
TURUN JOKIRANNAN JOULUTORI PE-SU 18.-20.12.2020 PERUSTIETOPAKETTI
1. JÄRJESTÄJÄ: TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy, 
PL 58, 29201 Harjavalta. Puhelin 020 749 8700  Fax 020 749 8701

2. MARKKINA-ALUE: Läntinen Rantakatu välillä Tuomiokirkkosilta-Au-
rasilta-Kristiinankatu  sekä  vähätori. Markkina-alueelle  osoittavat  ajo-
opasteet asetetaan paikoilleen markkinoita edeltävänä päivänä.  

3. PAIKKAVARAUKSET: Myyntipaikkavarauksia otetaan koko ajan kir-
jallisena/sähköpostina  vastaan  kaikkiin  TMK:n  järjestämiin  markkinata-
pahtumiin.

MUISTATHAN, ETTÄ AINOASTAAN ERÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ MAK-
SETTU PAIKKAMAKSU TAKAA PAIKKAVARAUKSEN PITÄVYYDEN! 

4. PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT: 
(kaikki hinnat sisältävät 24% ALV:n)
Etuhinta on voimassa kun paikkamaksu on suoritettu 14 vrk ennen
ko. markkinoita. Sen jälkeen on voimassa automaattisesti aina nor-
maalihinta.

ETUHINTA / NORMAALIHINTA
2x2 m 120 € / 130 €
4x4 m 240 € / 260 €

Myyntiautojen  ja -vaunujen myyntipaikat myydään metreittäin. Met-
rihinta muodostuu siten, että 4x4m myyntipaikan hinta jaetaan nel-
jällä ja saatu metrihinta kerrotaan myyntilaitteen todellisella pituu-
della. Esim. 6 m myyntiauto maksaa tällöin etukäteen 6 x 60 = 360 €

HUOM! UUDET KAHVILA- JA MAKKARAPAIKAT ERILLISEN SOPI-
MUKSEN MUKAAN!

Elintarvikeyrittäjiltä perimme 5 € tapahtumakohtaisen käsittelymak-
sun. Huomioitavaa: Ilmapallonmyyntioikeus 120 €. Kiertävänmyynninlupa
120 €. Makkarapaikat sop. mukaan

5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS: Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaik-
kansa  pystytyksestä.  Järjestäjällä  on  oikeus  tarkastaa  myyntipaikat  ja
määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Markkinoil-
le tullessa on ehdottomasti ilmoittauduttava markkinatoimistoon, josta jär-
jestyksenvalvojat opastavat omalle myyntipaikalle.  Edellytämme, että jo-
kainen kauppias varaa riittävän määrän painoja myyntikojunsa/telttansa
turvallisen  kiinnityksen  takaamiseen  kaikissa  olosuhteissa.  Jokainen
kauppias vastaa mahdollisen puutteellisen kiinnityksen aiheuttamista va-
hingoista omalla kustannuksellaan.

6. SÄHKÖISTYS: Sähköpääkeskukset asentaa järjestäjä, mutta mahdol-
liset jatkojohdot (vähintään 20 m/myyntipiste) on myyjän itse huolehditta-
va.  Huom! Maadoittamattomien tai sisäkäyttöön tarkoitettujen (val-
koisten) jatkojohtojen käyttö on kielletty. Tarvittavasta sähköstä tulee
ilmoittaa paikkavarausta tehdessä. Sähkömaksut/päivä ovat seuraavat:

valovirta <500W 15€/päivä  valovirta >500W 20€/päivä
voimavirta 3x16A 25€/päivä voimavirta 3x32A 35€/päivä 

Sähkömaksut kerätään markkinapaikalla järjestäjän toimesta.

7. AIKATAULU / MARKKINATOIMISTO: Virallinen myyntiaika on pe-su
klo  10.00-18.00.  Markkinatoimisto  aukeaa  markkinapäivänä  klo  06.00.
Tällöin aloitamme myös myymään mahdollisia peruutuspaikkoja tulojär-
jestyksessä.  Etukäteen maksetut paikat on otettava käyttöön klo 08.00
mennessä, ellei toisin ole etukäteen sovittu. Järjestäjällä on oikeus myy-
dä maksetutkin paikat uudelleen, jos paikkaa ei ole otettu käyttöön mää-
räaikaan mennessä. Markkinatoimisto on heti markkina-alueelle tultaessa
selvästi merkittynä. Toimisto on avoinna koko tapahtuman ajan ja palve-
lee kaikissa markkinoihin liittyvissä asioissa. Markkinatoimiston/markkina-
vastaavan päivystävä puhelin on aina saatavissa soittamalla TMK:n toi-
miston numeroon 020 749 8700 (myös viikonloppuisin).

8. MYYNTILUVAT: Järjestäjä on hankkinut myyjille myyntiluvat markki-
noiden ajaksi. Peliteltat ja niihin verrattavat noudattavat lupien saamiseksi
niitä määräyksiä, jotka koskevat kyseistä toimintaa, ja jokaisen peliteltan
vastaavan hoitajan on itse hankittava lupa poliisiviranomaiselta.

9. ELINTARVIKEMYYNTI-ILMOITUKSET:  Myyntioikeuden varmistami-
seksi kaikkien elintarvikemyyjien tulee tehdä etukäteisilmoitus vähintään
14 vrk ennen tapahtumaa oheisella kaavakkeella ja toimittaa se huolella
täytettynä tähän osoitteeseen.

Ympäristöterveys
Puutarhakatu 1, 3. krs, 20100 TURKU

ymparistoterveys@turku.fi
puh. 02-262 4300

Annettujen tietojen pohjalta tapahtumajärjestäjä tekee terveysviranomai-
sille ns. yhteislistan kaikista tapahtumaan osallistuvista yrittäjistä.

10. KIELLETYT TUOTTEET: ”Parasta ennen” päiväykseltään vanhentu-
neiden elintarvikkeiden myynti on kielletty! Kyseisiä tuotteita saa myydä
vain poikkeustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä erikoisluval-
la  terveysviranomaisten  lausunnon  pohjalta.  Myös kaikkien  huumeai-
heisten tuotteiden, kuten korujen, piippujen ja tekstiilien, myynti on
ehdottomasti kielletty.

11. PALOTURVALLISUUS: Avotulen teko ilman lupaa on kielletty. Kaikil-
la avotulta tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä alku-
sammutuskalusto eli vähintäänkin sammutuspeite ja vuoden sisällä tar-
kastettu 6 kg jauhesammutin teholuokaltaan vähintään 34 A 233 BC tai 6
l:n nestesammutin teholuokaltaan vähintään 43 A tai 6 l:n vaahtosammu-
tin teholuokaltaan vähintään 34 A 183 B. Yhdessä 4x4m myyntipistees-
sä  saa  olla  nestekaasua  max  25kg.  Varapulloja  ei  saa  säilyttää
myyntipisteessä. Autossa saa varastoida nestekaasua enintään 25
kg.

12. AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI:
Autojen ajo markkina-alueelle on sallittua vain pystytystä varten pe klo
09.30 saakka ja purkua varten su klo 17.30 alkaen. Muina aikoina autojen
tuonti alueelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. Kauppiai-
den pysäköintiä  varten on osoitettuna erityinen kauppiaspysäköintialue,
jonne autot kuuluu siirtää myyntipäivän ajaksi.

13. SIIVOUS: Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa sii-
vouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet jät-
teet  on  kuljetettava  järjestäjien  markkina-alueelta  osoittamaan  roskala-
vaan ja lajiteltava jätteet annettujen ohjeiden mukaisesti.

14. NIMIKYLTTI: TMK edellyttää,  että kaikilta markkinoille osallistuvilta
kauppiailta löytyy myyntipisteestään kyltti, josta ilmenee vähintään kaup-
piaan nimi ja kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja materiaali on vapaamuo-
toinen. Koko vähintään A4. Puuttuvasta nimikyltistä veloitamme 5€ tila-
päisen kyltin tekomaksun.

15. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu
noudattamaan  näitä  osanottajaehtoja  sekä  muita  järjestäjän  tai  tämän
edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Myyntipaikkojen luovuttaminen
kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty.
Maksetusta  paikasta  palautamme  asiakkaalle  peruutuksen  yhteydessä
max. puolet paikkahinnasta, jos peruutus on tehty 14 vrk ennen ko. ta-
pahtumaa.

16.  KALUSTOVUOKRAUS: TMK  välittää/vuokraa  tarvittaessa  myynti-
pöytiä ja katoksia.  Kalusto varattava mielellään paikkavarauksen yhtey-
dessä. Hinta esimerkkejä per päivä: käsityöläispöytä 5€, 2x2m teltta 25€,
4x4m teltta 50€ jne..

17. MAINONTA: Markkinoita mainostetaan laajasti mm. seuraavissa me-
dioissa: Turun Sanomat,  Aamuset,  Rannikkoseutu, Turkulainen. Lisäksi
kattava tienvarsimainonta.

18. MAJOITUS:  Suosittelemme majoituksissa Forenomia. Forenom tar-
joaa kauppiaille -10% alennuksen majoitushinnasta. Kun varaat majoituk-
sen  netissä  forenom.com,  käytä  koodia:  TMK2020.  Etu  voimassa
31.12.2020 saakka.

19. ESILLEPANO: Edellytämme että jokainen kauppias panostaa osas-
tonsa jouluiseen somistukseen eli joulukoristeet jouluvalot ovat pakolliset.

20.  HUOM! Tutustu huolella liitteenä olevaan korona-ohjeitukseen.
Löydät sen myös osoitteesta www.markkina.net/korona-tiedotus

Paikkamaksun suorittamalla kauppias sitoutuu noudattamaan kaik-
kia järjestäjän tässä tai suullisesti  antamia ohjeita.  Peruutusehdot
saat  internetistä  osoitteesta  www.markkina.net/peruutusehdot.pdf
tai tiedustelemalla TMK:n toimistolta.

© Markkinaperinteen tuki / TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy                                                 Lisätietoa markkinoista www.markkina.net

http://www.markkina.net/peruutusehdot.pdf
http://www.markkina.net/
http://www.markkina.net/korona-tiedotus

