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1. Lapinlahden kunnassa on torikauppaa varten kaksi torialuetta, yksi Varpaisjärven
taajamassa sekä yksi Lapinlahden taajamassa.
Torikauppaa harjoitettaessa on noudatettava voimassa olevien lakien ja asetusten
lisäksi näitä torisääntöjä sekä Lapinlahden kunnan yleisiä järjestyssääntöjä.
2. Torikaupan järjestelyn hoitaa kunnan tekninen toimisto ja valvojana toimiin kunnan
rakennusmestari. Toripaikan maksuista päättää tekninen lautakunta.
3. Torien aukioloaika on arkisin klo 07.00-18.00 ja lauantaisin klo 07.00-16.00. Torin
käytöstä muuna ajankohtana päättää anomuksesta tekninen toimisto.
Moottoriajoneuvon tyhjäkäynti torilla on kielletty.
Toriajan päätyttyä ovat kaikki jätteet, tavarat, myyntivälineet ja ajoneuvot
poistettava torialueelta viimeistään puolen tunnin kuluttua.
4. Myyntipaikan vuokraaja ei saa luovuttaa myyntipaikkaansa toiselle ilman teknisen
toimiston lupaa.
5. Torikaupan harjoittajan on pidettävä myyntipöytänsä ja –katoksensa ehjinä ja
siisteinä. Kaupankäynti sillä tavoin, että siitä on haittaa tai häiriötä toisille torikaupan
harjoittajille tai torin asiakkaille, on kielletty.
Torikauppias on velvollinen puhdistamaan myyntipaikkansa alustan ja ympäristön.
6. Torimyyjät hankkivat kustannuksellaan tarvitsemansa viranomaisluvat.
7. Toripaikan peruskoko on 4m x 6m. Molempien torien alue on jaettu edellä mainitun
kokoisiin numeroituihin ruutuihin tarvittavine välikäytävineen.
8. Torimaksujen keräämisestä vastaa tekninen osasto. Tapahtumat laskutetaan
käyttäjiltä suoraan.
9. Yleishyödyllisiltä järjestöiltä tai yhteiskunnallisen tilaisuuden järjestäjiltä ei peritä
varsinaista torimaksua. Vaalitilaisuuksista ei peritä torimaksuja. Luvat myöntää
tekninen johtaja.
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10. Yksityistalouksille annetaan lupa myydä kirpputoritavaraa myyntipöydillä
veloituksetta esim. lauantaisin, jos torille ei ole esim. sovittu muuta tapahtumaa,
mikä vaatii koko torialueen käyttöä.
Kirpputorin järjestäminen ei saa häiritä ammatillista torimyyntiä. Myynnissä tulee
noudattaa näitä torisääntöjä.
11. Vapautuksen torimaksuista päättää tekninen johtaja. Hän voi päätöksellään
muuttaa myös torien aukioloaikoja.
12. Mikäli torikaupan harjoittaja rikkoo näitä määräyksiä ja sääntöjä, on kunnalla oikeus
kieltää myynti kokonaan tai määräajaksi.
13. Tekninen lautakunta voi tarvittaessa antaa torikäyttöön liittyviä muita
yksityiskohtaisia ohjeita.
Tekninen lautakunta päättää torisääntöjen uusimisesta ja muuttamisesta.

14. Toripaikka maksut ovat seuraavat:
alv 0 %

alv 24 %



Perustoripaikka (4m x 6m) hinta

4.05 €/pv

5.00 €/pv



Bussi/rekka (4m x 12m)

8.06 €/pv

10.00 e/pv



Sähköpistorasian käyttömaksu

4.05 €/pv

5.00 €/pv
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