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PORVOON KAUPUNGIN MARKKINASÄÄNNÖT 
 
Markkinapaikan varaaminen ja maksaminen 

 

Vahvistaakseen markkinoille tulon, on markkinakauppiaan oltava yhteydessä markkina-
asiamieheen. Markkinapaikat jaetaan aikaisempien vuosien paikkojen mukaan ja 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen aikataulu ja takaraja ilmoitetaan Porvoon 
kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.porvoo.fi/markkinat. Maksu 
markkinapaikasta kerätään markkinoiden alkamisvaiheessa pankkikorttimaksupäätteellä 
markkinatoimistossa. Markkina-asiamiehellä on oikeus neuvotella markkinoiden järjestäjän 
puolesta markkinamyyjien kanssa ja päättää paikoista. Kauppiaat voivat varata paikan sekä 
syys- että kevätmarkkinoille tai ainoastaan syys- tai kevätmarkkinoille. 

 

Myyntipaikan hallinta ja luopuminen 
 

Jos myyntipaikan varannut kauppias jättää myyntipaikkamaksun maksamatta, menettää hän 
oikeuden ko. myyntipaikkaan. Ko. myyntipaikka annetaan jonotuslistalla olevalle uudelle 
yrittäjälle. Myyntipaikan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ja johtaa paikan 
menetykseen. Lunastamattomista myyntipaikoista voi kysellä markkinapäivänä markkina-
asiamieheltä. 
 
Myyntipaikan perustaminen ja purkaminen 

 

Myyntipaikka on varustettava kauppiaskyltillä, josta ilmenee yrityksen nimi, kotipaikka ja  

yh teystiedot. 
 
Myyntitoiminta tulee sovittaa vuokrattuun ruutuun siten, ettei mikään osa myytävistä  
tuotteis ta tai myyntiteltasta tai – katoksesta ylitä myyntiruudun rajoja. Myyntiruutujen väliset  
käytävät on pidettävä avoinna. 

 
Markkinoiden päätyttyä ovat myyntiteltat ja -laitteet purettava ja vietävä pois markkina- 
alueelta klo 19 mennessä, jotta torin siivous voidaan suorittaa koneellisesti koko  
myyntipaik ka-alueen osalta. 

Kaupunki ei ole korvausvelvollinen varatun paikan käytön estymisestä (esim. putkirikko). 
Em. tapatuksessa kaupunki osoittaa paikanvuokraajalle toisen paikan. 

 
Terveys ja turvallisuus 
 
Markkinamyyjien on noudatettava voimassa olevia viranomaisen antamia paikallisia 
terveysturvallisuusohjeita tarttuvien tautien ehkäisemiseksi. Porvoon kaupungilla on oikeus 
perua markkinat, mikäli terveysturvallisuus vaatii sitä mm. yleisötilaisuuksista annettujen 
ohjeiden vuoksi. 
 
Markkinoiden järjestäjä vastaa järjestyksenvalvonnasta. Hintaan sisältyy yleinen vartiointi, 
joka ei koske yksittäisiä myyntikojuja. 

http://www.porvoo.fi/
http://www.borga.fi/
http://www.porvoo.fi/markkinat
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Sähkö 
 

Sähkön käyttö on rajattava vain välttämättömiin tarpeisiin. Isojen halogeenilamppujen (500 
W) ja lämmityspuhaltimien käyttö on kielletty. Voimavirtaa (16A) on myös saatavana. 
Sähköstä peritään erillinen maksu (ks. Myyntiajat ja paikkojen hinnat). 
 
Myyntiajat ja paikkojen hinnat 
 
Myyntiaika on 7–18. Myyntipaikoille voi sijoittua jo edellisenä iltana klo 18 jälkeen. 
 

• Myyntipaikat 4 x 4 m tai 6 x 4 m  
(myös rinkelipaikat ja ilmapallonmyynti)    125 €/ markkinat 

• Myyntipaikat 2 x 2 m       85 €/ markkinat 

• Myyntipaikat, 4 x 4 m tai 6 x 4 m, perjantaipaikka   70 €/markkinat 

• sähkö (valaistus)       40 €/markkinat 

• sähkö (kylmälaitteet)       60 €/markkinat 

 

Elintarvikkeiden myynti 
 

Päiväykseltään vanhentuneita tuotteita ei saa myydä. Ilmoitus liikkuvan 
elintarvikehuoneiston käyttöön ottamisesta on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen 
aiottua toimintaa. Ammattimainen elintarvikkeiden myynti edellyttää ilmoitettua 
elintarvikehuoneistoa. Ilmoitusvelvollisuus koskee uusia elintarvikemyyjiä. Aikaisemmin 
Porvoon markkinoilla elintarvikkeita myyneet ilmoitetaan kootusti 
Ympäristöterveydenhuoltoon. Todistuksen on oltava myyntipisteessä tarkistettavissa. 
Elintarvikemyynnistä ulkopaikkakunnalla on tiedotettava viimeistään neljä päivää ennen 
aiottua myyntiä. 
 
Huomioitavat asiat: 

• Elintarviketyöntekijöiden käymälä pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevien 
myyjien käytössä 

• Myyntiteltassa on vähintään kolme seinää ja katto 

• Varaa käyttöön riittävästi verkostovettä (tai tutkittua kaivovettä) 

• Tarkista sähkön riittävyys sekä kylmä- että kuumalaitteille (varmista lakisääteiset 
lämpötilojen raja-arvot) 

• Varaa asiakkaille riittävästi roska-astiota 

• Vie jätteet keräyspisteeseen ja jätevedet myyntipäivän jälkeen jätevesiviemäriin 

• Ruokamyynnin tukitiloista myyntipisteeseen tarkistettavaksi valvontaviranomaisen 
todistus tai tarkastuspöytäkirja 

 
Pysäköinti ja huoltoajo 

 

Markkinakauppiaille varattavasta maksullisesta pysäköintialueesta tiedotetaan 
internetsivujen kautta. Markkina-alueella on huoltoajo sallittu vain myyntiaikojen 
ulkopuolisena aikana. 

http://www.porvoo.fi/
http://www.borga.fi/

