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1. Torikauppaa harjoitettaessa on noudatettava lakien, asetusten ja kunnallisten määräysten ohella tässä torijärjestyksessä annettuja ohjeita. Torivalvontaa suorittaa torivalvoja.2. Torikauppaa saa harjoittaa Karkkilan kauppatorilla perjantaisin klo 7 – 13 ajalla 1.9. – 14.5. ja klo 7.00 – 14.00 ajalla 15.5. – 31.8.  sekä tiistaisin iltatorilla 15.5. – 31.8. klo 14.00 – 19.00. Myytävät tarvikkeet saa tuoda torille 1 tunti ennen myyntiajan alkua. Kaupankäynti on lopetettava perjantaisin klo 13.00 talviaikana ja klo 14.00 kesäaikana sekä iltatorilla klo 19.00. Juhannusaatto ja perjantaiksi sattuva jouluaatto ovat toripäiviä. Arkipyhän tai vapun sattuessa perjantaiksi siirtyy toripäivä edeltävälle arkipäivälle. Muina aikoina on kaupanteko kielletty ilman teknisen toimialan lupaa.3. Vuosipaikkalaisten on saavuttava torille perjantaisin klo 8.00 ja tiistaina iltatorille klo 15.00. Sen jälkeen voi torivalvoja vuokrata paikan päiväpaikaksi.Vuosipaikkaisella ei ole oikeutta luovuttaa paikkaansa toiselle kauppiaalle vaan siitä päättää torivalvoja. Vuosipaikkaisella on iltatorille tullessaan oikeus perjantaitorin paikkaan. Vuosipaikkaiselta ei iltatorista peritä maksua.
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4. Torin myyntipaikat on ryhmitelty tuotteiden mukaan erilaisiin ryhmiin oheisen asemapiirustuksen mukaan.5. Ennen elintarvikkeiden myynnin aloittamista on siitä tehtävä ilmoitus terveystarkastajalle. 6. Myyjien on toriaikana vastattava myyntipaikkansa ja sen kohdalla olevan toriosan siisteydestä. Myynnin päätyttyä käytetyt pahvi- ym. laatikot, käärepaperit ja muut myynnistä aiheutuneet jätteet on kerättävä roskalavalle. Torin yleispuhdistuksesta ja talvikunnossapidosta huolehtii kaupunki.7. Torivalvojalla on oikeus poistaa torilta sellaiset myyjät, jotka häiritsevät tai aiheuttavat haittaa esimerkiksi kovaäänisellä kaupanteolla.8. Torin myyntipaikat vuokrataan teknisen lautakunnan vahvistamilla hinnoilla huhtikuun loppuun mennessä siten, että vuosipaikkalaisten vuokrasopimusta pyritään jatkamaan. Torivalvoja kerää maksut päivä- ja iltatoripaikoista.9. Koirien tuonti torille toriaikana on kielletty
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Hyväksytty Karkkilan kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 23.4.2015, § 42.
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