Imatran kävelykatu Koskenpartaan, Inkerinaukion ja torin yleinen
viihtyvyys – toimintaohje:
Tämä toimintaohje on tehty yhteistyössä Imatran Kaupungin (maanomistaja) ja Imatran
kaupunkikeskusta ry:n (toimintaluvan omaava taho) kesken.

Koskenparras
Mainostus:
•

•
•

A-mainos (ständi)
o Ständin paikka on liikkeen edessä, jos liike ei sijaitse Koskenpartaalla ständeille on
määrätyt paikat ns. sadevesikourujen päällä ja muutamissa muissa paikoissa. Imitsi
ry ohjeistaa ja auttaa ständien sijouttelussa.
o Ständit laitetaan selkeästi yhteen riviin.
o Ei selkeille kulkureiteille. Ständien ohi täytyy pystyä kulkemaan hyvin
lastenvaunujen, polkupyörän, rollaattorin kanssa. Ständin pystyttäjän tulee myös
huomioida, ettei ständi ole pelastustiellä tai estä liikkeiden tavarakuljetuksia.
o Hyviä tapoja on noudatettava myös toisia yrittäjiä kohtaan.
o Ständien on oltava ehjiä ja siistejä.
o Ständi on korjattava pois kadulta kun liike ei ole avoinna!
Äänimainos
o Äänimainoksen voi tilata Imitsiltä
Banderolli esiintymislavalle
o Banderollin laittaminen sovittava Imitsin kanssa.

Yleinen siisteys:
•

•

Myyntipaikan, jäätelökopin ja terassin lunastaneet hoitavat omat roskansa pois kadulta ja
huolehtivat jätevesien kaatamisesta niille osoitettuun paikkaan (yleiseen
viemäriverkostoon).
Avotulentekijöiden ja ruuanmyyntipaikkojen pitää suojata alla oleva kivetys. Avotulen
teosta on sovittava aina Imitsin ja pelastuslaitoksen kanssa.

Terassit :

•
•
•

Kiinteistä terassipohjista pitää sopia kaupungin rakennusvalvonnan kautta.
Uusista terassipaikoista päättää ja niiden myynti tapahtuu Imitsin kautta.
Terassin sisustus:
o Aurinkovarjojen värityksenä suositellaan tummanvihreää, vaaleaa tai mustaa,
mainoksia ja logoja ei suositella tai ne pitää olla hillittyjä. Epäselvissä tilanteissa
hyväksyntä varjoille Imitsiltä.
o Terassikalusteet tulee olla siistejä ja tyylikkäitä (esim. polyrottinki). Perinteiset
muovikalusteet tai kestopuukalusteet ovat kiellettyjä.

Valomainokset, näyteikkunat ja nimikyltit:
•
•
•
•

Valomainoksille haettava toimenpidelupa jos ennestään ao. paikkaan ei ole hyväksytty
mainosta.
Kylttien oltava ajan tasalla.
Näyteikkunoita ei saa peittää kokonaan läpinäkyvyyden peittävällä kalvolla , kaupungin
rakennusjärjestyksen mukaan enintään 30 % saa olla peitossa.
Jos liike lopettaa tai muuttaa, kylttien irrottaminen kuuluu yrittäjälle. Kylttiasioissa pitää
olla yhteydessä Kaupungin Rakennusvalvontaan joka arvio uuden kyltin sopivuuden
rakennuksen seinään (koko, värit, mahd.irtokirjaimet tms.)

Inkerinaukio ja tori
Inkeriaukiolle ja torille ei saa sijoittaa pysyviä rakennelmia ilman rakennusvalvonnan myöntämää
lupaa.
Torialue on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Torialueena toimii talviaikana (tammikuu –
maaliskuu) vain Inkerinaukion altaan pääty.
Myyntikojut:
•

myyntikojuja voi pitää paikallaan kausimyyntiaikaan (kesä-elokuu) toriajan ulkopuolisena
aikana vain jos myy alueella päivittäin. Ne on poistettava, mikäli jokin Inkerinaukiolla
muuna kuin toriaikaan järjestettävä tapahtuma sitä edellyttää

Terassikalusteet:
•

Terassikalusteet tulee olla siistejä ja tyylikkäitä (esim. polyrottinki). Perinteiset
muovikalusteet tai kestopuukalusteet ovat kiellettyjä

Yleistä:
•
•
•

torialueelle ei saa tuoda autoja
kulkuväyliä ei saa tukkia
mikäli alueella järjestetään tapahtumia, mitkä edellyttävät yleisöteltan rakentamista, on
sille haettava lupa rakennusvalvonnasta

•
•

Myyntipaikan lunastaneet hoitavat omat roskansa pois ja huolehtivat jätevesien
kaatamisesta niille osoitettuun paikkaan (yleiseen viemäriverkostoon).
Avotulentekijöiden ja ruuanmyyntipaikkojen pitää suojata alla oleva kivetys. Avotulen
teosta on sovittava aina Imitsin ja pelastuslaitoksen kanssa

Yhteystiedot:
Imatran Kaupunki
Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut
Rakennusvalvonta

Imatran kaupunkikeskusta ry.
info@imitsi.fi

