Kuvaus alueesta
Kävelykatu sijaitsee keskellä kaupunkia Jyväskylän vilkkaimmalla ja suosituimmalla kadulla,
Kauppakadulla. Kävelykatu on kaupungin kävelykeskustan sydän jonne tullaan kohtaamaan
ystäviä, shoppailemaan, viihtymään ja viihdyttämään. Kävelykatu on laajentunut osittain myös
Asema- ja Väinönkadulle.
Sijainti (Jyväskylän karttapalvelu)
Osoite: Kauppakatu

Suositukset tapahtumille
 Taide ja kulttuuritapahtumat
 Promootio ja esittelypaikat
 Yritystilaisuudet
 Markkinat ja kirpputorimyyjäiset
Pinta-ala ja kävijämitoitus


pinta-ala noin 16 000 m2

Pinnat ja rakenteet





kivetys, jolla katulämmitys ja sulanapitojärjestelmä
Väinönkadulla asfaltti (ei lämmitystä)
banderollipaikkoja vuokrattavissa
kävelykadulla ei sijaitse valmiita tapahtumarakenteita

Käytön rajoitukset
autoilu ja pysäköinti on kielletty
huoltoajo on sallittu joka päivä klo 5.00 - 10.00
äänentoistolaitteita voi käyttää ulkotiloissa klo 7.00 - 22.00 aikana (tapahtuman järjestäjä
vastaa tarvittavien lupien laatimisesta)
 Väinönkatua ja osin kävelykatua remontoidaan v.2018, osa alueesta ei ole käytettävissä kts.
kartta kävelykeskustan käyttösuunnitelma
 kävelykeskustan toimintaa ohjaavat periaatteet (pdf) 1.6.2016




Käytössä huomioitavaa




kävelykadulta ei vuokrata yksittäisiä myyntipaikkoja
ulkomyynti käyttösuunnitelmaan merkityillä paikoilla on sallittu ainoastaan tapahtumien aikana
kävelykadulla on mahdollista mainostaa tapahtumia kadun yläpuolisin banderollein, kts. kartta
paikat A - F (vihreät merkit)

Veden ja sähkön saatavuus




kävelykadulla ei sijaitse vesipisteitä
alueella on runsaasti kahviloita, joiden kanssa voi sopia veden saannista
sähköpisteitä on valopylväissä ja erillisissä keskuksissa

Kulkuyhteydet ja pysäköinti




keskustassa, matkakeskukseen 200 m
paikallisliikenneterminaaliin 50 m, Reittiopas
pysäköinti P-taloissa ja kaupungin yleisillä pysäköintialueilla, keskustan liikennekartta

HAE LUPAA, tapahtumalle
Alueen käyttölupaa tapahtumaa varten haetaan sähköisesti, tästä linkistä (kirjautuminen
edellyttää tunnistautumista, kun olet rekisteröitynut voit jatkossa kirjautua sähköpostiosoitteellasi
ja salasanallasi)
Maksut
Esim. jos tapahtuma on myynti- ja kaupallinen tai muutoin merkittävä tapahtuma, maksu
muodostuu seuraavasti:



luvan käsittelymaksu 82,00 € (veroton) tai - tarkastus- ja valvontamaksu 163,00 € (veroton)
/ 1 käynti kohteessa tai 245 ,- jos 2 tarkastuskäyntiä
alueen käyttömaksu 69,67 € / vrk (sis.alv 24%)

Hinnasto-pdf
Lisätietoja hakemuksen käsittelystä ja maksuista (vie kaupunkirakennepalveluiden sivulle).
Lisätietoja alueiden käyttöluvista (vie kaupunkirakenteen sivuille)
Lisätiedot ja alustavat paikkavaraukset
Palvelupiste Hannikainen puh. 014 266 5025, palvelupistehannikainen (at) jkl.fi
Promootio- ja banderollipaikat (vie uudelle sivulle)
Kävelykadulla sijaitsee promootiopaikkoja, missä on mahdollista tehdä tunnetuksi esimerkiksi
oman harrastusryhmän toimintaa tai markkinoida yrityksensä brändiä.
Lisätietoja kävelykadun keskustaluotsi Matti Leinoselta, puh. 014 266 5021, sähköposti:
matti.leinonen (at) jkl.fi
 keskustaluotsi neuvoo ja opastaa promootio- ja banderollipaikoissa sekä lasikontin vuokraajaa,
tavoitettavissa tiistai - lauantai klo 8 – 16, huhtikuu-syyskuu

- pidätämme oikeuden muutoksiinhttps://beta.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki-jyvaskyla/jarjestatapahtuma/vinkkeja-markkinointiin/promootiot-ja-banderollit

