
Hyväksytty: Khall 6.5.2019 § 85 

Pertunmaan torialue 

Pertunmaan torialue on aikavälillä 11.5.2019- 14.9.2019 lauantaisin klo 7.30-13.30 Pertuntorin 
käytössä.  
Muuna aikana torimyyjien ja mahdollisten tapahtumien järjestäjien ml. iltatapahtumat,  tulee olla 
yhteydessä kunnan keskustoimistoon puh. 015 770 241 varatakseen torin tai alueen siitä 
käyttöönsä.  
Torimyyjiltä ei peritä korvausta myyntipaikasta tai sähköstä kesäkaudella 2019. 
Torialueen laidassa on torikahvila ja torialueella on näin ollen asiakasliikennettä. Kaikkien 
viihtymiseksi torialueella, toivommekin kaikilta alueen käyttäjiltä muut huomioivaa käytöstä.  
Kulkuväylä pelastuslaitoksen vedenottopaikalle / veneiden laskupaikalle, tulee ehdottomasti 
pitää esteettömänä. 

Pertuntorin Torisäännöt 

Seuraavat säännöt koskevat lauantaisia toripäiviä, myöhemmin tekstissä Pertuntori. 

Yleistä Pertunmaan torialueesta 

Tori sijaitsee Pertuntien varrella Pienveden rannalla. Pertuntori on pertunmaalaisten, vapaa-ajan          
asukkaiden, torikauppiaiden ja paikkakunnalla poikkeajien kohtauspaikka.  

Tori on kylän sydän ja haluamme vaalia yhdessä torikauppiaiden kanssa torimyyntiperinnettä. Tästä            
syystä jokaisen torikauppiaan tulee olla ystävällinen ja asiallinen kaikkia kohtaan. Huomioiden muut            
kauppiaat ja esittelijät, torimestarin, kahvilan pitäjät, torilla poikkeajat, sekä tietysti ne tärkeimmät eli             
asiakkaat. 

1. Toripaikat ja myynti 

Hirsimökkien ( 2 kpl)  ja torikahvilan vuokraamisesta vastaa kunta. 

Toripaikan voi varata koko kaudeksi tai yksittäiseksi lauantaiksi 

Paikat varataan numerosta 044 237 8756, Mervi Lehtimäki pl. Pertun päivät. 

Paikan varanneen on otettava paikka vastaan toripäivänä klo 9.30 mennessä. Mikäli paikkaa ei oteta              
käyttöön eikä toripaikan luovuttajalle ole ilmoitettu myöhempää tuloaikaa, paikka voidaan antaa toiselle            



kauppiaalle. Jokaisen torikauppiaan tulee siivota roskansa ja viedä ne mennessään. Torimyyjien on            
poistettava myyntikalusteensa purettavista teltoista 30 min kuluessa toriajan päättymisestä. Toivomme          
että torikauppiaat kunnioittavat asiakkaille ilmoitettuja toriaikoja ja torilta poistutaan vasta toriajan           
päätyttyä.  

1.1. Siirtokelpoisuus 

Torimyyjä ei voi siirtää eikä luovuttaa paikkaa ilman torimestarin lupaa kolmannelle osapuolelle. 

1.2. Sähkö 

Torimestari järjestää sähkön torille. Sähkö varataan toripaikan varauksen yhteydessä ja myyjällä tulee            
olla oma kunnossaoleva roikka. Sähköstä ei peritä vuokraa kesällä 2019. 

1.3. Myyntipaikan siivous ja roskat 

Myyntipaikan haltijan on pidettävä myyntipaikka puhtaana roskista. Jokaisen torimyyjän tulee huolehtia,           
että myyntipaikka jää siistiksi eli roskat on poistettu myyntipaikalta myyntipäivän jälkeen. Myyjän tulee             
viedä roskat mennessään. Paikalla olevat pienet roskikset ovat tarkoitettu asiakkaiden käyttöön.           
Torikahvilan nurkalla oleva roskis on tarkoitettu vain kahvilayrittäjien käyttöön. 

1.4. Muut ehdot 

Elintarvikkeiden myynnin osalta tulee noudattaa terveysvalvonnan ohjeita. Äänentoistolaitteiden käyttö         
sovitaan Pertuntorin torimestarin kanssa. Pertuntorilla toimitaan ja käyttäydytään asiakasystävällisesti.         
Myynti- ja mainostelineet on sijoitettava niin, niin ettei ne haittaa asiakasliikennettä ja kulkuväylät pysyvät              
esteettöminä. Torimestarin tehtäviin kuuluu järjestyksen ylläpito ja vaikuttaminen korjattaviin asioihin. 

2. Toriajat 

Pertuntorin toriaika on 11.5.-14.9.2019 lauantaisin klo 10.00-13.00. Myyntipaikan voi pystyttää          
aikaisintaan tuntia ennen toriajan alkua ellei toisin ole sovittu paikanluovuttajan kanssa. Myyntipaikkaa ei             
pureta ennen myyntiajan päättymistä ilman torimestarin lupaa.  

2.1. Poikkeukset toriajoissa ja -paikoissa 

Juhannuksena ei ole Pertuntoria, juhannusaattona torille myymään aikovien toivotaan olevan yhteydessä            
numeroon 044 237 8756  keskiviikkoon 19.6.2019 klo 15.00 mennessä 

Pertun päivillä toripaikkojen varaukset Laura Laitiselta 050 541 7712. Koko kaudeksi Pertuntorilta paikan             
varanneet myyvät jo varaamiltaan paikoilta.  



3. Ajoneuvot 

Lauantaisin 11.5.-14.9.2019 klo 9.00-13.00 välisenä aikana on moottoriajoneuvon pito torialueella          
toriaikana kielletty, paitsi tavaran purkausta (9.00-9.45) ja lastausta varten. Tällöinkin tulee noudattaa            
suurta varovaisuutta liikuttaessa ajoneuvolla torialueella. Ajoneuvo voidaan poistaa torimestarin toimesta,          
mikäli ajoneuvosta ei tapahdu myyntiä. Mikäli auto tai laite valuttaa öljyä tms. likaa torille, siivous               
laskutetaan myyjältä. 

4. Torialueen muu käyttö  

Torialueen muusta käytöstä päättää kunta. Myyjien on hyväksyttävä kunnan pakolliset, tilapäiset työt            
torilla (liikenne-, katu-, johto-, ja puhtaanapito yms. töiden järjestelyistä johtuvat työt).  

Kulkuväylä pelastuslaitoksen vedenottopaikalle / veneiden laskupaikalle, tulee ehdottomasti pitää         
esteettömänä.  

5. Yhteismyyntipöydät 

Määräpaikkaan torille järjestetään yhteismyyntipöytä tuotteille, joita henkilö ei pääse itse myymään.           
Henkilö tuo tuotteet aamulla (9.30-10.00) torille ja noutaa mahdolliset myymättömät tuotteet toriajan            
päätyttyä (klo 13.00-13.30). Henkilön tulee listata tuotteensa ja hinnoitella ne, sekä merkata elintarvikkeet             
terveysvalvonnan ohjeiden mukaisesti. Yhteismyyjä myy tuotteet ja rahojen tilitys hoidetaan yhteismyyjän           
ja toimittajan kesken. 

6. Lettupannu  

Lettupannu on varattu ensisijaisesti ohjelmavastuussa olevan järjestön tai yhdistyksen käyttöön. Mikäli           
edellämainittuja on useampi samana päivänä eikä yhteisymmärrykseen lettupannun käytön osalta päästä,           
arvotaan käyttäjä. Lettupannu luovutetaan käytön jälkeen takaisin hyvin puhdistettuna.         
Puhdistamattomasta lettupannusta veloitetaan 150 € puhdistusmaksu.  

7. Yhteystiedot 

Torimestari Arto Sairanen 050 910 6822 

Toritoiminnasta vastaava Kauko Luhtanen 040 736 1626 

Paikkavaraukset  ja lisätiedot Mervi Lehtimäki 044 237 8756 

8. Voimaantulo 

Nämä säännöt astuvat voimaan  6.5.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. 


