
PÄIVÄMYYNTILUPAHAKEMUS TORIMYYNTIÄ VARTEN 2022 / Yritykset 

Helsingin Kaupunkitilat Oy  

 

Päivämyyntilupa myönnetään hakemuksen perusteella yritykselle, jolla on voimassa oleva suomalainen 
y-tunnus. Luvalla saa oikeuden myydä Kauppatorilla (toripaikka tai autosta myynti) tai Hakaniementorilla 
(vain autosta myynti). Päivämyyntilupia myönnetään vuosittain kalenterivuodeksi (1.1.-31.12.) kerrallaan 
ennalta määrätyn kiintiön verran. 

Myytävien tuotteiden tulee olla laadukasta käsityötä. Tuotteet eivät voi olla jälleenmyyntituotteita. 
Kerättyjen tai viljeltyjen myyntituotteiden tulee olla suomalaisia. Myyjä vastaa itse tuotteidensa laadusta 
sekä alkuperästä. Mikäli myyjä päättää muuttaa myytäviä tuotteita tai tuoteryhmiä, tulee uusista tuotteista 
ilmoittaa Helsingin Kaupunkitilat Oy:n asiakaspalveluun. Hakija vastaa antamiensa tietojen 
oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Hakijan on itse huolehdittava tarvittavien asiapaperien ja 
todistusten hankkimisesta. Helsingin Kaupunkitilat Oy pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai 
hylätä hakemuksen. 
 

Päivämyyntilupahakemukseen tarvittavat liitteet: 

• Kaupparekisteriote  

• (huom. yrityksen tulee olla Suomen alv-rekisterissä ja työnantajarekisterissä, mikäli sillä on 

työntekijöitä). 

• Verotilin tiliote tai veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista. 

• Liitteiden tulee olla päivätty enintään kolme kuukautta aiemmin, hakemuksen jättöpäivästä laskettuna. 

• Selostus myytävistä tuotteista  

 

Y-tunnus 
 

Yrityksen nimi 

 

Yhteyshenkilön nimi 
 
 

Puhelinnumero 
 

Postiosoite 
 
 

Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite 
 

 

Sähköpostiosoitettani saa käyttää kauppahalli- ja 
toritoiminnasta tiedottamiseen  

     Kyllä                               Ei 

Haettava päivämyyntilupa 
 

     Kauppatori       Hakaniementori 

 
 

 



Päivämyyntilupa yritykselle / torimyynti 
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Ohjeet torimyyntiin 

• Vain päivämyyntilupaan merkittyjä tuotteita saa myydä. Jos haluaa myydä muita, kuin 
päivämyyntilupaan merkittyjä tuotteita, niistä tulee ilmoittaa Kaupunkitilat Oy:lle. Kaupunkitilat Oy 
pidättää itsellään oikeuden peruuttaa myyntiluvan. 

• Myyntipaikka maksetaan laskulla, Kauppatorilla myyntipaikka maksetaan toriautomaatilla. Maksusta 
saatava kuitti sekä henkilöllisyystodistus on pidettävä mukana torialueella myynnin ajan. Myyntipaikan 
hinta kesäkaudella on 22 euroa / päivä ja talvikaudella 15 euroa / päivä. (Kesäkausi 1.5. – 31.10. / 
talvikausi 1.11. – 30.4.) 

• Kauppatorin toriautomaatin käyttöä varten sinulla tulee olla mukana pankki- tai luottokortti sekä 
voimassa oleva päivämyyntilupa.  

• Myyntipaikan koko on 3x3 m. Paikkaan ei sisälly myyntipöytää. 

• Myyntipöytiä on mahdollista vuokrata 8€ (sis.alv) / päivä (niin kauan, kuin pöytiä riittää). 

• Kesäkaudella (1.5. – 31.10.) myyntipaikat jaetaan arpomalla joka aamu klo 7.15. Päivämyyntilupa ei 
takaa myyntipaikkaa, jos paikoille on ruuhkaa.  

• Toriteltan tai katoksen väri tulee olla valkoinen. 

• Tavaroita tai roskia ei saa jättää torialueelle, eikä kaupungin roska-astioihin, vaan myyjän on 
kuljetettava ne pois. 

• Päivämyyntiluvan haltija sitoutuu toimimaan toritoiminnan sääntöjen mukaisesti. 

 

Selostus myytävistä tuotteista (mm. valmistustapa ja materiaali). Selostusta voi jatkaa erilliselle sivulle. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vakuutan oikeiksi edellä olevat tiedot ja suostun, että tietoni rekisteröidään Helsingin Kaupunkitilat Oy:lle.  

Sitoudun noudattamaan voimassa olevia torisääntöjä sekä toimittamaan pyydettäessä selvityksen 

materiaalikuluista ja mahdollistamaan tuotannon tarkastuksen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Päiväys ja paikka   Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

Helsingin Kaupunkitilat Oy  

Asiakaspalvelu +358 40 135 9058  
asiakaspalvelu@kaupunkitilat.fi Vanha Talvitie 10H, 2.krs, PL 58227, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
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