KESKUSTORIN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 9.10.2019

Luvat torimyyntiin ja tapahtumien järjestämiseen haetaan Into Seinäjoki Oy:ltä
(myyntipaikat@intoseinajoki.fi). Keskustorin järjestyssääntöjen noudattamisesta, katselmuksista ja valvonnasta vastaavat yhteistyössä Into Seinäjoki Oy
sekä Seinäjoen kaupungin Kaupunkiympäristön Yhdyskuntatekniikan
kunnossapitopäällikkö.
Järjestyssääntöjen lisäksi on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita.
1. PYSÄKÖINTI
Torialue on kävelykatua. Torin läpi menevät Keskuskatu ja Kalevankatu
ovat pihakatua. Pihakadulla ja kävelykadulla on kevyt liikenne etuoikeutettua, nopeusrajoitus on 20 km/h. Pysäköinti on sallittu vain liikennemerkein ja ajoratamerkinnöin merkityillä pysäköintipaikoilla. Torin läpiajo
on kiellettyä, koska se on kävelykatua. (mm. Tieliikennelaki 1981, 33 a
§ (5.5.2006/343))
Keskustorilla ei ole ajoneuvoille osoitettuja asiakas- ja myyntipaikkoja. Asiakaspaikat
löytyvät torin alla olevasta pysäköintihallista tai viereisten katujen varsille osoitetuista
pysäköintiruuduista. Myyntipaikalla ajoneuvo saa olla vain silloin, kun siitä harjoitetaan luvan mukaista myyntiä.
Lyhytaikainen torikauppiaan, tavarantoimittajan tai tapahtumajärjestäjän ajoneuvon
pysäköinti kuorman purkua tai lastausta varten on sallittu (max 30 min.), mutta
ajoneuvo ei saa haitata liikkumista tai muiden myyjien toimintaa eikä estää pelastusteiden käyttöä. Kuorman purun tai lastauksen jälkeen ajoneuvo on siirrettävä
välittömästi pois torialueelta. Luvatonta pysäköintiä valvoo torivalvoja ja kaupungin
pysäköinninvalvonta (pysakoinninvalvonta@seinajoki.fi). Tarvittaessa kaupungilla on
oikeus siirtää luvatta pysäköity ajoneuvo pois sen omistajan tai haltijan kustannuksella.
2. AUTOJEN SÄILYTYS MYYNTIAJAN ULKOPUOLELLA
Autoja ei saa säilyttää torilla myyntiaikana, eikä myyntiajan ulkopuolella.
Automyyntiä varten pitää olla hyväksytty lupa.

3. PINTARAKENTEET
Torin kiveyksiä ei saa vahingoittaa tai sotkea. Myyntipaikkoja rakennettaessa,
purettaessa, lastatessa tai huollettaessa ei saa toimia niin, että kiveyksiin jää
naarmuja tai epäsiisteyttä.
Myyntiteltat ja - vaunut tulee kiinnittää torikiveyksessä valmiina oleviin kiinnityspisteisiin. Omia kiinnitysjärjestelmiä tai reikiä ei ole lupaa tehdä.

Kuljetus- ja myyntikaluston öljyvuodot on siivottava pois välittömästi. Jos torimyynti tapahtuu autosta käsin, auton moottoritilan alle on sijoitettava öljynkeräysmatto tai vastaava.
4. MYYNTIPAIKAT JA TAPAHTUMA-ALUEET
Myyntipaikan vuokraaja / tapahtumatuottaja on vastuussa siitä, että toiminnassa
käytetty kalusto sekä käytettävän myynti-/tapahtumapaikan ympäristö ovat siistejä
ja turvallisia.
Myynti- ja tapahtumaympäristö tulee pitää roskattomana ja yleisilmeeltään siistinä ja
hyvässä järjestyksessä, kts. jätevedet ja jätehuolto. Tarvittaessa ympäristö, mm.
kiveys, pitää puhdistaa ja/tai pestä.
Myyntipaikan vuokraaja / tapahtumatuottaja on vastuussa siitä, että hänen myymänsä ja tarjoilemansa tuotteet ja palvelut ovat turvallisia. Hän myös vastaa siitä,
että toiminta täyttää sille asetetut lakisääteiset velvoitteet ja viranomaisvaatimukset,
ja että toiminnalla on tarvittavat luvat sekä voimassaolevat vastuu- ym. vakuutukset.
Yrityksen nimi ja y-tunnus (yksityishenkilöltä yhteystiedot) on oltava aina näkyvästi
esillä.
Myyntiin tarvittavat rakenteet tulee sijoittaa ko. myyntipaikalle.
Myyntitelttojen, - vaunujen ja - autojen metallijalustojen alle tulee sijoittaa joko
puinen tai muu vastaava alusta siten, että kiveyksiin ei jää jälkiä.
Myyntipaikkojen sähkölaitteet saa liittää verkkovirtaan vain ulkokäyttöön tarkoitetuilla kaapeleilla. Kaapelit on sijoitettava niin, ettei niistä aiheudu haittaa.
Tarvittaessa kaapelit on suojattava esimerkiksi kumimatoilla.
Myyntipaikalle pystytettävän myyntipisteen tulee olla nopeasti kasattavissa ja
liikuteltavissa oleva. Toiminnalla ei saa aiheuttaa melu-, pöly-, savu-, haju- tms.
haittaa, eikä roskata tai vahingoittaa kaupunkia.
Rahapelien toteuttaminen sekä alkoholituotteiden myynti ja anniskelu ovat kiellettyjä
torimyyntialueella. Myyntialueilla toteutettaville poliittista, uskonnollista tai muuta
vastaavaa aatteellista toimintaa sisältäville tilaisuuksille sekä maksuttomille
esittelypisteille tai tilaisuuksille tulee anoa erillinen lupa toripaikoista vastaavalta Into
Seinäjoki Oy:ltä (myyntipaikat@intoseinajoki.fi).
5. VALVONTA
Ennen ja jälkeen torikauden Keskustorilla tehdään katselmus havainnoiden ja
kuvaten se myyntipaikkoineen ja ympäristöineen mahdollisten vahinkojen ja
väärinkäytösten todentamiseksi. Katselmus tehdään aina myös myyntipaikan
haltijan vaihtuessa.
Keskustorin järjestyssääntöjen noudattamisesta ja valvonnasta vastaavat
yhteistyössä Into Seinäjoki Oy ja Seinäjoen kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala.

6. LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTA-ALUEET
Leikki- ja lähiliikunta-alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön, eikä niihin saa
tuoda torimyynti-, markkina- ym. toimintaa.

7. KASVILLISUUS
Torilla on yksittäisiä puuistutuksia sekä laajempia pensas- ym. istutuksia.
Kasvillisuusalueita ei saa roskata, eikä niihin saa kaataa mitään vesiä ym.

8. KALUSTEET
Torilla on runsaasti erilaisia kalusteita. Kalusteet ovat yleisessä käytössä,
niihin ei saa tuoda torimyynti, markkina- ym. toimintaa. Mahdollisista
vaurioista laskutetaan aiheuttajaa.

9. JÄTEVEDET JA JÄTEHUOLTO
Jätevedet tulee johtaa jätevesiviemäreihin. Hulevesiviemäreihin tai pintavesikouruihin ei saa johtaa mitään kiinteitä aineita tai jähmettyviä nesteitä tai
rasvoja. Talousvettä voi hakea myyntipaikoille torin vesipisteestä. Omia vesi- ja
viemäriliitäntöjä ei ole sallittua tehdä.
Myyntipaikoilla olevien jäteastioiden tulee olla sellaiset, etteivät linnut tai muut
eläimet pääse levittämään jätteitä, ja ne tulee tyhjentää riittävän usein myyntipäivän
aikana haju- ja hygieniahaittojen välttämiseksi.
Jätteet on vietävä ja lajiteltava niille osoitettuihin astioihin väliaikaiselle jätteiden
lajittelupaikalle Keskuskatu 6 ja 8 tonttien välissä olevalle kaupungin alueelle.
Pahvilaatikot ja vastaavat isot jätteet, esim. muovit, on hajotettava, laskostettavat tai
käärittävät mahdollisimman pieneksi ennen keräyspisteeseen laittamista.
Lopullinen jätteiden lajittelu tulee tarkentumaan, kun Keskustori lähiympäristöineen
tulee täysin valmiiksi.

10. KORVAUSVELVOLLISUUS
Mikäli kaupunki joutuu korjaamaan, siivoamaan, pesemään tai muulla tavoin
huolehtimaan myynti- tai tapahtumapaikan ja – alueen saattamisesta ennalleen
toritoimijoiden tai tapahtumatuottajien jälkeen, veloitetaan vahingon tai lisätyön
aiheuttamat kulut myyntipaikan haltijalta, vuokraajalta tai tapahtumatuottajalta
liitteenä olevien hinnastojen mukaisesti.

11. KARTTA JA HINNASTO
11.1. Kartta
Myyntipaikkakarttaan on merkitty pelastustiet ja vesihuoltopisteet.
11.2. Vahinkojen korvaushinnastot
Hinnastojen mukaiset maksut veloitetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti
myyntipaikan vuokraajalta, haltijalta tai tapahtumatuottajalta tarvittaessa.
Työvoimakustannusten ja tuntityöhinnan peruste: Kyla 17.4.2019 § 89.

