1. Torin sijainti ja toripaikat
Kironkylän torilla on merkeillä osoitettu myyntipöytäpaikat sekä paikka linja-autosta tai
kuorma-autosta tapahtuvaan myyntiin. Myyntipaikkojen koot:
peruspaikka 4x4m 10 kpl
linja-auto tai rekkapaikka 4x18m 1kpl
Rekka tai linja-autopaikka sijaitsee torin päädyssä autojen parkkipaikalla, ks. kartta.

2. Määräykset ja ohjeet
Torikaupassa on noudatettava poliisiviranomaisen ohjeita ja terveys- ja
lainsäädännössä säädettyjä lakeja (Elintarvikelaki 13.1.2006/23, Kuluttajansuojalaki
20.1.1978/38), asetuksia ja hyviä kauppatapoja sekä muuta lainsäädäntöä. Lisäksi
torimyyntiä säätelevät torisääntö. Mikäli lakeja ja sääntöjä ei noudateta, poistetaan
myyjä torialueelta määräajaksi. Torijärjestyksen valvonnasta vastaa kunnan asettama
torivalvoja.
Myyjä on velvollinen siivoamaan myyntipaikat toriajan jälkeen ja kuljettamaan
myynnistä syntyneet jätteet pois torilta kierrätyspisteisiin. Torialue on pidettävä siistinä
myynnin aikana. Jos torimyynnistä mahdollisesti aiheutuneita roskia ja jätteitä ei ole
myyjän toimesta poistettu myyntipäivä jälkeen, kyseiseltä myyjältä peritään
siivouskustannukset.
Myyntipöydät ja muut myyntikalusteet on poistettava päivittäin myyntiajan päätyttyä.
Kunta ei järjestä myyjien käyttöön myyntipöytiä, vaan jokaisella on oltava omat
myyntikalusteet.
Jos ajoneuvo vuotaa öljyä tai nesteitä, on myyjä velvollinen suojaamaan torin pinnan.
Mikäli torinpintaa joudutaan puhdistaman, kyseiseltä vahingonaiheuttajalta peritään
puhdistuskustannukset. Mahdolliset yhdyskuntatekniset työt voivat aiheuttaa muutoksia
torijärjestelyihin.
Yksittäistapauksissa torivalvojalla on oikeus harkintansa mukaan myöntää poikkeus
torisäännön määräyksistä.

3. Torin aukioloajat
Torikauppa on sallittu ma-pe klo 8-17 ja la 8-13. Vakituisia toripäiviä viikossa on
tarvittaessa, jolloin paikka pitää varata etukäteen ja torivahti avaa sähköpaikat ja
saniteettitilat. Muina aikoina paikan saa torivalvojalta paikanpäältä.
Jos myyjä ei ole saapunut etukäteen varaamalleen paikalle klo 10 mennessä, paikka
vapautuu muille myyjille. Utajärven kunta pitää oikeuden tehdä muutoksia.
Erikoistilanteissa, jolloin pidetään esimerkiksi kunnan järjestämiä tilaisuuksia,
toripaikkoja ei voi varata.

4. Määräykset ja ohjeet
Toripaikka varataan ennakkoon torivahdilta Ari Moilaselta, puhelin 08-5421077.
Myyntipaikan maksut ja varaukset suoritetaan Ari Moilaselle Arin konepisteeseen,
Vanhatie 50, 91600 Utajärvi. Myyntipaikan maksut suoritetaan etukäteen Arin
konepisteeseen. Myyntipaikan voi varata päiväksi, viikoksi, kuukaudeksi tai vuodeksi.
Myyntipaikkamaksuja ei palauteta.
Myyntipöydät on sijoitettava myyntipaikan sisäpuolelle. Mikäli myyntipöytä, esillä olevat
tuotteet tai myyjän muu varustus ylittää oman toripaikan rajat, peritään paikasta
korotettu hinta. Jos toista toripaikkaa menee enemmän kuin puolet, torimaksu peritään
kahdelta paikalta. Pidemmät kuin päivämaksut peritään etukäteen paikkavarauksen
yhteydessä. Maksua ei palauteta käyttämättä jäävältä ajalta.
Puisissa kojuissa tuotteet saavat olla kojun ulkopuolella esillä enintään kaksi metriä
ovesta.
Samalle myyjälle voidaan myöntää varaus enintään kahteen vierekkäiseen
myyntipaikkaan. Paikan varaaminen pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksi päiväksi
edellyttää, että paikka on jatkuvassa käytössä. Jos paikan varannut myyjä ei tule
myyntipaikalle klo 10 mennessä, voi ko. päivänä toinen myyjä käyttää paikkaa, eikä
varaajalla ole enää oikeutta vaatia tätä poistumaan.

Näyttelyihin varataan aika Utajärven kunnan yhteispalvelupisteestä puhelin:
08 58755701

Paikkaa varattaessa täytetään erillinen lomake, jossa ilmoitetaan:
Henkilön nimi/ Henkilöiden nimet
Yrityksen/ Yhdistyksen tiedot ja y-tunnus
Osoite
Puhelinnumero, mistä parhaiten tavoittaa
Sähköpostiosoite
Kuvaus myytävistä tuotteista

Vapaamuotoiset kausipaikkahakemukset jätetään osoitteeseen:
ARIN KONEPISTE
VANHATIE 50
91600 UTAJÄRVI
Sähköistä vastaa torivalvoja, puhelin: 08- 5421077

TORIPAIKAT JA MAKSUT:
Pöytä
Päivä 4x4 ruutu
Viikko
Kuukausi
Koko torin taksa
Myyntibussit ja niihin
rinnastettavat ajoneuvot
Sisäpaikat:
Pöytä
Päivä 3x3 alue
Viikko
Kuukausi
Koko huone/ pv

Netto
2,44
10,57
24,39
48,78
97,56

Alv 23%
0,56
2,43
5,61
11,22
22,44

Brutto
3,00
13,00
30,00
60,00
120,00

28,46

6,54

35,00

3,88
21,14
48,78
97,56
97,56

2,12
4,86
11,22
22,44
22,44

6,00
26,00
60,00
120,00
120,00

Toripäivinä tavanomainen sähkö kuuluu vuokran hintaan.
Voimavirran hinta on 10€/ päivä.
Viranomaisluvat myyjä hankkii omalla kustannuksellaan. Tekninenlautakunta päättää
torisäännöistä ja toripaikkojen hinnoittelusta ja päivittää niitä tarpeen mukaan.

TORIMYYJIEN YHTEYSTIETOLOMAKE

Nimi
Yrityksen tiedot ja Y-tunnus
Osoite
Puhelinnumero, mistä
parhaiten tavoittaa
Sähköpostiosoite

Kuvaus myytävistä tuotteista

