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Tapahtuma-alueen käytön yleiset ehdot  
(kaupungin omistamilla yleisillä maa-alueilla kuten kadut ja puistot) 
 
Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut 
järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.  
 
 

1. Asukkaat ja lähiympäristön huomioiminen, tiedotus 
Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- vastaa siitä, ettei toiminnasta aiheudu häiriötä alueen asukkaille 
- vastaa tiedotuksesta asukkaille, kiinteistön edustajille, yrittäjille ja muille asianosaisille  

 
2. Jätehuolto ja wc 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
-  vastaa kustannuksellaan tapahtuman jätehuollosta kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti, 

Jyväskylän jätehuoltomääräykset 25§ 
- järjestää kustannuksellaan osallistujamäärään nähden riittävät wc-palvelut tapahtuma-alueelle 

Ohjeita ja erimerkkejä jäteastioiden ja käymälöiden määrien laskentaan (pdf) 
 

3. Kilpailu- ja tapahtumareitit 
Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- vastaa, ettei kilpailu- tai tapahtumareitit poikkea kartassa esitetystä urasta tai tiestä 
- mikäli alueen maaperä pilaantuu kilpailutapahtuman vuoksi, vastaa hakija kaikista maaperän puh-

distamis- ja kunnostamiskustannuksista 
 

4. Liikenne ja liikenteen ohjaus, tiedotus 
Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- vastaa, että liikenteenohjaus sulkuaikana on laadittu poliisin ohjeiden mukaisesti 
- turvaa kiinteistöille ajon sulkualueilla ja sopii käytännönjärjestelyistä etukäteen kiinteistöjen edusta-

jien kanssa 
- vastaa tiedotuksesta etukäteen viestimille katujen sulkemisesta ja poikkeavista liikennejärjestelyistä 
- sopii etukäteen liikennevaloja koskevista järjestelyistä JyNet Urakointi OY:n  (Automaatio- ja liiken-

nevaloasennukset) kanssa www.jynet.fi 
- huolehtii siitä, että kevyenliikenteen yhteys Rantaraittia pitkin on mahdollista koko tapahtuman ajan 
- sopii etukäteen sulkupuomien ja merkkien vuokraamisesta ja muista alueiden kunnostamistöistä 

kaupungin edustajan kanssa 
- sopii etukäteen kaupunkijunan tapahtuman aikaisista reiteistä ko. yrittäjän kanssa 

 
5. Moottoriajoneuvot ja-veneet tai niihin verrattavat moottorikulkuvälineet 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- vastaa melusta tai tärinää aiheuttavista ilmoituksista (melulupa) sekä kilpailujen ja harjoitusten jär-

jestämisten maastoliikennelaki 30§ ja vesiliikennelaki 21§ mukaisista luvista ja ilmoituksista (lupa 
kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseen). Lisätiedot: www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ympariston_lupa-
asiat 
 

6. Opasteet ja mainokset 
Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- vastaa mainoslaitteiden sijoittamisiin liittyvistä luvista  
- on velvollinen sopimaan hakemuksensa mukaisista opasteiden sijoittamisesta sille kuuluvan yhteys-

tahon esim. Jyväsparkki Oy:n kanssa 

http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2720
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/11495_jatehuolto.pdf
http://www.jynet.fi/
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ympariston_lupa-asiat
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ympariston_lupa-asiat
http://www.jyvasparkki.fi/
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- sopii etukäteen mainoslippujen asentamisesta mainospaikan vuokranneiden yrittäjien kanssa 

(JCDecaux Finland Oy ja Jet Line Finland Oy), muilta osin mainosliput voidaan asettaa hakemuk-
sen mukaisille reiteille 
 

7. Rakennelmat 
Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- on velvollinen selvittämään pystytettävien rakenteiden, varusteiden tai laitteiden luvanvaraisuu-

den ja hakemaan kaikki tarvittavat rakentamista tai käyttöä koskevat luvat 
 

8. Tapahtuma-alueen ja ympäristön suojelu 
Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- 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 kunnosta-

miskustannuksista 
 

9. Tapahtuman aikaiset katselmukset 
Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- vastaa lupailmoituksen yhteydessä sovituista esim. sähköpostitse tai lupahakemuksen päätöksessä 

mainituista katselmuksien järjestämisistä ennen alueen käyttöönottoa ja välittömästi tapahtuman 
jälkeen  
 

10. Yleinen siisteys 
Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- vastaa tapahtuma- ja tapahtuman vaikutusalueen pitämisestä siistinä koko tapahtuman ajan ja 

siivoamisesta välittömästi tapahtuman päätyttyä. Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus il-
man eri kehotusta laskuttaa luvansaajalta alueen siistimisestä aiheutuvat kulut. 

 
11. Äänentoistolaitteiden käyttö  

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 
- vastaa tarvittaessa meluilmoituksen tekemisestä esim. käytettäessä äänentoistolaitteita ympäris-

tönsuojelulaki (YSL 527/2014)118§ mukaisesti. Lisätiedot ja lomakkeet 
- vahvistinlaitteiden käyttö on sopeutettava tapahtuman yleisömäärän mukaan niin, etteivät vaikutuk-

set kantaudu kauemmaksi, kuin että tapahtumaan tulleet kykenevät kokemaan esityksen. 
 

Muut ehdot joista tulee vastata ja/tai noudattaa: 
 

• Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjän tulee yleisten ehtojen lisäksi noudattaa kaupunkirakenteen 
www-sivuilla esitettyjen tapahtuma-alueiden tapahtumapaikkakorteissa esitettyjä ohjeita mikäli ta-
pahtuma sijoittuu joistakin ko. alueista; Kirkkopuisto, paraatiaukio, Lutakonaukio, Lounaispuisto, 
Sataman parkkialue ja Satamankärki.  Tapahtumapaikkakortit esitellään www-sivun oikeassa pal-
kissa: http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/ulkotapahtumat 

 
• 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 kirjallis-

ta suostumusta. 
 

• Kaupunki ei vastaa luvansaajalle tai tapahtuman järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muut-
tuu tai kumoutuu. 
 

• Viranomaisilla ja kaupunkirakenteen toimialan edustajilla tulee olla esteetön pääsy tapahtuma-
alueelle työtehtävissä. 

 

http://www.jkl.fi/kaupunkirakennepalvelut/ulkotapahtumat/meluilmoitus
http://www.jkl.fi/kaupunkirakennepalvelut/ulkotapahtumat/meluilmoitus
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/ulkotapahtumat
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Muut viranomaisluvat 
 

• Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjä on velvollinen hakemaan muut tapahtumaan liittyvät ja tapah-
tuman järjestämisen edellyttämät muut viranomaisluvat ja ilmoitukset. Lisätietoja: 
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/ulkotapahtumat 
 

 

http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/ulkotapahtumat

