ERIK EDNERIN TORI JA PUISTO
Ohjeet ja säännöt
Varattava paikka torilta

Luvan tarpeellisuus

Maksettavat maksut

Yksi päivä ja yksi ruutu.
Torimyyntipaikka tyhjenee
päivän lopuksi

Varaus sähköisesti

Sähköt

Yksi päivä, useampi ruutu.
Torimyyntipaikka tyhjenee
päivän lopuksi

Varaus sähköisesti

Sähköt

Pitkäkestoiset
toripaikkavaraukset

Lupahakemus lomakkeella

Sähköt

Koko torin tapahtumat

Lupahakemus lomakkeella

Sähköt

Toripaikkavaraukset
Toripaikat varataan Lempäälän kunnan ajanvarausjärjestelmästä. Sähkömaksu
suoritetaan sivujen kautta, avaimet noudetaan kunnan asiakaspalvelusta Lempäälä-talon
Palvelukäytävältä panttia vastaan.
Myös muut torin varattavat kohteet löytyvät ajanvarausjärjestelmästä. (katseluportaat,
Pauhu-paviljonki)
Koko torin varaaminen tehdään sähköisellä lupahakemuksella.
Toripaikat
Erik Ednerin torilta löytyy 14 toripaikkaa, joista kolmeen kuuluu integroitu pöytä ja 11 on
varattu myyjien teltoille/pöydille/myyntiautoille.
Paikkoja voi varata ajanvarausjärjestelmästämme.
Toripaikkojen koko 2,8 x 2,4m (11kpl)
Toripöytien koko 3 x 0,9m (3kpl)
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Maksut
Toripaikasta emme vuonna 2021 peri maksua, mutta sähköstä veloitamme erikseen.
Torimaksua arvioidaan uudelleen vuoden 2022 osalta.
Sähkömaksu, päivä, 12,00 € (sis. alv 24%) ja sähkökaapin avaimen pantti 20€.
Pitkäkestoiset toripaikkavaraukset
Sopimus pitkäkestoisemmasta torille sijoittuvasta toiminnasta tehdään myös sähköisesti
tilanvarauskalenterin kautta. Kunnalla on oikeus jakaa vuoroja tasapuolisesti.
Muut tapahtumat
Torialueella järjestettävistä tapahtumista, teemapäivistä ja muusta torin käytöstä tehdään
lupahakemus erikseen.
Toritoiminta
Jätehuolto
Torin käyttäjien tulee huolehtia oman myyntipisteensä roskat pois. Jos alueelle joudutaan
tilaamaan siivous, on järjestäjä velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut.
Jokainen myyjä on velvollinen siivoamaan oman myyntipisteensä ja sen ympäristön
päivän lopuksi. Siivous tilataan tarvittaessa maksullisena Lekitekiltä.
Vesi
Torin vesipiste avataan tarvittaessa. Sen ympärillä olevan alueen siisteydestä huolehtivat
käyttäjät osaltaan. Vesipisteiden ja sähköjen avaimet Palvelukäytävältä aukioloaikojen
mukaisesti panttimaksua vastaan.
Sähkö
Toripaikoille on mahdollista saada sähköä torin sähkötolpista. Sähkön käytöstä peritään
erillinen maksu. Vesipisteiden ja sähköjen avaimet Palvelukäytävältä aukioloaikojen
mukaisesti panttimaksua vastaan.
WC
Torikäyttäjien on mahdollista käyttää Lempäälä-talossa sijaitsevia wc-tiloja aukioloaikojen
puitteissa.
Palvelukäytävä aukioloaikojensa puitteissa vastaa kysymyksiin.
Lekitekin päivystys palvelee puhelimitse tai tarvittaessa saapuu paikalle. Jos käyntisyy
on perusteeton, siirtyy käyntimaksu torimyyjän kustannettavaksi.
Lekitek kunnossapito päivystys 24h p.040 806 2161

Torialueen säännöt
Torin järjestyksen säännöistä on ilmoitettu yleisesti järjestyslaissa.
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Järjestyslailla on kielletty yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden
vaarantaminen metelöimällä tai muulla käyttäytymisellä uhkaaminen.
Päihdyttävän aineen käyttäminen yleisellä paikalla on kielletty. Käyttäytyminen ei saa
kohtuuttomasti vaikeuttaa muiden oikeutta käyttää toria.
Ajoneuvojen säilytys torialueella on kielletty, ellei ajoneuvo toimi myyntipisteenä. .
Lupalappu myyntipisteenä toimiville ajoneuvoille noudetaan Palvelukäytävältä
Palvelukäytävän aukioloaikana.
Mikäli toripaikan varaaja rikkoo toistuvasti torialueen sääntöjä tai aiheuttaa
järjestyshäiriöitä, voidaan toripaikkalupa irtisanoa tai evätä.
Telttojen kiinnitys
Huvi-/toritilaisuuksissa käytettävien telttojen kiinnityksessä on ensisijaisesti noudatettava
teltan valmistajan antamia ohjeita. Mikäli toiminnanharjoittajan käytössä ei ole
valmistajan antamaa ohjetta tulee noudattaa Lempäälän kunnan torisäännön antamaa
ohjeistusta alla olevan ohjeen mukaisesti.
2x2 m vähintään 2 kpl 20 kg:n painoja tai 3 kpl 15 kg:n painoja
4x4 m vähintään 3 kpl 20 kg:n painoja tai 4 kpl 15 kg:n painoja
4x8 m vähintään 5 kpl 20 kg:n painoja tai 6 kpl 15 kg:n painoja
Kyseisten painojen pitää olla kunnolla kiinnitettävissä tukevasti telttakehikkoon. Kyseessä
voi olla myös esim. iso vedellä täytetty kanisteri, joka sidotaan telttakulmaan vahvalla
narulla. Jos teltan voi kiinnittää luotettavasti esim. viereiseen tolppaan tai kiinteään
betonipainoon voidaan irtopainoja vähentää tarpeen mukaan.
Hätäilmoituksen tekeminen
·
·
·
·
·
·
·
·

Soita yleiseen hätänumeroon 112.
Kerro, mitä on tapahtunut (onnettomuus, sairauskohtaus, onko ihmisiä vaarassa).
Kerro, missä on tapahtunut (Lempäälä-talo, Manttaalitie 15).
Vastaa kysymyksiin.
Noudata saamiasi ohjeita.
Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat luvan.
Opasta auttajat paikalle.
Soita uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.

Tärkeitä puhelinnumeroita
Hätänumero 112
Myrkytystietokeskus 09 471 977
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Lempäälä-talo
Toripaikat (1-11)
Paikan koko 2,8 x 2,4m
Toripöydät (a-b)
Pöydän koko 3 x 0,9m

C1
jalankulku
pysäköintilaitokseen

Ajolinjat torille
Myyntialueella vain tavaran purku ja
lastaus.
Auton parkkeeraus Lempon parkkiin.

penkki
penkki

Manttaalitie, Aavankatu ja Lempäälätalon edusta on pelastustietä, johon
pysäköinti on kielletty.
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Avaimet torisähkölle ja vesipisteeseen
saatavilla Palvelukäytävältä. Löydät
Palvelukäytävän C1 ovesta kuljettuasi.
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