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ULKOILMATAPAHTUMIEN MAKSUT 1.1.2013 – 31.12.2018

Avoimet ulkoilmatapahtumat

Avoin tapahtuma on yleisölle maksuton tapahtuma, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä.

Perusvuokrat  keskeisillä alueilla, jotka ovat jaettu lohkoihin

Narinkkatori yksi lohko (A-D) 650 €/päivä + alv
Mauno Koiviston aukio lohko (E)  500 €/päivä + alv
Rautatientori yksi lohko (A-D) 650 €/päivä + alv
Rautatientori yksi lohko (E-F) 500 €/päivä + alv
Kansalaistori yksi lohko (A) 500 €/päivä + alv
”                    (B)             1.000 €/päivä + alv
”                    (C) 500 €/päivä + alv
Kaisaniemen puisto  (A) 500 €/päivä + alv
- Turva-alueena lohkot   (B-C) Korvauksetta
Kruunuvuorenrannan tilataideteos
”Säiliö 468” (A) 200 €/päivä + alv

Hinnat sisältävät rakenteet.

Tapahtuman rakentamis- ja purkamispäiviltä peritään 25 % varsinaisen tapahtumapäivän
vuokrasta.

Tapahtuman kestoon perustuvan vuokran porrastaminen:
- Tapahtuman kesto 1–14 päivää 100 %
- Tapahtuman kesto yli 14 päivää 50 %

Perusvuokrat muilla alueilla vyöhykejaon mukaan

Vyöhyke 1 500 €/päivä + alv
Vyöhyke 2 250 €/päivä + alv
Vyöhyke 3 125 €/päivä + alv

Lupaan sisältyy kevyitä rakenteita/rakennelmia 100 m². Lisärakenteista/-rakennelmista peri-
tään seuraavasti vyöhykejaon mukaisesti:

Vyöhyke 1 50,00 €/10m²/päivä + alv.
Vyöhyke 2 25,00 €/10m²/päivä + alv.
Vyöhyke 3 12,50 €/10m²/päivä + alv.

Rakenteista perittävää taksaa porrastetaan siten, että yli 300 m2 menevistä rakenteista peri-
tään 50 % taksasta.

Tapahtuman rakentamis- ja purkamispäiviltä peritään 25 % varsinaisen tapahtumapäivän
vuokrasta.



Tapahtuman kestoon perustuvan vuokran porrastaminen:
- Tapahtuman kesto 1–14 päivää 100 %
- Tapahtuman kesto yli 14 päivää 50 %

Perusvuokrat eräillä erityisillä alueilla

Senaatintori 3.000 €/päivä + alv
Kaivopuiston juhlakenttä (konsertit) 2.000 €/päivä + alv

Hinnat sisältävät rakenteet.

Tapahtuman rakentamis- ja purkamispäiviltä peritään 25 % varsinaisen tapahtumapäivän
vuokrasta.

Tapahtuman kestoon perustuvan vuokran porrastaminen:
- Tapahtuman kesto 1–14 päivää 100 %
- Tapahtuman kesto yli 14 päivää 50 %

Maksullinen tapahtuma

Maksullinen tapahtuma on tapahtuma, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon
osallistuvalta yleisöltä peritään pääsymaksu.

Tapahtuma-alueet, joissa on lohkojako

Maksullisista tapahtumista peritään lohkohinta kaksinkertaisena.

Tapahtuman rakentamis- ja purkamispäiviltä peritään 25 % varsinaisen tapahtumapäivän
vuokrasta.

Tapahtuman kestoon perustuvan vuokran porrastaminen:
- Tapahtuman kesto 1–14 päivää 100 %
- Tapahtuman kesto yli 14 päivää 50 %

Tapahtuma-alueet, joissa ei ole lohkojakoa
Vuokra määräytyy perusmaksusta sekä yleisestä käytöstä poisrajatun vuokra-alueen pinta-
alan, sijaintivyöhykkeen ja sekä tapahtuman keston perusteella.

Pinta-alavuokra maksullisessa tapahtumassa
Vyöhyke 1 1,00 €/m²/päivä + alv.
Vyöhyke 2 0,50 €/m²/päivä + alv.
Vyöhyke 3 0,25 €/m²/päivä + alv.

Vuokran kohtuullistaminen alueen koon perusteella maksullisessa tapahtumassa:
- 0–2000 m² veloitetaan 100 %
- 2000–4000 m² veloitetaan   50 %
- yli 4000 m² veloitetaan   25 %



Tapahtuman rakentamis- ja purkamispäiviltä peritään 25 % varsinaisen tapahtumapäivän
vuokrasta.

Tapahtuman kestoon perustuvan vuokran porrastaminen:
- Tapahtuman kesto 1–14 päivää 100 %
- Tapahtuman kesto yli 14 päivää 50 %

Suljettu tapahtuma

Suljettu tapahtuma on tapahtuma, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä (yksityistilai-
suus). Suljetun tapahtuman vuokra määräytyy perusvuokrasta sekä yleisestä käytöstä poisra-
jatun vuokra-alueen pinta-alasta.

Pinta-alavuokra suljetussa tapahtumassa on 2,00 €/m²/päivä + alv.

Tapahtuman rakentamis- ja purkamispäiviltä peritään varsinaisen tapahtumapäivän vuokra.

Lyhyt kestoiset mainos- ja markkinointitapahtumat (esim. promootiot, tuote-esittelyt)

Mainos- ja markkinointitapahtuma on avoin tapahtuma, jossa on tuote-esittely, –jakelua tai -
myyntiä. Vuokra määräytyy perusvuokrasta sekä yleisestä käytöstä poisrajatun vuokra-
alueen pinta-alan, sijaintivyöhykkeen ja sekä tapahtuman keston perusteella.

Sijainti vyöhykekartan mukaan

Perusvuokrat
Vyöhyke 1 500 €/päivä + alv
Vyöhyke 2 250 €/päivä + alv
Vyöhyke 3 125 €/päivä + alv

Lupaan sisältyy yksi 10 m²:n suuruinen teltta tai muu vastaava (kevyt) rakennelma. Lisäalu-
eesta (rakennelmista) peritään seuraavasti vyöhykekartan mukaisesti:

Vyöhyke 1 50,00 €/10m²/päivä + alv.
Vyöhyke 2 25,00 €/10m²/päivä + alv.
Vyöhyke 3 12,50 €/10m²/päivä + alv

Perusvuokrat alueilla, jotka on jaettu lohkoihin

Narinkkatori yksi lohko (A-D) 650 €/päivä + alv
Mauno Koiviston aukio lohko (E)  500 €/päivä + alv
Rautatientori yksi lohko (A-D) 650 €/päivä + alv
Rautatientori yksi lohko (E-F) 500 €/päivä + alv
Kansalaistori yksi lohko (A) 500 €/päivä + alv
”                    (B)             1.000 €/päivä + alv
”                    (C) 500 €/päivä + alv
Kaisaniemen puisto  (A) 500 €/päivä + alv

Hinnat sisältävät rakenteet.



Tapahtuman rakentamis- ja purkamispäiviltä peritään 50 % varsinaisen tapahtumapäivän
vuokrasta.


