
Viaporintorin  
kesäterassi

Tule mukaan toteuttamaan Espoon parasta ja viihtyisintä kesäterassia 2023!



Vuonna 2022  
Sello toteutti  
Viaporintorilla Espoon  
ensimmäisen koko  
perheen kesäterassin. 
Hyvä ja monipuolinen ruoka, viihtyisä 
tunnelma ja lukuisat esiintyjät houkut-
telivat kymmeniä tuhansia asiakkaita 
kesäpäivien ja -iltojen viettoon kesällä 
2022. 



Viaporintorin  
kesäterassi avautuu  
entistä upeampana
kesällä 2023! 
Tulevana kesänä 2023 yritykselläsi on  
mahdollisuus olla mukana kesäterassilla 
Leppävaarassa Sellossa, Espoon  
suurimmassa kaupunkikeskuksessa.



Espoon viihtyisin hyvään 
ruokaan ja juomaan  
keskittyvä koko perheen  
kesäterassi 1.6.–27.8.2023.
• Viaporintorin kesäterassilla 8-10 eri toimijaa  

ja yhteensä noin 300-400 asiakaspaikkaa
• Lavalla ohjelmaa ja esiintyjiä läpi koko kesän
• Tavoitteena yli 100 000 asiakaskäyntiä  

kesäkauden aikana



Terassialueen ja 
myyntimökin 
varustelu
• Yhtenäiset myyntimökit (2x3 m),  

sis. sähkö, yleisvalo ja työtasot 
• Yhteisen tarjoilualueen kalusteet  

(pöydät ja tuolit)
• Aurinkovarjot ja muu sisustus  

mm. viheristutukset
• Tauko- ja varastotila
• Alueella yhteinen vesipiste ravintoloille  

ja keskitetty jätehuoltoalue
• Alueella siivous ja omat järjestyksenvalvojat 
• Koko alue yhtenäistä anniskelualuetta 
• Tapahtuma-alue/lava ja äänentoisto  

taustamusiikille



Osallistumisehdot
Vuokra
• Vuokra-aika 28.5.–27.8.2023
• Vuokra on 2600 €/kk (+ alv 24 %) sekä  

10 % liikevaihdosta
• Vuokra veloitetaan kuukausittain etukäteen, 
 liikevaihtoperusteinen vuokra tarkistetaan 
 vuokra-ajan jälkeen
• Toimija ilmoittaa myynnin ja liikevaihdon kuukausittain  

kauppakeskus Selloon nimetylle henkilölle
• Osallistumisesta tehdään kirjallinen vuokrasopimus

Huomioitavaa
• Ruokien tulee olla esivalmisteltuja
• Mahdollisuus myös grillaukseen tms. mökin ulkopuolella
• Vuokralainen sitoutuu koko vuokra-ajaksi  

28.5.–27.8.2023 sekä sovittuihin aukioloaikoihin
• Ravintolatoimijoilla tulee olla omavalvonta- 

suunnitelma ja omat vakuutukset

Järjestäjät/vastuutahot:
Mökkien vuokraus: 
Realidea Oy
Anne Leppänen
anne.leppanen@realidea.fi
+358 40 568 4130

Markkinointi ja ohjelma:

Maiju Pulju
maiju.pulju@sello.fi 
+358 50 433 5213

Vuokraan sisältyy
• Lukittava mökki 2x3 m 
• Yhteisen tarjoilualueen kalusteet: penkit, pöydät,   

aurinkovarjot, lokkisiima, tunnelmavalaistus
• Järjestyksenvalvonta ja terassialueen yleissiivous
• Tauko- ja varastotila
• Jätehuolto
• Ohjelma ja vahva mainonta sekä viestintä 
• Kesäterassin visuaalinen ilme ja logo omaan käyttöön 
• Mahdollisuus jakaa omaa mainontaa kauppakeskus  

Sellon kanavissa, mm. sosiaalisessa mediassa

Sanna Kouvalainen
sanna.kouvalainen@sello.fi 
+358 50 312 0133

Elina Honkala
elina.honkala@sello.fi 
+358 50 325 3885



Tehdään yhdessä  
Espoon viihtyisin 

kesäterassi!


