
Toripaikat 
Haapajärvellä vakituista toritoimintaa voi harjoittaa torilla.  Tivolia, sirkusta, markkinoita ja muita 
tapahtumia voidaan järjestää myös Ronkaalan urheilualueen paikoitusalueella. Tori ja Ronkaalan 
urheilualueen paikoitusalue ovat yleisiä alueita, joilla noudatetaan järjestyslakia. 

Torimyynti on sallittua sellaisilla tavaroilla ja palveluilla, joiden välittäminen on yleisten 
määräysten ja säädösten mukaan laillista. Torimyynnin lisäksi yhdistyksillä, järjestöillä ja 
vastaavilla on mahdollisuus varata torilta paikka toimintansa esittelyä varten.  

Kirpputoritoiminnasta ja muusta tilaa vaativasta tapahtumasta on sovittava erikseen. 

Myyntipaikan varaaminen torilta 

Myyntipaikat varataan kaupungin tytäryhtiöiden yhteistoimistolta Kustaa Vaasankatu 2, Hannu 
Vuorelalta, puh. 044-445 6125 tai Sinikka Aittokoskelta puh. 044-445 6124. Paikan voi varata 
päiväksi, kuukaudeksi, kesäkuukausille (kesä-elokuu), vuodeksi tai tätä pitemmäksi ajaksi.  

Pidempiaikaisesta vuokrauksesta tehdään vuokrasopimus. On huomioitava, että em. vuokrasopimus 
ei koske markkinapäiviä tai muita torilla järjestettäviä suurtapahtumia ja tilaisuuksia. Tapahtumista 
ja tilaisuuksista ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Torilla järjestettävien 
tapahtumien mahdollisista myyntipaikoista vastaa tapahtumajärjestäjä. 

Torilla on yhdeksän sähköllistä paikkaa. 

Myyjän vastuut 

Torilla torimyyntiä saa harjoittaa klo 7-20. Erillisillä tapahtumilla voi olla tästä poikkeavat ja 
erikseen ilmoitettavat myyntiajat. 

Myyjän vastuulla on omien myyntilaitteiden kuljettaminen paikalle ja paikalta pois vuokrausajan 
päätyttyä. Myyjä vastaa tuomistaan rakenteista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. 

Myyjä huolehtii itse myymistään tuotteista, niiden laadusta sekä myynnin vaatimista luvista. 
Kaupunki ei vastaa myytävien tuotteiden laadusta tai niiden myynnin vaatimista luvista. 

Torilla on keräyspisteet siellä tuotetulle jätteelle. Jäte lajitellaan niille varattuihin astioihin. Myyjä 
vastaa myyntipaikan siisteydestä ja huolehtii omasta toiminnastaan aiheutuneista jätteistä ja 
roskista. 

Muut paikat 

Tivoli, sirkus, markkinat tai muita tapahtumia voidaan järjestää Ronkaalan urheilualueen 
paikoitusalueella. Tapahtumien ajankohdista on sovittava kaupungin liikuntatoimen kanssa, puh. 
044-445 6202. 

 



 

Hinnat 
   

1.Toripaikat (4,75 x 6,15 m)           ilman sähköä    sähköllä 

päivävuokra 10 € 20 € 
kuukausivuokra 45 € 90 € 
Kesäkausi, kesä-elokuu 
Vuosi                                                                     

120 € 
200 € 

240 € 
sähkö kulutuksen mukaan 

Päivä, kuukausi ja kesäkauden hinnat sisältävät alv 24 % 

 
2.Kuusimyynti (4 x 8 m) , paikat varataan erikseen 

viikkovuokra 45 € (sis. alv 24 %) 

 
 
3.Tivoli, sirkus sekä muut tapahtumat (Ronkaalan urheilualueen paikoitusalue) 

              ilman sähköä     sähköllä 

päivävuokra 200 €/vrk 300 €/vrk  
   
hinnat sisältävät alv 24 %. Hintaan sisältyy oikeus käyttää uimahallin kellarikerroksen sosiaalitiloja. 

 

---- 

Paikkakunnan yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ja yhteisöiltä sekä paikkakuntalaisilta vähäistä 
liiketoimintaa harjoittavilta henkilöiltä tai yrityksiltä (ei alv-velvollinen) ei peritä maksua. 
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