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Torin sijainti ja toripaikat 
 
Kirkonkylän torilla on merkeillä osoitettu myyntipöytäpaikat sekä paikka lin-
ja-autosta tai kuorma-autosta tapahtuvaan myyntiin. Myyntipaikkojen koot: 
peruspaikat 4 x 5m (12 kpl), linja-auto- tai rekkapaikka 4 x 18 m (1 kpl). 
Linja-auton tai rekkapaikan käytössä ollessa toripaikkoja on käytettävissä  
7 kpl. Toripäivinä myymäläauto- ja rekkapaikkaa ei ole torilla, vaan auto-
paikat on jaoteltu viideksi peruspaikaksi. 
 
Torin pohjoisella sivulla on yksi autopaikka tai vaihtoehtoisesti 5 perus-
paikkaa. Autopaikan saa varaamalla paikan etukäteen, muutoin tila myy-
dään peruspaikkoina.  
 
Torikaupassa on noudatettava poliisiviranomaisen ohjeita ja terveys- ja 
lainsäädännössä säädettyjä lakeja, asetuksia ja hyviä kauppatapoja sekä 
muuta lainsäädäntöä. Lisäksi torimyyntiä säätelevät Kittilän kunnan tori-
sääntö, kunnan viranomaisen antamat määräykset sekä muut kunnalliset 
järjestyssäännöt. Mikäli lakeja ja sääntöjä ei noudateta, poistetaan myyjä 
torialueelta määräajaksi. Torijärjestyksen valvonnasta vastaa kunnan aset-
tama torivalvoja. Kittilän kunnan torivalvojana voi toimia teknisen osaston 
lisäksi Kittilän kunnan työpajat. 
 
Myyjä on velvollinen siivoamaan myyntipaikat toriajan jälkeen ja kuljetta-
maan myynnistä syntyneet jätteet pois torilta kierrätyspisteisiin. Torialue on 
pidettävänä siistinä myynnin aikana.  Jos torimyynnistä mahdollisesti ai-
heutuneita roskia ja jätteitä ei ole myyjän toimesta poistettu myyntipäivän 
jälkeen, kyseiseltä myyjältä peritään siivouskustannukset. 
 
Myyntipöydät ja muut myyntikalusteet on poistettava päivittäin myyntiajan 
päätyttyä. Kunta ei järjestä myyjien käyttöön myyntipöytiä, vaan jokaisella 
on oltava omat myyntikalusteet.   
 
Ajoneuvojen paikoitus on torialueella kielletty lukuun ottamatta merkittyjä 
parkkipaikkoja ja myymäläautoa, jolle on varattu oma myyntipaikka torilta. 
Torimyyjien parkkipaikat on merkitty torialueelle. Autot voivat ajaa torialu-
eelle vain tavaroiden purkamisen ja lastaamisen ajaksi.  
 
Jos ajoneuvo vuotaa öljyä tai nesteitä on myyjä velvollinen suojaamaan to-
rin pinnan. Mikäli toripintaa joudutaan puhdistamaan, kyseiseltä vahingon-
aiheuttajalta peritään puhdistuskustannukset. 
Mahdolliset yhdyskuntatekniset työt voivat aiheuttaa muutoksia torijärjeste-
lyihin.  
 
Yksittäistapauksissa torivalvojalla on oikeus harkintansa mukaan myöntää 
poikkeus torisäännön määräyksistä.  
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Torin aukioloajat 
 
Torikauppa on sallittu ma-su klo 8.00-18.00.  Jos myyjä ei ole saapunut 
etukäteen varaamalleen paikalle klo 10.00 mennessä, niin paikka vapau-
tuu muille myyjille. 
 
Muina aikoina torimyyntiä saa harjoittaa vain erillisellä luvalla. Kittilän kunta 
pidättää oikeuden tehdä myyntiaikoihin muutoksia. Tapahtuma-aikoina tori 
ei ole käytettävissä torikauppaan ilman tapahtumanjärjestäjän lupaa.  
 
Toripaikka varataan ennakkoon Kittilän kunnan keskuksesta virka-aikana 
klo 8-11 ja 12-16, puhelin 0400 356 500, Valtatie 15, 99100 Kittilä.  
Myyntipaikan maksut ja varaukset suoritetaan etukäteen kunnan neuvon-
tapisteeseen. Myyntipaikan voi varata päiväksi, yhdeksi viikoksi tai kau-
deksi. Myyntipaikkamaksuja ei palauteta. 
 
Myyntipöydät on sijoitettava myyntipaikan rajojen sisäpuolelle. Mikäli 
myyntipöytä, esillä olevat tuotteet tai myyjän muu varustus ylittää oman to-
ripaikan rajat, peritään paikasta korotettu hinta. Jos toista toripaikkaa me-
nee enemmän kuin puolet, torimaksu peritään kahdelta paikalta. Viikko-
maksu peritään etukäteen paikkavarauksen yhteydessä. Maksua ei palau-
teta käyttämättä jäävältä ajalta.   
 
Puisissa kojuissa tuotteet saavat olla kojun ulkopuolella esillä enintään 
kaksi metriä ovesta.  
 
Samalle myyjälle voidaan myöntää varaus enintään kahteen vierekkäiseen 
myyntipaikkaan. Paikan varaaminen pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksi päi-
väksi edellyttää, että paikka on jatkuvassa käytössä. Jos paikan varannut 
myyjä ei tule myyntipaikalle klo 10.00 mennessä, voi ko. päivänä toinen 
myyjä käyttää paikkaa, eikä varaajalla ole enää oikeutta vaatia tätä pois-
tumaan.   
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Viikonloppuisin myyntipaikoista suoritettava maksu on maksettava kunnan 
infopisteeseen ennakkoon. 
 
Paikkaa varattaessa ilmoitetaan: 

 Henkilön nimi/Henkilöiden nimet 

 Yrityksen/Yhdistyksen nimi ja y-tunnus 

 Osoite 

 Puhelinnumero mistä parhaiten tavoittaa 

 Sähköpostiosoite 

 Kuvaus myytävistä tuotteista 
 
Vapaamuotoiset kausipaikkahakemukset postitetaan osoitteeseen: 
Kittilän Kunta/ Tekninen osasto 
Valtatie 15 
99100 Kittilä 
s-posti: kirjaamo@kittila.fi 

 
   

 
 

Torimaksut torimyynnistä ovat seuraavat (sis. ALV 24 %): 
 
 Peruspaikka 4 x 5m  13 €/pv   
    50 €/vko  
   150 €/kk   

700 €/vuosi 
 
    
Myymäläauto   40 €/pv 
   150 €/vk 
 
   
Sähköpisteen vuokra  
Peruspaikat:  6 €/pv/sähköpiste (1 x 16 A sulake), vuokra oikeuttaa sähkön  
käyttöön  vain torin aukioloaikoina.  

 Autopaikat: 12 €/päivä 
 

Sähköpistokeavaimet haetaan kunnan keskuksesta ja palautetaan lukolli-
seen peltilaatikkoon. Torin on oltava tyhjä kun päivä päättyy. Avaimet pa-
lautetaan torille avaintenpalautuslaatikkoon. 
 
Torimaksuihin ei sisälly myyntiin tarvittavat viranomaisluvat esim. terveys-
tarkastajan lupa, vaan myyjä hankkii ne omalla kustannuksellaan. 
Kunnanhallitus päättää torisäännöistä ja toripaikkojen hinnoittelusta ja päi-
vittää niitä tarpeen mukaan. 


