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MAINOSLAITTEET
(MRL § 126a kohta 8 ja RakJ § 42)

Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti Lupapiste-palvelun kautta. Ohjeet
löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta.
Tämä ohje on tarkoitettu paperisen luvan hakijalle.
1 LUVANVARAISUUS
Myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteiden sijoittaminen on rakennusjärjestyksessä
määrätty toimenpideluvan varaiseksi koko kaupungin alueella lukuun ottamatta
suurteollisuuden tai rajavartioston aluetta.
2 HAKEMUSASIAKIRJAT
2.1 Luvan yhteydessä
Mainoslaite voidaan hyväksyä varsinaisen rakennusluvan yhteydessä, jolloin sille
ei tarvitse hakea erikseen lupaan. Tällöin sen sijainti ja koko tulee esittää
julkisivupiirustuksissa ja mainoslaitteesta tulee selvittää tarkemmin sen värit ja
materiaalit. Jos mainoslaite on rakennuksen ulkopuolella oleva erillinen laite tulee
sen sijainti esittää asemapiirustuksessa suunnitelmien lisäksi.
Jos mainosteksti myöhemmin muuttuu esim. liikkeenharjoittajan vaihtuessa ei sille
tarvitse hakea erikseen lupaa, mikäli uusi mainos noudattaa entisen tyyliä.
2.2 Erilliset mainokset
Mainokset, joille ei ole myönnetty lupaa varsinaisen rakennusluvan yhteydessä
tulee hakea lupa kirjallisesti. Jos rakennus, johon mainos tulee, on yhtiön tai
yhdistyksen hallinnassa, tulee luvan hakijana olla ko. yhtiö tai yhdistys.
Valtakirjalla luvan allekirjoitus voidaan antaa muullekin mutta lupa myönnetään
aina rakennuspaikan haltijalle.
Hakemusasiakirjat ovat seuraavat:
-lupahakemuslomake, jonka saa rakennusvalvonnasta tai rakennusvalvonnan
nettisivuilta
-piirustukset;
-julkisivupiirustus, jossa näkyy mainoslaitteen sijainti
-erillinen piirustus mainoslaitteesta, jossa näkyy sen värit ja materiaalit
-sijaintipiirustus, jos mainoslaite on erillinen,
-maanomistajan suostumus, jos mainos sijaitsee tontin ulkopuolella eikä alue ole
hakijan omistuksessa
-tarvittaessa hallintaoikeusselvitys
-ote ajantasa-asemakaavasta (maksullinen, tilataan kaupunkisuunnittelun
asiakaspalvelusta p. 020 617 4437 tai 020 617 4449) tarvitaan silloin kun
mainoslaite sijoittuu muualle kuin rakennukseen. Muulloin rakennusvalvonta
tulostaa karttaotteen (maksuton).
Mainos ja muiden vastaavien laitteiden sijoittamisesta annetaan tarkempia
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ohjeita rakennusjärjestyksessä § 42.

3 RAKENNUSVALVONTAMAKSU
Mainoksista peritään “Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut” -taksan
mukainen maksu.
4 LISÄTIETOJA
Rakennusvalvonnan osoite:
Imatran kaupunki
Rakennusvalvonta
Virastokatu 2
55100 Imatra
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu

puh. 020 617 4316
kaupungintalo, II-kerros,
huone 208

Lisätietoja ja lomakkeita saa myös osoitteesta www.imatra.fi
(Asuminen ja ympäristö=>Rakennusvalvonta)
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@imatra.fi

