Pinta-alat, pinnat ja rakenteet
Kauppatorin aukion pinta-ala: 5500 m
Toriparkki: 2700 m2
Kauppatorin pinta katukiveystä
Toriparkin pinta on asvalttia
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KAUPPATORI
JA TORIPARKKI
KAUPPATORI
Oulun kauppatorista on muodostunut oululaisten
ehdoton kohtaamispaikka. Vilkkaalta torilta saa monenlaisia tuotteita aina vihanneksista, juureksista ja marjoista ruoka-annoksiin sekä vaatteisiin ja koruihin. Lisäksi
kauppatorilla on torikahviloita. Torilla sijaitsevissa aitoissa
on paitsi kahviloita ja ravintoloita, myös käsityömyymälöitä. Kauppahalli täydentää torin palveluja omaleimaisella valikoimallaan ruokatuotteista käsitöihin. Toimintaa
torilla valvoo edelleen entisajan toripoliisien toiminnasta
muistuttava Toripolliisi-veistos.

Kauppatorin ja Toriparkin välissä on kivipäällysteinen lava,
jota voi käyttää molempiin suuntiin. Lavapohjan koko on noin
9,5 m ˣ 6 m. Lavalla ei ole katosta. Lavan Toriparkin puolella
on invaluiska.

Kapasiteetti
Maksimikapasiteetti 25 000. Mahdollistaa suuretkin tapahtumat riippuen käytettävästä alasta ja infrasta.

Alueelle soveltuvat
tapahtumat

• Kauppatori on varattu pääasiassa torikaupan käyttöön (erityisesti
kesäkuukausina)

͙͙ Kirpputorit
͙͙ Yhteisölliset tapahtumat
͙͙ Fonsertit
͙͙ Festivaalit

Yhteystiedot

Kulkuyhteydet ja pysäköinti
• Rautatieasema 1,2 km

• Bussiyhteydet Torikadulta

• Nostimien, vaihtolavojen tai rakennustelineiden alla on käytettävä
pehmikkeitä tai vahvaa vaneria kiveyksen vahingoittumisen estämiseksi

• Lähialueella on myös muita pysäköintialueita

• Kauppatorin alueella pidetään alku- ja loppukatselmukset

• Torin neljästä valaisinpylväistä saa sähköä (silloin kun eivät ole
torikauppiaiden käytössä): jokaisessa 1ˣ63A, 3ˣ valovirta
• sähkön käytöstä on sovittava Oulun liikekeskus ry:n kanssa
• alueen läheisyydessä on Oulun Energian sähkökaappeja, joista
on mahdollista tilata lisäsähköä
• Torialueella on perusvalaistuksena neljä isoa valopylvästä

Teleyhteydet
Tekninen varustelu (esim dataprojektorit, äänentoisto,
valaistuskalusto): Ei

͙͙ Talvitapahtumat

• Torin yhteydessä olevaa Toriparkki-pysäköintialuetta voi käyttää
tapahtuma-alueena joko itsenäisesti tai osana kauppatoria

• Tapahtumanjärjestäjä vastaa alueen jätehuollosta ja siivouksesta

• lavalta on saatavana sähköä: 1ˣ63A, 1ˣ32A, 1ˣ16A + 3ˣ valovirta

Sovittava teleoperaattorien kanssa.

• Linja-autoasema 1,4 km

• Nosturit, henkilönostimet sekä vaihtolavat yms. on rajattava kevytsuojaaidalla

Sähköpisteet ja valaistus

͙͙ Ruokatapahtumat

• Pääsääntöisesti torikauppa keskittyy klo 8–16 välille,
mutta iltatoritoimintaa on joka ilta

• Kiveys ja katulaitteet tulee suojata nostimen tai koneiden alta
suojamatolla mahdollisten iskujen tai öljy- yms. vuotojen varalta

Alueella on rajoitetusti tekniikkapisteitä, joista löytyy vesipiste ja
jätevesikaivo (+sähkö). Käytössä olevien pisteiden määrä riippuu
torikauppiaiden määrästä.

͙͙ Markkinat ja messut

Oulun Liikekeskus ry | Oulun Narikka Oy
p. 08 374 976

Käytössä erityisesti huomioitavaa

Vesi ja jätevesi

• Oulun lentoasema 14 km
• Kivisydämen pysäköinti (lähin nousu Tori)

Perusvuokra ja
käyttöhinnasto
Tapahtuma-alueiden hinnasto
Toripaikkojen hinnasto

Tarvittavat luvat
Käyttölupahakemus
tehdään Oulun liikekeskus ry:lle
Toriparkin lupa
haetaan Oulun kaupungin katu- ja viherpalveluilta.

