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Tuusulan tapahtumajärjestäjän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa tapahtuman järjestämisestä 
Tuusulassa. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki järjestelyt sekä 
tarpeelliset luvat ja ilmoitukset on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua.  
 
Tämä opas on laadittu Tuusulan kulttuuripalveluiden toimesta. Otamme mielellämme vastaan 
palautetta oppaasta. Ota rohkeasti yhteyttä!  
 

Tuusulan kulttuuripalvelut  
p. 040 314 3436/ 040 314 3435 
kulttuuri@tuusula.fi 
www.tuusula.fi/kulttuuri 
 
 
 

 

Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa! 

 
 
 
 
 
 

mailto:kulttuuri@tuusula.fi
http://www.tuusula.fi/kulttuuri
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Tapahtuman ideoinnin tarkoituksena on löytää paljon erilaisia ajatuksia ja ehdotuksia, joita 
voidaan tarvittaessa karsia pois. Ideointivaiheessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kuten 
ajatuskarttaa tai aivoriiheä. Anna mielikuvituksen lentää! Tapahtuman suunnittelu kannattaa 
aloittaa ajoissa, sillä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! 

 

Miksi tapahtuma järjestetään? 

Minkälaista ohjelmaa siellä olisi tarjolla? 
Missä tapahtuma järjestetään? 

Mikä on tapahtuman ajankohta ja kesto? 
Kenelle tapahtuma on suunnattu? 

Miten työryhmä toimii, minkälaiset resurssit ovat käytössä? 
Millaisen mielikuvan haluamme antaa yhteisöstämme 

 ja yhteistyökumppaneistamme? 
 

Tuusulassa on erilaisia ja eri kohderyhmille suunnattuja tapahtumia ympäri vuoden. Ennen 
tapahtuma-ajan päättämistä kannattaa tarkistaa eri tietolähteistä onko alueella päällekkäisiä 
tapahtumia.  
 
Yhteistyö muiden toimijoiden, järjestäjien ja yhdistysten kanssa voi myös olla hyvä idea. Ole 
rohkeasti yhteydessä muihin järjestäjiin ja tehkää yhdessä suurenmoinen tapahtuma. Mikäli sinulla 
on hyvä idea esimerkiksi toteutettavaksi Tuusula viikolla — ole rohkeasti yhteydessä järjestäjään! 
Lisätietoa Tuusulan vuosittaisista tapahtumista saat kulttuuritapahtumat sivuilta sekä Tuusulan 
kunnan tapahtumakalenterista!  
 

Tilaisuuden järjestäjällä on vastuu tapahtumasta ja sen turvallisuudesta.  
 
Tapahtumanjärjestäjä: 

 vastaa kaikista liikennejärjestelyistä ja turvatoimenpiteistä sekä mahdollisista tapahtuman 
vaatimista ilmoituksista ja luvista viranomaisille 

 vastaa tilaisuuden kustannuksista mm. ohjelmisto, tapahtumatekniikka, järjestysmiehet 
jne.  

 tekee alueen loppusiivouksen samaan tilaan kuin alue oli ennen tapahtumaa. Alue tulee 
pitää siistinä myös tapahtuman aikana. 

 vastaa mahdollisista vahingoista. Viheralueiden käyttö myynti-, liikenne- tai 
pysäköintipaikkana on ehdottomasti kielletty. 

 huolehtii, että toiminta ei haittaa ajoneuvo- ja jalankulkijaliikennettä 

 huolehtii, että toiminta ei haittaa pelastusajoneuvojen kulkua 
 huolehtii, että tilaisuus ei kohtuuttomasti häiritse ympäristöä

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1429
https://www.tuusula.fi/kalenteri/index.tmpl?sivu_id=2615&redir=1&
https://www.tuusula.fi/kalenteri/index.tmpl?sivu_id=2615&redir=1&
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Tuusulassa on useita tapahtumapaikkoja, siksi paikan valinnassa onkin hyvä pohtia muutamaa 
asiaa. Alkuun on hyvä miettiä tapahtuman luonteeseen soveltuvaa tapahtumapaikkaa. On hyvä 
myös pohtia tapahtuman kohderyhmä, tapahtuma-aika sekä miten kävijät ovat tavoitettavissa. 
Tapahtumapaikan valinnassa on myös huomioitava mahdollinen meluhaitta sekä 
vuokrakustannukset.   
 
Tapahtumapaikkaa valittaessa kannattaa miettiä miten toiminnot sijoitetaan alueelle, ja mitä 
lisäpalveluita mahdollisesti tarvitaan. Miten on esimerkiksi wc-tilat, opasteet ja pysäköinti 
järjestetty alueella ja onko paikalle mahdollista saada sähköä.  Tapahtumapaikasta on hyvä piirtää 
kartta. Suurempien tapahtumien (yli 200 kävijää) tapahtumakarttaan on merkittävä tapahtuman 
rakenteet, toimipaikat, poistumistiet, ensiapupiste sekä alkusammutuskaluston sijainti. 
 

Tuusulan kunnalla on erilaisia tiloja, joita voit varata tapahtuma-, harrastus- tai 
kokoontumiskäyttöön. Tuusulan kunnan vuokrattavat tilat sivustolle on koottu mm. Tuusulan 
alueen liikunta-, nuoriso-, koulu-, päiväkoti-, perhekeskus-, kokoustilat sekä kirjastojen ja 
seurakunnan tilat. Sivustolta löytyy myös tiedot Tuusulan kunnan Pop Up -tilasta sekä yksityisiltä 
vuokrattavista tiloista.  Tilavaraus-sovelluksesta löydät kattavasti erilaisia tiloja Tuusulassa.  
 

Tuusulan kunnan yleiset alueet ovat aktiivisessa kuntalaisten käytössä. Yleisellä alueella 
tarkoitetaan asemakaavassa katualueeksi, toriksi, virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi 
osoitettua kunnan toteutettavaksi tarkoitettua aluetta. Yleisten alueiden käyttö edellyttää yleensä 
aina alueen käyttölupaa kunnan kanssa. Yleisille alueille myönnetään lupia mm. mikäli tapahtumaa 

varten tulee sulkea parkkipaikka, katu tai muu yleinen alue kokonaan tai osittain sekä mainontaan ja 
katualueen käyttöön tapahtumissa. 
 
Alueen käyttölupaa ei kuitenkaan tarvita seuraaviin tapahtumiin:  

 toritoimintaan, vaan siihen on haettava erillinen lupa Tuusulan kunnan 
Kunnossapitopäälliköltä  

Lupahakemukset tulee tehdä 21 päivää ennen suunniteltuja toimenpiteitä, Lupapiste.fi palvelussa. 
Huomioittehan, jos hakemukseen sisältyy ELY-keskuksen hallinnoimia alueita, kannattaa lupa 
hakea 1-2 kk ennen toimenpiteitä. 

Alueen käyttöluvan tekeminen on maksutonta seuraavissa tapauksissa:  
 

 Kyseessä on yleishyödyllinen toiminta. Yleishyödylliseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi 
järjestötoiminta suunnattuna nuorille, urheilujärjestötoiminta, kansalaisjärjestötoiminta ja 
koulutoiminta. Maksuttomuuteen oikeuttava yleishyödyllinen toiminta tulee olla 
korostetusti yleishyödyllistä siten, että se on suunnattu esimerkiksi tietylle erityisryhmälle 

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5165
https://www.tuusula.fi/tilavaraukset/index.tmpl?sivu_id=7618
https://www.tuusula.fi/yhteystiedot/index.tmpl?sivu_id=1003&contact_do_search=1&contact_ftv=kunnossapitop%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6#contact-search-wrapper
https://www.tuusula.fi/yhteystiedot/index.tmpl?sivu_id=1003&contact_do_search=1&contact_ftv=kunnossapitop%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6#contact-search-wrapper
http://www.lupapiste.fi/
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kuten lapsille, vammaisille tai nuorille. Pelkästään kaupalliseen toimintaan tähtäävä hanke 
ei vielä täytä yleishyödyllisyyden määritelmää. Jos hankkeen yhteydessä näkyy 
liikemerkkejä, ei yleishyödyllisyyden määritelmä täyty.  

 Lyhytaikaiset kokoontumiset, kulkueet ja niihin järjestäytymiset, samoin kuin yksityisten 
henkilöiden järjestämät pienimuotoiset ja lyhytkestoiset tapahtumat.  

 Yksityisten henkilöiden harjoittamasta myyntitoiminnasta yleisellä alueella voidaan myös 
myöntää maksuvapaus silloin, kun myyntitoiminta on pienimuotoista ja sen voidaan katsoa 
elävöittävän kaupunkikuvaa.  

 Pienimuotoinen kaupallinen taide- ja kulttuuritoiminta 
 
Muut yleisille alueille myönnettävät luvat ovat pääosin maksullisia, tarkemmat tiedot ja 
hakuohjeet tästä.  
 
Katu-tai puistoalueisiin liittyvät neuvontapyynnöt suositellaan lähettämään Lupapiste-palvelun kautta, 
tarvittaessa neuvontapyynnöt voidaan muuttaa varsinaisiksi hakemuksiksi. Ohjeet hakemusten ja 
neuvontapyyntöjen laatimiseen. 

 
Liikuntapaikat: 
Tuusulan vapaa-aikapalvelut ylläpitää liikuntapaikkoja Tuusulan kunnan alueella, joita ovat mm. 
koulujen pallokentät, lähiliikuntapaikat ja liikuntasalit. Tuusulan kunnassa sijaitsevat 
hiekkapintaiset pallokentät ovat kuntalaisten vapaassa käytössä, huomioiden kuitenkin koulujen 
työajat, jolloin ne ovat koulujen käytössä. Kentillä pelataan harvoin otteluita, eikä niissä ole usein 
sellaista toimintaa, mikä estää niiden vapaata käyttöä. Nurmikentät ovat pääsääntöisesti seurojen 
varaamia ja koulujen kentät täydentävät vapaiden, maksuttomien ja vuorottomien 
liikuntapaikkojen tarjontaa. Lisätietoja Tuusulan kunnan alueen liikuntapaikoista saat tästä.  
 
Tuusulan kunnan liikuntapaikkoja, kuten liikuntasalien varaaminen tulee tehdä sähköisen 
hakulomakkeen kautta.  
 
Hyrylän monttu (vanha kesäteatterin monttu): 
Montun vuokrauksesta vastaa Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut.  
 

Budjetin laadinta on hyvä tehdä tapahtumaa suunniteltaessa. Budjettiin listataan tulot ja menot. 
Tuloilla tarkoitetaan varoja, jotka on varattu tapahtuman käyttöön sekä mahdolliset avustukset 
yms. Menoihin taasen listataan kaikki mahdolliset kulut kuten vuokrat, palkat, rakenteet, 
lupamaksut, esiintyjät yms. Lisäksi kannattaa aina budjetoida hiukan extraa menoihin, sillä 
yllättäviä kuluja saattaa esiintyä tapahtuman kuluessa.  
 
Tuloja voidaan saada myymällä arpoja tai elintarvikkeita, avustuksilla tai vuokraamalla 
myyntipaikkoja kauppiaille. Tapahtumalle voi etsiä sponsorointia esim. alueen yrityksiltä ja 
yhteisöiltä. Sponsorointi voi olla rahallista tukea tai tuotteita. Ole rohkeasti yhteydessä oman 
alueesi toimijoihin! 
 

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7391&d=7391
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/28589.pdf?name=Asiointi_Lupapistepalvelussa%2C_neuvontapyynto
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/28589.pdf?name=Asiointi_Lupapistepalvelussa%2C_neuvontapyynto
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=2335
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1043
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1047
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1047
https://www.tuusula.fi/yhteystiedot/index.tmpl?sivu_id=1003&contact_do_search=1&contact_ftv=Kulttuurituottaja
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Tuusulan kunnassa avustuksia myöntävät kunnanhallitus sekä kasvatus ja sivistyslautakunta, 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta ja tekninen lautakunta. 
Avustushauista julkaistaan tiedot paikallislehdissä sekä kunnan viestintäkanavissa. Osa 
avustuksista tulee hakuun heti tammikuussa, suurin osa kevään aikana, osa syksyllä.  
 

Avustuksia voi myös hakea muilta tahoilta kuten säätiöiltä ja rahastoilta. Kannattaa tutustua 
Aurora tietokantaan johon on koottu suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia. 
Tietokannan kautta pääset helposti rahoittajien omille verkkosivustoille, joista voit tarkistaa 
hakuohjeet. SKR Uudenmaan rahasto tukee taiteeseen liittyviä projekteja, tapahtumia ja 
kulttuuritilaisuuksia, joiden kohde tai toteuttaja on Uudeltamaalta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8594&d=8594
https://www.aurora-tietokanta.fi/
https://www.skr.fi/fi/rahastot/uudenmaan-rahasto
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Tapahtuman järjestäjä vastaa kaikista liikennejärjestelyistä ja turvatoimenpiteistä sekä 
mahdollisista tapahtuman vaatimista ilmoituksista ja luvista viranomaisille.  
 
Tapahtuman järjestäjä vastaa mahdollisista vahingoista. Viheralueiden käyttö myynti-, liikenne- tai 
pysäköintipaikkana on ehdottomasti kielletty. Järjestäjä myös huolehtii, että toiminta ei haittaa 
ajoneuvo- tai jalankulkijaliikennettä eikä toiminta haittaa pelastusajoneuvojen kulkua.  
 

 
Sähkö: Useissa tapahtumissa tarvitaan sähkö esimerkiksi äänentoistolaitteisiin ja valoihin.  On 
hyvä huomioida, että aina tavallinen pistorasia ei riitä, vaan suuremmat laitteet vaativat 
kolmivaihevirran (16A). Lisätietoja tapahtuman sähkö, vesi ja rakenteista saat tapahtumapaikan 
vastaavalta.  
 
Vesi: Aina kun tapahtumassa on elintarvikkeiden myyntiä tai anniskelua, on paikalle järjestettävä 
myös vettä. Vesipisteiden sijainnit ja vesiasioista lisätietoja antaa tapahtumapaikasta vastaava 
taho.  
 
Yleisötilaisuuksien käymälät: Yleisötilaisuudessa on oltava riittävästi käymälöitä sekä miehille että 
naisille. Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta ja 
käyttäjien on oltava asianmukaisten näköesteiden suojassa. Alueelle on laitettava opasteet 
käymälöiden sijainnista. Käymälässä on oltava käsienpesumahdollisuus ja hygieeninen käsien 
kuivausmahdollisuus. 
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Miesten käymälöistä voidaan 50 % korvata vastaavalla määrällä virtsa-altaita. 50 cm kourua vastaa 
1 wc-paikkaa. Jos käymälöitä on käytettävissä muissa tiloissa, tapahtuma on lyhyt tai on muu 
erityinen syy, voidaan em. ohjeista poiketa tapahtumakohtaisesti. Asiasta on sovittava 
ympäristövalvonnan kanssa. Kun on kyseessä tilaisuus, joka kestää yli 5 tuntia, tai jos tilaisuudessa 
anniskellaan alkoholia, on käymälöiden määrää lisättävä. Lisätietoja Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskus.  
 
Jätehuolto: Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus huolehtia jätehuollosta tapahtuma-alueella. 
Jätehuollolla tarkoitetaan sitä, että alueella on riittävä määrä jäteastioita. Kuivajäteastioiden lisäksi 
on hyvä olla jäteastiat bio-, lasi-, metalli-, paperi ja pahvijätteelle, mikäli on oletettavaa, että 
tapahtumassa syntyy ko. jätettä. Hyvä nyrkkisääntö on, että jätettä syntyy 50-100g/kävijä, mikäli 
alueella tarjoillaan ruokaa.  Huomiothan, että jätehuoltosuunnitelma on laadittava, mikäli 
tapahtumasta aiheutuu paljon roskia ja jätettä esim. ruoka- ja juomamyynnin vuoksi. Lisätietoja 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. 
 
Tilapäiset rakenteet: Yleisötapahtumiin tarvitaan välillä tilapäisiä rakenteita, kuten telttoja, 
esiintymislavoja ja katsomoita. Kaikki tilapäisten rakenteiden sijainnit merkitään tapahtuma-
alueen karttaan.  Teltoissa ja katoksissa on oltava tarpeeksi suuret painot (betoni/vesi) ja 
tapahtuman rakenteet tulee olla pystytetty niin hyvin, että ne kestävät yllättävätkin sääilmiöt. 
Lisätietoja ja säädökset koskien tilapäisiä rakenteita löydät: Opas pelastussuunnitelman 
laadintaan.   
 
Esteettömyys: Esteettömyys on otettava huomioon tapahtumaa suunniteltaessa, sillä se 
mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen kaikille. Tapahtumissa esteettömyys saavutetaan mm. 
tapahtumapaikan sijainnin valinnalla sekä erilaisten korokkeiden ja kulkuväylien rakentamisella.  
Muistathan ilmoittaa markkinoinnissa, mikäli tapahtuma ei ole esteetön. Lisätietoja Tuusulan 
kunnan tilojen esteettömyydestä. 
 
Löytötavarat: Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava löytötavaroista ja suunniteltava niiden 
vastaanottaminen. Tapahtuman jälkeen löytötavarat on toimitettava mahdollisimman pian Itä-
Uudenmaan poliisilaitokselle. Lisätietoja löytötavara-menettelystä. 
 
Opasteet: Tapahtumanjärjestäjän kannattaa huomioida riittävät opaste-kyltit tapahtumapaikalle. 
Näitä opasteita ovat esimerkiksi wc, inva-wc, lastenhoito, ensiapupiste ja tupakointipaikka.  
 
Tienvarsi-ilmoitukset: Tuusulan kunnan alueelle saa laittaa maksullisia mainoksia ja ilmoituksia, 
kunhan niille on haettu lupa lupapiste-palvelussa. Mainoksille ja ilmoituksille tarvittavat luvat 
kannattaa hakea alueen käyttöluvan yhteydessä, jolloin tarvitaan vain yksi lupa ja siitä menee yksi 
maksu. Tuusulan kunnan hakuohjeet ja taksat.  
 
 
 
 

https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
https://www.ku-pelastus.fi/fi/asioiverkossa/ohjeet-ja-lomakkeet/yleisotapahtumat/yleisotapahtuman-pelastussuunnitelma
https://www.ku-pelastus.fi/fi/asioiverkossa/ohjeet-ja-lomakkeet/yleisotapahtumat/yleisotapahtuman-pelastussuunnitelma
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7437
https://www.poliisi.fi/itauusimaa/loytotavarat
http://www.lupapiste.fi/
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/30905.pdf
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Tiedotus ja markkinointi ovat yksi tärkeimmistä asioista, kun tuotetaan tapahtumaa. Hyviä 
markkinointikanavia ovat mm. Some, ilmaislehdet sekä Tuusulan verkkosivujen tapahtumakalenteri.  
 

Julisteita, esitteitä ja flyereitä voi jakaa ilmoitustauluille, joita on esimerkiksi Tuusulan kunnan 
kirjastoissa ja kaupoissa.   

 Paikallislehdille voi lähettää tiedotteen tapahtumasta. Tuusulan alueella näitä ovat Keski-
Uusimaa sekä Viikkouutiset. Tiedotteet voi lähettää toimitus.keskiuusimaa@media.fi ja 
vu.toimitus@media.fi. 

 Tapahtumakalentereita on internetissä useita joihin tapahtuma kannattaa ilmoittaa. 
Tuusulan alueella toimivat mm. Tuusulan verkkosivujen tapahtumakalenteri, Keski-
Uusimaa lehden Menoinfo ja Helsingin Sanomien Menovinkki 

 Sosiaalinen media on tärkeässä roolissa tapahtumaviestinnässä. Facebookissa on 
esimerkiksi useita Tuusula-ryhmiä johon tapahtumansa voi ilmoittaa kuten: Tuusula, 
Tuusulalaisten ilmoitustaulu, Jokelalaisten ilmoitustaulu, Kellokoskelaisten ilmoitustaulu ja 
Happenings@tuusula 

 

Työryhmän toimivan viestintä auttaa tapahtuman järjestämisessä. Sopikaa yhdessä työryhmän 
kanssa teille sopivista viestintävälineistä. Näitä voivat olla esimerkiksi suljetut Facebook-, tai 
WhatsApp-ryhmät. 
 
 

 

https://www.tuusula.fi/kalenteri/index.tmpl?sivu_id=2615&redir=1&
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=975&d=975
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=975&d=975
mailto:toimitus.keskiuusimaa@media.fi
mailto:vu.toimitus@media.fi
https://www.tuusula.fi/kalenteri/index.tmpl?sivu_id=2615&redir=1&alkupvm=23.4.2018
https://www.keski-uusimaa.fi/menoinfo
https://www.hs.fi/nyt/menovinkki/
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Yleisötapahtuman järjestäjä huolehtii siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti. 
Tapahtumasta ei saa myöskään aiheutua vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. 
Turvallisuussuunnittelu perustuu järjestäjän tekemään pelastussuunnitelmaan.  
Poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät yleisötapahtuman järjestäjältä turvallisuusasioiden 
suunnitelmallista huomioimista. Tilaisuuden järjestäjä vastaa järjestyksen ja turvallisuuden 
säilymisestä tilaisuudessa (Kokoontumislaki 17 §). 
 
Lupien, ilmoitusten sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tekeminen ovat tapahtuman 
järjestäjän vastuulla. Mikäli tapahtumalla ei ole tarvittavia lupia, on poliisilla oikeus keskeyttää 
tapahtuma. Tarkistathan lupien hakuajat aina myöntävältä taholta!  
 

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. 
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Mikäli tapahtumaan tarvitaan 
liikenteenohjaajia tai tilapäisiä järjestyksenvalvojia, ilmoitus on tehtävä vähintään 14 vuorokautta 
ennen tapahtumaa. Mikäli kyseessä on suuri tai monta päivää kestävä tapahtuma, tarkista 
yleisötilaisuusilmoituksen jättöaika paikalliselta poliisilaitokselta.  

Ilmoituksessa tulee selvittää tarkasti muun muassa järjestäjät, tapahtuman tarkoitus, 
järjestämispaikka, arvioitu yleisömäärä, rakennelmat, turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, 
anniskelut ja liikennejärjestelyt. Lisätietoa ja hakuohjeet  

Yleisötilaisuuksiin tarvitaan turvallisuus- ja pelastussuunnitelma mikäli: 

 tapahtumassa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä (jos yleisönä 
on erityisryhmä; pienet lapset, vanhukset, liikuntarajoitteiset ym. yli 100 henkilöä)  

 tapahtumassa käytetään avotulta (myös nestekaasugrillit), ilotulitteita tai muita pyroteknisiä 
tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja 

 tapahtuma järjestetään sisätilassa, jota ei ole suunniteltu yleisötapahtumiin ja yleisömäärä 
on yli 100 henkilöä 

 tilapäismajoitus (koulumajoitus) 

 tapahtuman poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta 

 tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille 
 
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. 
Pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tapahtuman turvallisuussuunnitelmaa.  
 
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on toimitettava paikallisille pelastusviranomaisille viimeistään 
14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Hyväksytty pelastussuunnitelmaa liitetään poliisille 
tehtävään yleisötilaisuusilmoitukseen. Ohjeita ja lisätietoja pelastussuunnitelman laatimisesta   

https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta
https://www.ku-pelastus.fi/fi/asioiverkossa/ohjeet-ja-lomakkeet/yleisotapahtumat/yleisotapahtuman-pelastussuunnitelma
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Yleisötilaisuuksiin tulee pääsääntöisesti järjestää järjestyksenvalvonta. Järjestyksenvalvojien tulee 
olla poliisin hyväksymiä, ja heillä on oltava voimassa oleva järjestyksenvalvonta-kortti. Poliisi voi 
myös hyväksyä heidät erikseen yksittäiseen tilaisuuteen järjestyksenvalvojiksi.  

Tapahtuma-alueen koko sekä tapahtuman luonne vaikuttavat mm. järjestyksenvalvojien määrään. 
Poliisi määrittää tapahtuman järjestyksenvalvonnan sekä valvojien määrän. Suuntaa antava määrä 
on yksi järjestyksenvalvoja sataa tapahtumaan osallistujaa kohtaan.  
Järjestyksenvalvojat ilmoitetaan järjestyksenvalvontasuunnitelmassa, joka on osa turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelmaa.  Järjestyksenvalvontasuunnitelmassa ilmoitetaan järjestyksenvalvojien 
nimet, henkilötunnukset sekä järjestyksenvalvontakorttien numerot sekä heidän määrä ja 
sijoituspaikat tapahtuma-alueelle.  
 
Lisätietoja lupamenettelystä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta puh. 0295 434 900 arkisin klo 9 -11. 
 

Elintarvikkeiden ulkomyyntiohje koskee myös sisätilojen tapahtumatyyppistä elintarvikkeiden 
käsittelyä ja tarjoilua esim. messut urheiluhalleissa. Myyntipaikka voi olla laite/laitteisto, 
telttakatos, myyntivaunu, ajoneuvo tai muu vastaava myyntipiste, jota voi siirtää paikasta ja 
tapahtumasta toiseen eli liikkuva elintarvikehuoneisto. 
 
Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse tehdä ilmoitusta tai tiedottaa 
elintarviketurvallisuudeltaan vähäriskisestä toiminnasta. Vähäistä toimintaa on mm. koulun tai 
yhdistyksen myyjäiset, kahvitarjoilun järjestäminen, makkaranpaisto tai lohen 
loimutus urheilutapahtumassa, kotona leivotun leivän myynti torilla, ns. pop up- ravintolat. 
Elintarvikkeiden myynnissä ja tarjoilussa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. 
 

Uudesta ulkona tapahtuvasta ammattimaisesta (ALV-velvollinen/ Y-tunnus) elintarvikkeiden 
käsittelystä, myynnistä ja/tai tarjoilusta tulee tehdä ilmoitus Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskukseen (ns. liikkuva elintarvikehuoneisto). Ilmoituksen perusteella toimija 
rekisteröidään valvontatietokantaan ja toimijalle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä. 
Todistus on voimassa toistaiseksi. Todistus on pidettävä mukana liikkuvassa 
elintarvikehuoneistossa. Ilmoitus tehdään viimeistään neljä (4) viikkoa ennen toiminnan 
aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä mm. ammattimaisesta marjojen myynnistä torilla tai 
kauppakeskuksen käytävällä, jäätelökioskista, liikkuvasta kioskista, teltasta tai vaunusta (grilli, 
kahvila, muu ruuan valmistus). 
 
Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on 
viivytyksettä ilmoitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Toiminnan olennaisesta 
muutoksesta tulee ilmoittaa vähintään 14 vuorokautta ennen muutetun toiminnan aloittamista. 
Lisätietoja.  
 

https://www.poliisi.fi/ita-uusimaa
https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=2024
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Tapahtumajärjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua aiheuttavasta 
tapahtumasta, mikäli melu on oletettavasti erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä 30 
vuorokautta ennen tapahtumaa. Meluilmoituksen voi tehdä sähköisesti Lupapisteessä. Lisätietoja 
meluilmoituksesta.  
 

Tapahtumanjärjestäjän on myös huolehdittava, että tapahtumassa on riittävä ensiapuvalmius. 
Ensiapuvalmiuden tehtävänä on antaa ensiapua tapahtumapaikalla loukkaantuneille ja 
sairastuneille, sekä varmistaa hätäilmoituksen teko hätäkeskukseen ja viranomaisyksiköiden 
opastus onnettomuuspaikalle. Ensiapuvalmiussuunnitelma/ensiapuvalmius on liitettävä osaksi 
pelastussuunnitelmaa. Ensiapuhenkilöstön määrä tulee mitoittaa tapahtuman laajuuden sekä 
yleisömäärän mukaisesti. Tarkemmat tiedot saat esimerkiksi Yleisötapahtuman 
pelastussuunnitelma-ohjeesta. 
 

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa tapahtumasta ja sen turvallisuudesta. Vakuutusyhtiöltä ja 
poliisilta saat tiedon, tarvitseeko tapahtumasi vakuutuksia. Poliisi voi myös vaatia selvityksen 
vastuuvakuutuksen ottamisesta. Lisätietoja tarvittaessa Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta puh. 
0295 434 900 arkisin klo 9 -11. 
 

Muita mahdollisesti tarvittavia lupia ja ilmoituksia ovat: 

 Alkoholin tilapäisiä anniskelulupia myöntää Aluehallintovirasto.  

 Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöltä esim. Teostolta  

 Arpajaisluvan myöntää poliisi  

 Ilotulitteet, pyrotekniikka sekä avotuli vaativat aina maanomistajan luvan sekä 
ilmoituksen poliisille. Lisätietoa. 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes toimii kuluttajaturvallisuuden osalta 
valvontaviranomaisena. Lisätietoja Tukesin-ohjeista.  

 Jos tapahtumaan liittyy liikennejärjestelyjä, toimi ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. 
Lisätietoja ja hakuohjeet. 

 

 

http://www.lupapiste.fi/
https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7371&d=7371
https://www.ku-pelastus.fi/fi/asioiverkossa/ohjeet-ja-lomakkeet/yleisotapahtumat/yleisotapahtuman-pelastussuunnitelma
https://www.ku-pelastus.fi/fi/asioiverkossa/ohjeet-ja-lomakkeet/yleisotapahtumat/yleisotapahtuman-pelastussuunnitelma
https://www.ku-pelastus.fi/fi/asioiverkossa/ohjeet-ja-lomakkeet/yleisotapahtumat/yleisotapahtuman-pelastussuunnitelma
https://www.poliisi.fi/ita-uusimaa
http://www.avi.fi/web/avi/tilapainen-anniskelulupa#.Wp1QqOexWUk
https://www.teosto.fi/
https://www.poliisi.fi/luvat/tavara-arpajaiset/tavara-arpajaisluvat
https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_ilotulitusnaytoksesta
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/luvat1
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Tapahtuman jälkeen on huomioitava tapahtumapaikan siivouksesta, rakenteiden ja kalusteiden 
pois viennistä sekä jäteastioiden ja käymälöiden tyhjentämisestä. Vastuualueista on hyvä sopia jo 
ennen tapahtumaa. Tapahtuman järjestäjä huolehtii tapahtuma-alueen siivouksesta tapahtuman 
aikana sekä sen jälkeen. Huolehdithan että tapahtuman aikana tulleet jätteet ja kalusteet yms. 
kuljetetaan pois alueelta.  
 
Henkilöstölle on hyvä pitää tapahtuman purkupalaveri tapahtuman jälkeen. Silloin kannattaa 
miettiä mikä onnistui ja missä olisi vielä kehitettävää. Onnistuivatko tapahtuman kaikki osa-alueet 
ja saavutettiinko asetetut tavoitteet? Palaveriin on hyvä kutsua kaikki tapahtuman järjestämiseen 
osallistuneet henkilöt: vapaaehtoiset, oma väki sekä yhteistyökumppanit. Samalla muistathan 
ilmaista järjestäjänä kiitollisuutesi tekijöille! 
 
Tähän muistilistaan on koottu tärkeitä seikkoja, joista tulee huolehtia tapahtuman jälkeen: 

 tapahtumapaikan purkaminen (rakenteiden purkaminen, kalusteiden ja muiden tavaroiden 
poisvienti) 

 tapahtumapaikan siivous ja jätteiden poisvienti 

 käymälöiden ja jäteastioiden tyhjennys ja niiden poisvienti 

 vuokrattavien välineiden ja kalusteiden palautus 

 avainten palautus 

 laskujen ja palkkioiden maksaminen 

 purkupalaverin järjestäminen ja palautteen keruu 

 avustusten käytön raportointi ja kuittien toimittaminen avustuksen myöntäjille  

 jälkitiedottaminen tapahtumaan osallistuville henkilöille 

 työryhmän kiittäminen 
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TAPAHTUMAN IDEOINTI 
Tapahtuman nimi: 
________________________________________________________________________________ 

 
Milloin tapahtuma järjestetään (päivämäärä, kellonaika): 
 

____. ____.20___           klo ____ - ____ 
 

Missä tapahtuma järjestetään: 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Miksi tapahtuma järjestetään: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Kenelle tapahtuma on suunnattu: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
TYÖNJAKO JA AIKATAULUTUS 

Tapahtumapäivän vastuut, aikataulut ja yksityiskohdat on hyvä selvittää ajoissa, jotta tapahtuma 
menisi sujuvasti!  
 

Työnajako: kuka vastaa mistäkin ja kuka tekee mitäkin: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Aikataulu: mihin mennessä mikäkin on hoidettu tai valmiina: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Mahdolliset yhteistyökumppanit: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 16 

TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI 
Viestintäkanavia ovat mm: sosiaalinen media, verkkosivut, tapahtumapalstat, paikallislehdet, 
julisteet 
 

Mitkä viestintäkanavat tavoittavat kohderyhmän parhaiten: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Kuka vastaa markkinoinnista ja viestinnästä sekä tuottaa tarvittavat materiaalit: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

RAHOITUS 

Tapahtuman budjetista vastaa:  
 
____________________________________________________________________________  
  
Yhteistyökumppaneiden hankinta: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Apurahat ja avustukset: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________   
Arpajaiset, maksulliset myyntipaikat sekä myytävät elintarvikkeet: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________   
Sponsorointi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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LUVAT JA ILMOITUKSET 
Tarkista aina tarvittavat luvat ja ilmoitukset viranomaisilta. 
 

 Kyllä Ei       Vastuuhenkilö 

Tapahtumapaikan/ alueen käyttölupa    

Yleisöilmoitus tapahtumasta    

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma    

Kartta tapahtuma-alueesta    

Vastuuvakuutus    

Teosto    

Meluilmoitus    

Anniskelulupa    

Tupakkalupa    

Arpajaislupa    

 

 

 
TAPAHTUMAN PURKU 
Tapahtuman purku on hyvä suunnitella etukäteen: koska puretaan ja ketkä vastaavat 
purkamisesta, jäteastioista yms. Työryhmän purkupalaveri on hyvä järjestää pikimmiten 
tapahtuman jälkeen, silloin on hyvä käydä läpi onnistumiset ja kehitysehdotukset.  
 

Alueen purkaminen (aika, päivämäärä, vastuuhenkilöt): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Vuokra/lainakaluston palautus: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Alueen siivous ja vastuuhenkilöt: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Hyvän mediatiedote pysäyttää ja saa lukijan kiinnostumaan aiheesta. Hyvässä 
mediatiedotteessa on kiinnitetty tarkkaa huomiota seuraaviin asioihin:  
 
Otsikko: Otsikon tulee olla napakka ja ytimekäs, ja sen tulisi houkutella lukija itse tiedotteeseen. 
Muista että otsikkoa ei saa vääristellä vaan pysy faktoissa ja pyri tekemään otsikosta kiinnostava.  
 
Uutinen: Nosta itse uutinen mediatiedotteen kärkeen ja jätä taustatiedot loppuun. Näin saat 
lukijan kiinnostumaan itse aiheesta. Tiedotteessa on myös oltava tarkka tapahtumapaikka sekä 
ajankohta. 
Kannattaa pitää mielessä, että se mikä sinua itseäsi kiinnostaa, ei välttämättä ole se kiinnostavin 
seikka. Näin ollen kannattaa aina miettiä tiedotetta ulkopuolisen silmin ja pyytää vaikka jotain 
ulkopuolista lukemaan tiedote ennen julkaisua.   
 
Visuaalisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Voit esimerkiksi käyttää kuvaa edellisestä 
tapahtumasta. Muistathan huomioida tekijänoikeudet sekä tietosuojan. Muista aina kysyä lupa 
kuvaajalta sekä kaikilta henkilöiltä jotka kuvassa esiintyvät, että saako kuvaa käyttää 
markkinoinnissa! 
 

Yhteystiedot: Yhteystietoihin tulisi lisätä sellainen henkilö joka on myös helposti tavoitettavissa ja 
osaa vastata lisäkysymyksiin tapahtumasta. Yhteystietoihin tulisi lisätä; nimi, titteli, sähköposti ja 
puhelinnumero.  
 

Tiedotteessa on myös hyvä muistaa käyttää selkeätä kieltä ja siinä tulisi välttää kirjoitusvirheitä. 
Tiedote saatetaan julkaista sellaisenaan. On hyvä muistaa olla selkeä ja konkreettinen sekä välttää 
turhia hienoja mielikuvia tai haastavia lauserakenteita. 
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___________________________________________________________________ 

Tapahtuman nimi 
 

TULOT Arvio eur Toteutunut eur 

Lipputulot   

Avustukset   

Oma varainhankinta (arpajaiset, myyntituotot)   

Sponsorit   

Maksulliset myyntipaikat    

Muut tulot:    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Yhteensä eur.   
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MENOT Arvio eur Toteutunut eur 

Tilavuokra   

Rakenteet (lava, teltta yms.)   

Kalusteet (penkit, pöydät yms.)   

Tekniikka (valaistus, äänentoisto yms.)   

Jätehuolto (jäteastiat, käymälät)    

Markkinointi (lehti-ilmoitukset, julisteet, 
flyerit yms.) 

  

Opasteet   

Tulostus- ja postituskulut   

Kuljetus   

Palkinnot/lahjat    

Esiintymispalkkiot   

Matkakulut   

Muut kulut:   

   

   

Yhteensä eur.   

 
 


