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HYVINKÄÄN KAUPUNKI
Tekniikka ja ympäristö
24.4.2022
___________________________________________________________________________
KAUPPATORIN TORIKAUPAN SÄÄNNÖT
Säännöt koskevat Hyvinkään Kauppatoria sekä soveltuvin osin myös sellaisia alueita, joita tilapäisesti
käytetään torikauppaan.
Teknisen lautakunnan päätöksen 1.3.2022 § 17 mukaisesti Kauppatorin aukioloajat ovat:
ympäri vuoden ti – la klo 7 -17
Muina aikoina Kauppatorin käytöstä on erikseen sovittava Teknisen keskuksen kanssa. Kauppatorin
alue toimii torin aukioloaikojen ulkopuolella pysäköintialueena.
Kaupunki varaa itselleen oikeuden varata koko kauppatorialueen muuhun käyttöön (esim. tivoli,
suurmarkkinat, vapputori ym.), jolloin maksuttomia toripaikkoja ei ole mahdollista varata. Näiden
tapahtumien järjestäjillä on oikeus periä toripaikoista itse määrittelemänsä maksu. Kiinteäksi
luokiteltavat rakenteet keskitetään paikoille 60-65 ja 73-74. Nämä kiinteäksi luokiteltavatkin rakenteet
on purettava koko kauppatorialueen tapahtumien ajaksi, jos tapahtumajärjestäjä ei anna lupaa jättää
rakenteita alueelle.
Maksullisen kausipaikan lunastaneille viikoittain Hyvinkään kauppatorilla torimyyntiä harjoittaville
torikauppiaille kaupunki järjestää myyntipaikan kauppatorin läheisyydestä myös kauppatorilla
järjestettävien isojen tapahtumien aikana ilman lisämaksua. Pelkkä kausipaikan lunastaminen ei oikeuta
maksuttomaan myyntipaikkaan tapahtumien ajaksi. Jos kausipaikan lunastanut torikauppias ei
kesäaikana kahteen viikkoon käytä myyntipaikkaansa, on kaupungilla oikeus myydä kyseinen toripaikka
toiselle torikauppiaalle.
Teknisen lautakunnan päätöksen 1.3.2022 § 17 liitteessä on kuvattu toriterassille ja tapahtumille varattu
alue, jolta myönnetään toripaikkoja vain niinä toripäivinä, kun kyseisellä alueella ei ole toriterassia eikä
kyseisellä alueella järjestetä tapahtumia. Samassa liitteessä on kuvattu myös torimyyntipaikat ja eri
toiminnoille varatut myyntialueet.
1. Kauppatori aukeaa klo 7.00 ja suljetaan klo 17.00. Kauppiaiden tulee noudattaa voimassa
olevaa toriaikaa. Vedet / WC / roska-astiat ja sähkökaapit avataan klo 7.00 ja suljetaan klo
17.00.
2. Toripäivinä myyntipaikkoja jaetaan klo 8.00 asti. Myyntipaikkoja luovutetaan enintään 2 isoa
reunapaikkaa tai neljä pientä ruutua / kauppias. Mikäli kausipaikan lunastanut torikauppias ei ole
saapunut torille klo 8.00 mennessä, kaupunki voi luovuttaa paikan uudelle päiväpaikkalaiselle.
3. Kausipaikan lunastamisen edellytyksenä on, että torikauppias ilmoittaa kaupungille yrityksensä
virallisen nimen, y-tunnuksen ja laskutusosoitteen sekä maksaa varaamansa kausipaikan
vuosimaksun. Kiinteämpirakenteisen myyntipaikan lunastamisen yhteydessä on maksettava
3kk:n paikkamaksu. Elintarvikkeiden myynnin edellytyksenä on kaupungin terveystarkastajan
hyväksyntä.
4. Torikauppias on velvollinen pitämään saamansa myyntipaikan ja niiden lähiympäristön puhtaina
roskista ja muusta liasta. Torin roskaaminen ja likavesien kaataminen torille tai
sadevesiviemäreihin on ehdottomasti kielletty. Toiminnasta syntyneet jätteet on lajiteltava torilla
oleviin jäteastioihin lajitteluohjeiden mukaisesti. Kaikki laatikot on avattava tai poljettava
pienemmiksi roska-astioiden tilan säästämisen vuoksi. Jätesäiliöiden kannet on suljettava aina
käytön jälkeen. Kahviloilla ja muilla vastaavia palveluja tarjoavilla tulee olla sellaiset roska-astiat,
joista linnut ja muut eläimet eivät pysty ottamaan tähteitä tai muita roskia.
5. Torin sulkemisen jälkeen torikauppias ei voi jättää roskia roska-astioiden viereen tai ulkopuolelle
vaan ne on vietävä mukanaan. Linnut ja tahallinen ilkivalta levittävät ulkopuolelle jätetyt jätesäkit
ym. roskat torialueelle. Torikauppiaiden tulee huolehtia siitä, että kertyneet roskat on jätetty
asianmukaisesti jäteastioihin ennen klo 17.00 torin sulkemista.
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6. Torin jäteastiat on tarkoitettu vain Hyvinkään Kauppatorilla syntyneiden jätteiden lajitteluun.
Muita roskia ei saa tuoda Hyvinkään Kauppatorin roska-astioihin.
7. Puhtaudesta ja siisteydestä annettujen määräysten rikkomisesta, järjestyksen tai turvallisuuden
vaarantamisesta tai häiriön aiheuttamisesta voi kaupungin taholta seurata asianomaisen
toripaikan käyttöoikeuden irtisanominen ja järjestyslain mukainen rangaistus. Rikkojalta peritään
tarvittaessa ylimääräisen siivous- tai korjaustyön kustannukset.
8. Toripäivinä toritoiminnoista vastaava taho avaa wc:n ovet klo 7.00 ja sulkee klo 17.00. Muina
aikoina wc-tilat ovat lukittuina.
9. Toripäivinä ajoneuvoja ei saa säilyttää muualla kuin niille osoitetuilla paikoilla.
10. Myyntipaikalla ajoneuvo saa olla vain silloin, kun siitä harjoitetaan myyntiä. Autoista tapahtuva
myyntitoiminta sijoitetaan pääsääntöisesti torin reunoille.
11. Lyhytaikainen torikauppiaan, tavarantoimittajan tai tapahtumajärjestäjän ajoneuvon
pysäyttäminen kuorman purkua tai lastausta varten on sallittu, mutta ajoneuvo ei saa haitata
liikkumista tai muiden myyjien toimintaa eikä tukkia pelastusteitä. Kuorman purun tai lastauksen
jälkeen ajoneuvo on siirrettävä välittömästi pois torialueelta. Luvattomasta pysäköinnistä
määrätään pysäköinninvalvontalain mukainen seuraamus. Ajoneuvoa ei saa ajaa torille
myyntipaikan purkutarkoituksessa ennen myyntiajan päättymistä.
12. Tyhjiä myyntivaunuja ei saa säilyttää torilla toripäivän aikana. Myyntivaunut, myyntipöydät ja
muut myyntivälineet sekä tavarat on vietävä pois torilta välittömästi, kuitenkin viimeistään tunnin
sisällä myyntiajan päättymisestä.
13. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti kiinteäksi luokiteltavat rakenteet keskitetään
paikoille 60-65 ja 73-74. Nämä kiinteäksi luokiteltavatkin rakenteet on purettava koko
kauppatorialueen tapahtumien ajaksi, jos tapahtumajärjestäjä ei anna lupaa jättää rakenteita
alueelle.
14. Kaikki rakenteet on purettava myös paikoilta 60-65 ja 73-74 ja myyntipaikka on puhdistettava,
jos myyntitoiminta on kesäkaudella keskeytynyt yli kahdeksi viikoksi tai talvikaudella yli
kuukaudeksi.
15. Torikauppias on velvollinen varustamaan myyntipöytänsä omalla kyltillä (selvästi näkyvällä
nimellään ja yhteystiedoillaan) sekä huolehtimaan myyntipöytänsä siisteydestä ja ulkoasusta
siten, että se edistää yhteistä viihtyvyyttä.
16. Torikauppias ei saa toiminnallaan heikentää luottamusta torikauppaan tai muuten vahingoittaa
torikaupan mainetta eikä häiritä muiden kauppiaiden toimintaa. Asiakkaita ei saa houkutella
omalle myyntipisteelle liian aggressiivisesti esim. kutsumalla toiselta myyjältä omalleen tai
menemällä perään, vaikka asiakas on selvästi menossa toiselle kauppiaalle. Kahvilan asiakkaita
ei saa häiritä pöytiin huhuilemalla tai kahvilaan meneviä pysäyttämällä.
17. Sähkön kulutuksesta peritään voimassa olevan Yleisten alueiden hinnaston mukainen korvaus
toteutuneen kulutuksen mukaisesti.
18. Pelastustiet ja torilla myyntiruutujen välissä olevat käytävät on pidettävä jatkuvasti esteettöminä.
Niille ei saa sijoittaa myyntilaitteita, tavaroita, ajoneuvoja tai muita kulkuesteitä edes tilapäisesti.
Torikauppiaan tulee pysyä oman myyntiruutunsa / ruutujen sisäpuolella.
19. Hyvinkään kaupungilla ja torikauppaa valvovalla taholla on oikeus poistaa torilta sellaiset myyjät,
jotka eivät noudata annettuja ohjeita.
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