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ELINTARVIKETOIMIJOIHIN LIITTYVÄT 

ILMOITUKSET

• Yleisötapahtumiin osallistuvien ammattimaisten 

elintarvikealan toimijoiden on ilmoitettava toiminnastaan 

Hyvinkään ympäristökeskukseen (elintarvikelaki 23/2006, 

muutos 352/2011, 15 a §).

• Yksityisten henkilöiden ja yhdistysten vähäistä 

elintarvikkeiden myyntiä ja tarjoilua, esimerkiksi 

makkaranpaisto, ei tarvitse ilmoittaa



ELINTARVIKETOIMIJOIHIN LIITTYVÄT 

ILMOITUKSET

• Ilmoituslomake ilmoitus liikkuvasta 

elintarvikehuoneistosta, www.hyvinkaa.fi-sivuilta

• Ilmoituslomakkeen voi lähettää ymparisto@hyvinkaa.fi

• Ilmoitus tulee tehdä 4 arkipäivää ennen 

myyntitapahtumaa

• Tapahtumanjärjestäjän suositellaan ilmoittavan 

vapaamuotoisesti ympäristöterveydenhuoltoon 

tapahtumasta ja siihen tulevista elintarvikemyyjistä 

ymparisto@hyvinkaa.fi

http://www.hyvinkaa.fi-sivuilta/


MYYNTIPAIKAT (ELINTARVIKETOIMIJAT) 

• Myynti/tarjoilupaikan pohjan tulee olla pölyämätön esim. 

asfaltti ja tarvittaessa se tulee peittää



VESIPISTEET

• Myynti/tarjoilupaikassa, jossa käsitellään helposti pilaantuvia 

pakkaamattomia elintarvikkeita tulee olla varattuna vettä 

valmistukseen, välineiden pesuun ja käsien pesua varten 

esim. lämminsavukalan valmistus, pyttipannun/wok-ruuan valmistus 

• Jos yleisötapahtumassa järjestetään vesipiste yleisöä tai 

elintarvikemyyjiä varten, tulee siinä olla talousveden laatuvaatimukset 

täyttävää vettä ja vesipiste tulee varustaa kunnollisilla hanoilla. 

• Tarvittaessa veden laatua tulee tutkia  

• Jos yleisölle tarkoitetun vesipisteen veden laatua 

ei voi taata juomakelpoiseksi, tulee siitä olla 

käyttöpisteessä ilmoitus 



KÄYMÄLÄT JA KÄSIHYGIENIA

• Jos tapahtumaan osallistuu samaan aikaan yli 500 henkilöä, on 

tapahtuman järjestäjän huolehdittava riittävästä määrästä käymälöitä 

käsienpesumahdollisuuksineen

• Käymälämäärät on esitetty STM:n asetuksen liitteessä 405/2009

• Esim. max. 1000 osallistujaa: 6 WC naisille, 5 miehille, 1 liikuntaesteisten WC. 

Miesten käymälöistä puolet voi korvata virtsa-altailla. Liikuntaesteisten WC tulee 

olla alkavaa tuhatta henkilöä kohti. 

• Käymälöiden tarvetta lisää alkoholin anniskelu ja tilaisuuden 

pitkäkestoisuus yli 5 h

• Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava 

mahdollisuus käsien pesuun tai muuhun käsihygienian ylläpitoon 

• Tapahtuman aikaiseen käymälöiden huoltoon 

ja lisätarpeeseen tulee varautua !



TUPAKAN MYYNTI 

• Yleisötilaisuuksissa tupakkaa ja nikotiininesteistä myyvien toimijoiden 

tulee hakea Valviran hakemuslomakkeella https://yrityssuomi.fi

tilapäinen kuntakohtainen lupa

• Toimijaa koskee samat velvoitteet yleisötilaisuuksissa kuin muissakin 

vähittäismyyntipaikoissa (myyntilupa ja myyntikieltoilmoitus esillä, 

mainostamiskielto, myyjä yli 18 v)

TUPAKOINTIKIELTOALUEET
• Tupakointi on kielletty tupakkalain 549/2016 74 §:n mukaan 

katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tiloissa, joissa tilaisuutta 

seurataan paikoillaan, myös ulkona, esim. katsomon etuosa

• Tupakointikielto koskee myös sähkötupakkaa 

ja vesipiippua (73 §)

• Tupakointikieltoalue tulee olla selkeästi merkittynä

• Järjestäjän valvottava toteutumista

https://yrityssuomi.fi/


JÄTEHUOLTO

• Ei saa aiheutua terveyshaittaa (STMa 405/2009)

• Järjestäjä huolehtii keräilystä ja lajittelusta ja alueen siisteydestä, 

yleisötilaisuuksien järjestämisohjeessa suositus vähintään yksi 240 l:n 

säiliö 130 kävijää kohden.

• Lajitteluvaatimukset jätelautakunta Kolmenkierto 
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Jatehuolto-vesi-energia/Yhteinen-

jatelautakunta/Jatehuoltomaaraykset/

• Ilmoitus tapahtumasta ja sen jätehuollon järjestämisestä 

ympäristönsuojeluun suurissa, yli 500 henkilön tilaisuuksissa

MELU
• Melua aiheuttavista tilaisuuksista YSL 118 §:n 

• mukainen ilmoitus 30 vrk ennen ympäristönsuojeluun

• esim. äänentoistolaitteiden käyttö yöaikaan, 

moottoriajoneuvot tapahtumassa

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Jatehuolto-vesi-energia/Yhteinen-jatelautakunta/Jatehuoltomaaraykset/


LISÄTIETOJA

• http://www.hyvinkaa.fi/tapahtumajarjestajan-opas/

• http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-

rakentaminen/ymparistoterveys/elintarvikkeiden-turvallisuus/elintarvikehuoneistot/

• http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/ymparistonsuojelu-ja--valvonta/

• http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta1/

• https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-

ohjeet/elintarvikkeet/ulkomyynti/ulkomyyntiohje_2012.pdf

http://www.hyvinkaa.fi/tapahtumajarjestajan-opas/
http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/ymparistoterveys/elintarvikkeiden-turvallisuus/elintarvikehuoneistot/
http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/ymparistonsuojelu-ja--valvonta/
http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta1/
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/ulkomyynti/ulkomyyntiohje_2012.pdf


Toimivaa 

yleisötilaisuutta !


