
 

 

Ilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa tilaisuudesta jossa ennakoidaan olevan yhtä aikaa 

vähintään 500 vierailijaa. Ilmoitus soveltuu tarvittaessa poliisiviranomaiselle tehtävän yleisötilaisuusilmoituksen liitteeksi 
(ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä terveysviranomaiselle). Tämä ilmoitus on maksuton 

 
Ilmoitus koskee:       Ilmoitus tilapäisestä tapahtumasta Ilmoitus säännöllisesti toistuvasta tapahtumasta 
  Ilmoitus säännöllisen tapahtuman muutoksesta 
 
  

1. Tapahtuma 

 

Tapahtuman nimi:       

 

Paikka:       

 

Ajankohta:       

 

Kuvaus tapahtumasta:        

 

2. Kävijämäärät Suurin arvioitu yhtäaikainen kävijämäärä: 

      

Arvioitu kävijämäärä koko tapahtuman aikana: 

      

3. Järjestäjä 

 

Järjestäjä:       

 

Postiosoite  

      

Sähköposti 

      

 

Puh: 

      

Y-tunnus: 

      

Yhteyshenkilö: 

      

 

Sähköposti ja puhelin (jos eri kuin yllä) 

      

      
 

Talousvesi ja jätteet 

4. Juomavesi  

 

Käytettävä juomavesi otetaan  

 vesijohtoverkosta          muu (esim kaivovesi), mikä?_        

                                          Jos muu kuin vesijohtovesi, milloin tutkittu? (todistus liitteeksi)      

Juomavesi tarjolla  

 Kiinteistä vesipisteistä 

 Vesisäiliöistä / -tankeista 

 Pulloista 

 
Juomavesipisteiden määrä           kpl 
       
Juomavesipisteille vedetään väliaikaisia putkilinjoja?   
  kyllä;       ei 

5. Käymälät 

Ks, vähimmäis-
määrät liitteestä 
1 

 

Naisille      kpl    

 

Miehille      kpl         virtsa-altaat:      kpl  tai        m 

liikuntaesteisille     kpl       Käsinepesumahdollisuus  käymälöiden yhteydessä  

 kyllä;       ei 

Jätevesien käsittely ja liikuteltavien wc-tilojen tyhjennys? 

       

 

6. Jätehuolto 

 

Kuvaus muusta jätehuollosta (jäteastioiden määrä, tyhjennys, loppusiivous…) 

      

 

 

ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA 
Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki 
 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 



Elintarvikkeet       Tapahtumassa ei elintarvikemyyntiä tai -tarjoilua 

7. Myyjät ja 
myyntipisteet 

 

 

Elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä       kpl   ja  myynti- tai tarjoilupisteitä yhteensä        kpl 

 

HUOM! ammattimaisten elintarvikemyyjien on tehtävä erillinen ilmoitus, joka liitteenä 2 

 

8.  Välineiden 
pesu ja myyjien 
wc-järjestelyt  

 

Kuvaus elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävien välineiden pesujärjestelyistä 

      

 

Kuvaus elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden käymäläjärjestelyistä ja käsienpesusta 

      

 

Ohjeita Lisätietoa ja ohjeita Eviran Ulkomyyntiohjeessa 16022/3 

 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

Päivämäärä     

                 

Paikka 

      

Allekirjoitus 

      

 

Liitteet   Kartta alueesta, jossa merkittynä vesipisteet, käymälät ja elintarvikemyyntialueet 

 Ilmoituksia elintarvikkeiden myynnistä        kpl.     Osa myyjistä toimittaa ilmoituksen itse 

  Muita liiteitä       kpl.   

 

 

Ilmoitus ja liitteet toimitetaan 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi  
ympäristöterveystarkastaja 
Keskitie 10 
44500 Viitasaari 

tai Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi  
ympäristöterveystarkastaja 
Kauppakatu 5b 
43100 Saarijärvi 

 

tai  sähköpostilla:  ymparistoterveys@viitasaari.fi 
 

Käyntiosoitteet 

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari   tai   Saarijärven Säästökeskus, Kauppakatu 5b, Saarijärvi  
 

www.pohjoisenkeskisuomenymparistotoimi.fi  
 
Puhelinnumero 
014 459 7411 (vaihde) 
 
Valvontayksikköön kuuluvat kunnat 

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari 

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/elintarvikkeet/ulkomyynti/
mailto:ymparistoterveys@viitasaari.fi
http://www.pohjoisenkeskisuomenymparistotoimi.fi/


Liite 1 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 
(405/2009) 

 

KÄYMÄLÄT SUURESSA YLEISÖTILAISUUDESSA  

Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, johon ennakoidaan osallistuvan yhtäaikaa yli 500 

henkilöä. 

1. Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä sekä miehille että 
naisille. Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Käymälässä tai sen 
välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai muu riittävä mahdollisuus käsihygienian 
ylläpitoon. Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet 
käymälöiden sijainnista. 

2. Käymälöitä varataan alla olevan taulukon mukaisesti. Liikuntaesteisille on varattava yksi käymälä alkavaa 
1000 henkilöä kohden. Tilaisuuden järjestäjän on varauduttava hankkimaan paikalle tarvittaessa lisää 
käymälöitä riittävän nopeasti. 

3. Miesten käymälöistä voidaan 50 % korvata vastaavalla määrällä virtsa-altaita. 

4. Tässä liitteessä säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos tilaisuuden luonne ja paikka sitä edellyttävät. 
Käymälätarvetta vähentävinä tekijöinä voidaan huomioida muun muassa lähistöllä yleisön käytössä olevat 
muut käymälät taikka osanottajien majoittuminen matkailu-autoissa tai -vaunuissa. Käymälöiden määrää on 
vastaavasti lisättävä muun muassa jos tilaisuus kestää yli viisi tuntia tai jos tilaisuudessa anniskellaan 
alkoholia. 

Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille 

_______________________________________    

< 50 * 1 1 1 

51-250 * 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 +1 +1 1/1000 osallistujaa 

=============================================== 

*ohjeellinen 

 

 
 



Liite 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä liikkuvassa, elintarvikelain 13 §:n mukaan ilmoitetussa tai 15 
§:n mukaan hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa 
harjoitetaan. Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot muulla tavalla. Tiedon on oltava viranomaisella 
viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan 
aloittamista. Edellä mainittu tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta on tehtävä myös siihen kuntaan, jossa toiminta 
on aloitettu silloin, kun siellä on tarkoitus harjoittaa toimintaa.  Tämä ilmoitus on maksuton. 

 

Toimija täyttää soveltuvin osin 

1. Toimija 

 

Toimijan nimi 

      

 

Osoite ja postitoimipaikka sekä kotikunta 

      

 

 

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

      

Yhteyshenkilö  

      

 

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

      

2. Y-tunnus tai sen 
puuttuessa henkilötunnus 

Y-tunnus (tai henkilötunnus)       

3. Liikkuva 
elintarvikehuoneisto 

Myyntilaitteen rekisterinumero tai muu tunniste  

      

 Ilmoitettu liikkuvaksi elintarvikehuoneistoksi (ilmoittamispäivä ja -paikkakunta)       

 

 Hyväksytty liikkuvaksi elintarvikehuoneistoksi tai laitokseksi (hyväksymispäivä ja -paikkakunta)       

 

4. Suunnitelma 
elintarvikkeen myynnistä 
tai muusta käsittelystä 

Suunnitelma siitä, missä elintarvikemyyntiä tai elintarvikkeiden muuta käsittelyä aiotaan harjoittaa  

(käyntiosoite ja postitoimipaikka) 

      

 

Tarjottavat elintarvikkeet        

 

 

Toimintaan sisältyy elintarvikkeiden valmistusta tai kypsennystä myyntipaikalla   kyllä;       ei 

5. Ajankohta ja 
määräaikaisen toiminnan 
kesto 

Arvioitu aloittamisajankohta       
 

 jatkuva                                                                 määräaikainen, toiminnan kesto?        

Päiväys ja allekirjoitus Päivämäärä                 Paikka 

                                      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

      

 

Ilmoitus  toimitetaan 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi 
ympäristöterveystarkastaja 
Keskitie 10 
44500 Viitasaari 
 

TAI Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi 
ympäristöterveystarkastaja 
Kauppakatu 5b 
43100 Saarijärvi 
 

TAI  sähköpostilla:  ymparistoterveys@viitasaari.fi 

 
 

 

Toimijan tiedotus valvontaviranomaiselle liikkuvan elintarvikehuoneiston 

aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla 
 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 

mailto:ymparistoterveys@viitasaari.fi

