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Raaseporin kaupungin liikuntapaikkojen mainontaa koskevat ohjeet  
 

Mainospaikat urheiluseuroille, joiden kotipaikka on Raasepori, haetaan vuosittain. Vapaa-
aikapäällikkö myöntää mainospaikat viranhaltijapäätöksellä hallintosääntöjen mukaan. 
 
1) Kiinteän mainonnan ohjeet koskevat Tammisaaren ja Karjaan palloiluhalleja sekä Karjaan 
keskusurheilukenttää ja Tammisaaren keskuskenttää. Mahdollisuutta mainostaulun kiinnittämiseen 
tarjotaan kausittain yhdistyksen/seuran tapahtumia varten hakemuksesta sellaiselle 
yhdistykselle/seuralle, joka on kotiareenallaan korkeimmalle rankattu.  

 
2) Muiden liikuntapaikkojen kiinteässä mainonnassa noudatetaan ohjetta soveltuvin osin. Oikeus 
mainostilaan myönnetään ensisijaisesti sille tai niille yhdistyksille, joiden pääasiallinen toiminta on 
liikuntapaikalla.  

 
3) Oikeus tilapäiseen mainontaan yksittäisten tapahtumien ajaksi tarjotaan kaikille niille paikallisille 
järjestöille, jotka käyttävät liikuntapaikkaa. Väliaikaista mainosta koskeva hakemus on jätettävä 
viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa. Väliaikaisten mainosten sijoittelusta päättää vapaa-
aikapäällikkö. Väliaikaiset mainokset eivät saa peittää kiinteitä mainoksia. 
 
4) Jos yhdistys/seura lopettaa kilpailutoimintansa siinä liikuntapaikassa, jolle mainosten 
myyntioikeudet on myönnetty, yhdistyksen/seuran tulee välittömästi poistaa liikuntapaikalta kaikki 
kiinteät ja irralliset mainokset. 
 
5) Mainosten asentamisesta, poistamisesta ja huollosta vastaa mainospaikkaa hakenut 
yhdistys/seura. Vahingoittuneet tai vanhentuneet mainokset on heti korjattava tai poistettava 
liikuntapaikalta. 
 
6) Mainospaikoista ei toistaiseksi peritä vuokraa.  
 
7) Mainoksille voidaan erillisen hakemuksen pohjalta myöntää säilytyspaikka, jos varastoissa on 
niille tilaa. Mainostaulut tulee sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai 
muulle omaisuudelle. Mainostaulut kiinnitetään sellaisena ajankohtana, ettei se häiritse 
liikuntapaikan normaalia toimintaa. Vapaa-aikapäällikkö valvoo ja antaa mainostaulujen sijoittelulle 
ohjeet. Mainostaulut voi tarvittaessa poistaa, jos ne ovat ristiriidassa annettujen ohjeiden kanssa.  
 
8) Kaikkien mainostaulujen on noudettava lakeja ja asetuksia eivätkä ne saa olla hyvien tapojen 
vastaisia. 
 
9) Ennen kiinteän mainostaulun paikalleen asentamista mainoksesta on toimitettava luonnos, josta 
näkyy mainoksen sommittelu ja väritys. Vapaa-aikapäälliköllä on ylläolevan kohdan 7:n nojalla 
oikeus kieltää mainostaulun kiinnittämisen. 
 
10) Kiinteiden mainostaulujen kokonaispinta-ala määritellään erikseen jokaiselle liikuntapaikalle. 
Mainostaulujen kokovaihtoehdot ovat ensisijaisesti (cm) 120 x 240; 60 x 240; 60 x 120. Poikkeuksia 
voidaan tarvittaessa myöntää, mutta yhtenäistä kokonaisuutta haetaan. 
 
11) Raaseporin kaupunki pidättää oikeuden sijoittaa kaupungin omaa mainosmateriaalia kaupungin 
omistamille liikuntapaikoille kustannuksetta. Kaupungilla ei ole oikeutta peittää olemassa olevia 
myytyjä mainoksia. Raaseporin kaupungilla on myös oikeus mainostaa omaa toimintaansa kaikilla 
kaupungin omistamilla liikuntapaikoilla muilla kuin näissä ohjeissa aikaisemmin mainituilla tavoilla. 

 
Ohjeet ovat voimassa. 1.5.2022 lukien ja tarkistetaan tarvittaessa. 

 


