
 

  

KARSTULAN KUNNAN KOPESKAAREN TORISÄÄNNÖT 

1.1.2022 ALKAEN 

1 YLEISTÄ 

Toripaikkojen ja tapahtumatorin vuokrauksessa noudatetaan vuokrasopimuksen, voimassa olevien 

toripaikkamaksujen ja tämän Kopeskaari- torisääntöjen ehtoja. 

Tori ja muut yleiset alueet kuuluvat kunnan organisaatiossa teknisen lautakunnan alaisuuteen. 

Kunnanhallitus vahvistaa torialueiden käytettäväksi luovuttamisen periaatteet hyväksymällä tämän 

torisäännön, toripaikkamaksut, sekä torikauppiailta muut mahdollisesti perittävät maksut. 

1 YLEISET EHDOT 

Karstulan torilla harjoitettavassa torikaupassa torimyyjän on noudatettava lakien, asetusten ja 

kunnallisten säännösten ohella tässä torisäännössä annettuja määräyksiä ja ohjeita. 

Kauppiaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat luvat myyntitoiminnan 

harjoittamiseen. Toiminnassa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä, poliisin, 

ympäristöviranomaisen sekä muiden viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Kunta ei ole 

vastuussa siitä vahingosta, joka toimijalle aiheutuu toiminnassa tarvittavien lupien eväämisestä. 

Torimyyjä vastaa kunnalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta 

tai haitasta. 

Torilla on noudatettava hyvää järjestystä, siisteyttä ja hyviä kauppatapoja. 

Järjestyslaki kieltää eläinten tuonnin toriaikana torialueelle. Edellä mainitusta poikkeuksena on opas- ja 

avustuskoirat. 

Pelastusajoneuvoille on alueelle varattava esteetön kulku. 

Nestekaasulaitteita ja avotulta käyttävien torikauppiaiden on noudatettava 

paloturvallisuusmääräyksiä. Heillä tulee olla riittävä alkusammutuskalusto; vähintään 

sammutuspeite 120 x 180 cm ja hyväksytty 6 kg:n käsisammutin. 

Myyntitelttojen ja —katoksien kiinnityksissä on noudatettava ensisijaisesti teltan valmistajan ja 

viranomaisten vaatimia turvallisuusohjeita. 

Torimyynti tapahtuu vain oheiseen karttaan merkityillä paikoilla. 

 

 



 

3 JÄTEHUOLTO 
Torin käyttäjien on huolehdittava myynti- ja tapahtumatoiminnasta aiheutuneista roskista, ja 

myyntipaikkansa, sekä sen kohdalla olevan asiakastilan siisteydestä. Jätteet on huolehdittava 

torialueelta itse pois. 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 
Myynnistä tai myyntiin liittyvistä laitteista ei saa koitua haittaa tai häiriötä asiakkaille, toisille 

torikauppiaille tai ympäristön asukkaille. 

5 TORIPÄIVÄT 
5.1 AUKIOLOAIKA 

Torimyynti on sallittua kaikkina viikonpäivinä. Toripaikat varataan ennakkoon teknisen 

palvelukeskuksen kanslistilta. Jos paikkaa ei ole varattu ennakkoon, paikkamaksu voidaan periä 

kaksinkertaisena paikalta tavoitettavilta kauppiailta/toimijoilta. Ennakkomaksusta tulee maksajalla olla 

kuitti esitettävänä pyydettäessä. 

Kunta voi rajoittaa tai pidentää myyntiaikaa markkinoiden ja tapahtumien ajaksi. 

Toripaikan vuokraaja ei saa luovuttaa myyntipaikkaansa toiselle. 

5.2 TORIMYYJIEN SOSIAALITILAT 

Ennakkoon varauksen tekevä saa tekniseltä osastolta avaimen Kopes-kaaren huoltotiloihin varauksen 

ajaksi. Avaimesta otetaan 20 € panttimaksu. 

5.3 LIIKENNE 

Ajoneuvon saa hetkellisesti ajaa torialueelle myyntivälineiden tuomista ja tavaravalikoiman 

täydentämistä varten. Moottoriajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty. 

Ajoneuvojen, joita ei toriaikana käytetä myyntitarkoitukseen, pysäköiminen torialueella on 

kielletty. Ajoneuvosta ei saa koitua vahinkoa torin pinnoitteelle eikä se saa liata torialuetta. 

Tarvittaessa alusta on suojattava. Mikäli vahinkoa aiheutuu, torikauppiaan on korvattava 

vahinko. 

5.4 MUUTA 

Torikauppias on velvollinen varustamaan myyntikojunsa tai —pöytänsä omalla, selvästi näkyvällä 

nimellä. 

 

 

 

 



 

6 TAPAHTUMATORIN VUOKRAAMINEN TAPAHTUMIA VARTEN 

Kopeskaari-tapahtumatoria voi vuokrata myös tapahtumakäyttöön. Vuokrausehtoihin sovelletaan 

hyväksyttyjen yleisten torisääntöjen lisäksi seuraavaa: 

Tapahtumia varten torin käytöstä tulee ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa kunnan 

kanslistille. 
Ensimmäisenä tapahtumatorin varannut saa oikeuden tapahtumaansa samaan ajankohtaan tulleista 
varauksista. Tapahtumajärjestäjä huolehtii ja vastaa järjestettävän tapahtuman osalta tarvitsemistaan 
luvista ja viranomaisilmoituksista. 
Tapahtumatorin vuokraamisesta tehdään erillinen vuokrasopimus kunnan ja tapahtuman järjestäjän 
kanssa. Kopeskaari-torialue (tapahtumatori + torimyyntipaikat) on tapahtuman järjestäjän käytössä 
kokonaisuudessaan, sisältäen myös kioskin, wc:n ja äänentoiston käytön. 

7 YHTEYSTIEDOT 
Ensisijaisesti Kopeskaari-torialuetta koskeviin tiedusteluihin vastaa tekninen palvelukeskus. 

Yhteystiedot: 

Maria Rasi, 044 459 6630, maria.rasi@karstula.fi 

varaukset/tiedustelut ma-pe klo 8-15 

Lisätietoja myyntipaikoista ja tapahtumatorista löydät kunnan kotisivuilta: www.karstula.fi 

Kiinteistön huolto ja ylläpito: 

Karhus Oy, 0400 660 780 

8 TORIN ALUEKARTTA (liite) 

9 VOIMASSAOLO 

Tämä torisääntö astuu voimaan 1.1.2022 ja on voimassa toistaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 KARSTULAN KOPESKAARI - TORIMAKSUTAKSA 1.1.2018 
1) Myyntipaikka, koko n. 4 x 5 m vuosimaksu 100,00 €/vuosi, kertamaksu 10,00 €/päivä. 

Tuplapaikoista tai muista isommista paikkojen yhdistelmistä maksu menee niiden 

yksikkölukumäärän mukaisesti. 

2) Toripöytä/kirpputoripöytäpaikka alle 2 m, 5,00 €/päivä 

3) Tapahtumatorin vuokra tapahtumille 100€/päivä, sisältää WC:n ja kahvion käytön Huom. 

Vuosimaksuun ja tapahtumiin tehdään erillinen vuokrasopimus. 

KAIKKI HINNAT SISÄLTÄVÄT SÄHKÖN, VEDEN JA ARVONLISÄVERON! 

Myyntipaikka maksetaan ennakkoon kunnan tilille:  

FI76 5114 0220 0004 28 

Viestikenttään: KOPES-KAARI, MYYNTIPÄIVÄN PÄIVÄMÄÄRÄ 

Karstulan kunnan asukkailta, yhdistyksiltä, järjestöiltä, joiden kotipaikka tai toimipiste on Karstulassa, ei 

peritä maksuja. 

Yrityksen kotipaikan tulee olla kaupparekisterissä Karstula, jotta tapahtuma-/paikkamaksusta saa 

vapautuksen. 
 

 


