
 
 
 
 

HÄMEEN KESKIAIKAFESTIVAALIN 2018 YLEISET OSALLISTUMISEHDOT 
 
Nämä osallistumisehdot koskevat soveltuvilta osin kaikkia osallistujia. 
 
1. Keskiaikateema 
 
Keskiaikateeman tulee näkyä kaikessa esillä olevassa, mm. pukeutumisessa, tuotteiden esillepanossa ym. 
Tämä koskee niin kauppiaita, käsityöläisiä kuin esiintyjiä. Esimerkiksi modernin myyntiteltan tms. kaikki 
metalliprofiilit ja muovipinnat on peitettävä ja naamioitava teemaan sopiviksi.  
 
Myytävien tuotteiden tulee olla keskiajan henkeen sopivia: käsitöitä, taidetta, luonnontuotteita, luonnon 
raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä elintarvikkeita. Muut tuotteet sallitaan sopimuksen mukaan. 
Tapahtuman henkeen ei käy esim. myydä muovituotteita eikä tuotteita sovi pakata muoviin. Kauppiaan 
tulee ehdottomasti noudattaa ennakkoon ilmoittamaansa ja järjestäjän hyväksymää tuotevalikoimaa. 
 
Järjestäjällä on oikeus olla hyväksymättä tapahtuman henkeen sopimattomia kauppiaita sekä rajoittaa 
myyjien ja tuotteiden määrää. 
 
Kojun tai teltan sadesuojauksessa on sallittua käyttää nykyaikaisia materiaaleja, mutta ne eivät saa näkyä 
tarpeettomasti. Omat sadesuojausmateriaalit kannattaa varata mukaan, järjestäjällä ei ole lainattavia tai 
vuokrattavia muoveja tai pressuja. 
 
2. Kauppiaaksi hakeminen ja maksuehdot 
 
Päivätty hakulomake, valokuvat myyjästä, tuotteista ja kojusta sekä muut mahdolliset liitteet on 
lähetettävä mahdollisimman pian. Järjestäjä valitsee mukaan hyväksyttävät myyjät; sopiminen 
tapahtuman keskiaikateemaan on ratkaiseva kriteeri. Toinen keskeinen valintakriteeri on samoja tai 
samankaltaisia tuotteita myyvien myyjien lukumäärä. Järjestäjällä on oikeus olla hyväksymättä 
hakemuksia, jotka tulevat markkinatorin järjestelyjen kannalta liian myöhään.  
 
Mitä aikaisemmin toripaikkahakemus on tehty ja paikkamaksu on maksettu, sen edullisempi sen hinta on. 
Hinnat ja alennukset käyvät ilmi myyjähakulomakkeesta. 1.8.2018 jälkeen tulleiden ilmoittautumisten 
toripaikkahintaa korotetaan 20 €:lla. Järjestäjä lähettää laskun hakulomakkeessa annettujen tietojen 
perusteella. Viivästyskorko on 10 %. Käteismaksusta peritään 10 € käsittelykulut. 
 
Huomaa, että myyntipaikka varmistuu vasta paikkamaksun suoritettuasi! Järjestäjä määrää paikan sijainnin, 
mutta toiveita pyritään huomioimaan olosuhteiden salliessa.  
 



Mikäli myyjä peruu markkinoille tulonsa kirjallisesti yli kaksi (2) viikkoa ennen markkinoita, palautetaan 
suoritetusta maksusta 75 %. Yli viikkoa ennen markkinoita tapahtuvista peruutuksista peritään puolet 
maksusta. Tämän jälkeen tapahtumista peruutuksista ei maksua palauteta ollenkaan. 
 
Jos myyntipaikan varannut ei ota paikkaa haltuunsa ennen myyntiajan alkua, hän menettää oikeuden 
paikkaan, mutta on silti velvollinen maksamaan kaikki maksut täysimääräisinä. 
 
3. Paloturvallisuus 
 
Järjestäjä on huolehtinut ennakkoon paloturvallisuudesta mm. ottamalla sen huomioon markkinatorin ja 
keskiaikaleirin kaavoituksessa (riittävät etäisyydet telttojen välillä) ja toimintojen sijoituksessa sekä 
ohjeistamalla avotulen käyttäjiä. 
 
Linnanpuiston alueella ei saa käyttää avotulta muualla kuin järjestäjän osoittamissa kohdissa, 
palamattomalla alustalla. Jokaisella tulisijaa suunnittelevalla henkilöllä/telttakunnalla on oltava mukanaan 
oma tarkastettu ja toimiva, riittävä ensisammutusvälineistö, eli sammutuspeite, sammutin sekä siitä 
kertova kyltti. Kauppiaat vastaavat omista rakenteistaan ja somisteistaan sekä niiden turvallisuudesta. 
Ilmoita tulisijasta etukäteen ja laadi turvallisuussuunnitelma! Turvallisuussuunnitelma tulee lähettää 
järjestäjälle viimeistään 15.7.2018. Nurmea on suojeltava kulottumiselta lämpökilvin ja kastelemalla. 
Järjestäjällä ei ole lainattavia tai vuokrattavia sammutusvälineitä. 
 
Elintarvikemyyjien on ilmoitettava myös kaasupullot ja muut palavat aineet ennakkoon hakulomakkeella ja 
täydennettävä tiedot 15.7.2018 mennessä, jos ne jostain syystä muuttuvat hakuajan umpeutumisen tai 
hakemuksen jättämisen jälkeen. Lisätiedot lähetetään suoraan osoitteeseen keskiaikatori@gmail.com. Älä 
täytä nettilomaketta uudelleen! Muista tarkentaa sähköpostiviestit nimelläsi ja yrityksen nimellä. 
 
4. Luvat ja ilmoitukset 
 
Järjestäjä hankkii tapahtumalle kaikki normaalituotteiden myynnissä ja muussa tapahtumatoiminnassa 
tarvittavat luvat. Elintarvikemyynti, ks. seuraava. 
 
5. Elintarvikemyynti 
 
Myynti on järjestettävä voimassa olevan elintarvikelainsäädännön mukaan. Kukin elintarvikemyyjä vastaa 
toimintansa ilmoittamisesta Hämeenlinnan kaupungin elintarvikevalvonnalle:  
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Asuminen-ja-
ymparisto/Elinympariston_valvonta/Elintarvikevalvonta/  
 
linkistä löytyvien ohjeiden mukaan. Muussa tapauksessa järjestäjällä ja terveysviranomaisella on oikeus 
estää myynti. 
 
Ruokaa paikan päällä valmistavien kauppiaiden on kerättävä asianmukaisesti talteen mm. paistinrasva, 
sitä ei saa päästää maahan eikä nurmelle. Nurmea on myös suojattava palamiselta ja kuluttamiselta 
lämpökilvin ja kastelemalla. 
 
Järjestäjä edellyttää luonnonmukaisten ja/tai puu-/paperipohjaisten annospakkausten ja aterinten 
käyttöä muovisten sijaan. 
 
6. Sähkö ja kaasu 
 
Sähköä toimitetaan vain elintarvikekauppiaille ja vain kylmälaitteisiin ja ruuanvalmistukseen. Sähkö- ja 
kaasulaiteilmoitukseen on kirjattava yksityiskohtaisesti sähkölaitteet ja niiden käyttöjännite sekä teho. 
Myyntipaikalla saa olla kerralla korkeintaan 25 kg nestekaasua, kaikki pullot kiinnitettyinä 
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kulutuslaitteeseen. Kaasun käytöstä ohjeistetaan lähempänä tarkemmin. HUOM. sähkö toimitetaan 
ilmoituksen mukaan ja sähköstä veloitetaan erikseen. Ilmoita myös kylmälaiteautojen tai -konttien 
sähköntarve. Huomaa, että kaikille ei välttämättä voida taata sähköä, ja järjestäjällä on oikeus määrätä 
autojen ja konttien sijoittelu. 
 
Omat nimikoidut, ulkokäyttöön tarkoitetut ja hyväksytyt jatkojohdot helpottavat sähkönjakelua. 
Sisäkäyttöön sopivat ns. "valkoiset jatkojohdot" ovat kiellettyjä. Järjestäjällä ei ole lainattavia tai 
vuokrattavia jatkojohtoja tms. Näytteilleasettaja vastaa omien sähkölaitteidensa turvallisuudesta ja 
soveltuvuudesta.  
 
Tapahtuman luonteen vuoksi vain elintarvikemyyjille toimitetaan sähköä. Koska myynti jatkuu iltaisin 
iltahämärissä, kauppiaalla kannattaa olla mukana omia kynttilä- tms. lyhtyjä. Kirkkaita sähkövalaisimia 
(esim. paristolla toimivat LEDit) ei sallita, himmeät esim. aurinkokennolla toimivat lyhdyt käyvät.  
 
Matkapuhelinten lataamiseen ja kylmäpatruunoiden pakastamiseen järjestetään mahdollisuus markkina-
alueella. Latauksesta saatetaan periä pieni maksu. 
 
7. Vakuutukset ja turvallisuus 
 
Järjestäjällä on järjestäjän laitteista kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vahingot korvaava 
vastuuvakuutus. Myyjät vastaavat itse omalle kalustolleen, muille myyjille tai yleisölle aiheuttamistaan 
vahingoista. Myyjien on tarpeen mukaan hankittava vastuu- ym. vakuutukset omalle osastolleen. 
 
Alueelle on järjestetty liikenteenohjaus ja järjestyksenvalvonta tapahtuman aukioloaikoina sekä 
yövartiointi ja järjestyksenvalvonta to klo 20–su klo 9 välisenä aikana. Järjestäjä vastaa tapahtuma-alueen 
yövartioinnista. Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa tapahtuma-alueelle jätetystä omaisuudesta eikä 
kauppiaiden kylmälaitteiden toimivuudesta tai mahdollisen sähkökatkoksen aiheuttamasta vahingosta. 
 
Jos kauppias tai leiriläinen haluaa tuoda tavaroitaan alueelle aikaisemmin, on syytä muistaa, että alue 
saadaan sulkea yleisöltä vasta torstai-iltana 16.8. klo 20. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta huolehtia tätä 
aikaisemmin tuodusta omaisuudesta. 
 
8. Jätehuolto  
 
Yksi keskiaikafestivaalin ominaispiirteistä on siisti ja viihtyisä ympäristö. Siksi kiinnitämme jätehuoltoon 
erityistä huomiota ja edellytämme samaa kauppiailta ja muilta osallistujilta. 
 
Myyjän on vietävä kaikki jätteet lajiteltuna jäteastioihin tai otettava jätteet paikalta poistuessaan 
mukaansa. Jokainen huolehtii alueensa siisteydestä koko tapahtuman ajan. Paikkansa siivoamatta 
jättäneeltä peritään 90 € siivousmaksu. 
 
HUOM. Ruoka-annoksia myyvien on tapahtuman alussa lunastettava järjestäjältä vuokralle nimikoidut 
jäteastiat ja kuljetettava ne päivittäin tyhjennettäviksi ennalta määrättyihin paikkoihin. 
 
9. Logistiikka ja ajoneuvot 
 
Koska tapahtuman aukioloaikana alueella on paljon ihmisiä, autolla ajo ei ole turvallisuussyistä sallittu. 
Alueen sisääntuloporteilla on varauduttu mahdollisiin terroritekoihin sulkemalla ajoyhteys raskailla 
esteillä. Joudumme myös rajoittamaan huoltoajoa ja toivomme kaikkien ymmärtävän tämän. 
 
Autoilla ajo alueelle on mahdollista vain kuorman ripeää lastausta tai purkua varten to klo 8–13 ja pe–la–su 
-aamuina klo 7–9 sekä sunnuntaina klo 17 jälkeen. Ajoneuvojen on poistuttava alueelta viimeistään puoli 
tuntia ennen tapahtuman alkua. Tapahtuman aikana tavaratäydennykset on pyrittävä hoitamaan muilla 



keinoilla, esim. käsikärryillä, hankkimalla kantoapua tms. Lastauspaikka ja maitokärryt tai mönkijä 
kuljettajineen ovat järjestäjän puolelta käytettävissä (mönkijä osan aikaa) markkinatorin läheisyydessä.  
 
Pysäköinnistä annetaan lisäohjeita ennen tapahtumaa. HUOM. Pysäköintipaikkoja ja -lupia on järjestäjän 
puolelta rajoitetusti, sillä sijaitsemme keskikaupungilla. Emme voi valitettavasti taata kaikille myyjille tai 
esiintyjille pysäköintipaikkaa markkinatorin läheltä. Kauppiaiden paikat jaetaan siinä järjestyksessä, kuin 
myynti-ilmoittautuminen on vahvistettu ja maksettu (yksi paikka per myyntikoju). 
 
Auton ajaminen, kääntäminen ja pysäköiminen puiston nurmikolla on ehdottomasti kielletty 
maksuseuraamuksen uhalla. 
 
10. Eläimet 
 
Muut kuin esiintyjien ohjelmaan kuuluvat eläimet on kielletty alueella yleisen viihtyvyyden ja 
turvallisuuden vuoksi. Poikkeuksen tähän tekevät tehtävissä olevat opas- ja avustajakoirat. 
 
11. Yleisiä ehtoja 
 
Hämeen keskiaikafestivaalille osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja ja tapahtuman 
järjestäjän ja turvallisuusjohdon antamia lisäohjeita. 
 
Jokaisella alueella oleskelevalla on oltava asiaankuuluva ranneke (asiakkailla toritullirannekkeet, myyjillä 
myyjärannekkeet, talkoolaisilla talkoorannekkeet jne.). Järjestyksenvalvojilla on oikeus välittömästi 
poistaa alueelta rannekkeettomat. Poikkeuksen tekevät ainoastaan virantoimituksessa olevat 
viranomaiset. 
 
Nurmikon tärveleminen esim. autolla, nuotiopaikan kaivaminen tai suurempien rakenteiden jälkien 
siivoamatta jättäminen on kielletty maksuseuraamuksen ja myöhemmän osallistumiskiellon uhalla. 
 
Myyjien ja esiintyjien on noudatettava Suomen lakia ja viranomaisten elinkeinon harjoittamisesta ja 
verotuksesta antamia määräyksiä. 
 
Leiriläiseksi hakeminen tapahtuu omalla lomakkeellaan, ks. verkkosivuiltamme osio "Leiriläiseksi". 
Leiriytymisestä annetaan erilliset lisäohjeet. 
 
Yörauha klo 24–7, huomioitava alueella yöpyviä ja vältettävä metelöintiä ja muuta häiriön aiheuttamista. 
 
Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Hämeenlinnan kaupunkia. Ylivoimaisen 
esteen sattuessa tapahtuman järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman siirtämiseen tai 
peruuttamiseen. Hämeen Keskiaikatapahtumat Oy ei ole korvausvelvollinen esim. mahdollisen pandemian 
tai terrorismiuhkan takia peruutetun tapahtuman aiheuttamista kuluista. 
 
 


