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Hillatorin torisääntö
1. Torin sijainti ja toripaikat
Ranuan kunnassa on torikaupan harjoittaminen sallittua Hillatorilla.
Hillatori sijaitsee Ranuan kirkonkylän asemakaava-alueella osoitteessa Hillakatu 2.
Toripaikat on merkitty torin päällysteeseen (4*4 ruudukko). Pääsäännön mukaan tiililadonnalla ladotut ruudut ovat hillatorin myyntipaikkoja. Hillakuviolla ladotut ruudut voidaan ottaa käyttöön isommissa toripaikoissa (4*8, 4*12 tai 4*16).
Hillatorilla on vuokrattavana myös myyntikatoksia/kojuja.
2. Torin aukioloajat
Torin aukioloaika on kaikkina arkipäivinä klo 9.00–17.00.
Iltatoritoimintaa torilla voi harjoittaa arkipäivisin kesä-syyskuun välisenä aikana klo
17.00–19.00.
Marjojen osto- ja myyntitoimintaa torilla voi harjoittaa marjastuskaudella myös klo 19.00
jälkeen sekä viikonloppuisin.
Ranuan kunta pidättää itsellään oikeuden tehdä myyntiaikoihin tilapäisiä muutoksia.
Muutoksista päättää torivalvoja.
3. Myyntipaikat ja torimaksut
Myyntipaikat ja myyntikatokset täytetään saapumisjärjestyksessä. Vakiopaikka voidaan
osoittaa myyjälle, joka harjoittaa torilla myyntitoimintaa vähintään kuukauden ajan.
Kunnanhallitus vahvistaa hillatorin käytöstä perittävät torimaksut erikseen. Liitteenä torisäännön vahvistamisen yhteydessä voimassa olevat torimaksut (LIITE 1).
Torimaksut maksetaan kesäkaudella Torikahvilaan ja talviaikana toripaikkojen varaus
ilmoitetaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ranua.fi tai vaihteeseen:
puh. 040-867 0200. Ilmoitettujen varausten mukaiset torimaksut käydään perimässä torilla. Jos maksua ei ole suoritettu em. ohjeiden mukaan, maksu peritään kaksinkertaisena. Torimaksujen perimiskäytännöstä päätetään vuosittain ennen torikauden alkua.
Kunnan viranomaisilla on oikeus valvoa torimyyntiä. Torivalvojina toimivat kehittämispäällikkö, puh. 040-662 3700 ja varalta kenttämestari, puh. 0400-181 765.
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4. Muut määräykset
Kunnalla on oikeus päättää torin käyttöönottamisesta toriaikana pidettävän tilaisuuden,
toritapahtuman, näyttelyn, markkinoiden tai vastaavan ajaksi. Torilta kausipaikan vuokranneelle ilmoitetaan tilaisuudesta vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin. Kunta
ei maksa kausipaikan vuokranneelle myyntiajan menetyksestä korvauksia.
Torimyyjä hankkii kustannuksellaan myyntiin tarvittavat viranomaisluvat. Torimyyntitoiminnassa tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaisten erikseen antamia määräyksiä ja hyviä kauppatapoja.
Myyntipöydät on sijoitettava myyntipaikan rajojen sisäpuolelle. Myyntikojuissa tuotteet
saavat olla kojun ulkopuolella esillä enintään kaksi metriä siten, että ne ovat kuitenkin
myyntipaikan sisällä. Mikäli myyntipöytä, esillä olevat tuotteet tai myyjän varustus ylittää oman myyntipaikan rajat, peritään paikasta kaksinkertainen hinta.
Myyjän on huolehdittava myyntipaikan siivouksesta ja jätteiden poisviennistä. Jätteitä
varten torialueella on jätteiden keräyspisteet, joihin syntyneet jätteet tulee lajitella. Sekajäteastian avaimia luovutetaan Torikahvilasta.
Myyjän omat myyntipöydät ja kalusteet on poistettava päivittäin myyntiajan päätyttyä,
ellei torivalvoja ole antanut säilytykseen erillistä lupaa.
Ajoneuvojen paikoitus torialueella on kielletty lukuun ottamatta torimyyntiin tarkoitettuja
autoja.
Torimyyjillä ja asiakkailla on oikeus käyttää kioskirakennuksessa olevia wc-tiloja.
Torimyyjillä on oikeus käyttää kioskirakennuksessa olevaa vesipistettä.
Torilla on sähköpisteitä, jotka ovat vuokrattavissa.
Torimyyjillä ei ole oikeutta käyttää hillatorilla omaa aggregaattia.
Kuukausipaikka edellyttää, että paikalta myydään vähintään kolmena päivänä viikossa.
Asiattomasti käyttäytyvät sekä lakeja ja sääntöjä noudattamattomat torimyyjät voidaan
poistaa torilta.
5. Torisäännön voimassaolo
Torisääntö astuu voimaan 1.6.2014 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.
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Hillatori
Torimaksut 1.6.2014 alkaen
Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Myyntipaikka 4 * 4 m
Myyntipaikka 4 * 8 m
Myyntipaikka 4 * 12 m
Myyntipaikka 4 * 16 m
Myyntikatos/koju
Sähkö

€/päivä

€/viikko

€/kuukausi

12,00
18,00
24,00
30,00
18,00
4,00

50,00
75,00
100,00
125,00
75,00
4 €/pv

100,00
125,00
150,00
175,00
125,00
4 €/pv

Viikko- ja kuukausimaksut peritään kokonaisuudessaan, vaikka myyntiä ei olisi kaikkina päivinä. Kuitti maksetusta torimaksusta tulee olla näkyvillä kiinnitettynä myyntikojuun tai myyntipöydän reunaan. Kuukausipaikkamaksut maksetaan etukäteen. Jos
maksua ei ole maksettu, kunnalla on oikeus siirtää myyntikoju pois viikko- tai kuukausipaikalta ao. myyjän kustannuksella.
Yksityishenkilöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen harjoittamasta kirpputorimyynnistä ei
peritä maksua, kun myynti tapahtuu myyntipaikoilla. Torimaksua ei peritä yksityisten
marjanmyynnistä ko. myyntiin osoitetulta paikalta. Sähkön käyttö on aina maksullista.
Torimaksut maksetaan torilla sijaitsevaan Torikahvilaan sen aukioloaikana ja muuna
aikana maksu käydään perimässä torilla etukäteisvarausten perusteella (kts. torisääntö). Torimaksujen perimiskäytännöstä päätetään vuosittain ennen torikauden alkua.
Jos maksua ei ole suoritettu Torisäännössä olevien ohjeiden mukaan, maksu peritään
kaksinkertaisena.

Lisätietoja saa torivalvojalta, puh. 040 662 3700 tai kenttämestarilta, puh. 0400
181 765 tai kunnan vaihteesta puh. 040 867 0200.
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