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Iitin kunta Kuulutus

Tekninen lautakunta 19.03.2018

Kausalan torin myyntipaikkojen vuokraus v. 2018

 Vuonna 2017 Kausalan torin vuosi-/kausipaikan vuokranneilla on oikeus
vuokrata sama toripaikka uudestaan v. 2018 maksamalla toripaikkamaksu
16.4.2018 mennessä (kahvila- ja jäätelökioskipaikka) ja 15.5.2018
mennessä (muut paikat). Em. päivämäärien jälkeen toripaikat ovat vapaasti
vuokrattavissa.  Kahvila- ja jäätelökioskialueen vuokrat laskutetaan,
eräpäivä 16.4.2018 kolmasosa, 30.6.2018 kolmasosa ja 31.8.2018 loput.

 Paikkamaksut (sis. alv:n 24 %) ovat teknisen lautakunnan päätöksen
13.3.2018 § 21 mukaan seuraavat:

1. markkinatiistai  aj. 1.6.2018 - 31.5.2019
- 65 euroa/vuosi/paikka 
- 12 euroa/päivä/paikka 

2. lauantaitori aj. 1.6.2018 - 31.5.2019
- 165 euroa/vuosi/paikka 
- 6,00 euroa /päivä/paikka
- myyntiauto (linja-auto tai vastaava) 22 euroa/päivä

3. muu kuin varsinainen toripäivä aj. 1.6.2018 - 31.5.2019
- 6,00 euroa /päivä/paikka 
- myyntiauto (linja-auto tai vastaava) 22 euroa/päivä

4. sähköpistokkeen vuokra aj. 1.6.2018 - 31.5.2019
- 6,00 euroa /päivä, ellei muuta päätetty 

5. kahvila-alueen vuokra kesäkausi 2018
- 165 euroa (sis. sähkön sekä veden ja jäteveden torin liittymästä)
- käyttö pari päivää viikossa

6. jäätelökioskialueen vuokra kesäkausi 2018
- 520 euroa (sis. veden ja jäteveden torin liittymästä)
- sähkö mittauksen mukaan 

7. esiintymislava
- esiintymislavasta ei peritä erillistä vuokraa, esiintymislava on
toritapahtumien järjestäjien käytössä. Sen käyttö edellyttää kuitenkin
järjestettyä ohjelmaa.

  Paikkamaksut maksetaan joko torivalvojalle tai Kunnantalon
yhteispalvelupiste Monitoriin os. Rautatienkatu 20, Kausala, puh. 02061
59618, av. ma klo 8.00 - 17.00, ti-pe 8.00 - 15.00. Kahvila- ja
jäätelökioskipaikat laskutetaan.
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 Kausalan torilla on tiistaimarkkinat joka kuukauden 1. arkitiistai klo 7.00 -
14.00, lauantaitori joka lauantai (lauantain sattuessa pyhäpäiväksi edellinen
arkipäivä) klo 8.00 - 13.00 ja iltatori kesäkeskiviikkoisin (kuukauden 2. ja
3. keskiviikko) klo 16 - 19. Toripaikkoja voi vuokrata muinakin aikoina.
Lisätietoja saa torivalvoja Hannu Ojalalta puh. 040 541 2982.
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