
VAKITUINEN TORIPAIKKAHAKEMUS 2022  
Helsingin Kaupunkitilat Oy  
 

Vakituisia torimyyntilupia voidaan myöntää hakemuksen perusteella yksityishenkilölle tai yritykselle, jolla on 
voimassa oleva suomalainen y-tunnus. Vakituisen torimyyntiluvan haltija saa oikeuden myydä Kauppatorilla, 
Hakaniementorilla, Hietalahden torilla, Fredrikin torilla, Haagan torilla, Ylä-Malmin torilla tai Töölön torilla. 

Hakemus on voimassa vuoden ajan. Yksittäisiin hakemuksiin tai vapautuvia toripaikkoja koskeviin 
tiedusteluihin emme valitettavasti pysty vastaamaan. Heti kun sopiva torimyyntipaikka vapautuu, hakijaan 
ollaan yhteydessä. 

Uudet vuokrasopimukset solmitaan yhden vuoden määräaikaisina sopimuksina, jonka jälkeen ne jatkuvat 
toistaiseksi voimassa olevina vuokrasopimuksina. Kaupunkitilat Oy pidättää itsellään oikeuden olla jatkamatta 
sopimusta, mikäli sopimusvelvoitteita vuokranantajalle ja vuokrasopimuksen ehtoja ei ole suoritettu 
moitteettomasti. 

 

Torien myyntituotteet: 

 Vihannes (myös sieniä, pientuottajien säilykkeitä, hillokkeita) 
 Hedelmä ja marja (pientuottajien säilykkeitä, hillokkeita ja mehuja, pähkinöitä, kuivahedelmiä ja –

marjoja) 
 Peruna ja juures (sipulit ja yrttikasvit) 
 Kala (tuore, savustettu, kalajalosteet) 
 Leipomotuotteet (leipä, leivonnaiset) 
 Kukka (kukkatarvikkeet, oksat oman puutarhan tuotteet sesongin mukaan) 
 Matkamuisto (lahjatavarat, turkikset, nahka, korut, saippua) 
 Kahvila (kahvi, virvokkeet, leipomotuotteet, puuro) 
 Ruokapaikka (muualla tai paikalla valmistettu ruoka, virvokkeet, leipomotuotteet) 
 Muita erillisellä lisähakemuksella hyväksyttyjä tuotteita (hunaja, kananmunat, pientuottajien makeiset 

ja mehut, letut, vohvelit, tuorepuristetut mehut, iltapäivälehdet) 

 

Y-tunnus tai henkilötunnus 
 

Yrityksen nimi 

 
Yhteyshenkilön nimi 
 
 

Puhelinnumero 
 

Postiosoite 
 
 

Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite 
 
 

 

Sähköpostiosoitettani saa käyttää kauppahalli- ja 
toritoiminnasta tiedottamiseen  

     Kyllä                               Ei 
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Tori, johon haen vakituista torimyyntipaikkaa 

 

 Fredrikintori 

 Haagan tori 

 Hakaniemen tori 

 Hietalahden tori 

 Kauppatori 

 Töölön tori 

 Ylä-Malmin tori 

 

Myyntituote 

 

 vihannes (sekä sienet, pientuottajien säilykkeet ja hillokkeet) 

 hedelmä ja marja  

(sekä pientuottajien säilykkeet ja hillokkeet sekä mehut, pähkinät, kuivahedelmät ja –marjat) 

 peruna ja juures (sekä sipulit ja yrttikasvit) 

 kala (tuore, savustettu, kalajalosteet) 

 leipomotuote (leipä, leivonnaiset) 

 kukka (kukkatarvikkeet, oksat, oman puutarhan tuotteet sesongin mukaan) 

 matkamuisto (lahjatavarat, turkikset, nahka, korut, saippua) 

 kahvila (kahvi, virvokkeet, leipomotuotteet, puuro) 

 ruokapaikka (muualla tai paikalla valmistettu ruoka, virvokkeet, leipomotuotteet) 

 

Muita erillisellä lisähakemuksella hyväksyttyjä tuotteita ovat mm. hunaja, kananmunat, pientuottajien makeiset 
ja mehut, letut, vohvelit, tuorepuristetut mehut, iltapäivälehdet. 
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Hakemus on voimassa 12kk. 

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

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 
 

Nykyinen toripaikka 

Puolison, avopuolison, vanhempien tai lasten toripaikat 

Haetko lisätoripaikkaa 

 kyllä  ei 

Luovutko entisistä paikoista saadessasi uuden 

paikan 

 kyllä  ei 

Aikaisempi kokemus toritoiminnasta  

 

 

 

 

 

Työkokemus (työtehtävät, työnantajat, palvelusajat) sekä liikealan koulutus 

 

 

 

 


