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Torikahvilapaikan vuokraaminen Kukkatorilta
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Päätös

Tukkutori -yksikön päällikkö päätti vuokrata  

**********

alueen (torikartassa paikka nro 2) torikahvilatelttaa ja asiakaspaikkoja 
varten Kukkatorilta 15.5. - 15.9.2018 väliseksi ajaksi seuraavin ehdoin:

1

Kokonaisvuokrana peritään 1 368 euroa (+alv 24 %) ja se on maksetta-
va kahdessa erässä laskun eräpäivään mennessä.

Ellei vuokraeriä suoriteta erääntymispäiviin mennessä, vuokralainen on
velvollinen maksamaan langenneille erille erääntymispäivästä maksu-
päivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvista-
man päätöksen mukaan.

2

Myyntiaika on arkisin ja lauantaisin klo 6.30 - 18 sekä sunnuntaisin klo
10 - 17. Juhannuksena tori on kiinni.

3

Myynnin aikana myyntipaikalle kertyvät roskat ja jätteet on vuokralaisen
toimesta pakattava niin, etteivät ne lentele toriympäristöön ja kuljetetta-
va kaupungin osoittamaan paikkaan taikka jäteastiaan.

4
Vuokralainen vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle aiheutta-
mastaan vahingosta tai haitasta. Vuokralainen on korvausvelvollinen 
alueen pintamateriaalien vahingoittumisesta.

5

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan tori- ja hallivalvojien anta-
mia kehotuksia ja ohjeita.
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Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieli-
men päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Tukkutori -yksikkö haki Kukkatorille kahta kahvilayrittäjää 15.5. –
15.9.2018 väliseksi ajaksi. Vapaamuotoiset tarjoukset, joissa lyhyt ku-
vaus toiminnasta sekä kaupparekisterin ote ja verotodistus tuli toimittaa
27.4.2018 klo 12 mennessä suljetussa kirjekuoressa Helsingin kaupun-
gin kirjaamoon. Hakemuksia tuli yhteensä kaksi, joten molemmat tar-
joukset hyväksyttiin.

Lisätiedot
Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-

päristölautakunta
Tiedoksi

.


