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Toritoiminnan ohjeet ja säännöt Suupantorilla 
Voimassa 1.3.2020 alkaen. 
Tiivistelmä toripaikkavarauksista, luvan tarpeellisuudesta ja maksettavista maksuista. 

 

Toripaikkavaraukset 
Lyhytaikainen torimyynti 
Yksi päivä ja yksi ruutu (4m x 4m): 
Torin päiväkäyttöön ei tarvita erillistä paikkavarausta, torimyynti on sallittu vapailla toripaikoilla. 
 
Yksi päivä, useampi ruutu (4m x 4m x  ruutujen määrä): 
Useamman ruudun vaativassa torin päiväkäytöstä tulee olla yhteydessä kunnan asiointipisteeseen 
lupaa varten. 
 
Tarvittaessa lisätietoja ja neuvontaa saa kunnan asiointipisteestä (Koulutie 1, puh. 03 565 24450).  
Lauantaisin ja sunnuntaisin sekä muina aikoina, kun kunnan asiointipiste ei ole auki, toripaikka 
tulee varata ja maksut maksaa etukäteen kunnan asiointipisteessä. 
 
Torilla on käytössä torikaaviossa määritetyt toripaikat (ks. sivu 4). Tästä voidaan poiketa, mikäli 
torimyynti tapahtuu ajoneuvosta /muu tarve ja sen koon vuoksi on tarpeen varata useampi 
vierekkäinen toripaikka. Poikkeuksista sovitaan asiointipisteessä. 
 
Lyhytaikaiseksi toiminnaksi katsotaan alle viikon kestävä toiminta. 

  

Varattava paikka torilta Luvan tarpeellisuus Maksettavat maksut 

Yksi päivä ja yksi ruutu. 
Torimyyntipaikka tyhjenee 
päivän lopuksi 

Ei tarvetta luvalle Sähköt 

Yksi päivä, useampi ruutu. 
Torimyyntipaikka tyhjenee 
päivän lopuksi 

Lupa ja yhteys 
asiointipisteen kautta 

Sähköt 

Pitkäkestoiset 
toripaikkavaraukset 

Lupapäätös Hinnaston mukaiset maksut 

Koko torin tapahtumat Lupapäätös Hinnaston mukaiset maksut 
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Pitkäkestoiset toripaikkavaraukset 
Sopimus pitkäkestoisemmasta torille sijoittuvasta toiminnasta tehdään asiointipisteessä. 
Pitkäkestoiseksi toiminnaksi katsotaan yli viikon kestävä toiminta. Sopimus voidaan tehdä yhdeksi 
sopimuskaudeksi kerrallaan (tammi - joulukuu). Mikäli hakijoita on enemmän kuin torilla tilaa, 
paikat täytetään hakujärjestyksessä.  
 
Muut tapahtumat 
Torialueella järjestettävistä tapahtumista, teemapäivistä ja muusta torin käytöstä sovitaan 
erikseen asiointipisteessä. 

Toritoiminta 
Jätehuolto  
Torikauppiaiden jätepisteestä tietoja saa kunnan asiointipisteestä.  

Torimyyjä vastaa oman alueensa ja ympäristönsä siisteydestä ja siitä, että myydyt tuotteet eivät 
aiheuta epäsiisteyttä. Jokainen myyjä on velvollinen siivoamaan oman paikkansa ympäristöineen 
myyntipäivän päättyessä. 
 
Vesi 
Torilla on kesäaikana avoinna oleva ja ilmainen talousvesipiste. Sen ympärillä olevan alueen 
siisteydestä huolehtivat käyttäjät osaltaan. 
 
Sähkö 
Toripaikoille on mahdollista saada sähköä maadoitetusta pistorasiasta (16 A) sekä 16 A ja 32 A 
kolmivaihevirtaa. Sähkön käytöstä peritään erillinen maksu. 
 
WC 
Torikauppiaiden on mahdollista käyttää torin vieressä sijaitsevan kirjaston wc-tiloja. 

Torimaksut 
Toripaikkamaksut 
Lyhytaikainen torimyynti: 
Torialueen käytöstä ei peritä toripaikkamaksuja lyhytaikaisen torimyynnin osalta. 
 
Pitkäkestoiset toripaikkavaraukset: 
20 €/toripaikka/vko  
60 €/toripaikka/kk, kun sopimus 1 kk - 6 kk  
45 €/toripaikka/kk, kun sopimus yli 6 kk 
50 €/koko tori/vuorokausi 
Hinnat sisältävät alv 24 %. 
 
Sähköliittymä 
Normaali pistorasia (16 A): 5 €/vrk  
Kolmivaihevirta (16 A ja 32 A): 10 €/vrk 
 
Yli kuukauden mittaisissa sopimuksissa sähköhinnat voidaan sopia sähkönkulutusta vastaavaksi 
omalla sähkömittarilla. Mittarilaitteen asennuksineen luvanhakija hankkii itse ja kunta laskuttaa 
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sähkönhinnan kulutuksen mukaan €/kWh (sis. alv) sovitulla aikavälillä. Sähkönhinta määritetään 
sopimuksentekohetkellä sähkönkulutusta vastaavaksi. 
 
Kolmivaihevirran kytkennät sovitaan kunnan kanssa. Yhteystiedot: tiemestari, puh. 050 532 9711. 
Torimyyjän tulee käydä toripäivän aikana maksamassa sähkömaksu kunnan asiointipisteessä. 
Lauantaisin ja sunnuntaisin sekä muina aikoina, kun asiointipiste ei ole auki, maksu tulee maksaa 
etukäteen kunnan asiointipisteessä. 
 
Pidempiaikaisten varausten ja tapahtumien sähkömaksut suoritetaan sovituissa erissä etukäteen 
kunnan asiointipisteessä. 

 

Torialueen säännöt  
Torin järjestyksen säännöistä on ilmoitettu yleisesti järjestyslaissa.  
 
Järjestyslailla on kielletty yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen 
metelöimällä tai muulla käyttäytymisellä uhkaaminen. 
 
Päihdyttävän aineen käyttäminen yleisellä paikalla on kielletty. Käyttäytyminen ei saa 
kohtuuttomasti vaikeuttaa muiden oikeutta käyttää toria. 
 
Ajoneuvojen säilytys torialueella on kielletty, ellei ajoneuvo toimi myyntipisteenä. 
Mikäli toripaikan varaaja rikkoo toistuvasti torialueen sääntöjä tai aiheuttaa järjestyshäiriöitä, 
voidaan toripaikkalupa irtisanoa tai evätä. 
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Toripaikkakaavio 

Yhteystiedot 
Asiointipiste 
03 565 24450 

asiointipiste@pirkkala.fi 
Aukioloajat 
ma - pe klo 9.00 - 16.00 
Koulutie 1, 33960 Pirkkala 

mailto:asiointipiste@pirkkala.fi
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