KIVIJÄRVEN KUNTA

Virastotie 5 A
43800 KIVIJÄRVI

Torijärjestys
Voimassa 18.04.2017 alkaen
1. Torin sijainti ja toripaikat
Torikaupan harjoittaminen on sallittua ainoastaan Kivijärven torialueella, osoite Satamatie 2. Yksi
ruutu on 4,0 x 4,0 m. Torimyynti kaikkialla muualla kaava-alueella on kielletty, kuitenkin kunnan
teknisen johtajan luvalla torimyyntiä voidaan tilapäisesti harjoittaa muuallakin kaava-alueella.
2. Myyntipaikan varaus
Mahdollinen toripaikan varaus Kivijärven kunnanviraston infopisteestä, kunta@kivijarvi.fi tai
p. 044 459 7811. Toripaikka maksetaan infopisteeseen ma - pe 8.30 - 15.00, Virastotie 5 A tai
torivalvojalle p. 044 459 7884. Tarvittaessa päätökset torimyyntipaikoista tekee kunnan infopisteen
työntekijä/virkailija tai torivalvoja teknisen lautakunnan ohjeiden mukaan. Lauantain varaukset on
tehtävä viimeistään edellisenä perjantaina.
3. Torin aukioloajat
Torikaupan harjoittaminen on sallittua arkisin ma - pe klo 8 - 18 ja lauantaisin klo 8 16. Iltatoritoimintaa voi torilla harjoittaa arkipäivisin 1.5. - 31.8. välisenä aikana klo 20 asti.
Infopisteen työntekijän/virkailijan tai torivalvojan luvalla torimyyntiä voi harjoittaa muunakin
aikana teknisen lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Torialueella asiakaspysäköinti on kielletty.
Varsinaiset toripäivät ovat perjantai ja lauantai.
4. Myyntipaikan hinta
Totipaikkamaksut (ruutu 4 m * 4 m):
Päivähinta on 15 €/päivä. Päiväsähkön käyttömaksu on 3 €/päivä. Paikkavuokra ja
sähkömaksu maksetaan etukäteen. Sähkön käytöstä sovitaan varauksen yhteydessä
infopisteen työntekijän/virkailijan tai torivalvojan kanssa.
Toripaikkamaksu 150 €/3 kk + sähkön käyttö 3 €/käyttöpäivä. Paikkavuokra
maksetaan etukäteen ja sähkömaksu käyttöpäivien mukaan.
Toripaikkamaksu 200 €/vuosi + sähkön käyttö 3 €/käyttöpäivä. Paikkavuokra
maksetaan etukäteen ja sähkömaksu käyttöpäivien mukaan.
Yleishyödyllisille Kivijärveläisille järjestöille ja niihin rinnastettaville torimyyjille
sekä eläkeläisille toripaikka ja sähkö ovat maksuttomia.

Toripaikkamaksut myyntikojuista:
Toripaikkamaksu myyntikojusta on 25 €/koju/päivä + sähkön käyttö 3 €/käyttöpäivä.
Toripaikkamaksu myyntikojusta on 250 €/3kk + sähkön käyttö 3 €/käyttöpäivä.
Toripaikkamaksu myyntikojusta on 350 €/vuosi + sähkön käyttö 3 €/käyttöpäivä.
Yleishyödyllisille Kivijärveläisille järjestöille ja niihin rinnastettaville torimyyjille
sekä eläkeläisille myyntikojun toripaikkamaksu on puolet edellä mainituista hinnoista
ja sähkön käyttö on täysihintainen 3 €/koju/päivä.
Toripaikkamaksu myyntikojusta on Kukkomarkkinoilla kaikilla käyttäjillä 80
€/koju/päivä.
Myyntikojuja ei anneta kalamyyntiin.
5. Muut määräykset ja ohjeet
Torin hoidosta vastaava viranomainen on tekninen lautakunta, joka nimeää torivalvojan
ylläpitämään järjestystä sekä valvomaan puhtautta ja siisteyttä torilla.
Torikauppaa harjoittavien on noudatettava kunnan teknisen toimen, terveydensuojeluviranomaisen
ja poliisin antamia ohjeita ja määräyksiä. Torimyyjä hankkii kustannuksellaan myyntiin tarvittavat
viranomaisluvat. Torivalvojalla on oikeus poistaa torilta se, joka ei noudata annettuja ohjeita ja
määräyksiä.
Markkina- ja tapahtumapäivinä henkilö- tai pakettiautot on purkamisen jälkeen vietävä torialueelta
pois. Isot ajoneuvot kuten kuorma-, rekka- ja kauppa-autot tai vastaavat ajoneuvot eivät saa ajaa
varsinaiselle torialueelle, vaan niille on varattu omat myyntialueet torialueen viereisellä alatasolla
hileasemarakennuksen vieressä.
Myyntipaikan vuokralle ottaja on velvollinen alistumaan niihin toimenpiteisiin, jotka vuokraaikana mahdollisesti käyvät tarpeelliseksi markkina-, liikenne-, katu- yms. järjestelyjen tai töiden
takia.
Kaikki tavarat, ajoneuvot, myyntipöydät ja muut välineet on torimyynnin päätyttyä viipymättä
poistettava ja tori puhdistettava. Mikäli torimyyjä ei toriajan loputtua ole siivonnut omaa aluettaan,
siivoustyön hoitaa kunta ko. torimyyjän kustannuksella.
Torialueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä vastaa kunnan tekninen toimi.
Torimyyjien sosiaalitila (wc) on satamassa sijaitsevassa hileasemarakennuksessa torin aukioloaikoina.
Muilta osin noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Mm. päihdyttävän aineen nauttiminen on
kiellettyä yleisellä paikalla taajamassa.
6. Yhteystiedot
Infopiste p. 044 459 7811, kunta@kivijarvi.fi, www.kivijarvi.fi
Torivalvoja p. 044 459 7884

