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TORIKORTTI (päiväpaikka) HELSINGIN KAUPALLISILLA TOREILLA

Torikortti myönnetään hakemuksen perusteella 16 vuotta täyttäneelle, Suomessa vakinaisesti asuvalle
yksityishenkilölle itse valmistettujen, kerättyjen tai viljeltyjen tuotteiden myyntiä varten. Hakemus tulee
toimittaa henkilökohtaisesti ja näytteet myytävistä tuotteista tulee olla mukana. Alaikäisellä hakijalla tulee
olla huoltajan suostumus.

Tuotteiden tulee olla itse tehtyä laadukasta Suomessa valmistettua käsityötä. Käsityön Helsingin Tukku-
tori määrittelee olevan myyntituotteita, joka on valmistettu materiaaleista ja puolivalmisteista käsityökalu-
ja tai käsin ohjattavia koneita käyttäen. Mikäli tuoteryhmät muuttuvat, tulee uusista tuotteista toimittaa to-
rikorttihakemus liitteineen täytettynä.

Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Hakijan on itse huolehdit-
tava tarvittavien asiapaperien ja todistusten hankkimisesta. Helsingin Tukkutori pidättää itsellään oikeu-
den vapaasti hyväksyä tai hylätä hakemuksen.

Säännöt
markiisin väri on valkoinen
vain torikortin haltija saa myydä tuotteita
vain torikorttiin merkittyjä tuotteita saa myydä
paikat vuokrataan saapumisjärjestyksessä

Päiväpaikkamaksut

pöytäpaikka, 1 m paikka kaupungin myyntipöydästä 8 €/pvä (sis. alv)
(myyntipöytiä vain Kauppatorilla ja Hakaniemen torilla, muilla toreilla oma pöytä)

Päiväpaikka maksetaan käteisellä torivalvojalle päivittäin ja siitä annetaan kuitti.

Aukioloajat
 Kauppatori ma–pe 6.30 – 18 torivalvoja 09 310 23550

la 6.30 – 16

Hakaniementori ma – la 6.30 – 15 torivalvoja 09 310 23560

Ylä-Malmintori ma - pe 9 – 18 työnjohtaja 09 310 23567
la 8 – 16

Töölöntori ma - pe 6.30 – 14 työnjohtaja 09 310 23567
la 6.30 – 15
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TORIKORTIN NUMERO (Helsingin Tukkutori täyttää)

Henkilötunnus UUSI HAKEMUS / TOIMIJA
 MUUTOS / LISÄYS / POISTO  tuote tai tuoteryhmä

 yhteystiedot
Henkilön nimi

Puhelinnumero

Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoitettani saa käyttää kauppahalli- ja
toritoiminnasta tiedottamiseen Kyllä Ei

Sähköpostiosoite

Myytävät tuotteet

RASTI TUOTERYHMÄT
Neulotut ja virkatut tuotteet – käsin tai neulekoneella
Kangastuotteet
Huovutetut työt
Puusta veistetyt tuotteet, puutuotteet
Koriste- ja käyttöesineet, keramiikka
Korut
Taotut käsityöt
Luonnonmateriaalista tehdyt tuotteet
Kierrätysmateriaalista tehdyt tuotteet
Taulut ja muut taideteokset
Kortit ja muut paperituotteet
Leivonnaiset, mehut, hillon ja säilykkeet (huomioitava Helsingin Ympäristökeskuksen ohjeistukset)
Itse kerätyt luonnontuotteet (marjat, sienet, kukat ym.)
Itse kasvatetut- ja viljellyt tuotteet (kukat, peruna, porkkana, raparperi, omena jne.)
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Vakuutan oikeiksi edellä olevat tiedot ja suostun, että tietoni rekisteröidään Helsingin Tukkutorilla.
Sitoudun noudattamaan voimassaolevia torisääntöjä sekä toimittamaan pyydettäessä selvityksen materiaaliku-
luista ja mahdollistamaan tuotannon tarkastuksen.
Päiväys ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys

TORIKORTIN NUMERO (Helsingin Tukkutori täyttää)                          /
Tuotteet Neulotut ja virkatut tuotteet

Kangastuotteet
Huovutetut työt
Puusta veistetyt tuotteet, puutuotteet
Koriste- ja käyttöesineet, keramiikka
Korut
Taotut käsityöt
Luonnonmateriaalista tehdyt tuotteet
Kierrätysmateriaalista tehdyt tuotteet
Taulut ja muut taideteokset
Kortit ja muut paperituotteet
Leivonnaiset, mehut, hillon ja säilykkeet
Itse kerätyt luonnontuotteet
Itse kasvatetut- ja viljellyt tuotteet
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Hyvän toritoiminnan säännöt
Torisopimusta tehdessäni sitoudun torisääntöjen ohella noudattamaan näitä toritoiminnan hyviä
ohjeita. Niiden avulla sitoudun parantamaan torin yhteishenkeä, kaupankäyntiä ja toimintaa.

Kymmenen toritoimijan sääntöä:

1. Sitoudun noudattamaan torisääntöjä, yleisiä hyviä kaupallisia periaatteita ja kunnioitta-
maan muiden liiketoimintaa.

2. Hoidan velvollisuuteni verottajaan ja julkiseen toimintaan liittyen lakien ja asetusten mu-
kaisesti.

3. Kunnioitan muita toritoimijoita ja heidän liiketoimintaansa. Osoitan käytökselläni tämän
päivittäin.

4. En vaurioita toisen toritoimijan omaisuutta
5. En nimittele, enkä puhu pahaa toisista toimijoista
6. En valokuvaa toisten myyntipaikkaa, tuotteita tai asiakkaita ilman lupaa
7. En kopio toisten myymiä tuotteita
8. Sitoudun auttamaan torilla mahdollisuuksien mukaan muita kauppiaita tai asiakkaita, jos

heillä on yllättäviä ongelmia. Sitoudun parantamaan torin yhteishenkeä.
9.  Pidän huolta oman myyntiteltan siisteydestä ja kunnosta
10.  Riitatilanteissa keskustelen vastapuolen kanssa ja jos sopua ei näin löydy, otan yhteyttä

torivalvojaan tai viranomaisiin asian selvittämiseksi.

Sitoudun noudattamaan yllä olevia sääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta seuraa ensimmäisellä kerralla kirjallinen
varoitus, toisella kerralla kahden viikon myyntikielto ja kolmannella kerralla myyntikielto koko myyntikaudeksi.
Päiväys ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys


