
 

Kuvaus alueesta 

Sepänaukio sijaitsee kävelymatkan päässä Jyväskylän keskustasta Jyväskylän Ammattiopiston 
vieressä. Sepänaukio toimii myös skeittipuistona ja suosittuna kirpputoripaikkana 
kesäviikonloppuisin. 

Sijainti karttapalvelussa 
Osoite: Sepänkatu 5 b 
 

 
 

Suositukset tapahtumille 

 Promootio ja esittelypaikat 
 Urheilu- ja liikuntatapahtumat 
 Yritystilaisuudet 
 Yksityistilaisuudet 
 Markkinat ja kirpputorimyyjäiset 
 

Pinta-ala ja kävijämitoitus 

 aukion pinta-ala noin 1400 m2 (tasanne) 
 puiston koko pinta-ala viheriöineen on noin 5000 m2 
 

Pinnat ja rakenteet 

 aukio on asfalttia ja kivetystä, keskellä sijaitsee suihkulähde 
 alueen reunoilla on muurirakennelmia 
 alueella sijaitsee erilaisia skeittirakennelmia 
 puiston muulla alueella on nurmea, puita ja kukkaistutuksia 
 

Käytön rajoitukset 

 kesäisin puistossa järjestetään ulkokirpputori, lauantaina ja sunnuntaina klo 8 – 15, toiminnasta 
vastaa Jyväskylän Partiolaiset ry 

 skeittirakennelmat saattavat olla esteenä, riippuen tapahtuman luonteesta 
 

http://kartta.jkl.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6904562,486417&z=4&title=Sep%C3%A4naukio


Käytössä huomioitavaa 

 Sepänaukion puisto on rakennettu skeittaukseen soveltuvaksi 
 tapahtuman järjestäjän on varauduttava siistimään aluetta ennen tapahtumaansa mikäli näkee 

sen tarpeelliseksi 
 mikäli on toiveita järjestää tapahtuma kirpputoriaikoina, tiedustelut Palvelupiste Hannikaisesta 
 

Veden ja sähkön saatavuus 

 alueella ei ole sähkö- eikä vesipisteitä 
 

Kulkuyhteydet ja pysäköinti 

 keskusta 500 m, matkakeskuksesta noin 1 km 
 linja-autopysäkki 60 m, REITTIOPAS 
 pysäköinti P-taloissa ja kaupungin yleisillä pysäköintialueilla, kts. KARTTA (pdf) 
 PYSÄKÖINTITALOT (vie Jyväsparkki Oy:n sivulle) 
 

Vuokraus 

Lisätietoja ja alustavat paikkavaraukset: Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 5025  
Sähköposti: palvelupistehannikainen [at] jkl.fi 

Hae lupaa 
Alueen käyttölupaa voi hakea sähköisesti kirjautumalla Oma Jyväskylä –palveluun Oma Jyväskylä -
palvelu, kohdasta yleisten alueiden luvat: Tapahtumaluvat. 
Luvan hakeminen edellyttää tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella. Sähköinen hakemus nopeuttaa luvan käsittelyä.  
 
Lupaa on mahdollista hakea myös oheisella hakemuslomakkeella (pdf) 

 
 

Maksut 

Jos on myynti- tai maksullinen (kaupallinen) tapahtuma ja alueen koko 501 - 5000 m2, maksu 
muodostuu seuraavasti: 

 luvan käsittelymaksu 82,00 € (veroton) 

 alueen käyttömaksu 69,67 € (sis.alv 24%) 

 tarkastus- ja valvontamaksu 163,00 € / 1 käynti kohteessa tai 245 ,- jos esim. 2 
tarkastuskäyntiä (veroton) 

Luvan maksullisuus määräytyy tapahtuman luonteen ja laajuuden perusteella. Joissakin 
tapauksissa lupa voi olla maksuton esim. oppilaitosten järjestämät ei-kaupalliset tapahtumat. 

Lisätietoja hakemuksen käsittelystä ja maksuista (vie kaupunkirakennepalveluiden sivulle). 
 
Luvan saajan tai tapahtuman järjestäjän tulee noudattaa tässä mainittuja ohjeita sekä 
Kaupunkirakenteen Tapahtuma-alueen käytön yleisiä ehtoja. 
Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia tapahtuman tarvitsemista muista luvista ja ilmoituksista. 
- pidätämme oikeuden muutoksiin 

http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/hannikainen
http://inkki.jyvaskyla.fi/
http://www.jyvasparkki.fi/img/pdf/liikennekartta.pdf
http://www.jyvasparkki.fi/pysakointitalot.php
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/luvat/maanomistajanlupa
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81519_Tapahtuma_alueen_kayton_yleiset_ehdot.pdf
https://jkl.epalvelu.fi/palvelut/yhdyskuntatekniikka/Tapahtumalupahakemus_21800905.html

