
Kansainvälisten Suurmarkkinoiden 
säännöt kauppiaille
Viime aikoina Kansainvälisten Suurmarkkinoilla järjestäjillä ollut
poikkeuksellisen paljon ylimääräistä turhaa työtä, koska kauppiaat 
eivät ole noudattaneet annettuja ohjeita.
Tämän vuoksi järjestäjät harkitsevat vakavasti koko Kansainvälisten
Suurmarkkinoiden kiertueen lopettamista. Vaihtoehtona lopettamiselle on, että kaikki 
Kansainvälisille Suurmarkkinoille osallistuvat yrittäjät sitoutuvat yhteisiin toimintatapoihin ja
niiden mahdollisesta rikkomisesta tuleviin seuraamuksiin.

1. SIIVOUS Jokainen yrittäjä on velvollinen siivoamaan oman osastonsa (myös 
tapahtuman aikana) ja kuljettamaan roskat järjestäjien osoittamaan jätepisteeseen. 
Jätepisteessä roskat lajitellaan oikeisiin lajikkeisiin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
siihen että öljyt/rasvat viedään öljytynnyreihin. Öljyjen/rasvojen/taikinoiden kaataminen 
hulevesiviemäreihin on jyrkästi kielletty!

Siivouksen laiminlyönnistä seuraa ensin varoitus ja 100 euron siivousmaksu. Jos 
laiminlyönti on toistuvaa tai tahallista niin siivousmaksu on 500 euroa tai myyntioikeuden 
menetys seuraaville markkinoille. 

2. PAIKOITUS Jokainen yrittäjä on velvollinen noudattamaan järjestäjien 
pysäköintiohjeistusta. Väärin pysäköidyistä autoista tulee nykyisin valtavasti ylimääräistä 
työtä kun joudumme selvittelemään eri paikkakuntien pysäköinninvalvonnan kanssa kenen
auto on kyseessä ja siirrättämään niitä pois. HUOM! Myös kauppiaspaikoitusalueella pitää 
siivota omat jätteet pois ja mm. kuormalavojen ja roskapussien jättäminen 
kauppiaspaikoitusalueelle on ehdottomasti kielletty.

Virheellisestä paikoituksesta seuraa ensin varoitus ja 100 euron virhemaksu. Jos 
laiminlyönti on toistuvaa tai tahallista niin maksu on 500 euroa tai myyntioikeuden menetys
seuraaville markkinoille. 

3. PYSTYTYS/PURKU Jokainen yrittäjä on velvollinen noudattamaan järjestäjien 
ohjeistusta pystytys/purku ajoista. Lähtökohtaisesti kaikilla markkinoilla niitä edeltävä päivä
on pystytyspäivä. Tällöin raskaskalusto pääsee pystyttämään klo 6.00 alkaen ja muut klo 
09.00 alkaen. Pystytysaika kestää klo 21.00 asti jonka jälkeen alue on rauhoitettava 
mahdollisimman nopeasti yövartiointia varten. Yöllä pystytys on kielletty. Joillekin raskaan 
kaluston toimijoille voidaan myöntää poikkeuslupia aikaisempaan pystytykseen mutta ne 
on aina kysyttävä/sovittava erikseen koska tilanne eri paikkakunnilla on erilainen.

Pystytys/purku aikojen noudattamatta jättämisestä seuraa ensin varoitus ja 100 euron 
virhemaksu. Jos laiminlyönti on toistuvaa tai tahallista niin maksu on 500 euroa tai 
myyntioikeuden menetys seuraaville markkinoille. 

4. HUOLTOAJOAJAT Kaikilla Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla ensimmäisenä 
markkinapäivänä (viranomaistarkastukset) huoltoajoaika loppuu klo 8.00 ja muina päivinä 
klo 10.00. illalla myyntiajan päättymisen jälkeen huoltoajo on myöskin mahdollista.

Huoltoajo aikojen noudattamatta jättämisestä seuraa ensin varoitus ja 100 euron 
virhemaksu. Jos laiminlyönti on toistuvaa tai tahallista niin maksu on 500 euroa tai 
myyntioikeuden menetys seuraaville markkinoille. 
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5. VIRANOMAISTARKASTUKSET ovat kaikilla markkinoilla ensimmäisenä 
markkinapäivänä klo 8.00 alkaen. Tällöin kaikki osastot on oltava tarkastettavissa ja 
tarkastuskunnossa. Kaikissa teltoissa on oltava vähintään 30 kg painoja/teltan jalka sekä 
painot kiinnitettynä kunnolla telttaan. Kaikilla kaasunkäyttäjillä on oltava vähintään 6 kg:n 
sammuttimet ja sammutuspeitteet sekä vain yksi kaasupullo/kaasulaite. Ei varapulloja 
teltoissa. Ei sisäkäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja tai keskuksia!

Jos osastot eivät ole sovittuna aikana tarkastettavissa, telttoja ei ole painotettu kunnolla tai
kaasun/sähkön käyttäjät eivät ole noudattaneet turvallisuusohjeita niin näiden 
noudattamatta jättämisestä seuraa ensin varoitus ja 100 euron virhemaksu. Jos 
laiminlyönti on toistuvaa tai tahallista niin maksu on 500 euroa tai myyntioikeuden menetys
seuraaville markkinoille. 

6. LIPUT JA NIMIKYLTIT Jokaisessa osastossa tulee olla näkyvästi esillä yrityksen nimi ja
maa- tai maakuntatunnukset (liput).

Jos liput/nimikyltit puuttuvat niin siitä seuraa ensin varoitus ja jos tilanne ei korjaannu niin 
100 euron virhemaksu. 

HUOM! Jokainen Kansainvälisten Suurmarkkinoiden kauppias sitoutuu näihin sääntöihin 
täyttäessään varauslomakkeen ja maksaessaan varaus/paikkamaksun. Jokainen kauppias
siis vastaa aina koko oman ryhmänsä ja työntekijöiden toiminnasta.
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