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KUVAUSLUPA TURUN SATAMAN ALUEELLE

LUVAN HAKIJAN TIEDOT
Yritys:

Nimi:

Osoite:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

Mille ajalle lupaa haetaan:

Lupahakemus jätetty:

Tarvitaanko kulkulupa alueelle? [   ] Kyllä, ajoneuvon rekisterinumero:

[   ] Ei

LUPA VALOKUVAUKSELLE
Kuvaajan tiedot (Täytetään, jos henkilö ei ole luvan hakija)

Nimi:

Yritys:

Osoite:

Puhelinnumero:

Kuvauksen kohde

Kuvausalue:

Kuvauskohde:

LUPA ILMAKUVAUKSELLE
Kuvaajan / kauko-ohjaajan tiedot (Täytetään, jos henkilö ei ole luvan hakija):

Nimi:

Yritys:

Osoite:

Puhelinnumero:

Kauko-ohjattavan ilma-aluksen tiedot

Malli:

Omistaja:

Osoite:

Puhelinnumero:

Rekisterinumero:

Kuvauksen kohde

Kuvausalue ja -kohde:
Kuvaus lentosuunnitelmasta:

LUVAN KÄSITTELIJÄ TÄYTTÄÄ
Hyväksyjä:

Päivämäärä: / 20



OHJEISTUS

OHJEET LUVAN HAKIJALLE
• Lähetä täytetty lupahakemus sähköpostitse turkuport@portofturku.fi. 
• Luvan käsittelyaika on kaksi (2) arkipäivää.
• Kulkulupa ajoneuvolle myönnetään kuvauspäivien ajaksi. 
• Jalkaisin tai pyörällä saavuttaessa porttikoodin henkilöporttiin saa puhelimitse kulunvalvonnasta (puh. 02 267 4444).
• Lisätietoja: turvallisuuspäällikkö Pauliina Roti puh. 050 5533 123 tai kulunvalvonta puh. 02 267 4444.

OHJEET VALOKUVAAJALLE
• Kulku satama-alueelle tapahtuu Länsisataman portista (Konttikatu.) 
• Pidä hyväksytty lupa AINA mukana, kun olet kuvaamassa satama-alueella. Luvattomat henkilöt poistetaan alueelta.
• Kuvaaminen on sallittu vain alueella ja aikana, jolle lupa on myönnetty.
• Tutustu Sataman turvaohjeisiin. Ne ovat luettavissa Sataman nettisivuilla.
• Mikäli kuvaus suoritetaan sataman aidatun alueen sisäpuolella, on käytettävä huomiovärityksellisiä vaatteita.
• Noudata erityistä varovaisuutta sataman ajoneuvojen ja nostureiden läheisyydessä.
• Ilmoita Sataman kulunvalvontaan (puh. 02 267 4444), kun olet saapumassa alueelle ja kun lähdet alueelta.

OHJEET KUVAUSKOPTERIN KAUKO-OHJAAJALLE
• Kulku satama-alueelle tapahtuu Länsisataman portista (Konttikatu.)
• Pidä hyväksytty lupa AINA mukana, kun olet kuvaamassa satama-alueella. Luvattomat henkilöt poistetaan alueelta.
• Kuvaaminen on sallittu vain alueella ja aikana, jolle lupa on myönnetty.
• Tutustu Sataman turvaohjeisiin. Ne ovat luettavissa Sataman nettisivuilla.
• Mikäli kuvaus suoritetaan sataman aidatun alueen sisäpuolella, on käytettävä huomiovärityksellisiä vaatteita.
• Noudata erityistä varovaisuutta sataman ajoneuvojen ja nostureiden läheisyydessä.
• Ilmoita Sataman kulunvalvontaan (puh. 02 267 4444), kun olet saapumassa alueelle ja kun lähdet alueelta.
• Kunnioita ihmisten yksityisyyttä. Pidä ilma-aluksella riittävä etäisyys rakennuksista, laivoista ja ihmisistä.
• Vältä ihmisten yläpuolella lentämistä.
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