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Nämä torisäännöt koskevat kaikkea Euran kunnan torialueella (os. Satakunnankatu 

5) harjoitettavaa tori- ja markkinakauppaa sekä kannettavien tavaroiden myyntiä, 

aineetonta myyntiä ja mainontaa. 

Torialue: Torialue sijaitsee itäpäässä aukiota, jonka toisessa päässä sijaitsee Matkahuollon 

väliaikainen toimipiste ja Matkahuollossa asioivien parkkipaikat sekä linja-autojen 

lastaus- ja purkamispaikka. Torialue on eroteltu Matkahuollon alueesta isoin kivin. 

Torialue tulee toimimaan näin aina siihen asti, kun Matkahuollon toimipiste sijaitsee 

samalla aukiolla. Euran kunta tiedottaa asiasta kun tilanne muuttuu. 

Toripäivät: 
 Keskiviikko klo 8-14 
 Lauantai klo 8-14 
 
 Em. toripäivistä poikkeaviin toritapahtumiin on anottava lupa yhdyskuntatekniikan  

päälliköltä vähintään 4 viikkoa ennen tapahtumaa. 
 

Toripaikat ja maksut: 
 
 Euran kunta ei peri toripaikkamaksuja. 
 
Torin hallinnointi: 
 

Torialueesta ja sillä harjoitettavasta toiminnasta vastaa Euran kunnan 
yhdyskuntatekniset palvelut. 
 

Torimyyjä: 
  

- huolehtii itse kustannuksellaan myyntitoimintaansa tarvittavien ilmoitusten 
tekemisestä ja mahdollisten lupien hakemisesta 
 

- myynti- ja kuljetusvälineiden peseminen torilla on kielletty 
 

- huolehtii myyntitoiminnastaan aiheutuneista roskista ja myyntipaikkansa sekä sen 
kohdalla olevan asiakastilan siisteydestä 

 
- huolehtii, että syntyneet jätteet viedään pois alueelta tai niille osoitettuihin 

jäteastioihin 
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- myynnistä aiheutuvia liemiä tai nesteitä ei saa päästää valumaan tai kaataa torin 
maaperään tai sadevesikaivoihin vaan ne on kuljetettava pois 

 
- huolehtia siitä, että oma myyntipaikka jää käytön jälkeen siistiksi 

 
- myyntipaikan mahdolliset katokset on ankkuroitava riittävällä lujuudella 

paikoilleen turvallisuuden takaamiseksi 
 

- myytävien tuotteiden hinnat on oltava selkeästi esillä kuluttajaviraston antamien 
ohjeiden mukaisesti 

 

- kahviloilla, lämmintä ruokaa myyvillä ja avotulta käyttävillä tai muilla sellaisilla 
käyttäjillä, joiden toiminnassa on palovaara, on oltava saatavilla riittävä 
sammutusvälineistö ja henkilökunnan on osattava käyttää niitä. Paikat, joissa 
käytetään avotulta, on suojattava niin, ettei tuli voi tarttua vaatteisiin tai 
ympäröiviin rakenteisiin. Savu ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa muille torilla 
oleville. 

 

- sähkölaitteet saa liittää verkkovirtaan vain ulkokäyttöön hyväksytyillä kaapeleilla. 
Kulkuväylille tulevat johdot on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta 
kaatumisvaaraa. 
 

- myyntivaunut, -pöydät ja muut rakennelmat ja välineet sekä ajoneuvot on vietävä 
pois torilta viimeistään tunnin kuluessa myyntiajan päättymisestä. 

 
Pysäköinti: 
 

Torikauppiaiden ajoneuvojen säilytys myyntipaikan välittömässä läheisyydessä on 
sallittua.  
 
Öljyvuotojen ja vastaavien vahinkojen siistimisestä aiheutuneet kustannukset 
peritään vahingon aiheuttajalta. 
 
Ajoneuvojen tyhjäkäynti torialueella on kielletty. 
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