YLEISÖTILAISUUDEN
JÄTEHUOLTOILMOITUS
YMPÄRISTÖTOIMIALA
Ympäristönsuojelu

Järjestettävä
tapahtuma
Yhteystiedot

Nimi/organisaatio

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero- ja toimipaikka

Sähköpostiosoite
Tapahtuman
tiedot
Tapahtuman
aikana syntyvät
jätteet sekä hankittavat jäteastiat
(jäteastian koko
[litra] + lukumäärä
[kpl])

Paikka

Aika

Kesto

Polttokelpoinen jäte

litra

Jätepuristin

Lasi
Metalli

litra

m³

kpl
kpl

kpl

litra

kpl

Pahvi tai keräyskartonki

litra

Puujäte

litra

kpl

Biojäte

litra

kpl

Muu, mikä

kpl

m³

Jätekontti

Arvioitu yleisömäärä

litra

kpl

kpl

Roskaamisen
ennaltaehkäisy/
siivoussuunnitelma

Käymäläjärjestelyt

Käymälöiden mallit sekä lukumäärät:

Kartta

Alueen kartta, johon on merkitty jäteastioiden sijainnit, liite

Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

YMPÄRISTÖTOIMIALA
Ympäristönsuojelu

Puolalankatu 5, PL 355
20101 Turku

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Puh. 02 262 3411
Faksi 02 262 4915

ymparistonsuojelu@turku.fi

Ohjeita yleisötilaisuuden järjestäjälle:


Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräysten mukaan hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös
yleisötilaisuuksia. Mahdollisia tarvittavia keräysvälineitä:
-

Polttokelpoiselle jätteelle
Lasille (mikäli kertyy yli 10 kg/tapahtuma)
Metallille (mikäli kertyy yli 10 kg/tapahtuma)
Pahville tai keräyskartongille (mikäli kertyy yli 10 kg/tapahtuma)
Puujätteelle (mikäli kertyy yli 10kg/tapahtuma)
Biojätteelle (mikäli kertyy yli 100 l/tapahtuma)

Myös edellä mainittujen hyötyjätteiden suuret kertaerät sekä muut hyötyjätteet, joille on osoitettu
yleinen vastaanottopaikka, on ohjattava hyötykäyttöön.


Ulkotilaisuuden järjestäjän on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä ja hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.



Jäteastiat tulee merkitä opastein siten, että eri jätejakeet eivät sekoitu keskenään.



Yli 1000 henkilön ulkotilaisuuden järjestäjä on velvollinen toimittamaan jätehuoltoa koskevan suunnitelman vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta Turun kaupungin ympäristönsuojeluun.



Suuresta ulkona järjestettävästä yleisötapahtumasta, jonka aiheuttaman melun voidaan olettaa kantautuvan laajalle alueelle, on ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojeluun vähintään 30 vrk ennen tapahtuman alkua.



Mikäli tilaisuudessa myydään tai tarjoillaan elintarvikkeita, tulee asiasta tehdä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.



Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa on alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys suoritettava
välittömästi tilaisuuden päätyttyä tai heti keräysvälineiden täytyttyä.



Monipäiväisissä tilaisuuksissa alue on puhdistettava päivittäin.



Alueella tulee olla riittävästi jätteiden keräysvälineitä ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti.



Alueella tulee olla riittävä määrä käymälöitä.

Suositus käymälämääristä:
Osallistujamäärä

Naisille

Miehille

Näistä liikuntaesteisille

alle 50
51 - 250
251 - 500
501 – 750
751 - 1000
Yli 1000: jokaista 250 osallistujaa kohden

1
2

1
2

1
1

3
5
6
+1

3
4
5
+1

1
1
1
1/1000 osallistujaa

Jos tilaisuuden kesto on yli 5 tuntia tai tilaisuudessa tarjoillaan alkoholia, tulee käymälöiden määrää lisätä.
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