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LASIKONTTI, tapahtuma- ja näyttelykäyttöön  

Jyväskylän kaupunki vuokraa lasikonttia tapahtuma- ja näyttelykäyttöön keskusta-alueelle. Merikonttirunkoon valmiste-
tun lasikontin voi sijoittaa esim. Kauppakadulle (kävelykatu - pihakatu).  

 

Varaustiedustelu 
Tiedustelut ja alustavat lasikontti- ja paikkavaraukset palvelupistehannikainen@jyvaskyla.fii, puh. 014 266 5025. 

Lasikontin ja paikan varaus  
Kun alustavat varaukset on tehty, laaditaan lasikontin sijoittumispaikalle alueen käyttölupahakemus, tästä linkistä  
(kirjautuminen edellyttää tunnistautumista). Hakemus tulee laatia 1 kk ennen käyttöä. 
HUOM! Merkitse ko. hakemukseen tieto alustavasti varaamastasi paikasta ja rasti kohtaan Lasikontin vuokraus.  
Muista tilata myös sähkö tarvittaessa. 

Lasikontin ominaisuudet 
- ulkomitat 2,5m x 2,5m, korkeus 3m, sisäkorkeus 2,25m, paino 1500 kg 
- musta runkoväri, sisältä valkoinen 
- lasisivut koostuvat kahdesta ikkunaelementistä, 1 lukittava liukuovi  
- sähköpatteri, katossa loistevalo, nurkissa ripustuslenkit, muovimatto 
- sisällä sähkölähtö (16A), sähkökytkentä voimavirtaan 
- lasikontti on lämpöeristettynä talvikäyttöinen. 

 
Käyttöohje ja lupaehdot 

- konttia ei ole tarkoitettu vaihtoehdoksi myyntiteltalle tai varastokäyttöön 
- konttia ei saa käyttää vain teipattavana mainosvälineenä 
- pintoihin ei saa tehdä pysyviä teippauksia, maalauksia tai rei’ityksiä 
- siirtäminen trukilla ja tai nostona (alapohjassa mahdollisuus siirtoon trukkipiikeillä tai yläkulmassa nostolenkit) 
- käyttäjä vastaa siirtotilauksista ja -kustannuksista 
- siirtämisen aikana käyttäjän/tilaajan on oltava vastaanottamassa konttia 

HUOM! Kävelykadun alueella huoltoliikenne tulee tehdä aamuisin klo 5 – 10  
- kontti tulee palauttaa käyttökuntoisena  
- kontin säilytys kaupungin Lyseon pihassa, Yliopistonkatu 13 
- käyttäjä vastaa kontin käytönaikaisesta siisteydestä ja ylläpidosta sekä ilkivallan aiheuttamista vahingoista  
- käyttäjä vastaa loppusiivousjärjestelyistä, siivouksen tilaamisesta ja –kustannuksista, tarroitukset ja muut teip-

paukset, julisteet tms. tulee olla poistettu 
- mikäli siivousta ei ole suoritettu asianmukaisesti, peritään erillinen siivousmaksu 150,00 €+ alv 24% 

Kustannukset ja maksut (tiedot v.2019) 

 Siirtokustannus, kuljetus noin 70 – 90€/h + alv käytetyn ajan mukaan (arvio noin 1,5-2 h/siirto).  
 Siivouksen tuntihinta noin 31€ +alv (arvio siivouksen kesto noin 4h). 
 Alueen käyttömaksu esim. kävelykadun promootiopaikalla 35,00 € + alv 24% / vrk (v.2019) 
 Sähkön käyttö, voimavirta esim. kävelykadun promootiopaikalla 20,00 € + alv 24% / vrk (v.2019). 



 
 Käyttäjä vastaa siirtotilauksista ja –kustannuksista sekä loppusiivousjärjestelyistä, siivouksen tilaamisesta ja –

kustannuksista. Mikäli lasikontti sijoitetaan kaupungin hallinnoimalle alueelle esim. kävelykadulle, alueen käyttö-
maksu ja mahdollinen sähkönkäyttömaksu ilmoitetaan lupailmoituksessa. Itse merikontin vuokraus on maksuton. 

Yhteystietoja 

Alustavat varaukset ja tiedustelut sekä lasikontin- ja sähköavainten nouto ja palautus:  

 Palvelupiste Hannikainen puh, 014 266 5025, arkisin klo 8 – 15, palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi 

HUOM! Avainten noutamisesta on sovittava hyvissä ajoin, etukäteen. 

 Tapahtumakaupungin nettisivut www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki-jyvaskyla/jarjesta-tapahtuma/vinkkeja-
markkinointiin/promootiot-ja-banderollit 

Kuljetusliikkeitä 

 M. Pastinen Oy, yhteyshenkilö Markku Pastinen, puh. 050 054 4701, markku.pastinen@elisanet.fi  
HUOM! Kävelykadun alueella huoltoliikenne tulee tehdä aamuisin klo 5 – 10. 

 Lasikonttia säilytetään Jyväskylän Lyseon pihassa, Yliopistonkatu 13.  
 

Siivousliikkeitä (myös teippausten poisto) 

 Siivousliike Nyberg Oy, Lasse Nyberg puh. 0400 586 652, (014)459 1680, lasse.nyberg@siivousliikenyberg.fi  
 M. Pastinen Oy, yhteyshenkilö Markku Pastinen, puh. 050 054 4701, markku.pastinen@elisanet.fi  

Sähköt  

 Sähköt varataan paikkavaraushakemuksen yhteydessä (merkintä hakemukseen). 
 Käytön ongelmatilanteissa, Huoltotyö Pentti Oy, toimisto (014) 831 687, vikailmoitus@huoltotyo.fi   

Ilkivalta  

 Käytönaikaisen ilkivallan tuoreille jäljille kutsutaan poliisi, jolloin samalla kirjautuu rikosilmoitus. 
 Ilkivallasta tulee ilmoittaa Palvelupiste Hannikaiseen, puh. 014 266 5025, palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi 
 Kiireellinen lasikorjausilmoitus: Lasi-Kalle Oy päivystysnumero 24h/7vrk 020 7851 861.  
 Kiireellinen lukkohuoltoilmoitus: Certego Oy, päivystysnumero 24h/7vrk 020 747 9177.  

Lisätietoja 

Ikkunapintojen tarkat mitat esim. teippauksia varten. Tiedustelut jenni.kelander(at)grano.fi  

     
  


