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Mäntsälän kunta mahdollistaa toripaikkojen varaamisen kaikille halukkaille. 
Tämä ohje on tarkoitettu toripaikkojen varaamisen ohjaamiseksi.

Torin toiminta-aika  
• Kapinatoria ja Kauppatoria voi vuokrata ympäri 

vuoden ja 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.   

Toripaikan maksullisuus
• Toripaikkojen käyttö on maksutonta, mutta tori-

paikasta on kuitenkin aina tehtävä varaus.  
• Tilapäisen toripaikan sähkönkulutus on veloituk-

seton. 
• Mikäli toreilla joudutaan teettämään ylimääräi-

nen siivous tai vastaava toimenpide, peritään 
aiheuttajalta kustannukset täysimääräisenä. 
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Kapinatori 
Osoite: Huvitie 4, 04600 Mäntsälä

Kapinatori on tarkoitettu lyhyt- ja pitkäaikaiseen 
toripaikkojen varaamiseen. Kapinatorilla on  
varattavissa yksittäisiä toripaikkoja, ja se on  
mahdollista varata myös kokonaisuudessaan,  
jollei tälle ole muuta estettä.
 
Varattavien toripaikkojen määrä: 8 toripaikkaa 
Yksittäisen toripaikan koko: 4 m x 4 m 

Kauppatori 
Osoite: Huvitie 3, 04600 Mäntsälä
 
Kauppatori toimii pääasiassa pysäköintipaikkana 
ja se on varattavissa vain isommille tapahtumille 
ja markkinoille. 



Toripaikan varaus 
• Toripaikan varaaminen tehdään TILAMISU- 

tietojärjestelmän kautta. Jokainen varaaja varaa 
haluamansa toripaikan nimellä ja yhteystiedoilla. 

• Elintarvikkeiden myynnissä noudatetaan ruoka-
viraston ohjeita. 

• Toripaikkoja voi vuokrata korkeintaan kahdeksi 
kuukaudeksi. Pitkäaikaisten toripaikkojen varaa-
misesta on sovittava erikseen. 

• Varaukset tulee tehdä seitsemän päivää ennen 
toripaikan tarvetta. 

• Varauksia voi tehdä vain yhdelle tai kahdelle to-
ripaikalle kerrallaan. Mikäli tarvitset suuremman 
alueen, ota yhteys kuntatekniikka@mantsala.fi  

• Toripaikan saaneella ei ole oikeutta siirtää tori-
paikkaa tai sen osaa kolmannelle osapuolelle. 

• Mikäli torilla otetaan käyttöön paikkaa, johon 
kyseisellä henkilöllä tai yrityksellä ei ole varausta 
tai joka perusteettomasti varaa toripaikkoja yli 
tarpeensa, voidaan henkilöltä evätä jatkossa 
paikkojen varaus. 

 

Toripaikkavarausjärjestelmän  
käyttöohje (TILAMISU) 
1. Mene osoitteeseen mantsala.tilamisu.fi
2. Valitse haluamasi toripaikka.  
3. Valitse haluamasi päivä ja kellonaika 
4. Tämän jälkeen tulee näkyviin varauksen tiedot, 

joiden osalta täydennät puuttuvat tiedot 
• 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 tarvittaessa 
• henkilöiden lukumäärä: voit laittaa torimyyntiin 

osallistuvien myyjien määrän 
• lisätiedot: lisätietoihin pyydetään ilmoittamaan 

elintarvikkeiden myynnistä 
• yhteystiedot: jätä tyhjäksi, jos olet yksityishenki-

lönä järjestämässä tilaisuutta. Jos olet yhteisön 
puolesta tekemässä varausta, täytä puuttuvat 
tiedot. 

• järjestäjä: merkitse järjestäjän tietoihin nimesi tai 
yhteisön nimi, osoite, puhelinnumero sekä säh-
köpostiosoite 

• hinta: toripaikka on maksuton. 
• paina lopuksi tallenna-nappia, jolloin varaus tal-

lentuu järjestelmään. Peruuta-toimintoa käyttä-
mällä tiedot eivät tallennu. 

5. Mikäli haluat myöhemmin peruuttaa aikaisem-
min tekemäsi varauksen, tee ilmoitus osoittee-
seen palvelupiste@mantsala.fi 
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Toripaikan käyttöönotto  
• Toripaikan varannut voi ottaa varaamansa pai-

kan käyttöön, kun varaus on kunnasta vahvistet-
tu varatulle päivälle.   

• Torialueiden logistiikka tapahtuu yllä olevaan 
karttaan merkityn liittymän kautta. Torialueille 
saa pysäköidä vain myyntiautot.  

• Toripaikan myyntikatosten sekä muiden vastaa-
vien rakennelmien on mahduttava toripaikan 
sisäpuolelle.  

• Sähköpistokkeiden ja jäteastioiden paikat ovat 
merkittynä yllä olevaan karttaan. Sähköpistok-
keiden ja jäteastioiden avaimet saa kuittausta 
vastaan kuntatekniikka@mantsala.fi  
arkisin klo 7–16.  

• Äänenvahvistimia käytettäessä tulee olla etukä-
teen yhteydessä kuntatekniikka@mantsala.fi   

• Jokainen torimyyjä vastaa toiminnan edellyt-
tämistä velvoitteistaan kuten muutkin yrittäjät. 
Yrityksen tai yrittäjän nimen tulee olla selkeästi 
näkyvillä myyntipisteessä. 

Toripaikan luovuttaminen 
• Jokainen torimyyjä vastaa siitä, että torivarauk-

sen jälkeen varaamansa toripaikka on siisti.  
Toripaikalle tehdyt rakennelmat ja muut raken-
teet poistetaan asianmukaisesti. 

• Torien jätesäiliöihin voi viedä roskia veloitukset-
ta. Sähköpistokkeiden ja jäteastioiden avaimet 
tulee palauttaa kunnalle varauksen päätyttyä. 
Yhteydenotot avainten palauttamiseksi:  
kuntatekniikka@mantsala.fi arkisin klo 7–16 tai 
Mäntsälän kunnantalon Vinkin postilaatikkoon 
osoitteessa Heikinkuja 4. 

Torialueiden kunnossapito sekä  
torialueiden valvonta 
Torialueiden kunnossapidosta vastaa 
Mäntsälän kunta, kuntatekniikka
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä 
kuntatekniikka@mantsala.fi  
Puh. virka-aikana 040 314 5273 / 040 314 6062. 
Mikäli virka-ajan jälkeen ilmenee pakottava tarve, 
ota yhteys puh. 040 314 6062.
 
Kunta voi tehdä oma-aloitteisesti valvontatarkas-
tuksia torilla. 
 

= Sähkö= Jäteastia

Kapinatori

Kapinatorin toripaikkojen numerointi 
sekä ajoliittymät. Sähköpistokkeiden ja 
jäteastioiden paikat on merkattu 
karttaan oheisilla merkeillä:
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1 2 3

10 9 11

4 5 6 7 8

12 13 14 15 16

21 22 23 24 25

30 31 32 33 34
39 40 41 42 43

17 18 19 20

26 27 28 29
35 36 37 38

44 45 46 47

53 54 55 56
62 63 64

48 49 50 51 52

57 58 59 60 61
65 66 67 68 69
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Kauppatorin toripaikat

Kauppatori 
Huvitie 3, 04600 Mäntsälä
 
Kauppatori toimii pääasiassa  
pysäköintipaikkana ja se on  
varattavissa vain isommille
tapahtumille ja markkinoille.  
 
Varaukset: 
mantsala.tilamisu.fi


