PÄIVÄMYYNTILUPAHAKEMUS TORIMYYNTIÄ VARTEN 2022 / Yksityishenkilöt
Helsingin Kaupunkitilat Oy
Päivämyyntilupa myönnetään hakemuksen perusteella 16 vuotta täyttäneelle, Suomessa vakinaisesti
asuvalle yksityishenkilölle itse tehtyjen, kerättyjen tai viljeltyjen tuotteiden myyntiä varten. Alaikäisellä
hakijalla tulee olla huoltajan suostumus. Päivämyyntiluvalla saa oikeuden myydä joko Hakaniementorilla tai
Kauppatorilla. Lisäksi on yhteispäivämyyntilupa, joka oikeuttaa torimyynnin Ylä-Malmin torilla ja Töölön
torilla. Tällä yhteisluvalla voi torimyynnin lisäksi myydä myös Ylä-Malmintorin kirpputorilla.
Hakemus ja kuvat myytävistä tuotteista tulee lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@kaupunkitilat.fi.
Myyntituotteiden pitää olla itse tehtyjä käsitöitä, eivät jälleenmyyntituotteita. Kerättyjen tai viljeltyjen
myyntituotteiden tulee olla suomalaisia. Leivonnaisia voi myydä ainoastaan Hakaniementorilla. Mikäli
myyjä päättää muuttaa myytäviä tuotteita tai tuoteryhmiä, tulee uusista tuotteista ilmoittaa Helsingin
Kaupunkitilat Oy:lle. 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.

Ohjeet torimyyntiin
•
•
•
•

•

•
•

Myyntipaikka on henkilökohtainen: vain päivämyyntiluvan haltija saa myydä tuotteita.
Myyntipaikkaa ei ole mahdollista vaihtaa, eikä siirtää kolmannelle henkilölle.
Myynnin saa aloittaa aamulla kunkin torin aukioloajan mukaan. Päivämyyntilupa ei takaa
myyntipaikkaa, jos paikoille on ruuhkaa.
Hakaniementorilla ja Kauppatorilla on kaupungin omia myyntipöytiä. Yhden myyntipaikan koko on
noin 80x100cm. Muilla toreilla myyjä tuo oman myyntipöytänsä.
Myyntipaikka maksetaan toriautomaatilla (Kauppatori) tai laskulla (Hakaniementori). Maksusta
saatava kuitti sekä henkilöllisyystodistus on pidettävä mukana torialueella myynnin ajan.
Kauppatorilla ja Hakaniementorilla myyntipaikan hinta on kesäkaudella 8 euroa / päivä ja
talvikaudella 5 euroa / päivä (kesäkausi 1.5.-31.10. / talvikausi 1.11.-30.4.).
Ylä-Malmintorilla ja Töölön torilla on yhteislupa, jonka haltija voi myydä kummallakin torilla.
Yhteisluvalla voi myydä torituotteita tai kirpputorituotteita, mutta ei yhtäaikaisesti molempia.
Yhteisluvan hinta on 100 euroa / kalenterivuosi (1.1.-31.12.).
Tavaroita tai roskia ei saa jättää torialueelle, eikä kaupungin roska-astioihin, vaan myyjän on
kuljetettava ne pois. Päivämyyntiluvan haltija sitoutuu noudattamaan toritoiminnan sääntöjä.
Myyjä hankkii itse markiisin. Päivämyyntipaikoissa markiisin värin tulee olla valkoinen.

PÄIVÄMYYNTILUPAHAKEMUS TORIMYYNTIÄ VARTEN 2022 / Yksityishenkilöt
Helsingin Kaupunkitilat Oy
HENKILÖN NIMI: …………………………………………………………………………………………………………….………….……….
PUHELINNUMERO: ………………………………………TORILUVAN NUMERO (Kaupunkitilat Oy täyttää) …………
POSTIOSOITE JA –TOIMIPAIKKA: ……………………………………………………………………………………….………….……..
SÄHKÖPOSTIOSOITE: ……………………………………………………………………………………………………..…………………….
Sähköpostiosoitettani saa käyttää kauppahalli- ja toritoiminnasta tiedottamiseen: Kyllä / Ei

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

