
Toimita hakemus postitse: Helsingin kaupunki 
Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut/
alueidenkäyttö 
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
Toimita hakemus sähköpostitse: ulkoilma@hel.fi

HAKEMUS 
Tontinosan tilapäinen vuokraus 

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

Hakija 

 Yritys 
 Yhdistys  
 Yksityishenkilö 

Hakijan nimi 

Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön nimi 

Puhelin Sähköposti 

Laskutusosoite 
(+mahdollinen 
asiakasnumero) 

Vuokrattavan alueen 
tarkka sijainti ja koko
(pinta-ala (m2), 
kaupunginosa, osoite, 
kiinteistötunnus, 
tonttinumero ym.)

Vuokra-ajan kesto
(alku- ja loppupäivä) 

Vuokra-alueelle 
tulevat rakenteet
(lisätiedot 
tekstikenttään tai 
erilliseen liitteeseen)

Kuvaus tulevasta 
alueen käytöstä 

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 

Kontti tai muu rakenne 

Sähköliittymä

Aita 

Vesi-, viemäri- 
tai muu liittymä 

 Joku muu, mikä?

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


• Mahdollisimman tarkat tiedot vuokrattavan alueen sijainnista, esim. kaupunginosa, osoite,
kiinteistötunnus, tonttinumero ym.

• Kartta, johon vuokrakohteen sijainti on piirretty. Karttapohjan saa esimerkiksi
http://kartta.hel.fi -palvelusta.

• Hakijayrityksen kaupparekisteriote

• Mahdollinen valtakirja
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Tärkeitä tietoja tai liitteitä hakemusta varten: 

Asian käsittelyn nopeuttamiseksi hakemuksessa tulee kuvata mahdollisimman tarkasti 
vuokrattavalle alueelle suunnitellut toiminnot sekä sinne mahdollisesti sijoitettavat kontit, aidat, 
liittymät ym. rakenteet. Kuvauksen voi toimittaa myös erillisenä liitteenä.

Liitä hakemukseen:

http://kartta.hel.fi
https://www.hel.fi/luvat/yleisetalueet
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