
RAATIHUONEEN JOULUTORI 
Raatihuoneentorilla 
29.11.-20.12.2020 
 
Aukioloajat  
ma-pe klo 14.00-20.00 
la-su klo 10.00-16.00 
 
SOPIMUSEHDOT 
 
1. JÄRJESTÄJÄ 
Haminan kaupunki 
Puistokatu 2 
49400 HAMINA 
 
2. TAPAHTUMA-ALUE 
Osittain suljettu Raatihuoneentori risteyskohdista. Ajoneuvoliikenteelle auki olevat katuosuudet ovat: Maariankatu,  
Kasarminkatu ja Kadettikoulunkatu. Muutokset mahdollisia. 
 
3. PAIKKAVARAUKSET / PAIKKAMAKSUT 
Myyntipaikan varaajan on täytettävä lomake, jonka perusteella häneen ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Yhteyden-
oton jälkeen paikkavaraus vaatii kirjallisen vahvistuksen sähköpostitse määräaikaan mennessä. Myyntipaikan varaajalla  
on 1vrk aikaa hyväksyä tai vapauttaa hänelle tarjottu myyntipaikka. Jos myyntipaikan varaaja ei vahvista varaustaan tai  
vapauta hänelle tarjottua myyntipaikkaa 1 vrk sisään, katsotaan tarjouksen rauenneen ja myyntipaikan vapautuneen  
seuraavalle myyjälle. Jos myyjälle tarjottavan myyntipaikan myyntiaikaan on alle 7vrk, myyntipaikkaa voidaan tarjota  
useammalle henkilölle samaan aikaan. Tällöin ensimmäisenä vastannut ja varauksensa vahvistanut saa myyntipaikan.  
 
Myyntipaikkojen varaaminen aloitetaan 19.10.2020. Myyntipaikat ovat haettavissa myyntitorin viimeiseen päivään 
(20.12.2020) asti tai niin kauan kuin myyntipaikkoja riittää. Myyntipaikkoja jaettaessa huomioidaan ilmoittautumisjärjes-
tys. Lopullisen valinnan myyntipaikkojen jakamisesta tekee kuitenkin Haminan kaupunki myyntiartikkeleiden sekä haetta-
van myyntiajan pituuden perusteella. Myyntipaikat ja -ajankohdat pyritään jakamaan niin, ettei samankaltaisia tuotteita 
ole liian paljon samana myyntiajankohtana myynnissä. 
 
Myyntipaikkojen minimivarausaika on kaksi päivää. Viikonlopun la-su päivät tulee varata kerralla molemmat. Myyjät voivat 
varata myyntipaikan myös yhdessä ja sopia myyntipäivistä keskenään. 
 
Myyntipaikat ovat ilmaisia. Jos myyntipaikka jää käyttämättä eikä varausta peruta 7vrk ennen myyntiajan alkamista,  
varaajalta peritään 50€ + alv. 24 % käsittelymaksuja. 
 
4. MYYNTIPAIKAT 
Myyntipaikat ovat 3×2m kokoisia mökkejä. Mökit on jaettu väliseinällä kahdelle eri myyjälle. Kummallakin myyjällä on  
käytössään noin 1,5mx2m tila. Mökin kumpaankin myyntipaikkaan on oma sisäänkäynti. Myyntiluukun edessä on pisara-
suoja. Myyntimökeissä on valaistus ja sähköt. Myyntimökkeihin on saatavilla lukot Haminan kaupungin järjestämänä.  
Myyjät itse voivat halutessaan koristella kojua jouluiseksi omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan. 
 
Tapahtuman johtoajatuksena on käsityöläisyys. Myyntipaikojen varaamisessa etusijalla ovat tapahtumalle annetun  
teeman mukaista tuotetarjontaa myyvät myyjät. Myös yleishyödyllinen toiminta sekä yhdistystoiminta huomioidaan 
myyntipaikkoja jaettaessa. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa paikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa 
muutokset.  
 
Tapahtumajärjestäjän toimesta alueella on yövalvonta. Tapahtumajärjestäjä ei vastaa kuitenkaan myyntitavaroiden,  
rakenteiden tms. vioittumisesta ja/tai katoamisesta.  
 
5. MYYNTIPAIKKAEHDOT 
Jokainen tapahtumaan tuleva myyjä vastaa itse omasta toiminnastaan, myyntituotteistaan sekä niiden myynnistä,  
sisällöstä, turvallisuudesta, tuotteiden säilyvyydestä ja vakuutuksista. 
  



 
6. LUVAT (ELINTARVIKEILMOITUKSET JA ARPAJAISET) 
Paikkavaraaja/myyjä vastaa ja hankkii tuotteiden esittelyyn sekä myymiseen ja muuhun omaan toimintaansa tarvittavat 
ilmoitukset ja luvat viranomaisilta. Mikäli myyntiartikkeli/toiminta liittyy arvontaan, vastaa myyntipaikan vuokraaja  
arpajaisiin liittyvistä mahdollisista lupatoimenpiteistä.  
 
Mikäli myyntiartikkelina on elintarvikkeita, tulee myyjien itse etukäteen antaa täydellinen luettelo myytävistä tuotteista 
Haminan kaupungin terveystarkastajalle os. Puistokatu 2, 49400 Hamina. Puh. 0400 268 633 tai 040 199 1270 tai  
terveystarkastaja@hamina.fi. Päiväykseltään vanhentuneiden elintarvikkeiden myynti on kielletty! 
 
7. AIKATAULU / ALUEELLA RAKENTAMINEN 
Autojen ajaminen myyntialueelle on tapahtuma-aikana sallittu seuraavasti:  
ma-pe klo 12.00-13.30 ja klo 20.15-21.15 
la-su klo 8.00-9.30 ja klo 16.15-17.15 
Huoltoajo tapahtuu Kirkkokadun kautta. 
Raatihuoneentorin myyntialueelle ei saa pysäköidä autoja tapahtuma-aikana! 
 
8. SIIVOUS 
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa perussiivouksesta. Myyntipaikka tulee luovuttaa samassa  
kunnossa kuin missä se oli vuokra-ajan alkaessa. Mikäli paikka joudutaan siivoamaan Hamina kaupungin toimesta,  
veloitetaan siitä 50,00 € + alv. 24 %.  
 
9. YLEISET JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 
Tulenkäyttö, tupakointi myyntimökeissä/ niiden välittömässä läheisyydessä ja myyntipaikan levittäminen kulkuväylille on 
kielletty.  
 
Myyntipaikan varaaja sitoutuu omalta osaltaan noudattamaan hallituksen, THL:n sekä AVI:n suosituksia, ohjeistuksia ja 
linjauksia. Myyntipaikan varaajan tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvavälin (1-2m) säilymisestä 
myyjän ja asiakkaan välillä. Tapahtumajärjestäjä suosittelee myös oikeanlaista kasvomaskin ja/ tai kasvovisiirin käyttämistä 
sekä käsihuuhteen varaamista asiakaskäyttöön. Kipeänä tai edes lieväoireisena tapahtumaan ei saa tulla myymään.  
 
10. MAINONTA 
Myyntitoria markkinoidaan osana Haminan kaupungin joulunajantapahtumia mm. alueen lehdissä, nettisivuilla  
www.hamina.fi sekä Haminan kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus käyttää ottami-
aan kuvia sekä myyjien erikseen toimittamia kuvia ja lisätietoja tapahtuman markkinoinnissa edellä mainituissa kanavissa.  
 
11. TIETOSUOJA 
Myyntipaikan varaaja on lukenut ja hyväksynyt Haminan kaupungin tietosuojaselosteen. Paikkavaraajan antamia tietoja 
käsitellään tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. 
 
12. FORCE MAJEURE 
Tämä sopimus katsotaan pätemättömäksi ja kumpikin osapuoli vapaaksi vastuusta, jos sopimus jää täyttämättä  
force majeure -esteen, kuten sodan, mellakan, korona -pandemian jne. vuoksi.  
 
 
 
Täyttämällä myyntipaikkavarauslomakkeen myyntipaikan varaaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita ja määräyksiä. 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Myyntipaikkailmoittautuminen on sitova vasta, kun myyntipaikan 
varaaja ottaa vastaan hänelle ehdotetun myyntipaikan. 
 


