OHJE JÄTEHUOLLOSTA
SILAKKAMARKKINOILLA 2016

YLEISET OHJEET JÄTEHUOLLOSTA, STADIN SILAKKAMARKKINAT 2016
Jätehuollon osalta Silakkamarkkinoilla noudatetaan voimassa olevaa jätelakia ja Helsingin Sataman lain
perusteella antamia ohjeita. Jätehuoltoa valvotaan ja tulevaisuudessa se huomioidaan silakkamarkkinoiden
myyntipaikkoja jaettaessa. Syntyvän jätteen määrää tulee pyrkiä vähentämään esim. tuotteiden
moninkertaista pakkaamista välttämällä. Uudelleenkäyttöön soveltumaton jäte on lajiteltava tässä liitteessä
esiteltävillä tavoilla.
Jätelain 72 § kieltää ympäristön roskaamisen ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Myynnin aikana myyntipaikalle kertyvät jätteet ja roskat on vuokralaisen toimesta pakattava niin, etteivät ne
lentele toriympäristöön, ja kuljetettava ne jäteastiaan tai muuhun keräyslaitteeseen. Vuokralaisen 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. Jätteet
on lajiteltava. Ruokaöljyt ja juoksevat rasvat ovat jätettä, joiden keräys ja poiskuljetus tulee jokaisen
vuokralaisen itse hoitaa. Kuljetuslavat, kuljetushäkit ja muovilaatikot on jokaisen vuokralaisen hoidettava itse
pois torilta, niitä ei saa laittaa jätteisiin eikä jättää torialueelle. Jäteastiat Vanhan Kauppahallin edustalla ja
Kauppatorin Keisarinluodonlaiturilla on vuokralaisten käytössä olevat keräyslaitteet biojätettä, 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 rasvoja). 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.
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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
ilmoittautumisen 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 kalastusaluksen
rekisteröidylle omistajalle/haltijalle. Kaikkien alusten tulee noudattaa kyseisiä määräyksiä.
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