« Palaa kartalle
Kolmensepänaukio
Mittakaava 1:500

Linkkejä

Vesiliittymä

Tiedustelut: HSY, Marko Lehtinen, puh. 09 15613083,
HSY, Jan Boijer-Spoof, puh. 040 3347124

»»»»»»»

Viemäriliittymä
7439

Sähköliittymä (+liittymän numero)
Tiedustelut: Helen Sähköverkko Oy, Liittymäpalvelut
puh. 09 617 2886, sahkoliittymat@helen.ﬁ

Citykäytävä

Kartta alueesta
suurempana »

Vanha ylioppilastalo
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Ilmakuva
suurempana »

2695

Kaivokeskus

Panoraamakuva »

KOLMENSEPÄNAUKIO
TAPAHTUMA-ALUEKORTTI
Pinta-ala

n. 50 m²

Hinta

www.hel.fi/luvat/tapahtumat

Käytön rajoitukset

Tapahtumasuositukset:
(suositellaan ü, ei suositella û)
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Avoimet tapahtumat
Kaupalliset promootiot
Konsertit
Markkinat
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Suljetut tapahtumat
Suurtapahtumat
Taidetapahtumat
Urheilutapahtumat

Pinnat ja rakenteet

»»»»»»»
»» Pintamateriaali kiveä
» Kolmen sepän patsas
» Suuri terassialue kesäisin

Kulkuyhteydet ja pysäköinti

»»»»»»»
»» Raitiovaunuliikennettä suoraan tapahtuma-alueelle
» Metro (Rautatientori ja Kamppi), lähi- ja
kaukojunaliiken-nettä (Helsingin päärautatieasema),
Rautatientorin ja Elielinaukion bussipysäkit sekä Kampin
bussiterminaali kävelymatkan päässä
» Pysäköinti keskustan pysäköintilaitoksissa
Päivitetty osittain 29.1.2019
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»»»»»»»
»» Kolmen sepän patsaaseen ei saa kiinnittää mitään
» Kolmen sepän patsaan ympärillä oltava 4 m suoja-alue
» Kulkuväylät pidettävä vapaana
» Aluetta ei saa käyttää tapahtumaan kuulumattomaan
pysäköintiin
» Aukiolla terassialue kesäisin
» Äänen vahvistaminen ulkoista virtalähdettä käyttäen ei ole
sallittu

Käytössä erityisesti huomioitava

»»»»»»»
»» Kaikki rakenteet toteutettava irtokiinnityksin
» Vain tapahtumaan liittyvä tilapäinen huoltoajo sallitaan
» Terassitoiminta ei saa häiriintyä
» Mikäli alueen taideteoksiin joudutaan koskemaan, tulee
olla yhteydessä Helsingin kaupungin taidemuseoon
(teija.mononen@hel.fi)
» Ilmajohtojen osalta on tarvittaessa oltava yhteydessä
johtojen omistajiin

Tee sähköinen
tapahtumailmoitus »
Stockmann Helsinki
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Veden ja sähkön saatavuus

»»»»»»»
»» Vesijohtoverkoston ja sähköverkon liittymät on
esitetty yllä olevassa karttaliitteessä
» Vesiliittymien tiedustelut:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Marko Lehtinen
puh. 09 15613083
Jan Boijer-Spoof
puh. 040 3347124
» Sähköliittymien tiedustelut:
Helen Sähköverkko Oy puh. 09 617 8086
Verkkopalvelut
tapahtumasahko@helen.fi

Vuokraajan yhteystiedot

»»»»»»»
» Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala,
Palvelut ja luvat, alueidenkäyttö
puhelin: 		
sähköposti:
internet: 		

09 310 22111
ulkoilma@hel.fi
www.hel.fi/luvat/yleisetalueet

