Lupa- ja tapahtumataksat 1.5.2014 alkaen (kaupunkiympäristön palvelualueen hallitsemat katu- ja yleiset alueet)
Pienestä tapahtumasta ei peritä maksua, mikäli tapahtuma ei ole kaupallinen, eikä alueita ei suljeta yleisöltä millään tavalla. Tällöin kaupungille riittää ilmoitus pienestä
tapahtumasta.
Lupaa vaativista päätöksistä (alueiden vuokrat katu- puisto - ja yleiset alueet, satamat, torit, terassit) peritään käsittelymaksu 50 euroa (sis. alv 24 %). Muut maksut
veloitetaan tapahtuman luonteen mukaan. Maksu peritään kaikista haetuista luvista.
Sähkö hinnoitellaan erikseen tarvittavan tehon mukaan (veloitus 4 euroa/pv alle 1000 W, 6 euroa/pv 1000 – 2500 W). Isot tapahtumat järjestävät oman energiahuoltonsa.
Torilla voidaan vakiomyyjillä käyttää lisäksi kulutukseen perustavaa laskutusta. Torihinnastot määräävät isompien tapahtumien kuten markkinoiden sisältämät maksut.
Keskeisimmät puistoalueet vuokrataan kaupallisille tapahtumille erillisen vakiohinnaston mukaan. Aluevuokria voidaan kohtuullistaa. Suurtapahtumille hinta neuvotellaan
erikseen ottaen huomioon tapahtuman merkitys Kuopiolle.
TAPAHTUMAN LUONNE

VUOKRAN SUURUUS

Ei kaupallinen tapahtuma, vähän osallistujia, ei liikennejärjestelyjä
Alueita ei tarvitse sulkea kuntalaisilta.
Esimerkkitapahtumana torilla tai alueella järjestettävä hyväntekeväisyystapahtuma,
koululais- tai opiskelijatapahtuma tai ilmainen liikuntatapahtuma esim.
puistojumppa. Myös terveyttä edistävät tapahtumat, esim. Terve Kuopio
hankkeeseen liittyvät tapahtumat. Asukasyhdistysten ja asukastupien järjestämät
tapahtumat. Tapahtuman osanottajamäärä on vähäinen eikä tapahtuma vaadi
liikennejärjestelyjä.

Ei maksua. Tapahtuman järjestäjän on tehtävä ilmoitus kaupungille.

Osallistujilta ei peritä pääsy - eikä osallistumismaksua. Tapahtuma-alueen myynti tai
rahankeruu liittyy hyväntekeväisyyteen.
Ei kaupallinen tapahtuma
Katu - tai puisto /yleisiä alueita suljetaan yleisöltä osittain.
Esimerkkitapahtumana urheilu- tai kulttuuritapahtuma katualueilla, kuten
juoksutapahtuma tai alueellinen taide-esitys, jossa hakija huolehtii
kustannuksellaan liikenteenohjauksen, liikennemerkkijärjestelyt yms.
Osallistujilta ei peritä pääsy - eikä osallistumismaksua eikä tapahtuma-alueella ole
myyntiä.

Käsittelymaksu

Laajoista tapahtumakokonaisuuksista voidaan periä myös tarkastus- ja
valvontamaksu, mikäli tapahtuma aiheuttaa runsaasti valvontatyötä.

Osin kaupallinen tapahtuma
Katu - tai puisto /yleisiä alueita suljetaan yleisöltä osittain.
Esimerkkitapahtumana kuten edellä eli urheilu- tai kulttuuritapahtuma katualueilla,
esim. juoksutapahtuma tai alueellinen taide-esitys, jossa hakija huolehtii
kustannuksellaan liikenteenohjauksen, liikennemerkkijärjestelyt yms.
Tapahtuman osallistujilta voidaan periä pääsymaksu.
Katsojilta ei peritä maksua.
Tapahtuma-alueella voi olla myyntiä.
Kaupallinen tapahtuma, jossa alueita suljetaan kokonaan yleisöltä.
Tapahtuma perustuu pääsymaksuun ja alueella on myyntiä.

Käsittelymaksu, tarkastus- ja valvontamaksu

Käsittelymaksu + tarkastus- ja valvontamaksu sekä alueiden vuokrausmaksu
maksuluokkien mukaisesti

Aluevuokria kohtuullistetaan alueiden suuruuden mukaan siten, että yli 2 hehtaarin varauksista peritään 50 %, yli 5 hehtaarin alueista 25 % aluevuokrista.
Tapahtumavarauksiin liittyvien turva-alueiden osalta peritään 5 % normaalista hinnasta.

