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77 §
Alueen vuokraaminen Adam ja Eva Oy:lle Lyypekinlaiturilta kesäte-
rassitoimintaa varten

HEL 2018-004881 T 10 01 01 04

Päätös

Tukkutori -yksikön päällikkö päätti vuokrata Adam ja Eva Oy:lle Lyype-
kinlaiturilta liitekartan mukaisen noin 372 m² suuruisen alueen kesäte-
rassia ja noin 20 m² suuruista kevyttä kioskirakennusta varten seuraa-
vin ehdoin:

1

Vuokra-aika on 1.7.2018 - 31.10.2019. Lisäksi vuokralaisella on optio 
saada kaksi vuotta jatkoa vuokra-aikaan entisin ehdoin, mikäli siihen on 
mahdollisuus alueen käytön osalta. 

Vuokralaisella on oikeus aloittaa alueen kunnostus ja tuoda alueelle te-
rassitoiminnan huoltorakennus viikolla 23.

2

Vuokrana peritään touko - syyskuun ajalta 9,18 euroa/m²/kk (+alv 24 
%) eli 3  414,96 euroa (+alv 24 %) kuukaudessa ja loka- huhtikuun ajal-
ta 500 euron (+alv 24 %) kertakorvaus noin 20 m² kioskirakennuksen 
säilyttämisestä alueella.

Ellei vuokraeriä suoriteta erääntymispäiviin mennessä, vuokralainen on 
velvollinen maksamaan langenneille erille erääntymispäivästä maksu-
päivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvista-
man 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 veden ja sähkön sekä muiden toimintansa tar-
vitsevan tekniikan järjestämisestä alueelle.
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Vuokralainen vastaa siitä, että terassin kalusteet ja varusteet sopivat 
kaupunkikuvaan, ovat materiaaleiltaan korkealaatuisia, ehjiä, puhtaita, 
hyvin hoidettuja ja täyttävät terassiohjeen mukaiset esteettömyysvaati-
mukset

5

Vuokralainen on vastuussa terassialueen ja terassin edessä olevan 
alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta kuten asiasta säädetään laissa 
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. 
Myös terassin vaikutusalue on siistittävä päivittäin ja huolehdittava jät-
teiden poistamisesta. 

6

Vuokralaisen tulee huolehtia, että terassin vaikutusalueella on turvallis-
ta ja esteetöntä liikkua. Terassin pitäjä on velvollinen korvaamaan kau-
pungille tai kolmannelle terassialueen pitämisestä tai alueella tapahtu-
vasta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan vahingon tai haitan.

7

Vuokra-alue on ennallistettava kaupungin hyväksymään kuntoon käyt-
töoikeuden päättymiseen mennessä. Mikäli aluetta ei ole ennallistettu, 
kaupungilla on oikeus ennallistaa alue terassinpitäjän kustannuksella ja 
menetellä alueella olevan omaisuuden suhteen parhaaksi katsomallaan 
tavalla.

Kaupunki ei vastaa välillisestä vahingosta tai vahingosta, joita saattaa 
aiheutua siitä, että terassitoimintaa koskeva päätös muuttuu tai kumou-
tuu, tai hanketta koskevien lupien myöntäminen pitkittyy tai estyy, tai 
alueella joudutaan tekemään korjaus-, rakennus- tai muita töitä tai lii-
kenteen sujumiseen tai kaavan toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Lisätiedot
Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta_Lyypekinlaituri_terassi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
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