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NAANTALIN KAUPPATORIN TORISÄÄNTÖ

1. YLEISTÄ
Toripaikkojen vuokrauksessa noudatetaan vuokrasopimuksen, voimassa ole-
vien toripaikkamaksujen ja tämän torisäännön ehtoja.

Torit ja muut yleiset alueet kuuluvat kaupungin organisaatiossa teknisen lau-
takunnan alaisuuteen.

Lautakunta vahvistaa torialueiden käytettäväksi luovuttamisen periaatteet hy-
väksymällä tämän torisäännön, toripaikkamaksut, sekä torikauppiailta muut
mahdollisesti perittävät maksut, esim. sähkömaksut.

2. TORIKAUPPAAN KÄYTETTÄVÄ ALUE
Kauppatori sijaitsee Tullikadun ja kaupungintalon välisellä alueella.

3. YLEISET EHDOT
Myyjän on noudatettava toiminnassaan järjestyslakia, Naantalin kaupungin
ympäristönsuojelumääräyksiä sekä voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Myynti tapahtuu terveysviranomaisten torimyynnistä antamien määräyksien
puitteissa terveystarkastajan ja Naantalin kaupungin valvonnan alaisena.

Myynti tapahtuu tarkoitusta varten varatuilta toripenkeiltä tai myyjän omasta
kojusta. Kojut ja katokset on kiinnitettävä tukevasti.

Myyntipöytiä saa sijoittaa vain Naantalin kaupungin osoittamille alueille ja
myyntipaikoille.

Ajoneuvosta myynti on sallittua erikseen osoitetuilla paikoilla, joista on sovit-
tava etukäteen.
Myyntialueilla A ja C voidaan myydä ajoneuvosta vain elintarvikkeita.
Myyntialueet D, E ja F on varattu myyntiin, jossa auton läsnäolo on välttämä-
tön.

4. MYYNTIAJAT
1.10. –  30.4. arkisin 7.00 – 14.00
1.5. – 30.9. arkisin 7.00 – 18.00
Kahvinmyynti 6.00 – 20.00

Tämän lisäksi kukkien myynti on lisäksi sallittua seuraavina pyhäpäivinä:
1.pääsiäispäivä, pyhäinpäivä, äitienpäivä ja isänpäivä.
Vapunaattona vapputuotteiden myynti on sallittua myös toriajan jälkeen.

Naantalin kaupunki voi päättää juhlien ja tapahtumien yhteydessä torikaupan
poikkeavista myyntiajoista.
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5. MYYNTIPAIKAT

5.1 KAHVILA-ALUE
Kahvinmyyntialue vuokrataan erikseen, ja kahvilayrittäjä valitaan tarjousten
perusteella.

5.2 MYYNTIALUEET A – F
Naantalin kauppatorilla saa myydä kaikkia tuotteita lakien, asetusten ja mää-
räysten sallimin edellytyksin.

Myyntialue A on tarkoitettu ensisijaisesti kalatuotteiden myyntiin.
Myyntiin voidaan käyttää siihen soveltuvaa ajoneuvoa.

Myyntialue B on tarkoitettu puutarha-, maatalous- ja luonnontuotteiden myyn-
tiin.

Myyntialue C on tarkoitettu muiden elintarvikkeiden myyntiin.
Myyntiin voidaan käyttää siihen soveltuvaa ajoneuvoa.

Myyntialueet D, E ja F ovat muille kuin elintarvikkeiden myyjille tarkoitettuja
autosta tai vaunusta myynnin aluetta.

Vakituiset myyntipaikat vuoden ajaksi ovat vuosittain keväällä yleisesti haet-
tavana.

Vuodeksi vuokrattavien myyntipaikkojen kokoja voidaan tarvittaessa suuren-
taa täysinä juoksumetreinä.

Alle vuoden pituisissa vuokrasopimuksissa noudatetaan kiinteää päivä- tai
kuukausihinnoittelua ja niitä tehdään koko vuoden ajan.

Säännöllisesti sähköä käyttävistä paikoista peritään sähkömaksu kulutuksen
mukaan. Lyhytaikaiset vuokraajat maksavat sähköstä päivämaksun.

Taksat vahvistaa tekninen lautakunta.

Vakituisesti vuodeksi varatut paikat on merkitty torin karttaan.
Lyhytaikaiset varaukset eivät näy kartassa.

Torikauppias ei voi luovuttaa vuokraamaansa myyntipaikkaa toiselle.
Mikäli vakituisen paikan haltija ei ole klo 9.00 mennessä saapunut paikalleen,
päivävuokrausten hoitaja voi vuokrata paikan päiväpaikaksi.

Päivävuokrauksia hoitaa kaupungintalon asiointipiste, kesäaikana torikahvila
tai muu Naantalin kaupungin osoittama taho.

Toripenkit noudetaan saapumisjärjestyksessä ja palautetaan myynnin päätyt-
tyä varastopaikkaan. Kukin myyjä voi varata vain yhden penkin paikkaa kohti.
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6. TORIMYYJIEN SOSIAALITILAT
Kaupungintalon vieressä sijaitsevan pumppaamorakennuksen WC on mak-
sutta torimyyjien käytettävissä.
Kaupungintalon aukioloaikoina myyjät voivat käyttää kaupungintalon ala-
aulan WC-tiloja.

7. LIIKENNE
Ajoneuvon saa hetkellisesti ajaa torialueelle myyntivälineiden tuomista ja
tavaravalikoiman täydentämistä varten.

Autojen pysäköinti torialueilla on kielletty.

Ajoneuvosta myynti on sallittua myyntialueilla A, C, D, E ja F, mikäli auton
läsnäolo on välttämätön. Ajoneuvon tulee olla myyntiin soveltuva.
Annettuja sijoittumisohjeita tulee noudattaa.

Moottoriajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty.

Ajoneuvosta ei saa koitua vahinkoa torin pinnoitteelle eikä se saa liata tori-
aluetta. Tarvittaessa alusta on suojattava.
Mikäli vahinkoa aiheutuu, torikauppiaan on korvattava vahinko.

8. JÄTEHUOLTO
Myyjien on huolehdittava myyntitoiminnasta aiheutuneista roskista, ja myyn-
tipaikkansa, sekä sen kohdalla olevan asiakastilan siisteydestä.

Jätteet on vietävä ja lajiteltava jätehuoltomääräysten mukaisesti torijätteille
varattuihin säiliöihin, tai kuljetettava itse pois.

9. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Torilla käytettävien sähköjohtojen on oltava ulkokäyttöön hyväksyttyjä.

Nestekaasua käytettäessä pullon maksimikoko on 25 kg / myyntipiste ja sen
pitää olla asianmukaisesti asennettu.
Nestekaasua käyttävällä myyjällä oltava mukanaan 6 kg:n käsisammutin ja
sammutuspeite.

Myynnistä tai myyntiin liittyvistä laitteista ei saa koitua haittaa tai häiriötä asi-
akkaille, toisille torikauppiaille tai ympäristön asukkaille.

Annettuja ohjeita on noudatettava myyntioikeuden menettämisen uhalla.

10. YHTEYSTIEDOT
Ensisijaisesti torikauppaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupungintalon
asiointipiste.


