
SIPOON KUNNAN TORISÄÄNTÖ 20.6.2017 ALKAEN 

YLEISTÄ 

1. Torikauppaa harjoitettaessa on noudatettava lakien, asetusten ja kunnallisten määräysten ohella
tässä torisäännössä annettuja määräyksiä sekä hyviä kauppiastapoja.

Torivalvontaa suorittavat toriyhteyshenkilö ja terveystarkastajat. 

TORIKAUPPAAN KÄYTETTÄVÄT ALUEET 

2. Torikauppaa varten on varattu seuraavat alueet:

 Nikkilän tori

 Söderkullan tori

Tekninen valiokunta voi erikseen osoittaa muunkin alueen tähän tarkoitukseen ja erityisistä syistä 
myöntää poikkeuksia tilapäisten myyntitapahtumien osalta. 

YLEISET EHDOT 

3. Torimyyjän on noudatettava toiminnassaan järjestyslakia, ympäristönsuojelumääräyksiä, jätehuol-
tomääräyksiä ja tämän torisäännön määräyksiä ja ohjeita.

Torilla saa myydä kaikkia tuotteita lakien, asetusten ja määräysten sallimin edellytyksin. 

Myyjä huolehtii itse myymistään tuotteista, niiden laadusta sekä myynnin vaatimista luvista. Kunta ei 
vastaa myytävien tuotteiden laadusta tai niiden myynnin vaatimista luvista. 

Myynti tapahtuu terveysviranomaisten torimyynnistä antamien määräysten puitteissa terveystarkasta-
jan ja teknisen valiokunnan valvonnan alaisena. 

Tiedottaminen elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta 

Elintarviketoimija on velvollinen tekemään lainsäädännön edellyttämän tiedotteen elintarvikkeiden tar-
joilusta ja myynnistä Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollolle viimeistään 4 arkipäivää ennen 
myyntitapahtumaa. Lomake ja lisätietoja: https://www.porvoo.fi/torimyynti-markkinat-myyjaiset-pop-
up-ravintolat-liikkuvat-elintarvikehuoneistot 

Jos myyntivaunua tai vastaavaa liikkuvaa elintarvikehuoneistoa ei vielä ole rekisteröity elintarvikehuo-
neistoksi, tulee se tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen aloittamisajankohtaa. 

Vähäriskisestä elintarvikemyynnistä tai tarjoilusta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, kun toimija on yksityis-
henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi yk-
sityishenkilöiden, seurakuntien, urheiluseurojen tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti 
tai tarjoilu, kuten kahvitarjoilu, pullan ja pikkuleipien tarjoilu tai voileipien tarjoilu. 



Sen sijaan ruoan valmistus, tarjoilu ja myynti kuuluvat riskitoimintoihin ja edellyttävät ilmoituksen te-
koa.   

Lisätietoja 
Porvoon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto 
Tekniikankaari 1 A 
06100 PORVOO 
puh. 040 168 8844 
ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi 
http://www.porvoo.fi/ymparistoterveydenhuolto 
https://www.porvoo.fi/elintarvikevalvonta 

MYYNTIAIKA 

4. Päivittäinen torimyyntiaika on klo 7.00–21.00. Tavaroita, niiden myynnissä käytettäviä ajoneuvoja,
myyntikojuja tai -pöytiä tai muita myyntivälineitä saa tuoda torille aikaisintaan tuntia ennen myyntiajan
alkamista. Myyntiajan päätyttyä kaikki tavarat, ajoneuvot ja myyntivälineet on vietävä pois paikalta vii-
pymättä, kuitenkin viimeistään tunnin kuluessa toriajan päättymisestä.

Erityisestä syystä kuntatekniikan päällikkö voi tilapäisesti rajoittaa tai pidentää myyntiaikaa tai koko-
naan kieltää myynnin. 

MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAAMINEN 

5. Myyntiä voi harjoittaa nk. päivä-, kuukausi tai vuosipaikalla. Kunnanhallitus vahvistaa myyntipai-
koista kunnalle perittävät maksut ja myyntipaikkoja koskevat ehdot. Myyntipaikkojen vuokra suorite-
taan etukäteen joko käteisellä tai laskulla. Toriyhteyshenkilö vuokraa myyntipaikat. Kunta vastaa torin
kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Torikauppiaalla ei ole oikeutta siirtää myyntipaikan vuokraoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman kun-
nan lupaa. 

Myyntipaikkahinnat (4x4 m ruutu) 

päiväpaikka 10 €/vrk (sis. alv 24 %) 
kuukausipaikka 40 €/kk (sis. alv 24 %) 
vuosipaikka 250 €/vuosi (sis. alv 24 %) 

Sähkö ja vesi eivät sisälly myyntipaikkojen vuokrahintoihin.  

Vuosipaikat vuokrataan vuoden jokaiselle päivälle. Myyntipaikkojen sijoittelussa noudatetaan liitteenä 
olevia piirustuksia. Vuosi- ja kuukausipaikat laskutetaan erikseen tai ne voi maksaa etukäteen päivä-
paikkojen tapaan. 

Päiväpaikat luovutetaan maksua vastaan (maksu käteisenä tai pankkikortilla) Päiväpaikka voidaan 
varata edellisenä päivänä maksamalla vuokra toriyhteyshenkilölle. 

Yleishyödyllisten toimijoiden, kuten järjestöjen, yhdistysten ja seurojen, teatteri- ja taiteilijaryhmien 
sekä asuinalue- ja kyläyhdistysten on mahdollista esitellä toimintaansa maksutta torilla. Esittely vaatii 
kuitenkin toripaikan varaamisen. 



MYYNTIKOJUT JA -VÄLINEET 

6. Myyntipöydät ja -kojut sekä muut myyntivälineet on pidettävä ehjinä ja siisteinä.

Elintarvikkeiden myynnissä käytettävien toripöytien etureunan tulee olla vähintään 70 cm maan pin-
nasta. 

Elintarvikkeiden kuljetus- ja säilytyslaatikot on pidettävä tarkoituksenmukaisilla alustoilla riittävästi irti 
maasta niin, että laatikot ja niissä olevat elintarvikkeet eivät pääse likaantumaan ja kastumaan. 

Torikauppias on velvollinen järjestämään itselleen toripöydän tai -kojun sekä varustamaan sen sel-
västi näkyvällä, vähintään A4 -kokoisella, kilvellä, josta ilmenee myyjän nimi ja yhteystiedot. Mikäli 
myyntipaikkana toimii teltta tai vastaava kevyt rakennelma, on torikauppias velvollinen varustamaan 
sen niin, ettei tuuli voi sitä siirtää tai rikkoa. 

LIIKENNE 

7. Myyntipöytien täydentäminen myyntiaikana on suoritettava nopeasti ajoneuvoja tarpeettomasti tori-
alueella seisottamatta.

Moottoriajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty ja pysäköinti toriaikana ilman autolle varattua myyntipaik-
kaa on torilla kielletty. 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

8. Torikauppias huolehtii, etteivät myyntipaikalla kertyvät roskat leviä myyntipäivän aikana ympäris-
töön sekä myynnin päätyttyä huolehtii myyntipaikkansa siisteydestä ja toimittaa jätteet pois. Torien
lähimmät ekopisteet sijaitsevat Nikkilässä S-Marketin yhteydessä (Kaskiniitynkuja 1) ja Söderkullassa
S-Marketin (Amiraalintie 2) ja K-Supermarketin (Rautatiekuja 4) yhteydessä.

Mikäli haittaa tai häiriötä aiheutuu, voidaan kuntatekniikan päällikön päätöksellä vuokrasopimus irtisa-
noa päättymään välittömästi. 

Tämän torisäännön määräyksistä poiketen voi kuntatekniikan päällikkö yleisiä juhlatilaisuuksia tai 
muuta erityistarvetta varten myöntää maksutta käyttöön tai vuokrata torilta myyntipaikkoja tai osoittaa 
torin muuhun kuin myyntikäyttöön. 

VOIMAANTULO 

9. Nämä vuokrausehdot astuvat voimaan 20.6.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.


