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Iitin kunta Kuulutus 36/13.3.2020

Tekninen lautakunta 13.03.2020

Kausalan torin myyntipaikkojen vuokraus v. 2020

 Kausalan torin myyntipaikkojen paikkamaksut (sis. alv:n 24 %) ovat
teknisen lautakunnan päätöksen 3.3.2020 § 18 mukaan seuraavat:

1. markkinatiistai  aj. 1.6.2020 - 31.5.2021
- 65 euroa/vuosi/paikka 
- 12 euroa/päivä/paikka 

2. lauantaitori aj. 1.6.2020 - 31.5.2021 (ei koske
KymiRing-suurtapahtuma-aikoja)
- 165 euroa/vuosi/paikka 
- 6,00 euroa /päivä/paikka
- myyntiauto (linja-auto tai vastaava) 22 euroa/päivä

3. muu kuin varsinainen toripäivä aj. 1.6.2020 - 31.5.2021 (ei koske
KymiRing-suurtapahtuma-aikoja)
- 6,00 euroa /päivä/paikka 
- myyntiauto (linja-auto tai vastaava) 22 euroa/päivä

4. sähköpistokkeen vuokra aj. 1.6.2020 - 31.5.2021 (ei koske
KymiRing-suurtapahtuma-aikoja)
- 6,00 euroa /päivä, ellei muuta päätetty 

5. kahvila-alueen vuokra kesäkausi 2020 (kausipaikka ei ole voimassa
KymiRing-suurtapahtuma-aikoina)
- 165 euroa (sis. sähkön sekä veden ja jäteveden torin liittymästä)
- käyttö pari päivää viikossa

6. jäätelökioskialueen vuokra kesäkausi 2020
- 520 euroa (sis. veden ja jäteveden torin liittymästä)
- sähkö mittauksen mukaan 

7. esiintymislava (ei koske KymiRing-suurtapahtuma-aikoja)
- esiintymislavasta ei peritä erillistä vuokraa, esiintymislava on
toritapahtumien järjestäjien käytössä. Sen käyttö edellyttää kuitenkin
järjestettyä ohjelmaa.

8A. KymiRingin suurtapahtuma-ajat (yksi toimija)
-  Mikäli kunta vuokraa koko torialueen ulkopuoliselle toimijalle
suurtapahtuman ajaksi, on hinta MotoGB -tapahtuman aikana (pe – su)
1.000 euroa ja muina suurtapahtumaviikonloppuina 800 euroa. Tällöin
vuokralainen on vastuullinen toimija ja vastaa mm. tapahtuman
koordinoinnista, paikkojen hinnoittelusta ja maksujen perimisestä, alueen
siivoamisesta ja jätehuollosta sekä lupien hankkimisesta. Tällöin vuosi- ja
kausipaikat eivät ole voimassa, lukuun ottamatta kesäkaudeksi kiinteästi
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asennettua jäätelökioskia. Koko torialuetta koskeva varausvahvistus ja
maksu tulee suorittaa kunnalle etukäteen kuusi viikkoa ennen tapahtumaa.
Kadun mahdollisesta sulkemisesta tulee anoa ja saada erillinen päätös.
Samoin mahdollisesta Kunnantalon piha-alueen käytöstä tulee anoa ja saada
erillinen päätös.  

8B. KymiRingin suurtapahtuma-ajat (kunta kerää toripaikkamaksut)
- Mikäli toria ei vuokrata kokonaisuudessaan yhdelle ulkopuoliselle
toimijalle, kunta perii edellä olevien kohtien 2 - 4 maksut MotoGP:n aikana
kolminkertaisina/paikka/päivä ja muina suurtapahtuma-aikoina
kaksinkertaisina/paikka/päivä. 

9. Toripaikkojen maksaminen ja vuokrauksen uusiminen 
- V. 2019 toripaikan vuokranneilla on oikeus vuokrata sama toripaikka
uudestaan maksamalla toripaikkamaksu 15.4.2020 mennessä (kahvila- ja
jäätelökioskipaikka) ja 15.5.2020 mennessä (muut paikat). Em.
päivämäärien jälkeen toripaikat ovat vapaasti vuokrattavissa.  Kahvila- ja
jäätelökioskialueen vuokrat laskutetaan, eräpäivä 15.4.2020 kolmasosa,
30.6.2020 kolmasosa ja 31.8.2020 loput. Muut toripaikat maksetaan
torivalvojalle tai Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitoriin.

  Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorin os. Rautatienkatu 20, Kausala,
puh. 02061 59600, av. ma - pe klo 9.00 - 15.00.

 Kausalan torilla on tiistaimarkkinat joka kuukauden 1. arkitiistai klo 7.00 -
14.00 ja lauantaitori joka lauantai (lauantain sattuessa pyhäpäiväksi
edellinen arkipäivä) klo 8.00 - 13.00. Lisäksi järjestetään erilaisia
toritapahtumia, joista tiedotetaan erikseen kunnan verkkosivuilla ja
Iitinseudussa. Toripaikkoja voi vuokrata muinakin aikoina. Lisätietoja saa
torivalvoja Hannu Ojalalta puh. 040 541 2982.
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www.iitti.fi/maksut-ja-taksat 13.3.2020 -  uuteen ilmoitukseen saakka
www.iitti.fi/kuulutukset 13.3. - 31.5.2020 
www.iitti.fi/tori 13.3.2020 - uuteen ilmoitukseen saakka (linkki maksut ja taksat -sivulle)
Iitinseutu kunnan palsta 19.3.2020 lyhennetty ilmoitus
Markkinaviesti 15.4.2020, lyhennetty ilmoitus
Monitori 13.3.2020
Torivalvoja 13.3.2020
Jako torikauppiaille tiistaimarkkinoilla ja lauantaitoreilla (torivalvoja hoitaa)


