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Alueen vuokraaminen Shiv Oy:lle Ylä-Malmin torilta biljarditurnaus-
ta varten

HEL 2018-008112 T 10 01 01 04

Päätös

Tukkutori -yksikön päällikkö päätti vuokrata liitekarttoihin merkityn noin 
200 m² suuruisen alueen vuokraamisesta Shiv Oy:lle (Ravintola Konja) 
biljarditurnausta varten seuraavin ehdoin:

1

Vuokra-aika on 18. - 19.8.2018.

Alueen valmistelun saa aloittaa 17.8.218 ja alueen tulee olla tyhjä ja sii-
vottu 20.8.2018 klo 9 mennessä.

2

Vuokrana peritään 360 euron (+ alv 24 %) kertakorvaus, joka on mak-
settava laskun eräpäivään mennessä.

Ellei vuokraerää suoriteta erääntymispäivään mennessä, vuokralainen
on velvollinen maksamaan langenneelle erälle erääntymispäivästä
maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen
vahvistaman päätöksen mukaan.

3

Vuokralainen vastaa kaikista tarvittavista viranomais- ja muista luvista
sekä tiedottaa tapahtumista ja sen asettamista rajoituksista ja muutok-
sista alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Vuokralainen vastaa itse kaikesta tapahtumassa ja sen rakentamisessa 
tarvittavan tekniikan järjestämisestä alueella.

4

Vuokralainen vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle aiheutuvas-
ta vahingosta tai haitasta. Vuokralainen on korvausvelvollinen alueen
pintamateriaalien ja istutusten mahdollisesta vahingoittumisesta.
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5

Vuokra-alue on tyhjennettävä, mahdolliset aitaus ja muut rakennelmat
poistettava sekä alue saatettava vuokranantajan hyväksymään kuntoon
vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Mikäli vuokrattua tilaa ei ole tyh-
jennetty sovitun mukaisesti, alueen tyhjentämis- ja siistimiskulut sekä
vuokraa vastaava korvaus alueen käytöstä kuntoon saattamiseen
saakka peritään vuokralaiselta.

6

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieli-
men päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot
Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi
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