
 

 
 

Pihakadun Parklet- myyntipaikat 2021  
 
KÄYTTÖOHJEET JA LUPAEHDOT 
 
1.  Vuokraus 
 Paikat vuokrataan myynti- tai promootio tarkoituksiin 
 Myynti on sallittu myös esim. liikkuvasta vaunusta tai autosta. 
 Varauksesta tulee laatia HAKEMUS  

 Paikka 1 vuokrataan ensisijaisesti pihakadun kivijalkayrittäjille 
 Paikkojen 2 ja 3 yhteinen sähköpiste sijaitsee moottoripyöräparkin kohdalla 

(16A, 1 kolmivaiheinen ja 4 yksivaiheista). 
 Vesipistettä ei ole 
 Peruuttamattomista paikkavarauksista laskutetaan varaajaa. 
 Varatun paikan peruminen tulee tehdä viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen varauksen 

alkamista, ellei lupaehdoissa toisin ole sovittu. 
 

2.   Maksut v. 2021 
 Promootiopaikkana 35,00 € + alv. 24% / vrk. 
 Myyntipaikkana 84,50 € + alv 24% / vrk.  
 Pidempiaikainen vuokraus 440,00 € / kk (sis. alv 24%). 
 Sähkön käyttö sisältyy vuokran hintaan (käyttö varmistettava) 
 Parklet 1 käyttö on pihakadun ja sen välittömässä läheisyydessä  

oleville kivijalkayrittäjille maksuton. 
 
 
         3. Käyttöehdot: 

 Toiminnan tulee pysyä aluerajojen sisällä (3x5m). 
 Alue ja ympäristö tulee pitää siistinä, roskat ja on vietävä pois päivittäin. 
 Kevyen liikenteen liikkumista alueella ei saa estää. 
 Ajoväylät tulee jättää vapaaksi. 
 Myyntivaunu tai -auto ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa  

kadun käyttäjille tai muulle liikenteelle. 
 Myyntivaunu saa olla paikalla 24/7, jollei lupaehdoissa toisin mainita. 
 Myynti- ja promootiopaikoilla ei saa tarjoilla/myydä alkoholia. 
 Äänentoistolaitteiden käyttö on sallittu klo 7-22, mahdollisessa käytössä tulee huomioida 

alueiden muu käyttö, mukaan lukien kirkko.  
 Toiminnasta ei saa aiheutua tarpeetonta häiriötä alueen asukkaille. 
 Sähkön käytöstä ja avaimen noutamisesta tulee sopia hyvissä ajoin etukäteen 

Palvelupiste Hannikaisen kanssa. 
 Sähkön käytöstä tulee sopia muiden Parklet -paikkojen vuokranneiden kesken. 
 Vuokraaja vastaa kustannuksellaan kaikista haitoista ja vahingoista,  

jotka aiheutuvat kaupungille tai kolmansille osapuolille. 
 Vuokraajan tulee huolehtia kaikista muista tarvittavista luvista ja ilmoituksista esim. 

mahdollisten äänentoistolaitteiden käyttö, elintarvikkeiden myyntiluvat yms. 
 

4.  Yhteystiedot: 
 Palvelupiste Hannikainen puh. 014 266 5025, ma – pe klo 8 – 15  
 Sähköposti: palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi 

 
Esimerkki sijoittelusta Parklet 2 tai 3: kadunsuuntainen ja/tai sivuttainen sijoittelu (ohjeellinen) 

    
 
 
 
 
 


