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            SUURI YLEISÖTILAISUUS 
          yli 500 osallistujaa 

 
           Elintarvikelaki (297/2021), Terveydensuojelulaki (763/1994), 
                                                                                                         Tupakkalaki (693/1976) 

(Viranomainen täyttää) 

Viranomainen vastaanottanut 
 
___/___/20____ 

Vastaanottaja 

 
Toimija täyttää; kaikkiin kohtiin tulee vastata 
 
Ilmoitus on lähetettävä Kauhajoen kaupungin ympäristöpalveluihin hyvissä ajoin 
ennen tapahtuman järjestämistä. Puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa 
toiminnan rajoittamiseen tai kieltämiseen. Ilmoituksesta ei tehdä erillistä päätöstä. 
Ympäristöterveystarkastajat ottavat ilmoittajaan yhteyttä, mikäli on tarvetta 
lisäselvityksiin. 
   

TAPAHTUMA  Tapahtuman nimi  

      

Tapahtumapaikka  

      

Sijaintikunta  

      

Ajankohta  

      

Tapahtuman kuvaus  

      

      

KÄVIJÄMÄÄRÄ  

(arvio)  

Suurin yhtäaikainen  

      

Koko tapahtuman aikana  

      

JÄRJESTÄJÄ  Nimi  

      

Y-tunnus (tai henkilötunnus) 

      

Osoite 

       

Yhteyshenkilö  

      

 Puhelin 

      

Sähköposti 

      

TALOUSVESI  
   Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta  

     Jokin muu vedenhankinta, mikä:       

     Milloin tutkittu:       

Vesipisteiden lukumäärä alueella:     kpl  
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KÄYMÄLÄT  

(vähimmäismäärä,  

LIITE 1)  

Naiset     kpl  Miehet      kpl  Liikuntaesteiset  

      kpl  

Käsienpesumahdollisuus käymälöiden yhteydessä  

   kyllä           ei   toteutettu 

    muulla tavoin, miten:       

Wc-tilojen tyhjennys ja siivous / vastuuhenkilö 

      

JÄTEHUOLTO  Kuvaus jätehuollosta (astioiden määrä, tyhjennys, loppusiivous)  

      

 
 

ELINTARVIKKEET 

 
Tilaisuuden järjestäjän 

on toimitettava luettelo 

tilaisuuteen tulevista 

elintarviketoimijoista 

(LIITE 2) 

  

       Tapahtumassa ei elintarvikemyyntiä  

Selvitys elintarviketoimijoiden työvälineiden pesujärjestelyistä  

      

Selvitys käymäläjärjestelyistä ja käsienpesusta elintarvikealan toimijoille  

      

 

TUPAKKA  

 

 Tilaisuudessa myydään tupakkaa, vähittäismyyntilupa haettu: lupanumero: 

             

  

 Tupakointialue / -alueet osoitettu ja merkitty  

 

MELU 

 

Tilapäistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tapahtumasta on tehtävä 

erillinen meluilmoitus. 

Lisätietoja ja lomakkeet: https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-

ymparisto/ymparistopalvelut/ymparistonsuojelu/lupa-asiat/ 

 

 

Tarvittaessa 

lisäselvityksiä 
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LIITTEET  
 kartta, josta ilmenee myyntipaikkojen ja wc-tilojen sijainti            

 
 luettelo tilaisuuteen tulevista elintarvikealan toimijoista / myyjistä 

 
 
  

Aika ja Paikka  

      

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys  

      

 

 

 

 

 
Lomake toimitetaan ympäristöpalveluihin postitse tai sähköpostin liitteenä: 
 
Postiosoite:     sähköpostiosoite:   
   
Kauhajoen kaupunki                   ymparistoterveys@kauhajoki.fi 
Ympäristöpalvelut       
PL 500      
61801 Kauhajoki 
     

mailto:ymparistoterveys@kauhajoki.fi
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        LIITE 1 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja 
jätehuollosta (405/2009)  
  

KÄYMÄLÄT SUURESSA YLEISÖTILAISUUDESSA  
  

Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, johon ennakoidaan osallistuvan yhtaikaa yli 500 
henkilöä.  
  

1. Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava 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 alla olevan taulukon mukaisesti. Liikuntaesteisille on varattava yksi 

käymälä alkavaa 1000 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 liitteessä 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 matkailu-autoissa tai 

-vaunuissa. Käymälöiden määrää on vastaavasti lisättävä muun muassa jos tilaisuus kestää yli 

viisi tuntia tai jos tilaisuudessa anniskellaan alkoholia.  

  

Osallistujamäärä  Naisille  Miehille  Näistä liikuntaesteisille  
___________________________________________________________  
< 50 *    1  1  1  
51-250 *    2  2  1  
251-500 *    3  3  1  
501-750    5  4  1  
751-1000    6  5  1  
  

yli 1000 osallistujaa,  jokaista 
250 osallistujaa   
kohden    +1  +1  1/1000 osallistujaa   
___________________________________________________________  
  

*ohjeellinen  
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       LIITE 2 

 

  

Luettelo tilaisuuteen tulevista elintarvikealan toimijoista / myyjistä  

Nimi Osoite  Puh. / Sähköposti Myytävät elintarvikkeet 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                         

       


