
 

 

Kuvaus alueesta 

Veturitallien alue sijaitsee keskustassa matkakeskuksen kupeessa. Veturitallit on nimensä 
mukaisesti toiminut aikoinaan veturien tallina ja korjauspajana. Ulkoilmatapahtumille on käytössä 
Veturitallien vieressä sijaitseva tapahtuma-alue. 

Sijainti karttapalvelussa 
Osoite: Veturitallinkatu 6 
 

 
 

Suositukset tapahtumille 

 Taide ja kulttuuritapahtumat 
 Promootio ja esittelypaikat (ei kaupallista promootiota) 
 Urheilu- ja liikuntatapahtumat 
 Konsertit 
 Yritystilaisuudet 
 Yksityistilaisuudet 
 Markkinat ja kirpputorimyyjäiset 
 
Pinta-ala ja kävijämitoitus 

 Piha, pinta-ala noin 1900 m2, 
 Lisäaluemahdollisuus - Nurmialue noin 1100 m2 (neuvoteltavissa tapauskohtaisesti) 
 Lisäaluemahdollisuus - Veturitallien ulkoalue 1300 m2 (neuvoteltavissa tapauskohtaisesti) 
 

Pinnat ja rakenteet 

 asfalttipäällyste 
 stutettu nurmialue 
 

 

 

http://kartta.jkl.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6904164,487418&z=1&title=Veturitallinkatu%206


Käytön rajoitukset 

 tapahtuma- ja lisäalueen välissä sijaitsee kevyenliikenteen väylä 
 aluetta rajaa osittain puurivit ja noin 1m korkeat valotolpat 
 Veturitallien olemassa oleva toiminta tai tapahtumat saattavat rajoittaa alueiden käyttöä 
 

Käytössä huomioitavaa 

 Veturitallien vuonna 1896 valmistunut punatiilirakennus toimii nykyisin nuorten, kulttuurin ja 
luovuuden kohtaamispaikkana jonka toiminta ja tapahtumat tulee selvittää ja ottaa huomioon 
jo varhain suunnitteluvaiheessa, kts. veturitallit.jyvaskyla.fi 

 ympärillä sijaitsee asuinrakennuksia jotka rajaavat tapahtuma-aluetta 
 

Veden ja sähkön saatavuus 

 ulkoalueella ei sijaitse sähkö- tai vesipisteitä, neuvoteltavissa erikseen 
 

Kulkuyhteydet ja pysäköinti 

 matka ydinkeskustaan 300 m, matkakeskukseen 250 m 
 lähimmät paikallisliikenteen pysäkit 100 m, Reittiopas 
 alueen vieressä on pysäköintitalo 
 Keskustan liikennekartta 
 

Vuokraus 

Piha 1900 m2 ja nurmialueet 1300 m2 
Lisätietoja ja alustavat paikkavaraukset:  
Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 5025 tai 014 266 5022  
Sähköposti: palvelupistehannikainen [at] jkl.fi 

Hae lupaa 

Alueen käyttölupaa voi hakea sähköisesti kirjautumalla Oma Jyväskylä -palveluun , Yleisten 
alueiden luvat tai oheisella lomakkeella HAKEMUS 
Lisätietoja hakemuksen käsittelystä ja maksuista 
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, lisätietoja. 
 
Veturitallien ulkoalue 1300 m2  
Lisätietoja ja alustavat paikkavaraukset:  
Nuorisopalvelut p. 014 266 4239 
www.veturitallit.jyvaskyla.fi 
 
Veturitallien sisätilat 
Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut vuokraavat myös Veturitallien toiminta- ja kokoustiloja 
lauantaisin, sunnuntaisin ja maanantaisin. Vuokrata voi lisäksi pidempiaikaisia tiloja esim. 
treenikämppää bändeille. Pidätämme oikeuden muutoksiin 

http://veturitallit.jyvaskyla.fi/
http://linkki.jyvaskyla.fialueen/
http://www.jyvasparkki.fi/img/pdf/liikennekartta.pdf
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit
https://jkl.epalvelu.fi/palvelut/yhdyskuntatekniikka/Tapahtumalupahakemus_21800905.html
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
http://www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjestaminen/luvat
http://www.veturitallit.jyvaskyla.fi/

