EVENEMANGSANSÖKAN
saluhallarna och torgen

Villkoren för evenemang i saluhallarna och på torgen
1. Evenemang är avgiftsbelagda under saluhallarnas och torgens öppettider
 90 euro/dag (högst 3 x 3 meters område)
 360 euro/dag då man som bilaga till ansökan ska lämna in en användningsplan för torgområdet
 en separat ersättning för evenemang utanför normala torgtider
 undantagna är evenemang som ordnas av ett annat verk eller annan inrättning inom staden och
förenings- och organisationsevenemang i liten skala utan försäljningsverksamhet
2. I ansökan ska tiden som går åt till att bygga och ta ned evenemanget beaktas.
3. Vid ordnande av evenemang ska anvisningar och föreskrifter utfärdade av polisen och andra myndigheter
iakttas. Mer information t.ex.
- Helsingfors stads stadsplaneringskontor bl.a. angående specialtillstånd för tung trafik
http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Liikennesuunnittelu/Luvat+ja+ohjeet
- Helsingfors stads byggnadskontor bl.a. angående övriga tillstånd och trafikarrangemang
http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Luvat+ja+maanvuokraus
- Helsingfors stads miljöcentral bl.a. angående livsmedel och försäljning av dem
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/asiointi/wcmartikkeli/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJDLS
08TNw8jAz8_Z0cDTx9gw3DAky8jAyCzfSD0zL1C7IdFQGDYfHi/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wc
m/connect/SahkoinenAsiointi/asiointi/palvelut/ymk+tilapainen+myynti-ilmoitus
4. Staden kan återkalla tillståndet med omedelbar verkan om detta anses vara befogat. I ett dylikt fall
återbetalas tillståndsavgiften inte. Om avgiften inte betalas i tid, kan tillståndet sägas upp med omedelbar
verkan.
5. Evenemanget får inte störa normal handelsverksamhet. Platsen eller området som ska användas under
evenemanget anvisas vid behov av en representant för Helsingfors Partitorg, hall- och torgövervakaren eller
arbetsledaren.
6. Användning av ljudåtergivningsapparater är förbjuden under saluhallarnas och torgens öppettider.
7. Det är förbjudet att servera eller sälja mat eller drycker under evenemangen under saluhallarnas och torgens
öppettider.
8. Tillståndstagaren ska varje dag städa försäljningsområdet som han eller hon använder och ta allt skräp och
avfall till avfallskärlen på torget under saluhallarnas och torgens öppettider och under övriga tider själv svara
för att avfallet förs bort från torgområdet. Tillståndstagaren ser till att platsen eller området städas
omedelbart efter evenemanget eller betalar kostnaderna för städningen som orsakas staden enligt
byggnadskontorets faktura. TORGETS YTA SKA SKYDDAS MOT MATOLJA OCH FETT. Matoljor och fetter
är avfall som inte får slängas i stadens avfallskärl eller avlopp.
9. Tillståndstagaren svarar för skador eller olägenheter som ordnande av evenemanget eventuellt orsakar
staden eller en tredje person. Tillståndstagaren är skyldig att ersätta för eventuella skador på ytmaterial,
planteringar eller torgytan.
10. Staden svarar inte för kostnaderna som orsakas hyresgästen om beslutet på grund av ett rättelseyrkande,
kommunalt besvär eller ett högre organs beslut ändras eller hävs.
11. Helen Elnät Ab levererar el till kortvariga evenemang. På några torg finns elautomater som fungerar antigen
med mobiltelefon eller med mynt. För mer information kontakta hall- och torgövervakaren.
Salutorget och Gamla Saluhallen
Hagnäs saluhall och torg
Sandvikens saluhall och torg
övriga torg, arbetsledare

tfn (09) 310 23550
tfn (09) 310 23560
tfn (09) 310 23580
tfn (09) 310 23546

För mer information gå in på www.heltu.fi
eller ta kontakt med kundtjänsten tukkutori@hel.fi, telefon 09 310 23565
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SÖKANDE (fyll i noggrant)
Företagets/föreningens namn (handelsregisterutdrag som
bilaga)

FO-nummer

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress
Faktureringsadress

Postnummer

Mottagare av tillståndet (om annan än den sökande)

Land

Evenemangets namn
Uppskattat deltagarantal

Evenemangstid

Kontaktperson under evenemanget

Telefonnummer

EVENEMANGSPLATS

EVENEMANGETS LÄNGD
(inkl. tiden som går åt till att bygga och ta ned
evenemanget)

Salutorget
Hagnäs saluhall
Hagnäs torg
Sandvikens saluhall
Sandvikens torg
Fredrikstorget
Haga torg
Gamlas torg
Tölötorget
Övre Malms torg
bilagor
livsmedel)
Ort och datum

Saluhallarnas och torgens
kontaktuppgifter

(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

st. (t.ex. handelsregisterutdrag, karta, program, försäljningsartiklar, försäljning/servering av

Underskrift och namnförtydligande
IFYLLS AV HELSINGFORS PARTITORG
Evenemangstillstånd beviljas
Datum
Ersättning för evenemangstillståndet

3/2012
Postadress
Helsingfors Partitorg
PB 1000
00099 Helsingfors stad

Besöksadress
Gamla vintervägen
10 H 00580
Helsingfors

euro (inkl. moms)

Telefon
+358 9 3101 633

E-post
Tukkutori@hel.fi
Internet
www.heltu.fi

FO-nummer
0201256-6

