
1. JÄRJESTÄJÄ
Porin Kaupunkikeskusta ry yhteistyössä Porin 
kaupungin ja Torikauppiasyhdistyksen kanssa.

2. MARKKINA-ALUE
Porin kaupunkikeskusta: Porin Kauppatori sekä 
Kävelykatu (Yrjönkatu) ja Eetunaukio.

3. PAIKKAVARAUKSET
Myyntipaikkavaraukset ensisijaisesti sähköpostina 
myynti@porikorttelit.fi ja toissijaisesti
044 241 8447 (arkisin klo 9–16).
Torin paikkavaraukset: torivalvoja 044 240 
6230.

HUOM! Ainoastaan eräpäivään mennessä 
maksettu paikkamaksu takaa paikkavarauksen 
pitävyyden!

4. PAIKKAKOOT JA
MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT
Kartan myyntipaikoista löydät porikorttelit.fi
-sivustolta. Paikkamaksu laskutetaan heti
varauksen jälkeen. Hinnat sisältävät 24% ALV.

Kauppatori / puinen myyntikoju

2,5 x 2,2 m — 40€  (32,26€ alv. 0%)

Kojut ovat lukittavia.
Sähkömaksu 13€ (4,03€, alv. 0%) / valovirta 
ja 25€ (8,06€, alv. 0%) / voimavirta.
Lisätietoja kohdasta 6.

Kauppatori / telttapaikat

2x2 m — 14€  (11,29€, alv. 0%)
4x4 m — 28€  (22,58€, alv. 0%)
4x8 m — 56€  (45,16€, alv. 0%)

Sähkömaksu 13€ (10,48€, alv. 0%) / valovirta 
ja 25€ (20,16€, alv. 0%) / voimavirta.
Lisätietoja kohdasta 6.

Eetunaukio / telttapaikat

2x2 m – 35€  (28,23€, alv. 0%)
4x4 m – 70€  (56,45€, alv. 0%)
4x8 m – 140€  (112,90€, alv. 0%)

Sähkömaksu 13€ (10,48€, alv. 0%) / valovirta 
ja 25€ (20,16€, alv. 0%) / voimavirta. 
Lisätietoja kohdasta 6.

Kävelykatu (Yrjönkatu) / telttapaikat

2x2 m – 30€   (24,19€, alv. 0%)
4x4 m – 60€   (48,39€, alv. 0%)
4x8 m – 120€   (96,77€, alv. 0%)

Sähkömaksu 13€ (10,48€, alv. 0%) / valovirta 
ja 25€ (20,16€, alv. 0%) / voimavirta. 
Lisätietoja kohdasta 6.

Myyntiautojen ja -vaunujen myyntipaikat myydään 
metreittäin. 15€ (12,10€, alv. 0%) / metri, 
jokaiselta alkavalta metriltä.

Muut maksut

Ilmapallonmyyntioikeus 26€  (20,97€, alv. 0%)
Kiertävän myynnin lupa 26€  (20,97€, alv. 0%)

5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS
Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa
pystytyksestä. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa
myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelli-
seksi katsomansa muutokset.
Markkinoille tullessa on ilmoittauduttava markkina-
valvojalle, joka opastaa omalle myyntipaikalle.
ÄLÄ PYSTYTÄ TELTTAA ENNENKUIN OLET
TARKISTANUT PAIKAN HEIDÄN KANSSAAN!

Jokaisen kauppiaan on varattava riittävä määrä 
painoja myyntikojunsa/telttansa turvallisen 
kiinnityksen takaamiseen kaikissa olosuhteissa. 
Jokainen kauppias vastaa mahdollisen puutteellisen 
kiinnityksen aiheuttamista vahingoista omalla 
kustannuksellaan. Porikorttelit.fi -sivuilta 
löytyvään yleisötapahtumien telttaturvallisuus-
ohjeeseen on tutustuttava 
huolellisesti.

6. SÄHKÖISTYS
Tarvittavasta sähköstä tulee ilmoittaa paikkavara-
usta tehdessä. Jatkojohdot on myyjän itse
huolehdittava. Huomio: Maadoittamattomien tai
sisäkäyttöön tarkoitettujen (valkoisten) jatkojohto-
jen käyttö on kielletty. Sähkömaksut laskutetaan
paikkamaksun yhteydessä. Lisätietoja kohdasta 4.

7. AIKATAULU
Virallinen myyntiaika on klo 9-18. Markkinavalvoja
tulee paikalle klo 6.00. Tällöin aletaan myös myydä
mahdollisia vapaita paikkoja tulojärjestyksessä.
Etukäteen maksetut paikat on otettava käyttöön
klo 07.00 mennessä, ellei toisin ole etukäteen
sovittu. Järjestäjällä on oikeus myydä maksetutkin
paikat uudelleen, jos paikkaa ei ole otettu käyttöön
määräaikaan mennessä.

8. VARTIOINTI JA VALVONTA
Tapahtuma-aikaan, eikä muina aikoina, ei ole
minkäänlaista valvontaa. Markkinakojun tai
telttapaikan vuokraamiseen ei sisälly vartiointi tai
valvonta. Järjestäjä ei vastaa tuotteiden mahdolli-
sesta katoamisesta, pilaantumisesta tai vahingoit-
tumisesta. Jokaisen markkinamyyjän suositellaan
ottavan vakuutus, joka korvaa mahdollisesti
aiheutuvat vahingot.

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

10. ELINTARVIKEMYYNTI-ILMOITUKSET
Myyntioikeuden varmistamiseksi kaikkien elintarvi-
kemyyjien tulee tehdä etukäteisilmoitus vähintään
4 vrk ennen tapahtumaa ja toimittaa se
huolellisesti täytettynä terveysvalvontaan:

Porin kaupunki
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö
Valtakatu 11, 28100 Pori
Neuvontapuhelin 044 701 3353 (ma-pe klo 9–12)
terveysvalvonta@pori.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 poikkeustapauksissa

tapahtumajärjestäjän myöntämällä erikoisluvalla 
terveysviranomaisten 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 alkusammutuskalusto eli
vähintäänkin sammutuspeite ja vuoden sisällä
tarkastettu 6 kg:n 27A 144BC käsisammutin.
Yhdessä 4x4m myyntipisteessä saa olla nestekaa-
sua max 25 kg. Varapulloja ei saa säilyttää
myyntipisteessä. Autossa saa varastoida nestekaa-
sua enintään 25 kg.

13. AUTOJEN AJAMINEN
MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI
Autojen ajo markkina-alueelle on sallittua vain
pystytystä varten klo 08.30 saakka ja purkua
varten klo 18.00 alkaen. Muina aikoina autojen
tuonti alueelle ilman järjestäjän lupaa on ehdotto-
masti kielletty.

14. SIIVOUS
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikko-
jensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois
lähtiessään. Kaikki kertyneet jätteet on kuljetetta-
va järjestäjien osoittamiin roska-astioihin.

15. NIMIKYLTTI
Järjestäjä edellyttää, että kaikilta markkinoille
osallistuvilta kauppiailta löytyy myyntipisteestään
kyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja
kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja materiaali on
vapaamuotoinen, (koko vähintään A4).

16. YLEISET MÄÄRÄYKSET
Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu
noudattamaan näitä ehtoja 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. tapahtumaa.

17. KALUSTOVUOKRAUS
Järjestäjällä ei ole kalustovuokrausta.

18. MAINONTA
Markkinoita mainostetaan paikallisessa mediassa,
Porikorttelit.fi -verkkosivuilla ja Porikorttelien
Facebook-profiilissa.

19. MAJOITUS
Porista ja Porin seudulta löytyy runsaasti eri
hintaisia majoitusvaihtoehtoja hotelleista mökkeihin
ja leirintäalueisiin.

Lisätietoja majoituksesta: www.visitpori.fi

Paikkamaksun suorittamalla 
kauppias sitoutuu noudattamaan kaikkia 
järjestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita.

Porin kaupunkikeskusta ry

 044 241 8447 
 myynti@porikorttelit.fi 

Markkinavalvoja: 044 240 6230
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