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TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET 

1. YLEISTÄ 

Tämä toripaikkojen vuokrausohje sisältää ohjeita ja määräyksiä Lauritsala-seura ry:n 
hallinnoimalla Lauritsalan torilla harjoitettavassa torikaupassa ja torilla järjestettävissä tori-, 
markkina- ja muissa tapahtumissa. 

Torilta myyntipaikan vuokranneen toriyrittäjän ja hänen palveluksessaan olevan myyjän, sekä 
muun torimyyjän tulee noudattaa kauppatoimintaa säätelevän lainsäädännön lisäksi näitä 
vuokrausohjeita sekä Lauritsala-seura ry:n edustajan tapauskohtaisesti antamia 
lisämääräyksiä tai ohjeita. 

2.  TORIPAIKKOJEN VUOKRAUS 

Toripaikat voidaan vuokrata päivä- tai kuukausipaikkoina. Päiväpaikan hinta on 10 €/päivä ja 
kuukausipaikan 60 €/kalenterikuukausi. Käsityöläisiltä, metsämarjojen ja -sienien 
itsepoimijoilta sekä kirpputorimyyjiltä ei oteta maksua. Paikat vuokraa torivastaava. 

Toripaikan vuokraus oikeuttaa myyntiin torin normaaleina aukioloaikoina klo 7 - 17 
maanantaista lauantaihin. 

Vuokra suoritetaan Lauritsala-seura ry:n pankkitilille lähetetyn laskun mukaisesti. 

Toripaikan vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa toripaikkaa tai 
sen osan hallintaa kolmannelle osapuolelle ilman torivastaavan lupaa. 

Mikäli toripaikan vuokraaja ei ole suorittanut torimaksua, menettää hän vuokraoikeutensa. 
Vuokraoikeus voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi, mikäli toripaikan vuokraaja tai 
vuokraajan palveluksessa oleva jättää vuokran maksamatta, noudattamatta torivastaavan 
määräyksiä tai käyttäytyy torilla sopimattomasti tai harjoittaa myyntitoimintaa päihtyneenä. 

3.  TORIKAUPPAAN TARVITTAVAT LUVAT JA MÄÄRÄYKSET 

Myyjän on pyydettäessä esitettävä torivastaavalle tai muille viranomaisille kulloinkin voimassa 
olevien lakien edellyttämät luvat ja asiakirjat, kuten esimerkiksi elinkeinoilmoitus sekä 
elintarvikkeiden alkuperää koskevat todistukset. 

Vaadittaessa on esitettävä myös muiden myyntiartikkeleiden alkuperästä todistus tai muu 
luotettava selvitys. 

Myyntipaikalla tulee olla esillä myyjän nimi ja kotipaikkaa ilmaiseva kyltti tai mainos. 

Hinta- ja pakkausmerkinnät on oltava esillä ympäristö- ja muiden viranomaisten edellyttämällä 
tavalla. 
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4.  MYYNTIPAIKAN PUHTAANAPITO JA JÄTEHUOLTO 

Torikauppias vastaa myyntipaikkansa ja sen välittömän ympäristön siisteydestä myyntiaikana 
sekä myyntiajan jälkeen jälkipuhdistuksesta. 

Torikauppias vastaa siitä, että jätteiden käsittelyssä, varastoinnissa ja lajittelussa noudatetaan 
kulloinkin voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä ja torivastaavan ohjeita. 

Jätteet tulee toimittaa lajiteltuina (pakattuina) niille kuuluviin jätekeräysastioihin torialueella 
sijaitsevaan kierrätyspisteeseen. Jätehuolto torilla koskee vain niitä jätteitä, joille on järjestetty 
keräysastia. 

Torikauppias vastaa aina toiminnastaan syntyvien ongelmajätteiden keräily-, käsittely-, 
säilytys- ja poisvientikustannuksista. 


