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Kaupunkirakennepalvelut 
 
     
 

 
 
Tapahtuma-alueen käytön yleiset lupaehdot  
(kaupungin omistamat ja/tai hallinnoimat yleiset maa-alueet kuten aukiot, kadut ja puistot) 
 
Lupailmoituksessa tai -päätöksessä mainittujen ja noudatettavien ehtojen ja/tai ohjeiden li-
säksi on noudatettava lisäksi seuraavia yleisiä lupaehtoja 
 
 
 
Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
 

1. Asukkaat ja lähiympäristön huomioiminen, tiedotus 
- vastaa siitä, ettei toiminnasta aiheudu häiriötä alueen asukkaille 
- vastaa tiedotuksesta asukkaille, kiinteistön edustajille, yrittäjille ja muille asianosaisille. 

 
2. Henkilökapasiteetin määrittäminen ja poistumisjärjestelyt 
- Tapahtumajärjestäjän on määriteltävä tapahtuman maksimihenkilökapasiteetti (samanaikaisesti pai-

kalla olevien henkilöiden maksimimäärä) ja varmistettava, ettei tapahtuma-alueelle päästetä enempää 
ihmisiä.   

- aidatuissa tapahtumissa tapahtumajärjestäjän on esitettävä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston 
ohjeeseen (Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkotapahtumissa) perustuva laskelma ja suunnitelma 
siitä, miten henkilöiden turvallinen poistuminen hätätilanteissa tapahtuma-alueelta toteutetaan 
OHJE: https://pelastuslaitokset.fi/julkaisu/henkilokapasiteetti_ulkotapahtumissa 

- laskelma ja suunnitelma poistumisjärjestelyistä on sisällytettävä tapahtuman pelastussuunnitelmaan. 
- Jyväskylän kaupungin tapahtumapaikkakarttaan merkittyihin kohtiin on järjestettävä poistumisreitit ta-

pahtuma-alueelta.  
 

3. Jätehuolto ja wc 
- järjestää kustannuksellaan osallistujamäärään nähden riittävät wc-palvelut tapahtuma-alueelle kunnal-

listen jätehuoltomääräysten mukaisesti  
- wc -tilat www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/rakentaminen/wc-tilat 
- Jyväskylän seudun jätehuoltomääräykset  

www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatehuoltomaaraykset  
 

4. Kilpailu- ja tapahtumareitit 
- vastaa, ettei kilpailu- tai tapahtumareitit poikkea suunnitelmakartassa esitetystä urasta tai tiestä 

 
5. Liikenne ja liikenteen ohjaus, tiedotus 
- vastaa, että liikenteenohjaus on laadittu poliisin ohjeiden mukaisesti 
- liikenteenohjaus on toteutettava tieliikennelain mukaisilla liikennemerkeillä, erityisesti on huolehdittava 

joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisista, esteettömistä ja sujuvista yhteyksistä 
- alueella ennestään olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden havaittavuutta ei saa 

estää eikä liikenteenohjauslaitteita saa luvatta poistaa. 
- liikkumisesteisten ja näkövammaisten on pystyttävä käyttämään väyliä turvallisesti 
- liikennejärjestelyjen on toimittava myös pimeällä ja eri keliolosuhteissa 
- sopii etukäteen sulkupuomien ja merkkien vuokraamisesta  
- hankkii ja asentaa liikennemerkit kustannuksellaan 
- turvaa kiinteistöille ajon ja sopii käytännönjärjestelyistä etukäteen kiinteistöjen edustajien kanssa 
- vastaa tiedotuksesta etukäteen viestimille katujen sulkemisesta ja poikkeavista liikennejärjestelyistä 
- sopii etukäteen liikennevaloja koskevista järjestelyistä 
- sopii etukäteen alueiden kunnostamistöistä kaupungin edustajan kanssa. 
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6. Moottoriajoneuvot ja-veneet tai niihin verrattavat moottorikulkuvälineet 
- vastaa melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta (melulupa, YSL 118 

§), vesiliikennelaki 21 § > vesiliikennelaki 106 § 
- Lisätiedot: www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu 

 
7. Opasteet ja mainokset 
- vastaa mainoslaitteiden sijoittamisiin liittyvistä luvista  

www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/vinkkeja-markkinointiin/opasteet-ja-mainokset 
- on velvollinen sopimaan hakemuksensa mukaisista opasteiden sijoittamisesta sille kuuluvan yhteysta-

hon esim. https://jyvas-parkki.fi/  kanssa 
- sopii etukäteen mainoslippujen asentamisesta mainospaikan vuokranneiden yrittäjien kanssa 

(JCDecaux Finland Oy ja Jet Line Finland Oy), muilta osin mainosliput voidaan asettaa hakemuksen 
mukaisille reiteille. 

 
8. Rakennelmat 
- on velvollinen selvittämään pystytettävien rakenteiden, varusteiden tai laitteiden luvanvaraisuuden ja 

hakemaan kaikki tarvittavat rakentamista tai käyttöä koskevat luvat 
www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-ohjaus-ja-neuvonta 

- vastaa, että kevytrakennelmat kuten myyntipöydät, teltat jne. kiinnitetään pelastuslaitoksen ohjeistuk-
sen mukaisesti ja sääolosuhteet huomioiden. 
 

9. Tapahtuma-alueen ja ympäristön suojelu 
- huolehtii kustannuksellaan tapahtuma- alueen ja ympäristön siisteydestä 
- vastaa kustannuksellaan alueen pinnoitteille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista sekä kaikista muista 

haitoista ja vahingoista 
- maaperän pilaantuessa tapahtuman vuoksi, vastaa kaikista maaperän puhdistamis- ja kunnostamiskus-

tannuksista 
 

10. Tapahtuman aikaiset katselmukset 
- vastaa lupailmoituksen yhteydessä sovituista esim. sähköpostitse tai lupahakemuksen päätöksessä 

mainituista katselmuksien järjestämisistä ennen alueen käyttöönottoa ja välittömästi tapahtuman jälkeen  
 

11. Tiedotus 
- vastaa tiedottamisesta ja opasteista lähialueen asukkaille mikäli tapahtumasta voi syntyä melua tai vai-

kutuksia asukkaiden liikkumiseen alueella  
- vastaa tiedottamisesta kaikille niille tahoille, joiden toimintaan tapahtumalla voi olla vaikutuksia, mutta 

joille ei erillistä lupahakemusta tai ilmoitusta tehdä esim. joukkoliikenne, kaupungin pysäköinninval-
vonta, taksiliikenne yms. 

- vastaa tapahtuman tiedottamisesta, opasteista ja ilmoituksista omilla kustannuksillaan. 
 

12. Yleinen siisteys 
- vastaa tapahtuma- ja tapahtuman vaikutusalueen pitämisestä siistinä koko tapahtuman ajan ja siivoa-

misesta välittömästi tapahtuman päätyttyä. Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus  
ilman eri kehotusta laskuttaa luvansaajalta alueen siistimisestä aiheutuvat kulut. 

 
13. Äänentoistolaitteiden käyttö  
- vastaa tarvittaessa meluilmoituksen tekemisestä esim. käytettäessä äänentoistolaitteita ympäristönsuo-

jelulaki (YSL 527/2014)118§ mukaisesti.  
- vahvistinlaitteiden käyttö on sopeutettava tapahtuman yleisömäärän mukaan niin, etteivät vaikutukset 

kantaudu kauemmaksi, kuin että tapahtumaan tulleet kykenevät kokemaan esityksen. 
- Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/lupa-ja-ilmoitusasiat/meluilmoitus 
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14. Muut lupaehdot: 
 
• Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjän tulee yleisten ehtojen lisäksi noudattaa Jyväskylän tapahtu-

makaupungin nettisivuilla esitettyjä tapahtuma-alueiden paikkakohtaisia ohjeita mikäli ko. alueelta 
on erikseen laadittu  www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/paikat/ulkotilat 

 
• Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjä vastaa kaikista kaupungille tai kolmannelle osapuolelle ta-

pahtumasta tai siihen liittyvästä toimenpiteestä aiheutuvasta vahingosta tai haitasta. Kaupungin 
valvonta ei poista luvansaajan tai tapahtuman järjestäjän vastuuta. 

 
• Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjä ei saa siirtää oikeuttaan kolmannelle ilman kaupungin kirjal-

lista suostumusta. 
 
• Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille (luvan myöntäjälle) mikäli tapahtuma peruuntuu. 

 
• Kaupunki ei vastaa luvansaajalle tai tapahtuman järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 

päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muut-
tuu tai kumoutuu. 
 

• Viranomaisilla ja kaupunkirakennepalveluiden edustajilla tulee olla esteetön pääsy tapahtuma-alu-
eelle työtehtävissä. 

 
• Maanomistajalla on oikeus muuttaa paikkaa tai perua varaus, jos aluetta tarvitaan hoito- tai kunnos-

sapitotöiden suorittamista varten tai jos alueella järjestetään suuri tai muutoin merkittävä tapahtuma 
tai muun merkittävän tilanteen vuoksi.  

 
• Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjes-

telyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.  
 

15. Muut viranomaisluvat 
 

• Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjä on velvollinen hakemaan tapahtumaan liittyvät ja tapahtu-
man järjestämisen edellyttämät muut viranomaisluvat ja ilmoitukset.  

• Lisätietoja:  
www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/tapahtumaluvat 
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