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HELSINGIN MARKKINAT 2023

ARVOISA KAUPPIAS

Hakaniemen Maalaismarkkinat  järjestetään joka kuukauden 1. sunnuntaina. Markkinapäivät 2023 ovat: 8.1.
(poikkeus koska 1.1. ei ole sovelias markkinapäivä), 5.2., 5.3.,2.4.,7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. 
Hakaniemen Maalaismarkkinoille on etusija itsetehdyillä tai -kasvatetuilla tuotteilla unohtamatta perinteisiä 
markkinatuotteita. 

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA: Kannattaa huomioida, että vuoden 2023 kevääksi on tarjolla vain niukasti 
myyntipaikkoja sillä käytössä on edelleen vain Hakaniemen varsinainen torialue ja siitäkin menetetään 
Hakaniemen Rantakadun puoleinen reuna rakennustyömaalle.

Lisää tilaa saadaan vuoden 2023 aikana kunhan väliaikainen kauppahalli puretaan. Purun tarkka aikataulu 
selviää myöhemmin, mutta alustavasti tammi-kesäkuun markkinat mennään todella ahtaasti ja isompi alue 
saataneen käyttöön loppukesän markkinoille.  Sitä ennen olemme pakotettuja niin rajoittamaan paikkakokoja, 
kuin samankaltaisia artikkeleita myyvien yrittäjienkin määriä, huomioiden Maalaismarkkinoiden luonteen 
alkutuottajia ja käsityöläisiä suosivana tapahtumana. Pidätämme oikeuden kartta- ja paikkamuutoksiin koska 
kukaan ei osaa sanoa tarkkoja purkuaikatauluja ja mitä muita muutoksia alueelle on tulossa. 

Säästöhinnan valinneet ja koko vuoden kerralla maksavat yrittäjät saavat ensisijaisesti paikkansa, toiseksi etuhinnalla 
koko vuodeksi saman paikan varanneet yrittäjät ja vasta sitten ne yrittäjät jotka ovat toivoneet lyhyempiä aikoja tai 
hajapaikkoja yksittäisiin markkinoihin. 

Tapahtuma-alue: Myyntipaikkoja on Hakaniemen torilla. Paikat on pyritty suunnittelemaan niin, että niistä olisi 
mahdollisimman hyvä tehdä kauppaa.

Myyntipaikat: Myyntipaikat on nyt ruudutettu pääsääntöisesti 4x4 m ruuduiksi, joskin tarjolla on myös 2x2 m 
myyntipaikkoja. 

Paikkahinnat: 
Säästöhinta on voimassa, kun koko vuoden paikkamaksut on suoritettu yhdellä kertaa viimeistään 14 vrk ennen vuoden
ensimmäisiä  markkinoita,  joihin  kauppias  on  tulossa.  Etuhinta  vaihtoehdossa  kukin  markkinatapahtuma  laskutetaan
erikseen etukäteen ja  etuhinta on voimassa kun paikkamaksu on maksettu viimeistään 14 vrk  ennen ko.  markkinoita
laskun eräpäivänä. Sen jälkeen ja paikanpäällä maksettaessa on voimassa automaattisesti aina normaalihinta.

SÄÄSTÖHINTA / ETUHINTA / NORMAALIHINTA
2x2 m 45€ / 50€ / 55€
4x4 m 80€ / 90€ / 100 €
Hinnat sisältävät alv:n.

Myyntiautojen   ja  -vaunujen  myyntipaikat  myydään  metreittäin.  Metrihinta  muodostuu  siten,  että  4x4  m
myyntipaikan hinta jaetaan neljällä ja saatu metrihinta kerrotaan myyntilaitteen todellisella pituudella. 

Hakaniemen Maalaismarkkinat ovat pääkaupunkiseudun selkeä Ykkösmarkkinatapahtuma, jota myös markkinoidaan 
laajasti vaikka alueet ovatkin pienentyneet. Käytännössä sama kokonaismyynti jakaantuu nyt pienemmän 
kauppiasmäärän kesken, joten mahdollisuudet menestyksekkääseen myyntiin ovat hyvät! 

Paikkavarauksia tehdessä on täytettävä huolellisesti oheinen vuokrasopimus ja lähetettävä se meille. 
Uusilta kauppiailta edellytetään alle 3 kk vanha kaupparekisteriote. 2019-2022 aikana meille kaupparekisteriotteen 
toimittaneilta riittää YTJ:n tuloste, jos tiedot eivät ole muuttuneet. 

PALAUTTAKAA LOMAKE ja VAADITUT LIITTEET TMK:n toimistoon 7.12.2022 MENNESSÄ!

Varauksia ei käsitellä jos tarvittavat lomakkeet puuttuvat. Myös maksamattomat paikat myydään eteenpäin.

Lisätietoja TMK:n toimistosta 020 749 8700 tai tmk@markkina.net .

TERVETULOA MUKAAN!

Ari Kallas
toiminnanjohtaja
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