1 (2)
20.6.2017

Liite1

Stadin Silakkamarkkinat 2017, yleiset ohjeet
Stadin Silakkamarkkinat on perinteinen vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään Helsingin
Kauppatorilla 1.-7.10.2017. Myyntiaika on su-pe klo 7-19 ja la klo 7-15.

Veneillä saapuvat kalastajat
Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella (liite 2). Lomakkeen tulee olla
palautettuna perjantaihin 1.9.2017 mennessä osoitteeseen Tukkutori / Laura RautkallioSalminen, PL 1000, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostiosoitteeseen
laura.rautkalliosalminen@hel.fi
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.
Markkinoille osallistuvan kauppiaan veneen tulee olla kalastajaveneeksi FIN-rekisteröity. Veneiden
on oltava paikoillaan viimeistään lauantaina 30.9.2017 klo 18.
Venepaikan hinta on 10 € / viikko, hinta sisältää sähkön.

Autoilla saapuvat kalastajat
Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella (liite 3). Lomakkeen tulee olla
palautettuna perjantaihin 1.9.2017 mennessä osoitteeseen Tukkutori / Laura RautkallioSalminen, PL 1000, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostiosoitteeseen
laura.rautkalliosalminen@hel.fi
Myöhässä saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida.
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. Kauppiaiden on oltava paikoillaan viimeistään
lauantaina 30.9.2017 klo 18.
Myyntikojupaikan hinta 250 € / viikko, hinta sisältää sähkön.
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Pysäköinti
Ajoneuvojen pysäköintiä varten osoitetaan maksulliset paikat. Paikkoja myönnetään 1 kpl autolle
ja 1 kpl perävaunulle myyntipaikkaa kohden. Muut henkilöautot voivat käyttää
Makasiiniterminaalin edustan maksullisia pysäköintipaikkoja erillistä pysäköintimaksua vastaan.
Autopaikan hinta on 50 € / viikko.
Kylmäauton paikan vuokra on 50 € / viikko, lisäksi sähköstä veloitetaan 80 € / viikko (+ALV 24 %).

Silakkaraati
Tuotekilpailussa on kaksi sarjaa: perinteinen maustekala ja silakkayllätys. Tälle vuodelle on myös
suunnitteilla lasten oma raatipöytä. Tarkemmat ohjeet tuotekilpailusta lähetetään myöhemmin
postitse.

Muut ohjeet
Silakkamarkkinoille osallistumisen ehtona on, että kalastajalla on myytävänään vähintään 500 kg
itse kalastetusta silakasta ja kilohailista valmistettuja tuotteita. Päämyyntituote on oltava silakkaa.
Kaikissa myytävissä elintarvikkeissa on oltava etiketit myynnin alkaessa. Puutteellisesti merkittyjen
tai väärin säilytettyjen tuotteiden kauppa keskeytetään. Kauppiaiden on annettava ilmoitus
myyntitoiminnasta myös Helsingin kaupungin ympäristöpalveluihin (entinen ympäristökeskus),
ohjeet ja ilmoituslomake ovat liitteenä (liite 4a ja 4b).
Myyntipaikat vuokrataan kalastajalle tai toiminimelle, jossa kalastaja itse on päätoimija.
Myyntipaikkaa ei voi luovuttaa toiselle.
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.

