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Helsingin kaupunki 
Kaupunkiympäristön asukas- ja 
yrityspalvelut/alueidenkäyttö 
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HAKEMUS 
Alueidenkäyttö 

Toimita hakemus sähköpostitse: 
ulkoilma@hel.fi 

Lisätietoja: www.hel.fi/luvat/yleisetalueet 
puh. 09 310 22111  

Asia  Ulkoilmatapahtuma  Siltamainospaikka (banderolli) 
 Mainos- tai markkinointitap. (promootio)        Koirakoulutus- tai muu koiratapahtuma 
 Sesonkimyyntipaikka  Maa-alueen vuokraus 

 Muu, mikä?_____________________________________________________________ 

Hakija 

 Yritys 
 Yhdistys  
 Yksityishenkilö 

Hakijan nimi 

Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

Yhteyshenkilö 
Yhteyshenkilön nimi 

Puhelin Sähköposti 

Laskutusosoite 
(+mahdollinen 
asiakasnumero) 

Tapahtumapaikan/ 
vuokrattavan alueen 
tarkka sijainti 

Tapahtuman/ 
vuokra-ajan kesto 

Tapahtuman/ 
promootion kuvaus 

Lisätietoja 

Liitteiden määrä 
(ks. seuraava sivu) 

Allekirjoitus Hakija vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi, ilmoittaa tutustuneensa Helsingin kaupungin 
nettisivuilla asiaa koskevaan ohjeistukseen sekä ehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Hakija suostuu siihen, että Helsingin kaupunki voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan 
tiedoksi sähköisenä viestinä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään.

Paikka ja päiväys  Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Tarkempia ohjeita seuraavalla sivulla→→ 

Y-tunnus / henkilötunnus

Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka 

http://www.hkr.hel.fi/luvat
mailto:hkr.ulkoilma@hel.fi
http://www.hel.fi/luvat/yleisetalueet


• Tapahtuma
o Ilmoita, onko tapahtuma avoin, maksullinen vai suljettu
o Ilmoita tapahtumarakenteiden pinta-ala ja kuvaus
o Liitä hakemukseen kartta vuokrattavasta alueesta

• Mainos- tai markkinointitapahtuma (promootio)
o Ilmoita vuokrattavan alueen pinta-ala
o Ilmoita tapahtumarakenteiden pinta-ala ja kuvaus
o Ilmoita promootiossa mahdollisesti käytettävistä (jakelu)autoista sekä niiden

rekisterinumerot
o Liitä hakemukseen kartta vuokrattavasta alueesta

• Maa-alueen vuokraus
o Ilmoita vuokrattavan alueen pinta-ala
o Liitä hakemukseen kartta vuokrattavasta alueesta

• Siltamainospaikka
o Ilmoita mainostettavan tapahtuman/asian luonne
o Liitä hakemukseen kuva banderollista

• Koirakoulutus- tai muu koiratapahtuma
o Ilmoita haettava koirakoulutusvuoro, joita ovat:

i) Vakiovuorot arkisin: klo 17–19 ja 19–21
ii) Lauantaisin ja sunnuntaisin: klo 9–11, 11–13, 13–15, 15–17, 17–19 ja 19–21
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Tärkeitä tietoja tai liitteitä hakemusta varten: 
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