Akaan kaupunki

D/664/02.05.00/2020
Toripaikkamaksujen vahvistaminen v. 2020
TEK 27.3.2019
§ 66
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.1.2017 § 24 poistaa Toijalan torilta koeluontoisesti torimaksut kahden vuoden ajaksi.
Aiemmin oli kyseinen torimaksujen poisto tehty myös Viialan torille.
Torivalvojilta saadun palautteen mukaan Viialan torilla kauppiaita on tullut lisää ja torielämä vilkastunut. Viialassa kun torialue saatiin toissavuonna siirrettyä sille kuuluvalle alueelle pois parkkipaikalta. Niin tämä toi torille myös torimaisen ilmeen, joka osaltaan on voinut vaikuttaa torimyyjien tulemiseen torille.
Toijalan torilla vastaavaa myyjien lisäystä ei torivalvojan mukaan juurikaan ole
tapahtunut. Joitakin satunnaisia uusia myyjiä on käynyt, mutta kyllä pääsääntöisesti kauppiaiden määrät ovat olleet samaa luokkaa kuin ennen torimaksujen poiston.
Sähkön tarvitsijoilta perittäisiin erillinen maksu, maksu voisi olla viiden euron
suuruinen toripäivää kohti ja jatkuvaa sähköä tarvitsevilta maksu olisi kulutuksen mukaan. Päivä maksun suuruus sisältäisi arvonlisäveron.
Maksu kerättäisiin vakituisilta myyjiltä joko toripäivittäin tai sitten sovitusti vaikka kuukausittain. Satunnaisilta myyjiltä maksu perittäisiin toripäivinä.
Kahvila ja jäätelökioski toiminnasta perittäisiin maksu ainakin sähkön käytöstä, mutta myös paikkamaksu voitaisiin periä puolivuosittain.
Vuositasolla tulojen pienentyminen on ollut arviolta noin 2 500 euroa
(Lisätietoja Kunnossapitopäällikkö Vesa Savolainen, puh. 040 335 3274)
Ehdotus

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää, että 1.5.2019 alkaen
1. Torimaksuista luovutaan Viialan ja Toijalan torilla (pois lukien kahvila ja
jäätelökioski toiminta)
2. Vahvistaa sähkön hinnaksi 5 euroa / päivä (sis. alv.)
3. Vahvistaa kahvilatoiminnan myyntipaikan maksuksi 100 euroa (sis. alv.)/
puoli vuotta + kulutettusähkö
4. Vahvistaa jäätelökioskin myyntipaikan maksuksi 100 euroa (sis .alv.) /
puoli vuotta + kulutettu sähkö

Päätös

Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Ote

Kunnossapitopäällikkö Vesa Savolainen, rahatoimisto
______________________

Akaan kaupunki

TEK 24.6.2020
§ 107
Torin elävöittämisen kannalta maksuja ei kannata ottaa käyttöön vaan pitää
toripaikkamaksut entisellä tasolla.
(Lisätietoja Kunnossapitopäällikkö Jukka Palonperä, puh. 040 335 3274
Ehdotus

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää, että hintoja ei muuteta

Päätös

Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen
yksimielisesti.

Ote

Kunnossapitopäällikkö, torivalvoja, rahatoimisto

