
Myyntipaikka ja käyttöaika: 

• Kaupungilta vuokrattu joulukuusien myyntipaikka on käytettävissä 10.12. - 24.12.2021 välisenä aikana sekä
optiona vuosina 2022 ja 2023 päivittäin klo 7 – 21, paitsi jouluaattona klo 7 – 16. Muu myynti paikoilla on kielletty.

• Myyntipaikka luovutetaan myyjän käyttöön siinä kunnossa kuin se on.

• Kukin kuusenmyyjä on velvollinen selvittämään itselleen myyntipaikan tarkan sijainnin.

• Myyntipaikalla on oltava näkyvillä kyltti, josta on käy ilmi myyntipaikan kaupungilta vuokranneen myyjän nimi ja
yhteystiedot.

• Tarvittaessa kaupungilla on oikeus siirtää myyntipaikkaa myös kesken vuokra-ajan eikä tällaisessa tapauksessa
kuusenmyyjällä ole oikeutta saada korvausta mahdollisesta myynnin menetyksestä.

• Kaupungin infran lupatarkastajilla ja muilla viranomaisilla on oikeus tarvittaessa antaa myyntipaikkaa koskevia
yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä. Em. viranomaisilla on myös perustellusta syystä oikeus poistaa myyjä
myyntipaikalta ja keskeyttää hänen myyntitoimintansa (myös optio vuosien osalta) ilman, että käyttämättä
jääneestä myyntiajasta suoritettaisiin miltään osin vuokranpalautusta.

Rajoitukset: 

• Myyntipaikkaa ei saa siirtää, edelleen luovuttaa tai vuokrata toiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle.

• Myyntipaikalla mahdollisesti olevia istutuksia tai laitteita ei saa vaurioittaa. Istutusten, liikennemerkkien tms.
käyttäminen myytävien kuusien tukena on kielletty. Kuusia tai myyntitelineitä ei saa ”istuttaa” maahan siten, että
maahan tehdään reikä. Myyntipaikan vartioinnista vastaa kukin kuusenmyyjä itse.

• Myyntipaikan läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevalle muuntamolle, pumppaamolle, jakokaapille tms.

kunnallistekniselle laitteelle pitää olla tarvittaessa esteetön pääsy.

Siistiminen: 

Myyntipaikka ja sen lähiympäristö tulee jatkuvasti pitää siistissä kunnossa ja paikalta tulee päivittäin kuljettaa pois roskat, 
oksat, kuusenjätteet yms. Myyntiajan loputtua tulee paikka tyhjentää ja jättää se ympäristöineen siistiin kuntoon 

24.12.2021 klo 16 mennessä uhalla, että kaupunki siivoaa jäljet myyntipaikan vuokraajan kustannuksella.  

Pysäköinti: 

Kaikkien myyntipaikkojen vuokraajat vastaavat ajoneuvojensa pysäköintimaksuista. Ajoneuvoja tai peräkärryjä ei saa 

pysäköidä kevyen liikenteen väylille tai nurmialueille.  

Lisätietoja: 

Infran lupavalvoja, Jani Mantere, p. 040 576 8822 tai jani.mantere@hameenlinna.fi 
Infran lupatarkastaja, Satu Sihvonen, p. 040 869 6453 tai satu.sihvonen@hameenlinna.fi 

KUUSENMYYNTIPAIKKOJEN EHDOT 2021 - 2023 

• Voittaneiden tarjouksien laskutuksessa seurataan Hämeenlinnan kaupungin yleisiä laskutusperiaatteita.
Myyntipaikat maksetaan laskua vastaan, kun valinnasta tehty virkamiespäätös saa lainvoiman vuoden 2021
osalta.

• Myyntipaikan voittavalla taholla ei saa olla erääntyneitä maksusuorituksia Hämeenlinnan kaupungille.

Laskutus:
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