla puolella, jalkakäytävän reunalla 
pyörätelineiden takana.  
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6. Gesterby, nuorisotalo  
Gesterbyn nuorisotaloa vastapäätä, pysäköintialueen ja kevyen liikenteen väylän välissä.  

 
7. Laajakallio, Tolsan risteys  

Laajakalliontiellä koulun kohdalla, ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välissä. 
 

8. Bro-Kolsari 
Naissaarentien alkupäässä kadun ja kevyen liikenteen väylän välisellä viherkaistaleella. 
Kuntatekniikka ohjeistaa, että Bro-Kolsarin mainosten osalta kannattaa olla tarkkana ettei 
niitä tulla sijoittamaan lähemmäs risteystä, jottei niistä tule näkemäesteitä autoilijoille.  

 
9. Kantvik, kauppa  

Sokeritehtaantien suuntaisella nurmikaistaleella Varuboden kaupasta hiukan länteen.  
 

10. Jorvas  
Vanhan Rantatien ja Masalantien risteyksen länsipuolella Vanhan Rantatien suuntaisena, 
kevyen liikenteen väylän reunassa. 

 
11. Masala 

Tinakujan ja K-kaupan piha-alueen välisellä viherkaistaleella. 
 

12. Sundsberg  
Vastapäätä päiväkotia, Sundetin puistotien varrella.  

 
13. Evitskog  

Evitskogintien varrella, liikekeskuksen edessä, piha-alueen tien puoleisessa reunassa. 
 

14. Lapinkylä  
Evitskogintien varrella, Lapinkylän kauppaa vastapäätä tien toisella puolella. Teline voi olla 
yksipuolinen. 

 
15. Veikkola, tori   

Koskentorilla, taksiaseman ja Osuuspankin välissä.  
 
Liitteenä on kustakin alueesta kartta, johon telineen sijaintipaikka on merkitty. 
Karttoihin piirretty teline ei osoita maastossa olevan telineen kokoa. Kaikkiin 
mainospaikkoihin on suosituksena laittaa mainokset molemmille puolille taustalevyä.  
 
Mainosten paikka telineissä 

  
Kukin puolue/ryhmä saa käyttöönsä kussakin vaalitelineiden sijaintipaikassa yhden 
aukon taustalevyineen (suositus: julisteet molemmin puolin levyä).  
 
Joissakin paikoissa teline saattaa olla käytännön syistä kahdessa tai useammassa osassa. 
Niitä pidetään tässä yhtenä telineenä.  
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Taustalevyjen hakeminen, hoito ja poistaminen 
 
Puolueet hakevat itse taustalevyt kunnan keskusvarastolta, mieluiten pystyttämistä 
edeltävällä viikolla maanantai - torstai 29.4. – 2.5.2019 aamupäivällä. Välissä on 
vapunpäivä, jolloin varasto on kiinni. Jos nämä ajat eivät sovi, niin varmista toinen 
hakemisaika erikseen keskusvaraston kanssa.  Keskusvarasto suosittelee, että joka 
tapauksessa varmistetaan ennen hakemista, että henkilökunta on paikalla. 
Keskusvaraston yhteystiedot ja osoite: 

 
Upinniementie 27, 02480 Kirkkonummi (ks. oheinen opaskartta) 
puhelin: 040 1269 257   
    

Aukioloaika: 
 

maanantai- torstai 7.00-15.30 
perjantai 7.00-13.30 
lounasaika on joka päivä 11.00-11.30, jolloin varasto on suljettu. 
 

Puolue huolehtii itse taustalevyjen mahdollisen puhdistamisen ennen käyttöä, 
mainosten kiinnittämisen taustalevyihin ja levyjen sijoittamisen mainosaukkoihin. 

 
Mainostaja huolehtii itse mainosten siistinä pitämisen mainostuskauden ajan. Kunta ei 
ole mainostajaan nähden vastuussa telineiden, taustalevyjen tai niihin kiinnitettyjen 
vaalimainosten mahdollisesta tärveltymisestä tai häviämisestä.  
 
Kunta poistaa vaalitelineet taustalevyineen europarlamenttivaalien jälkeen ja vie ne 
keskusvarikolle. Puolueet voivat poistaa mainoksensa ennen keskusvarikolle viemistä. 

  

Vaalien muu ulkomainonta 
 

Kunta ei sijoita vaalimainostelineitä muualle kuin yllä mainittuihin paikkoihin, joten 
mainostajat huolehtivat itse omalla rahoituksellaan vaalien muusta ulkomainonnasta. 
Mainosten sijoittamisessa tulee noudattaa hyvää tapaa sekä liikenneviraston ja Ely-
keskuksen ohjeita.  
 
Huom! Kirkkonummen keskusvaalilautakunta suosittelee, että telineiden lähialueille ei 
sijoiteta muuta vaalimainontaa. 
 
Maanomistajalta tulee pyytää lupa, jos mainoksia sijoitetaan yksityisomistajan maalle. 
 

Liikenneviraston ohjeet 
 

Ely-keskuksen tiivistetyt ohjeet vaalimainonnalle ovat oheisessa power point –
tiedostossa.  
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Linkki Ely-keskuksen vaalimainosohjeeseen:  
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tilapaiset-ilmoitukset 
 
Linkki Liikenneviraston ohjeeseen 
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/2017_Ohje_vaalimainosten_sijoittamisesta_liike
nnevaylien_varrelle.pdf 
 
Ohjeistuksen ja määräysten lähtökohtana on varmistaa, että mainonta ei vaaranna 
liikenneturvallisuutta. 
 
Mikäli näitä määräyksiä rikotaan kunnan omistamien alueiden osalta ja siitä aiheutuu 
ilmeistä haittaa liikenteelle, laitteen kunnossapidolle tms., pidättää kunta itselleen 
oikeuden vaalimainosten siirtämiseen mainoksen asettajaa enempää kuulematta. 
Tällaiset siirretyt mainokset tullaan säilyttämään vaalien ajan keskitetysti kunnan 
keskusvarastolla.  

 

Vaalilain säännökset mainonnasta äänestyspaikalla 
 

Ennakkoäänestyspaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää 
puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan 
vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen (vaalilaki 56 §). 

  
Äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, 
julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa 
tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen (vaalilaki 72 §). 

 
  
Tiedoksi:  poliittiset puolueet Kirkkonummella 

kunnan rakennusvalvonta 
  
   
Liitteet: opaskartta (kunnan keskusvarasto) 
               kartat 1 – 15 kunnan mainostelineiden sijoituspaikoista 
 Ely-keskuksen vaalimainosohjeet 
                
  

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tilapaiset-ilmoitukset
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/2017_Ohje_vaalimainosten_sijoittamisesta_liikennevaylien_varrelle.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/2017_Ohje_vaalimainosten_sijoittamisesta_liikennevaylien_varrelle.pdf
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vaalimainosohjeet 
 
Lisätiedot:  Ulla Gahmberg, vaalipäällikkö, puh. 040 528 4959 
 ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi 

mailto:ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

