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TORISÄÄNTÖ 1.1.2022 ALKAEN 
 

  Torikauppaa kunnan toreilla saa harjoittaa vain kunnan luvalla ja sen  
  määräämillä ehdoilla. Torialueet on määritelty liitekartan mukaisille  
  paikoille: Ns. satamatori A (liite 2), satamatori B (liite 3) ja ylätori (liite 4) 
  
             Myyntiajat päivisin: 
                          YLÄTORILLA klo 6.30 – 21.00  
    
                          SATAMATORILLA 1.5. - 30.9. klo 6.30 - 21.00 
 
                          Yömyyntiluvan myöntää tekninen johtaja tai hänen sijaisensa eri                 
                          hakemuksesta.  
   

                  Syyskuun alusta alkaen satamatorialueilla A ja B toripaikat ovat seuraavaan 
kevääseen asti maksuttomia. Kausipaikan aikaisempina vuosina varanneet ovat 
etusijalla paikkoja varattaessa.  

 
 Muut ehdot:  
                  Torimyyntipaikasta peritään Puumalan kunnan teknisen lautakunnan                    
  kulloinkin päättämän toripaikkamaksun mukainen maksu. Maksu perustuu 
  päivä-, viikko-, tai kausikohtaiseen hinnoitteluun.  
 
  Useamman kauden varauksissa sopimukset tehdään erikseen teknisen  
  toimen kanssa. Tallöin varaaja sitoutuu myös mahdollisiin  hinnanmuutoksiin. 
   

Koko kautta lyhyemmät varausjaksot varataan sähköisen ajanvarauskalenterin 
kautta 4H:n kautta yhden luukun –periaatteen mukaisesti.  

 
Myyjällä ei ole oikeutta siirtää kausiluonteista toripaikkaa toiselle ilman                           
teknisten palvelujen toimialan suostumusta. 

                          Mikäli kausipaikan vuokrannut myyjä ei saavu harjoittamaan torikauppaa 
                          klo 8.00 mennessä myyntipäivänä, voidaan toripaikka myydä toiselle                    
                          myyjälle päiväpaikaksi. 
 
                                                   Vaunuista tapahtuva myyntiä voidaan sijoittaa koko satamatorialueelle.  

Torimyyntikatokset ja/tai -kehikot voivat olla torilla yön yli, mikäli torikauppias 
harjoittaa myyntiä seuraavana päivänä. Torikauppias vastaa kaikilta osin 
katoksen turvallisuudesta koskien mm. niiden ankkurointeja, kestävyyttä, 
palosuojausta ja ilkivaltaa 

 
 Myyjien on noudatettava niitä vaatimuksia, mitkä terveydenhuoltolain, 
 ja -asetuksen, elintarvikeasetuksen sekä jätelain nojalla määrätään. Torilla ei 
 saa myydä myöskään tavaramerkkioikeuksia loukkaavia tuotteita.  
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 Myyjien on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita Puumalan kunnan                                                            

teknisten palvelujen toimiala antaa myyntipaikkojen sijoittamisesta, ajoneuvojen  
 
säilytyksestä, liikenne- ja puhtaanapitojärjestelyistä sekä muita mahdollisesti 
toria tai torikauppaa koskevien säännösten muutoksista. 

 
 Myyjien kulkuneuvojen ja huoltoajoneuvojen säilyttäminen satamatorilla on 

kielletty. Ajoneuvot on siirrettävä myyntialueelta aamuisin klo 8.30 mennessä. 
  
 Myynti on järjestettävä siten, ettei siitä ole häiriötä liikenteelle tai toisille 

myyjille.  
 

Myyjän nimi on oltava selvästi nähtävillä. 
 
Viranomaisten ja torivalvojan ohjeita on noudatettava. 

 
 Rahapelit on kielletty torialueella. 
 
 Alkoholin myynti torialueella varsinaisina toripäivinä on sallittu. Alkoholin 

myyjällä tulee olla voimassa oleva aluehallintoviraston lupa alkoholijuomien 
anniskelutoimintaan. Myyjän tulee noudattaa alkoholilain 1102/2017 säädöksiä 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön lupa- ja valvontaviraston Valviran ohjetta 
20/2018. 

 
 Puumalan kunta varaa yhden 4 x 4 metrin alueen ns. maalaistorimyyntiin. Kunta 

tarjoaa myyjille pöytätilan myyntiä varten. Myyjiltä peritään hinnaston 
mukainen päivähinta, kyseisille paikoille ei voi tehdä ennakkovarausta.  

 
                                                Myyjä on velvollinen pitämään siistinä oman alueensa, sekä siivoamaan                     
 myyntiajan jälkeen myyntialueensa. 
 
 Jos myyjä rikkoo tässä lueteltuja ehtoja ja määräyksiä, on kunnalla oikeus 

irtisanoa sopimus heti lakkaavaksi. 
 
 Kunnan vuokratessa osan tai koko torin muulle tapahtumajärjestäjälle, eivät 

toripaikkasopimukset ole vuokratulla torin osalla tai myyntipaikalla voimassa 
eikä torikauppa ole sallittua. Kunta ei järjestä korvaavia paikkoja, eikä hyvitä 
myyntipaikan vuokraa. 

 
 Tämä torisääntö tulee voimaan 1.1.2022 
 
  
 Puumalan kunta 
 tekninen lautakunta  


