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Torisäännöt 

 

Torikaupassa on noudatettava viranomaisten ohjeita, kunnallisia sääntöjä, lainsäädännössä 

säädettyjä lakeja ja asetuksia sekä hyviä kauppatapoja. 

 

Myyjä on velvollinen siivoamaan myyntipaikan toriajan jälkeen ja kuljettamaan myynnistä 

syntyneet jätteet asianmukaisesti pois torilta kierrätyspisteisiin. Torialue on pidettävänä siistinä 

myynnin aikana. Jos torimyynnistä mahdollisesti aiheutuneita roskia ja jätteitä ei ole myyjän 

toimesta poistettu myyntipäivän jälkeen, voidaan kyseiseltä myyjältä periä siivouskustannukset. 

 

Toripaikan koko vaihtelee, mutta on pääsääntöisesti noin 20m2. Toripaikoista ei ole ns. 

paikkakarttaa vaan ne varataan ns. etusijajärjestyksessä. 

 

Myyntipöydät ja muut myyntikalusteet on poistettava päivittäin myyntiajan päätyttyä, ellei kyseessä 

ole pitkäaikainen käyttölupa. Kaupunki ei järjestä myyjien käyttöön myyntipöytiä, vaan jokaisella 

on oltava omat myyntikalusteet. 

 

Ajoneuvojen paikoitus on pääsääntöisesti torialueella kielletty lukuun ottamatta merkittyjä 

parkkipaikkoja ja myymäläautoa, jolle varataan tarvittaessa oma myyntipaikka. 

Autot voivat ajaa torialueelle tavaroiden purkamisen ja lastaamisen ajaksi. 

Jos ajoneuvo vuotaa öljyä tai nesteitä on myyjä velvollinen suojaamaan torin pinnan. Mikäli 

toripintaa joudutaan kaupungin taholta puhdistamaan, kyseiseltä vahingonaiheuttajalta peritään 

puhdistuskustannukset. 

 

Torikauppa on sallittu pääsääntöisesti ma-su klo 7.00-19.00. Jos myyjä ei ole saapunut etukäteen 

varaamalleen paikalle klo 10.00 mennessä, niin paikka vapautuu tarvittaessa muille myyjille. 

Muina aikoina torimyyntiä saa harjoittaa vain erillisellä luvalla. Tapahtumien järjestäminen torilla 

on mahdollista erillisellä luvalla. 

 

Torimaksuihin ei sisälly myyntiin tarvittavat viranomaisluvat esim. terveystarkastajan lupa, 

tapahtuman järjestämiseen liittyvät luvat, jne, vaan myyjä tai tapahtuman järjestäjä hankkii ne 

omalla kustannuksellaan. 

 

Myyntipaikan voi varata päiväksi, viikoksi tai pidemmäksi ajaksi. Mikäli varatulla ajanjaksolla 

torialueella järjestetään tapahtumia tms. tilaisuuksia joiden vuoksi torimyynti ei ole mahdollista, ei 

kaupunki vastaa tilaisuuksien ajankohtien ilmoittamisesta varaajalle eikä kyseisten päivien osalta 

maksujen palauttamisesta. 

 

Pidempiaikainen toripaikka (yli viikko) tai myyntikatoksen sijoittaminen varataan ennakkoon 

Viitasaaren kaupungin teknisestä toimistosta virka-aikana. Myyntipaikan toripaikkamaksut peritään 

kaupungin toimesta laskulla, mikäli kyseessä on yli viikon toripaikkavaraus.  

 



Lyhytaikainen, satunnainen myyntipaikka voidaan varata suoraan saapumalla kohteeseen. 

Päivämaksut ja yhden viikon maksut perii torigrillin yrittäjä (käteisellä). 

 

Myyntipaikkamaksuja ei palauteta.  

 

Vapaamuotoiset paikkahakemukset toimitetaan viitteellä ”Toripaikka” osoitteeseen: 

 

Viitasaaren kaupunki, Tekninen toimi 

Keskitie 10 

44500 Viitasaari 

viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi 

014 459 7411 

 

Paikkaa haettaessa / varattaessa ilmoitetaan: 

Henkilön nimi/Henkilöiden nimet 

Yrityksen/Yhdistyksen nimi ja y-tunnus 

Laskutusosoite 

Puhelinnumero mistä parhaiten tavoittaa 

Sähköpostiosoite 

Aika, jolle myyntilupaa haetaan 

Kuvaus myytävistä tuotteista 

Mikäli hakemus koskee tapahtumaa tai muuta tavanomaisesta torimyynnistä poikkeavaa käyttöä, 

tulee hakemuksessa kuvata tapahtuman luonne tarkemmin. 

 

Jos sähkön tai muun tekniikan kanssa tulee ongelmia,  

soitetaan kiinteistöpäivystäjälle, puhelin: 044 4597 443 
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Toripaikkamaksut 

 

Päivämaksu 

 

veroton hinta   10,08€ /päivä 

alv 24%   2,42€ /päivä 

verollinen hinta   12,50€ /päivä 

 

Toripaikkamaksun päivätaksa käsittää maksimissaan12h mittaisen ajanjakson.  

 

Viikkomaksu 

 

veroton hinta   40,32€ /viikko 

alv 24%   9,68€ /viikko 

verollinen hinta   50€ /viikko 

 

Kuukausimaksu 

 

veroton hinta   129,03€ /kuukausi 

alv 24%   30,97€ /kuukausi 

verollinen hinta   160€ /kuukausi 

 

Sähkön käyttö 

 

veroton hinta   2,82€ /päivä 

alv 24%   0,68€ /päivä 

verollinen hinta  3,50€ /päivä 

 

Mikäli sähkön tarve on pidempi, kuin torimyyntipäivän pituinen (12h), peritään maksu suurempana. 

Esim. vuorokauden pituisesta sähköntarpeesta peritään sähkömaksu kaksinkertaisena. 

 

Poikkeaminen  

 

Taksoista poikkeaminen tai muu tavanomaisesta poikkeava torimyynti voi tapahtua vain 

kirjallisesta hakemuksesta.  

Paikkakunnalla tapahtuvan yleishyödyllisten järjestöjen tms. tahojen järjestämistä tilaisuuksista ei 

pääsääntöisesti peritä maksua. Sähkön käyttö näissäkin tapauksissa on sovittava erikseen. Tällaisia 

tilaisuuksia ovat esimerkiksi toritapahtumat, markkinat, urheilu- ja viihdetapahtumat, jne. 

Mikäli torilla järjestettävä yleisö tai muu tilaisuus estää varatun ja maksetun toripaikan käytön 

(pidempiaikainen myyntipaikkavaraus), ei kaupunki vastaa tilaisuuksien ajankohtien 

ilmoittamisesta varaajalle eikä kyseisten päivien osalta maksujen palauttamisesta. 

 

 

 

Nämä säännöt ja taksat ovat voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi. 

 

 

 

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta 

 


