Kuhmon torisääntö
1 § Kuhmon kaupungissa on 24 paikkainen (4 m x 4 m) tori Kainuuntien ja Koulukadun kulmauksessa, jossa
torikaupan harjoittaminen on sallittu tässä torisäännössä tarkemmin määritellyin ehdoin. Toripaikat on
numeroitu. Myös muilla kaupungin ylläpitämillä ja hallitsemilla torikauppaan soveltuvilla alueilla torikauppa
tämän torisäännön ehdoin on tilapäisesti erityistapauksissa sallittu. Ennen kuin muu alue otetaan
torikaupan käyttöön, on lähinaapureita kuultava.
2 § Myyntipaikkojen vuokraaminen tapahtuu kaupungin kulloinkin voimassa olevien johtosääntöjen ja
muiden määräysten tarkemmin säätelemällä tavalla. Torisäännön ja vahvistettujen taksojen mukaisesta
torin alueiden vuokrauksesta päättää torivalvoja.
3 § Päivittäinen myyntiaika on arkipäivisin klo 7.00 ‐ 15.00. Torivalvojalla on oikeus jatkaa myyntiaikaa
tarpeen mukaan. Torivalvojalla on oikeus pakottavan syyn vaatiessa poiketa tässä säännössä määrätyistä
paikkojen vuokraus‐ ja sijoitusjärjestelyistä. Sunnuntaimyynti tarvitsee erillisen luvan. Mikäli vuokralainen ei
käytä myyntipaikkaa, on se kaupungin vapaasti käytettävissä klo 8.00 jälkeen. Edellä tarkoitettu myyntiaika
ei koske vuosipaikkojen vuokralaisia. Iltatorin järjestämisestä päätetään erikseen.
4 § Kaupungilla on oikeus ottaa tori toriaikaan pidettävän tilaisuuden, toritapahtuman, näyttelyn,
markkinoiden tai vastaavan käyttöön. Toripaikan vuokralaiselle ilmoitetaan tällaisessa tapauksessa
tilaisuudesta vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin. Kaupunki ei maksa vuokralaiselle myyntiajan
menetyksestä korvausta.
5 § Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa vuokraamaansa myyntipaikkaa toiselle, vaan se tulee luovuttaa
kaupungille, jos vuokralainen ei sitä itse käytä.
6 § Kuhmolaisten käsityö‐ ja maataloustuotteiden myynti tuottajaperheen itsensä toimesta sekä omia
hyödykkeitä kauppaavan yksityisen henkilön tai yleishyödyllisen yhteisön harjoittama kirpputorimyynti on
luvallista korvauksetta torin Torikadun puoleisella, ruuduttamattomalla osalla. Koululaisten harjoittama
keräys‐ ja muuhun toimintaan liittyvä torimyynti tapahtuu myös torin edellä tarkoitetulla
ruuduttamattomalla osalla torivalvojan hyväksymällä tavalla ja se on maksutonta. Tällä samalla torin osalla
on myös esiintymistoiminta luvallista torivalvoja kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattimainen
kirpputorimyynti kuuluu normaalin torikaupan piiriin. Neljännessä pykälässä tarkoitettujen tapahtumien
ajaksi torivalvojalla on oikeus tarpeen vaatiessa kieltää maksuton myyntioikeus. Muutoin maksuttomaan
myyntiin oikeutetut noudattavat toriaikoja. Siinä tapauksessa, että maksuttomaan myyntipaikkaan
oikeutettu käyttää sähköä, peritään siitä vuosittain vahvistettava maksu.
7 § Torilta voidaan osoittaa enintään yksi myyntipaikka ympärivuotiseen käyttöön. Sen toiminnan tulee olla
myyntipaikan vuokrauksessa sovitun mukaista ja asianomaiselle myyntipaikalle sijoitettavien myynti‐ ja
asiakastilojen on oltava tasoltaan ja kunnoltaan rakennustarkastajan hyväksymiä. Mikäli nämä mainitut
ehdot eivät täyty, on torivalvojalla oikeus keskeyttää vuokrasuhde välittömästi samoin kuin siinä
tapauksessa, että myyntitilat ovat käyttämättöminä. Vuosipaikoista tehdään erilliset vuokrasopimukset.
Vuodeksi vuokrattavat toripaikat myydään tarvittaessa huutokaupalla ja paikat sijaitsevat torin asfaltoidulla
osalla.
8 § Torimaksut vahvistaa vuosittain kaupungin tekninen lautakunta. Markkinoiden tai muiden vastaavien
tilaisuuksien osalta torin vuokran määrää kulloiseenkin markkinahintaan se viranomainen tai kaupungin
toimihenkilö, jolle vuokrauksesta päättäminen kuuluu. Korvauksetta toria saavat käyttää normaalin toriajan
ulkopuolella poliittiset puolueet, yleishyödylliset yhdistykset sekä uskonnolliset seurakunnat muuhun kuin

myyntitoimintaan torivalvojan luvalla. Maksullisen myyntipaikan hintaan sisältyy sähkö, ellei kulutus ole
erityisen suuri, jolloin siitä peritään mittaukseen perustuva korvaus.
9 § Vuokralaisen on puhdistettava oma myyntialueensa ja vietävä toiminnastaan aiheutuvat jätteet
kaupungin osoittamiin jäteastioihin. Myyntilaitteet, kuten pöydät ja katokset on toriajan päätyttyä vietävä
pois myyntialueelta, ellei torivalvoja anna siihen erityistä lupaa. Kaupunki huolehtii torialueen jätehuollosta
sekä puhtaana‐ ja kunnossapidosta, minkä johdosta se voi antaa asiaa koskevia ohjeita ja määräyksiä.
10 § Vuokran maksu myyntipaikoista on suoritettava pankkiin kaupungin tilille todistettavalla tavalla taikka
torivalvojalle, joka antaa maksusuorituksesta kuitin.
11 § Toripaikan vuokralaisten moottoriajoneuvojen pysäköinti muutoin kuin maksetulla myyntipaikalla on
kielletty torilla toriaikana. Muutoin noudatetaan voimassa olevia liikennemerkkejä.
12 § Vuokralainen on velvollinen noudattamaan torivalvojan ja viranomaisten antamia määräyksiä.
Vuosipaikkojen vuokralaiset ovat torin välittömän hoidon niin vaatiessa velvollisia kustannuksellaan
siirtämään myyntitilojaan tilapäisesti pois vuokraamiltaan toripaikoilta.
13 § Torilla tai tässä säännössä tarkoitetussa muussa myyntipaikassa saadaan pitää kaupan:
‐ asianomaisen terveysviranomaisen luvalla ja määräämillä ehdoilla elintarvikkeita
edellyttäen, että toiminnalle voidaan järjestää riittävät hygieeniset edellytykset
‐ helposti pilaantuvista elintarvikkeista tuoretta kalaa, kalavalmisteita, eineksiä ja
leipomotuotteita
‐ muita sellaisia tuotteita, joiden torimyynti ei ole muilla säännöksillä kielletty.
14 § Tämän torisäännön rikkomisesta rangaistakoon, jollei rikkomus ole vähäinen eikä laissa tai asetuksessa
ole erityistä rangaistusta, sakolla.

