TAPAHTUMAHAKEMUS
kauppahallit ja torit

Ehdot tapahtumiin kauppahalleissa ja toreilla
1. Kauppahallien ja torien aukioloaikoina tapahtuma on maksullinen
90 euroa/päivä (enintään 3x3 m alue)
360 euroa/päivä, jolloin hakemuksen liitteenä tulee toimittaa torialueen käyttösuunnitelma
normaalin toriajan ulkopuolella tapahtumista erillinen korvaus
poikkeuksena on kaupungin toisen viraston tai laitoksen järjestämät tapahtumat ja pienimuotoiset yhdistyksien tai järjestöjen tapahtumat, joissa ei ole myyntitoimintaa
2. Hakemuksessa tulee huomioida tapahtuman rakentamiseen ja purkamiseen kuluva aika.
3. Tilaisuuden järjestämisessä on noudatettava poliisilaitoksen ja muiden viranomaisten antamia ohjeita ja
määräyksiä. Lisätietoja mm.
- Raskaan liikenteen erityisluvista
- Elintarvikkeista ja niiden myynnistä
- Muista luvista
4. Kaupunki voi peruuttaa luvan heti päättyväksi, jos siihen katsotaan olevan syytä. Lupamaksua ei tällaisessa
tapauksessa palauteta. Mikäli maksua ei ole määräajassa suoritettu, lupa voidaan irtisanoa heti päättyväksi.
5. Tapahtuma ei saa häiritä normaalia kauppatoimintaa. Tilaisuudessa käytettävän paikan tai alueen osoittaa
tarvittaessa Helsingin Tukkutorin edustaja, halli- ja torivalvoja tai työnjohtaja.
6. Äänentoistolaitteiden käyttö ei ole sallittu kauppahallien ja torien aukioloaikoina.
7. Tapahtumissa kauppahallien ja torien aukioloaikoina ei saa tarjota tai myydä juotavaa tai syötävää.
8. Luvansaajan on siistittävä käyttämänsä myyntialue päivittäin ja kuljetettava kaikki roskat ja jätteet kauppahallien ja torien aukioloaikoina torilla oleviin jäteastioihin ja muina aikoina vastattava itse jätteiden kuljettamisesta torialueelta. Luvansaaja huolehtii paikan ja alueen siistimisestä välittömästi tilaisuuden päätyttyä tai maksaa rakennusviraston laskun mukaan kaupungille alueen siistimisestä aiheutuvat kulut. TORIN PINTA ON
SUOJATTAVA RUOKAÖLJYLTÄ JA RASVALTA. Ruokaöljyt ja rasvat ovat jätettä, jota ei saa laittaa kaupungin jäteastioihin eikä viemäreihin.
9. Luvansaaja vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle tilaisuuden järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tai haitasta. Luvansaaja on korvausvelvollinen pintamateriaalien, istutusten tai toripinnan
mahdollisesta vahingoittumisesta.
10. Kaupunki ei vastaa vuokramiehelle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.
11. Helen Sähköverkko Oy toimittaa sähköä lyhytaikaiseen tapahtumaan. Osalla toreista on käytössä sähköautomaatit, jotka toimivat joko matkapuhelimella tai kolikoilla. Lisätietoja halli- ja torivalvojilta.
Kauppatori ja Vanha Kauppahalli
Hakaniemen kauppahalli ja tori
Hietalahden kauppahalli ja tori
muut torit, työnjohtaja

puh (09) 310 23550
puh (09) 310 23560
puh (09) 310 23580
puh (09) 310 23567

Lisätietoja www.heltu.fi
tai asiakaspalvelu tukkutori@hel.fi, puhelin 09 310 23565
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TAPAHTUMAHAKEMUS
kauppahallit ja torit

HAKIJA (täytäthän huolellisesti)
Yrityksen/yhdistyksen nimi (kaupparekisteriote liitteeksi)

Y-tunnus

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Faksi

Laskutusosoite

Postinumero

Luvan saaja (jos eri kuin hakija)

Maa

Tapahtuman nimi
Arvioitu osallistujamäärä

Tapahtuma-aika

Yhteyshenkilö tapahtuman aikana
TAPAHTUMAPAIKKA
Kauppatori
Hakaniemen kauppahalli
Hakaniemen tori
Hietalahden kauppahalli
Hietalahden tori
Fredrikintori
Haagan tori
Kannelmäen tori
Töölön tori
Ylä-Malmin tori

Puhelinnumero

Kauppahallien ja torien
yhteystiedot

TAPAHTUMAN KESTO
(rakennus- ja purkuaika huomioiden)

(09) 310 23550
(09) 310 23560
(09) 310 23560
(09) 310 23580
(09) 310 23580
(09) 310 23567
(09) 310 23567
(09) 310 23567
(09) 310 23567
(09) 310 23567

liitteitä
kpl (esim. kaupparekisteriote, kartta, ohjelma, myyntiartikkelit, elintarvikkeiden myynti/tarjoilu)
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys
HELSINGIN TUKKUTORI TÄYTTÄÄ
Tapahtumalupa myönnetään
Päivämäärä
Korvaus tapahtumaluvasta
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