VUOKRAT &
SÄÄNNÖT
TORI/ MUSIIKKI- JA KULTTUURINÄYTTÄMÖ
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Torimyyntipaikkojen/esiintymislavan vuokrahinnasto
Torimyynti ja muut tapahtumat
Vuokra, tilapäinen paikka/päivä klo 08-16 / 12 m2 / 3,40m x 3,40m
Vuokra, tilapäinen paikka/viikko, klo 08-16 / 12 m2 / 3,40m x 3,40m
Vuokra, tilapäinen paikka/kk, klo 08-16 / 12 m2 / 3,40m x 3,40m
Vuokra, iltatoripaikka /ilta, klo 17-21, 12 m2 / 3,40m x 3,40m

Hinta sis. alv.
10 €
40 €
120 €
6€

Sähkö ja vesi
Vuokra/päivä
Vuokra/viikko, maanantai-perjantai
Vuokra/kk
Vuokra/ilta

6€
25 €
60 €
3€

Teltta
Vuokra, 1 kpl. teltta / 3m x 3m / päivä
Vuokra, 1 kpl. teltta / 3m x 3m / ilta
Vuokra, 1 kpl. teltta / 4m x 6m / päivä
Vuokra, 1 kpl. teltta / 4m x 6m / ilta

10 €
5€
25 €
15 €

Myyntipöytä
Vuokra, 1 kpl. myyntipöytä / 2m x 0,80m / päivä
Vuorka, 1 kpl. myyntipöytä / 2m x 0,80m / ilta
Esiintymislava sis. sähköliittymän
Päivävuokra
Iltavuokra/ enint. 3 tuntia
Yleisöpenkkien vuokra
Äänentoistolaitteiston vuokra

5€
3€

20 €
10 €
20 €
20 €

Toria koskevat varausohjeet
Varaus:
Varaus tehdään Luodon kunnan puhelinvaihteen/infon kautta. Varauslomake yhteys/laskutustiedoilla varaukseen liitteenä.
Tilapäisen myyntipaikan tai esiintymislavan varaukset on tehtävä viimeistään neljä
arkipäivää ennen kyseistä tapahtumaa. Varauksen peruuminen tai muuttaminen on
tehtävä viimeistään neljä päivää ennen kyseistä tilaisuutta.
Myyntipaikkojen jakaminen:
Tilapäiset myyntipaikat jaetaan myyjille varausjärjestyksessä. Sama henkilö voi
varata useamman paikan ainoastaan huomioon ottaen saatavana olevat paikat.
Tilapäisen myyntipaikkahaltijan käyttöoikeutta ei voi luovuttaa kenellekään toiselle.
Jokaisella myyjällä on ainoastaan käytössään hänen varaamansa myyntipaikka.
Luodon kunta päättää myyntipaikkojen vuokraamisesta ja kieltää tiettyjen tuotteiden,
esim. rasististen ja pornograafisten tuotteiden/aineistojen ym., myynnin.

Torimyynnin ja esiintymislavan ajat:
Myynti on sallittua arkipäivisin. Myynti on sallittua alkaen klo 08.00, paikan
käyttöönotto tapahtuu aikaisintaan klo 07.30.
Tuotteet ja välineet tulee olla
poisvietyjä ja myyntipaikka siivottuna viimeistään klo 16.00. Iltatorin myyntipaikat
voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan klo 17.00 ja myyntipaikat tulisi tyhjentää ja olla
siivottuna viimeistään klo 21.00 mennessä.
Musiikki- ja kulttuurinäyttämön tapahtumat päättyvät viimeistään klo 22.00 mennessä
jolloin alueen tulee olla siivottu ja penkit kerätty takaisin näyttämön alle. Järjestäjän
on jätettävä tavanomaiset lupa-asiakirjat poliisi- ja pelastusviranomaisille koskien
kello 22.00 jälkeen päättyviä erityisjärjestelyjä sekä hankkia lausunnot vieresiltä
kiinteistöyhtiöiltä. Kopiot viranomaisasiakirjoista toimitetaan Luodon kunnalle.
Luvat:
Myyjä on itse velvollinen järjestämään myynnin harjoittamiseen vaadittavat luvat sekä
noudattamaan
terveydensuojeluja
elintarvikelain
ehtoja
ja
elintarviketurvallisuusviraston pakkaus- ja hintamerkintöjä koskevia sääntöjä.
Myyjien on noudatettava terveysvalvonnan laatimia yksityiskohtaisia ohjeita koskien
elintarvikehuoneiston ulkomyyntiä
Järjestäjän tulee itse tehdä ilmoitus yleisötilaisuudesta torilla/esiintymislavalla
järjestettävistä yli 200 osallistujan musiikki- ja kulttuuritapahtumista sekä laatia
tapahtumalle turvalliisuussuunnitelma.
Tuotteiden, välineiden ja ajoneuvojen sijoitus:
Tuotteet ja välineet on sijoitettava myyntipaikaksi osoitetun alueen sisäpuolelle.
Myyntikojujen tulisi soveltua ympäristöön ja ne tulisi pitää siistinä ja ehjinä.
Tuotteita ja välineitä ei pidä sijoittaa pelastusteiksi tarkoitetuille käytäville tai pitkin
myyntipaikkoja tai niiden väliin.
Myyjällä tulee olla esillä näkyvä kyltti josta käy ilmi nimi/yritysnimi, osoite ja
puhelinnumero. Myyjän on noudatettava hyvää liiketapaa.
Ajoneuvojen pysäköiminen/sijoittaminen torialueelle on kiellettyä. Tuotteiden ja
välineiden torille ja torilta kuljettamiseen käytetyt ajoneuvot on välittömästi siirrettävä
lastauksen ja purkamisen jälkeen. Ennen aikojaan sulkevan myyjän tulisi poistua niin,
että se ei häiritse jäljelle jäävien myyjien toimintaa.
Puhtaanapito:
Myyntipaikan haltija on velvollinen huolehtimaan jätteiden ja muiden roskien
keräämisestä sekä niiden poisviemisestä osoitettuihin jäteastioihin viimeistään klo
16.00/21.00 mennessä.
Jätevedet voidaan kaataa siivouskomeron pesuvatiin, katso aluekartan kohta 7.

Vessat:
Torimyyjillä, järjestäjillä ja toriasiakkailla on oikeus käyttää kirjaston vessoja, katso
aluekarttan kohta 5.
Poikkeavat ajat/ poikkeava toiminta:
Luodon kunta/ teknisten palveluiden toimi voi tarvittaessa/ erityisille tapahtumille
myöntää myyntilupa poikkeavina aikoina, esim. lauantaisin.
Luodon kunta/ teknisten palveluiden toimi voi juhlallisuuksien ja tapahtumien ajaksi
osoittaa erillinen alue torimyyntiä varten.
Tilapäiseen tarjoilutoimintaan vaaditaan Luodon kunnan/ yleisen osaston myöntämä
erityinen lupa, esim. yhdistystapahtumia, lettukarnevaaleja ja toisia vastaavia
tilaisuuksia varten.
Luodon kunta/ yleinen osasto voi myöntää yleishyödyllisille järjestöille, koululuokille
tai vastaaville luvan myyntipaikan käyttöön ilman korvausta eri tapahtumiin,
toimintaesittelyihin tai muuhun tarkoitukseen korkeintaan kahdeksi päiväksi/illaksi,
mikäli vapaita paikkoja löytyy torilta.
Torin äänitasosta ei saa aiheutua terveysriskiä viereisille asunnoille.
Luodon kunnalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus mikäli torimyyjä tai muu
toiminnanjärjestäjä rikkoo tämän torisäännöstön ehtoja tai ei maksa sopimuksen
mukaista vuokraa.
Yhteystiedot:
Varaukset:
Luodon kunnankanslia, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto, puh. 06-7857111
Torivalvoja:
Ammattipojat, päivystys, 050-5651440
Laskutus:
Luodon kunta/ tekniset palvelut, 06-7857223

LUODON KUNTA
Torin/ esiintymislavan vuokraus

Nimi:
Henkilötunnus:
Y-tunnus:
Laskutusnimi:
Laskutusosoite:
Puhelin:
Sähköposti:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

___________________________________________________________________

Päiväys:___/___20___ Viikkopäivä: ____________________________
Koskee toripaikkaa, (A-F):
_____
Koskee esiintymislavaa:
_____
Myytävät tuotteet:
______________________________________
Esitettävä musiikki- ja kulttuuriohjelma:____________________________________
Muu toiminta
:
______________________________________
Avaintietoa:
______________________________________
___________________________________________________________________
Laskutusperuste
Toripaikan/esiintymislavan vuokraus:

_____€

Sähkö- ja vesiliittymän vuokraus:

_____€

Teltan vuokraus:

___ st. x ___€

_____€

Pöydän vuokraus:

___ st. x ___€

_____€

Penkkien vuokraus:

_____€

Äänitoistolaitteiston vuokraus:

_____€

Laskutetaan yhteensä:

_____€

_________/_______ 20___ Allekirjoitus___________________________________

Lisätietoja laskutusta varten:
___________________________________________________________________

