
LUPAHAKEMUS KATU- TAI YLEISEN ALUEEN KÄYTTÖÖN

Katualueen vuokraus Muu
Puh.*

Fax.

Puh.

Fax.

Puh.

Fax.

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Hakemus liitteeneineen toimitetaan:

Hämeenlinnan kaupunki Postiosoite

Raatihuoneenkatu 9

PL 84, 13101 Hämeenlinna

Hakemukseen liitettävät liitteet:

• Alueen vuokraus
○ Liitä hakemukseen kartta vuokrattavasta alueesta
○ Liikennejärjestelysuunnitelma

• Mainostaminen
○ Liitä hakemukseen kuva mainoksesta
○ Liitä hakemukseen kartta, josta ilmenee suunnitellut mainosten sijoituspaikat

Lupamaksut* Olen tutustunut voimassaoleviin taksoihi n (www.hameenlinna.fi/tapahtumaluvat)

Lisätietoja

Tapahtumapaikan / 
vuokrattavan alueen / 
mainoksen tiedot*

(Täytä, jos eri kuin hakijan)

y-tunnus/ hetu*

Päättymis pvm

Osoite*

klo

Laskutusosoite

Kyllä

Osoite

Sähköposti

MainostaminenUlkoilmatapahtuma

Nimi*

Yritys*

Yritys

Sähköposti*

Alkamis pvm

päivitetty 12.9.2016

Sähköposti

Nimi

Yritys*

Fax: (03) 621 2776

Allekirjoitus* Hakija vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi, ilmoittaa tutustuneensa kaupungin internetsivuilla asiaa koskevaan ohjeistukseen sekä ehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

klo

kaivuluvat@hameenlinna.fiYhdyskunta-, ympäristö ja 
rakentamispalvelujen 
tilaajayksikkö

Viranomaispäätöksen 
toimittaminen (sähköisesti 
tai postitse)*

Tapahtuman / vuokra-ajan 
kesto *

Onko tapahtuma 
maksullinen yleisölle*

Ei

Laskutustiedot* 

Osoite*

pakollinen tieto *

Kyllä, viranomaispäätöksen saa toimittaa 
sähköisesti (sähköpostilla).

Ei, viranomaispäätöstä ei saa toimittaa sähköisesti (toimitus postitse).

Hakija*

(Täytä, jos yhteyshenkilö muu kuin 
hakija)

Yhteyshenkilö

suunnitelmakartta 1:500 tai 1:2000*

Nimi*

miia.metsaalho
Konekirjoitusteksti
Hakemusta täydentäviä liitteitä liitteenä
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