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Laukaan ympäristövalvonta 

SUURI YLEISÖTILAISUUS 
Elintarvikelaki 23/2006 

Terveydensuojelulaki 763/1994 

Tupakkalaki (549/2016) 

 

 Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 

Toimija täyttää soveltuvin osin 

Ilmoitus on suositeltavaa tehdä yleisötilaisuudesta, jossa ennakoidaan olevan yhtä aikaa vähintään 500 vierailijaa. Ilmoituksesta ei 
tehdä päätöstä eikä sen käsittelystä peritä maksua. 
 
HUOM! 
Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) soveltamisalaan kuuluvien kuluttajapalvelujen valvonta on siirtynyt TUKES:in (Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto) hoidettavaksi. 

 

 

Tilaisuuden kesto   enintään kaksi päivää  kesto yli 2 päivää  

 

 

1. Tilaisuuden järjestäjä 

 

Järjestäjän nimi 

      

Osoite ja postitoimipaikka sekä kotikunta 

      

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

      

Vastuuhenkilö (jos eri kuin järjestäjä)  

      

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

      

Laskutusosoite  

      

Verkkolaskutusosoite 

      

2. Y-tunnus tai sen puut-
tuessa henkilötunnus 

Y-tunnus (tai henkilötunnus)       

3. Tilaisuus 

 

Tilaisuuden nimi 

      

Tilaisuuden ajankohta (pvm ja klo) 

      

Tilaisuuden paikka (osoite ja kartta alueesta liitteeksi) 

      

Arvioitu osallistujamäärä / yhtäaikainen osallistujien enimmäismäärä 

      

5. Elintarvikkeiden myynti 
ja tarjoilu 

Tilaisuuden järjestäjän on toimitettava luettelo tilaisuuteen tulevista elintarviketoimijoista. Lisäksi elintarvikeyrittä-
jän on tiedotettava liikkuvasta elintarvikehuoneistosta vähintään 4 vrk ennen tapahtumaa Laukaan ympäristöter-
veydenhuoltoon.  

 

Astioiden pesujärjestelyt       

 

6. Talousvesijärjestelyt Talousvedenhankinta       
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7. Jätehuollon järjestämi-
nen 

 

Jäteastioiden lukumäärä       kpl 

Tilaisuuden aikana jätehuollosta vastaava       

Tapahtuma-alueen jälkisiivouksesta vastaava       

8. Yleisökäymälät  

Käymälämäärät suurissa yleisötilaisuuksissa 

Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille 

500 – 750  5 4 1 

751 - 1000 6 5 1 

yli 1000 osallistujaa, jokaista 250  

osallistujaa kohti 

+1 

 

+1 

 

1/1000 

 

 

Tapahtuma-alueella on oltava opasteet käymälöiden sijainnista. Miesten käymälöistä 50 % voidaan korvata 
virtsa-altailla. Mikäli tapahtuman kesto on yli viisi tuntia tai tapahtumassa on alkoholi anniskelua, se lisää 
käymälöiden tarvetta. Järjestäjän on varauduttava hankkimaan paikalle tarvittaessa lisää käymälöitä riittävän 
nopeasti. Käymälät on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein.  

 

Käymälöiden määrä 

      

Naiset, kpl 

      

Miehet, kpl 

      
Liikuntaesteiset, kpl 

      

Käsienpesu- tai desinfiointimahdollisuus käymälöiden yhteydessä 

      

Käymälöiden siisteydestä vastaava henkilö 

      

Käymälöiden tyhjennys 

      

Elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä omia käymälöitä       kpl ja omia käsienpesupisteitä 

      kpl 

9. Melu Ympäristönsuojeluviranomaiseen tulee olla yhteydessä ympäristönsuojelulain mukaisen meluilmoituksen tekemi-
sestä. 

 

10. Allekirjoitus  Paikka                Päiväys 

                        

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

      

11. Liitteet  tapahtuma-alueen kartta, johon merkitty jäteastioiden ja käymälöiden sijainnit, elintarvikemyyntialueet, vesi-
pisteet sekä tupakointialueiden sijainti 

 luettelo elintarvikeyrittäjistä 
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