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KAUSIMYYNTILUPA KAUPPATORILLA JA HAKANIEMEN TORILLA

Kausimyyntilupa myönnetään hakemuksen perusteella kalenterivuodeksi kerrallaan yritykselle,
joilla on voimassa oleva suomalainen y-tunnus.
Uuden hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:

kaupparekisteriote (yrityksen tulee olla Suomen alv-rekisterissä ja työnantajarekisterissä,
jos työntekijöitä)
verotilin tiliote tai veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista

o liitteet saavat olla päivätty enintään kolme kuukautta aiemmin hakemuksen
jättämispäivästä lukien

näytteet myytävistä tuotteista tulee olla mukana.

Hakija vastaa asiakkailleen ja Helsingin kaupungille antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja
paikkansapitävyydestä. Hakijan on itse huolehdittava tarvittavien asiapaperien ja todistusten
hankkimisesta. Helsingin Tukkutori pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä
hakemuksen.
Myytävien tuotteiden tulee olla laadukasta käsityötä. Helsingin Tukkutori pidättää itsellään
oikeuden peruuttaa myyntiluvan.
Myyjä vastaa itse tuotteidensa laadusta sekä alkuperästä.
 Kausimyyntilupa tulee vahvistaa vuosittain lomakkeella liitteineen.

Säännöt
toriteltan tai katoksen väri on valkoinen
myydä saa vain kausimyyntilupaan merkittyjä tuotteita
kesäkaudella (toukokuu-silakkamarkkinoiden päättymislauantai) Kauppatorilla järjestetään
arvonta kausimyyntipaikoista saman päivän aamuna klo 7.15
talvikaudella paikat vuokrataan saapumisjärjestyksessä
sitoutua toimimaan Hyvän toritoiminnan sääntöjen mukaisesti (liite)

Kausilupamaksut
3x3 m myyntipaikka, ei sisällä pöytää 22 €/pvä (sis. alv)
Myyntipaikkoihin on mahdollisuus vuokrata myyntipöytiä kaupungilta.
Pöydän vuokra on myyntipaikkamaksun lisäksi 8 €/pvä (sis. alv)
Myyntipöytiä saatavana Kauppatorilla ja Hakaniementorilla niin kauan kuin pöytiä riittää.
Myyntipaikka maksetaan käteisellä torivalvojalle päivittäin ja siitä annetaan kuitti.
Kausimyyntilupa pitää olla esillä koko myyntipäivän ajan.

Aukioloajat
 Kauppatori ma–pe 6.30 – 18 torivalvoja 09 310 23550

la 6.30 – 16

Hakaniementori ma – la 6.30 – 15 torivalvoja 09 310 23560
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Y-tunnus UUSI HAKEMUS
     MUUTOS

Yrityksen nimi

Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoitettani saa käyttää kauppahalli- ja
toritoiminnasta tiedottamiseen Kyllä Ei

Sähköpostiosoite

Käsityön osuus (%)

%
Vakuutan oikeiksi antamani tiedot ja suostun, että tietoni rekisteröidään Helsingin Tukkutorilla.
Sitoudun noudattamaan voimassaolevia torisääntöjä.
Päiväys ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys

Myytävät tuotteet

Tekstiilit Keramiikka Kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet
Taide Metallituotteet Luonnonmateriaaleista valmistetut tuotteet
Korut Puutarhatuotteet Muu, mikä?
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Hyvän toritoiminnan säännöt

Torisopimusta tehdessäni sitoudun torisääntöjen ohella noudattamaan näitä toritoiminnan
hyviä ohjeita. Niiden avulla sitoudun parantamaan torin yhteishenkeä, kaupankäyntiä ja
toimintaa.

Kymmenen toritoimijan sääntöä:

1. Sitoudun noudattamaan torisääntöjä, yleisiä hyviä kaupallisia periaatteita ja
kunnioittamaan muiden liiketoimintaa.

2. Hoidan velvollisuuteni verottajaan ja julkiseen toimintaan liittyen lakien ja asetusten
mukaisesti.

3. Kunnioitan muita toritoimijoita ja heidän liiketoimintaansa. Osoitan käytökselläni tämän
päivittäin.

4. En vaurioita toisen toritoimijan omaisuutta.
5. En nimittele, enkä puhu pahaa toisista toimijoista.
6. En valokuvaa toisten myyntipaikkaa, tuotteita tai asiakkaita ilman lupaa
7. En kopioi toisten myymiä tuotteita.
8. Sitoudun auttamaan torilla mahdollisuuksien mukaan muita kauppiaita tai asiakkaita,

jos heillä on yllättäviä ongelmia. Sitoudun parantamaan torin yhteishenkeä.
9.  Pidän huolta oman myyntiteltan siisteydestä ja kunnosta.
10.  Riitatilanteissa keskustelen vastapuolen kanssa ja jos sopua ei näin löydy, otan

yhteyttä torivalvojaan tai viranomaisiin asian selvittämiseksi.

Sitoudun noudattamaan yllä olevia sääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta seuraa ensimmäisellä kerralla kirjallinen
varoitus, toisella kerralla kahden viikon myyntikielto ja kolmannella kerralla myyntikielto koko myyntikaudeksi.
Päiväys ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys


