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ILMOITTAMINEN SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA
Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tilaisuuden
järjestäjän on tehtävä ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoon vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa (ympäristötoimen johtokunnan päätös 20.4.2012).
Ilmoitus tulee tehdä lomakkeella, joka on osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/lomakkeet. Tilaisuuden järjestäjä toimittaa lomakkeen liitteenä luettelon tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista ja kuluttajapalvelujen tarjoajista.
Ilmoitus edellytetään kaikista suurista yleisötilaisuuksista. Uusia tapahtumia koskevien ilmoitusten käsittelystä peritään ympäristötoimen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Tapahtumia valvotaan valvontasuunnitelman mukaisesti.
Lisätietoja ja ohjeet suuren yleisötilaisuuden elintarviketoimijalle ja kuluttajapalvelujen tarjoajalle ovat sivulla
http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/suuri-yleisotilaisuus.

KULUTTAJATURVALLISUUS
Suuri yleisötilaisuus itsessään on kuluttajaturvallisuuslain mukainen kuluttajapalvelu. Tilaisuuden järjestäjän on
ilmoitettava yleisötilaisuudesta ympäristötoimeen ja laadittava turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjan sijasta
sitä koskevat tiedot voi sisällyttää pelastus-, valmius- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tarjoamastaan kuluttajapalvelusta sekä siihen liittyvistä riskeistä. Kuluttajaturvallisuuden tavoite on varmistaa palvelun asiakasturvallisuus. Toiminnanharjoittajan tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa
valvontaviranomaiselle tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti - onnettomuustilanteista. Riittävä ohjeistus,
varoitusmerkinnät ja rajoitukset ovat osa tilaisuuden turvallisuutta.
Suuri yleisötilaisuus on kuluttajapalvelu huolimatta siitä, peritäänkö siihen osallistumisesta maksua vai ei.
Mikäli tilaisuuteen tulee kuluttajapalveluita tarjoavia toiminnanharjoittajia, tilaisuuden järjestäjän on toimitettava
luettelo tilaisuuteen tulevista kuluttajapalveluja tarjoavista toiminnanharjoittajista suuri yleisötilaisuus -lomakkeella.
Kuluttajapalveluita, joista tulee ilmoittaa ovat seuraavat palvelut:
huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus
leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka
rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka
seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää
riskiä voida arvioida vähäiseksi.
kartingrata
tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu
tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle
palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.
TERVEYDENSUOJELU
Tilaisuuden järjestäjän tulee huomioida, että suuressa yleisötilaisuudessa on talousveden saanti järjestetty hygieenisesti, jätevedet ja jätteet käsitellään asianmukaisesti ja tilaisuuteen on varattu riittävä määrä yleisökäymälöitä
sekä erilliset käymälät elintarvikkeita käsittelevälle henkilöstölle.
Mikäli tilaisuudessa on esim. elintarvikkeiden myyjiä, joilla on kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita, tilaisuuden
järjestäjän tulee huolehtia sähkön saannista. Jos tilaisuudessa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, tilaisuuden järjestäjän tulee huomioida, että myyntipisteiden alusta on suojattu pöly- yms. haitoilta. Suoja voi olla esimerkiksi valmiiksi asfaltoitu tai betoninen alusta, puupohja tai suojamuovi. Elintarviketoimijoille on järjestettävä astioiden ja työvälineiden pesupaikka.
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Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohje: Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset
järjestelyt ja jätehuolto.
Talousvesi
Elintarvikkeiden valmistukseen, käsienpesuun sekä välineiden ja elintarvikkeiden puhdistukseen on käytettävä
pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.
Vettä tulee juoksuttaa ennen käyttöönottoa riittävästi erityisesti niistä vesipisteistä, jotka ovat olleet pitkään
käyttämättä.
Jakelupisteen tulee olla siisti ja siten asennettuna, ettei siitä aiheudu vaaraa talousveden laadulle.
Käytettävien välineiden (letkut, hanat, venttiilit, pumput, säiliöt) on oltava puhtaat. Ennen käyttöönottoa ne
on puhdistettava, desinfioitava ja huuhdeltava.
Jakelupisteen hanat/letkut tulee asentaa niin, eivät ne kosketa maata tai muuten likaannu.
Vedenjakelupisteellä maan olisi hyvä olla poispäin viettävä, jotta esim. säiliön eteen ei pääsisi muodostumaan lammikkoa.
Maan vettymistä ja liejuuntumista voidaan estää asettamalla veden jakeluhanan alle alusta, esim. kuormalava.
Jos vedenjakelusäiliöt joudutaan jättämään valvomatta yleiselle paikalle, säiliöt tulee varustaa lukituksin
mahdollisen ilkivallan varalta.
Tapahtuma-alueen vesipisteet tulee olla merkittyinä sekä paikanpäällä että aluetta kuvaavalla kartalla.
Vesisäiliöiden ja -astioiden täyttö, tarkastus, puhtaanapito, varastointi ja kuljetus on järjestettävä siten, että
estetään pölyn sekä hyönteisten ja tuhoeläinten pääsy säiliöihin ja letkuihin.
Varastoinnin aikana vesiastiat ja letkut on aina pidettävä suljettuina.
Jätevesi
Jätevedet tulee johtaa jätevesiviemäriin. Mikäli tämä ei ole suoraan mahdollista, ne on kerättävä umpinaiseen säiliöön, joka tyhjennetään tarvittaessa.
Jätteet
Suurissa yleisötapahtumissa jätteet on lajiteltava. Jätehuoltomääräykset löytyvät osoitteesta
http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuoltomaaraykset1.
Tilaisuuden järjestäjän velvollisuutena on:
varata tarpeellinen määrä keräysastioita, jotka tyhjennetään riittävän usein
tiedottaa näytteilleasettajia, myyjiä yms. yrittäjiä sekä tapahtumassa kävijöitä jätteiden keräilystä tapahtuma-alueella sekä
huolehtia tapahtuma-alueen siivoamisesta tapahtuman jälkeen.
Yleisökäymälät
Suuressa yleisötilaisuudessa on varattava yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen.
Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista.
Ohje käymälöiden määrästä:
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―1 000

6

5

1

+1

+1

1/1 000 osallistujaa

yli 1 000 osallistujaa, jokaista
250 osallistujaa kohden
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Tilaisuuden järjestäjän on varattava erilliset käymälät elintarvikkeita käsittelevälle henkilöstölle.
TUPAKOINTI YLEISÖTILAISUUKSISSA
Tupakkalaki kieltää tupakoinnin ulkoilmatapahtumien katsomoalueella. Lain tavoitteena on, että eri tapahtumissa
(festarit, ulkoilmakonsertit, urheilutapahtumat jne.) voidaan seurata esitystä savuttomassa ympäristössä. Vastuu
tupakointikieltojen toteutumisesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Tupakointia varten voidaan järjestää erillinen
alue.
Tilaisuuden järjestäjän/ulkotilan haltijan tulee ottaa huomioon seuraavaa:
Tupakointikieltoalue sekä mahdollinen alue, jossa tupakointi sallitaan, merkitään selkeästi.
Tupakansavu ei saa kulkeutua tupakointiin tarkoitetulta alueelta muualle tapahtuman tapahtuma-alueelle.
Tupakointikieltojen noudattamista tulee valvoa. Järjestysmiehet tulee ohjeistaa puuttumaan mahdollisiin
rikkomuksiin.
Tupakanmyyntiä varten on aina haettava myyntilupa ja hakemus on jätettävä vähintään 2 viikkoa ennen
tapahtumaa. Vaatimus koskee myös tilapäistä myyntiä.
Linkki vähittäismyyntisivustolle: http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/tupakka/myynti
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