URJALAN KUNNAN TORISÄÄNTÖ
1. YLEISTÄ
Toripaikkojen vuokrauksessa noudatetaan vuokrasopimuksen, voimassa olevien
toripaikkamaksujen ja tämän torisäännön ehtoja.
Tori ja muut yleiset alueet kuuluvat kunnan organisaatiossa teknisen lautakunnan
alaisuuteen.
Lautakunta vahvistaa torialueiden käytettäväksi luovuttamisen periaatteet hyväksymällä
tämän torisäännön, toripaikkamaksut, sekä torikauppiailta muut
mahdollisesti perittävät maksut, esim. sähkömaksut.
2. TORIKAUPPAAN KÄYTETTÄVÄ ALUE
Urjalan tori on maakunnallisestikin kuuluisa, perjantainen toripäivä on Urjalassa merkittävä
jokaviikkoinen tapahtuma. Torialue sijaitsee Tampereentien ja Urjalantien kulmassa.
3. YLEISET EHDOT
Urjalan torilla harjoitettavassa torikaupassa myyjän on noudatettava lakien, asetusten ja
kunnallisten säännösten ohella tässä torisäännössä annettuja määräyksiä ja ohjeita.
Torilla on noudatettava hyvää järjestystä, siisteyttä ja hyviä kauppatapoja.
Järjestyslaki kieltää eläinten tuonnin toriaikana torialueelle. Edellä mainitusta
poikkeuksena on opas- ja avustuskoirat.
Pelastusajoneuvoille on alueelle varattava esteetön kulku.
Nestekaasulaitteita ja avotulta käyttävien yrittäjien on noudatettava
paloturvallisuusmääräyksiä. Yrittäjillä tulee olla riittävä alkusammutuskalusto; vähintään
sammutuspeite 120 x 180 cm ja hyväksytty 6 kg:n käsisammutin.
Myyntitelttojen ja –katoksien kiinnityksissä on noudatettava ensisijaisesti teltan valmistajan
ja viranomaisten vaatimia turvallisuusohjeita.
Torialueen reunapaikat on ensisijaisesti tarkoitettu autosta, myyntivaunusta tai autoa
muutoin myynnissä tarvitseville torimyyjille.
Torijärjestyksen valvonnasta vastaa kunnan asettama torivalvoja.
Yksittäistapauksissa torivalvojalla on oikeus harkintansa mukaan myöntää poikkeus
torisäännön määräyksistä.
4. TORIN AUKIOLOAIKA
Torikauppa on sallittu perjantaisin klo 7.00 – 14.00. Muina aikoina torimyyntiä saa
harjoittaa vain erillisellä luvalla.

Toripaikan vuokraaja ei saa luovuttaa myyntipaikkaansa toiselle ilman torivalvojan
suostumusta.
Torivalvojalla on oikeus myydä vuokratut myyntipaikat päiväpaikoiksi ellei vuokraaja ole
tullut myyntipaikalleen tunnin kuluessa toriajan alkamisesta.
5. TORIMYYJIEN SOSIAALITILAT
Kunnantalon sosiaalitoimiston päätyyn on varattu erillinen WC-tila maksutta torimyyjien
käytettäväksi toriaikana.
6. LIIKENNE
Ajoneuvon saa hetkellisesti ajaa torialueelle myyntivälineiden tuomista ja
tavaravalikoiman täydentämistä varten.
Ajoneuvoilla joita ei toriaikana käytetä myyntitarkoitukseen, on niiden pysäköiminen
torialueella kielletty.
Moottoriajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty.
Ajoneuvosta ei saa koitua vahinkoa torin pinnoitteelle eikä se saa liata torialuetta.
Tarvittaessa alusta on suojattava.
Mikäli vahinkoa aiheutuu, torikauppiaan on korvattava vahinko.
7. JÄTEHUOLTO
Myyjien on huolehdittava myyntitoiminnasta aiheutuneista roskista, ja myyntipaikkansa,
sekä sen kohdalla olevan asiakastilan siisteydestä.
Jätteet on vietävä ja lajiteltava jätehuoltomääräysten mukaisesti torijätteille
varattuihin astioihin, tai kuljetettava itse pois.
8. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Myynnistä tai myyntiin liittyvistä laitteista ei saa koitua haittaa tai häiriötä asiakkaille,
toisille torikauppiaille tai ympäristön asukkaille.
Torikauppias on velvollinen varustamaan myyntikojunsa tai –pöytänsä omalla, selvästi
näkyvällä nimellä.
9. YHTEYSTIEDOT
Ensisijaisesti torikauppaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kunnan torivalvoja.
10. VOIMASSAOLO
Tämä torisääntö korvaa edellisen, vuodelta 1969 olevan torisäännön ja astuu voimaan
1.1.2015.

URJALAN TORIMAKSUTAKSA 1.1.2015

1. Myyntipaikka, koko n. 4 x 5 m

vuosimaksu

150,00 €/vuosi

kk- maksu

huhti-joulukuu

35,00 €/kk

kk- maksu

tammi-maaliskuu

maksuton

kertamaksu

10,00 €/päivä

2. Toripöytä alle 2 m

5,00 €/päivä

3. Kirpputoripaikka

5,00 €/päivä

4. Sähkönkäytön päivämaksu

5 € / päivä

Maksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron, paitsi vuosimaksu joka on
arvonlisäveroton.

