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Tervetuloa Järvenpään torille! 

 

TORIOHJEET 

 
Toritoiminnasta vastaavat yhteistyössä 
Sykettä ja Sinfoniaa ry ja Järvenpään kaupunki. 
 
Torin yhteystiedot: 

Järnefeltinkatu 1 
04400 Järvenpää 
040 315 2856 
 
Sykettä ja Sinfoniaa yhdistyksen toimisto  

Sibeliuksenkatu 16, 2. kerros  
04400 Järvenpää 

puh. 040 315 2856 / kavelykatu@jarvenpaa.fi 

Toimisto avoinna arkisin klo 10.00–14.00 

Sisällys 

Torialue ................................................................................................................................ 2 

Aukioloajat ja paikkojen varaus ............................................................................................ 2 

Sopimus ja sopimuksen purku ............................................................................................. 2 

Tapahtumat ja markkinat ..................................................................................................... 2 

Elintarvikemyynti .................................................................................................................. 3 

WC-tilat ................................................................................................................................ 3 

Jäteastiat ............................................................................................................................. 3 

Sähkö ja vesi: ...................................................................................................................... 3 

Toripöydät: ........................................................................................................................... 4 

Torialueella ajaminen ja parkkipaikat: .................................................................................. 4 

Pelastustiet .......................................................................................................................... 4 

Hinnasto ............................................................................................................................... 5 

Toritoiminnan hyvät ohjeet ................................................................................................... 6 

Kartta ................................................................................................................................... 7 

 

  

mailto:kavelykatu@jarvenpaa.fi
http://www.sykettajasinfoniaa.fi/


 
Sykettä ja Sinfoniaa ry - 040 315 2856 - kavelykatu@jarvenpaa.fi - www.sykettajasinfoniaa.fi 

 
- 2 - 

Torialue 

Torialueena toimii Janne-kävelykadun päässä sijaitseva Sibeliuksenaukio sekä 

Järnefeltinkadun pääty. Markkinoilla ja muissa suuremmissa tapahtumissa aluetta 

laajennetaan myös kävelykadun puolelle. 

Kauppakeskus Prisman vastaisella kulmalla, Subway-ravintolan edustalla sijaitseva 

katuosuus toimii kirpputorialueena torilauantaisin. Lisäksi kevät- ja kesäkaudella (touko-

syyskuu) keskiviikkoisin kävelykadulla toimii iltakirppis klo 15.00–20.00. 

Koko torialueen kartta, johon on viitteellisesti merkitty myyntipaikat, löytyy sivulta 4. 

Aukioloajat ja paikkojen varaus 

Tori on avoinna lauantaisin klo 7-14.30. Muina päivinä (ma-pe) tori on avoinna vakipaikan 

(kuukausi-/ vuosipaikan) lunastaneille ja paikan ennakkoon varaaville torimyyjille. 

Toripaikan voi varata Sykettä ja Sinfoniaa toimistolta puhelinnumerosta 040 315 2856 tai 

sähköpostitse kavelykatu(at)jarvenpaa.fi. Kevät-, kesä- ja syyskaudella torille voi tulla 

lauantaisin myymään myös ilman ennakkoon tehtyä paikkavarausta. Talvikaudella paikka 

on varattava ennakkoon. 

Sopimus ja sopimuksen purku 

Sopimus tehdään aina kirjallisena, joka allekirjoitetaan yhdessä. Sopimuksia tulee olla 

kaksi (2) kpl, eli yksi (1) molemmille osapuolille.  

Yhdistyksellä on oikeus purkaa sopimus yhden (1) kirjallisen varoituksen jälkeen, jos 

sääntöjä rikotaan. (Hallituksen pöytäkirja 12.1.2016) 

Tapahtumat ja markkinat 

Myyjien paikkatoiveet markkinoilla ja tapahtumissa otetaan mahdollisuuksien mukaan 

huomioon varausten saapumisjärjestyksessä. 

Markkinoilla varattu paikka tulee lunastaa klo 8.30 mennessä. Tämän jälkeen paikka 

luovutetaan toisille myyjille, mikäli myöhästymisestä ei ole etukäteen ilmoitettu. 

Varauksen mahdollisesta peruutuksesta tulee ilmoittaa viimeistään 

tapahtumaa/markkinoita edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä.  

Sykettä ja Sinfoniaa yhdistyksellä on oikeus osoittaa vakimyyjille uusi paikka, tilanteen tai 

tapahtuman niin vaatiessa. 
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Elintarvikemyynti 

Elintarvikemyyjien tulee huolehtia ympäristökeskuksen ulkomyyntiä koskevien vaatimusten 

täyttymisestä. Ohjeet löytyvät ympäristökeskuksen sivuilta: 

http://web.tuusula.fi/keskiuudenmaanymparistokeskus/attachments/text_editor/21125.pdf?

checksum=76e0acff2c0573e6dbfb0523e1745b8c 

Huolehdi myös, että ruuanlaittopisteen alla on riittävä suoja-alusta, ettei katukivetykseen 

jää rasvasta ym. roiskeista jälkiä. 

WC-tilat 

Torin huoltorakennuksen wc-tilat ovat myyjien käytössä torin ollessa auki. 

Elintarvikemyyjät voivat myös käyttää tiloja myös käsienpesupisteinä. Wc-tiloissa on 

kielletty puhdistaa esim. astioita. 

Jäteastiat 

Jäteastiat ja pahvirullakot sijaitsevat huoltorakennuksen takana. Huolehdithan, että 

varsinkin pahvi- ja styroksilaatikot hajoitetaan ennen astiaan laittamista. Näin alue pysyy 

siistinä. Pidäthän myös huolta, että kaikki jätteet löytävät tiensä oikeisiin astioihin (kuiva-, 

seka- ja pahvijäte). 

Sähkö ja vesi 

Torilla on kaivoissa ja kävelykadun sähkökaapeissa voimavirtapistokkeita. Näihin on 

lainattavissa jakokeskus tarpeen mukaan. Lisäksi kävelykadun varren lyhtypylväistä 

voidaan antaa valovirtaa kohtuullista kulutusta varten. Järnefeltinkadulle ei sähköä voida 

etäisyyden vuoksi tarjota.  

Myyjän tulee itse huolehtia riittävistä jatkojohdoista. Huom! Maadoittamattomien tai 

sisäkäyttöön tarkoitettujen jatkojohtojen käyttö on kielletty.  

Torin ja kävelykadun laidalla sijaitsee muutamia vesipisteitä, joita voidaan avata käyttöön 

tarvittaessa. Sähkön tai veden tarpeesta tulee ilmoittaa paikkavarausta tehdessä. 

Sykettä ja Sinfoniaa ry vastaa vain sähkön jakamisesta torimyyjille. Järvenpään Kaupunki 

on vastuussa sähköverkon toimivuudesta ja ylläpidosta. 
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Toripöydät 

Torin huoltorakennuksen takaa löytyvästä pöytävarastosta voi hakea käyttöön toripöytiä. 

Toripöytiä on huoltokopilla 74 kpl. Varastossa sijaitsevia kärryjä voi myös käyttää pöytien, 

tai tavaroiden kuljettamiseen. Pöydät tulee palauttaa lähtiessä varastoon ja pinota 

levyt ja jalat siististi omille paikoilleen.  

Toripöytien lainaaminen kuuluu paikkamaksuun. 

Torialueella ajaminen ja parkkipaikat: 

Torille saa ajaa ainoastaan aamun pystytystä ja iltapäivän purkua varten, ellei ajoneuvosta 

tapahdu suoraa myyntiä. Kävelykadulla ajaminen ei ole sallittua lainkaan ilman erikseen 

anottua erityislupaa. Lähin 24h ilmainen parkkipaikka sijaitsee Rantakadun varrella, 

ravintola Huilin vieressä. 

Pelastustiet 

Pääpelastustiet markkina-alueelle sijaitsevat torin kulmissa sekä Tupalantien, 

Ahomaanraitin ja Janne-kadun Mannilantien päässä. Nämä alueet tulee pitää aina 

vapaana isompiakin pelastusajoneuvoja varten. Myös myyntipaikkalinjojen välisillä 

käytävillä tulee jäädä kaikkialla lakisääteinen 3,5m levyinen kulkutila. 
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Hinnasto 

Tori: 

Paikan koko Hinta 

2x2m €10,00 

3x3m €15,00 

4x4m €20,00 

Kirpputoripaikka torilauantai €10,00 

Kirpputoripaikka Iltakirppis €5,00 

Kirppis-/pienkäsityöläispaikka talvikaudella €5,00 

 

 

Markkinat ja tapahtumat: 

Paikan koko Hinta 

2x2m €30,00 

3x3m €45,00 

4x4m €60,00 

 

 

 

+ sähkömaksu 3 € / paikka. 

 
Hinnoittelu vaihtelee joidenkin tapahtumien kohdalla. Tarkempaa tietoa hinnoista ja 
kattava lista tapahtumista löytyy osoitteesta www.sykettajasinfoniaa.fi/tapahtumat 
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Toritoiminnan hyvät ohjeet 

 

Järvenpään torilla noudatetaan hyvän torikaupan mukaisia sääntöjä! 

Torisopimusta tehdessäni sitoudun torisääntöjen ohella noudattamaan näitä 

toritoiminnan hyviä ohjeita. Niiden avulla sitoudun parantamaan torin yhteishenkeä,  

kaupankäyntiä ja toimintaa. 

 

 Sitoudun noudattamaan torisääntöjä, yleisiä hyviä kaupallisia periaatteita ja 

kunnioittamaan muiden liiketoimintaa. 

 Hoidan velvollisuuteni verottajaan ja julkiseen toimintaan liittyen lakien ja asetusten 

mukaisesti. 

 Kunnioitan muita toritoimijoita ja heidän liiketoimintaansa. Osoitan käytökselläni tämän 

päivittäin. 

 En vaurioita toisen toritoimijan omaisuutta. 

 En nimittele, enkä puhu pahaa toisista toimijoista. 

 En valokuvaa toisten myyntipaikkaa, tuotteita tai asiakkaita ilman lupaa. 

 En kopio toisten myymiä tuotteita. 

 Sitoudun auttamaan torilla mahdollisuuksien mukaan muita kauppiaita tai asiakkaita, 

jos heillä on yllättäviä ongelmia. Sitoudun parantamaan torin yhteishenkeä. 

 Pidän huolta oman myyntiteltan siisteydestä ja kunnosta. 

 Riitatilanteissa tai ongelmatilanteissa annan palautetta torin henkilökunnalle. 

 Keskustelen vastapuolen kanssa ja jos sopua ei näin löydy, otan yhteyttä 

Sykettä ja Sinfoniaa ry:n toiminnanjohtajaan 040-1373381 

minja.tuominen@jarvenpaa.fi tai viranomaisiin asian selvittämiseen. 

 Pidän huolta paikkani siisteydestä koko päivän ajan ja kerään jätteet niille 

tarkoitettuihin astioihin ennen lähtöäni. 

 Kunnioitan muita myyjiä ja antaa heille työskentelyrauhan. 

 Autan muita myyjiä ja asiakkaita parhaan kykyni mukaan. 

 Edistän omalla toiminnallani Järvenpään torin ilmapiirin viihtyvyyttä ja kaikkien 

myyntipäivän sujuvuutta. 

 Huolehdin verotukseen ja julkiseen toimintaan liittyvien velvoitteiden täyttymisestä 

lakien ja asetusten mukaisesti. 
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Kartta 
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