
                      HYVINKÄÄN JOULUMARKKINAT LA 4.12.2021 PERUSTIETOPAKETTI

1.  JÄRJESTÄJÄ: TMK  Tori-  ja  markkinakaupan
palvelukeskus Oy PL 58, 29201 Harjavalta. Puhelin
020 749 8700 

2. MARKKINA-ALUE:  Hyvinkään kauppatori,  kir-
jastonaukio, tapahtumatori ja kauppakeskus Willan ympäristö. Hämeen-
katu 1. 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 MAKSETTU PAIK-
KAMAKSU 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. markkinoi-
ta. Sen jälkeen on voimassa automaattisesti aina normaalihinta.

ETUHINTA / NORMAALIHINTA
2x2 m 40 € / 45 €
3x3 m 55 € / 65 €
4x4 m 70 € / 80 €
4x8 m 130 € / 140 €

Myyntiautojen ja -vaunujen myyntipaikat myydään metreittäin. Met-
rihinta  muodostuu  siten,  että  4x8m  myyntipaikan  hinta  jaetaan
kahdeksalla ja saatu metrihinta kerrotaan myyntilaitteen todellisel-
la pituudella. Esim. 6 m myyntiauto maksaa tällöin etukäteen 6 x
16,25 = 97,50 €

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

Elintarvikeyrittäjiltä perimme 5€ tapahtumakohtaisen käsittelymak-
sun.  Huomioitavaa:  Ilmapallonmyyntioikeus  40€  /nippu.  Kiertävän
myynninlupa 35€. Käsityöläisillä ja alkutuottajilla oma erityinen alueen-
sa, jossa mahdollisuus yhteisesiintymiseen. Tarvittaessa koko myynti-
paikan kalusto toimitetaan valmiina ks. kohta kalustovuokraus.

5.  MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS: Jokainen myyjä  vastaa itse myynti-
paikkansa pystytyksestä. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat
ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Markki-
noille tullessa on ehdottomasti ilmoittauduttava markkinatoimistoon, jos-
ta järjestyksenvalvojat  opastavat  omalle myyntipaikalle. Edellytämme,
että jokainen kauppias varaa riittävän määrän painoja myyntikojunsa/
telttansa turvallisen kiinnityksen takaamiseen kaikissa olosuhteissa. Jo-
kainen kauppias vastaa mahdollisen puutteellisen kiinnityksen aiheutta-
mista vahingoista omalla kustannuksellaan.

6. SÄHKÖISTYS: Sähköpääkeskukset asentaa järjestäjä, mutta mah-
dolliset jatkojohdot (vähintään 20 m/myyntipiste) on myyjän itse huoleh-
dittava. Huom! Vain ulkokäyttöön tarkoitettujen maadoitettujen jat-
kojohtojen käyttö on sallittu. Maadoittamattomien tai sisäkäyttöön
tarkoitettujen jatkojohtojen käyttö on kielletty. Tarvittavasta sähkös-
tä 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 klo
9-17. Markkinatoimisto aukeaa markkinapäivänä klo 6.00. Tällöin aloi-
tamme myös myymään mahdollisia peruutuspaikkoja tulojärjestykses-
sä. Etukäteen maksetut paikat on otettava käyttöön klo 7.00 mennessä,
ellei toisin ole etukäteen sovittu. Järjestäjällä on oikeus myydä makse-
tutkin paikat uudelleen, jos paikkaa ei ole otettu käyttöön määräaikaan
mennessä. Markkinatoimisto on heti markkina-alueelle tultaessa selväs-
ti  merkittynä. Toimisto on avoinna koko tapahtuman ajan ja palvelee
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 saami-
seksi  niitä määräyksiä,  jotka koskevat kyseistä toimintaa,  ja jokaisen
peliteltan vastaavan hoitajan on itse hankittava lupa poliisiviranomaisel-
ta.

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

Hyvinkään kaupunki / Ympäristöterveydenhuolto
Suutarinkatu 2, PL 21, 05801 HYVINKÄÄ

puh. 019-459 11 (Kaupungin vaihde) kirjaamo@hyvinkaa.fi
Annettujen  tietojen  pohjalta  tapahtumajärjestäjä  tekee  terveysviran-
omaisille ns. yhteislistan kaikista tapahtumaan osallistuvista yrittäjistä.

10. KIELLETYT TUOTTEET: ”Parasta ennen” päiväykseltään vanhen-
tuneiden elintarvikkeiden myynti on kielletty! Kyseisiä tuotteita saa myy-
dä vain poikkeustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä erikois-
luvalla terveysviranomaisten lausunnon pohjalta.  Myös kaikkien huu-
meaiheisten  tuotteiden,  kuten  korujen,  piippujen  ja  tekstiilien,
myynti on ehdottomasti kielletty.

11. PALOTURVALLISUUS: Avotulen teko ilman lupaa on kielletty. Kai-
killa avotulta tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä al-
kusammutuskalusto eli vähintäänkin sammutuspeite ja vuoden sisällä
tarkastettu 6 kg jauhesammutin teholuokaltaan vähintään 34 A 233 BC
tai 6 l:n nestesammutin teholuokaltaan vähintään 43 A tai 6 l:n vaahto-
sammutin teholuokaltaan vähintään 34 A 183 B. käsisammutin. Yhdes-
sä 4x4m myyntipisteessä saa olla nestekaasua max 25kg. Varapul-
loja ei saa säilyttää myyntipisteessä. Autossa saa varastoida nes-
tekaasua enintään 25 kg.

12. AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI:
Autojen ajo markkina-alueelle on sallittua vain pystytystä varten klo 8.00
saakka ja purkua varten klo 16.30 alkaen. Muina aikoina autojen tuonti
alueelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. Kauppiaiden
pysäköintiä varten on osoitettuna erityinen kauppiaspysäköintialue, jon-
ne autot kuuluu siirtää myyntipäivän ajaksi.

13. SIIVOUS: Myyjät  ovat  velvollisia  huolehtimaan  myyntipaikkojensa
siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet
jätteet on kuljetettava järjestäjien markkina-alueelta osoittamaan roska-
lavaan ja lajiteltava jätteet annettujen ohjeiden mukaisesti.

14. NIMIKYLTTI: TMK edellyttää, että kaikilta markkinoille osallistuvilta
kauppiailta  löytyy  myyntipisteestään  kyltti,  josta  ilmenee  vähintään
kauppiaan nimi ja kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja materiaali on va-
paamuotoinen. Koko vähintään A4. Puuttuvasta nimikyltistä veloitamme
5€  tilapäisen kyltin tekomaksun.

15. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Maksamalla paikkamaksun myyjä sitou-
tuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tä-
män edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Myyntipaikkojen luovutta-
minen kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti
kielletty.

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

17.  MAINONTA: Markkinoita  mainostetaan  laajasti  mm.  seuraavissa
medioissa: Keski-Uusimaa ja Aamuposti.  Lisäksi kattava tienvarsimai-
nonta.

18. MAJOITUS: Suosittelemme majoituksissa Forenomia. Forenom tarjoaa kauppiaille
-10% alennuksen majoitushinnasta. Kun varaat majoituksen netissä forenom.com, käy-
tä koodia: TMK2021. Etu voimassa 31.12.2021 saakka.

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

Paikkamaksun suorittamalla kauppias sitoutuu noudattamaan kaikkia
järjestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita. Peruutusehdot saat in-
ternetistä osoitteesta  www.markkina.net/peruutusehdot.pdf tai tiedus-
telemalla TMK:n toimistolta.
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