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Ohjeen tarkoitus  

Tämä dokumentti on tarkoitettu toripaikkojen varaamisen ohjaamiseksi Mäntsälän kun-

nassa.  
 

Toripaikkojen määrä ja sijainti   

Mäntsälän kunta mahdollistaa toripaikkojen varaamisen kaikille halukkaille.   
 

 Toripaikat sijaitsevat seuraavissa osoitteissa:  

Torin nimi  Osoite  Torin tarkoitus  Varattavien 

toripaikko-

jen ko-

konais-

määrä  

Yksittäisen 

toripaikan 

koko   

Kauppatori  Huvitie 3,  

04600 Mäntsälä   

Isommat mark-

kinat ja tapah-

tumat   

-  -   

Kapinatori  Huvitie 4,  

04600 Mäntsälä  

Yksittäiset tor-

ipaikat lyhyt- tai 

pitkäaikaiseen 

käyttöön   

8 toripaikkaa  4 m X 4 m  

  

Torin toiminta-aika  

Kapinatoria ja Kauppatoria voi vuokrata läpivuoden.  
 

Torit ovat avoinna pääsääntöisesti joka päivä klo 7 - 23. Toripaikan varaaja voi etukäteen 

sovittaessa jatkaa toimintaansa virallisten aukioloaikojen päättymisen jälkeen.   
 

Kunta voi järjestää tilaisuuksia toreilla. Tällöin kunnalla on aina etuoikeus käyttää toreja 

omiin tapahtumiinsa.   
 

Torin maksullisuus  

Toripaikkojen käyttö on maksutonta, mutta toripaikat on kuitenkin varattava.   
 

Sähköpistokkeiden ja jäteastioiden avaimet saa kuittausta vastaan sähköpostiosoitteesta 

kuntatekniikka@mantsala.fi arkisin klo 7-16.   
 

Tilapäisestä toripaikan varaamisesta aiheutuvista sähkönkulutuksesta ei veloiteta varaa-

jaa.  
 

Mikäli toreilla joudutaan teettämään ylimääräinen siivous tai vastaava toimenpide, peri-

tään aiheuttajalta kustannukset täysimääräisenä.  
 

mailto:kuntatekniikka@mantsala.fi
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Toripaikan varaus  

Kauppatorille ei voi varata yksittäisiä paikkoja, koska tori on normaalisti pysäköintipaik-

kana. Kauppatorin voi varata vain isommille tapahtumille ja markkinoille.  
 

Kapinatorilla on varattavissa yksittäisiä toripaikkoja. Toripaikkakartta on tämän ohjeistuk-

sen liitteenä 1. Kapinatoria voidaan tarvittaessa varata myös kokonaisuudessaan, mikäli 

tälle ei ole muuta estettä.  Kapinatori on tarkoitettu lyhyt- ja pitkäaikaiseen toripaikkojen 

varaamiseen.  
 

Kauppatorin ja Kapinatorin varaaminen tapahtuu TILAMISU- tietojärjestelmän kautta (liite 

2). Jokainen varaaja varaa haluansa toripaikan nimellä ja yhteystiedoilla. Elintarvikkeiden 

myynnissä noudatetaan ruokaviraston ohjeita. Toripaikkoja voi vuokrata korkeintaan kah-

deksi kuukaudeksi. Pitkäaikaisten toripaikkojen varaamisesta on sovittava erikseen. Va-

raukset tulee tehdä seitsemän päivää ennen toripaikan tarvetta. Varauksia voi tehdä vain 

yhdelle tai kahdelle toripaikalle kerrallaan. Mikäli tarvitset suuremman alueen, ole yhtey-

dessä kuntatekniikka@mantsala.fi   
 

Toripaikan saaneella ei ole oikeutta siirtää toripaikkaa tai osaakaan siitä kolmannelle osa-

puolelle.  
 

Mikäli torilla otetaan käyttöön paikkaa, johon kyseisellä henkilöllä tai yrityksellä ei ole va-

rausta tai joka perusteettomasti varaa toripaikkoja yli tarpeensa, voidaan henkilöltä evätä 

jatkossa paikkojen varaus.  
 

Toripaikan käyttöönotto   

Toripaikan varannut voi ottaa varaamansa paikan käyttöön, kun varaus on kunnasta vah-

vistettu varatulle päivälle.    
 

Torialueiden logistiikka tapahtuu liitekarttaan merkityn liittymän kautta. Torialueille saa py-

säköidä vain myyntiautot.   
 

Toripaikan myyntikatosten sekä muiden vastaavien rakennelmien on mahduttava toripai-

kan sisäpuolelle.   
 

Sähköpistokkeiden ja jäteastioiden paikat ovat merkittynä liitekarttaan nro 1. Sähköpistok-

keiden ja jäteastioiden avaimet saa kuittausta vastaan sähköpostiosoitteesta kuntatek-

niikka@mantsala.fi arkisin klo 7-16.  
 

Äänenvahvistimia käytettäessä tulee olla etukäteen yhteydessä kuntatekniikka@mant-

sala.fi    
 

Jokainen torimyyjä vastaa toiminnan edellyttämistä velvoitteistaan kuten muutkin yrittäjät. 

Yrityksen tai yrittäjän nimen tulee olla selkeästi näkyvillä myyntipisteessä.  
 

Toripaikan luovuttaminen takaisin kunnalle  

Jokainen torimyyjä vastaa siitä, että torivarauksen jälkeen varaamansa toripaikka on siisti. 

Toripaikalle tehdyt rakennelmat ja muut rakenteet poistetaan asianmukaisesti.  
 

mailto:kuntatekniikka@mantsala.fi
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Torien jätesäiliöihin voi viedä roskia veloituksetta. Sähköpistokkeiden ja jäteastioiden avai-

met tulee palauttaa kunnalle varauksen päätyttyä. Yhteydenotot avainten palauttamiseksi 

kuntatekniikka@mantsala.fi arkisin klo 7-16 tai Mäntsälän kunnantalon Vinkin postilaatik-

koon osoitteessa Heikinkuja 4.  
 

Torialueiden kunnossapito sekä torialueiden val-

vonta  

Torialueiden kunnossapidosta:  

Mäntsälän kunta, kuntatekniikka,  

Heikinkuja 4,  

04600 Mäntsälä,  

sähköposti kuntatekniikka@mantsala.fi tai   

Pääsääntöisesti puhelimitse virka-aikana 040 314 5273 tai 040 314 6062. Mikäli virka-ajan 

jälkeen ilmenee pakottava tarve, ota yhteys 040 314 6062. 

  

Kunta voi tehdä oma-aloitteisesti valvontatarkastuksia torilla.  

  

mailto:kuntatekniikka@mantsala.fi
mailto:kuntatekniikka@mantsala.fi


5 
 

Liite nro 1 
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Liite nro 2  

Toripaikkavarausjärjestelmän käyttöohje (TILAMISU)  
1. Mene kunnan kotisivuille torien varaus sivustolle ja sieltä Tilat (tilamisu.fi) järjestelmään. 

Järjestelmä ei edellytä kirjautumista.   

2. Valitse haluamasi toripaikka.   

3. Valitse tämän jälkeen haluamasi päivä ja kellonaika klikkaamalla oikeaa ajankohtaa hii-

rellä sekä valitsemalla haluamasi aika vetämällä hiirellä.  

4. Tämän jälkeen tulee näkyviin varauksen tiedot, joiden osalta täydennät puuttuvat tie-

dot  

• tilaisuuden nimi: kirjoita tilaisuuden nimeksi esim. vaatteiden torimyynti   

• tila: tarkista vielä, että sinulla on varaustiedoissa oikea toripaikka  

• alkamisaika/päättymisaika: tarkista päivämäärä ja kellonaika ja korjaa tarvitta-

essa  

• henkilöiden lukumäärä: voit laittaa torimyyntiin osallistuvien myyjien määrän  

• lisätiedot: lisätietoihin pyydetään ilmoittamaan elintarvikkeiden myynnistä  

• yhteystiedot: jätä tyhjäksi, jos olet yksityishenkilönä järjestämässä tilaisuutta. 

Jos olet yhteisön puolesta tekemässä varausta, täytä puuttuvat tiedot.  

• järjestäjä: merkitse järjestäjän tietoihin nimesi tai yhteisön nimi, osoite, puhelin-

numero sekä sähköpostiosoite  

• hinta: toripaikka on maksuton.  

• paina lopuksi tallenna nappia, jolloin varaus tallentuu järjestelmään. Peruuta 

toimintoa käyttämällä tiedot eivät tallennu.  

5. Mikäli haluat myöhemmin peruuttaa aikaisemmin tekemäsi varauksen. Ilmoita tästä 

palvelupiste@mantsala.fi  
  

 

 

https://mantsala.tilamisu.fi/
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