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ARVOISA KALASTAJA, 
Tervetuloa mukaan perinteisille Stadin Silakkamarkkinoille!  
Tapahtumaan ilmoittautuminen alkaa nyt.

Tänä vuonna Silakkamarkkinat tuottaa Helsingin tapahtumasäätiö. Säätiöön keskitettiin  
vuoden alusta kaikkien Helsingin omien suurtapahtumien tuotantovastuu. Olemme  
innoissamme mahdollisuudesta kehittää myös tätä Helsingin vanhinta yleisötapahtumaa.

Painotus tapahtumassa on tänä vuonna itse tuotteessa, silakassa sekä kalastuksessa 
 elinkeinona. Haluamme tuoda tapahtumaan mukaan näkyväksi myös lähikalastusta sekä  
vapaa-ajankalastusta. Luonnollisestikaan emme ole unohtaneet, että tapahtumassa on 
perusteltua kertoa Itämeren tilasta.

Stadin Silakkamarkkinat avautuvat jokavuotiseen tapaan Helsingin Kauppatorille lokakuun 
ensimmäisenä sunnuntaina. Vuoden 2019 Silakkamarkkinat ovat avoinna sunnuntaista  
lauantaihin 6.-12.10. Myyntiaika sunnuntaista perjantaihin on klo 9-19 ja lauantaina klo 7-15. 
Merkitsethän päivämäärät jo kalenteriisi! Olisimme todella iloisia, mikäli saisimme mukaan 
runsaan määrän kalastajia!

Vuoden 2019 tärkeät päivämäärät:
15.8.   mennessä ilmoittautuminen Silakkamarkkinoille
16.9.   mennessä ilmoittautuminen Silakkaraadin tuotekilpailuun
6.–12.10.  Silakkamarkkinat

Markkinoiden tuottaja on Laura Rautkallio-Salminen.  
Lauran yhteystiedot löydät kirjeen lopusta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Ohessa kalastajille suunnattua lisätietoa sekä ilmoittautumislomake, jonka täyttämällä ja  
palauttamalla perjantaihin 15.8.2019 mennessä olet kanssamme mukana järjestämässä  
silakan juhlaa. Tietoa tapahtumasta, kuten yleisöohjelma, päivitetään 
www.stadinsilakkamarkkinat.fi -sivuille.

Vielä kerran tervetuloa!
Yhteistyöterveisin,

Stuba Nikula 
Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja

Laura Rautkallio-Salminen 
Stadin silakkamarkkinoiden tuottaja
laura@mirricreative.com
+358 40 7784906



LIITTEET 
Yleiset ohjeet         Liite 1
Ilmoittautumislomake venepaikalle     Liite 2
Ilmoittautumislomake myyntikojupaikalle      Liite 3 
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen ohjeet ja ilmoituslomake   Liite 4a ja 4b 
Torisäännöt        Liite 5 
Ohje jätehuollosta Silakkamarkkinoilla     Liite 6 

Stadin Silakkamarkkinat verkossa
www.stadinsilakkamarkkinat.fi

Stadin Silakkamarkkinat somessa
www.facebook.com/stadinsilakkamarkkinat
www.instagram.com/stadinsilakkamarkkinat
#stadinsilakkamarkkinat
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Stadin Silakkamarkkinat on perinteinen vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään Helsingin 
Kauppatorilla 6.-12.10.2019. Myyntiaika on su-pe klo 9-19 ja la klo 7-15. 

HAKUOHJEET
• Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2019. Hakemusten saapumisjärjestysellä ei ole merkitystä, 

sillä myyntipaikat arvotaan hakuajan päättymisen jälkeen. 
• Liitä hakemukseen mukaan viranomaisen antama todistus siitä, että myytävä kala on itse 

kalastettua ja valmistettua: Kaupallisten kalastajien rekisteri / ELY-keskus.
• Silakkamarkkinoille osallistumisen ehtona on, että ammattikalastajalla on myytävänään 

vähintään 500kg itse kalastetusta silakasta ja kilohailista valmistettuja tuotteita.  
Ammmattikalastajien päämyyntituote on oltava silakkaa. Kaikissa myytävissä elintarvikkeis-
sa on oltava etiketit myynnin alkaessa. Puutteellisesti merkittyjen tai väärin säilytettyjen 
tuotteiden kauppa keskeytetään.

• Stadin Silakkamarkkinoille osallistuvan veneen ei tarvitse olla FIN-rekisterissä, mutta  
jokaisessa myyntiveneessa täytyy olla esille taulu/ilmoitus, jossa ilmoitetaan, millä 
FIN-rekisteröidyllä kalastusaluksella myytävät tuotteet on kalastettu.

• Ilmoita lomakkeessa, mikäli myyt tuoretta silakkaa, tai muita tuotteita, kuten  
saaristolaisleipää. Käytämme tietoja markkinoinnissa. 

• Ilmoita lomakkeessa veneen mitat, ajoneuvojen sähköntarpeet ja mitat, jotta voimme  
varautua tarpeellisella määrällä parkkipaikkoja ja varata sähköä tarpeen mukaan.

HINNASTO
Vuokra koko tapahtumaviikolle on:
• Venepaikka 10 euroa sis. alv 24% (netto 8,06e, sisältää sähkön)
• Myyntikoju 250 euroa sis. alv 24% (netto 201,61e, sisältää sähkön)
• Autopaikka 50 euroa sis. alv 24% (netto 40,32e, ei sisällä sähköä)
• Peräkärrypaikka 50 euroa sis. alv 24% (netto 40,32e, ei sisällä sähköä)
• Kylmäautopaikka 50 euroa sis. alv 24% (netto 40,32e, ei sisällä sähköä)
• Sähkö kylmäautolle 80 euroa + alv 24% 

HAKIJAT SITOUTUVAT
• Pitämään myyntipaikan avoinna markkinoiden aukioloaikojen mukaisesti.
• Myyntipaikalla saa toimia ainastaan vuokralainen, eikä vuokraoikeutta tai sen osaa saa 

luvuottaa toiselle. Toiminnan järjestäminen alihankintana ilman vuokranantajan lupaa on 
kielletty.

• Selvittämään etukäteen myyntitoimintaansa liittyvät velvoitteet (esimerkiksi vero-, työnanta-
ja-, ympäristö- ja terveysviranomaiset).

• Kauppiaiden on annettava ilmoitus myyntitoiminnasta myös Helsingin kaupungin ympäris-
töpalveluihin 28.9.2019 mennessä (entinen ympäristökeskus), ohjeet ja ilmoituslomake ovat 
liitteenä (liite 4a ja 4b)

LIITE 1 /Sivu 1  YLEISET OHJEET
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VENEILLÄ SAAPUVAT KALASTAJAT
Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella (liite 2).  
Lomakkeen tulee olla palautettuna perjantaihin 15.8.2019 mennessä osoitteeseen:  
Helsingin Tapahtumasäätiö/ Stadin silakkamarkkinat, 
Kalevankatu 6 A, 00100 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen 
laura@mirricreative.com. 
Otsikoksi Silakkamarkkinat.
Myöhässä saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida. 

Ilmoittautuneiden venepaikat jaetaan arvonnan perusteella. Arvonnan suorittaa Suomen  
ammattikalastajien liiton edustaja. Arvonnan jälkeen kauppiaille lähetetään postitse kartta  
venepaikoista, pysäköintilupatunnus autopaikoitukseen sekä lasku, jonka tulee olla maksettuna  
eräpäivään mennessä. Paikka-arvonnan jälkeen saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida.

Veneiden on oltava paikoillaan viimeistään lauantaina 5.10.2017 klo 18. Kauppatorilla on  
valmius ottaa veneitä vastaan ja toimittaa sähköä perjantaista 4.10. klo 16.00 alkaen. 

AUTOILLA SAAPUVAT KALASTAJAT
Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella (liite 3).  
Lomakkeen tulee olla palautettuna perjantaihin 15.8.2019 mennessä osoitteeseen 
Helsingin Tapahtumasäätiö/Stadin Silakkamarkkinat, 
Kalevankatu 6 A, 00100 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen 
laura@mirricreative.com. 
Otsikoksi Silakkamarkkinat. 

Ilmoittautuneiden myyntikojupaikat jaetaan arvonnan perusteella. Arvonnan suorittaa Suomen  
ammattikalastajien liiton edustaja. Arvonnan jälkeen kauppiaille lähetetään postitse kartta 
toripaikoista, pysäköintilupatunnus autopaikoitukseen sekä lasku, jonka tulee olla maksettuna  
laskussa merkittyyn eräpäivään mennessä. Paikka-arvonnan jälkeen saapuneita ilmoittautumisia  
ei huomioida.

Kauppiaiden on oltava paikoillaan viimeistään lauantaina 5.10.2019 klo 18.  
Omaa myyntipaikkaa voi alkaa laittamaan myyntikuntoon 5.10. klo 14.00 alkaen.

PYSÄKÖINTI 
Ajoneuvojen pysäköintiä varten osoitetaan maksulliset paikat Kauppatorilla. 
Muut autot ja peräkärryt pysäköidään Lyypekinlaiturille. Paikkoja myönnetään 1 kpl autolle ja  
1 kpl perävaunulle myyntipaikkaa kohden. 
Muut henkilöautot voivat käyttää Makasiiniterminaalin edustan maksullisia pysäköintipaikkoja  
erillistä pysäköintimaksua vastaan. 

MUUT OHJEET
Turvallisuussyistä laiturin reunaa ei saa peittää esim. myyntitasosta ripustetulla kankaalla.
Helsingin tukkutorin torisäännöt ovat voimassa soveltuvin osin myös Silakkamarkkina-alueella (liite 5). 
Jätteiden käsittelyä koskevat säännöt ovat erillisellä liitteellä (liite 6). 
Kauppiaat voivat ostaa jäitä Karhujää Oy:stä, lisätietoja p. 0400 989 337, www.karhujaa.fi.
Myyntipaikan vastaanottaminen edellyttää kalastajilta näiden edellä mainittujen ohjeiden ja  
sääntöjen hyväksymistä ja noudattamista.

SILAKKARAATI 
Tuotekilpailussa on kaksi sarjaa: perinteinen maustekala ja silakkayllätys. Tarkemmat ohjeet  
tuotekilpailusta lähetetään myöhemmin postitse. Silakkaraati kokoontuu kaikille avoimessa  
Kaupungintalon aulassa avajaissunnuntaina ja voittaja julkistetaan iltapäivän aikana Kauppatorilla.

LIITE 1 /Sivu 2  YLEISET OHJEET
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Nimi

Osoite

Puhelin                 Sähköposti         

Veneen nimi

Veneen leveys

Veneen FIN-rekisterinumero

Vene ei ole FIN-rekisteröity

Veneen pituus

Vene tarvitsee sähköä 16A 32A

Vene ei tarvitse sähköä

Liitteenä viranomaisen* todistus siitä, että myytävä
kala on itse kalastettua ja valmistettua

Kyllä Ei
*Kaupallisten kalastajien rekisteri, ELY-keskus

Muut myytävät tuotteet (esim. leivät, mehut, villasukat)

Myyn tuoretta silakkaa

Auton rekisterinumero Auton leveys Auton pituus

Peräkärryn rekisterinumero Peräkärryn leveys Peräkärryn pituus

Kylmäauton rekisterinumero Kylmäauton leveys Kylmäauton pituus

Kylmäauton sähköntarve  16A 32A

Olen tutustunut hakuohjeisiin ja vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Palauta lomake viimeistään 15.8. mennessä

Helsingin Tapahtumasäätiö/Stadin Silakkamarkkinat, 
Kalevankatu 6 A, 00100 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen 
laura@mirricreative.com. 
Otsikoksi Silakkamarkkinat. 
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Nimi

Osoite

Puhelin                 Sähköposti         

Liitteenä viranomaisen* todistus siitä, että myytävä kala on itse kalastettua ja valmistettua

Kyllä Ei

*Kaupallisten kalastajien rekisteri, ELY-keskus

Muut myytävät tuotteet (esim. leivät, mehut, villasukat)

Myyn tuoretta silakkaa

Auton rekisterinumero Auton leveys Auton pituus

Peräkärryn rekisterinumero Peräkärryn leveys Peräkärryn pituus

Kylmäauton rekisterinumero Kylmäauton leveys Kylmäauton pituus

Kylmäauton sähköntarve  16A 32A

Olen tutustunut hakuohjeisiin ja vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Palauta lomake viimeistään 15.8. mennessä

Helsingin Tapahtumasäätiö/Stadin Silakkamarkkinat, 
Kalevankatu 6 A, 00100 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen 
laura@mirricreative.com. 
Otsikoksi Silakkamarkkinat. 
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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 myyntipaikan siisteydestä ja kunnosta.
10. Riitatilanteissa keskustelen vastapuolen kanssa ja jos sopua ei näin löydy, otan yhteyttä 

torivalvojaan tai viranomaisiin asian selvittämiseksi.
11. Sitoudun noudattamaan yllä olevia sääntöjä. 

RUOANMYYNTI- JA KAHVILATOIMINNAN SÄÄNNÖT  
HELSINGIN KAUPALLISILLA TOREILLA
• Alkoholijuomien tarjoilu ja myynti on torialueella kielletty torin aukioloaikana.
• Ruoka- ja kahvila-annosten tulee olla valmistettu aina tuoreista ja laadukkaista raaka-ai-

neista. Annosten valmistuksessa on noudatettava hyvää keittiöhygieniaa ja mm. paisto-
rasvojen tulee olla tuoreita.

• Kahviloiden ja ruokapaikkojen kalusteena ei ole lupa käyttää muovituoleja eikä muovipöy-
tiä. Puiset, alumiiniset, metalliset tai vastaavat pöydät, tuolit ja penkit sallitaan.

• Ulkotiloissa saa käyttää vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja jatkojohtoja. 
Myyntipaikan pitäjän on myös varauduttava suojaamaan sähkölaitteet sateelta. Mikäli 
kaapeleita tai sähköjohtoja on tarvetta vetää kulkuväylien poikki, on myyntipaikan pitäjän 
varmistettava, että niistä ei aiheudu sähköjohtojen vahingoittumisen vaaraa tai kompas-
tumisen vaaraa ihmisille. Kaapelit ja johdot voidaan suojata esim. käyttämällä tarkoituk-
seen soveltuvia kaapelikouruja ja ajosiltoja.

• Nestekaasuun ja sen käyttölaitteiden osalta tulee noudattaa voimassaolevia lakeja ja ase-
tuksia. Nestekaasun käyttölaitteiden sijoittelussa myyntipaikalla on huomioitava riittävät 
suojaetäisyydet mm. telttarakenteisiin.

• Käyttölaitteiden pintalämpötila ei saa aiheuttaa vaaraa henkilö- tai paloturvallisuudelle.
• Myyntipaikan vastaanottaja sitoutuu noudattamaan yllä mainittuja sääntöjä.
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YLEISET OHJEET JÄTEHUOLLOSTA
Jätehuollon osalta Silakkamarkkinoilla noudatetaan voimassa olevaa jätelakia ja Helsingin Sataman lain 
perusteella antamia ohjeita. Jätehuoltoa valvotaan ja tulevaisuudessa se huomioidaan silakkamarkkinoi-
den myyntipaikkoja jaettaessa. Syntyvän jätteen määrää tulee pyrkiä vähentämään esim. tuotteiden mo-
ninkertaista pakkaamista välttämällä. Uudelleenkäyttöön soveltumaton jäte on lajiteltava tässä liitteessä 
esiteltävillä tavoilla.

Jätelain 72 § kieltää ympäristön roskaamisen ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden varmistamisek-
si. Myynnin aikana myyntipaikalle kertyvät jätteet ja roskat on vuokralaisen toimesta pakattava niin, et-
teivät ne lentele toriympäristöön, ja kuljetettava ne jäteastiaan tai muuhun keräyslaitteeseen. Vuokralai-
sen tulee huolehtia myyntialueensa siisteydestä sekä myynnin yhteydessä kertyvien jätteiden ja roskien 
poiskuljettamisesta päivittäin välittömästi myynnin päätyttyä tässä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Myyntipaikoilla on ehdottomasti varottava öljyjen ja rasvojen joutumista torialueen pinnoitteeseen. Jät-
teet on lajiteltava. Ruokaöljyt ja juoksevat rasvat ovat jätettä, joiden keräys ja poiskuljetus tulee jokaisen 
vuokralaisen itse hoitaa. Kuljetuslavat, kuljetushäkit ja muovilaatikot on jokaisen vuokralaisen hoidet-
tava itse pois torilta, niitä ei saa laittaa jätteisiin eikä jättää torialueelle. Jäteastiat Vanhan Kauppahallin 
edustalla ja Kauppatorin Keisarinluodonlaiturilla on vuokralaisten käytössä olevat keräyslaitteet biojä-
tettä, pahvia ja sekajätettä varten. Jätteitä ei saa jättää astioiden ulkopuolelle. Jätteet ja roskat on syytä 
kerätä myyntipaikalle ja viedä jäteastioihin kerralla. Kunkin jäteastian kyljessä on tarra, joka kertoo, mille 
jätteelle astia on tarkoitettu. Lajitteluohjetta on ehdottomasti noudatettava.

Silakkamarkkinoiden loppupuolella torstaina Lyypekinlaiturille ja Keisarinluodonlaiturille toimitetaan 
vaihtolavat, joille tulee viedä rakennelmien yms. purkujätteet. Lajitteluohjeita tulee noudattaa.

LAJITTELU
Biojäte
Biojätettä ovat kaikki eloperäiset, maatuvat ainekset, kuten esimerkiksi ruoantähteet, vihannes- ja 
hedelmäjätteet, kalanperkuujätteet, pienet luut, kiinteät rasvat, kahvin tai teen porot sekä pehmopaperit 
(kahvinsuodatinpussit, talouspaperit ja lautasliinat). Biojätteeseen EI SAA laittaa pahvilaatikoita, muovia 
eikä muovitettua paperia tai kartonkia (mm. maitotölkkejä tai vastaavia), styrox- tai puulaatikoita, lasia, 
metallia, tupakantumppeja eikä nesteitä missään muodossa (mm. ruokaöljyjä tai muita juoksevia ras-
voja). Mikäli myyntipäivän aikana biojätteet kerätään pahvilaatikkoon, viedään biojäte sille tarkoitettuun 
keräyslaitteeseen ja pahvilaatikko pahvinkeräyslaitteeseen.
Pahvi
Pahvinkeräykseen voidaan laittaa aaltopahvi, ruskea kartonki, voimapaperi, ruskeat paperikassit ja 
ruskeat kirjekuoret. Aaltopahvilaatikot taitellaan litteiksi. Niittejä, paperiliittimiä tai pakkausteippejä ei 
tarvitse poistaa. Pahvinkeräykseen EI SAA laittaa märkiä tai likaisia pahveja, folioituja pakkauksia,  
styroksia, muovia tai muita pahville ja kartongille vieraita aineita.
Sekajäte
Sekajätteen keräyslaitteeseen laitetaan muu tavanomainen jäte, jota ei voida laittaa biojätteen tai pahvin 
keräyslaitteisiin.
Lisätietoja saa torivalvojilta, puhelin 09 310 23550.

LISÄOHJEITA KALASTUSALUKSILLE
Kalastusalusten tulee noudattaa seuraavia jätehuolto-ohjeita:
Satama-altaaseen ei saa heittää roskia eikä laskea jäte- tai pesuvesiä. Kalastusalukset voivat käyttää 
Vanhan Kauppahallin edustan ja Kauppatorin Keisarinluodonlaiturin jäteastioita. Niitä käyttävien tulee 
noudattaa yllä olevia ohjeita ja jätteet tulee lajitella ohjeiden mukaisesti.
Mikäli kalastusaluksen septitankin tilavuus ei riitä koko viikoksi, on tyhjennystarpeesta kerrottava ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Aluksen päällikkö vastaa jätehuollosta. Helsingin kaupungin satamajärjestyksen 
20 § määrää, että ”Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, ettei aluksesta joudu veteen saastuttavia 
aineita tai jätteitä.” Mikäli jätteitä löytyy satama-altaasta, lähetetään lasku niiden poistamisesta kalas-
tusaluksen rekisteröidylle omistajalle/haltijalle. Kaikkien alusten tulee noudattaa kyseisiä määräyksiä.


