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JÄMSÄN KAUPUNGIN TORIEN MYYNTIPAIKKOJEN YLEISET EHDOT  

 
Jämsän äijän aukio ja Jämsänkosken Nikkarinaukio. 
 
Hyväksytty  tekninen lautakunta 26.3.2009 § 
Voimaantulo 1.4.2009 
 
Torit ja muut yleiset alueet kuuluvat Jämsän kaupungin organisaatiossa teknisen 
lautakunnan alaisuuteen. Lautakunta vahvistaa torialueiden käytön periaatteet 
hyväksymällä yleiset ehdot, toripaikkamaksut sekä muut perittävät maksut, esim 
sähkömaksut. 

 
1 § Jämsän äijän aukio on avoinna torikauppaa varten lauantaisin klo 8.00 – 14.00  ja 

keskiviikkoisin klo 8.00 – 16.00. Jämsänkoskella Nikkarinaukio on avoinna 
perjantaisin klo 8.00 – 14.00 ja maanantaisin klo 8.00 – 16.00. Juhlapyhän 
sattuessa ilmoitetulle toripäivälle, tori pidetään avoinna sitä edeltävänä 
arkipäivänä. Myyntilaitteet, kuten pöydät ja katokset on toriajan päätyttyä vietävä 
pois myyntialueelta. 

 
2§ Torille tulo sallitaan aikaisintaan tuntia ennen myynnin alkua. Ajoneuvoja ei saa 

pysäköidä torialueelle, vaan ne on poistettava heti purkamisen tai lastauksen 
jälkeen. Mikäli myynti tapahtuu tuotteen myyntiä  varten tehdystä autosta, on 
myyntiauton pito myyntipaikalla sallittu. 

 
3§ Torilla saa myydä terveydensuojelu- ja elintarvikelain määräämillä ehdoilla 

elintarvikkeita, puutarhatuotteita, kangas-, nahka- ja lyhyttavaroita, 
kotiteollisuustuotteita, leluja sekä muita tuotteita, joiden torimyynti ei ole muilla 
säännöksillä kielletty. 

 
4 § Tekninen lautakunta määrää eri tavaralajien myyntipaikkojen sijainnin ja pinta-alan 

torilla.  
 

Elintarvikkeita tarjoiltaessa tai myytäessä tulee huomioida, että ulkotarjoilualueen 
tulee olla asfaltoitu tai muutoin päällystetty pöly- ym. haittojen välttämiseksi. 
Toiminnasta aiheutuvat jätevedet ( mm. jäittämissulamisvedet ) on johdettava 
viemäriin tai muualle siten, ettei niistä aiheudu ympäristöhygieenistä haittaa. 

 
Elintarvikkeiden torimyyntipisteessä on oltava katos ja vähintään 70 cm korkea 
myyntipöytä. Pöydän materiaalin on oltava helposti puhtaana pidettävä.  

 
Suojaamattoman elintarvikkeen käsittelyssä kuten kuumennettaessa ja 
tarjoiltaessa tulee myynti- tai tarjoilupisteen lisäksi olla sivuilta, takaa ja päältä 
suojattu  myyntiteltta tai vastaava.  
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Myynti- tai tarjoilupisteessä tulee olla toimintakuntoinen, nestesaippualla ja 
kertakäyttökäsipyyhkeillä varustettu käsienpesupaikka taikka muu 
terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä käsien puhdistamisen mahdollisuus. 

 
Ruoan  kuumennuslaitteen ( grilli, paellapannu tms. ) tulee olla varustettu 
plexilasilla tai muulla vastaavalla suojauksella asiakkaan suuntaan, tai laitteen 
tulee sijaita riittävän kaukana asiakkaasta, vähintään 50 cm. 
 
Pakkaamattomia tuotteita ( lukuun ottamatta tuoreita marjoja ja vihanneksia ) 
voidaan pitää esillä  ainoastaan suljettavassa myyntivitriinissä tai vastaavassa 
myyntikalusteessa. 
 
Helposti pilaantuvia elintarvikkeita varten on oltava asianmukainen kylmälaite tai 
muu terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä kylmäsäilytys. 
 
Myynti- tai tarjoilupisteessä tulee olla kannellinen jäteastia. 
 
Elintarvikkeita torilla käsittelevän tule pyydettäessä esittää 
terveydensuojeluviranomaisen tarkastama kirjallinen omavalvontasuunnitelma ja 
mahdolliset myyntipistettä tai myyntivaunua ja toiminnan tukipistettä koskevat 
elintarvikelain mukaiset hyväksymisasiakirjat. 

 
5§ Jämsän äijän aukio ja Nikkarinaukio voidaan joko kokonaan tai osaksi luovuttaa 

yhdyskuntatoimen johtajan päätöksen mukaan yksityisten tai yhteisöjen käyttöön 
muunakin kuin toriaikana. 

 
6§ Torikauppiaan tulee noudattaa ehdotonta puhtautta, ottaa huomioon torivalvojan, 

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston sekä poliisiviranomaisten 
antamat ohjeet ja määräykset. Kovaäänislaitteiden käyttö, kaikenlaisen 
huutaminen, asiakkaiden äänekäs  kutsuminen sekä toisten kaupanharjoittajien 
toiminnan häiritseminen ei ole suotavaa. 

 
7§ Torihoitoa, kaupankäyntiä, torimaksujen kantamista ja torijärjestyksen 

noudattamista valvoo torivalvoja. Tarkemmat ohjeet torivalvojan tehtävistä antaa 
tekninen lautakunta. 

 
8§ Toripaikkojen vuokra on suoritettava torivalvojalle myyntiaikana. Torimaksut 

vahvistaa vuosittain  tekninen lautakunta. 
 

Sähkön käytöstä on suoritettava erillinen kulloinkin voimassa olevien taksojen 
mukainen korvaus. 
 
Torivalvoja osoittaa myyntipaikan torikauppiaalle. Jokaisella myyntipaikalla tulee 
olla selvästi näkyvä kyltti, josta selviää myyjän nimi ja yhteystiedot. 

 
9§ Torikauppiaat ovat velvollisia noudattamaan torivalvojan ohjeita. 
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10§ Torikauppiaiden on huolehdittava myyntipaikan siivouksesta ja koottava 
torikaupasta aiheutuvat roskat ja jätteet myyntiaikana jätesäkkeihin tai vastaaviin 
siten, etteivät ne pääse leviämään. Torikaupan päätyttyä jätteet on siirrettävä 
torijätteille varattuihin  keräyspisteisiin. 

 
11§ Toripaikan vuokraaja ei saa luovuttaa myyntipaikkaansa toiselle ilman torivalvojan 

suostumusta. 
  

Torivalvojalla on oikeus myydä vuokratut myyntipaikat päiväpaikoiksi ellei 
vuokraaja ole tullut myyntipaikalleen tunnin kuluessa toriajan alkamisesta. 
 

12§ Tämän Jämsän äijän aukion ja Nikkarinaukion torin myyntipaikkojen yleisten 
ehtojen tai viranomaisten sen nojalla antamien ohjeiden ja määräysten 
rikkomisesta rangaistaan niin kuin siitä on erikseen määrätty. 

 
13§ Hallin torin myyntipaikkojen vuokrauksessa noudatetaan soveltuvin osin näitä 

yleisiä ehtoja.  
 
14§ Tämä torin myyntipaikkojen yleiset ehdot tulevat voimaan 1.4.2009. 


