
KOTKAN MERIPÄIVÄT 26.-29.7.2023 - PERUSTIETOPAKETTI
1. JÄRJESTÄJÄ: Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ja TMK 
Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus, PL 58, 29201 Harjavalta.
Puhelin 020 749 8700 | mpt@markkina.net

2. MARKKINA-ALUE: Ruotsinsalmenkatu,  Keskuskatu ja  Kauppakeskus Pa-
saatin ympäristö. 

3. PAIKKAVARAUKSET: Myyntipaikkavarauksia otetaan koko ajan kirjallise-
na / sähköpostina vastaan kaikkiin TMK:n järjestämiin markkinatapahtumiin.
  

  MUISTATHAN, ETTÄ AINOASTAAN ERÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ MAKSETTU 
  PAIKKAMAKSU TAKAA PAIKKAVARAUKSEN PITÄVYYDEN!
  Mahdollisissa peruutustapauksissa varausmaksua ei palauteta.
 

4. PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT: 
(kaikki hinnat sisältävät 24% ALV:n)
                              
   Herkkujentie | Keskuskatu | Meripäiväkatu :

2x2m ruutu maksaa 350 € 
4x4m ruutu maksaa 700 € 

  Ruokakauppiaat ja kahvilat :
4x4m ruutu maksaa 800 €, minimikoko paikalle 4x8m (kaikki alueet)
6x6m  ruutu  maksaa  1600  €,  Sibeliuksenpuiston  anniskelupaikkoja  
vastapäätä Lehmuskujalla (Herkkujentie)
6x8m ruutu  maksaa  2100  €,  Sibeliuksenpuiston  anniskelupaikkoja  
vastapäätä Lehmuskujalla (Herkkujentie)

Ruokamyyjillä paikkakoko on minimissään 6x6m tai 4x8m sillä jokai-
sella ruokamyyjällä pitää olla omat asiakaspaikat.  

 

  Meripäiväkadun käsityöläispaikat:
2x2m ruutu maksaa 200 €

 
 Kiertävän myynninlupa 350 €
 Ilmapalloniput maksavat 300 € / nippu.

- Maksimissaan koko alueelle viisi nippua.

Elintarvikemyyjät!  TMK perii  5 euron elintarvikeilmoitusten käsittelymaksun
jokaiselta  tapahtumaan  osallistuvalta  elintarvikekauppiaalta.  Lisäksi  kaikilta
paikan päällä ruokaa valmistavilta yrittäjiltä peritään 150 euron siivoustakuu-
maksu  paikkamaksun  yhteydessä.  Siivoustakuumaksu  palautetaan  yrittäjille
heti tapahtuman jälkeen, jos kyseinen yrittäjä on huolehtinut paikkansa siivouk-
sen ja jätteiden lajittelun asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. 

5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS: Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa
pystytyksestä. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suori-
tettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Markkinoille tullessa on ehdot-
tomasti ilmoittauduttava markkinatoimistoon, josta järjestyksenvalvojat opasta-
vat omalle myyntipaikalle. Edellytämme, että jokainen kauppias varaa riittävän
määrän  painoja  myyntikojunsa/telttansa  turvallisen  kiinnityksen  takaamiseen
kaikissa  olosuhteissa.  Jokainen  kauppias  vastaa  mahdollisen  puutteellisen
kiinnityksen aiheuttamista vahingoista omalla kustannuksellaan.

6.  TELTTOJEN  KIINNITYKSET: Viime  vuosien  ukkosmyrsky  kokemusten
pohjalta  pelastusviranomaiset  edellyttävät,  että  kaikissa teltoissa on riittävät
painot turvalliseen kiinnitykseen. 

Minimipainot /myyntipaikkakoko:
2x2m vähintään 2 kpl 20 kg:n painoja tai 3 kpl 15 kg:n painoja
4x4m vähintään 3 kpl 20 kg:n painoja tai 4 kpl 15 kg:n painoja
4x8m vähintään 5 kpl 20 kg:n painoja tai 6 kpl 15 kg:n painoja

Kyseisten painojen pitää olla kunnolla kiinnitettävissä tukevasti telttakehikkoon.
Kyseessä voi olla myös esim. iso vedellä täytetty kanisteri, joka sidotaan teltta-
kulmaan vahvalla narulla. Jos teltan voi kiinnittää luotettavasti esim. viereiseen
tolppaan tai kiinteään betonipainoon voidaan irtopainoja vähentää tarpeen mu-
kaan.  Huom! Luonnonkivet  tms.  ilman kiinnitystä olevat  painoratkaisut  eivät
kelpaa. Oikeita teräs- / betonipainoja myydään mm. www.teltat.fi osoitteessa.

7. SÄHKÖISTYS:  Tilapäisen sähköverkon rakennuttaa järjestäjä, mutta mah-
dolliset jatkojohdot (vähintään 20m/myyntipiste) on myyjän itse huolehdittava.
Jos myyntipaikka itsessään tarvitsee oman sähköverkon, niin se pitää raken-
taa sähköurakoitsijan toimesta. HUOM! Maadoittamattomien ja sisäkäyttöön
tarkoitettujen sähkölaitteiden (esim. jatkojohdot ja valaisimet) käyttö on
kielletty tapahtuma-alueella. Jatkojohdoissa tulee olla läpälliset pistorasiat ja
valaisimet tulee olla kotelointiluokaltaan ulosasennettavia. Valaisimien sijoitte-
lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota niiden aiheuttamaan lämpösäteilyyn ja
niiden läheisyydessä olevien materiaalien syttymisherkkyyteen. Tarvittavasta
sähköstä tulee ilmoittaa paikkavarausta tehtäessä.

Sähkömaksut ovat seuraavat: 
220V 1x16A 100€ I 380V 3x16A 150€ I 380V 3x32A 200€. 
Sähkömaksut kerätään markkinapaikalla järjestäjän toimesta.

8. PYSTYTYS-, MYYNTI- JA PURKUAJAT / TAPAHTUMATOIMISTO:
Myyntipaikkojen pystytys voi alkaa tiistaina 25.7.2023 klo 10.00 alkaen ja kaik -
ki paikat on oltava valmiina keskiviikkona 26.7.2023 klo 10.00 mennessä, jol -
loin  myyntikojut  voivat  aloittaa  jo  myynnin,  Meripäivät  aukeavat  klo  12.00.
Muuten myyntiaika alkaa päivittäin torstaista 27.7. lauantaihin 29.7. klo 10.00
ja loppuu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä klo 02.00. Kaikki myyntipaikat
pitää olla purettuna sunnuntaina 30.7.2023 klo 12.00 mennessä

Tapahtumatoimisto on heti  markkina-alueelle  tultaessa selvästi  merkittynä.
Toimisto on avoinna koko tapahtuman ajan ja palvelee kaikissa markkinoihin
liittyvissä asioissa. Markkinatoimiston / markkinavastaavan päivystävä puhelin
on  aina  saatavissa  soittamalla  TMK:n  toimiston  numeroon  020  749  8700
(myös viikonloppuisin).

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

10. ELINTARVIKEMYYNTI-ILMOITUKSET:
Myyntioikeuden varmistamiseksi kaikkien elintarvikemyyjien on 

tehtävä oma ilmoituksensa välittömästi!

KOTKAN KAUPUNKI, Ympäristökeskus
Kotkantie 6, 48200 Kotka puh. (05) 234 4810, fax (05) 234 4815

Terveystarkastaja: 044 702 4808, 040-653 2887
sähköpostiosoite: ymparistoterveys@kotka.fi

Annettujen  tietojen  pohjalta  tapahtumajärjestäjä  tekee  terveysviranomaisille
ns. yhteislistan kaikista tapahtumaan osallistuvista yrittäjistä.

11. KIELLETYT TUOTTEET: ”Parasta ennen” päiväykseltään vanhentuneiden
elintarvikkeiden myynti  on  kielletty!  Kyseisiä  tuotteita  saa  myydä vain  poik-
keustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä erikoisluvalla terveysviran-
omaisten  lausunnon  pohjalta.  Myös  kaikkien  huumeaiheisten  tuotteiden,
kuten korujen, piippujen ja tekstiilien myynti on ehdottomasti kielletty.

12.  PALOTURVALLISUUS: Avotulen  teko  ilman lupaa  on  kielletty.  Kaikilla
avotulta tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä alkusammu-
tuskalusto 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 vaahtosammutin teholuokaltaan vähin-
tään 34 A 183 B. Ta  rkemmat paloturvallisuusohjeet toimitetaan erikseen!  

13. AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI: Katso
kohta 8 ja muina aikoina autojen tuonti alueelle ilman järjestäjän lupaa on eh-
dottomasti  kielletty.  Huoltoajoaika  on  tapahtuman  aikana  klo  6.00-10.00
päivittäin. AJOA EI MUINA AIKOINA SALLITA! Kauppiaiden pysäköintiä var-
ten on osoitettuna erityinen kauppiaspysäköintialue, jonne autot kuuluu siirtää
myyntipäivän ajaksi.

14. SIIVOUS: Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouk-
sesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet jätteet on kulje-
tettava järjestäjien markkina-alueelta osoittamiin jätepisteisiin ja lajiteltava jät-
teet annettujen ohjeiden mukaisesti.

15. NIMIKYLTTI: TMK edellyttää, että kaikilta markkinoille osallistuvilta kaup-
piailta löytyy myyntipisteestään kyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi
ja kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja materiaali on vapaamuotoinen. Koko vä-
hintään A4. Puuttuvasta nimikyltistä veloitamme 5€ tilapäisen kyltin tekomak-
sun.

16. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu nou-
dattamaan näitä osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän edustajan
antamia  ohjeita  ja  määräyksiä.  Myyntipaikkojen  luovuttaminen  kolmannelle
osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. Maksetusta pai-
kasta palautamme asiakkaalle peruutuksen yhteydessä max. puolet paikkahin-
nasta, jos peruutus on tehty 14 vrk ennen ko. tapahtumaa.

17. KALUSTOVUOKRAUS: TMK välittää/vuokraa tarvittaessa myyntipöytiä ja
katoksia. Kalusto varattava mielellään paikkavarauksen yhteydessä.  Hinta esi-
merkkejä koko ajalle: käsityöläispöytä 20€, 2x2m teltta 150€, 4x4m teltta 200€,
4x8m teltta 350€ 

18. HUOM!  Tutustu huolella koronaohjeistukseen. Löydät ajantasaisen tiedo-
tuksen osoitteesta www.markkina.net/korona-tiedotus

Paikkamaksun suorittamalla kauppias sitoutuu noudattamaan kaikkia jär-
jestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita.

Peruutusehdot saat internetistä osoitteesta
www.markkina.net/peruutusehdot.pdf  
tai tiedustelemalla TMK:n toimistolta.
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