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SALON KAUPUNKI 
TORISÄÄNNÖT TORIKAUPPAA VARTEN (voimassa 23.8.2022 alkaen) 
Kaupunkikehityslautakunta 23.8.2022 § 154 

 

Aukioloajat: 
 

1.9. – 30.4. klo 7 – 14, tori tyhjennettävä klo 14.30 mennessä. 
Toripäivät tiistai, torstai ja lauantai. 

 
2.5. – 31.8. klo 7 – 15, tori tyhjennettävä klo 15.30 mennessä. 
Toripäivät kaikkina arkipäivinä maanantaista lauantaihin. 

 
Juhannusaatto on normaali toripäivä. 

 
Jouluaattona klo 7 – 12 sekä jouluviikolla kaikkina arkipäivinä klo 7 – 14. 

 
Mikäli jokin toripäivä osuu arkipyhään, on toripäivä pyhää edeltävänä arkipäivänä. 

 
Torivalvoja: 

Puhelin 044 7785515 
 

Vuokranantajaa torilla edustaa torivalvoja. Torivalvojalla on oikeus muuttaa 
ohjeistusta sekä karttaa, mikäli se on toritoiminnan sujuvuuden kannalta 
perusteltua. Torivalvojalla on myös oikeus evätä myyntipaikka myyjältä tai poistaa 
myyjä torilta, mikäli hän ei noudata ohjeita tai käyttäytyy asiattomasti. 

 
 
Päiväpaikat: 

 
Tilapäismyyntiä varten on päiväpaikkoja, joista vuokra peritään kertaveloituksena 
päivittäin. Maksu suoritetaan korttimaksuna. 

 
Myös torin vuosipaikan haltijoilta klo 10 vapaaksi jääneet toripaikat muuttuvat 
päiväpaikoiksi, joita torivalvoja voi vuokrata päiväksi kerrallaan. 

 
Päiväpaikkoja ei voi varata. 

 
Tammi- ja helmikuussa päiväpaikoista ei peritä maksua. 
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Ilmaiset penkkipaikat 
 

Ilmaisilla paikoilla saa myydä omia, itse tuotettuja tuotteita, esim. puutarha- ja 
kotitaloustuotteita. Myynti pienimuotoista. 

 
Autot ja tori 

 
Pelastustiet on pidettävä jatkuvasti avoinna. 

 
Autojen pysäköinti on kiellettyä torialueella. 

Ns. autopaikoilla myynti autosta on sallittua. 

Autolla torialueella liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. 

Autojen tyhjäkäynti on kielletty. 

Autosta ei saa koitua vahinkoa torin pinnoitteelle eikä se saa liata torialuetta. Auton 
moottorin alla on suositeltavaa käyttää suojusta öljy- ja nestevuotojen varalta. Mikäli 
vahinkoa aiheutuu, torikauppiaan on korvattava vahinko kaupungille. 

 
Lämpötilan laskiessa alle nollan voi pakkasarkaa tavaraa myydä autosta, mikäli 
torilla on tilaa. 

 
Roskat ja vedet 

 
Roskia ei saa jättää torille, vaan ne on laitettava alueella oleviin roska-astioihin. 

Vedet on kaadettava suoraan sadevesikaivoihin eikä asfaltille. 

Avotuli ja kaasulaitteet 
 

Avotulen teko ilman lupaa kielletty. Sekä avotulta tai kaasulaitteita 
käsittelevillä yrittäjillä tulee olla pelastuslaitoksen ohjeiden mukainen 
sammutuskalusto. Lisäksi pelastuslaitoksen ohjeita tulee noudattaa 
myyntipisteessä ja autossa säilytettävien kaasumäärien osalta. 

 
Liikkuva myynti torialueella 

 
Liikkuva myynti on torilla kielletty. Samoin ilmaisten näytteiden, lehtisten yms. 
jakaminen on torilla kiellettyä toriaikana muualla, kuin myyntipisteessä. 

 
 

Muut ohjeet 
 

Myyjän on oltava paikassaan toripäivän ajan klo 10 – 14. (Säävaraus) 
Ei koske ilmaisilla penkkipaikoilla olevia. 
Paikkaa ei voi vuokrata ns. varalle. Paikan vuokraajalla on paikkaan myyntivelvoite. 

 
Vuokraaja sitoutuu siihen, että myyntipaikka on aktiivisessa käytössä kesäaikana 
(2.5.-31.8.). Vuokraajan tulee ilmoittaa, jos paikka on yhtäjaksoisesti pidemmän 
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ajan käyttämättä. Mikäli vuokraaja ei ole käyttänyt paikkaansa pidempään, eikä ole 
ilmoittanut asiasta, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa vuosipaikka omaa 
harkintaansa käyttäen ja luovuttaa paikka uudelleen vuokrattavaksi. 

 
Myyjien tulee noudattaa terveydenhoitoviranomaisten määräyksiä. 

 
Torikauppiailla on oltava myyntipisteessä selkeä nimikyltti asiakkaita sekä 
viranomaisia varten. Kyltissä oltava nimi ja yhteystiedot (paikkakunta ja puhelin). 

 
 

Vuosipaikan haltija myy vuokraamassaan/vuokraamissaan paikoissa. 
Vuosipaikkalainen ei voi siirtyä ns. päiväpaikkoihin 1.4. – 30.9. Talviaikana 
1.10. – 31.3. siirto on sallittua, jos torilla on tilaa. Siirtyjiltä veloitetaan 
kuitenkin päiväpaikkamaksu. 

 
Myyntipisteen myyntikalusto, mahdolliset pöydät ja tuolit sekä mainostelineet on 
mahdutettava vuokraamaansa myyntialueeseen. 

 
Vuokralaisen tulee olla yhteydessä vuokranantajan edustajaan ennen 
myyntikaluston vaihtoa (huom. toripaikan vuokrasopimus kohta 7). 

 
Kaupungilla on oikeus suorittaa torilla puhdistus- ja kunnossapitotöitä. 
Jos myyntitoiminta tämän vuoksi määräajaksi joudutaan keskeyttämään tai 
siirtämään torilla toiselle alueelle, ei vuokralaisella ole oikeutta vaatia 
vuokrapaikasta perityn vuokran palauttamista tai muuta korvausta. 

 
Kaikkien huumausaineisiin viittaavien tuotteiden kuten korujen, piippujen ja 
tekstiilien myynti on ehdottomasti kielletty. 

 
Torimyyjien päihtyneenä tai muiden aineiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on 
toriaikana kielletty. 

 
Vaaliaikoina torivalvoja jakaa paikat. Mikäli paikalla ei myydä mitään on 
paikka maksuton, muussa tapauksessa peritään päiväpaikkamaksu. Paikassa ei 
saa käyttää äänentoistolaitteita. 

 
Koirat torilla 

 
Koirien tuonti toriaikana torille on sallittua. Koiran on oltava kytkettynä ja 
taluttajansa hallinnassa joka hetki. 

 
 

Vuosipaikan haku 
 

Vapaat torin vuosipaikat ilmoitetaan haettavaksi kaupungin nettisivujen 
ilmoitustaululla sekä torivalvojan kopin ilmoitustaululla aina keväisin (maalis- 
huhtikuu). 

 
Lisäksi torin vuosipaikkasopimuksessa on ehtoja torikaupasta. 
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ILTATORITORSTAISIN 

 
Klo 8 Päiväpaikat ja ilmaiset penkkipaikat sekä kevyen liikenteen sillan paikat jakaa 

torivalvoja ympyräparkin kopin luona. 
Päiväpaikkoja on torialueella rajallisesti. Mikäli myyjiä jonottaa enemmän kuin mitä 
paikkoja on, rajoitetaan torialueella paikkojen määrää 1 paikka / myyjä. Kevyen 
liikenteen sillalta torivalvoja myy paikkoja tilanteen mukaan. 

 
Klo 10.30 Vuosipaikan haltijoilta aamulla vapaaksi jäävät paikat jakaa torivalvoja torin 

huoltorakennuksen luona. 
 
PAIKAT JAETAAN SAAPUMISJÄRJESTYKSESSÄ ! 

 
PAIKKOJEN ETUKÄTEISVARAUS EHDOTTOMASTI KIELLETTY ! 

 
 
 

Muut tapahtumat, joiden ajankohta on muu kuin torin normaali aukioloaika. 
 

Torilla voidaan järjestää toimintaa klo 7 – 24 välisenä aikana. Näihin tapahtumiin on 
haettava erikseen lupa yleisten alueiden ylläpito ja kehittämiseltä. Kaupungin 
nettisivuilta löytyy lomake. Mikäli tapahtumassa suoritetaan myyntiä, on torin käyttö 
tällöin maksullista. (Kaupunkikehityslautakunta 26.1.2021 § 33). Mikäli taas myyntiä 
ei tapahtumassa ole tai tapahtuman järjestäjä muutoin osoittaa, että maksuja ei 
peritä voittoa tavoitellen (esim. hyväntekeväisyys, koululuokat), on torin käyttö 
maksutonta. 
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