Yleisötapahtumien jätehuolto
19.1.2018

Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän alueella
Määräykset:
Yleisötilaisuudet on suunniteltava mahdollisimman vähän jätteitä tuottaviksi.
Yleisötilaisuudessa on järjestettävä vähintään polttokelpoisen jätteen keräys. Biojätteelle on järjestettävä erilliskeräys,
mikäli tilaisuudessa tarjotaan yleisölle elintarvikkeita.
Tilaisuuden järjestäjä vastaa jätehuollon järjestämisestä. Järjestäjä huolehtii, että alueelle on järjestetty riittävä jätteen
keräys, lajittelu sekä muut jätehuollon palvelut. Järjestäjä vastaa myös osallistujille annettavasta jätehuoltoon liittyvästä
neuvonnasta.
Tilaisuuden järjestäjä vastaa jäteastioiden tyhjentämisestä. Jäteastiat tulee tilaisuuden aikana tyhjennyttää vähintään
päivittäin ja alue on siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä.
Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava, että
•
•
•
•
•
•
•

ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta tehdään 14 vrk ennen ympäristötoimen ympäristöterveysvalvontaan.
tapahtuma-alueella on riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen.
tapahtuma-alueella on riittävä määrä sekä yleisön että messu-, myynti- ja tarjoilupisteiden käyttöön tarkoitettuja jäteastioita.
tapahtuman osallistujille ja myyntipisteiden henkilökunnalle tiedotetaan lajitteluvelvoitteista ja jätehuoltojärjestelyistä.
alue säilyy puhtaana ja siistinä sekä tilaisuuden aikana että sen jälkeen.
alueen jätehuolto sekä jäteastioiden ja käymälöiden tyhjentäminen on järjestetty.
tapahtuman jätehuollosta vastaava henkilö on nimetty.

Messu-, myynti- ja tarjoilupisteiden hoitajien vastuulla on
•
•
•

järjestää omassa pisteessään keräysastiat ainakin biojätteelle ja polttokelpoiselle jätteelle.
tarvittaessa lajitella erikseen myös keräyskartonki-, lasi- tai metallijätteet sekä uppopaistorasvat.
toimittaa omassa pisteessä syntyneet jätteet asianmukaisesti lajiteltuina tapahtuma-alueen yleiseen jätteiden
keräyspaikkaan.

Jäteastiat
•
•
•
•
•
•

Jäteastiat täytyy olla biojätteelle ja polttokelpoiselle jätteelle sekä tarvittaessa keräyskartonki-, lasi- ja metallijätteille, mikäli kyseistä jätettä syntyy tapahtumassa yli 10 kiloa.
Jäteastiat ja keräyspaikat merkitään asianmukaisesti ja nähtäville laitetaan selkeät lajitteluohjeet.
Jäteastiat tyhjennetään riittävän usein (suurissa tapahtumissa vähintään päivittäin) ja lajitellut jätejakeet ohjataan hyötykäyttöön. Tarvittaessa jäteastiat pestään ja puhdistetaan.
Tarvittavien jäteastioiden määrä riippuu yleisötilaisuuden luonteesta, esim. laajalle tapahtuma-alueelle tarvitaan enemmän astioita kuin pienelle alueelle rajoittuvassa tapahtumassa.
Jäteastioiden määriä arvioitaessa on hyvä laskea mukaan mitoitusvara +10 – 15 % ja kannattaa olla yhteydessä esim. jätehuoltoyrittäjiin tai muihin messujärjestäjiin.
Tapahtuman järjestäjän on varauduttava tarvittaessa hankkimaan nopeasti lisää jäteastioita.

Yleisötapahtuman ekovinkkejä / Käytä pestäviä kestoastioita, ne palautuvat kun pyydät niistä pantin / Käytä maatuvia
tai kierrätyskelpoisia astioita / Järjestä pulloille ja tölkeille palautuspisteitä / Esitä mainokset ilmoitustauluilla, monitoreilla
tai kuulutuksin mainoslehtisten sijaan / Käytä lajitteluneuvojia jätepisteillä ja mainosta ympäristöjärjestelyjä / Selvitä
mahdollisuudet vuokrata tai lainata tarvittavat välineet / Suosi rakenteissa kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja /
Vältä kertakäyttöisten tuotteiden, kuten istuma-alustojen jakelua / Tiedota julkisista liikenneyhteyksistä ennakkoon / Suojaa
puut ja nurmikko tarvittaessa.
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Osallistujamäärä
100
1000
10 000
100000
•

Jätemäärä (kg)
5 – 10
50 – 110
500-1100
5000 – 11000

Jätemäärä (litraa)
200 - 400
2000 - 4000
20000 – 40000
200 000 – 400 000

Ruoka- ja juomatarjoilusta syntyvä jäte muodostaa yleensä suurimman osan tapahtuman jätteistä, niistä syntyy jätettä noin 50 - 110 g / kävijä.

Käymälät
•
•
•
•
•
•
•
•

Alueella täytyy olla riittävästi yleisön käyttöön tarkoitettuja, siistejä käymälöitä ja tarvittaessa järjestäjän täytyy
nopeasti pystyä tilaamaan lisää käymälöitä.
Käymälässä täytyy olla mahdollisuus käsien pesuun tai muu mahdollisuus käsihygienian ylläpitoon.
Käymälät ja käsienpesupisteet puhdistetaan ja tyhjennetään riittävän usein.
Käymälöille täytyy olla selkeät opasteet.
Käymälöiden tarvetta kasvattaa esim. jos tilaisuus kestää yli 5 tuntia tai jos tilaisuudessa on alkoholitarjoilua.
Liikuntaesteisille varataan yksi käymälä jokaista tuhatta osallistujaa kohden.
Jos osallistujia on yli tuhat, jokaista 250 osallistujaa kohden varataan yksi lisäkäymälä.
Miesten käymälöistä voidaan 50 % korvata vastaavalla määrällä urinaaleja.
Osallistujamäärä
< 50
51 – 250
251 – 500
501 – 750
751 – 1000
yli 1000 osallistujaa,
jokaista 250 kohden

Naisille
1
2
3
5
6

Miehille
1
2
3
4
5

Näistä liikuntaesteisille
1
1
1
1
1

+1

+1

1/1000 osallistujaa

Jätevedet
•

Jätevesi on johdettava jätevesiviemäriin tai umpinaiseen säiliöön. Umpisäiliön jätevedet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle.

Lajitteluohjeet
•
•
•
•
•
•

Polttokelpoisen jätteen keräysastiaan saa laittaa palavaa jätettä mm. muovia, käyttökelvottomia vaatteita sekä likaista/märkää paperia, pahvia ja kartonkia, jotka eivät kelpaa erilliskeräykseen.
Biojätteeseen saa laittaa biologisesti hajoavaa elintarvike- tai keittiöjätettä.
Kartongin keräykseen saa laittaa käytöstä poistetut puhtaat, kuivat ja kierrätyskelpoiset kuitupakkaukset, kuten maito- ja mehutölkit, munakennot ja kartonkiset kertakäyttöastiat ja pienet määrät keräyspahvia.
Metallin keräykseen saa laittaa pantittomat metallipakkaukset, tyhjät säilyketölkit, metallipurkit, puhdistetut
alumiinivuoat, folio, metallikannet ja -korkit sekä muut pienikokoiset metalliesineet.
Lasin keräykseen saa laittaa käytöstä poistetut, uusiokäyttöön kelpaavat tyhjät lasipakkaukset.
Uppopaistorasvat kerätään omiin astioihinsa ja toimitetaan hyötykäyttöön.

Lisätietoja yleisötapahtuman jätehuoltojärjestelyistä ja vähän jätteitä tuottavasta yleisötilaisuudesta:
•
•
•
•

Ympäristönsuojelu: Maija Jokiharju p. 044 703 6769, Päivi Kunnari p. 044 703 6768
Ympäristöterveysvalvonta: Tapio Ruokamo p. 044 703 6732, Erkki Voutilainen p. 044 703 6715
Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto): Mari Juntunen p. 044 703 3977
Oulun seudulla toimivat jätehuoltoyritykset yhteystietoineen löytyvät (Oulun Jätehuollon) Jäteoppaasta.
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