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Lutakonaukion Pop Up -myyntipaikat 2021 
 

Käyttöohjeet ja lupaehdot 
 
Lutakonaukion kesäterassialueen läheisyydessä on varattavissa kolme pop up -
myyntipaikkaa. Paikat vuokrataan myynti- tai promootio tarkoituksiin. Myynti Pop-up 
paikoilla on sallittu myös esim. liikkuvasta vaunusta tai autosta. Yhden myyntipaikan 
koko on 4x4 metriä (16 m2). Paikka on mahdollista vuokrata 31.10.2021 asti.  

HUOM! Pop-up paikat eivät ole vuokrattavissa ja/tai käytettävissä tapahtumien aikana, 
jotka sijaitsevat Lutakonaukion rannan puoleisella osalla. Myyntipaikat tulee ko. aikoina 
olla vapaina. Lisätietoa tapahtumista Palvelupiste Hannikaisesta puh. 014 266 5025.  

Vuokraus 
 
Myyntipaikka varataan laatimalla hakemus (käsittelyaika noin 5 arkipäivää). 
jkl.epalvelu.fi/palvelut/yhdyskuntatekniikka/Promootiopaikan_varaus_21800912.html 
Sama hakija ei voi saada kahta paikkaa yhtäaikaisesti eikä paikkoja voi yhdistää.  
Alustavat paikkatiedustelut Palvelupiste Hannikaisesta puh. 014 2665025. 

 
Maksut  
 
 35,00 € + alv. 24% / vrk 
 150 € + alv 24% / viikko 
 220 € + alv 24% / kaksi viikkoa 
 Sähkön käyttö 10 € / vrk (mikäli mahdollista) 

 
           Sähköt ja vesi 
 

 Sähkön käytöstä ja avaimista tulee sopia viimeistään 3 arkipäivää aikaisemmin 
palvelupiste Hannikaisen kanssa. 

 Sähkön käytöstä tulee sopia muiden Pop-up paikkojen vuokranneiden kesken. 
 Sähkön käyttäjä vastaa sähköjohdon riittävyydestä vuokrapaikalle sekä johtojen 

turvallisesta asentamisesta tarvittaessa kaapelisuojin. 
 Satamapuistossa sijaitsee vesipiste mistä saa juomavettä. Vesipiste ei ole 

liitettävissä kiinteästi myyntipaikkaan. 
 

Lupaehdot 
 
 Toiminnan tulee pysyä kokonaisuudessaan aluerajojen sisällä (4x4m). 
 Myynti/promootio on sallittu klo 10 – 22 aikana. 
 Kevyen liikenteen liikkumista alueella ei saa estää. 
 Myynti- ja promootiopaikoilla ei saa tarjoilla/myydä alkoholia. 
 Äänentoistolaitteiden käyttö ja musiikin soittaminen on kielletty. 
 Alue ja ympäristö tulee pitää siistinä, roskat ja on vietävä pois päivittäin (terassi- ja 

satama-alueen jäteastiat eivät ole Pop-up vuokraajan käytettävissä).  
 Vuokraaja järjestää kustannuksellaan jätehuollon kunnallisten jätehuoltomääräysten 

mukaisesti 
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 Myyntivaunu tai -auto ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa alueen käyttäjille tai muulle 
liikenteelle. 

 Myyntivaunu tai -auto saa olla paikalla 24/7 
 Yli 2 viikkoa paikoillaan sijaitseva myyntirakennelma (teltta, auto tai koju) tulee olla 

lupa rakennusvalvonnasta 
 Myyntitapahtuma tai siinä sijaitsevat rakennelmat ei saa aiheuttaa paheksuntaa ja 

toiminnan tulee sopeutua ympäristöön. 
 Toiminnasta ei saa aiheutua tarpeetonta häiriötä alueen asukkaille, puiston 

käyttäjille tai alueen muille yrittäjille. 
 Vuokraaja vastaa kustannuksellaan kaikista haitoista ja vahingoista,  

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

elintarvikkeiden myyntiluvat. 
 Mikäli käyttöohjeita ja lupaehtoja ei noudateta, vuokraajan tulee lopettaa toiminta ja 

tyhjentää paikka välittömästi. Aiheutuneista kustannuksista vastaa vuokraaja. 
 
Paikan peruuttaminen 
 

 Varatun paikan peruminen tulee tehdä viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen 
varauksen alkamista.  

 Peruuttamattomista paikkavarauksista laskutetaan varaajaa. 
 
 
Vuokraajan tulee tämän ohjeistuksen lisäksi noudattaa muita viranomaisen antamia ohjeita ja 
voimassa olevia määräyksiä sekä Pop-up nettivisuilla olevia ohjeistuksia  
www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/torit-ja-myyntipaikat/lutakonaukio-pop-up-
myyntipaikat 

 
 

             
 


