Toripaikkojen myyntiehdot (Tekninen lautakunta hyväksynyt 20.10.2014)
1. Paikan varaaminen
Torstaitorien paikat myydään vuosittain joulukuussa laskuttamalla vuosipaikan haltijaa.
Tekninen keskus laskuttaa vuosipaikan haltijalta toripaikan vähimmäishinnan. Viimeistään
eräpäivänä maksettu lasku oikeuttaa kauppiaan jatkamaan vuosipaikallaan seuraavan
myyntivuoden ajan. Ellei suoritusta saada eräpäivään mennessä, kauppias menettää
vuosipaikkansa. Paikka voidaan myydä myöhemmin uudelleen sitä haluavalle.

2. Toripaikkojen hinnat
Torstaitorien vuosipaikkojen vähimmäishinnat ovat seuraavat:
Myyntipaikan koko

€ / vuosi (ei sis. alv:a)

4x2m

231,00

4x3m

231,00

5 x 2,5 m

231,00

5x3m

231,00

4x4m

257,00

5x4m

257,00

5x5m

325,00

4x6m

325,00

5 x 5,5 m

336,00

5x6m

346,00

4x8m

352,00

5 x 6,5 m

352,00

5x7m

362,00

Torstaitorien toripaikkojen kertamaksut ovat seuraavat:
Kertamaksu
01.05. – 30.09.
1.10. – 30.04.

€
18,55
9,68

alv. 24 %

yhteensä

4,45
2,32

23,00
12,00

Kertapaikan hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

3. Toripaikan sähkö
Torilla on saatavissa sähköä kioski- ja kalapaikoille. Sähkömaksun hinnat ovat seuraavat:
Sähkö
€
alv 24 %
Kertamaksu
5,65
1,35
Vuosimaksu
- kalapaikka
74,00
- kioskipaikka
147,00
Kertamaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

yhteensä
7,00
74,00
147,00

Sähköä saa käyttää tuotteiden valmistamiseen, lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen liittyvissä
laitteissa. Runsaasti sähköä kuluttavista laitteista (esim. paitojen kuvien painatuslaite)
peritään kioskin sähkömaksu.

4. Torin vuosi- ja kertapaikkojen hinnat sekä sähköstä perittävät maksut
päättää tekninen lautakunta.
5. Torimyynnin yleiset ohjeet













Toripäivät pidetään torstaisin. (Kesäisin myös lauantaitorit) Joulu- ja
uudenvuodenaaton, vapunpäivän, itsenäisyyspäivän tai kirkollisen juhlapäivän sattuessa
torstaille pidetään toripäivät edellisenä arkipäivänä. Torikauppa aloitetaan aikaisintaan
kello 7.00 ja lopetetaan viimeistään kello 14.00.
Myyntipöydät, tavarat, kuormat ja muut myynnissä käytetyt välineet saa tuoda
myyntipaikalle aikaisintaan tuntia ennen myyntiajan alkamista ja ne on viipymättä ja
viimeistään puolen tunnin kuluessa myyntiajan päättymisestä korjattava pois.
Elintarvikkeita myyvät kauppiaat (mm. kala- ja grillaustuotteet) laittavat myyntitiskinsä
alle kaukalon, johon tuotteiden sulamis- yms. valuvat nesteet kerätään. Kaukalo
tyhjennetään torivalvojan osoittamaan paikkaan.
Kauppias on velvollinen siirtämään autokalustonsa välittömästi tuotteiden purkamisen
jälkeen joko Pohjanlinnan pysäköintialueelle, seurakuntakeskuksen ja linja-autoaseman
väliselle pysäköintialueelle tai Jämintien varressa liikuntakeskuksen liittymän kohdalla
olevalle pysäköintialueelle (karttaliite). Toripaikoilla Käta 1-4, Kio 1, Lei 1-3 ja Kal 1-6
sallitaan myyntiin käytettävä ajoneuvo myyntipaikalla (Torijärjestys 5 §). Torivalvoja
voi tehdä näihin järjestelyihin tilapäisiä muutoksia (esim. kylmäkalusteiden käyttö
kesäaikana).
Torin kohdalla, toria ympäröivien katujen varsille ei saa pysäköidä. Tällä järjestelyllä
turvataan asiakaspysäköinti.
Kaikki pakkauslaatikot tulee hajottaa asianmukaisesti.
Jätteet tulee toimittaa roskalaatikkoon, ei missään tapauksessa sadevesikaivoihin eikä
torigrillin roska-astioihin.
Torirakennuksen yhteydessä (kellarikerros) on taukotilat torikauppiaille.

6. Mikäli vuosipaikan lunastanut torimyyjä ei saavu paikalleen kello 9.00

mennessä, voidaan toripaikka myydä kertapaikkana, mikäli tilapäispaikat
on loppuunmyyty.
7. Kaupungilla on oikeus mahdollisten torin kunnallisteknillisten töiden
yhteydessä muuttaa tarvittaessa toripaikkoja.
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