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1§

Torikauppaa harjoitettaessa on noudatettava lakien, asetusten ja kunnallisten määräysten ohella tässä torisäännössä annettuja määräyksiä sekä toriviranomaisten
erikseen antamia ohjeita.
Toriviranomaisella tarkoitetaan torivalvojaa, kunnan puutarhuria ja terveystarkastajaa.

2§

Torikauppaa saadaan harjoittaa ainoastaan kunnan tähän tarkoitukseen osoittamilla
toreilla, erityisestä syystä kunnallistekniikan päällikkö voi osoittaa väliaikaisesti
myyntipaikkoja muualtakin kunnan omistamalta tarkoitukseen sopivalta alueelta.
Elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä tulee lisäksi ilmoittaa terveystarkastajalle
ennen myynnin aloittamista.

3§

Tekninen lautakunta vahvistaa myyntipaikoista (4x6 m) kunnalle perittävät maksut.
Torivalvoja vuokraa myyntipaikat lautakunnan määräämillä ehdoilla. Torikauppiaan
on suoritettava myyntipaikoista perittävät maksut etukäteen torivalvojalle.

4§

Torikauppias on oikeutettu luovuttamaan myyntipaikkansa toiselle ainoastaan toriviranomaisen suostumuksella.
Mikäli varattua toripaikkaa ei ole otettu käyttöön kello 8.00 mennessä, torivalvoja
voi luovuttaa paikan toiselle myyjälle.

5§

Ympäristötoimialan tekninen keskus hoitaa torialueiden järjestelyn ja antaa tarvittaessa määräykset myyntipöytien ja nimikilpien rakenteesta ja koosta. Torikauppias
on velvollinen varustamaan myyntipöytänsä ja –kojunsa selvästi näkyvällä nimellään.
Myyntipöydät ja –kojut sekä muut myyntivälineet on pidettävä ehjinä ja siisteinä.
Elintarvikkeiden myynnissä käytettävien pöytien etureunan on oltava vähintään 70
cm korkea.

6§

Torilla tai tässä torisäännössä tarkoitetulla myyntipaikalla saadaan pistää kaupan:
1. elintarvikelain nojalla annettujen säännösten määräämillä ehdoilla niitä elintarvikkeita, joita sanottujen säännösten mukaan saa pitää kaupan ulkona
2. kukkia, muita koristekasveja, kasvi- ja puutarhatuotteita sekä taimitarhatuotteita
3. kausiluonteisesti käytettäviä tavaroita ja valmisteita, kuten joulukuusia, koriste—
esineitä, seppeleitä yms. sekä
4. tavara-arpoja, lyhyttavara- ja tekstiilituotteita, kotiteollisuustuotteita sekä muita
toreilla yleisesti myytäviä luvallisia tavaroita
Kunnan asianomaiset viranomaiset ja poliisi voivat rajoittaa edellä tässä pykälässä
mainittua oikeutta, mikäli myynnin tai vastaavan toiminnan harjoittamisesta aiheutuu haittaa tai häiriötä.

7§

Torikauppaa saadaan harjoittaa teknisen lautakunnan määrääminä päivinä. Tavaroita, niiden myynnissä käytettäviä ajoneuvoja, myyntikojuja tai -pöytiä taikka muita
myyntivälineitä saa tuoda torille aikaisintaan kello 6.00. Kaupankäynnin saa aloittaa
aikaisintaan kello 7.00.
Myyntiajat:
1.5. – 31.8. ti – la 7.00 – 17.00
1.9. – 30.4. ti – la 7.00 – 14.00
Iltatori:
1.6. – 31.8. to 17.00 – 19.00 Kirkonkylän tori
1.6. – 31.8. pe 17.00 – 19.00 Klaukkalan tori
Torikaupassa käytetyt kaikki tavara, ajoneuvot ja myyntivälineet on poistettava viimeistään puolen tunnin kuluttua myyntiajan päättymisestä.
Myyntipöytien täydentäminen myyntiaikana on suoritettava nopeasti autoja tarpeettomasti torialueella seisottamatta.
Moottoriajoneuvojen tyhjäkäynti on toriaikana torilla kiellettyä.
Koirien torille tuominen on toriaikana kiellettyä.
Erityisestä syystä kunnallistekniikan päällikkö voi tilapäisesti rajoittaa tai pidentää
myyntiaikaa taikka kokonaan kieltää myynnin.

8§

Torikaupasta aiheutuvat jätteet on koottava myyntiaikana jätesäkkeihin tai vastaaviin siten, etteivät ne pääse leviämään. Torikauppiaan on vietävä jätteet torikaupan
päätyttyä torille tai sen läheisyyteen varattuihin jätteiden kokoamispaikkoihin. Torikauppias vastaa torikaupan päätyttyä myyntipaikkansa ja sen kohdalla olevan torinosan siisteydestä. Jos myyntikojuja on vastakkain vastaa torikauppias myyntipaikkansa edustan toriosan siisteydestä myyntipaikkojen välisen tilan keskiviivaan
asti.

9§

Tavaroiden kaupaksi tarjoaminen taikka myyntitoiminnan muu harjoittaminen sillä
tavoin, että ostavalle yleisölle tai toisille torikaupanharjoittajille aiheutuu haitta tai
häiriötä on kiellettyä.

10 §

Torikauppiaan tulee noudattaa kaupanteossa terveydensuojelulain ja –asetuksen
sekä järjestyslain määräyksiä, samoin kuin niitä lähempiä ohjeita, joita tori-, terveys- ja poliisiviranomaiset antavat.
Torivalvojalla on oikeus poistaa torilta sellaiset myyjät, jotka eivät noudata annettuja ohjeita.

11 §

Tämän torisäännön määräyksistä poiketen kunnallistekniikan päällikkö voi yleisiä
juhlatilaisuuksia tai muuta erityistarvetta varten myöntää tai vuokrata torimyyntitai mainospaikkoja.

12 §

Tämän torisäännön tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta rangaistaan,
jollei rikkomus ole vähäinen eikä laissa tai asetuksessa ole erityistä rangaistusta määrätty,
sakolla.

