
   

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN TORIJÄRJESTYS 

Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan 12 päivänä helmikuuta 1998 hyväksymä. 

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

1 §  
Torikauppaa harjoitettaessa on voimassaolevien lakien ja asetusten ja niiden nojalla 
annettujen määräysten lisäksi noudatettava tämän torijärjestyksen ja muiden kunnallisten 
järjestyssääntöjen määräyksiä. Torikaupan valvonta kuuluu poliisin lisäksi 
terveysviranomaiselle ja yhdyskuntarakentamisen osaston määräämälle torivalvojalle. 

 2 §  
Torikauppaa saadaan harjoittaa asemakaavassa torikaupalle varatuissa paikoissa. 
Kausiluonteista ja muuta erityistarvetta varten yhdyskuntarakentamisen osasto voi osoittaa 
tilapäisiä myyntipaikkoja muualtakin yleiseltä alueelta. 

3 §  
Henkilön, joka aikoo kaupungissa harjoittaa torikauppaa elinkeinonaan, tulee vuokrata 
myyntipaikka siten kuin jäljempänä säädetään. 

 4 §  
Myyntipaikoista kaupungille perittävät maksut vahvistaa yhdyskuntarakentamisen 
lautakunta. Paikat vuokraa yhdyskuntarakentamisen osaston määräämä torivalvoja, joka 
samalla osoittaa maksujen suoritustavan ja suoritusajan. 

 5 §  
Torin myyntipaikat ryhmitellään erilaisiin myyntiryhmiin, jotka yhdyskuntarakentamisen 
osasto määrää. 

Myyntipaikassa saadaan myydä ainoastaan siinä myytäväksi sallittuja tarvikkeita ja 
tavaroita, kuten siitä on erikseen määrätty. 

 6 §  
Torikauppaa saa harjoittaa yhdyskuntarakentamisen lautakunnan määrääminä aikoina. 
Markkinalain aikana tai muusta erityisestä syystä yhdyskuntarakentamisen osasto voi 
määrätä poikkeavista myyntiajoista. Tavarat ja myyntivälineet saa tuoda myyntipaikalle 
aikaisintaan tuntia ennen myyntiajan alkamista ja ne on toriajan päätyttyä viipymättä 
korjattava pois, sekä myyntipaikka siivottava myyjän toimesta.  

MÄÄRÄYKSET MYYNTIPAIKOISTA JA NIILLÄ KAUPAN PIDETTÄVISTÄ 
TAVAROISTA 

7 §  
Torilla saa pitää kaupan seuraavia tuotteita ja tarvikkeita: 

Kalamyyntipaikat; tuoretta ja savustettua kalaa, eläviä äyriäisiä sekä astioihin pakattua 
suola- ja maustekalaa. 



Leivintuotteiden myyntipaikat; ruoka- ja kahvileipää, piirakoita ja kalakukkoja 
myyntipäällyksessä sekä munia. 

Vihannesten myyntipaikat; vihanneksia, perunoita, juureksia, marjoja, sieniä sekä 
hedelmiä. 

Tekstiili- ja rihkamapaikat; tekstiilituotteita, jalkineita ym. nahkatuotteita, 
taloustarvikkeita, matkamuistoja, leluja ym .rihkamaa. 

Kotiteollisuuden myyntipaikat; kukkia, kukkalaitteita, taimia ja multaa. 

Myyntipaikkojen sijoittelusta päättää torivalvoja. 

Torilla on pidettävä selkeästi nähtävillä karttaa, josta ilmenevät eri tuotteiden myyntipaikat 
sekä varatut ja vapaat paikat. Samoin on pidettävä nähtävillä torijärjestyksen 
keskeisimmät asiakohdat. 

 8 §  
Torilla myytävien tarvikkeiden ja tavaroiden sekä myyntipöytien ja laitteiden sijoittelussa on 
noudatettava viranomaisten määräyksiä. Myyntipöytien ja laitteiden sijoittelussa pöytien ja 
myyntikatosten tulee olla tarkoitukseensa sopivat ja niihin on kiinnitettävä vuokranottajan 
nimeä sekä myyntipaikan laatua osoittava kilpi. Myyntikojujen ja muiden myyntilaitteiden 
on oltava viranomaisten hyväksymiä. 

KAUPANTEKO-OHJEET 

9 §  
Torikauppiaan tulee esiintyä siististi pukeutuneena ja noudattaa kaupanteossaan puhtautta 
ja yleisesti hyväksyttäviä kauppatapoja. Elintarvikemyyjien on pukeuduttava puhtaisiin 
takkeihin tai esiliinoihin. Asiakkaiden äänekäs houkuttelu sekä toisten kaupanharjoittajien 
toimintaan puuttuminen kielletty. 

10 §  
Torilla kaupanteon yhteydessä kertyvä likavesi on kuljetettava viranomaisten osoittamaan 
paikkaan heidän osoittamallaan tavalla. 

11 §  
Torikauppiaat saavat säilyttää toriaikana kuljetusvälineensä myyntipaikalla. Torimyynti voi 
tapahtua myös autosta. Muu pysäköinti torialueella on kielletty. 

 12 §  
Myyntipaikan vuokralle ottaja on velvollinen alistumaan niihin toimenpiteisiin, jotka vuokra-
aikana mahdollisesti käyvät tarpeelliseksi liikenne-, katu- yms. järjestelyjen tai töiden takia. 

 13 §  
Yhdyskuntarakentamisen osaston asiana on yksittäistapauksissa päättää saadaanko ja 
millaisilla ehdoilla harjoittaa torilla muutakin kuin tässä torijärjestyksessä mainittua 
elinkeinotoimintaa. 



 14 §  
Yhdyskuntarakentamisen osaston, terveydenhoito- ja poliisiviranomaisten edustajat 
toimittavat vuosittain erikseen määrättävänä aikana toritarkastuksen. 

 RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET 

15 §  
Tämän torijärjestyksen rikkomisesta rangaistakoon, jollei rikkomus ole vähäinen, sakolla. 
Milloin rikkomus on vähäinen, huomauttakoon poliisi asianomaiselle hänen menettelynsä 
virheellisyydestä. 

 16 §  
Tämä torijärjestys tulee voiman sen jälkeen, kun yhdyskuntarakentamisen lautakunnan 
säännön hyväksymisestä koskeva päätös on saanut lainvoiman. 


