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       16.1.2023 
 
 

TORIPAIKKOJEN MYYNTIEHDOT JA MAKSUT 1.1.2023  
 
Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 7.12.2022 
  
 
1. Torin myyntipaikkojen laskutus 
 
Toripaikat myydään vuosittain joulukuussa laskuttamalla vuosipaikan haltijaa. 
 
Kaupunki laskuttaa vuosipaikan haltijalta toripaikan vuosimaksun. Viimeistään erä-
päivänä maksettu lasku oikeuttaa kauppiaan jatkamaan vuosipaikallaan seuraavan 
myyntivuoden ajan. Ellei suoritusta saada eräpäivään mennessä, kauppias menet-
tää vuosipaikkansa, minkä jälkeen kaupungilla on oikeus vuokrata paikka sen halua-
valle.  
 
2. Torin myynnin vuosimaksut 
 
2.1 Torimyyntipaikkojen vuosimakut  
 
Vuosipaikkojen hinnat ovat seuraavat: 

 

Myyntipaikan vähimmäiskoko € / vuosi 

5 m x 2 m 100,00 

5 m x 4,5 m 200,00 

5 m x 6,5 m 300,00 

 
Hinnoittelutaulukossa annetut myyntipaikkojen koot ovat likimääräisiä ja myynti-
paikan todellinen koko voi poiketa jonkin verran taulukossa ilmoitetusta.  
 
Myyntipaikan vuosimaksut eivät ole arvonlisäverollisia.  
 
2.2. Sähkön käytöstä perittävät maksut  
 
Mikäli torimyyntiin tarvitaan sähköä, peritään korvauksena sähkön käytöstä tori-
paikkamaksun lisäksi seuraava maksu: 
 

Sähkö Maksu €, (alv 0 %) 

Sähkön vuosimaksu 90,00 

 
Sähköpaikan vuosimaksut eivät ole arvonlisäverollisia. 
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3. Torimyynnin kertamaksut 
 
3.1. Torimyyntipaikkojen kertapaikat 
 
Torin myyntipaikkojen kertamaksut ovat seuraavat: 
 

Aikaväli Paikan koko Paikkamaksu, 
€/kerta (alv 0 
%) 

alv 24 % Paikkamaksu,  
€/kerta (sis. alv 24 %) 

1.05.-30.09. 5 m x 2…4,5 m 15,00 3,60 18,60 
 

1.10.-30.04. 5 m x 2…4,5 m 10,00 2,40 12,40 

1.5-30.9. 5 m x 6,5 m 25,00 6,00 31,00 

1.10.-30.4. 5 m x 6,5 m 15,00 3,60 18,60 

 
Kertapaikkojen hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  

  
3.2. Sähköstä perittävät maksut  
 
Torilla on saatavissa sähköä kioski- ja kalapaikoille. Sähkön käytöstä peritään seu-
raavat maksut: 
 

Sähkö Maksu €  
(alv 0 %) 

alv 24 % Maksu € (alv. 24 %) 

Sähkön kertamaksu 6,00 1,44 7,44 

 
Sähkön käytön kertamaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
 
4. Muut torimyyntiin liittyvät ehdot 
 
4.1  Torimyynnin ehdoista ja maksuista päättäminen 
 
Torimyyntiin liittyvien maksujen ehdoista ja maksujen suuruudesta päättää Kan-
kaanpään kaupungin tekninen lautakunta. 
 
4.2. Toripäivät ja torimyynnin ehdot  
 
Toripäivät pidetään torstaisin. Joulu- ja uuden vuoden aaton, vapunpäivän, itsenäi-
syyspäivän tai kirkollisen juhlapäivän sattuessa torstaille pidetään toripäivät edelli-
senä arkipäivänä. Torikauppa aloitetaan aikaisintaan kello 7.00 ja lopetetaan vii-
meistään 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. 
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Elintarvikkeita myyvät kauppiaat (mm. kala- ja grillaustuotteet) laittavat myyntitis-
kinsä alle kaukalon, johon tuotteiden sulamisvedet, yms. valuvat nesteet kerätään. 
Kaukalo tyhjennetään torivalvojan osoittamaan paikkaan. 
 
Kauppias on velvollinen siirtämään autokalustonsa välittömästi tuotteiden purka-
misen 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 (Torijär-
jestys 5 §). Torivalvoja voi tehdä näihin järjestelyihin tilapäisiä muutoksia (esim. kyl-
mäkalusteiden 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. 
 
4.3 Mikäli vuosipaikan lunastanut torimyyjä ei saavu paikalleen kello 9.00 men-
nessä, voidaan toripaikka myydä kertapaikkana, mikäli tilapäispaikat on loppuun-
myyty. 
 
4.4 Kaupungilla on oikeus mahdollisten torin kunnallisteknillisten töiden yhteydessä 
muuttaa tarvittaessa toripaikkoja. 
 
4.5 Torirakennuksen yhteydessä (kellarikerros) olevat sosiaalitilat ovat torikauppi-
aiden käytössä ilman erillistä korvausta. 
 
 
 
TEKNINEN LAUTAKUNTA 
 
Kankaanpään kaupunki 
Rakennettu ympäristö –tulosalue 
 
Toimisto puh. 044 577 2610 
www.kankaanpaa.fi 
 


