YLEISTÄ LIIKKUVASTA MYYNNISTÄ:
Liikkuvaa myyntiä on rekisteröidystä moottoriajoneuvosta, asuntovaunusta, muusta vaunusta tai
polkupyörästä, tapahtuva elintarvikkeiden myynti. Kyse ei ole vakituisesta paikasta, vaan kaikki kioskit
vuorottelevat myyntipaikoilla. Yhdellä paikalla saa olla päivän aikana maksimissaan 4 tuntia. Muihin
elintarvikkeita myyviin toimijoihin tulee olla etäisyyttä 100 m. Kioskista ei voi tehdä vesi- tai
viemäriliitäntöjä. Maahan ei saa pystyttää rakenteita (kuten pöytää, tuoleja tai telineitä). Luvan saajan tulee
hoitaa kuntoon elintarvikkeisiin liittyvät viranomaisvelvoitteet, noudattaa liikennesääntöjä eikä häiritä
muuta liikennettä, roskata tai vahingoittaa kaupunkia. Jokaisella myyjällä tulee olla oma myyntivaunuun
kiinnitetty roska-astia toiminnastaan aiheutuville roskille. Tapahtumissa myymiseen lupa täytyy olla
kyseisen tapahtuman järjestäjältä.
Liikkuvaa myyntiä:
•Keskusta-alueella ei sallita myyntiä oheisen kartan mukaisesti.
•Liikkuva myyntilupa maksaa liikuteltavalta grillikioskilta tai muulta vastaavalta 380,61 euroa + alv kaudelta
(1.4. - 30.9) tai polkupyörästä tapahtuvasta myynnistä 100,00 euroa + alv kausi (1.4. - 30.9.).
•Keskustan ulkopuolella liikkuvaa myyntiä voi harjoittaa melkein kaikilla kaupungin kaduilla ja aukioilla.
Alueita voi käyttää kioskitoimintaan siten, etteivät alueen muut toiminnot (liikenne, tapahtumat, asukkaat
yms.) häiriinny, turvallisuus vaarannu tai alueet vahingoitu. Muihin elintarvikkeita myyviin toimijoihin tulee
olla etäisyyttä 100 m. Luvan saajan tulee huomioida, että kadulla jalankululle on varattava vähintään 2
metriä tilaa.
• Myynti sallitaan liikuntapalveluiden hallinnoimilla uimarannoilla pois lukien Nallikarin, Värtön ja Tuiran
uimarannat.

Lupaehdot:
Katu- ja viherpalvelut antaa oikeuden käyttää kaupungin hallinnoimia yleisiä alueita kioskitoimintaan,
muu toiminta on kiellettyä. Toiminnan on oltava yleisesti hyväksyttävää. Alueet on yrittäjän käytettävissä,
jos kohteessa ei ole muuta kaupungin myötävaikutuksella järjestettävää toimintaa kuten työmaata,
tapahtumaa, lumen varastointia tms. tai toista kioskiyrittäjää. Kioski tuo tarvitsemansa tarvikkeet
mukanaan ja vie toiminnasta syntyvät jätteet mukanaan.

Käytettävät alueet:
Tällä luvalla myyntitoiminta on sallittua Oulun kaupungin yleisillä alueilla, muiden hallinnoimilla alueilla
myynnistä tulee neuvotella erikseen. Katu- ja viherpalveluilla sekä liikuntapalveluilla on oikeus osoittaa
kioskin paikka tai rajoittaa alueen käyttöä. Keskustan ulkopuolella oleva katu- ja viherpalveluiden
hallinnassa oleva yleinen alue sekä liikuntapalveluiden hallinnoima uimaranta-alue (pois lukien Nallikari,
Tuira ja Värttö) on käytettävissä seuraavin ehdoin:
- Myynti sallittua liitekarttaan merkityn alueen ulkopuolella.
- Kioskin toimiessa ja liikkuessa alueen turvallisuus on varmistettava.
- Puistoaluetta tai nurmi- tai muuta pehmeää pintaa ei saa käyttää kioskitoimintaan.
- Ajorataa ei saa käyttää myyntialueena eikä kioskia saa sijoittaa siten, että liikenne häiriintyy.
- Vapaata jalankulkualuetta tulee olla vähintään 2 metriä tai kaupungin niin vaatiessa enemmän.
- Erityisesti suurten ihmismassojen liikkuessa esimerkiksi tapahtumien yhteydessä yrittäjältä
edellytetään erityistä harkintaa, ettei turvallisuus vaarannu tai tapahtuma häiriinny.
- Tapahtumissa myymiseen lupa täytyy olla kyseisen tapahtuman järjestäjältä.
- Alueen normaali käyttö ei saa häiriintyä (esim. melu- tai hajuhaitta) tai estyä.
- Pelastusteitä ei saa tukkia.
- Liikennesääntöjä on noudatettava. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa ajaa kevyen liikenteen väylillä!
- Alueella toimivaa toista kioskia tai muita alueen toimintoja ei saa mennä 100 m:ä lähemmäs.
- Katu- ja viherpalveluilla sekä liikuntapalveluilla on oikeus osoittaa kioskin paikka tai rajoittaa
alueen käyttöä.
- Yhdellä paikalla saa olla päivän aikana maksimissaan 4 tuntia.
- Mikäli lupaehtoja ei noudateta, on luvan antajalla oikeus peruuttaa myöntämänsä lupa tai periä
lupaehtojen noudattamatta jättämisestä palveluhinnaston mukainen sanktiomaksu.
- Kioskin ja toiminnassa käytettävän moottorin alusta on suojattava.
- Kioskissa on oltava näkyvällä paikalla kioskin nimi ja yhteystiedot.
- Vesi- ja viemäriliitäntöjä ei saa tehdä, ja sähkön yrittäjä hankkii kustannuksellaan itse.

Kioskin ympäristö ja jätteet:
- Kaupunki huolehtii alueista ainoastaan alueen normaalin ylläpidon puitteissa.
- Yrittäjä vie kioskin toiminnasta aiheutuvat jätteet mukanaan ja siistii kioskin vaikutusalueen
tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden yrittäjien kanssa ennen alueen käyttämisen loppumista.
- Yrittäjä on velvollinen huolehtimaan, että kioskin ympäristö on turvallinen eli esimerkiksi
huolehtimaan riittävästä liukkauden torjunnasta.
- Kioskialueelle ei saa pysäköidä muuta kuin kioskina käytettävän ajoneuvon.
- Kioskin pitäminen ei saa häiritä ympäristön muita toimintoja. Jos häiriötä ilmenee, kioskin tulee siirtyä
pois alueelta.
- Katu- ja viherpalveluilla sekä liikuntavirastolla on oikeus ilman eri kehotusta yrittäjän kustannuksella:
* poistaa kioskin pitämisestä aiheutuvat sopimuksen vastaiset yleisen alueen käytön rajoitteet, ja
* korjata mahdolliset kioskin pitämisestä aiheutuneet vahingot.

Vahingot ja vakuutus:
- Yrittäjä on velvollinen korvaamaan katu- ja viherpalveluille, liikuntapalveluille tai kolmannelle osapuolelle
aiheutuneen vahingon, joka on aiheutunut yrittäjän toimenpiteistä.
- Yrittäjä on velvollinen hankkimaan riittävän vastuuvakuutuksen koko sopimuskaudeksi.

Viranomaisluvat ja -velvoitteet:
- Yrittäjä on velvollinen hankkimaan kaikki toimintaansa tarvittavat viranomaisluvat ja täyttämään
viranomaisvaatimukset ja -määräykset (elintarvike- vero-, ympäristö-, rakennusvalvonta-,
työnantajavelvoitteita tms.). Alueen käyttöön ei ole oikeutta ennen kuin viranomaisvelvoitteet ovat
hoidettu.
- Yrittäjä on velvollinen katu- ja viherpalveluiden tai liikuntapalveluiden kirjallisesta pyynnöstä osoittamaan
kohtuullisessa ajassa, että viranomaisluvat ja -velvoitteet on hoidettu.

