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Jokirannan toripaikkojen vuokraaminen 
 
Jokirannan toripaikkojen hakuaika alkaa 26.4. ja loppuu 5.5.2021 klo. 12.00. Paikan saaneille 
ilmoitetaan asiasta viimeistään 6.5.2021 sähköpostiviestillä. Jokirannassa on 12 myyntipaikkaa, joiden 
koko on 3m x 3m. 
 
Myyntipaikkojen hakemukset on tehtävä palvelupiste Kompassin kautta. Varauksen yhteydessä on 
ilmoitettava myyjän Y-tunnus/ henkilötunnus, myyntiartikkeli, postiosoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite.  
 
Säännöt ja jakoperusteet: 

• Paikat on jaettu pitkäaikaisesti ja lyhytaikaisesti vuokrattaviin torimyyntipaikkoihin. 
• Lyhytaikaisia paikkoja voi varata 1-7 vuorokaudeksi ja pitkäaikaisia 8 vuorokaudesta koko 

kauden ajaksi. 
• Pitkäaikaiset paikat jaetaan arpomalla numerojärjestyksessä paikka numero 1:stä alkaen.   
• Pitkäaikaiset paikat jaetaan ensin niille, jotka ovat anoneet myyntipaikkaa koko 

kesäkaudeksi (joka vuonna 2021 on 20.5. - 31.8.) 
• Mikäli koko kesäkaudeksi paikkaa hakeneita löytyy enemmän kuin 10 kpl suoritetaan 

arvonta kaikkien näiden hakijoiden kesken.  
• Mikäli koko kaudeksi myyntipaikkaa hakeneita löytyy vähemmän kuin 10 kpl jaetaan 

seuraavat paikat pisintä yhtäjaksoista myyntijaksoa anoneille.  
• Lyhytaikaiset paikat nro 11 ja 12 vuokrataan korkeintaan 7 vuorokaudeksi kerrallaan, 

jonka jälkeen sama vuokraaja saa vuokrata lyhytaikaisen paikan aikaisintaan 1 viikon 
päästä uudelleen. Varatun viikon jälkeisistä mahdollisista vuokrattavista lyhytaikaisista 
myyntipaikoista voi tiedustella Kompassista. Jokainen erillinen varausjakso täytyy erikseen 
varata Kompassin kautta. 

• Lyhytaikaisesta paikasta maksetaan joka päivältä päivämaksu 24 € (sis. alv 24 %) 
• Hyväksytyt hakemukset ovat sitovia. 
• Perutuista myyntipaikoista kaupunki ei maksa vuokramaksua takaisin. 
• Jos paikan vuokrannut ei saavu paikalle klo 9.00 mennessä paikan saa ottaa käyttöönsä 

torivalvojan laskutuksen jälkeen.  
• Mikäli kaupunki osoittaa torimyyntikäyttöön kaupungin hallinnassa olevat myyntikojut, on 

myyjien käytettävä niitä. 

 
Myyntipaikat on hinnoiteltu seuraavasti: 

• 24€ (sis. alv 24 %)/päivä 
• 130€ (sis. alv 24 %)/viikko 
• 320€ (alv 0 %)/ kuukausi 
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Pitkäaikaisen myyntipaikan vuokra maksetaan laskua vastaan. Vuokra on maksettava 30.6.2021 
mennessä. 
 
Kompassi vastaanottaa lyhytaikaisia varauksia maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00,  
puh. 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi tai käyntiosoite Kunnantalo, Rihkamatori B. 
 
Huom! Viikonloppupaikat pitää varata em. arkipäivien aukioloaikoina. 
 
Torimyyntitoiminta on käynnissä 20.5. - 31.8.2021 joka päivä (ma-su) klo 07.00–21.00. 
 
Torikauppiaan on tutustuttava torisääntöihin ja kirpputorituotteiden myyntiehtoihin ennen 
toripaikkahakemuksen tekoa. Jokirannassa noudatetaan samoja sääntöjä, jotka ovat torisäännössä 
määritelty Raatihuoneentorille. 
 
 
Otteita torisäännöistä, jotka koskevat toimintaa Raatihuoneentorilla: 
 

Raatihuoneentorilla saa myydä käsityötuotteita, matkamuistoesineitä, kirpputoritavaraa ja 
muita vastaavia tuotteita (ei elintarvikkeita). 

 
Raatihuoneentorilla myyntikojujen ja -telttojen pitää olla väriltään yksiväriset 
luonnonvalkoiset/vaalean harmaat ja kankaiset. Sateen sattuessa myytävät tuotteet saa 
suojata läpinäkyvällä muovilla. 

 
Myyntipisteiden tulee olla torimiljööseen ja kaupunkikuvaan sopivia. Torimyyjien tulee 
hyväksyttää myyntipisteensä ulkonäkö ennen kaupanteon aloittamista torivalvojalla. 
Myyntikojut, -pöydät ja muut myyntivälineet on pidettävä siisteinä ja ehjinä. 

 
Kirpputoripaikat on tarkoitettu ainoastaan käytetyn tavaran myyntitoimintaan. Kauppiailla 
ei ole lupa ostaa tuotteita asiakkailta eikä myöskään ole sallittua ostaa toiselta 
Raatihuoneentorin kirpputorikauppiaalta sellaisessa tarkoituksessa, että ostetut tuotteet 
asetetaan myyntiin Raatihuoneentorin kirpputorilla samalla myyntiviikolla. 

                      
     
LIITE 1 Torisääntö 
LIITE 2 Kirpputorituotteiden myyntiehdot 
 
 
Lisätietoja:   
toriesimies Tomas Oksanen, puh 0400 665 181  
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