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NARINKKA &
MAUNO KOIVISTON AUKIO
TAPAHTUMA-ALUEKORTTI
Pinta-ala

Narinkka: Lohkot A-D à 729 m² (yht. 2916 m²)
Mauno Koiviston aukio: Lohko E 560 m²

Hinta

www.hel.fi/luvat/tapahtumat

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
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Pinnat ja rakenteet

»»»»»»»
»» Pintamateriaali kiveä
» Kansirakenne, kantavuus huomioitava suunnittelussa

Kulkuyhteydet ja pysäköinti

»»»»»»»
»» Metro (Kamppi), Kampin bussiterminaali sekä raitiovaunuliikennettä suoraan tapahtuma-alueelle
» Lähi- ja kaukojunaliikennettä (Helsingin päärautatieasema)
sekä Rautatientorin ja Elielinaukion bussipysäkit kävelymatkan päässä
» Pysäköinti keskustan pysäköintilaitoksissa
Päivitetty osittain 29.1.2019

Panoraamakuva »
Tee sähköinen
tapahtumailmoitus »

Käytön rajoitukset

Veden ja sähkön saatavuus

ehdottomasti vapaana
» Mauno Koiviston aukiolle (lohko E) sopii vain pienimuotoiset
tapahtumat aukiota ympäröivien pelastusteiden vuoksi
» Jos tapahtumassa käytetään aggregaattia, lohkoja B ja C ei suositella kauppakeskuksen sisälle kantautuvan savun vuoksi
» Narinkka on kansirakenne, joten tapahtumat, joissa esim. hypitään
samanaikaisesti, eivät sovellu alueelle kannen värähtelyriskin
takia

» Vesiliittymien tiedustelut:

»»»»»»»
»» Kaluston ja rakenteiden painorajoitus 1000 kg/m²
» Pelastustiet ja erityisesti näkörajoitteisten kulkuväylät pidettävä

»»»»»»»
»» Vesijohtoverkoston ja sähköverkon liittymät on esitetty yllä olevassa karttaliitteessä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Marko Lehtinen		
puh. 09 15613083
Jan Boijer-Spoof		
puh. 040 3347124

» Sähköliittymien tiedustelut, Narinkka (linkki hinnastoon):
H.T.P palvelut Oy
Hannu Heiskanen

» Sähköliittymien tiedustelut, Mauno Koiviston aukio (4740):
		

Käytössä erityisesti huomioitava

»»»»»»»
»» Kaikki rakenteet toteutettava irtokiinnityksin
» Vain tapahtumaan liittyvä tilapäinen huoltoajo sallitaan
» Aukion pinta on suojattava paistoöljyiltä eikä öljyjä saa kaataa
viemäriin

» Aukion pintaan tehtävät merkinnät vesiliukoisilla aineilla
» D-lohkolla sijaitsevan taideteoksen ympärille on jätettävä
4 m x 4m -kokoinen turva-alue

» Mikäli alueen taideteoksiin joudutaan koskemaan, tulee

olla yhteydessä Helsingin kaupungin taidemuseolle
(teija.mononen@hel.fi)
» Hiljaisuuden kappeli on huomioitava tapahtuman suunnittelussa
ja toteutuksessa

puh. 0400 428 325
hannu.heiskanen@htp-palvelut.com

puh. 09 617 8086
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

