
 

TORIKAUPPIASTIEDOTE   29.5.2020 

 

HAMINAN KAUPPATORIN KESÄ 1.6.2020 alkaen. 

TORIMYYNTI myynti luvallista korona rajoitteet ja ohjeistukset huomioi-

den. 

KAHVILATELTAT saavat avata sisä-  ja ulkoasiakastilat 1.6.2020. 

Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisäti-

loissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin eli 

niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäi-

syyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot määräävät, että 50-500 hen-

gen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuri-

ministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisessä. 

https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/kesa-

kuussa-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjar-

jestelyin 

 

KORONAVIRUSTILANTEEN HUOMIOIMINEN ELINTARVIKKEIDEN TORIMYYNNISSÄ JA 

TORIKAHVILOIDEN TORIMYYNNISSÄ. 

 Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana ja lähikontaktissa toisen ihmisen kanssa. 

Pintojen merkityksestä viruksen leviämisessä ei tällä hetkellä ole varmaa tutkimustietoa, mutta 

varotoimena pintojen puhdistamiseen on syytä panostaa. Oleskelu lähietäisyydellä toiseen ihmi-

seen on riski. Sairaan ihmisen yskiessä tai aivastaessa pisarat leviävät.  

Koronavirusinfektioiden ennaltaehkäisyssä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia hyvästä hygieni-

asta ja lähikontaktien rajoittamisesta. Jokaiseen tilanteeseen ei ole olemassa kaiken kattavaa oh-

jeistusta. Siivousta tulee tehostaa kaikissa julkisissa tiloissa, jotka ovat edelleen käytössä.  

Sairastuneiden / altistuneiden työntekijöiden osalta ottakaa yhteys työterveyteen / terveysase-

maan tai päivystysapuun, joka antaa omat ohjeensa. Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään 

(esimerkiksi kättely, halaaminen ) 

https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/kesa-

kuussa-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjar-

jestelyin 
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Yleistä puhtaanapidosta: 

 Siivousta tulee tehostaa. 
 Siivous suoritetaan puhtaasta tilasta likaisempaan päin. Kaikki usein kosketeltavat 

pinnat (esim. ovenkahvat, pöytäpinnat, vesihanat, maksupäätteet) tulee puhdistaa 
huolellisesti ja usein vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sellaisessa 
ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 2-4 tunnin vä-
lein. 

 Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa 
voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. 

 Kädet suojataan käsineillä pintoja puhdistettaessa. Siivouksen jälkeen käsineet joko 
pestään huolellisesti ja kuivatetaan (ei koske kertakäyttökäsineitä) tai vaihdetaan 
uusiin. 

 Suositeltavinta on käyttää pintojen pyyhintään kertakäyttöisiä siivousliinoja. Jos 
käyttää pestäviä pyyhintäliinoja, käytetyt liinat tulee kerätä omaan astiaan. Siivous-
liinat ja muut siivousvälineet puhdistetaan ja kuivataan huolellisesti päivittäin. Pyy-
kinpesussa on käytettävä vähintään +60 celsiusasteen lämpötilaa tai desinfioivaa pe-
suainetta. 

 Siivousvälineet puhdistetaan huolellisesti siivouksen päätyttyä. 
 Roskakorit pitää päällystää helposti irrotettavilla, vuotamattomilla pusseilla.   

 

Käsihygienia: 

 Henkilökuntaa tulee ohjata huolelliseen käsienpesuun ja oikeaan yskimistapaan. 
Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet kannattaa pestä aina 
wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut. Käytä kertakäyttö-
pyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla, käytä alkoholi-
pitoista käsihuuhdetta. 

 

WC-hygienia: 

 WC-istuimen kansi on suljettava huuhdeltaessa. Näin voidaan vähentää pisaratar-
tunnan riskiä, jos virusta erittyy ulosteisiin. 

 

Myyntipaikoissa huomioitavaa: 

 Irtomyyntituotteet pakataan henkilökunnan toimesta 
 Huolehditaan irtomyyntituotteiden pisarasuojauksesta pois lukien kokonaiset kasvi-

kunnan tuotteet 
 

Tarjoilupaikoissa, torikahvilat huomioitavaa: 

 huolehditaan tarjolla olevien irtotuotteiden pisarasuojauksesta, suositellaan tuottei-
den esim. leivonnaisten valmiiksi pakkaamista  
torikahviloiden ja ruokakojujen sisä- ja ulkoasiakastilat saa avata 1.6 alkaen : henki-

lömäärä kahvilateltta tiloissa tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1 

m pöytä järjestelyin ja tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa 

ja auttaa turvavälien pitämisessä.  Ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien 



 

rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Tultaessa sisätilaan 

tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti 

saatavilla.  

 . Kaikki usein kosketeltavat pinnat (esim. ovenkahvat, pöytäpinnat, vesihanat, mak-
supäätteet) tulee puhdistaa huolellisesti ja usein vähintään päivittäin, mielellään 
kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan 
puhdistamista 2-4 tunnin välein. 

Tarkempia siivousohjeita: https://www.ttl.fi/ohjeistus-siivoukseen-covid-19/  

 

Ajantasaista, oikeaa tietoa koronaviruksesta sekä infektiotautien estämiseksi käsienpesun suh-

teen THL:n nettisivuilta:  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-

covid-19.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-tor-

juntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

 

Ruokavirasto 

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/kasittely-ja-sailyttami-

nen/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta-ja-elintarvikkeista/  

Lisätietoja antaa myös: 

Haminan kaupunki 

Terveysvalvonta 

terveystarkastaja@hamina.fi 

 

Torimyyntiaika on klo. 6.00 - 13.00 huhtikuun loppuun. Toukokuu - syyskuu klo. 6.00 -

14.00.   

 Myyntipaikoiksi luovutetaan päivätorikarttaan merkittyjä paikkoja. 

Torimyyntipöydät/kojut on varustettava näkyvällä nimellä ja yhteystiedoilla, torimyyntita-

varoiden tuonti ja pois vienti ja huoltoajo eivät saa häiritä torimyyntiä tai kulkemista to-

rilla. Torimyyntitoiminta tulee sopia vuokratulle alueelle. Torilla ei saa säilyttää ajoneu-

voja (Haminan kaupungin torijärjestyssääntö). Torimyyjien autopaikat ovat Vallikatu 4 

piha-alue ja Vallikatu. 

https://www.ttl.fi/ohjeistus-siivoukseen-covid-19/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/kasittely-ja-sailyttaminen/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta-ja-elintarvikkeista/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/kasittely-ja-sailyttaminen/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta-ja-elintarvikkeista/
mailto:terveystarkastaja@hamina.fi


 

 Torin palvelurakennuksessa ovat yleiset wc:t, vesiposti ja hulevesien kaatoallas käytettä-

vissä.  Avaimen saa kuittausta vastaan asiakaspalvelupisteestä.  

 Torimyyjille wc ja hulevesiallas, hulevesiä ei saa kaataa sadevesikaivoihin, ovat käytettä-

vissä klo. 6.00 - 20.00. Vääristä hälytyksistä, oven avauksista, lasku hälytyksen aiheutta-

jalle. 

Torivalvoja puh. 0400 841 407 ma - to klo. 7.00 - 16.00, pe klo 7.00 - 14.30.   

 

Toripalvelurakennus vika ilmoitukset kiinteistöpäivystys puh. 0400 885057  

Työnjohtopäivystys puh. 0400 359 487 viikonloppuisin perjantaista klo 14.30 - maanan-

taihin klo 7.00. Vika ym. ilmoitukset 

 

Viheralueet vastaava      

Anne Repo 

puh. 040 5934144 

anne.repo@hamina.fi                                      

  

 

 


