Helsinki kokeilee ilmoitustauluja
kuuden vuoden tauon jälkeen
INA MIKKOLA

왘 Taulujen

sijaintia
ei ole päätetty

왘 Kaupunkilaisten

ilmoituksille
on vain vähän
paikkoja
Mia Mäkipää
왘 Joogakoulu, hierontapalvelu,
filharmonikkojen
konsertti,
kirjailta, rock-konsertti.
Helsingin Citykäytävän ilmoitustaulu pursuaa ilmoituksia, eikä ihme. Kirjakaupan kupeessa sijaitseva, yksityisessä
omistuksessa oleva taulu on ainoa paikka Helsingissä, johon
kaupunkilaiset voivat luvallisesti ja ilmaiseksi kiinnittää ilmoituksiaan.
Ruokakauppojen ilmoitustaulut on tarkoitettu kauppojen asiakkaiden osto- ja myynti-ilmoituksiin.

Mirko Nummelin kaipaa lisää ilmoitustauluja kaupunkiin.

NUORTEN ÄÄNI
Helsingin kaupunki kokeilee
ilmoitustauluja tänä kesänä.
Uusien taulujen sijoituspaikkoja ei ole vielä päätetty. Mahdollisia paikkoja voisivat olla
esimerkiksi metroasemat.
Maksuttomia ilmoitustauluja
kaipaavat esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja pienet tapahtumajärjestäjät. Heillä ei ole varaa
kalliisiin
mainospaikkoihin
julkisissa kulkuvälineissä ja katujen varsilla.
Esimerkiksi talonvaltauksista
vastaava Projekti Sosiaalikeskus tiedottaa asioistaan nettisivuillaan ja sähköpostitse. Ilmaiset taulut helpottaisivat
kansalaisaktivistien tiedotusta
ja useammat saisivat tietää tapahtumista.
Kaupunki ei tarjoa asukkaille
laillisia ilmoituspaikkoja. Valo-

Kirjoittaja on pääkaupunkiseutulainen lukiolainen,
joka on mukana Nuorten
ääni -toimituksessa. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hanke auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille
viestimissä.

tolppiin, sähkökaappeihin ja
seiniin kiinnitetystä julisteesta
voi saada kovat sakot.

Kunnossapitoteknikko Jouko
Heikkinen
Helsingin
Energiasta muistuttaa, että
mainosten ja julisteiden kiinnittäminen sähkökaappeihin
saattaa muurata niiden lukot

kiinni. Se vaikeuttaa korjausta
ja kunnossapitoa.

Helsingin kaupunki kokeili
ilmoitustauluja viimeksi kuutisen vuotta sitten.
Silloin ongelmana oli, että
taulut ja niiden lähiympäristö
sotkeentuivat ikävästi. ”Niihin
tuli esimerkiksi kauppojen
mainoksia”, Rakennusviraston
osastopäällikkö Raimo K. Saarinen sanoo.
Kaupungin ylläpitämien ilmoitustaulujen puolesta on
Helsingissä
kamppailtu
useampaan otteeseen.
”Katsotaan pysyvätkö ilmoitustaulut tällä kertaa siistinä ja osataanko niitä käyttää oikeaan tarkoitukseen eli kaupunkilaisten omille ilmoituksille.”
Muualla Suomessa yleisiä

ilmoitustauluja on testattu
vaihtelevalla menestyksellä.
Esimerkiksi Oulussa yksityisten tahojen ilmoituksille
on varattu parikymmentä ilmoituspilaria.
”Yritysten
mainoksia
esiintyy silloin tällöin, mutta
niistä pyritään huomauttamaan
mainostajille. Ilmoitustauluille
on kuitenkin selvä tilaus”, Oulun kaupungin kunnossapitoinsinööri Kai Mäenpää sanoo.

Oulussakin ongelmana on
taulujen täyttyminen, kun
vanhoja ilmoituksia ei viitsitä
tapahtuman jälkeen poistaa.
”Yksi ratkaisu olisi se, että
joku aktiivisesti ilmoitustaulua
käyttävä järjestö ottaisi sen
siistittäväkseen”,
Mäenpää
pohtii.

