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Thurmaninaukion toria ja torikauppiaita koskevat säännöt:

Torikaupan harjoittajalta vaaditaan:

1. Voimassa oleva sopimus Kauniaisten kaupungin kanssa torimyynnistä ja paikan
vuokraamisesta kaupungin osoittamalta paikalta. Paikkaa haetaan kirjallisesti kaupungilta.
Myyntipaikat ovat kooltaan n. 4x4m (16m²) ja numeroitu.

Kaikki myyntiin liittyvä toiminta tulee tapahtua toripaikan sisällä. Kuljetuslaatikoiden tai
vastaavien säilyttäminen, tuotteiden, pöytien tms. sijoittaminen paikan ulkopuolelle ei ole
sallittua.

Toripaikkaa ei saa luovuttaa, vuokrata tai siirtää toiselle henkilölle tai yritykselle.

2. Mikäli toripaikalla käytetään sähköä, sähköturvallisuutta koskevia määräyksiä on
noudatettava. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden on oltava ehjiä ja ulkokäyttöön soveltuvia,
suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai suojajännitteellä toimivia. Vuokranantajan edustajilla
on oikeus poistaa kauppiailta ulkokäyttöön soveltumattomat johdot ja sähkölaitteet. Lisäksi
sähköjohdot on sijoitettava ja suojattava niin, ettei niistä aiheudu muille vaaraa tai haittaa. Jos
sähköjohto viedään kulkureitin poikki, tulee se suojata esim. lautakourulla.
Lisätietoja esimerkiksi Turvatekniikan keskuksen internet-sivuilta www.tukes.fi

3. Varsinainen myyntiaika on arkipäivisin ja lauantaisin klo 8.00–18.00.  Myynnin järjestelyä ja
siivousta varten varataan tunti ennen ja jälkeen myyntiajan. Myyjän on hyväksyttävä ne
välttämättömät toimenpiteet, joita kaupunki torialueella suorittaa.

4. Kaupan harjoittajalla on oltava yritys, jonka toimialana on tori- ja markkinakauppa.

5. Vuokralaisen on huolehdittava kaikista myynnin vaatimista luvista ja terveysviranomaisten
asettamien ehtojen täyttämisestä. Kauppiaan tulee huolehtia, että hänellä on kaikki
tarvittavat luvat myyntitoiminnan harjoittamiseen. Toiminnassa on noudatettava voimassa
olevaa lainsäädäntöä, poliisin, ympäristöviranomaisten ja muiden viranomaisten sekä
vuokranantajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Kaupunki ei ole vastuussa siitä vahingosta, joka
toimijalle aiheutuu toiminnassa tarvittavien lupien epäämisestä. Vuokralainen vastaa
kaupungille tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta tai haitasta.
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6. Toripaikalla tulee olla näkyvillä vähintään A4 kokoinen, selkeästi luettavissa oleva nimikyltti,
jossa on yrityksen nimi ja Y-tunnus.

7. Vuokralainen sitoutuu huolehtimaan myyntipöytien ja muiden varusteiden kuljettamisesta
myyntipaikalle ja sieltä pois kohdassa kaksi mainitussa ajassa. Ajoneuvosta myynti on kielletty,
poikkeuksena erityiset myyntitoimintaa varten tarkoitetut autot, jotka tulee sijoittaa
kaupungin erikseen osoittamille paikoille.

Ajoneuvojen pysäköinti torialueella on kielletty. Tavaroiden lastaus ja purkaminen on tehtävä
kauppatoimintaa häiritsemättä (enintään 30 min). Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan
kirjallista lupaa sijoittaa vuokraamalleen paikalle myyntiautoa, vaunua tai peräkärryä.

8. Myyntipisteen, kalusteiden ja laitteiden siisteydestä on huolehdittava. Myyntitilan tulee
täyttää myytävien tuotteiden myyntiin asetetut velvoitteet elintarvikkeiden käsittelyn,
valmistuksen, säilytyksen ja hygienian suhteen. Elintarvikkeiden myyntipisteen yhteydessä
tulee olla riittävä määrä kannellisia jäteastioita (haittaeläimet/linnut). Kiinteät ja nestemäiset
jätteet sekä muut roskat, jotka kerääntyvät myyntipaikalle, tulee vuokralaisen toimesta
kuljettaa pois asianmukaiseen jätekeräyspisteeseen omalla kustannuksellaan. Myynnin
päätyttyä kauppiaan/myyjän tulee huolehtia myyntipaikkansa siisteydestä. Torilta tulee
poistua 60 min sisällä torin sulkemisajasta.

Paistorasvat ja/tai muita nestemäisiä jätteitä ei saa kaataa torin viemäreihin.

9. Torilla tulee noudattaa Hyvän toritoiminnan sääntöjä (jäljempänä)

10. Kauniaisten kaupungin ja Kauniaisten Yrittäjät ry:n järjestäminä erityisinä tapahtumapäivinä,
kuten Granipäivät (toukokuussa) ja Yrittäjien joulunavaus (pääsääntöisesti marraskuussa),
myyntiaika päättyy kello 14. Muissa tapauksissa kaupunki ilmoittaa 1 kuukautta aikaisemmin,
mikäli myynti estyy kokonaan. Ainoastaan päiväkohtaisen myyntipaikan vuokranneelle
palautetaan ennalta maksettu vuokra tai järjestetään korvaava myyntipäivä.
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HYVÄN TORITOIMINNAN SÄÄNNÖT

Torisopimusta tehdessäni sitoudun torisääntöjen ohella noudattamaan näitä toritoiminnan
hyviä ohjeita. Niiden avulla sitoudun parantamaan torin yhteishenkeä, kaupankäyntiä ja
toimintaa.

Kymmenen hyvän toritoimijan sääntöä:

1. Sitoudun noudattamaan torisääntöjä, yleisiä hyviä kaupallisia periaatteita ja
kunnioittamaan muiden liiketoimintaa.

2. Hoidan velvollisuuteni verottajaan ja julkiseen toimintaan liittyen lakien ja asetusten
mukaisesti.

3. Kunnioitan muita toritoimijoita ja heidän liiketoimintaansa. Osoitan käytökselläni tämän
päivittäin.

4. En vaurioita toisen toritoimijan omaisuutta.

5. En nimittele, enkä puhu pahaa toisista toimijoista.

6. En valokuvaa toisten myyntipaikkaa, tuotteita tai asiakkaita ilman lupaa.

7. En kopio toisten myymiä tuotteita.

8. Sitoudun auttamaan torilla mahdollisuuksien mukaan muita kauppiaita tai asiakkaita, jos
heillä on yllättäviä ongelmia. Sitoudun parantamaan torin yhteishenkeä.

9. Pidän huolta oman myyntipaikan siisteydestä ja kunnosta sekä torialueesta.

10. Riitatilanteissa keskustelen vastapuolen kanssa ja jos sopua ei näin löydy, otan yhteyttä
viranomaisiin asian selvittämiseksi.

Sitoudun noudattamaan yllä olevia sääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta seuraa ensimmäisellä
kerralla kirjallinen varoitus, toisella kerralla kahden viikon myyntikielto ja kolmannella kerralla
myyntikielto koko myyntikaudeksi.


