MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT
Ympäristöterveysvalvonta

ILMOITUS SUURESTA
YLEISÖTILAISUUDESTA
Terveydensuojelulain 25 §:n perusteella
tehtävä ilmoitus
Dnro / saapumispäivä
Käsittelijä

Tilaisuuden järjestäjän nimi ja puhelinnumero:
sähköposti:

Osoite:
Selvitys millaisesta tapahtumasta on kyse:
- ajankohta

klo

Selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista:
- kartta, johon on merkitty myyntipisteet, vesi- ja viemäripisteet, jäteastiat
- rakennusten sisällä olevat elintarvikkeiden myyntipisteet tulee merkitä
pohjapiirrokseen
Selvitys

- vedenhankinnasta
- viemäröinnistä
- jätehuollosta
- ilmanvaihdosta
- käymälät

miehet

Elintarvikemyyntipisteiden lukumäärä:

kpl
kpl

Liitteeksi lista myyjistä ja heidän tuotteistaan.

naiset

kpl

Arvio tapahtuman kävijämäärästä:
Myyjien määrä

kpl

Tilaisuuteen tulevien elintarvikemyyjien tulee jättää tapahtuman järjestäjälle omasta
myynti/esittelypisteestä selvitys (elintarvikkeiden tilapäismyynti).
Jos elintarvikemyynti on vuosittain samanlaisena toistuvaa, voi elintarvikkeiden
tilapäismyynti-ilmoitus tehdä koskemaan tiettyä ajanjaksoa.
Päiväys ja ilmoittajan / järjestäjän allekirjoitus ja nimenselvennys

Ilmoitus jätettävä terveystarkastajalle 10 päivää ennen tapahtumaa.
OHJE Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto 15.11.2011
Toimipisteet:
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu
95400 Tornio
p. 0400 696516 0400 363790

Kemin kaupunki
Valtakatu 26
96100 Kemi
p. 040 5681694 040 8277428
0400 698437

Keminmaan kunta
Kunnantie 3
94400 Keminmaa
p. 040 7679276

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo

Tervolan kunta
Keskustie 81
95300 Tervola
p. 0400 466703
sähköposti: terveystarkastajat@tornio.fi

Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla suurten yleisötilaisuuksien jätehuolto ja hygieeniset
olosuhteet tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.
Käymälät
1. Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava käytettävissä riittävästi asianmukaisesti varustettuja
käymälöitä sekä miehille että naisille. Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla
tapahtuma-aluetta. Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsien
pesuun tai muu riittävä mahdollisuus käsihygienian ylläpitoon. Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava
asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista.
2. Käymälöitä varataan sivulla kaksi olevan taulukon mukaisesti. Liikuntaesteisille on varattava yksi
käymälä alkavaa 1 000 henkilöä kohden. Tilaisuuden järjestäjän on varauduttava hankkimaan paikalle
tarvittaessa lisää käymälöitä riittävän nopeasti.
3. Miesten käymälöistä voidaan 50 % korvata vastaavalla määrällä virtsa-altaita.
4. Tässä asetuksessa säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos tilaisuuden luonne ja paikka sitä
edellyttävät. Käymälätarvetta vähentävinä tekijöinä voidaan huomioida muun muassa lähistöllä yleisön
käytössä olevat muut käymälät taikka osanottajien majoittuminen matkailuautoissa tai -vaunuissa.
Käymälöiden määrää on vastaavasti lisättävä muun muassa, jos tilaisuus kestää yli viisi tuntia tai jos
tilaisuudessa anniskellaan alkoholia
5. Tässä asetuksessa tarkoitetuista ohjeellisista käytettävissä olevien käymälöiden määrästä muissa
kuin suurissa yleisötilaisuuksissa voidaan poiketa ottaen huomioon tilaisuuden kesto ja luonne.
Osallistujamäärä
Naisille
Miehille
Näistä liikuntaesteisille
< 50 *
1
1
1
51–250 *
2
2
1
251–500 *
3
3
1
501–750
5
4
1
751–1 000
6
5
1
yli 1 000 osallistujaa,
jokaista 250 osallistujaa kohden +1
+1
1/1 000 osallistujaa
*ohjeellinen
Käymälöiden lukumäärät ovat ohjeellisia tilaisuuksille, joissa on enintään 500 osallistujaa. Ohjeellisista
lukumääristä voidaan poiketa riippuen tilaisuuden kestosta ja luonteesta.
Pienen osallistujamäärän (< 50) tilaisuuden järjestäjä voi myös sopia, että tilaisuuden osanottajat
voivat käyttää läheisen julkisen rakennuksen WC-tiloja, jolloin erillisiä käymälöitä ei tilaisuuteen
tarvitse hankkia. Esimerkkeinä eri luontoisista tilaisuuksista on urheilutapahtuma, viinikyläfestivaali,
myyjäiset, ulkoilmaesitys- ja konsertti. Yli 500 osallistujan yleisötilaisuuksien osalta taulukossa esitetyt
käymälöiden määrät ovat ehdottomia vähimmäisvaatimuksia. Useamman päivän kestävissä
tilaisuuksissa, joiden kokonaiskävijämäärä on suuri, mutta osanottajat viipyvät tilaisuudessa
pääsääntöisesti lyhyen ajan (1 - 2 tuntia), mitoitetaan käymälöiden tarve arvioitavan suurimman
yhtäaikaisen kävijämäärän mukaan (esimerkiksi joulutorit). Käymälässä tai sen välittömässä
läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai muu riittävä mahdollisuus käsihygienian
ylläpitoon. Käsihygienian ylläpitoon voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi käsihuuhde tai
puhdistuspyyhkeet.
Käymälöiden ja jäteastioiden sijoittaminen ja hygieeninen tyhjennys
Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 12 §:n ja 14 §:n mukaan jäteastiat on sijoitettava ja
hoidettava niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin.
Kuivakäymälät on sijoitettava tiiviille alustalle siten, ettei käymälästä aiheudu hajun, talousveden tai
maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Lisäksi käymälässä tulee olla riittävä ilmanvaihto,
jonka tulee olla järjestetty siten, että hajun leviäminen muihin tiloihin estyy. Tilaisuuden järjestäjä on
velvollinen huolehtimaan alueen jätehuollosta ja jäteastioiden tyhjentämisestä. Jäteastioiden
tyhjentämisessä on huomioitava mahdollinen jäteastian sisältämä haitallinen sinne kuulumaton jäte.
Näitä tapaturma- ja terveyshaittaa aiheuttavia jätteitä voivat olla lasi, neulat, viiltävät jätteet,
tunnistamattomat nesteet ja pölyävät jätteet. Jätteidentunnustelemista tai poistamista käsin on
vältettävä turvallisuus- ja hygieniasyistä.
Toimipisteet:
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu
95400 Tornio
p. 0400 696516 0400 363790

Kemin kaupunki
Valtakatu 26
96100 Kemi
p. 040 5681694 040 8277428
0400 698437

Keminmaan kunta
Kunnantie 3
94400 Keminmaa
p. 040 7679276

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo

Tervolan kunta
Keskustie 81
95300 Tervola
p. 0400 466703
sähköposti: terveystarkastajat@tornio.fi

