Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys r.y. järjestää torimyynnin
Tammisaaren torilla.

Torivalvoja Eero Tamminen puh. 045-615 5900.
1. Toripäivät ja ajat
Keskiviikko ja lauantai ovat viralliset toripäivät. Mikäli nämä viikonpäivät ovat pyhäpäiviä,
toripäivä osuu edelliselle arkipäivälle.
Torimyyntiä harjoitetaan arkisin talviakana (1.10. – 31.3.) klo 7.00 ja 14.00 sekä
kesäaikana (1.4. – 30.9.) klo 07.00 ja 15.00 välisenä aikana.
Myyntitavaroita, niiden kuljettamiseen käytettäviä ajoneuvoja, myyntikojuja tai –pöytiä saa
tuoda torille aikaisintaan kello 6.00. Ajoneuvot on poistettava torilta viimeistään klo 9.00
mikäli muuta ei ole sovittu.
Ilman torivalvojan lupaa ei myyntipaikkaa saa purkaa ennen myyntiajan loppumista.
Kaikki tavarat, ajoneuvot ja myyntivälineet on poistettava torilta ilman viivettä, kuitenkin
vähintään tunti myyntiajan päättymisen jälkeen.
1.1

Hinnat

3x3 m vuosipaikka = 225€ (ei sisällä vähennettävää veroa)
4x4 m vuosipaikka = 305€ (ei sisällä vähennettävää veroa)
Sähkön vuosimaksu = 100€ (sisältää 24% alv)
3x3 m päiväpaikka = 10€ (sisältää 24% alv)
4x4 m päiväpaikka = 15€ (sisältää 24% alv)
Sähkön päivämaksu = 5€ (sisältää 24% alv)
2. Toripaikkojen vuokraus ja paikat
Vuosipaikat vuokrataan vuodeksi kerrallaan. Kausi kestää 1.5. – 30.4. välisen ajan.
Vuosipaikat vuokrataan jokaiselle toriipäivälle, lukuun ottamatta aikaa jolloin Tammisaaren
Vanhanajan Joulumarkkinat järjestetään.
Sopimus on sitova ja jos sopimus puretaan kuluvan kauden aikana, maksettuja torimaksuja ei
palauteta.
Ydinkeskustayhdistyksellä on oikeus myydä toripaikka edelleen, mikäli sitä ei ole maksettu
eräpäivään mennessä.
Mikäli vuokrattua toripaikkaa ei ole otettu käyttöön ennen kello 8.00, jollei
torivalvojan kanssa ole muuta sovittu, toripaikka voidaan vuokrata päivämyyntiin.
Toripaikat on valmiiksi merkitty ja torimyyjien tulee pysyä merkityn alueen sisällä.

Päivämyyntiin tarkoitettuja paikkoja saa torivalvojalta korvausta vastaan. Maksuvälineenä
käy ainoastaan käteinen.
Torimyyjä ei saa ilman järjestäjän lupaa luovuttaa myyntipaikkaa toiselle henkilölle.
Torin poikki kulkeva palotie on pidettävä ehdottomasti avoimena.
Kesäkautena (1.4. – 30.9.) käytetään torin itäistä ja läntistä osaa. Talvikautena (1.10. –
31.3.) kaikki myyntipaikat siirretään torin itäiseen osaan. Näin tehdään jotta tunnelma olisi
parempi silloin kun myyjiä on vähemmän sekä siksi että saadaan toimiva pysäköinti torin
läntiselle puolelle.
2.1

Sähkö

Torilla on lukitut pistorasiat. Mikäli torikauppias on maksanut sähkön vuosimaksun avaimen
saa kuitata torivalvojalta. Muussa tapauksessa torivalvoja avaa lukon ja sähkömaksu
maksetaan käteisellä.
2.2

Siivous ja jätteet

Jotta päivän aikana syntyvät jätteet eivät leviäisi ympäri toria, torimyyjä kerää jätteet omaan
keräysastiaan. Toripäivän jälkeen torimyyjä vie jätteet torin sekajäteastiaan. Pahvit lajitellaan
erikseen. Jätevedet kaadetaan viemäriin. Huomioi, että jäteastiat on tarkoitettu ainoastaan
torimyyjille ja toripäivän aikana syntyville jätteille.
Torimyyjä on velvoitettu puhdistamaan myyntipaikan alusta. Mikäli torimyyjä ei puhdista
tai suojaa alustaa, torivalvoja voi teettää puhdistuksen torimyyjän kustannuksella.
2.3

Saniteettitilat

Ruiskuhuoneessa on käymälä jota torimyyjät saavat käyttää veloituksetta. Avaimen saa
torivalvojalta.
2.4

Muuta

Elintarvikkeita myyvän tulee ilmoittaa asiasta Eteläkärjen ympäristöviranomaisille ja seurata
lain määräyksiä.
(https://www.hanko.fi/palvelut/etelakarjen_ymparistoterveys/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvik
evalvonta)
Häiriöin tai haitan aiheuttama tavaran myynti tai sellaisen myyntitoiminnan harjoittaminen
joka aiheuttaa haittaa tai häiriötä asiakkaille, muille torimyyjille tai lähiympäristölle on
kielletty.

