Vaalien ulkomainontaohje
Kuntavaalit järjestetään 13.6.2021 (ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021).
Vaalien ulkomainonta on hyvä tapa vaalien näkyvyyden lisäämiseen ja ehdokkaista tiedottamiselle
kuntalaisten suuntaan. Kunnalla ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvollisuutta osallistua vaalimainonnan
järjestämiseen.
Vaalilain (56. ja 72. §) mukaan vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden
välittömään läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen.
Lähtökohtana on, että vaalimainokset eivät näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.
Sipoon kunnan vaalijulistetelineet
Suomen Kuntaliitto suosittelee, että vaalimainonta yleisillä paikoilla aloitetaan viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 19.5.2021.
Sipoon kunta huolehtii puolueiden ja valitsijayhdistysten virallisten vaalijulistetelineiden pystytyksistä ja
purkamisesta. Vaalijulistetelineet pystytetään kevään 2021 kuntavaaleissa Nikkilään Vanhan Kuntalan
edustalle sekä Söderkullaan Porvoontien varrelle K-supermarketia ja Lidliä vastapäätä viikon 20 alussa.
Sipoon kunnan asettamat vaalimainospaikat ovat maksuttomia.
Ulkomainospaikkoja jaetaan tasapuolisesti eri ryhmille. Julistepaikkojen järjestys on sama kuin järjestys
ehdokaslistojen yhdistelmässä, vasemmalta oikealle. Sipoon kunta toimittaa paikalle kehikot ja vanerit.
Julisteiden kiinnittäminen on puolueiden vastuulla, ja ne kiinnitetään, kun telineet ovat paikoillaan. Julisteet
suositellaan liisteröitävän, sillä niitit eivät pysy vanerilevyissä. Sekä Nikkilän että Söderkullan
vaalijulistetelineet ovat yksipuolisia eli vaalijulisteet tulee kiinnittää vain telineen etupuolelle. Kuntavaalien
julisteita pääsee kiinnittämään tiistaista 18.5.2021 alkaen.
Vaalimainokset on poistettava heti vaalien jälkeen, ja poistaminen on mainosten omistajan vastuulla. Sipoon
kunta vie vaalijulistetelineet pois vaalien jälkeen.
Muiden vaalimainosten sijoittelu
Kunta ei vastaa muusta vaalimainonnasta eikä asenna yksittäisiä vaalimainoksia. Mahdolliset muut
vaalimainokset on sijoitettava kunnan katu- ja muille yleisille alueille alla olevien ohjeiden mukaisesti
liikenneturvallisuus huomioiden. Sipoon kunnan yleisille alueille saa asettaa vaalimainoksia aikaisintaan
kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Vaalimainosten poistaminen
on mainosten omistajan vastuulla.
Vaalimainoksen sijoittamiselle yksityiselle maalle tarvitaan maanomistajan / -haltijan suostumus.
Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske
ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta
ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Väylävirasto ohjeistaa vaalimainontaa
maanteiden varsilla ja asemakaava-alueen ulkopuolella. Väyläviraston ohje vaalimainosten sijoittamiselle
sekä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin löytyvät täältä: https://vayla.fi/-/vaalimainosten-sijoittamisenohje-uusittu-lue-vastaukset-usein-kysyttyihin-kysymyksiin#.XHABtMcUnIW

Liikenneturvallisuus vaalimainosten sijoittelussa kunnan yleisille alueille
Vaalimainokset on sijoitettava kunnan katu- ja muille yleisille alueille liikenneturvallisuutta vaarantamatta.
Vaalimainoksen asettaja vastaa mainoksesta mahdollisille kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.
Turvallisuus on huomioitava vaalimainoksia asetettaessa ja huollettaessa.
Soveltuvia vaalimainosten sijoittamispaikkoja ovat esimerkiksi kevyen liikenteen ja jalkakäytävien
viheralueet siten, etteivät ne aiheuta haittaa tai vaaraa yleiselle liikenteelle tai kunnossapidolle.
Vaalimainoksia ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin eikä muihin liikenteenohjauslaitteisiin. Turvallisuussyistä
niitä ei saa sijoittaa myöskään muun muassa ajoväylille, kävelyteille, jalkakäytäville, ali- ja ylikulkusiltoihin,
bussipysäkkialueelle, keskisaarekkeisiin, liikenteenjakajiin, liikenneympyröiden risteysalueille, valotolppiin,
puihin, rannoille eikä kirkkojen ympäristöön.
Myös vaalimainosten kokoon ja väriin on kiinnitettävä huomiota. Maisemallisista ja liikenneturvallisuussyistä
vaalimainoksissa ei saa käyttää heijastavia kalvoja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa olla
muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikennemerkeiksi. Vaalimainos ei saa
kooltaan ylittää kansainvälistä julistekokoa, joka on 80 x 120 cm.
Sipoon kunnalla on oikeus poistaa vaalimainos kunnan kadun varresta tai muulta yleiseltä alueelta, jos se
aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteelle tai kohtuutonta haittaa kadun kunnossapidolle.
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Keskusvaalilautakunta on hyväksynyt vaalien ulkomainontaohjeen 18.3.2021.

