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Ketterien kioskien myyntipaikkojen lupaehdot
Kokkolassa
Alueet ovat käytettävissä seuraavin ehdoin:
•

Ketterä kioski on rekisteröity moottoriajoneuvo tai vaunu, josta myydään elintarvikkeita. Se
saapuu sovitulle myyntipaikalle sovittuun aikaan ja lähtee pois ajan päättyessä. Kioskeilla ei
ole vakituisia myyntipaikkoja, vaan ne vuorottelevat myyntipaikoilla.

•

Kioskin leveys on korkeintaan 2 metriä ja pituus korkeintaan 6 metriä. Suuremman kioskin
käyttämisestä voidaan sopia erikseen.

•

Kioskialueet ovat yrittäjän käytettävissä, jos kohteessa ei ole muuta kaupungin
myötävaikutuksella järjestettävää toimintaa kuten työmaata, tapahtumaa (koskee myös
esim. kaupungin tai yhdistysten järjestämää kerhotoimintaa tai urheiluseuran
pelejä/kilpailuita), lumen varastointia tms. tai toista kioskiyrittäjää. Mikäli alueella on edellä
mainittua toimintaa, täytyy alueelta poistua.

•

Ketterä kioski tarvitsee tapahtumanjärjestäjän luvan toimiessaan tapahtuma-alueella.

•

Alueen käyttöoikeus on sillä toimijalla, joka on myyntiaikana paikalla ensin. Jos alueella on
yksi paikka, voi sillä olla vain yksi ketterä kioski kerrallaan.

•

Alueen käyttö alkaa klo 07.00 ja kioski saa olla paikallaan klo 22 asti.

•

Myynnin tulee tapahtua suoraan kioskista. Kioskin ulkopuolella sijaitsevat myyntitiskit tai teltat eivät ole sallittuja.

•

Alueen turvallisuus on varmistettava sekä kioskin toiminnan aikana että kioskia
siirrettäessä.

•

Puistoaluetta tai nurmi- tai muuta pehmeää pintaa ei saa käyttää kioskitoimintaan.

•

Kioskin tulee olla jatkuvasti miehitetty (lyhyt poistuminen esim. vetoauton pysäköimistä
varten sallitaan) ja ketterä eli nopeasti kasattavissa ja liikuteltavissa.

•

Kioskialueelle ei saa pysäköidä muuta kuin kioskina käytettävän ajoneuvon.

•

Alueen normaali käyttö ei saa häiriintyä (esim. melu- tai hajuhaitta) tai estyä. Jos häiriötä
ilmenee, kioskin tulee siirtyä pois alueelta. Pelastusteitä ei saa tukkia.

•

Ketteristä kioskeista ei saa tehdä vesi- tai viemäriliitäntöjä. Sähkön yrittäjä hankkii
kustannuksellaan itse, mikäli sen saaminen on mahdollista.
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•

Kioskinpitäjä tuo tarvitsemansa tarvikkeet mukanaan ja vie kioskin toiminnasta aiheutuvat
jätteet mukanaan ja siistii kioskin vaikutusalueen. Yrittäjä on velvollinen huolehtimaan, että
kioskin ympäristö on turvallinen ja esteetön eli esimerkiksi huolehtimaan riittävästä
liukkauden torjunnasta.

•

Runsaan lumen aikana ketterien kioskien myyntipaikat voivat olla poissa käytöstä. Tehtyä
ketterä kioski -sopimusta ei hyvitetä runsaan lumen aiheuttamista esteistä johtuen.

•

Yrittäjä on velvollinen hankkimaan kaikki toimintaansa tarvittavat viranomaisluvat ja
täyttämään viranomaisvaatimukset ja -määräykset (elintarvike- vero-, työnantajavelvoitteita
tms.) sekä tekemään vaaditut ilmoitukset toiminnastaan. Alueen käyttöön ei ole oikeutta
ennen kuin viranomaisvelvoitteet ovat hoidettu. Yrittäjä on velvollinen kaupunkiluvituksen
kirjallisesta pyynnöstä osoittamaan kohtuullisessa ajassa, että viranomaisluvat ja velvoitteet on hoidettu.

•

Luvassa määritettyjä oikeuksia ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman
kaupunkiluvituksen suostumusta.
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