TORIKAUPPAA KOSKEVIA OHJEITA
1. Torikauppaa ja siihen verrattavaa myyntiä saa harjoittaa vain kaupungin tähän tarkoitukseen osoittamalla
torialueella.
Kaupunginhallitus voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa näistä ohjeista tai muista torikauppaa
koskevista määräyksistä.
Torikauppaa saa harjoittaa seuraavasti:
- arkisin vain klo 9.00 – 16.00. Kauppiaat voivat tulla paikalle aikaisintaan tuntia ennen varsinaisen
myyntiajan alkua ja poistua torilta klo 17.00 mennessä.
- talvisin toripäiviä ovat keskiviikko ja lauantai. Kesäisin (1.6. – 30.9.) kaikki arkipäivät ovat toripäiviä.
Näinä aikoina torin palvelut (wc, sähkö ja pöydät) ovat kauppiaiden käytössä.
2. Kaupunginhallitus valitsee erikseen torivalvojan ylläpitämään järjestystä, keräämään torimaksut sekä
valvomaan puhtauden ja siisteyden noudattamista tori- alueella tässä ja muissa viranomaismääräyksissä
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Torivalvojalla on oikeus määrätä poistumaan paikalta myyjä, joka ei noudata annettuja kirjallisia tai
suullisia ohjeita. Sama koskee myös asiakkaita ja yleisöä.
Torivalvojana toimii toistaiseksi 4H-yhdistys, jonka kanssa kaupunki on tehnyt erillisen sopimuksen.
3. Pääsääntö on, että varsinaisella torilla myyjät eivät saa pitää ajoneuvoja. Mutta torivalvojan luvalla siitä voi
poiketa. Raskas myyntikalusto on pidettävä sille vara- tulla alueella, torin itäpuolella. Muu
moottoriajoneuvoliikenne on torialueella kielletty.
4. Torilla tapahtuvaa elintarvikkeiden myyntiä ja valmistusta säätelee terveydensuojelulaki, Sosiaali- ja
terveysministeriö ja kuntayhtymän valvontajaoston antamat ohjeet. Elintarvikkeiden torimyynnistä on
tehtävä ilmoitus terveystarkastajalle ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi torimyyjä laatii tarvittaessa
omavalvontasuunnitelman ja muut viranomaisten vaatimat selvitykset. Varsinkin helposti pilaantuvien
tuotteiden myynnissä on huomioitava annetut ohjeet.
Vakituisilla myyjillä on oltava tartuntalain edellyttämät todistukset.
Kalojen ja muiden voimakkaita hajuja päästävien tuotteiden paistaminen ja savustaminen tulee tapahtua
niin, että se ei aiheuta haju- tai muuta haittaa lähiympäristölle tai muille torimyyjille. Torivalvoja päättää
tapauskohtaisesti, mihin ne torialueella sijoitetaan tai hän voi myös kieltää tuotteiden valmistuksen torilla
kokonaan.
Torilla järjestettävistä suurista yleisötilaisuuksista on tehtävä ilmoitus torivalvojalle ja muille viranomaisille,
mm. terveystarkastajalle.
5. Myytävät tuotteet on pidettävä riittävän korkealla, helposti puhtaana pidettävällä myyntipöydällä ja tuotteet
on suojattava tarkoituksenmukaisesti kosteus- pöly-, lämpö- ja valovaikutuksilta.
6. Kaupunki järjestää torimyyjille käymälän, käsienpesupaikan sekä paikan työkalujen ja laitteiden
puhdistukseen. Lisäksi kaupunki järjestää torille riittävästi jäteastioita sekä huolehtii torialueen
siivouksesta ja lumen pois kuljettamisesta. Myyntipöytien säilytystä varten kaupunki järjestää tilat, jossa
niiden puhdistus ja huolto voidaan suorittaa. Kaupungin hankkimat toripöydät ovat kaikkien halukkaiden
käytettävissä. Mutta myyjä huolehtii niiden palauttamisesta varastoon. Torialueelle on varattu kaupungin
toimesta myös sähköt, joiden jakamisesta vastaa torivalvoja.
7. Myyntipöydät ja myytävät tuotteet saa tuoda myyntipaikalle aikaisintaan tuntia ennen myyntiajan alkamista
ja ne on viipymättä, toriajan päätyttyä korjattava pois. Vakituiset myyjät ovat poikkeus. Heidän osalta
torivalvoja voi sallia kojujen pitämisen pitempään omalla paikalla ja omalla vastuulla.
Myyjien on pidettävä myyntiaikana myyntipaikkansa siistinä ja järjestyksessä. Myynnin päätyttyä jätteet on
vietävä pois.
8. Torikauppiaan on noudatettava kaupanteossa terveydenhuoltolain, kaupungin eri sääntöjen sekä terveys-,
poliisi- ja muiden viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.
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