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 Tilaisuuden kesto enintään kaksi päivää 

 Tilaisuuden kesto yli kaksi päivää 

 

Tilaisuuden 

järjestäjä 

Järjestäjän nimi 

      

Y-tunnus  

      

Tilaisuuden järjestäjätaho (yhdistyksen, yrityksen tms. nimi- ja rekisterinumerotiedot) 

      

 

Postiosoite 

      

 

Puhelin 

      

Sähköpostiosoite  

      

 

Vastuuhenkilö (jos eri kuin järjestäjä)  

      

 

Vastuuhenkilön sähköpostiosoite  

      

 

Vastuuhenkilön puhelin 

       

Tilaisuus Tilaisuuden nimi  

      

 

Tilaisuuden ajankohta (päivämäärät ja kelloajat)  

      

Tilaisuuden paikka (osoite ja liitteeksi esim. kartta aluerajauksineen) 

      

Tilaisuuden arvioitu osallistujamäärä (yhtäaikaisten osallistujien enimmäismäärä) 

      

Harjoitettava toiminta tilaisuudessa 

      

      

Elintarvikkeiden 

myynti ja tarjoilu Tilaisuuden järjestäjän on toimitettava terveysvalvonnalle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa 

luettelo tilaisuuteen tulevista elintarvikeyrittäjistä. Elintarvikeyrittäjien puolestaan tulee tehdä 

erillinen ilmoitus ruuan myynnistä/tarjoilusta terveysvalvonnalle, 14 vrk ennen tapahtumaa. 

Vedenhankinta 

 

 

 käytössä olemassa oleva verkostovesi  

 alueelle järjestetään verkostovesilinja väliaikaisesti 

 alueelle tuodaan verkostovettä (esim. säiliöllä) 

 muu, mikä:       

 
Vedentoimittaja: 

      

 
Veden laadun varmistaminen: 

      

 

Astioiden ja laitteiden pesumahdollisuus tapahtuman aikana ja sen jälkeen 
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Jätehuollon 

järjestäminen Tilaisuuden järjestäjän on varattava keräysastiat ja tiedotettava näytteidenasettajille, 

tilapäismyyjille ym. sekä tapahtumassa kävijöiden jätteiden keräämisestä tapahtuma-alueella. 

Jätesäiliöitä on oltava riittävästi ja niitä on tyhjennettävä tarpeen mukaan. 

Jätteiden kerääminen Keräysväline Tyhjentäjä + toimipaikka Tyhjennysaika 

Sekajäte                   

Biojäte                   

Energiajäte                   

Pahvi                   

Muut                   

Tapahtuma-alueen jälkisiivouksesta vastaavan yhteystiedot:  

      

 

Yleisö- ja 

asiakaskäymälät 

Ohje käymälöistä suurissa yleisötilaisuuksissa: 

 
Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä 

liikuntaesteisille 

< 500 3 3 1 

501–750 5 4 1 

751–1000 6 5 1 

yli 1000 osallistujaa, 

jokaista 250 osallistujaa 

kohti 

+1 +1 1/1000 osallistujaa 

 

Käymälöissä 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 käymälöiden lisätarvetta. Järjestäjän on varauduttava 

hankkimaan paikalle tarvittaessa lisää käymälöitä. 

Käymälöitä  

miehille       kpl 

Käymälöitä  

naisille       kpl 

Käymälöitä  

liikuntaesteisille       kpl 

Käsienpesumahdollisuus käymälöiden yhteydessä  

      

WC-opasteet  

      

Käymälöiden siisteyden valvonnasta vastaava henkilö 

      

Käymälöiden tyhjennys  

      

Elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä 

omia käymälöitä       kpl  

omia käsienpesupaikkoja       kpl 

Liitteet   Tapahtuma-alueen kartta, johon on merkitty jäteastioiden ja käymälöiden sijainnit 

  Luettelo elintarvikeyrittäjistä 

  Muita liitteitä,        kpl 

Allekirjoitus Päivämäärä 

      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

_________________________________ 
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LIITE  

LUETTELO TILAISUUTEEN TULEVISTA ELINTARVIKEYRITTÄJISTÄ 

 

Yrittäjän nimi Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite 
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LIITE  

LUETTELO OHJELMAPALVELUJA TARJOAVISTA YRITTÄJISTÄ 

 

Yrittäjän nimi Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 


