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MAINOSTAMINEN KATUALUEILLA
Katualueelle pystytettävät mainos- ja infokyltit edellyttävät pääsääntöisesti aina
kaupungin lupaa. Lupahakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen:
ya.lupapiste@naantali.fi. Luvan myöntää yhdyskuntatekniikan päällikkö.
Irralliset mainostelineet
Ilman lupaa sijoitettavat mainostelineet
Kokonaan ilman lupaa A-telineitä voidaan sijoittaa liiketilan seinustalle. Mainostelineitä voi sijoittaa 1 kpl/liiketilan sisäänkäynti.
Irralliset mainostelineet on asetettava katu- tai muulle yleiselle alueelle niin, etteivät
ne haittaa kadun tai yleisen alueen käyttöä, kunnossa- ja puhtaanapitoa tai ole pysäköinnin esteenä. Niitä ei saa asettaa jalkakäytävälle ellei vapaan kulkutilan leveydeksi jää vähintään 1,5 metriä. Pyörätielle mainoslaitetta ei saa sijoittaa.
Irralliset mainostelineet on poistettava liikkeen aukioloajan päättyessä.
Lupaa edellyttävät irralliset mainostelineet
Mikäli luvanhakija haluaa sijoittaa enemmän kuin edellä mainitun yhden irrallisen
mainostelineen, luvanhakijan tulee laatia sijoituslupahakemus perusteluineen. Sijoituslupa voidaan myöntää enintään kolmelle lisämainostelineelle ja luvasta peritään
150 euron vuosimaksu.
Sijoitettaessa mainostelinettä muualle kuin liiketilan seinustalle tai mikäli mainosteline halutaan pitää esillä aukioloaikojen ulkopuolellakin, tulee laatia sijoituslupahakemus perusteluineen. Myönnetystä sijoitusluvasta peritään 150 euron vuosimaksu.
Opastekyltin sijoittaminen
Keskustan ulkopuolisilla alueilla voidaan sallia opastekyltti, johon vaaditaan erillinen
sijoituslupa. Sijoitusluvasta päätettäessä pohditaan, onko kyltin sijoittaminen tarpeellista. Opastekyltti on oltava mustapohjainen osoiteviitta (644), jossa teksti valkoisella fontilla (koko 80-100 mm). Sijoitusluvassa määritetään kyltin sijoituspaikka.
Kyltin hankinnasta, asentamisesta ja ylläpidosta vastaa luvanhakija kustannuksellaan.
Pysyvät mainokset
Pysyvä mainos edellyttää sijoituslupaa. Luvassa määritetään mm. mainoksen koko,
ulkonäkö ja sijainti. Pysyvän mainoksen lupa käsitellään aina tapauskohtaisesti.
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Tapahtumien mainostaminen
Haettaessa tapahtumalupaa on haettava myös lupaa mainostamiselle yleisillä alueilla. Tarkemmat ohjeet määrätään sijoitusluvassa. Tapahtumien mainostamisesta
ei veloiteta lupamaksua.
Poikkeustapaukset
Poikkeuksen edellä mainittuihin muodostavat yleishyödylliset yhdistykset. Yhdistykset hakevat mainoksilleen sijoituslupaa, mutta yhdistyksiltä ei veloiteta lupamaksua.
Mikäli mainokset on sijoitettu vastoin ohjeita, kaupunki poistaa ne ja toimittaa keskusvarikolle,
josta ne voi noutaa. Yhteyshenkilönä toimii Vesa Salonen, puh. 050 3390 524.
Kaikki lupahakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: ya.lupapiste@naantali.fi.
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