Katutila käyttöön

Katutilaa voi varata voittoa tavoittelemattomaan käyttöön ilman lupamaksua
Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, seurat ja muut toimijat voivat varata toimintansa
esittelyyn paikan ydinkeskustan kävelyalueilta ilman katuvuokrauksen lupamaksua.

Katutilan hakeminen voittoa tavoittelemattomaan toimintaan on nyt helppoa:
-

-

-

Lupa haetaan ylläpitovalvojalta: heikki.nelimarkka@lahti.fi . Lähetä ylläpitovalvojalle
sähköpostiviestissä seuraavat tiedot:
o Hakijan ja yhteyshenkilön tiedot (Y-tunnus tai henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite).
o Miltä alueelta haet paikkaa (katso kartta)?
o Mille ajankohdalle haet paikkaa (päivä ja kellonaika)?
o Mitä toimintaa paikalla on tarkoitus järjestää (kuvaus toiminnan laadusta ja sisällöstä)?
Paikat myönnetään luvanhakujärjestyksessä. Yksi toimija voi hakea lupaa enintään kahteen
numeroituun paikkaan kerrallaan seuraavilla alueilla:
o Alatorin toimintapuisto
o Aleksanterinkadun monikäyttöalueet
o Hakkapeliitta-aukio
o Lanunaukio
o Viiskulman taideaukio
Kuukausimarkkinapäivinä paikkoja on varattavissa rajoitettu määrä.

Käyttöehdot:
-

Paikan käyttö on sallittu arkisin klo 9–20 ja viikonloppuisin klo 10–18.
Paikalla ei saa tarjoilla alkoholia.
Paikan varaaja järjestää tarvittaessa roska-astioita varaamansa paikan läheisyyteen ja huolehtii
toimintansa aiheuttaman roskaantumisen siivoamisesta.
Varaaja vastaa itse muiden mahdollisesti tarvittavien lupien hankkimisesta.
Paikalla järjestettävästä toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melua.
Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa, haittaa tai häiriötä liikenteelle, kaupankäynnille, yleiselle
järjestykselle tai turvallisuudelle.
Paikalla toimivien henkilöiden on pyydettäessä siirryttävä osoitettuun paikkaan.
Paikkakartalla on esitetty vapaaksi jätettävät kulkuväylät.
Kartan mukaiset paikat ovat myös muiden kuin tämän kokeilun piirissä olevien hakijoiden
haettavissa normaalien katuvuokrausehtojen mukaisesti.
Lisätietoja verkkosivuilta lahti.fi: Yleisten alueiden tilapäinen käyttö
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ruutu 3m x 3m,
A9 - A20 ruutujen kalusteiden tulee olla
helposti siirrettäviä (pelastusreitti)
A1,A2- ruudut eivät ole käytettävissä
terassikauden aikana

ruutu 7m x 5m, joissakin laajennusmahdollisuus
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