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1 Tapahtuman järjestäminen
Jokainen tapahtuma on erilainen, ja jokainen tapahtuma on
kuin projekti, jonka osa-alueiden järjestelmällinen läpikäynti
vaikuttaa lopputulokseen. Järjestämisprosessissa edetään
vaihe kerrallaan:
•
•
•
•
•
•

tapahtumakonseptin ideointi
vastuutahojen organisointi
tapahtumapaikan varaaminen
budjetointi, tiedottaminen ja markkinointi
turvallisuusasioista huolehtiminen
itse tapahtuman toteutus sekä tapahtuman jälkeinen raportointi ja arviointi.

Ympäristöresurssien optimointi on keskeinen osa kestävää kehitystä, johon Jyväskylän kaupunki on sitoutunut. Siksi myös tapahtumajärjestäjien halutaan ottavan ympäristöasiat huomioon. Ympäristöystävällisyys on myös merkittävä imagotekijä ja kilpailuvaltti tapahtumissa.
Tämä opas sisältää tärkeää tietoa tapahtumien järjestämisestä Jyväskylässä.

2 Ennen tapahtumaa
2.1 Tapahtuman ideointi
Tapahtumakonseptin ideointiin ja suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja resursseja, jotta lopputulos eli tapahtuma olisi mahdollisimman onnistunut.
Jo ideointivaiheessa on hyvä kartoittaa 1. samanaikaisesti järjestettävät tapahtumat
eli mahdolliset kilpailijat tai yhteistyökumppanit sekä 2. tarvittavat luvat ja rajoitukset ajan ja paikan suhteen. Tässä sinua auttaa Palvelupiste Hannikainen. Keskeisten
asioiden selvittyä kannattaa aloittaa yhteistyökumppaneiden hankinta.
Tapahtuman ideoinnissa tärkeää:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapahtuman kohderyhmä
Tapahtuman sisältö
Ulko- vai sisätapahtuma -> tapahtumapaikan valinta
Tapahtumariskit -> sääolosuhteet ulkotapahtumissa
Tapahtuman ajankohta -> samanaikaiset tapahtumat
Tapahtuman aikataulu
Sopivien yhteistyökumppaneiden miettiminen
Rahoituksen osa-alueet
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2.2 Aikataulu
Tärkeä työkalu tapahtumaprosessin eteenpäinviemisessä on tuotantoaikataulu, jossa
otetaan huomioon erityisesti tapahtumapaikkaan ja lupiin liittyvät asiat. Aikataulutuksessa on otettava huomioon myös mm. markkinoinnin, lipunmyynnin, oheisohjelmien, esiintyjien, logistiikan ja majoituksen erityisvaatimukset.
Ennen tapahtumaa tehtävän tuotantoaikataulun lisäksi on tärkeää aikatauluttaa
myös varsinainen tapahtuma-aika. Tapahtumajärjestämisessä on usein ajallisesti peräkkäisiä vaiheita, jotka ovat toisiinsa kytköksissä ja toteutus onnistuu vain tietyssä
järjestyksessä.
Ajankohdan valinnassa on tärkeää huomioida
•
•
•
•

Samanaikaisesti järjestettävät tapahtumat -> mahdollinen hyöty yhteisistä
kohderyhmistä
Tapahtumapaikan saatavuus ja soveltuvuus
Majoituskapasiteetin riittävyys
Vapaaehtoistyöntekijöiden tarve

Vinkki: Tarkista kaupungin tapahtumakalenterista, mitä muita tapahtumia Jyväskylässä
järjestetään samanaikaisesti. https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar

2.3 Organisaatio
Organisaatio ja tehtävävastuut vaihtelevat paljon tapahtumien mukaan, mutta selkeä
tehtävien jako ja tiedonkulku ovat tärkeitä tapahtuman onnistumisen kannalta. Tapahtumalla on oltava yksi nimetty vastuuhenkilö tai projektipäällikkö, joka kantaa
vastuun projektin etenemisestä suunnitelman mukaisesti.
Vastuujaossa kannattaa hyödyntää erilaisia työryhmiä, esim. mahdolliset yhteistyökumppanit voivat osallistua jonkin osa-alueen tekemiseen tai kustannuksiin. Työryhmien tehtäväkokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen, talouden suunnittelu, ohjelmien suunnittelu, tapahtumapaikkojen ja välineiden järjestäminen tai ruokailujen suunnittelu.

2.4 Tapahtumapaikka
Paikan valinta on ensiarvoisen tärkeää tapahtuman onnistumisen kannalta. Paikan
valintaan vaikuttavat tapahtuma-aika, sijainti, infrastruktuuri, kulkuyhteydet, saavutettavuus, oheis- ja majoituspalvelut, paikan luonne sekä kustannukset. Jyväskylässä
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on mahdollista järjestää monenlaisia tapahtumia ja tiloja löytyy mm. urheilutapahtumien, konserttien, erilaisten festivaalien ja ulkoilmatapahtumien järjestämiseen.
Myös kokouksille ja kongresseille löytyy sopivia tiloja.
Sopivan tapahtumapaikan etsiminen ja varaaminen kannattaa tehdä hyvissä ajoin,
jotta sen saatavuus saadaan varmistettua halutulle ajankohdalle.
Tapahtumapaikan valinnassa on hyvä ottaa huomioon mm:
Sijainti
•
•
•

Liikenneyhteydet ja
paikoitusmahdollisuudet
Esteettömyys
Oheis- ja majoituspalvelut

Tilantarve
•

Tilan tarpeen määrittelee usein arvio osallistujamäärästä. Tapahtumapaikan
muunneltavuutta eri kokoluokkiin on hyvä miettiä.

Tekniikka
•
•

Saatavilla oleva sähkö, vesi, rakennelmat ja kalusteet
Tietoliikenneyhteydet

Tunnettavuus
•
•

Yleisön tietoisuus paikasta ja sen saavutettavuus
Tapahtuman luonteen soveltuvuus paikan julkisivuun ja/tai ympäristöön

Tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi kaupungin tapahtumapaikkoja voi etsiä
tapahtumakaupungin sivuilla jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/tapahtumapaikat
Esteettömyys
Esteettömyys on hyvä muistaa tapahtumaa suunniteltaessa ja erityisesti rakenteiden
sijoittamissuunnitelmissa. Tapahtumapaikasta tulisi saada käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä tila.
Esteetön ympäristö auttaa liikkumisen lisäksi tavaroiden kuljettamista, siivousta ja tilojen huoltoa. Fyysisten esteiden poistamisen lisäksi on huomioitava myös:
•
•
•

tiedonsaanti ennen tapahtumaa ja sen aikana
tiedon ymmärrettävyys
osallistujien erityistarpeiden huomioiminen

7

Tapahtuman henkilömäärä
Sisätilat
Kokoontumistilan maksimihenkilömäärä on määritetty rakennusluvassa. Maksimihenkilömäärään vaikuttavat mm. rakennuksen paloluokka, pinta-ala ja uloskäytävien
leveys.
Ulkotapahtumat
Maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä kohden
varataan 1 m² vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-alaan ei lasketa esimerkiksi
alueella sijaitsevia mahdollisia rakennelmia, kuten esiintymislavaa, eikä vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Käytettävissä
oleva poistumisteiden leveys voi myös rajoittaa maksimihenkilömäärää.

2.5 Talous
Tapahtuman talouden suunnittelu on hyvä aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Taloutta täytyy pystyä seuraamaan reaaliaikaisesti, jotta mahdollisia korjausliikkeitä voidaan tehdä tarpeeksi ajoissa.
www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/
Tapahtuman pelkistetty budjettimalli
Tulot
•
•
•
•

Pääsylipputulot
Yhteistyökumppanit
Oma rahoitus
Oheismyynti

Kulut
•
•
•
•
•

Paikan vuokra
Lupamaksut (viranomaisluvat)
Palkat ja palkkiot
Markkinointikulut
Muut järjestelykulut
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2.6 Jyväskylän kaupungin avustukset
Kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt
yhdistykset ja erilaiset ryhmät, esim. työryhmät, yhteisöt ja toimintaryhmät. Lisäksi
kulttuuriavustuksia voivat hakea yksityiset henkilöt. Liikunnan kohdeavustuksia
myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille. Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin. Avustushakemus on jätettävä etukäteen ennen esim. tapahtuman tai hankkeen toteutusta.
Lisätietoa: www.jyvaskyla.fi/avustukset

2.7 Jyväskylän kaupunki tapahtumien yhteistyökumppanina
Jyväskylän kaupunki tekee erillisiä sopimuksia tapahtumien kanssa harkintansa mukaisesti ja talousarviomäärärahojen puitteissa. Yhteistyösopimuksen perusteena käytetään mm. tapahtumakriteeristöä, kuten
tapahtuman sopivuutta kaupungin strategisiin päämääriin ja imagoon, tapahtuman
taloudellista vaikuttavuutta sekä tapahtuman uutuusarvoa ja kasvupotentiaalia.
Yhteistyömuotoja voivat olla esimerkiksi
markkinointiyhteistyö, haku-/järjestäjäkumppanuus tai vieraanvaraisuus.
Hae yhteistyökumppanuutta täyttämällä sähköinen lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.
Linkki lomakkeeseen.
Lisätietoa: Viestintäjohtaja Emmi Palokangas, p. 050 3125370,
emmi.palokangas(at)jyvaskyla.fi
Avustukset ja yhteistyökumppanit
Suomessa on paljon säätiöitä ja rahastoja, jotka myöntävät avustuksia ja apurahoja.
Lisätietoa: saatiorahastot.fi
Valtio voi myös myöntää tukia tapahtumien järjestämiseen.
Lisätietoa: https://minedu.fi/avustukset tai www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset
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3 Markkinointi ja tiedottaminen
Tapahtuman markkinointi kohdistetaan yleisölle ja tapahtumassa kävijöille sekä yritysyhteistyökumppaneille. Tässä auttaa kohderyhmän kartoittaminen etukäteen. Kartoituksen avulla voidaan valita markkinointikanavat halutulle kohderyhmälle. Tiedottaminen kohdistetaan erilaisille tiedotusvälineille ja sen kautta tavoitetaan myös ne
viranomaiset, jotka jäävät ilmoitus- ja lupamenettelyjen ulkopuolelle.
Tapahtuman markkinointi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja sitä
tulee jatkaa aina tapahtuman alusta loppuun saakka ja mielellään myös tapahtuman
jälkeenkin. Perusteellisesti tehdyllä markkinointi- ja tiedotussuunnitelmalla tavoittaa
laajemman yleisön ja hyvä suunnitelma helpottaa varsinkin tapahtuman lähestyessä,
jolloin tiedotus ei jää tapahtumakiireiden vuoksi vajaaksi.

3.1 Tiedotus- ja markkinointikeinoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediatiedotteet (lyhyt kuvaus tapahtumasta ja yhteystiedot)
Sosiaalinen media
Mainokset lehdissä, radiossa, tv:ssä
Kadunvarsimainokset, flyerit, banderollit yms. kaupungilla
Tapahtumakalenterit netissä: kaupungin tapahtumakalenteri
https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar, Keskisuomalainen
http://ksml.menoinfo.fi/
Julisteet kaupungin ilmoitustauluilla
Esitteet
Kutsukirjeet
Erilaiset tempaukset
Tiedotustilaisuus
Markkinointivinkkejä,erityisesti sosiaalisen median kanavista voi kysyä myös
Visit Jyväskylä Regionista: visitjyvaskyla.fi/, s-posti: matkailu(at)jyvaskyla.fi
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3.2 Katualueille sijoitettavat tapahtumakyltit ja mainonta Jyväskylässä
Tapahtumakyltit
Tyypillinen esimerkki tapahtumakylteistä ovat sirkuskyltit. Tapahtumakyltissä tulee
esittää tapahtumassa kävijän kannalta oleelliset tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi,
sekä tapahtumapaikka ja -aika. Pelkästään mainosarvoa sisältäviä kylttejä ei sallita.
Tapahtumajärjestäjien kannattaa tiedotuksessaan hyödyntää myös kaupungin yleisiä
ilmoitustauluja.
Lyhytkestoisesti esillä pidettäville tapahtumakylteille on mahdollista saada lupa urheilu-, kulttuuri-, tai muun paikallisen yleisötapahtuman yhteydessä. Lyhytkestoisissa
tapahtumissa lupa voidaan myöntää korkeintaan 14 vuorokauden ajaksi ja vain keskustan ruutukaava-alueen ulkopuolisille alueille. Tapahtumakyltissä tulee esittää tapahtumassa kävijän kannalta oleelliset tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi sekä tapahtumapaikka ja -aika. Pelkästään mainosarvoa sisältäviä kylttejä ei sallita.
Lupa tilapäisesti asetettaville tapahtumakylteille haetaan maa-alueen käyttöluvan yhteydessä (kaupungin yleiset alueet). Jos tapahtuman järjestäminen ei edellytä alueen
käyttölupaa, haetaan lupa tapahtumakylteille erillisellä hakemuksella.
Lisätietoa: (ilmoitustaulut, opasteet ja mainokset)
jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/vinkkeja-markkinointiin
ELY-keskus myöntää mainospaikkoja omilla tiealueillaan (yleiset maantiet).
Lisätietoa: ELY - Liikenteen asiakaspalvelu, p. 02 9502 0600
ely-keskus.fi/web/ely/opasteet#.V7GVIPmLRhE
Maatarrat
Maatarrat soveltuvat jalankulkualueille, kunhan huolellisella sijoittelulla ja materiaalivalinnalla varmistutaan siitä, ettei maatarra aiheuta liukastumisvaaraa. Kuten muillekin tapahtumailmoituksille, myös maatarroille voidaan myöntää lupa vain paikallisen
tapahtuman yhteydessä.
Banderollit ja kävelykeskustan alue
Kävelykadun banderollipaikkojen vuokrausta hoitaa Jyväskylän kaupunki.
Lisätietoa: jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/vinkkeja-markkinointiin/promootiot-ja-banderollit
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Mainostaminen
Katualueilla mainostaminen on mahdollista erillisissä mainontavälineissä, joista kaupungilla on pitkäkestoisia sopimuksia mainontayritysten kanssa. Sopimuksiin sisältyy
mm. pysäkkikatoksissa, valaisinpylväissä, mainospylväissä sekä tietyissä roska-astioissa toteutettava mainonta.
•
•
•
•

Valaisinpylväsmainonta atlasmedia.fi
Roska-astiamainonta spotvision.fi
Mainospilarit ja -taulut, pysäkkikatokset clearchannel.fi ja jcdecaux.fi
Bussimainonta laulavaovipumppu.fi

Flyerit ja mainosten jakaminen
Flyereiden ja mainosten jakaminen on sallittua ja maksutonta kaupungin yleisillä alueilla edellyttäen, ettei sitä tehdä paikoillaan eikä sen yhteyteen sijoiteta rakenteita
(esitetelineitä, telttoja tms.). Toiminta ei saa olla kuitenkaan yleisesti häiritsevää, loukkaavaa ja se ei saa vaarantaa liikennettä tai alueen muuta toimintaa.
Ilmoitustaulut
Tapahtumajärjestäjien käytössä on keskusta-alueelta yleisiä ilmoitustauluja. Niitä sijaitsee mm. Asema-aukiolla, Kauppatorilla ja Kirkkopuistossa.
Yleisille ilmoitustauluille voi vapaasti kiinnittää ilmoituksia ja tiedotteita. Taulujen
käyttö on vapaata, mutta loukkaavat, lainvastaiset tai muuten epäasialliset ilmoitukset
poistetaan aina, mikäli niitä havaitaan. Vastuullinen tapahtumajärjestäjä huolehtii ilmoituksensa taululta myös pois, kun tapahtuma on ohi tai tiedot ovat vanhentuneet.
Lisätietoa:
jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/opasteet-ja-mainokset-katualueella
Messusillan diginäyttö
Jyväskylän kaupunki tarjoaa yleisötapahtumille maksutonta mainostilaa Matkakeskuksen ja Paviljongin välissä sijaitsevan Messusillan diginäytöllä. Sillalta löytyy molempiin kulkusuuntiin kaksi näyttöä, jotka on tarkoitettu
tapahtumien esittelyyn. Myös Asemakadun ja
Vapaudenkadun kulmassa olevaan diginäyttöön otetaan tapahtumien mainoksia.
Mainospaikat ovat maksuttomia, mutta mainosten suunnittelukustannuksista vastaa
järjestävä taho. Paikkoja myönnetään yleensä yhden tai kahden viikon jaksoissa.
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Lisätietoa: Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen
jaana.ruponen (at) jyvaskyla.fi p. 050 344 6496
Jyväskylän tapahtumakalenteri
Tapahtuma kannattaa lisätä kaupungin maksuttomaan tapahtumakalenteriin
https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar

4 Vakuutukset
Vastuuvakuutus
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on antaa suojaa vakuutuksenottajalle mahdollisen
vahingonkorvausvelvollisuuden varalta. Vastuuvakuutus korvaa toiminnassa toiselle
osapuolelle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutuksenottaja on oikeuden mukaan vastuussa. Vakuutus peittää järjestäjän vastuun mm. järjestyksenvalvonnan tai muun turvallisuustoimen riittämättömyydestä sekä tapahtumapaikan, sen rakenteiden ja laitteiden tai kalusteiden puutteellisesta kunnosta. Vakuutus ei korvaa
tapahtumajärjestäjälle, henkilökunnalle tai talkooväelle tapahtuneita vahinkoja.
Tapaturmavakuutus
Tapahtuman järjestämisessä on mukana paljon ihmisiä ja heillekin saattaa tapahtuman aikana sattua vahinkoja. Laki määrää tapahtumanjärjestäjää maksamaan tapaturmavakuutusta jokaisesta palkatusta henkilökunnasta. Vapaaehtoista talkooväkeä
ei ole pakko vakuuttaa, mutta se on suositeltavaa.

5 Tapahtuman luvat ja ilmoitukset
Tapahtumien järjestäminen edellyttää yleensä erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä. Tapahtumia koskevat monet lait, säännöt ja ohjeet. Tarvittavien lupien määrä riippuu hyvin pitkälti tapahtuman luonteesta, kävijämäärästä ja tapahtumapaikan sijainnista. Suuremmissa tapahtumissa lähes poikkeuksetta maanomistajan
luvan lisäksi tulee laatia ilmoitus poliisille. Pelastuslaitos ja aluehallintovirasto vaativat myös omat lupansa ja ilmoituksensa. Luvilla ja ilmoituksilla on erilaiset käsittelyajat, joten liikkeellä on oltava hyvissä ajoin.
Lupien hakeminen ja ilmoitusten laatiminen ovat järjestäjän vastuulla, joten on varminta tarkistaa lupien ja ilmoitusten tarve luvan myöntävältä viranomaiselta.
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Yleisimmät tapahtumaluvat ja käsittelyajat
Hakemus / ilmoitus

Hakemus toimitetaan

Luvan myöntäjä

Alueen käyttölupa, pienet tapahtumat
(aukiot, puistot, katualueet)

E-lupahakemus / Palvelupiste Hannikainen

Alueen käyttölupa, suuret tapahtumat
(aukiot, puistot, katualueet)

E-lupahakemus / Palvelupiste Hannikainen

Alueen käyttölupa
(liikunta-alueet, urheilukentät, Hippos)

Liikuntapalvelut liikunta.varaukset[a]jyvaskyla.fi

Elintarvikelupa, tupakointi, myynti

Ympäristöterveydenhuolto /
Palvelupiste Hannikainen

Meluilmoitus (äänentoistolaitteiden
käyttö)

E-lupahakemus / Palvelupiste Hannikainen

Kaupunkirakennepalvelut
/ Ympäristöterveydenhuolto
Kaupunkirakennepalvelut
/ Ympäristönsuojelu

Jätehuollon ilmoitus

Ympäristönsuojelu / Palvelupiste Hannikainen

Kaupunkirakennepalvelut
/ Ympäristönsuojelu

1 kk

Tilapäisrakenteet yli 2 vk / toimenpidelupa

E-lupahakemus / Palvelupiste Hannikainen

Kaupunkirakennepalvelut
/ Rakennusvalvonta

2 kk

Pelastuslaitoksen ilmoitukset, pelastussuunnitelmat

K-S Pelastuslaitos

K-S Pelastuslaitos

1 kk

Ilotulitus, pyrotekniset laitteet

K-S Pelastuslaitos

K-S Pelastuslaitos

1 kk

Kaupunkirakennepalvelut
/ Palvelupiste Hannikainen
Kaupunkirakennepalvelut
/ Liikenne- ja viheralueet
Liikuntapalvelut

Käsittelyaika
2 viikkoa
1 kk
1 kk
1 kk
1 kk

Poliisin luvat ja ilmoitukset

Sisä-Suomen Poliisi

Sisä-Suomen Poliisi

2 kk

Anniskelulupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto

1 kk

Tilapäinen sähkö

Alva-yhtiöt Oy

Alva-yhtiöt Oy

1 kk

Luvat ja ilmoitukset otetaan käsittelyyn, kun kaikki siihen kuuluvat liitteet ja selvitykset on laadittu ja
toimitettu lupakäsittelijälle. Osassa lupia on vielä päätöksen jälkeinen lainvoimaisuusaika, esim. poliisi
voi myöntää luvat aikaisintaan vasta kun maanomistajan lupa on lainvoimainen. Osa viranomaisista
voi ottaa hakemuksensa kuitenkin käsittelyyn jo silloin, kun maanomistajan puolelta lupa on varmistumassa.

5.1 Viranomaistapaamiset ja -tarkastukset
Suurista tapahtumista sekä tapahtumista, jotka järjestetään ensimmäistä kertaa, on
suositeltavaa järjestää viranomaispalaveri. Palaveriin kutsutaan kaikki tarvittavat lupakäsittelijät yhtä aikaa koolle ja käydään yhdessä läpi mm. järjestäjän laatimaa tapahtuma-alueen suunnitelmakarttaa sekä turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia. Tapahtuman luonteen mukaan tapaamiseen osallistuvat mm. poliisi, anniskelu- ja pelastusviranomainen, ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon edustajat sekä
liikenteen suunnittelusta vastaava taho.
Viranomaispalaverin järjestämiseen voit pyytää apua tapahtuma-alueen luvan myöntäjältä.
Lisätietoa: Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025,
palvelupistehannikainen (at) jyvaskyla.fi
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Ennen tapahtuman alkua (suuret tai muuten merkittävät tapahtumat) tapahtumaalueella järjestetään alueen käyttöönotto ja viranomaistarkastus, johon viranomaiset osallistuvat intressiensä mukaisesti. Tarkastuksen koolle kutsumisesta vastaa tapahtumajärjestäjä. Tapaaminen on sovittava hyvissä ajoin, jotta kaikki tarvittavat viranomaistahot pääsevät paikalle. Tarkastuksessa käydään läpi mm. tapahtuma-alueen rakenteet, jätehuollon järjestäminen, turvallisuusriskit ja liikennejärjestelyt.

5.2 Maanomistajan lupa
Tapahtumat tarvitsevat maanomistajan luvan (alueen käyttölupa tapahtumalle). Alueen käyttölupa tarvitaan, jos esim. tapahtuma rajaa alueen yleistä käyttöä tai tapahtuma edellyttää toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai tarvitaan erityisiä liikennejärjestelyjä (pelastuslaitoksen ja poliisin luvat). Alueen käyttöluvan antaja riippuu siitä, kenen omistamalla maalla tapahtuma järjestetään. Luvat käsitellään
aina harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti.
Suuremmissa tapahtumissa lähes poikkeuksetta maanomistajan luvan lisäksi tulee
laatia ilmoitukset pelastuslaitokselle ja poliisille. Luvilla ja ilmoituksilla on erilaiset käsittelyajat. Lupapäätöksistä peritään voimassa olevat maksut.
5.2.1 Käyttölupaa ei tarvita
Lupaa ei tarvita lyhytaikaisiin tai esimerkiksi yksityishenkilön järjestämiin pienimuotoisiin tilaisuuksiin (merkkipäivät, polttarit yms.). Tapahtumapaikan voi kuitenkin varata ko. käyttöä varten. Jos järjestää tapahtumaa ravintolaan tai muuhun tilaan, jossa
on pysyvä henkilökunta, lupia ei yleensä tarvita.
5.2.2 Maanomistustiedot (keneltä kysyä lupaa)
Alueiden maanomistajia voi tiedustella Palvelupiste Hannikaisesta, p. 014 266 5025,
palvelupistehannikainen (at) jyvaskyla.fi
Kaupungin omistamat alueet
Kaupunki vuokraa omistamiaan alueita tilapäisesti tilaisuuksien ja tempausten järjestämistä varten. Yleiset alueet ovat kaupungin eri toimijoiden hallinnoimia ja alta löydät alueisiin liittyviä lisä- ja yhteystietoja.
Lisätietoja alueiden käyttöluvista:
jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/luvat/alueen-kayttolupa
Kävelykatu (Kauppakatu välillä Kilpisenkatu – Aren aukio)
Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025, palvelupistehannikainen (at) jyvaskyla.fi
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Tapahtumapaikan esittely: www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/tapahtumapaikat/ulkotilat
Promootiopaikat (yksittäiset esittelypaikat): https://www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/vinkkeja-markkinointiin/promootiot-ja-banderollit
Liikuntapuistot ja palloilukentät:
liikunta.varaukset (at) jyvaskyla.fi
jyvaskyla.fi/liikunta/paikat/varaukset
Leikki ja toimintapuistot (perhepuistot):
www.jyvaskyla.fi/ymparisto/viheralueet/tutustu-viheralueisiin/leikkipuisto/leikkipuistojen-esittelyt
Puistot
www.jyvaskyla.fi/ymparisto/viheralueet/tutustu-viheralueisiin/puistot
Koulujen kentät:
Koulujen rehtorit
www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus-jyvaskylassa/koulut
5.2.3 Maksut (kadut, puistot, torit, aukiot ja satamat, metsät ja vesialueet)
Luvan maksullisuus määräytyy tapahtuman luonteen ja laajuuden perusteella. Joissakin tapauksissa lupa on maksuton, esim. kävijämääriltään pienehköt ilmaistapahtumat.
Maksu muodostuu mm.
•
•
•

luvan käsittelymaksusta, joka sisältää mahdollisten liikenteenohjaus- ja opastussuunnitelmien tarkastamisen
valvontamaksusta, joka määräytyy paikalla tehtävien valvontakäyntien määrän mukaan
kaupallisilta tapahtumilta perittävästä alueen vuokrasta.

Tapahtumaluvan maksut ja niiden perusteet määräytyvät luvan myöntämisen aikana
voimassa olevan hinnaston mukaan. Lisätietoa jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tapahtumalupataksa.pdf
5.2.4 Kilpailuiden järjestäminen maasto- ja vesialueilla
Maastoliikenne
Kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseen maastossa tai vesialueilla on maanomistajan luvan lisäksi haettava rakennus- ja ympäristölautakunnan lupa. Maastolla tässä
yhteydessä tarkoitetaan jääpeitteistä vesialuetta tai maa-aluetta, joka ei ole tie ja
jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen.
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Vesiliikenne
Kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseen on haettava vesialueen omistajan luvan lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunnan lupa.
Moottorivenekilpailut ja harjoitukset:
jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/lupa-ja-ilmoitusasiat
Lisätietoa: ympäristötarkastaja p. 014 266 5172
5.2.5 Meluilmoitus, äänentoistolaitteiden käyttö
Jo tapahtumaa suunniteltaessa tulee huomioida ympäristöön kohdistuva melurasitus. Äänentoistolaitteiden käyttäminen edellyttää yleensä meluilmoituksen tekoa.
Meluilmoituksen tarpeellisuuden arvioi tapahtuman järjestäjä ja se arvioidaan melutason, asutuksen etäisyyden ja ajankohdan perusteella. Ilmoitus tehdään vähintään
30 vuorokautta ennen tilaisuutta. Päätöksestä peritään voimassa oleva maksu.
Lisätietoja: Ympäristötarkastaja p. (014) 266 5175 tai palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 5025
Katso myös: www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/luvat/musiikki-ja-muu-aanentoisto

5.3 Poliisin luvat ja ilmoitukset
5.3.1 Yleisötilaisuuden järjestäminen
Yleisötilaisuus on kyseessä silloin, kun tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä nimenomaista kutsua tai kuulumista johonkin tiettyyn yhteisöön. Ilmoitus yleisötilaisuuden
järjestämisestä on tehtävä aina, kun järjestäjä katsoo tapahtuman edellyttävän järjestyksenvalvojan tai yleisellä tiealueella toimivan liikenteenohjaajan läsnäoloa.
Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille. Ilmoitus on
tehtävä vähintään 5 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista, mutta etenkin suurten yleisötilaisuuksien järjestäjien tulee olla yhteydessä poliisin lupapalveluun huomattavasti aikaisemmin, kuukausia tai vähintään viikkoja ennen tilaisuutta.
Yleisötilaisuusilmoituslomake löytyy poliisin Internet-sivuilta:
https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet
5.3.2 Liikenteenohjaajat ja tien tilapäinen sulkeminen
Liikenteenohjaajien asettamisesta ja tien tilapäisestä sulkemisesta yleisötilaisuuden
vuoksi tulee tehdä hakemus poliisin lupapalveluun. Poliisi määrää liikenteenohjaajat
tehtäväänsä ja tekee tienpitäjää kuultuaan päätöksen tien tilapäisestä sulkemisesta.
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Nopeuskilpailuja varten luvan tien sulkemiseen asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle myöntää kunnanhallitus, muiden teiden osalta poliisi. Rallikilpailua varten
sulkulupahakemus tulisi jättää poliisille noin 2,5 kuukautta ennen kilpailua.
5.3.3 Järjestyksenvalvonta
Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen myöntää hakijan kotikunnan
poliisilaitos.
Järjestyksenvalvojia vaaditaan yleensä yksi järjestyksenvalvoja 50 ihmistä kohden
riippuen tapahtuman luonteesta.
5.3.4 Poliisille tehtävät ilmoitukset
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulkotapahtuma yleisellä paikalla
Suuri tapahtuma (useita satoja osallistujia)
Erityisryhmille suunnattu tilaisuus
Myöhäisiltaan tai yöhön kestävä tapahtuma (klo 22 jälkeen)
Tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (yli 200 henkilön tilaisuus)
Ilotulitusnäytös
Rallikilpailut tai tien sulkeminen
Tapahtumat missä järjestetään anniskelua

Lisätietoa: https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet

5.4 Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat
5.4.1 Pelastuslaitoksen luvat ja ilmoitukset
Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tapahtumassa ja laadittava pelastusviranomaisille pelastus- ja turvallisuussuunnitelma.
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden
vaarat ja riskit. Pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tapahtuman turvallisuussuunnitelmaa.
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Turvallisuussuunnitelma on pelastuslain
(379/2011) 16 §:n mukaan tehtävä jokaisesta tapahtumasta ja suunnitelman laajuus suhteutetaan tapahtuman kokoon ja
resursseihin. Turvallisuussuunnitelman
lähtökohtana on kartoittaa mahdolliset
riskit etukäteen ja ennaltaehkäistä ne
mahdollisimman hyvin.
Pelastussuunnitelman laatimisen kriteerit
•
•
•
•
•
•

Henkilölukumäärä on vähintään 200
Yleisönä on erityisryhmä: pienet lapset, vanhukset, liikuntarajoitteiset ym. yli
100 henkilöä
Käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita
Tapahtuma järjestetään sisätilassa, jota ei ole suunniteltu yleisötapahtumiin
ja yleisömäärä on yli 100 henkilöä
Tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
Tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

Pelastussuunnitelman tarpeellisuus ja muut tarvittavat luvat tulee varmistaa ko. alueen pelastuslaitokselta: kspela.palotarkastus(at)jkl.fi
Suunnitelma tulee toimittaa 14 vuorokautta ennen tapahtumaa pelastusviranomaiselle
Keski-Suomen pelastuslaitoksen ohjeet yleisötilaisuuksiin
Keski-Suomen pelastuslaitoksen ohjeet yleisötilaisuuksiin | Pelastuslaitos (keskisuomenpelastuslaitos.fi)
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja
5.4.2 Ilotulitukset
Muulloin kuin uuden vuoden aikaan tulee ilotulitteiden käytöstä ilmoittaa etukäteen
käyttöpaikkakunnan pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella laaditaan asiasta kirjallinen päätös, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa. Ilotuliteilmoitus tulee toimittaa
pelastuslaitokselle 5 vuorokautta ennen aiottua käyttöä. Suurista ilotulitusnäytöksistä tulee laatia ilmoitus poliisille. Mahdollinen meluilmoituksen tarve tulee myös
varmistaa (klo 22 – 07 muulloin kuin uudenvuoden yönä).
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5.4.3 Tapahtumat poikkeustilan aikana
Poikkeustilan, esim. koronaviruspandemian vuoksi tapahtumajärjestäjän tulee noudattaa ja vastaa voimassa olevia viranomaisten suosituksia ja määräyksiä.
Lisätietoja:
•
•
•

THL – Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
https://avi.fi/tiedotteet
Jyväskylän kaupungin voimassa olevat suositukset ja rajoitukset
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat

5.5 Kuluttajaturvallisuus
Turvallisuusasiakirja
Turvallisuussuunnittelulla toteutetaan toiminnanharjoittajan huolellisuusvelvollisuutta. Tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin ja joka voi aiheuttaa vaaraa jonkun turvallisuudelle, on palvelun tarjoajan laadittava kirjallisesti turvallisuussuunnitelma, eli turvallisuusasiakirja. Se sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja
riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Riskin voi aiheuttaa esimerkiksi ihmisten suuri määrä tai muu erityinen syy, kuten benji-hyppy, lävistyspalvelut, trampoliini tai muut palvelut, joista voi aiheutua
vaaraa.
Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista.
Turvallisuusasiakirja tulee toimittaa valvontaviranomaiselle (Turvallisuus ja kemikaalivirasto – TUKES) vain, jos viranomainen sitä pyytää. Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöön ei sisälly palvelun turvallisuusjärjestelyiden tai turvallisuusasiakirjan hyväksymismenettelyä. Lisätietoa: https://tukes.fi/asiointi/
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5.6 Elintarvikkeiden myynti
Elintarvikevalvonta suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä. Toiminnan piiriin kuuluu elintarvikkeiden turvallisuuteen ja
määräystenmukaisuuteen liittyvä valvonta.
Vähäinen elintarvikkeiden myynti
Vähäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta, jota
ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena, ei tarvitse laatia
ilmoituksia. Tällaisia toimijoita ovat esim. yksityishenkilöt,
erilaiset harrastekerhot, yhdistykset ja urheiluseurat.
Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen
Liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta tiedotetaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden paikkakuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.
Lisätietoa: jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/luvat/tuotteidenmyynti
Tapahtuman järjestäjä huolehtii yhdessä toimijoiden kanssa siitä, että muut elintarvikehygieniaan ja terveydensuojeluun vaikuttavat seikat tulevat huomioiduiksi. Näitä
ovat muun muassa talousveden saannin, viemäröinnin ja WC-tilojen sekä jätehuollon
järjestäminen. Käytettävän talousveden tulee olla säädösten mukaan tutkittua, esim.
vesilaitoksen toimittamaa vettä.
Lisätietoa: ympäristöterveystarkastaja, p. 014 266 2374

5.7 Anniskelulupa ja ilmoitus
Järjestäjän on hankittava määräaikainen anniskelulupa tapahtuma-alueelle, jos tilaisuuteen liittyy alkoholin anniskelua. Alkoholia (yli 2,8%) sisältävien juomien tarjoiluun luvan myöntää aluehallintovirasto. Hakemuksen käsittelyyn kannattaa varata aikaa 1-2 kuukautta.
Lisätietoa: Aluehallintovirasto www.valvira.fi/alkoholi/anniskelu
Jyväskylän kaupungin osalle tapahtumapaikoista on hyväksytty lupa toimia anniskelualueena tapahtumien yhteydessä. Lutakonaukiolla, Lounaispuistossa ja kävelykadulla
(rajoitettu alue ja ajankohta) anniskelusta laaditaan ilmoitus mikä tulee toimittaa
aluehallintovirastolle viim. 3 vrk ennen tilaisuuden alkua. Luvan saaminen edellyttää
aina kuitenkin, että tapahtumajärjestäjällä/toimijalla on varsinainen anniskelulupa
voimassa.
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Lisätietoa: Anniskelualueet Jyväskylässä (päätökset ja aluekartat)
www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/luvat/viranomaisluvat-jailmoitukset

5.8 Tupakkatuotteiden myyntilupa
Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynti tapahtuman yhteydessä edellyttää
vähittäismyyntilupaa, joka tuotteiden myyjän tulee hakea hyvissä ajoin.
Tupakointikiellot ja rajoitukset
Yleisötapahtumissa on voimassa tupakkalaissa määritellyt tupakointikiellot ja -rajoitukset. Lähtökohtana on, ettei kenenkään tarvitse tahtomattaan altistua tupakansavulle tapahtuman aikana.
Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja
katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan. Osaan katos- tai katsomoaluetta voidaan kuitenkin varata tupakointiin tarkoitettu tila, kunhan tupakansavu ei pääse kulkeutumaan alueen muihin osiin. Tilaisuuden järjestäjän tai ulkotilan haltijan tulee
merkitä tupakointikieltoalue ja mahdollinen tupakointiin tarkoitettu alue. Lisäksi tupakointi on sallittua tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetun alueen ulkopuolella.
Jyväskylän kaupunki on sitoutunut savuttoman toimintakulttuurin edistämiseen. Tapahtumanjärjestäjiä suositellaan järjestämään savuttomia tapahtumia, erityisesti kun
kyseessä on lasten ja liikuntatapahtumat.
Lisätietoa: ympäristöterveystarkastaja, p. 014 266 2374, www.valvira.fi/tupakka

5.9 Musiikin esittäminen
Kun tapahtumassa käytetään musiikkia, joka on tekijänoikeudellisesti suojattu, tarvitaan sen esittämiseen Teoston tai Gramexin lupa. Teosto edustaa musiikin luovia tekijöitä ja musiikinkustantajia, Gramex äänitteen tuottajia ja äänitteellä esiintyviä taiteilijoita.
Lisätietoa:
Teosto: teosto.fi/kayttajat
Gramex:
www.gramex.fi/fi/musiikin_kayttoluvat
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5.10 Liikennejärjestelyt
Mikäli tapahtuma vaatii yleisten katujen sulkemisia tai poikkeuksellista liikenteenohjausta, tulee laatia liikenteenjärjestelysuunnitelma mistä ilmenee mm. pysäköintijärjestelyt, käytettävät liikennemerkit ja puomit sekä niiden sijainti. Liikenteenjärjestelysuunnitelman voi toimittaa maa-alueen käyttölupahakemuksen yhteydessä (kaupungin yleiset alueet). Sen voi myös toimittaa erikseen Palvelupiste Hannikaiseen.
Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia riittävistä pysäköintitiloista ja liikenteenohjauksesta. Liikenteenohjaajina saavat toimia ainoastaan poliisilaitoksen tehtävään hyväksymät järjestyksenvalvojat. Poliisilaitoksen kokoontumislain perusteella antamassa määräyksessä hyväksymien liikennemerkkien sijoittamisesta ja poistamisesta
on myös huolehdittava. Tilaisuuden aikana saa käyttää vain virallisia liikennemerkkejä. Käytettävissä olevien pysäköintialueiden merkitseminen kuten autojen siirtokehotus on toimitettava paikan päälle hyvissä ajoin. Mikäli katu suljetaan pois yleiseltä
käytöltä tai liikenteeltä, laaditaan lupailmoitus poliisille.
Lisätietoa: Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 5025,
palvelupistehannikainen (at) jyvaskyla.fi
Liikennemerkit, käsiopastimet, aidat- ja
suojakaiteiden vuokraus
Trafino Oy, www.trafino.fi/
p. 014 617 477
Ramirent Oy, ramirent.fi
p. 0207502723
Ramudden Oy, ramudden.fi
p. 0503254762
5.10.1 Pysäköinti
Tapahtumanjärjestäjän on hyvä selvittää tapahtumapaikan läheisyydessä sijaitsevat
pysäköintimahdollisuudet ja tiedottaa niistä kävijöille jo tapahtumamarkkinoinnin yhteydessä, esim. järjestäjän nettisivuilla. Jyväskylän kaupungissa on voimassa aluepysäköintikielto, joka sallii pysäköinnin ainoastaan merkityillä pysäköintipaikoilla.
Pysäköintipalveluja voi tiedustella: Jyväs-parkki Oy, p. 020 743 6830,
palvelu(at)jyvas-parkki.fi https://jyvas-parkki.fi/
5.10.2 Linja-autopysäköinti
Linja-autoille löytyy pysäköintipaikkoja mm. Lutakon satamasta (Kioskin ja tilauslaivalaiturin välissä), Gummeruksenkadulta, Harjukadulta sekä Lyseonkadulta.
Keskustan liikennekartta (L-merkintä): https://kartta.jkl.fi/docs/Liikennekartta.pdf
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5.11 Väliaikaisrakenteet
Rakenteet ja rakennelmat
Ulkotapahtumia järjestettäessä voidaan pystyttää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia tai rakennelmia ilman rakennusvalvonnan lupaa, mikäli ne ovat
paikallaan ja käytössä enintään kaksi viikkoa. Rakenteet tulee olla pystytetty niin hyvin,
että ne kestävät yllättävätkin sääilmiöt, kuten ukkosmyrskyn. Rakennusvalvonnan viranomainen suorittaa kuitenkin rakennelmien katselmuksia tapahtumiin, mikäli jokin
viranomaistaho kuten poliisi tai pelastuslaitos pyytää virka-apua.
Lupa ulkotapahtumien rakentamiselle tarvitaan, jos yleisötelttoja tai muita vastaavia
siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia on paikallaan yli kaksi viikkoa. Tällöin tulee tapahtumajärjestäjän ottaa yhteys rakennusvalvontaan.
Sisätiloissa järjestetyn tapahtuman tilapäisillä rakenteilla ei saa heikentää poistumisteiden käytettävyyttä tai opasteiden havaittavuutta. Kokoontumistilan hyväksyminen
tapahtuu yleensä palo-, poliisi-, terveys- ja
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa yhteistyössä. Viranomaiset suorittavat usein
myös yhteistarkastuksen tapahtumapaikalla
ennen tapahtuman alkua.
Tapahtumanjärjestäjän tulee huomioida mm. seuraavat asiat
•
•
•
•
•

Henkilöturvallisuus
Teltoissa ja rakennelmissa on oltava yleisömäärään nähden riittävästi opastettuja poistumisreittejä ja alkusammutuskalustoa
Teltat on kiinnitettävä tukevasti maahan
Tapahtumien jälkeen kaikki rakennukset ja rakennelmat on poistettava viipymättä ja tapahtuma-alue siistittävä
Rakennelmien pystytyksestä vastaa usein niiden valmistaja ja tekijä, mutta
vastuu niiden kestämisestä ja turvallisuudesta on tapahtumanjärjestäjällä

Lisätietoa: Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025,
palvelupistehannikainen (at) jyvaskyla.fi

5.12 Tapahtuman jätehuoltosuunnitelma
Tapahtuman järjestäjän tehtävänä on laatia suunnitelma jätehuollon järjestämisestä
aina kun tapahtumassa syntyy paljon roskia tai jätettä, tapahtuman lupaehdoissa sitä
edellytetään tai viranomainen sitä erikseen pyytää. Yksikään tapahtuma ei ole roskaton, joten jonkinlainen suunnitelma tai muistio jätesuunnitelmasta olisi hyvä laatia.
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Suunnitelmassa selvitetään mm. seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kuka vastaa jätehuollosta ja siivouksesta
Miten usein alue siivotaan
Kuinka paljon roska-astioita on varattu
Miten/minne jäteastiat sijoitetaan
Jos roska-astiat täyttyvät ennenaikaisesti, miten toimitaan
Kuka on astioiden tyhjennyksistä vastaava jätehuoltoyritys
Milloin alueen loppusiivous on hoidettu
Jätehuoltosuunnitelma on hyväksytettävä jätehuollon valvontaviranomaisella
ennen tilaisuuden järjestämistä ja se tulee toimittaa viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa.
Suunnitelma toimitetaan osoitteeseen palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi
tai Ympäristönsuojelu/Jyväskylän kaupunki, PL 233, 40101 Jyväskylä

Lisätietoa: ympäristötarkastaja p. 014 266 5173

6 Tapahtuman aikana
6.1 Sähkön ja veden tarve
Tilapäinen sähkö
Jyväskylän kaupungilla on varattu tapahtumia varten sähkönjakelupisteitä Kauppakadulla, Kirkkopuistossa, Lounaispuistossa, Tourujoen puistossa ja Lutakossa. Niiden
käytöstä on mahdollista sopia Jyväskylän kaupungin kanssa.
Tilapäistä tapahtumasähköä voi tiedustella Alva Oy:n energiayhtiöstä. Tilapäisestä
sähköntarpeesta kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen, jotta voidaan selvittää liittymän toteutuksen edellytykset. Kaikkialle Jyväskylän alueelle ei aina voida taata tapahtumasähkön saatavuutta. Huomioi, että tilapäissähkön toimitusaika on noin 3
viikkoa. Lisätietoa: www.alva.fi/kuluttajille/rakentajille/sahko/
Vesi
Jos tapahtumassa on elintarvikkeiden myyntiä tai anniskelua, on alueelta saatava
myös vettä. Veden saatavuudesta neuvotellaan tapahtumapaikan haltijan kanssa. Jos
vesipiste puuttuu alueelta, on vesi tuotava paikalle esimerkiksi vesisäiliöissä.
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Jyväskylän kaupungin osassa tapahtumille soveltuvilla alueilla on tarjolla
myös vesipisteitä esim. Lutakon satamassa.
Lisätietoa: Palvelupiste Hannikainen,
p. (014) 266 5025,
palvelupistehannikainen (at) jyvaskyla.fi

6.2 Esitystekniikka
Äänentoistolaitteiden käyttö on usein tarpeen lähes jokaisessa tapahtumassa. Niiden
käyttöä varten on selvitettävä mm. sähkön riittävyys. Äänentoistolaitteiden käyttö
edellyttää usein myös meluilmoituksen tekemistä (ulkotapahtumat).
Tapahtuman suunnittelussa ja tapahtumapaikan valinnassa on hyvä huomioida myös
muu tarvittava tekniikka ja miten niiden toteuttaminen ja käyttäminen onnistuvat kyseissä tilassa, esim. tietoliikenneyhteydet, valaistus, kuvatekniikka (valkokankaat,
näytöt), esiintymislavat (lavaelementit) sekä muut erikoistehosteet. Suunnitelmat
kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja varmistaa, että laitteet ovat ajoissa paikan päällä (rakentaminen ja purkuajat) ja testata niiden toimivuus.
Tietoliikenneyhteyksistä on suositeltavaa ottaa selvää etukäteen. Esim. WLAN-verkkoyhteyksiä on tarjolla yleensä hotelleilla, mutta vierailijaverkkoja voi olla muuallakin.

6.3 Tapahtuman ympäristö
Tapahtumajärjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman siisteydestä. Ulkoilmatapahtuman suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivä luonto ja rakennukset.
Myyntikojut ja -teltat sijoitetaan ensisijaisesti koville pinnoille. Yleisö ohjataan liikkumaan käytäviä pitkin. Jos nurmikoille joudutaan sijoittamaan kojuja tai telttoja, on
niiden alustat ja myyntikojujen edustat suojattava pressuilla tai suojalevyillä.
Pysäköinti on sallittua vain tarkoitusta varten varatuilla ja luvallisilla paikoilla. Nurmikoille pysäköintiä ei sallita. Nurmikoille ei saa ajaa edes rakenteita pystytettäessä
muuten kuin asentamalla suojalevyt, esimerkiksi riittävän paksusta ﬁlmivanerista.
Kasvillisuutta, kuten puita, nurmikoita, pensaita ja kukkaryhmiä ei saa vahingoittaa.
Suojauksessa voi tarvittaessa käyttää aitoja.
Lisätietoa: Palvelupiste Hannikainen, p. (014) 266 5025,
palvelupistehannikainen (at) jyvaskyla.fi
Siisteys ja jätehuoltosuunnitelma
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Järjestäjä on vastuussa alueen siisteydestä ja jätehuollon järjestämisestä. Tapahtuma-alueella tulee olla tarpeellinen määrä roska-astioita ja niiden riittävästä tyhjennyksestä on huolehdittava. Aluetta tulee myös siivota tarvittaessa tapahtuman aikana. Siisti yleisilme luo viihtyisyyttä ja ehkäisee roskaantumista. Järjestäjän on huolehdittava myös, että kaikki tapahtuma-alueella työskentelevät saavat ohjeet jätteiden lajittelusta esimerkiksi yhteisessä infotilaisuudessa.
Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia. Jätteiden lajittelupisteitä tulee olla sen mukaisesti mitä arvioidaan tapahtumassa syntyvän. Kuivajäteastioiden lisäksi tulee olla jäteastiat hyötyjätteille: bio-, lasi-, metalli-, paperi- ja
pahvijätteelle, jos niitä arvioidaan tapahtumassa syntyvän. Jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa sovitaan jäteastioista, käymälöistä ja niiden tyhjennyksistä.
Lisätietoa: Mustankorkea Oy (alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö) mustankorkea.fi/
Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä: jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/hyvin-suunniteltu-puoliksi-tehty

6.4 WC-tilat
Tapahtumapaikalla on oltava riittävä määrä wc-tiloja sekä naisille että miehille. WCtilat on sijoitettava eri puolille tapahtuma-aluetta ja alueelle on laitettava opasteita
niiden sijainnista. Käymälöissä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai muu riittävä käsihygienian mahdollisuus. Nykyisin suosituksi
ratkaisuksi on noussut myös kaikille sukupuolille avoimet Unisex-vessat.
Käymälöitä varataan yleensä vähintään alla olevan taulukon mukaisesti (ohjeellinen):
Kävijämäärä
alle 50
51 – 250
251 – 500
501 – 750
751 – 1000
1001 – 2000

WC naisille
1
2
3
5
6
10

WC miehille
1
2
3
4
5
9

Näistä liikuntaesteisille
1
1
1
1
1
2

Lisätietoa: www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/rakentaminen
Jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa sovitaan käymälöistä ja niiden tyhjennyksistä.
Alueiden jätteenkuljetusurakoitsijoiden yhteystietoja voi tiedustella
Mustankorkea Oy:stä, https://mustankorkea.fi/
p. 010 325 3900, asiakaspalvelu (at) mustankorkea.fi
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6.5 Ensiapu
Tapahtumajärjestäjä on vastuussa ensiapuvalmiudesta ja lisäavun hälyttämisestä. Ensiapuvalmiuden taso riippuu tapahtuman luonteesta ja kävijämäärästä. Pienissä ja
vähäriskisissä tapahtumissa ei erillistä ensiapuryhmää tarvita, mutta tällöinkin tapahtuma-alueella on oltava välineet ensihoidon järjestämiseen.
Suurissa tapahtumissa on oltava turvallisuuspäällikkö, joka toimii pelastus- ja ensihoitoviranomaisten yhteyshenkilönä ja laatii heidän kanssaan hälyttämisohjeet ja ensiapusuunnitelman. Ensiapuhenkilöstön määrässä ja koulutuksessa tulee erityisesti
ottaa huomioon tapahtumaan mahdolliset liittyvät erityisriskit kuten extremelajit,
autourheilu, vaikeat maasto- ja sääolosuhteet jne. Myös ensiapuvälineet tulee laadultaan ja määrältään suhteuttaa tapahtuman luonteeseen. Suomen Punaisesta Rististä voi tilata ensiapu- ja ensihoitopalveluita sekä tilaisuuksien riskikartoitusta.
Lisätietoa: Jyväskylän aluetoimisto p. 020 701 2841,
lansisuomi.jyvaskyla (at) punainenristi.fi

Opasteet

6.6

Tapahtuman opasteissa täytyy huomioida tapahtumaan saapuminen, tapahtuma-alueella oleminen ja alueelta poistuminen. Hyvät opasteet ovat selkeitä ja niiden tekstit
ovat riittävän suuria. Yhdenmukaiset ja tyylikkäät opasteet parantavat tapahtuman
yleisilmettä ja viestittävät laadukkaasta tapahtumasta.
Olennaisia opasteita ovat mm.
•
•
•
•
•
•
•

Paikoitusjärjestelyt
Lipunmyynnin sijainti
Tapahtuma-alueen palvelut
Poistumistiet
WC-tilojen sijainnit
Infopisteet
Tupakointialueet

6.7 Löytötavarat
Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava tapahtuma-alueen löytötavaroista ja suunniteltava niiden vastaanottaminen, säilytys sekä poliisille eteenpäin toimittaminen.
Jyväskylän poliisiaseman löytötavaratoimisto
Urhonkatu 1, 40100 Jyväskylä, p. 0295 414 706,
jyvaskyla.loytotavara.sisa-suomi (at) poliisi.fi
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Suomen löytötavarapalvelu
Ailakinkatu 5 E, 40100 Jyväskylä, p. 0600 03393 (maksullinen puhelinpalvelu),
loytotavara.net

7 Tapahtuman jälkeen
7.1 Tapahtuman purkaminen
Tapahtuman päätyttyä on vielä monta asiaa tehtävänä. Tapahtumajärjestäjän tulee
huolehtia tapahtumapaikan siivouksesta sekä mahdollisen esiintymislavan ja muiden
rakenteiden purkamisesta, vuokra- ja lainavälineiden palauttamisesta, mainosten
poistamisesta jne. Ennen tilaisuutta sovitaan kuka vastaa purkamisesta ja millä aikataululla.

7.2 Tapahtuman arviointi
Tapahtuman jälkeen on syytä käydä
läpi, missä asioissa onnistuttiin ja
missä on parantamisen varaa. Arviointi kohdistuu toimintaan ja toimenpiteisiin.
Tapahtumasta vastaavat henkilöt analysoivat palautteen, jotta tehdyt virheet voidaan korjata ennen seuraavan tapahtuman suunnittelua. Huolellinen raportointi on
kullanarvoista tietoa seuraavaa tapahtumaa järjestettäessä.
Arviointitilaisuuteen on hyvä kutsua kaikki tapahtuman järjestämiseen osallistuneet
tahot: oma väki, yhteistyökumppanit ja talkooväki. Näin kaikki voivat kertoa, missä
asioissa onnistuttiin ja missä voitaisiin parantaa. Tällaisella yhteistyöllä saadaan aikaan merkittävää kehittymistä suunniteltaessa seuraavan vuoden tapahtumaa. Arviointi voidaan toteuttaa myös palautekyselyllä. Jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa
on hyvä päättää arvioinnin aikataulusta, kenelle palautteen keruu kohdistetaan ja miten palaute kootaan.
Anna palautetta Jyväskylän kaupungille
Jyväskylän kaupunki kerää alueella järjestetyistä tapahtumista palautetta. Tapahtumatoimintaa halutaan näin kehittää entistä paremmaksi. Suurten tai muuten merkittävien tapahtumien järjestäjille toimitetaan tapahtuman jälkeen kysely sähköpostitse, johon palautetta on mahdollista antaa. Palautetta voi antaa myös kaupungin
Palaute-sivuston kautta: https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback/fi/Feedback/21-Asiointi%20ja%20neuvonta (valitse aiheeksi Tapahtuman järjestäminen).
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8 Jälkimarkkinointi
Kiitoksen ilmaiseminen työntekijöille ja yhteistyökumppaneille on aina tarpeen.
Konkreettisilla toimenpiteillä voidaan varmistaa, että talkooväkeä on jatkossakin.
Myös yhteistyökumppaneiden muistaminen ja kiittäminen tulee suorittaa mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen. Jos järjestät kiitostilaisuuden, saattaa jokin kiitoslahja tilaisuudesta olla paikallaan ja toimia samalla myös hyvänä jälkimarkkinointina.
Yhteistyökumppaneita voi kiittää myös esimerkiksi sähköpostitse ja tapahtuman osallistujia nettisivujen kautta.
Tapahtuman sosiaalinen media kannattaa pitää mukana vielä pitkään tapahtuman
jälkeenkin, varsinkin jos kyse on toistuvasta tapahtumasta. Kaikenlaiset kontaktipyynnöt ja lisätietokyselyt kannattaa huomioida heti tapahtuman jälkeen. Tapahtuman
jälkihoito tulisi aloittaa viimeistään kolme päivää tapahtuman jälkeen ja se kannattaa
suunnitella ja nimittää vastuuhenkilö.

9 Tapahtumajärjestäjän muistilista
8-12 kk tapahtumaan
• Tapahtuman suunnittelu
• Tapahtuman organisaatio (projektipäällikkö, vastuualueiden jako)
• Paikka- ja tilavauraus
• Budjetointi, avustusmahdollisuuksien selvittäminen
• Yhteistyökumppaneiden, sponsoreiden ja tapahtumatukien haku
6-8 kk tapahtumaan
• Ohjelman suunnittelu ja aikataulutus
• Esiintyjien ja juontajan varaaminen
• Rakenteiden ja tekniikan varaaminen
• Tapahtuma-alueen suunnittelu, karttojen teko
• Markkinoinnin ja tiedotuksen suunnittelu, lippujen ennakkomyynti
4-6 kk tapahtumaan
• Viranomaistapaaminen
• Budjetin tarkistus
• Työntekijöiden palkkaaminen
• Markkinointi käynnistyy
1-3 kk tapahtumaan
• Luvat ja ilmoitukset
• Vakuutukset
• Ohjelman viimeistely, painomateriaalit
• Tiedotus alueen asukkaille ja yrityksille
• Tapahtumapäivän työtehtävien jako
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•
•

Turvallisuus ja riskienhallinta, järjestyksen valvonta
Siisteys- ja ympäristöasiat

Tapahtuman aikana
• Sähkön ja veden tarve
• Esitystekniikka
• Siisteys ja jätehuolto
• Ensiapu
• Opasteet
Tapahtuman jälkeen
• Rakenteiden purkaminen, siivous
• Tavaroiden palautukset
• Laskujen maksaminen
• Budjetin toteuma (tulot ja menot)
• Palautekeskustelut ja palautteen hyödyntäminen
• Jälkimarkkinointi

10 Yhteystiedot
Tapahtumatoiminta
Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen
p. 050 344 6496
jaana.ruponen (at) jyvaskyla.fi
Tapahtumaluvat ja –paikat (ulkoalueet)
Asiakaspalvelupäällikkö
Anne Haukkaniemi
p. 040 840 6460
anne.haukkaniemi (at) jyvaskyla.fi
Visit Jyväskylä Region
Matkailuneuvonta
p. 014 266 0113
matkailu (at) jyvaskyla.fi
visitjyvaskyla.fi
Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt
Palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 5025
palvelupistehannikainen (at) jyvaskyla.fi
jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/palvelupiste-hannikainen
Jyväskylän kaupungin yhteystiedot
jyvaskyla.fi/info/yhteys

