POSION KUNTA

TORISÄÄNNÖN JA TORIPAIKKAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN
TYL 24.5.2016 § 29

Posion kunnassa ei ole voimassa olevaa vahvistettua torisääntöä.
Toripaikkamaksujen perinnän yhteydessä on ilmennyt, että vahvistetut säännöt
helpottaisivat toripaikkamaksujen perintää. Tämän vuoksi on laadittu torisääntö,
jossa on yhdenmukaistettu torimaksut naapurikuntien kanssa. Alla esitys
torisäännöstä.
Torien sijainti ja toripaikat
Posion uusi tori sijaitsee keskustaajamassa Posiontien ja Riihipolun kulmassa.
Vanha tori sijaitsee Toritiellä. Myyntipaikkojen koot ovat 4 m x 4 m ja 4 m x 8 m. Erillisiä
linja-auto- tai rekkapaikkoja ei ole merkitty toreille.
Torien aukioloajat
Torikauppa on sallittu arkipäivisin klo 8.00 – 17.00 ja lauantaisin klo 8.00 – 15.00. Muina
aikoina torikauppaa saa harjoittaa vain erillisellä luvalla. Tapahtuma-aikoina torit eivät
ole käytettävissä torikauppaan ilman tapahtumanjärjestäjän lupaa. Myyntipaikkojen on
oltava tyhjiä aukioloaikojen ulkopuolella, ellei torivalvoja ole antanut säilytykseen erillistä
lupaa.
Myyntipaikoista perittävät maksut
Peruspaikka 4 m x 4 m

päivä
viikko
kuukausi

alv 0 %
9,68 €
40,32 €
120,97 €

alv 24 %
12,00 €
50,00 €
150,00 €

Linja-auto tai rekka
(4 m x 8 m)

päivä
viikko
kuukausi

16,13 €
64,52 €
193,55 €

20,00 €
80,00 €
240,00 €

Sähköpistevuokra (10A)
Sähköpistevuokra (16A)

päivä
päivä

4,03 €
9,68 €

5,00 €
12,00 €

Yösähkön käyttäjien tulee varata sähkökäyttö yötä edeltävänä päivänä työaikana.
Toripaikkamaksu suoritetaan käteismaksuna torivalvojalle.
Viikko- ja kuukausimaksut peritään kokonaisuudessaan, vaikka myyntiä ei olisi kaikkina
päivinä.
Myyntipöydät on sijoitettava myyntipaikan rajojen sisäpuolelle. Mikäli viereisestä
myyntipaikasta käytetään enemmän kuin puolet, peritään maksu kahdelta paikalta.
Muut määräykset ja ohjeet
Myyjän on huolehdittava myyntipaikan jätteiden poisviennistä ja siivouksesta. Mikäli
myyntipaikkaa joudutaan siivoamaan, voidaan kyseiseltä vahingonaiheuttajalta vaatia
korvaus siivouskuluista.
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Toripaikkamaksuun ei sisälly myyntiin tarvittavia viranomaislupia, vaan myyjä hankkii ne
omalla kustannuksellaan. Kunnan viranomaisilla on oikeus valvoa torimyyntiä.
Kunnalla on oikeus päättää torin käyttöönottamisesta tapahtumien tai markkinoiden
ajaksi. Kunta ei maksa myyntipaikan vuokranneelle myyntiajan menetyksestä
korvauksia.
Ajoneuvojen paikoitus torialueella on kielletty lukuun ottamatta torimyyntiin tarkoitettuja
ajoneuvoja.
Torimyyjillä ei ole oikeutta käyttää torialueilla omaa aggregaattia.
Torialueilla ei ole käytettävissä wc-tiloja tai vesipistettä.
Toimintaympäristölautakunta päättää torisäännöistä ja päivittää niitä tarpeen mukaan.
Yksittäistapauksissa torivalvojalla on oikeus harkintansa mukaan myöntää poikkeus
torisäännön määräyksistä ja maksuista.
Yhteystiedot
Torivalvoja 040 8012269 / Kari Soudunsaari
Toripaikkoihin liittyvissä tiedusteluissa yhteydenotot:
Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut. 040 8012260 / Kari Laurila
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy yllä olevan torisäännön ja vahvistaa uudet
toripaikkamaksut. Sääntö ja maksut tulevat voimaan 1.7.2016 alkaen.
Posion kunnan asukkailta ei peritä toripaikkamaksua.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------------------------------------------------------------TYL 29.6.2021 § 40
Toripaikkamaksut on ohjeistettu maksamaan etukäteen verkkokauppaan Posion kunnan
nettisivuilla vuoden 2021 alusta, koska käteiskassojen käytöstä on luovuttu. Maksun
suorituksesta tulee ilmoitus torivalvojalle sähköpostiin, joka valvoo maksuja ja torin
käyttöä. Maksuja ei ole maksettu vuoden 2021 aikana. Kunnan netti sivuilla on koottuna
maksut ja ohjeet torin käytölle. Toripaikka maksujen tuotto on ollut vuositasolla 500,00 –
1000,00 €.
Torimyyjillä ei ole oikeutta käyttää torialueilla omaa aggregaattia. Torialueilla ei ole
käytettävissä wc-tiloja tai vesipistettä.
Ehdotetaan että ns. pikkutorille suunnitellaan torimyyjille sähkön- ja veden saanti.
Torialueen, kylttien ja taideteosten valaiseminen suunnitellaan. Torille suunnitellaan
kioski rakennus myyjille, jonka yhteyteen huoltotilat torimyyjille sekä wc-tilat asiakkaille.
Kioskin eteen voidaan rakentaa esim. terassi kesäksi. Torin saavutettavuutta
kuntalaisille pyöräilemällä ja kävelemällä parannetaan ja kehitetään. Suunnittelusta ja
rakentamisesta tehdään määräraha esitys vuoden 2022 talousarvioon.
Torisääntöä ja toripaikkamaksuja päivitetään:
Vanhalle torille eli Toritiellä toripaikka ja sähköpistevuokra tulee varata ja maksaa
etukäteen Posion kunnan verkkokaupan kautta.
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Posion uudella torilla eli Posiontien ja Riihipolun kulmassa testataan ns. pikkutorin osalta
maksutonta mahdollisuutta torin käyttöön vuosina 2021 ja 2022 kokeiluna torinmyynnin
ja torin käytön aktivoimiseksi.
Posion kunnan asukkailta ei peritä torimaksua kummankaan torin osalta.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy yllä olevan torisäännön päivityksen.
Suunnitelma ja määräraha pienelle torille otetaan käsittelyyn ja päätetään vuoden 2022
talousarvion laadinnan yhteydessä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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