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Keravan kaupungin yleisten alueiden tapahtumien järjestämisen ja kaupankäynnin säännöt
Nämä säännöt koskevat kaupankäyntiä ja tapahtumia kaupungin yleisillä alueilla, kuten toreilla, kaduilla,
puistoilla ja liikunta-alueilla. Sääntö koskee myös terassimyyntiä sekä kaikenlaista kaupallista
myyntitoimintaa, joka tapahtuu kaupungin yleisillä alueilla.
Lyhytaikaisen myyntitoiminnan ja tapahtumien järjestäminen yleisillä alueilla on lähtökohtaisesti sallittua
ilmoittamalla etukäteen torivalvojalle (www.lupapiste.fi)
Pääsääntöisesti yksityishenkilöiden järjestämiin tapahtumiin ei tarvita lupia muilta viranomaisilta. Muiden
viranomaisten vaatimuksia lupien hakemiselle tai ilmoitusten tekemiselle on kuvattu kaupungin verkkosivulla
olevassa ohjeessa.

1.

Yleisillä alueilla järjestettävät tapahtumat ja myyntitoiminta

1.1

Lyhytaikaisen tapahtuman tai myyntitoiminnan saa järjestää, ellei muissa säädöksissä ole sitä
rajoitettu ja tapahtumasta on ilmoitettu torivalvojalle (www.lupapiste.fi). Torivalvojalle tehty
ilmoitus ei ole paikkavaraus ja päällekkäistilanteissa tapahtumajärjestäjien pitää ensisijaisesti sopia
keskenään paikoista. Torin pitkäaikaispaikan varanneiden myyntipaikka on käytettävissä, jos myyjä
ei ilmaannu myyntipaikalleen klo 8 mennessä (kts. 2.6). Toimija vastaa toimintansa
turvallisuudesta, mahdollisesti tarvittavien viranomaislupien hakemisesta sekä tapahtuma-alueen
ja sen lähiympäristön siisteydestä. Tapahtumapaikkaa ei saa sijoittaa niin, että siitä on haittaa
liikenteelle tai muulle toiminnalle. Torivalvoja voi tarvittaessa kieltää tai siirtää tapahtuman.
Toimija voi saada käyttöönsä sähkön Sampolanaukiolla ja Kauppakaarella sijaitsevista
sähköpistokkeista erikseen sovittaessa. Jos lyhytaikainen tapahtuma tai toiminta edellyttää
liikennejärjestelyitä, tulee sille hakea lupa (www.lupapiste.fi).

1.2

Pitkäaikaiset tapahtumat ja myyntitoiminta edellyttävät luvan hakemista torivalvojalta. Niiden
edellyttämien liikennejärjestelyiden maksut määrää tekninen lautakunta. Toimija vastaa
toimintansa turvallisuudesta, tarvittavien viranomaislupien hakemisesta sekä tapahtuma-alueen
ja sen lähiympäristön siisteydestä. Kaupunki voi myös kilpailuttaa tai luovuttaa myyntipaikkoja
esim. jäätelökioskeja varten.

2.

Kaupankäynti torilla

2.1

Torikaupan järjestelyistä vastaa kaupunkitekniikan toimiala. Toimiala nimeää torivalvojan
käyttämään päätöksentekovaltaa yleisillä alueilla tapahtuvaan kaupankäyntiin liittyvissä asioissa
sääntöjen mukaisesti. Torivalvoja tai hänen valtuuttamansa henkilö suorittaa torikauppaa liittyvää
valvontaa. Torikauppaa käydään pääsääntöisesti Kauppakaarella erikseen määrätyllä torialueella
ja Puuvalonaukiolla. Torivalvoja voi harkintansa mukaan myöntää luvan torikaupan
harjoittamiseen myös em. alueen ulkopuolella.

2.2

Myyntipaikoista perittävät maksut määrää tekninen lautakunta. Myyntipaikat voidaan vuokrata
kesäkausi- tai vuosimaksulla. Vuokrat maksetaan ennen myynnin alkamista.

2.3

Torin ja yleisten alueiden myyntialueet ja –paikat määrittelee torivalvoja. Hän huolehtii paikkojen
vuokraamisesta ja maksujen perimisestä. Torivalvoja voi perustellusta syystä muuttaa tilapäisesti
myyntipäiviä ja –aikaa sekä kieltää myynnin kokonaan esim. torilla järjestettävien tapahtumien
aikana. Asiasta on ilmoitettava hyvissä ajoin torimyyjille.
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2.4

Myyntipöydät ja -kojut sekä muut myyntivälineet on pidettävä ehjinä ja siisteinä niin, että ne
edistävät yleistä viihtyvyyttä. Torimyyjä vastaa paikansa siivouksesta, jätteistä sekä torin
pintarakenteiden mahdollisesta suojauksesta, korjauksesta ja siistimisestä. Mikäli myynti tapahtuu
ajoneuvosta, on moottorin alapuolelle laitettava suojaava peite.

2.5

Torikaupan päätyttyä kaikki tavarat ja myyntipöydät on vietävä pois. Myyntipisteen pitämisestä
yön yli purkamatta tulee sopia torivalvojan kanssa. Vastuu tavaroiden säilyttämisestä ja
mahdollisesta ilkivallasta on torimyyjällä.

2.6

Torimyyjä ei ole oikeutettu luovuttamaan myyntipaikkaansa toiselle myyjälle ilman torivalvojan
lupaa. Torimyyjä on pääsääntöisesti velvollinen käyttämään varaamansa myyntipaikkojen
myyntiajankohdat kokonaisuudessaan. Torimyyjä on velvollinen ilmoittamaan torivalvojalle yhtä
toripäivää pidemmistä poissa-oloistaan vähintään kahta päivää aikaisemmin, jotta paikka voidaan
myydä edelleen. Torivalvojalla on oikeus luovuttaa kausi- ja vuosipaikat toripäivänä klo 8 jälkeen
päiväpaikkoina eteenpäin, mikäli paikan lunastanut ei ole tullut myyntipaikalleen eikä myyjä ole
ilmoittanut saapumisestaan viivästyneenä torivalvojalle kahta toripäivää aikaisemmin.

2.7

Markkinoiden aikaan kuukausi- ja vuosipaikat pyritään säilyttämään samoina. Mikäli tämä ei ole
mahdollista, etsii torivalvoja yhdessä toripaikan haltijan kanssa korvaavan paikan. Mahdollisista
lisäkuluista vastaa toripaikan haltija teknisen lautakunnan määräämän hinnaston mukaisesti.

2.8

Torisääntöjen noudattamista valvoo torivalvoja. Mikäli torimyyjä laiminlyö paikkamaksun tai
rikkoo sääntöjä tai muuta torikauppaa koskevia määräyksiä voi torivalvoja kieltää myynnin torilla
ja yleisellä alueella. Oikaisuvaatimukset torivalvojan päätöksistä käsittelee tekninen lautakunta.

3.

Terassien sijoittaminen yleiselle alueelle

3.1

Ravintoloiden ja kahviloiden terassien tulee ensisijaisesti lisätä yleisten alueiden viihtyisyyttä.
Terassien ulkoasuun, kalusteisiin, kasveihin ja istutuksiin tms. tulee kiinnittää erityistä huomioita.
Torivalvojan johdolla suoritetaan suunnitelmien arviointi, hyväksyminen. Torivalvoja suorittaa
toiminnan osalta valvontaa. Oikaisuvaatimukset torivalvojan päätöksistä käsittelee tekninen
lautakunta. Terassialueiden maanvuokrasta päättää tekninen lautakunta.

3.2

Terassien suunnittelussa on huomioitava anniskeluun liittyvät ohjeet. Terassinpitäjän on
huolehdittava mm. siitä, että WC-tilojen määrät on mitoitettu terassin ja ravintolan/kioskin
asiakasmäärään sopivaksi.

3.3

Terassien aukioloajat on ohjeistettu erikseen ja ne on selkeästi merkitty.

3.4

Terassit ja niiden lähiympäristö on pidettävä siistinä.

