
Tourujoenpuisto 
Tourujoenpuisto sijaitsee nimensä mukaisesti Tourujoen varrella, kävelymatkan päässä 
keskustasta. Puistossa on amfiteatteri, jossa esiintymistaso ja katsomo (ei katettu).  
Puisto on rakentunut v. 2017 

Sijainti karttapalvelussa 
 
Osoite: Matarankatu / Kinakuja 

 

 
 

Suositukset tapahtumille 

• Taide ja kulttuuritapahtumat 
• Promootio ja esittelypaikat 
• Urheilu- ja liikuntatapahtumat 
• Konsertit 
• Yritystilaisuudet 
• Yksityistilaisuudet 
• Markkinat ja kirpputorimyyjäiset 
 

Pinta-ala ja kävijämitoitus 

• koko puiston pinta-ala noin 1500 m2 
• esiintymislavan pinta-ala noin 35 m2 
• katsomossa puupenkkirivien pituus yht. noin 75 m (6 porrastettua tasoa) 
 

Pinnat ja rakenteet 

• esiintymistasanne ja katsomo, ei katettu 
• istutuksia ja puiston penkkejä 
• puistopolut kivituhkaa 
 

Käytössä huomioitavaa 

• puisto on rakennettu rinteeseen ja se rajoittuu osittain Tourujokeen 
• puistossa sijaitsee portaita 
 

 

https://kartta.jkl.fi/IMS/?layers=Ilmakuva&cp=6904546,487400&z=2&title=Tourujoenpuisto


Veden ja sähkön saatavuus 

• Alueella sijaitsee sähköpiste, kts. tapahtumapaikkakartta 
 

Kulkuyhteydet ja pysäköinti 

• keskustaan ja matkakeskukseen noin 600 m 
• P-alue 200 m (Matarankadun varrella) 
• lähin linja-autopysäkki Vapaudenkadulla n. 100 m, kts. reittiopas http://linkki.jyvaskyla.fi 

Alustavat paikkavaraukset 
Ennen alueen käyttöluvan hakemista on suositeltavaa tiedustella varaustilanne ja tehdä alustava 
paikkavaraus Palvelupiste Hannikaisesta, ma – pe klo 8 – 15 puh. 014 266 5025, 
palvelupistehannikainen[at]jkl.fi 

Luvan hakeminen 
Lupa alueen käyttöön tapahtumalle haetaan sähköisesti https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit/fi 
Kirjautuminen edellyttää tunnistautumista (kun olet rekisteröitynyt voit jatkossa kirjautua 
sähköpostiosoitteella ja salasanallasi).  

Lisätietoja tapahtuman aikana  
Tapahtumajärjestäjien opastajana toimii  keskustaluotsi, toiminta-aika on huhtikuusta syyskuuhun  
puh. 014 266 5021 (ti – la) 
 
Alueen käyttöluvat  
www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki-jyvaskyla/jarjesta-tapahtuma/luvat/alueen-kayttolupa 

Mitä maksaa? (tiedot v. 2018) 
Esim. jos tapahtuma on myynti- ja kaupallinen tai muutoin merkittävä tapahtuma, alueen 
käyttömaksu muodostuu seuraavasti:  

• Luvan käsittelymaksu 82,00 € (veroton) tai jos – tarkastus- ja valvontamaksu 163,00 € 
(veroton)/1 käynti kohteessa tai 245,00 € jos 2 tarkastuskäyntiä 

• alueen käyttömaksu, jos pinta-ala esim. 501 – 5000 m2 on 69,67 € / vrk (sis.alv 24%) 
• sähkö 10,00 €+alv 24%/vrk/myyntipaikka tai voimavirta 20,00 €+alv 24%/vrk/mp 
• hinnasto (pdf) 

 
- pidätämme oikeuden muutoksiin 

http://linkki.jyvaskyla.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla-tietoa/neuvonnat-ja-asiointipisteet/palvelupiste-hannikainen
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit/fi/Event/Locations
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit/fi
http://www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki-jyvaskyla/jarjesta-tapahtuma/luvat/alueen-kayttolupa
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tapahtumalupataksa.pdf
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