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SELVITYS suuresta yleisötilaisuudesta
 
Elintarvikelaki (297/2021), terveydensuojelulaki (763/1994), tupakkalaki (549/2016), STM asetus (405/2009) hygieenisistä 
järjestelyistä ja jätehuollosta 

Tapahtuma 
Nimi 

Paikka Sijaintikunta 

Ajankohta 

Tapahtuman kuvaus 

Järjestäjä 
Nimi Y-tunnus

Osoite 

Yhteyshenkilö 

Puhelin Sähköposti 

Kävijämäärä (arvio) 
Suurin yhtäaikainen Koko tapahtuman aikana 

Elintarvikkeet 
– myynti
– tarjoilu

 ei 

 tilaisuuden järjestäjän toimesta, elintarvikevastuuhenkilön nimi ja puh.nro _______________________________ 

 muut elintarvikealan toimijat; nimi ja puh.nro (tarvittaessa erillisessä liitteessä, liite 1) 

Tilaisuuden 
yhteydessä 
tapahtuva 
alkoholitarjoilu 

 kyllä 

 ei 

Käymälät Asiakkaille: naisille ______, miehille ______ , liikuntaesteisille ______ kpl, pisuaarit ________ kpl, 

henkilökunnalle ______ kpl 

 käsienpesumahdollisuus  käsiendesinfiointiaineet 

Elintarvikealan toimijoille suositellaan omia käymälöitä. 

Käymälämäärät suurissa yleisötilaisuuksissa 

Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille 

500 - 750 5 4 1 

751 - 1000 6 5 1 

yli 1 000 osallistujaa, jokaista 250 osallistujaa kohti + 1 + 1 1/1 000 

Tapahtuma-alueella on oltava opasteet käymälöiden sijainnista. Miesten käymälöistä 50 % voidaan korvata virtsa-

altailla. Mikäli tapahtuman kesto on yli viisi tuntia tai tapahtumassa on alkoholin anniskelua, se voi lisätä käymälöi-

den lisätarvetta. Järjestäjän on varauduttava hankkimaan paikalle tarvittaessa lisää käymälöitä.  

Talousvesi  Liitetty ____________________________________vesijohtoverkkoon. 

 Liitetään tilapäisesti ____________________________________vesijohtoverkkoon. Vedenhankinnasta tulee 

tehdä erillinen ilmoitus lomakkeella ilmoitus/selvitys talousvesikaivosta. 

 muuten, miten ____________________________________________________ 

Talousveden tutkimustulos liitettävä mukaan. 
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Jätehuolto  liitetty järjestettyyn jätehuoltoon 

 muuten, miten ______________________________________________________ 

Jäteastioita alueella ______________________________________________kpl 

Jäteveden käsittely  liitetty __________________________________kunnan viemäriverkostoon 

 kerätään astiaan/säiliöön 

 muuten, miten _____________________________________________________ 

Tupakointi 
tilaisuudessa 

 savuton alue 

 tupakointipaikka/- alue 

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin ulkoilmatapahtumien katsomoalueella. Lain tavoitteena on, että eri tapahtumissa 

esityksiä voidaan seurata savuttomassa ympäristössä. Vastuu tupakointikieltojen toteutumisesta on tapahtuman 

järjestäjällä. Tupakointia varten voidaan järjestää erillinen alue, mutta tupakansavu ei saa kulkeutua katsomoalu-

eelle. Tupakanmyyntiä varten on aina haettava myyntilupa. Myyntiluvan myöntää Päijät-Hämeen hyvinvointikun-

tayhtymän ympäristöterveyskeskus.  

Lisätietoja 
Lisätietoja/muut terveyshaitan arvioimiseksi tarpeelliset tiedot 

Päiväys ______ päivänä ____________________kuuta 20___ 

Allekirjoitus 

Nimen selvennys 

LIITTEET  kartta yleisötilaisuusalueelle sijoitetuista toiminnoista 

 huoneiston pohjapiirustus (vesipisteet, laitesijoittelu) 

 talousveden tutkimustulos    

 luettelo tilaisuuteen saapuvista elintarvikealan toimijoista 

 ilmoitus/selvitys vedenhankinta talousvesikaivosta 

 muu 

Tiedot rekisteröidään Ruokaviraston ylläpitämään valvontatietojärjestelmään (VATI). Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/. 

Lomakkeen palautus: 

☐ Päijät-Hämeen ympäristöterveys
PL 66 (Virastotie 3 C)
15871 Hollola
Puh. (03) 780 0211
terveysvalvonta(at)hollola.fi

☐ Päijät-Hämeen ympäristöterveys
Rauhankatu 3a
18100 Heinola
Puh. (03) 780 0211
terveysvalvonta(at)hollola.fi

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/
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