
KULKU- JA PYSÄKÖINTILUPAHAKEMUS 

 Henkilökohtainen kulkulupa 

 Ajoneuvokohtainen pysäköinti tunnus (ei koske raskasta liikennettä) 

Nykyisen luvan/tunnuksen numero   

Hakijan tiedot 
Sukunimi Etunimi Syntymäaika 

Kotiosoite 

Postinumero ja –toimipaikka Puhelin 

Työnantaja (yritys) Yrityksen Y-tunnus Yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilön puhelin Yhteyshenkilön sähköposti 

Yrityksen osoite Yrityksen postinumero ja –toimipaikka 

Työntilaaja 
 Helsa  Muu 

Tilaajan nimi Tilaajan puhelin 

Täytetään haettaessa kulkulupaa 
 Länsisatamaan  Eteläsatamaan  Katajanokalle 

Lupatarpeen kesto 
 Toistaiseksi  Ajalle (syötä alku- ja loppuaika) 

Perustelut 

Täytetään haettaessa pysäköintitunnusta 
Ajoneuvojen rekisteri numerot 

 Länsisatamaan  Eteläsatamaan  Katajanokalle 
 max 1 h  max 2 h     max 4 h 
 max 8 h  max 10 h   yli 24 h 

Työtehtävät edellyttävät liikkumista henkilöautolla, 
pakettiautolla tai moottoripyörällä suljetulla satama-
alueella 

 Kyllä 
 Ei 

Lupatarpeen kesto 
 Toistaiseksi  Ajalle (syötä alku- ja loppuaika) 

Perustelut 

Vakuutan yllämainitut tiedot oikeaksi ja voimassaoleviksi. Luvat ja tunnukset on palautettava Helsingin Satamalle 
välittömästi, kun myöntämisen edellytykset eivät enää ole voimassa 
Paikka Pvm. Allekirjoitus 

Tiedustelut: 
Puhelin  09-310 33615  

Palautusosoite: 
Helsingin Satama Oy
Palvelupiste
PL 197, 00141 HELSINKI 
sähköisesti: port.luvat@portofhelsinki.fi 

Veronumero
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