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MUIKKU & POTTU KALAMARKKINAT 

Lappeenrannan satamatori 

 

 

MARKKINASÄÄNNÖT: 

 

- Markkinoilla saa myydä kalaa ja kalajalosteita kaikissa muodoissa. 

- Muita elintarvikkeita. 

- Muita artikkeleita sopimuksen mukaan. 

- Ruoka-annosten valmistajat (loimutus, paellapannuilla paistajat yms. )  

Alusta on aina suojattava niin hyvin, ettei öljyä tai rasvaa pääse valumaan maahan. 

Mikäli tätä sääntöä ei noudateta, peritään paikan vuokraajalta todelliset puhdistuskustannukset. 

- Jokainen myyjä vastaa itse laitteidensa kunnosta ja hyväksynnästä. Mikäli viranomaiset 

poistavat jonkun myyjän epäsiisteyden tai muun syyn takia, ei paikanmaksua palauteta. 

- Järjestäjä pidättää itsellään yksinmyyntioikeudet buffettoimintaan, keittoruokailuun, makkaran, 

muurinpohjalettujen, oluen, virvoitusjuomien ja jäätelön myyntiin. 

- Huomio ruoka-annosten valmistajat ja myyjät! Kaikkiin ruoka-annoksiin täytyy jossain 

muodossa sisältyä kalaa. 

- Ruoka-annosten myyjillä täytyy olla vähintään 4x8m paikka, josta puolet pitää olla ruokatilana. 

- Myyntipaikkoja myydään vain kahdeksi päiväksi, yhden päivän hintoja ei ole! 

- Kaikilla kauppiailla jotka käyttävät avotulta, täytyy olla alkusammutuskalusto. Vähintään kuuden (6) 

kilon jauhesammutin, sekä palopeitto. Palopeiton täytyy olla puhdas. 

- Paikan varanneille lähetetään kartta varaamastaan paikasta, sekä lasku paikanmaksua varten. 

- Yövartiointi on järjestetty pe-la sekä la-su yölle. Vartiointi sisältyy paikan hintaan. Järjestäjä ei 

kuitenkaan vastaa kadonneista tai rikkoontuneista tavaroista. 

- Paikkojen rakentamisen voi aloittaa perjantaina klo 13.00 jälkeen. 

- Myyntiaika lauantaina klo 9.00 – 16.00 ja sunnuntaina klo 9.00 – 16.00. 

- Autojen pysäköinti myyntialueella on markkinoiden aikana ehdottomasti kielletty, siis kaikki 

autot pois klo 9.00 mennessä ja sunnuntaina saa autot ajaa torialueelle klo 16.00 alkaen. 

- Järjestäjillä on oikeus rajoittaa kauppiaitten määrää. 

- Ennakkomaksua ei palauteta eikä voi siirtää. Myyntipaikkaa ei myöskään saa luovuttaa 

kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjien lupaa. 

- Kaikki myynti ja esittely tulee tapahtua omassa myyntiruudussa. Kiertomyynti/esittely on 

ehdottomasti kielletty! 

 

 

Huom! Muista maksaa lasku eräpäivään mennessä, koska eräpäivän jälkeen paikat myydään 

niitä haluaville. 

 

 

Markkinaterveisin, 

 

Pekka Kauria 

0405737272 

elvi.kauria@gmail.com / toimisto@lum.fi  

 

 

Ps. Ilmoitukset elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä toimitettava 

ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi 2 viikkoa ennen tapahtumaa. 
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