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ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA; 

Tapahtumista, joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 500 henkeä on tapahtuman järjes-

täjän ilmoitettava kirjallisesti ympäristöterveydelle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista.  

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat: 

• tapahtuman nimi 

• tapahtuman aika ja paikka 

• tapahtuman järjestäjän yhteystiedot 

• vastuuhenkilön yhteystiedot 

• arvio kuinka monen ihmisen odotetaan osallistuvan tilaisuuteen yhtäaikaisesti 

• tapahtuman kuvaus 

• selvitys yleisökäymälöistä ja elintarviketoimijoiden käymälöistä (käsienpesupisteet käymälöi-

den läheisyydessä) 

• jätehuoltosuunnitelma 

• ILMOITUS talousveden järjestämisestä tapahtumaan (vesipisteet elintarviketoimijoille, ylei-

sön juomavedelle, käymälöiden läheisyyteen).Veden tulee täyttää talousveden vaatimukset ja 

tarvittaessa vesi tulee tutkituttaa ennen käyttöönottoa (vähintään mikrobiologiset)   

• selvitys elintarviketoimijoiden välineiden huoltotilasta 

• selvitys elintarvikkeiden varastotiloista 

• vastuuhenkilön allekirjoitus ja päiväys 

 

Lisäksi ilmoitukseen tulee liittää: 

• luettelo tapahtumaan osallistuvista elintarviketoimijoista sekä muiden palveluiden tuottajista 

ja heidän yhteystietonsa 

• alueen asemapiirros, josta käy ilmi elintarvikkeiden myyjille ja tarjoilulle varatut alueet sekä 

käymälöiden ja vesipisteiden sijoittuminen alueella 

 

Tapahtuman järjestäjän on tiedotettava tapahtumaan osallistuville elintarviketoimijoille voi-

massa olevista ulkomyyntimääräyksistä. 

lisätietoja; 

Satu Ylhäinen (tapahtumailmoitus, talousvesi, tupakka) satu.ylhainen@turku.fi puhelinaikana 

ma-pe 8.30-9.30 p. 044 9073697 

Sanna Stark (elintarvikkeet) sanna.stark@turku.fi puhelinaikana ma-pe 8.30-9.30 p. 044 

9073696 
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Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla suurten yleisötilaisuuksien jätehuolto ja hygieeniset 

olosuhteet tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Vuonna 2009 voimaan tulleen 

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (405/2009) mukaan suuressa yleisötilaisuudessa, johon 

ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, on varattava yleisölle riittävä määrä käy-

mälöitä käsienpesumahdollisuuksineen. Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu ter-

veyshaittaa. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein. 

Asetuksen (405/2009) liitteessä käymälöistä on säädetty seuraavaa: 

 
1. Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava käytettävissä riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä sekä 

miehille että naisille. Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Käymä-

lässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai muu riittävä mahdollisuus kä-

sihygienian ylläpitoon. Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet 

käymälöiden sijainnista. 

2. Käymälöitä varataan taulukon mukaisesti. Liikuntaesteisille on varattava yksi käymälä alkavaa 1 000 henki-

löä 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 edellyttä-

vät. Käymälätarvetta vähentävinä tekijöinä voidaan huomioida muun muassa lähistöllä yleisön käytössä olevat 

muut käymälät taikka osanottajien majoittuminen matkailuautoissa tai -vaunuissa. Käymälöiden määrää on vas-

taavasti 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 suu-

rissa yleisötilaisuuksissa voidaan poiketa ottaen huomioon tilaisuuden kesto ja luonne. 
 
 
 

Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä 

liikuntaesteisille 

< 50 1 1 1 

50 - 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 

*ohjeellinen 

  

+1 +1 1/1000 osallistujaa 

 
 

Käymälöiden lukumäärät ovat ohjeellisia tilaisuuksille, joissa on enintään 500 osallistujaa. Ohjeellisista luku-

määristä 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 urhei-

lutapahtuma, viinikyläfestivaali, myyjäiset, ulkoilmaesitys- ja konsertti. Yli 500 osallistujan yleisötilaisuuksien 

osalta taulukossa esitetyt käymälöiden määrät ovat ehdottomia vähimmäisvaatimuksia. 
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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). 

 

Tupakkalaki 549/2016  

Myynti 

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa tupakkalain 44 §:n mukaan myydä tai muutoin luovuttaa vähittäin vain 

myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtaisen vähittäismyyntiluvan perus-

teella. 

Tupakkalupa haetaan sähköisesti Valvirasta ja päätöksen tekee sijaintikunnan viranomainen: 

 

SÄHKÖINEN TUPAKKALUPAHAKEMUS + OMAVALVONTAOHJE: 

 

https://www.valvira.fi/tupakka/myynti/vahittaismyynti/myyntilupahakemus 

 

 

 

Elintarvikevalvonta tapahtumissa 

 
 

- Tapahtumajärjestäjä tekee koonti-ilmoituksen, joissa kaikkien toimijoiden tiedot; yrityksen nimi, myytä-

vät elintarvikkeet, yhteystiedot, y-tunnus. Ilmoitus 2 vko ennen tapahtumaa ympäristoterveys@turku.fi 

 

- suurtapahtumissa elintarvikemyyjät vain ammattimaisia eli ilmoitettuja liikkuvia elintarvikehuo-

neistoja 

 

- elintarvikemyyjille WC-tilat, vesipiste, jäteveden keruuseen paikka, astiahuolto. Huomioitava vedenot-

topisteen käytettävyys, letku ei saa olla maassa, sama vesipiste ei ole yleisön vedenottoon/käsienpesuun. 

 

- lämmin vesi: myyjillä pitää olla lämmitettävä hanallinen säiliö (vain pakattua myyvä ei tarvitse) veden 

keruuseen riittää ämpäri tai muu vastaava vesipisteen alle. 

 

- valvonnasta tulee maksu tapahtumajärjestäjälle 

 

- Ruokavirastolla ulkomyyntiohje Eviran ohje 16022/5, Turun kaupungin sivuilla lyhennetty ohje 

 

- Turun ympäristöterveyden internet-sivuilla ohjeita+lomakkeet 

 

 

 

 
 

 

https://www.valvira.fi/tupakka/myynti/vahittaismyynti/myyntilupahakemus

