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TIKKURILAN VAPPUMARKKINAT  

29.4., 30.4., 1.05.23 ( la, su, ma) 
 klo 9.00-16.00 

 
MARKKINA-ALUE: 
Alue käsittää kävelykadun Tikkuraitti, uuden torin Tikkurilantori, sekä Asematien alueineen mahdollisuuksien mukaan. 
 
MYYNTIPAIKKOJEN HINNAT /3 pv 

2x2 m ennakkohinta   40 € (1 pv)   80 €  (2 pv)     100 € (3 pv)  
3x3 m ennakkohinta   60 € (1 pv)  120 € (2 pv)     180 € (3 pv)  
4x4 m ennakkohinta   70 € (1 pv)  140 € (2 pv)     200 € (3 pv) 
4x8 m ennakkohinta  130 € (1 pv) 250 € (2 pv)     320 € (3 pv) 

 
Sähkö:  Valovirta     20,00 € voimavirta 3x16 A        40,00,  €, 3x32 A        75,00 €, 3x63 A      150,00 € 

 
Hinnat sisältävät alv:n 24 %. 
Sähkömaksut maksetaan tilille tai kerätään markkinapaikalla järjestäjän toimesta. Edellytämme säännösten mukaisia ulkokäyttöön tarkoitettuja, maadoitettuja sähkölaitteita 
ja – johtoja, luokitus IP44, esim. valkoiset jatkojohdot eivät kelpaa ulkotiloissa. Johdot tulee peittää kumimatoilla jos ne ovat vedetty kulkukäytävien poikki tai jos ne voivat aiheuttaa 
kompastumisia esim. ruokailutilojen yhteydessä.  
 
Kielletyt tuotteet:  
Ei saa myydä royalty tuotteita  ilman a.o. yrityksen lupaa. tai kiellettyjä erityisiä tuotteita. Ilmaistuotteita ei saa jakaa, jos markkina alueella kauppias edustaa k.o. tuotetta.  
 
Peruutukset, muutokset  
Ellet pääse paikalle, ilmoita siitä mahdollisimman pian. Jos jo maksettu paikka peruutetaan myöhemmin kuin viikkoa ennen tapahtumaa, emme palauta maksua ellei kyseessä ole 
lääkärintodistuksella varmistettu sairastapaus. Jos koko tapahtuma joudutaan perumaan tai keskeyttämään ydintuhon, sodan, kriisin, terroriteon, poikkeuksellisen luonnontapahtu-
man kuten voimakas myrsky, suuronnettomuuden, pandemian, lainsäädännön muutoksen tai viranomaismääräysten takia niin paikkamaksuja ei palauteta. 
  
ILMOITTAUTUMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN: 
Paikkojen luovutus alkaa klo 6.00 - 8.00, minkä jälkeen vapaaksi jääneet paikat luovutetaan jonossa oleville. Varmistettuasi myyntipaikkasi järjestyksen valvojilla olevasta listasta 
voit aloittaa myyntipaikan pystytyksen. 
 
MYYNTIAIKA markkina päivinä klo 9.00 – 16.00. Autojen ajo alueelle on sallittua vain pystytystä varten klo 8.30 asti.  Myyntiajan päätyttyä autot saa ajaa myyntialueelle vasta klo 
16.00, jotta toisten kaupanteko ei häiriintyisi.  Myyntipaikkojen on oltava tyhjät klo 18.00 mennessä.  Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä. Järjestäjillä on oike-
us tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Edellytämme, että jokainen kauppias varaa riittävän määrän painoja myyntikojun-
sa/telttansa turvallisen kiinnityksen takaamiseen KAIKISSA olosuhteissa. Jokainen kauppias vastaa mahdollisen puutteellisen kiinnityksen aiheuttamista vahingoista omalla kustan-
nuksellaan, tulee olla voimassaoleva vakuutus. Kevyet pika- ja pop up teltat, sekä tilapäisrakenteet (pl. ammattimaiset esiintymislavat ja rakenteet, joista erillinen kirjallinen pystytys-
todistus) tulee varustaa vähintään valmistajan ohjeiden mukaisilla painoilla, sekä kiinnityksillä. Mikäli selkeää valmistajan ohjetta ei ole, tulee noudattaa pelastustoimen ohjeistusta.  
 
Hyvän ”kauppiastavan” noudattaminen; esitteiden jako ja aatteen esittely on sallittu ainoastaan omassa esittelypisteessä tai sen välittömässä läheisyydessä. Paikan lunastamien ei 
oikeuta ketään lähettämään esitteiden jakajia ympäri aluetta.  
 
SIIVOUS JA JÄTTEET: 
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään.  Kaikki  
kertyneet jätteet on kuljetettava järjestäjän markkina-alueelta osoittamaan roskalavaan ja lajiteltava jätteet annettujen  
ohjeiden mukaan. EDELLYTÄMME myyntipaikan tyhjentämistä yön ajaksi. Järjestäjä ei vastaa ilkivalta- ym. vahingoista. 
 
ELINTARVIKEMYYJÄT: 
Elintarvikemyyjillä ja valmistajilla tulee olla oma valvonta suunnitelma  mukana. Myynti- ja valmistuslaitteiden tulee olla kotipaikkakunnan terveysviranomaisten hyväksymiä. Pyy-
dämme kiinnittämään erityistä huomiota pakkauksiin, päiväyksiin ja hintamerkintöihin. Säilytys-/kuljetuslämpötilat ovat myös useiden tuotteiden osalta määrättyjä.  Ohjeistus 
kauppiaille, tehkää aina jatkossa itse tiedottamista Vantaan ympäristökeskukselle hyvissä ajoin sähköisesti lomakkeella https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/luvat-ja-
ilmoitukset tai vähintään osoitteeseen ulkomyynti@vantaa.fi  Lain mukaan elintarviketoimijan on tehtävä tiedotus viimeistään 4 arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. Periaatteessa 
myyntipäivän aamuna tehtävä tiedotus on jo pahasti myöhässä. Tiedotus on kuitenkin tehtävä. Laki antaa valvonnalle myös mahdollisuuden sanktioihin, jos tiedotusvelvollisuus 
laiminlyödään.  
 
PALON TORJUNTA: 
Kaikissa myyntipisteissä, joissa on kaasu- tai muu avotulta käyttävä laite, on oltava vähintään 27A 144BC teholuokan 6kg:n käsisammutin sekä sammutuspeite 
(120cmx180cm).  Nestekaasua saa 4x4 m myyntipisteessä olla ainoastaan yksi 11kg:n pullo/kaasulaite. Kaasua max 27 kg. Isommassa, kuten 4x8m teltassa kaasua yht. max 
50 kg. Varapullot on säilytettävä muualla, esim. autossa (max  5 kg) tai torilla sijaitsevassa kaasupullokaapissa (torin JV hoitaa). Lisäksi tulee kiinnittää huomiota turvaetäisyy-
teen: kaasu – syttyvät materiaalit.  Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja järjestyksenvalvojat valvovat määräysten noudattamista. 
 
YLEISET MÄÄRÄYKSET: 
 
Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Myyntipaikkojen luovut-
taminen kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. 
Paikkamaksun suorittamalla kauppias sitoutuu noudattamaan kaikkia järjestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita. Pidätämme oikeuden perustietojen muutoksiin. 

 
 

TERVETULOA TEKEMÄÄN KAUPPOJA SUOMEN TOISEKSI SUURIMMAN RAUTATIEASEMAN VÄLITTÖMÄÄN LÄHEISYYTEEN! 
 

VANTAAN TORIKAUPPIASYHDISTYS RY 
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