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TAPAHTUMAPALVELUITA 
SINULLE

sopivan tapahtumapaikan 
löytäminen

tehokkaiden ja edullisten 
markkinointikeinojen 
hyödyntäminen

siistin ja turvallisen tapahtuman 
järjestäminen

tarvittavien lupien hakeminen ja 
ilmoitusten tekeminen

budjetin suunnittelu ja oikean 
kohderyhmän hahmottaminen

yksityisten ja julkisten 
yhteistyökumppaneiden 
löytäminen

Jos sinulla on hyvä idea, valmis 
konsepti tai vakiintunut tapahtuma, 
me tuemme sinua maksutta kaikissa 

tapahtumajärjestämisen osa-alueissa.

tapahtumapalvelut@tampere.fi

Lisätietoja tapahtumajärjestäjien palveluista osoitteessa 
www.visittampere.fi

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ



Ammattilaisen vinkki: Mitä selvempi 
konsepti, sen helpompaa on markkinoida ja 
hakea rahoitusta. 

Ammatilaisen vinkki: Selvitä aina 
Tampereen suunnittelukalenterista sekä 
muista mahdollisista lähteistä, mitä muita 
tapahtumia kaupungissa on samaan 
aikaan. Selvitä myös mahdolliset tietyöt, 
infrastruktuurimuutokset, maailmanlaajuiset 
tapahtumat, joita osa potentiaalisesta 
yleisöstä saattaa haluta seurata (esim. 
Olympialaiset, jalkapallon MM-kisat, 
Eurovision laulukilpailut) ja muut vaikuttavat 
tekijät.

OSA 1: TAPAHTUMAN SUUNNITTELU

Maankäyttölupa

Katulupa

Tampereella järjestetään vuosittain tuhansia tapahtumia. 
Tässä oppaassa keskitymme nimenomaan erilaisten yleisöl-
le avoimien tapahtumien järjestämiseen. Tapahtuma voi olla 
esimerkiksi festivaali, urheilukilpailu, messut, konferenssi, ra-
vintolapäivä, paraati, maraton, teatteriesitys tai konsertti. Ta-
pahtuman huolellinen suunnittelu on erittäin tärkeää.

Yleistä tapahtuman järjestämisestä
Heti suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa selventää itselle, 
mistä tapahtumassa on kysymys.

Kenelle tapahtuma on tarkoitettu?

Yleisölle tarkoitetulla tapahtumalla ei ole menestymisen edel-
lytyksiä, jollei sillä ole yleisöä. Tiettyihin kohderyhmiin liittyy 
erityispiirteitä. Esimerkiksi saavutettavuus pitää ottaa erityi-
sesti huomioon niin lapsiperheille kuin senioreillekin tarkoite-
tussa tapahtumissa.

Koska tapahtuma kannattaa järjestää?

Tapahtuman ajankohta voi ratkaista sen, tuleeko tapahtumas-
tasi menestys vai epäonnistuminen. Tapahtuman ajankohtaan 
voivat vaikuttaa samantyylisten tapahtumien ajankohta, lo-
ma-ajat, ennakoidut säätilat, kaupungissa samaan aikaan jär-
jestettävät suurtapahtumat ja monet muut asiat.Jos tarvitset 
apua tapahtuman ideointiin, suunnitteluun tai kehittämiseen, 
ota yhteyttä tapahtumapalveluihin.

Tapahtumapaikan valinta
Tampereella on paljon laadukkaita paikkoja niin urheilutapah-
tumien, ulkoilmafestivaalien, messujen, konferenssien kuin 
keikkojen ja konserttienkin järjestämiseen. Tapahtumajär-
jestämiseen soveltuvat puistot, stadionit, monitoimitalot, ko-
koustilat, koulut, teatterit, urheiluhallit, ravintolat, kirjastot, 
ostoskeskukset ja jopa parkkihallit. Tapahtumapaikan valin-
nassa kannattaa ottaa huomioon ainakin tapahtuman luonne, 
ajankohta ja kohderyhmä sekä paikan sijainti, tavoitettavuus, 
esteettömyys ja vuokrakustannukset. Kun varaat tapahtuma-
paikkaa, muista varmistaa, tarvitaanko suullisen sopimuksen 
lisäksi vielä esimerkiksi erillinen hakemus. Esimerkiksi liikun-
tapaikkojen varaukset vahvistetaan kirjallisella hakemuksella.

Sisätapahtumat

Tampereella on satoja tiloja, joissa voi järjestää sisätapah-
tumia. Suurille ihmismäärille tarkoitettuja sisätiloja on vä-
hemmän, joten niiden varaaminen kannattaa hoitaa ajoissa. 
Urheilutilojen vuokraamisessa kannattaa arvioida urheilijoi-
den, toimitsijoiden, vapaaehtoisten ja yleisön määrä erikseen. 
Monissa sisätiloissa on valmiina usein tarvittavia rakentei-
ta kuten tuoleja, pöytiä, sähköt, vesi ja wc-tilat. Tapahtuma-
käyttöön sopivissa tiloissa voi lisäksi olla tapahtumarakenteita 
kuten valkokangas, lava, tapahtumavalaistus, kuorokoroke, 
äänentoisto, narikka, tiski jne.  Jos tilassa ei ole näitä tai muita 
tarvittavia rakenteita, niitä voi vuokrata. Usein tilan omistajal-
la/vuokraajalla on suosituksia vuokraavista tahoista. Varmista 
aina, mitkä rakenteet ja palvelut kuuluvat vuokraan.

Ulkotapahtumat

Tampereella on lukuisia alueita, joilla voi järjestää ulkotapah-
tumia. Esimerkiksi Pyynikin ja Ratinan stadionit on suunniteltu 
urheiluareenoiksi, mutta ne käyvät muuhunkin käyttöön. Eri-
laiset kentät, puistot, aukiot ja kadut soveltuvat monenlaisille 
tapahtumille ja niin pienille kuin todella suurillekin yleisöille.

Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa paikan valintaan 
vaikuttaa, onko siellä sähköä, vettä tai muuta tarvittavaa inf-
rastruktuuria. Lähes kaikkiin paikkoihin on mahdollista saada 
nämä asiat, mutta tämä on tärkeää huomioida jo paikkaa vali-
tessa. Infrastruktuurista tulee kustannuksia, joihin on syytä va-
rautua.

Visit Tampereen sivuilla tapahtumajärjesäjille-
osiossa on kattava listaus Tampereen 
tapahtumapaikoista.
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Tapahtuman luonteesta riippuen on hyvä selvittää, onko lä-
hiympäristössä hoitolaitoksia, kirkkoja tai muita häiriöille eri-
tyisen herkkiä kohteita, jotka pitää tapahtuman suunnittelussa 
ottaa huomioon.

Sisä- ja ulkotapahtumat

Sekä sisällä että ulkona tapahtuvat tapahtumat voivat olla hy-
vin antoisia. Esimerkiksi Tampereen Messu- ja Urheilukeskuk-
sessa on menestyksekkäästi järjestetty urheilutapahtumia, 
joissa osa lajeista on kilpailtu hallin ulkopuolella, ja Tracon on 
levittäytynyt Tampere-talon ohella vehreään Sorsapuistoon. 
Sisä- ja ulkotiloja ovat hyödyntäneet myös esimerkiksi Valoa 
Festival, Tammerfest ja Tampereen Teatterikesä.

Tapahtuman resurssit
Tapahtuman järjestämiseen ei innostuksesta huolimatta kan-
nata ryhtyä liian vähin resurssein. Suunnitteluvaiheessa on 
syytä käydä huolellisesti läpi tapahtuman henkilöresurssit ja 
taloudelliset resurssit.

Henkilöstö

Varsinkin suurissa tapahtumissa vastuun jakaminen tapahtu-
maorganisaation kesken on välttämätöntä tapahtuman on-
nistumisen takaamiseksi. Ennen kaikkea tapahtumalle on 
nimettävä projektipäällikkö, joka kantaa vastuun koko projek-
tin etenemisestä.

Tapahtuman järjestämisessä on monia osa-alueita, joten 
henkilöstöltä tarvitaan monenlaista osaamista. Suurissa ta-
pahtumaorganisaatioissa on erikseen esimerkiksi ohjelmisto-, 
markkinointi- ja talousvastaavat. Myös teknisistä asioista on 
hyvä olla tietämystä, vaikka esitystekniikka ja rakenteet han-
kittaisiinkin organisaation ulkopuolelta. Muista että työnantaja 
eli tapahtuman järjestäjä vastaa työsopimuksista ja vakuutuk-
sista.

Vaikka tapahtumaa järjestettäisiin pienellä porukalla, pitää 
olla tiedossa kuka vastaa mistäkin tapahtuman osa-alueesta.

Vapaaehtoiset

Monet tapahtumat ovat mahdollisia vain vapaaehtoisten toi-
mijoiden panoksen vuoksi. Useimmiten vapaaehtoiset ovat 
mukana omasta kiinnostuksesta, mutta heitä voi lisäksi hou-
kutella ja innostaa mukaan vaikkapa ilmaisella sisäänpääsyllä, 
tapahtumaan liittyvillä tuotteilla ja palveluilla tai muilla eduilla. 
Myös saatava kokemus sekä mahdolliset todistukset ovat mo-
nille syy olla mukana. Muista kiittää vapaaehtoisia.

Talous

Budjetti on merkittävin yksittäinen tapahtumaa määrittävä te-
kijä, joten tapahtuman talouden suunnittelu täytyy aloittaa 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tapahtuman rahoitus 
koostuu tapahtumajärjestäjän omasta pääomasta ja ulkopuo-
lisesta rahoituksesta. On tärkeä huomioida, että kulut lankea-
vat yleensä maksettaviksi ennen tapahtumaa, kun taas tuloja 
alkaa monesti kertyä vasta tapahtuman ollessa jo käynnissä.

Hyvin suunniteltu budjetti auttaa myös itse tapahtuman 
suunnittelussa. Budjettiin on listattava, millaisia menoja tapah-
tumasta syntyy ja millaisia tuloja siitä on mahdollista saada. 
Menoja syntyy esimerkiksi tapahtumapaikasta, työntekijöiden 
palkoista, jätehuollosta, järjestyksenvalvonnasta ja turvallisuu-
desta, alihankkijoiden palveluista, rakenteista (lavat, katsomot, 
teltat, tuolit, pöydät, valkokankaat, wc-tilat, vesi, sähkö), esiin-
tyjistä, äänentoistosta, lupien ja ilmoitusten käsittelystä, mai-
nostamisesta jne.

Tyypillisiä tulomuotoja ovat pääsylipputulot, sponsoritu-
lot, myyntipistevuokrat ja julkinen rahoitus. Jos tapahtumaan 
myydään pääsylippuja, on arvioitava, mikä on sopiva hinta niil-
le ja mikä on niiden realistinen myyntiodote. Jos tapahtumal-
le päätetään etsiä sponsoreita, potentiaalisia ehdokkaita ovat 
tapahtuman luonteeseen toiminnaltaan tai aatemaailmaltaan 
sopivat tahot. Kannattaa myös pohtia, voisiko tuloja kerryttää 
oheistoiminnoilla, esimerkiksi vuokraamalla myynti- tai esit-
telypisteitä tapahtuma-alueelta. Tapahtumille voi lisäksi ha-
kea julkista rahoitusta kaupungilta, valtiota, säätiöiltä ja EU:lta. 
Huomioi avustusten hakuajat ja avustuksiin liittyvät raportoin-
tivelvollisuudet.

Tampereen kaupungin avustukset ja 
apurahat
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• Mikä on tapahtuman tavoite?

• Millainen tapahtuman sisältö on?

• Kiinnostaako tapahtumasi valittuja 
kohderyhmiä?

• Mitä lisäarvoa tapahtumasi tuo 
olemassaolevaan tapahtumakenttään?

• Miten tapahtumasi vertautuu muihin 
vastaaviin tapahtumiin (hinta, sisältö jne)?

• Kenelle tapahtuma on tarkoitettu?

• Mistä päin yleisöä on odotettavissa ja kuin-
ka paljon?

• Voisiko yleisöä tavoittaa myös muualta?

• Miten yleisö liikkuu? 

• Missä yleisö asuu?

• Mitä kieltä / millaista kommunikaatiota 
yleisö toivoo?

• Järjestetäänkö kaupungissa muita 
samankaltaisia tapahtumia? Mikä on 
niiden ajankohta? 

• Mitä synergiaetua muista tapahtumista 
voi saada? (esim. ruokatapahtuma 
samaan aikaan kansainvälisen 
taidetapahtuman kanssa, 
yleisötapahtuma samaan aikaan saman 
alan kongressin/messun kanssa)

• Mikä on sopiva vuodenaika 
tapahtumalle? (monille tapahtumille 
sopii kesä, mutta toisaalta silloin myös 
kilpailu on suurinta ja tapahtuma-alueet 
ja hotellit eniten varattu)

• Onko kaupungissa samaan aikaan 
suurtapahtumia? (esim. kansainväliset 
urheilukilpailut tai suuret kongressit 
voivat täyttää kaikki kaupungin hotellit, 
mikä on otettava suunnittelussa 
huomioon)

• Miten loma-ajat vaikuttavat tapahtuman 
ajankohtaan? (esim. koulujen 
hiihtolomat, juhannus, äitienpäivä)

• Sopiiko tapahtumasi ulos, sisälle vai sekä 
että?

• Montako osallistujaa/yleisön edustajaa 
odotat tapahtumaan?

• Miten tapahtumaan saavutaan?

• Millaiset esteettömät puitteet paikka 
tarjoaa?

• Miten tapahtumapaikka vastaa kestävän 
kehityksen periaatteita?

• Tarvitaanko tapahtumassa suuria 
rakenteita ja niiden kuljetusta?

• Tarvitaanko pyöräparkki tai autopaikoitus? 

• Paljonko paikka saa maksaa?

• Onko paikassa rajoituksia melun suhteen?

• Tarvitaanko paikassa/paikan läheisyydessä 
anniskelua tai ravintolapalveluita?

• Millaisen signaalin paikan valinta antaa? 
(erilaiset imagot, esim. Tampere-talo, 
Hiedanranta, Eteläpuisto)

ENSIMMÄISTÄ TAPAHTUMAA 
JÄRJESTÄMÄSSÄ?

• Mikä on tapahtuman päärahoitusmuoto?

• Millaisen summan organisaatiosi on itse 
valmis sijoittamaan tapahtumaan?

• Tarvitseeko tapahtumaa varten ottaa 
lainaa tai hankkia muuta ulkopuolista 
rahoitusta?

• Onko tapahtumalle mahdollista saada 
sponsoreita?

• Voidaanko tapahtumalle hakea tukia tai 
avustuksia?

• Voivatko yhteistyökumppanit rahoittaa 
tapahtumaa?

• Onko tavoitteena tehdä voittoa vai 
nollatulos?

• Mitä jos rahat loppuvat kesken?

• Millaisen tappion organisaatiosi on valmis 
kestämään?
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OSA 2: TAPAHTUMAN TOTEUTUS

Osallistujamäärä Uloskäynnin minimileveys
240 1200mm
Yli 240 (jokaista 60 kävijää kohden) + 400 mm

Kun tapahtuman konsepti ja resurssit ovat selvillä, voidaan 
ryhtyä toteuttamaan tapahtumaa.

Tapahtuman turvallisuus
Tapahtumien turvallisuutta säätelevät erilaiset lait ja säädök-
set: Esimerkiksi pelastuslaki, terveydensuojelulaki ja kuluttaja-
turvallisuuslaki asettavat tapahtuman järjestäjän toiminnalle 
vaatimuksia, jotka turvaavat niin tapahtumassa kävijää kuin 
itse tapahtuman järjestäjääkin. Lakien ja niiden perusteella 
tehtävien ilmoitusten ja lupahakemusten tehtävä on myös he-
rätellä tapahtumajärjestäjää pohtimaan tapahtuman sisältä-
miä vaaroja ja riskejä.

Ota huomioon, että vaikka jonkin tapahtumaan liittyvän 
palvelun tai toiminnon (esimerkiksi ilotulituksen) tuottaa jokin 
ulkopuolinen taho, on tapahtumajärjestäjä vastuussa myös 
tämän toiminnon turvallisuudesta. Pelastuslaitoksen, polii-
sin ja ensihoitoviranomaisten ottaminen mukaan tapahtuman 
suunnitteluun ja esimerkiksi riskien kartoittamiseen auttaa ta-
pahtumajärjestäjää ehkäisemään vaaratilanteet entistä laa-
jemmin.

Huomaa, että erilaiset riskit koskevat niin pieniä kuin suu-
riakin tilaisuuksia. Monenkokoisissa tapahtumissa käytetään 
esimerkiksi telttoja. Tuuli tarttuu erittäin helposti telttaan ja 
saa sen lentämään monia metrejä, mikäli telttaa ei ole kiin-
nitetty kunnolla. Tällaiset onnettomuudet ovat valitettavan 
yleisiä. Telttojen ja muiden rakenteiden kiinnittämiseen voi 
tarvittaessa käyttää lähes mitä tahansa painavia esineitä kah-
vakuulista hiekalla tai vedellä täytettyihin kanistereihin. Var-
mista, että sinulla on tiedossa kaikkien rakenteiden tuulirajat. 
Stage managereilla ja rakenteista vastaavilla on syytä olla tuu-
limittarit.

Vaaratilanteet ja onnettomuudet

Jos riskikartoituksesta ja riskienhallinasta huolimatta ta-
pahtumassa sattuu vaaratilanne tai onnettomuus, on ta-
pahtumajärjestäjän velvollisuus tehdä tapauksesta ilmoitus 
kuluttajaturvallisuutta valvovalle Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastolle (Tukes).

Tapaturmat

Ihmisten pakkautuminen (paniikki)

Rakennelmien sortuminen

Rajuilmat

Vesialueiden läheisyys

Pyrotekniikka, ilotulitusnäytökset

Väkivaltainen isku

Kuluttajapalvelut (esim. lennätykset ja ajelut, 
benji-hypyt, tatuoinnit)

Jos tuuli käy voimakkaaksi:

• tarkista rakenteen kestävyys

• pura/irrota mahdollisesti vaaralliset 
rakenteet kuten banderollit ja beach 
flagit

• tarvittaessa evakuoi alue tarpeelliselta 
osin.

Turvallisuuden vuoksi tapahtumakäytössä oleville tiloille on määritelty 
uloskäyntien minimileveyksiä:

TAPAHTUMIEN MAHDOLLISIA 
RISKITEKIJÖITÄ

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS

Ota huomioon, että vaikka jonkin 
tapahtumaan liittyvän palvelun tai toiminnon 
(esimerkiksi ilotulituksen) tuottaa jokin 
ulkopuolinen taho, on tapahtumajärjestäjä 
vastuussa myös tämän toiminnon 
turvallisuudesta.

Tukes

Turvallisuus- ja pelastus-
suunnitelma

Kuluttajaturvallisuus-
asiakirja
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yhteyshenkilönä ja laatii heidän kanssaan hälyttämisohjeet 
ja ensiapusuunnitelman. Ohjeet jaetaan jokaiselle ensiapuun 
osallistuvalle, tapahtuman toimijoille, järjestysmiehille ja muil-
le tapahtuman järjestämiseen osallistuville. Tärkeintä on, että 
jokainen tietää, miten toimia ja kehen ottaa yhteyttä hätätilan-
teessa.

Ensiapuhenkilöstö

Tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa järjestettävä tapah-
tumapaikalle ensiapupiste, jonka ensiapuvalmius, taso ja 
laajuus riippuvat tapahtuman luonteesta, laajuudesta, ylei-
sömäärästä ja riskitasosta. Ensiapuvalmiuden taso voi ta-
pahtuman luonteesta ja kävijämäärästä riippuen vaihdella 
yhdestä 2 – 3 hengen partiosta useisiin partioihin. Ensiapu-
valmiuden tason määrittelee tapauskohtaisesti Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus. Pienissä ja vähäriskisis-
sä tapahtumissa ei erillistä ensiapuryhmää tarvita, mutta täl-
löinkin tapahtuma-alueelta on löydyttävä välineet ensiavun 
antamiseen. Tapahtumajärjestäjä vastaa myös ensihoitoval-
miudesta ja lisäavun hälyttämisestä. Suurissa urheilutapah-
tumissa tapahtumasta voidaan tarvittessa informoida alueen 
ensiapua tarjoavaa sairaalaa.

Vakuutukset

Viranomaisille toimitettavat luvat ja ilmoitukset eivät poista ta-
pahtumajärjestäjän vastuuta mahdollisista onnettomuuksista. 
Tapaturmien ja onnettomuuksien korvausvastuu säilyy aina 
tapahtuman järjestäjällä. On hyvä muistaa, että yrityksen tai 
yhdistyksen yleisvakuutus ei aina pidä sisällään yleisötapah-
tuman vastuuvakuutusta, joka korvaisi yleisölle tapahtumassa 
sattuneet vahingot. Tapahtumajärjestäjän kannattaakin selvit-
tää jo suunnitteluvaiheessa, millaisia vakuutuksia tapahtumaa 
varten tarvitaan.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus kattaa sekä tapahtumajärjestäjälle, ta-
pahtuman henkilöstölle että talkooväelle tapahtuneet tapa-
turmat. Jos tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilökuntaa, 
laki määrää hankkimaan jokaiselle työntekijälle tapaturmava-
kuutuksen. Tapahtumajärjestäjä on vastuussa vapaaehtoisten 
turvallisuudesta. Tarkasta oman tapahtumasi osalta, millainen 
vakuutusturva on riittävä.

Yhteistyö viranomaisten kanssa

Viranomaistapaamiset

Tapahtumajärjestäjän on tapahtumaa suunnitellessaan ja jär-
jestäessään tarvittaessa aktiivisesti konsultoitava viranomaisia 
onnistuakseen turvallisen ja viihtyisän tapahtuman järjestämi-
sessä. Suurista tapahtumista ja muista tapahtumista, joista voi 
aiheutua yleisölle tai ulkopuolisille haittaa, on järjestettävä hy-
vissä ajoin ennen tapahtumaa viranomaispalaveri, johon kut-
sutaan kaikki tarvittavat viranomaistahot.

Palaverissa käydään tapahtuma läpi, ja kukin viranomai-
nen asettaa omat ehtonsa, jotka järjestäjän tulee huomioida. 
Tilaisuuden luonteesta riippuen tapaamiseen voivat osallis-
tua muun muassa poliisi, pelastusviranomainen, rakennusval-
vonnan edustaja, ympäristönsuojelun, terveydensuojelun ja 
elintarvikevalvonnan edustajat sekä katutilavalvonnan ja kiin-
teistötoimen edustajat.

Viranomaistarkastus

Ennen tapahtuman alkua järjestetään viranomaistarkastus, 
johon viranomaiset osallistuvat intressiensä mukaisesti. Tar-
kastuksen koollekutsumisesta vastaa tapahtuman järjestäjä. 
Tarkastus järjestetään tapahtuma-alueella. Viranomaistarkas-
tukselle sovitaan aika etukäteen ja siitä ilmoitetaan kaikille vi-
ranomaistahoille. Tarkastuksessa käydään läpi tapahtuman 
kriittiset elementit, turvallisuusriskit ja muut viranomaisten 
näkökulmasta olennaiset asiat. Ota tarkastukseen mukaan 
tarvittavat asiakirjat.

Järjestyksenvalvonta

Tapahtuma-aikaista turvallisuutta valvovat järjestyksenval-
vojat, joita on pääsääntöisesti oltava vähintään yksi sataa 
tapahtumassa kävijää kohden. Vähimmäisrajan järjestyksen-
valvojien määrälle asettaa poliisi ja se voi myös tarvittaessa 
vaatia tapahtumajärjestäjää lisäämään järjestyksenvalvojien 
määrää.

Turvallisuudesta vastaavien henkilöiden on voitava olla yh-
teydessä toisiinsa esimerkiksi radiopuhelimilla. Järjestyksen-
valvojien on seurattava tapahtuman kävijämäärää, jotta tilan 
tai alueen suurin sallittu yleisömäärä ei pääse ylittymään. Ris-
kialttiissa ja suurissa tapahtumissa tulee olla erillinen turvalli-
suuspäällikkö, joka toimii pelastus- ja ensihoitoviranomaisten 

Viranomaistapaamisen järjestämiseen voit 
pyytää apua tapahtumapalveluilta.

Järjestyksenvalvojia on pääsääntöisesti oltava 
vähintään yksi sataa tapahtumassa kävijää 
kohden.
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Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus kattaa tapahtuman korvausvastuun yleisöä, 
toimihenkilöitä tai ulkopuolisia kohdanneista henkilö- tai esi-
nevahingoista. Vastuuvakuutus ei korvaa tapahtuman järjestä-
jälle, henkilökunnalle tai talkooväelle tapahtuneita vahinkoja. 
Poliisi edellyttää tapahtumasta tehtävän yleisötilaisuusilmoi-
tuksen hyväksymiseksi vastuuvakuutusta.

Esineiden vakuuttaminen

Mieti, millaisia esineitä tapahtumassasi on, ja kenen vastuulla 
niiden vakuuttaminen on. Muista sopia kunkin arvo- esineen 
vastuusta erikseen. Esimerkiksi instrumentit ja äänentoisto-
välineet ovat tavallisia monissa tapahtumissa ja voivat olla ar-
vokkaita. Taideteoksia koskevat omat säännöksensä.

Drone-lennokit

Drone-lennokin on täytettävä ilmailumääräykset. Dronen pitää 
väistää isoja koneita kuten Mediheliä. Droneen on myös olta-
va jatkuvasti näköyhteys (kamerayhteys ei riitä). Ennen kuin 
hyväksyt tapahtumassasi mitään drone-lentoja, selvitä lennä-
tyskorkeus ja selvitä, mitä tapahtuu, jos signaali droneen kat-
keaa. Jotkut dronet eivät osaa palata itse lähtöpaikkaan vaan 
putoavat, jos signaali katkeaa. Tästä seuraa ilmeinen louk-
kaantumisriski.

Kun drone-lennokkeja lennätetään halleissa, teltoissa tai 
muissa sisätiloissa osana tapahtumaa, pitää noudattaa kulut-
tajaturvallisuuslain vaatimuksia ja laatia turvallisuusasiakirja 
lentämisestä. 

Tapahtuma-alue

Aluekartan laatiminen

Tapahtumapaikasta piirretään kartta. Kartta voi alkuvaiheessa 
olla suuntaa antava, mutta loppua kohden yksityiskohtien on 
tarkennuttava ja lupavaiheessa viranomaisille on toimitettava 
mahdollisimman yksityiskohtainen aluekartta. Karttapohjina 
voi käyttää Tampereen kaupungin avoimia karttoja tai netistä 
löytyviä karttapalveluita. Joskus ilma-/satelliittikuva voi selven-
tää asian parhaiten.

Karttaa laatiessa kannattaa huomioida myös meluasiat, esi-
merkiksi esiintymislavan suuntaaminen. Samalla kannattaa 
myös kartoittaa lähiympäristön rakennukset, jotta voi tiedot-
taa niitä mahdollisesta melusta tai liikennejärjestelyistä.

Tarkka aluekartta on tarkoitettu tapahtuman tuotantotii-
mille, vapaaehtoisille, alihankkijoille ja viranomaisille. Mikäli 
alueesta halutaan laatia yleisölle/osallistujille kartta, siitä voi-
daan tehdä yksinkertaisempi.

Saapuminen ja liikkuminen

Tampereella järjestettäviin tapahtumiin saapuminen on help-
poa, sillä kaupunkiin pääsee niin junalla, lentokoneella kuin 
bussillakin. Kattavan paikallisliikenneverkoston ansioista kau-
pungin sisällä liikkuminen onnistuu helposti julkisilla kulku-
neuvoilla.

Tapahtumaa suunniteltaessa on hyvä miettiä, miten tapah-
tuman kävijät pääsevät tapahtumapaikalle ja tulevatko odote-
tut kävijät kaupungin sisältä, muualta Suomesta vai ulkomailta. 
Kävijöitä kannattaa tiedottaa erilaisista kulkumahdollisuuksis-
ta. Tämä onnistuu esimerkiksi lisäämällä tietoa liikenneyhte-
yksistä ja aikatauluista tapahtuman nettisivuille. Tapahtumaan 
kannattaa harkita myös pyörä- ja/tai vaunuparkkeja.

Julkinen ja kevyt liikenne ovat huomattavasti ympäristöys-
tävällisempiä vaihtoehtoja kuin yksityisautoilu, ja sen vuok-
si kävijöitä kannattaa kannustaa saapumaan paikalle pyörällä, 
jalkaisin tai julkisilla liikennevälineillä. Julkisen liikenteen käyt-
töön voi kannustaa esimerkiksi integroimalla kaupunkiliiken-
nelipun tapahtuman pääsylippuun tai vaikkapa järjestämällä 
sukkulabusseja tapahtumapaikan ja keskustan välille. Erikois-
järjestelyistä ja niiden kustannuksista voi konsultoida Tampe-
reen kaupungin Joukkoliikennettä.

Aluekarttaan on merkittävä:

Lavat ja katsomot

Tapahtuma-alueen rajat ja kulkureitit alueelle

Poistumistiet, lastausreitit, mahdollinen 

paikoitus, suljettavat kadut

Erilaiset toiminnot (esim. ruokakojut, 

kokeilupisteet, suorituspaikat)

Info/Lipunmyynti

Ensiapupiste

Löytötavarapiste

Alkusammutuskalusto

WC-tilat, tarvittaessa jäteastiat

Työmaita ja remontteja voidaan usein 
sovittaa suurtapahtumien mukaan, mikäli 
tapahtumajärjestäjä on ajoissa liikkeellä.

Tukes

Droneinfo.fi

Tampereen kaupungin karttapalvelu
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Mikäli tapahtuman luonteesta johtuen osa ihmisistä saapuu 
paikalle yksityisautoilla, järjestäjän pitää suunnitella tarkas-
ti autojen kulkureitit ja paikoitusalueet. Varsinkin viikonlop-
pu- ja kesätapahtumia varten kannattaa tiedustella julkisten 
laitosten ja koulujen parkkipaikkoja tapahtumien käyttöön. 
Kouluista voi tiedustella niiden rehtoreilta kun taas virallisis-
ta parkkipaikoista vastaa Katulupayksikkö tai parkkialueen ol-
lessa tapahtuma-alueen sisällä tapahtuma-alueen vuokraaja. 
Muista huomioida riittävä määrä hieman suurempia esteet-
tömiä pysäköintipaikkoja mahdollisimman läheltä tapahtu-
ma-aluetta tasaisesta maastosta.

Kaupungin keskustassa olevissa tai erityisen suurissa ta-
pahtumissa yksityisautolla saapuminen on yleensä mahdoton-
ta, mutta tapahtumajärjestäjä tarvitsee luultavasti paikoitusta 
järjestämiseen liittyville autoille. 

Wc-tilat

Yleisöä varten tapahtumapaikalle on hankittava riittävästi 
wc-tiloja käsienpesupisteineen. Tapahtumakäyttöön tarkoi-
tetuissa sisätiloissa on usein riittävä määrä wc-tiloja, mutta 
joskus kapasiteettia voi olla tarpeen täydentää esimerkiksi siir-
rettävillä wc:illä tai lähikohteiden wc:illä.

Ulkotapahtumissa käytetään usein niin sanottuja bajamajo-
ja, jotka eivät vaadi kytkentää puhtaaseen veteen tai viemäriin 
vaan toimivat säilön avulla. Saatavilla on myös ekologisia kui-
vakäymälöitä sekä veteen ja viemäriin kytkettäviä wc-vaunuja 
tai -kontteja. Huomaa, että hulevesiviemärit eivät missään ta-
pauksessa sovellu wc-viemäreiksi! Tarkista paikan omistajal-
ta viemäröinti- ja vesitilanne hyvissä ajoin. Säiliöllisten wc:iden 
kanssa muista, että pitemmässä tapahtumassa saattaa tarvita 
tyhjentää säiliöt välillä. Wc:iden toimittaja osaa neuvoa aihees-
sa.

Pienissä ulkotapahtumissa, joissa ei ole anniskelua tai ruo-
katarjoilua, voi tiedustella mahdollisuutta käyttää jonkin lähei-
sen kiinteistön wc-tiloja. Tällöin kannattaa varautua pitämään 
yksi järjestyksenvalvoja valvomassa kiinteistön käyttöä.

Wc-tilat on sijoiteltava tarkoituksenmukaisesti ja alueelle 
on pystytettävä opasteita niiden sijainnista. Valviran ohjeiden 
mukaan kuivakäymälät on sijoitettava tiiviille alustalle siten, 
ettei käymälästä aiheudu hajun, talousveden tai maaperän li-
kaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Lisäksi käymälässä tulee 
olla riittävä ilmanvaihto, jonka tulee olla järjestetty siten, että 
hajun leviäminen muihin tiloihin estyy.

Tapahtuman wc-kapasiteetti
Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille
<50 1 1 1
51 – 250 2 2 1
251 – 500 3 3 1

501 – 750 5 4 1
751 – 1000 6 5 1
1000> jokaista 250 osallistujaa kohden +1 +1 1/1000

   
      Valviran suuntaa-antava taulukko. Kapasiteettiin vaikuttaa vahvasti tapahtuman luonne.

Ammattilaisen vinkki: Jos huomaat 
kesken tapahtuman, että miesten vessoissa 
on koko ajan tilaa ja naisten vessoihin 
on jonoa, vaihda parin miesten vessan 
kyltti naistenvessaksi ja näin olet kätevästi 
korjannut tilanteen.

Wc-tilojen yhteydessä on oltava myös käsienpesumahdol-
lisuus. Jos pesumahdollisuutta ei pystytä järjestämään esi-
merkiksi vesipisteen puuttumisen takia, voidaan korvaavana 
keinona käyttää desinfioivia nesteitä tai kosteuspyyhkeitä. 
Muista sijoittaa wc-tilojen yhteyteen myös roska-astioita.

Wc-kapasiteetti

Wc-tiloja on oltava sekä naisille että miehille ja myös liikun-
taesteiset on huomioitava. Monissa tapahtumissa kannattaa 
lisäksi ottaa käyttöön muutama unisex-wc. Miesten käymälöis-
tä voidaan puolet korvata vastaavalla määrällä urinaaleja.

Suunnitellessasi wc-kapasiteetteja mieti yleisösi koostu-
musta. Yleensä naisten tai unisex-wc-tiloja tarvitaan enemmän 
kuin miesten wc-tiloja. Mieti myös, tarvitaanko tapahtumassa-
si pottaa, hoitopöytää, wc-istuimen pienentäjää tai muita lap-
sille soveltuvia saniteettivarusteita.

Valviralla on suuntaa-antavat ohjeet wc-kapasiteetin mi-
toitukseen. Myös siirrettäviä wc-tiloja vuokraavat yritykset 
osaavat neuvoa mitoituksessa. Asiassa voi lisäksi konsultoida 
Tampereen kaupungin Terveydensuojelua.

Tilaisuuden luonteesta riippuen voidaan wc-tilojen koko-
naismäärästä poiketa, jos esimerkiksi tapahtuma-aika on ly-
hyt tai tapahtuma-alueen läheisyydessä on yleisiä käymälöitä. 
Käymälöiden määrää tulee vastaavasti lisätä jos tapahtuma 
kestää yli viisi tuntia tai jos tilaisuudessa on anniskelua. Alla 
oleva taulukko on hyvin suuntaa-antava.
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Anniskelualue

Pääsääntöisesti tapahtuman anniskelualue on eristettävä 
muusta alueesta selkeästi (esim. aidoilla). Alue voi sijaita niin, 
että sieltä on mahdollista seurata ohjelmaa, mutta anniske-
lualuetta ei saa kuitenkaan sijoittaa esiintymislavan edustalle 
tai poistumisreiteille. Nykyään on kuitenkin tietyin kriteerein 
mahdollista pitää koko tapahtuma-aluetta anniskelualueena, 
mikäli koko tapahtuma-alueelle on pääsy kielletty alaikäisiltä.

Asiakaspaikoille tulee varata tilaa yksi neliömetri asiakasta 
kohden. Anniskelualueen sisäänkäynti tulee sijoittaa niin, että 
mahdollinen jono ei haittaa muiden kävijöiden liikkumista. Os-
tavien jono voidaan rajata anniskelupisteestä poistuvien kul-
kuväylästä esim. aidalla, jolloin mahdollisilta järjestyshäiriöiltä 
vältytään.

Tupakointi

Ulkotapahtumissa tupakointi on kielletty katoksissa, katso-
moissa ja muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tar-
koitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan, 
esimerkiksi esiintymislavan edustalla. Sisätiloissa tupakointi 
on kielletty lukuun ottamatta tupakointiin hyväksyttyjä tiloja. 
Kielto koskee myös esimerkiksi sähkösavukkeen ja vesipiipun 
käyttöä.

Tapahtuma-alueelta voidaan rajata erillinen tupakointiin 
tarkoitettu alue, kunhan tupakansavu ei pääse kulkeutumaan 
tupakointikielto-alueelle tai sisätiloihin. Tapahtumajärjestäjän 
on merkittävä tupakointikieltoalue ja tupakointialue sekä val-
vottava tupakointikiellon noudattamista esimerkiksi ohjeista-
malla järjestysmiehet tarkkailemaan tilannetta.

Eläimet

Tukesin suosituksen mukaan eläimille pitää tapahtumissa laa-
tia omat kulkureitit. Eläinten pitäminen omilla kulkureiteillä 
sekä tilaisuuden ajan esimerkiksi aitauksissa edistää hygie-
niaa, vähentää allergioita sekä edistää turvallisuutta.

Esteettömyys

Esteettömyys parantaa tapahtuman laatua ja houkuttelevuut-
ta merkittävästi. Se on välttämätön edellytys monien osal-
listumiselle, mutta samalla se näkyy kaikille viihtyisämpänä, 
sujuvampana ja turvallisempana tapahtumana.

Tampereen kaupunki on sitoutunut esteettömyyden edis-
tämiseen esteettömyysohjelmallaan. Esteettömyyden huomi-
oimista edellyttää myös laki: vapaa-ajan palveluiden pitää lain 
mukaan olla yhdenvertaisia. Jos tämä edellytys ei täyty, sillä 
voi olla juridisia seuraamuksia.

Tunnetuin esteettömyyden ulottuvuus lienee fyysinen es-
teettömyys, jota edistävät muun muassa hissit ja luiskat, 
inva-wc ja automaattisesti avautuvat ovet. Sen lisäksi esteettö-
myys on ratkaisujen ajattelemista toimivuuden näkökulmasta 
ja ihmisten kuuntelemista. Esteettömyys on jatkuva prosessi. 
Kun suuret perusasiat ovat kunnossa, pienempien yksityiskoh-
tien viilaaminen on helpompaa.

Esteettömyys toteutuu parhaiten, kun se otetaan huo-
mioon kaikissa tapahtuman suunnittelun, toteutuksen ja jäl-
kiarvioinnin vaiheissa. Esteettömyyssuunnittelussa kannattaa 
käyttää asiantuntija-apua, jota tarjoavat muun muassa kau-
pungin esteettömyysasiamies, vammaisneuvoston esteet-
tömyystyöryhmä, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE ja 
vammaisjärjestöt. Kaikki esteettömyysratkaisut on hyvä tes-
tauttaa käyttäjillä ennen tapahtuman alkua.

Paikka

Valitse paikka, joka on valmiiksi esteetön. Suhtaudu paikko-
jen omiin esteettömyysarvioihin kriittisesti. Parasta on käy-
dä itse tarkistamassa kohde – mieluiten asiantuntijan kanssa. 
Asiantuntija voi olla esimerkiksi kaupungin vammais- ja es-
teettömyysasiamies, vammaisjärjestön työntekijä tai va-
paaehtoistyöntekijä. Kysy paikan ylläpitäjiltä tai omistajilta 
mahdollisimman varhain, mitä esteettömyysjärjestelyjä hei-
dän puolestaan on mahdollista tehdä.

Tiedotus

Tapahtuman esteettömyys alkaa jo tiedottamisesta. Kaikes-
sa tiedottamisessa korostuu ymmärrettävyys. Viesti tavoittaa 
laajemman joukon ihmisiä, kun se välitetään monella tavalla. 
Tekstissä fontin koko on vähintään 12. Suosi kaikessa aineis-
tossa selkeitä kontrasteja. Vältä kuvan päälle sijoitettua teks-
tiä. Tarpeen mukaan voit tuottaa aineistoa myös selkokielellä. 
Nykyteknologian ansiosta verkkoviestinnässä voi käyttää hel-
posti myös viittomakielisiä videoita. Noudata verkkosivujen 
esteettömyysohjeita, jotta tieto tavoittaa kaikki käyttäjät. Tie-
dotusmateriaalissa on hyvä olla tieto siitä, keneltä saa lisätie-
toja esteettömyydestä.

Anniskelulupa ja -ilmoitus

Tupakkatuotteiden 
myyntilupa
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Opastus

Asianmukainen opastus auttaa hahmottamaan tapahtumapai-
kan ja löytämään etsimänsä. Opastus alkaa jo paljon ennen 
ulko-ovea. Hyvässä opasteessa tekstit ja kuviot ovat riittävän 
suuria ja värikontrastit selkeitä. Opastekstejä on hyvä täyden-
tää ääniopasteilla, hyvällä valaistuksella ja kuvasymboleilla. 
Huomioi opasteiden sijoittelussa myös istumakorkeudella ole-
vat. Sijoita kaikille sisäänkäynneille selkeä tapahtuma-alueen 
kartta, jossa näkyy myös esteettömyys. Suuren tapahtuman 
kohdalla voi olla järkevää koostaa erillinen tietopaketti tapah-
tuman esteettömyydestä, mutta yleisesti on suositeltavaa, että 
esteettömyystieto löytyy samoista esitteistä kuin muutkin ta-
pahtumaan liittyvät tiedot. Huolehdi, että koko henkilökunta 
osaa tarvittaessa vastata esteettömyyteen liittyviin kysymyk-
siin.

Sisäänkäynti

Tapahtuman kaikkien sisäänkäyntien läheisyyteen varataan 
riittävästi ISA-tunnuksella merkittyjä, esteettömiä pysäköinti-
paikkoja sekä tilaa saattoliikenteelle. Huomaa, että invataksit 
vaativat enemmän tilaa kuin henkilöautot. Pysäköinti- ja saat-
toliikennealueelta sisäänkäynnille täytyy päästä esteettömästi. 
Talviaikaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
väylällä ei ole liikaa lunta ja hiekoitussoraa liikkumista estä-
mässä. Sisäänkäynnin edessä täytyy olla tilaa kääntyä pyörä-
tuolilla, joten älä aseta esimerkiksi mainoskylttejä oven eteen. 
Sama pätee tuulikaappiin. Esteettömän ulko-oven vapaa leve-
ys on vähintään 850 mm. Oven avaamista helpottaa automa-
tiikka, joka voi toimia joko painikkeella tai liiketunnistimella. 
Itse avattavan oven tulee avautua kevyesti. Kynnyksen kor-
keus voi olla enintään 20 mm. Korkeampaan kynnykseen tar-
vitaan loiva luiska.

Vaatesäilytys

Mikäli vaatesäilytys toimii itsepalveluna, osa naulakoista on 
syytä sijoittaa alemmas.

Palvelutiskit

Palvelutiskien, kojujen ja muiden asiointipisteiden on hyvä si-
jaita tasaisella paikalla maan tasalla niin että niiden luo pääsee 
helposti. Tiskin korkeudessa on hyvä huomioida myös istuvat 

ja lyhyet asiakkaat. Mikäli tiskillä on tarkoitus pysähtyä pidem-
pään, varaa sille tuoleja. Induktiosilmukka helpottaa kommu-
nikointia asiakkaiden kanssa. Valaise tiskit erityisen hyvin.

Tasoerot

Tasoerot ovat yksi merkittävimmistä ja yleisimmistä fyysisis-
tä esteistä. Portaiden turvallisuutta lisäävät hyvä valaistus, 
tukeva käsijohde ja korkeuseron havainnollistava värikont-
rasti. Pyörätuolin käyttäjälle yksikin kynnys tai porras voi olla 
ylitsepääsemätön este. Kantaminen ei ole turvallista eikä 
kaikissa tapauksissa edes mahdollista, joten se ei sovellu es-
teettömyysratkaisuksi. Tasoerojen esteettömyys ratkaistaan 
luiskalla, tasonostimella tai hissillä. Luiska on sopiva ratkaisu 
vähäisissä tasoeroissa. Sen on oltava riittävän loiva, tukeva ja 
luistamaton. Pitkän luiskan varrella on oltava levähdystasan-
teita. Korkeampiin tasoeroihin tarvitaan hissi tai muu tasonos-
tin. Tarkista hissin toimivuus ennen tapahtuman alkua.

Lava

Usein unohdetaan esiintymislavan esteettömyys. Aidosti es-
teettömässä tapahtumassa myös näyttämö on esteetön esiin-
tyjille.

Esitykset

Kuvailutulkkaus on keino välittää esitys niille, jotka eivät sitä 
näe. Suomenkielinen tekstitys helpottaa esityksen seuraamis-
ta ja on suorastaan välttämätön kuulovammaisille. Se ei kui-
tenkaan korvaa viittomakielistä tulkkausta, sillä suomi on 
viittomakieliselle vieras kieli. Tarkista esityksen äänentoisto ja 
induktiosilmukan toimivuus.

Katsomo

Etenkin isommissa paikoissa on hyvä varata eri puolilla katso-
moa joitakin pyörätuolipaikkoja. Sijoita ne paikkoihin, joihin on 
helppo päästä ja joista on hyvä näkyvyys. Pyörätuolinkäyttäjiä 
ei kuitenkaan sovi eristää muista katsojista, vaan pyörätuoli-
paikka on luonteva osa muuta katsomoa. Mikäli induktiojärjes-
telmä ulottuu vain osaan katsomoa, merkitse alue selvästi ja 
kerro asiasta jo lipunmyyntivaiheessa.
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WC- ja muut hygieniatilat

Tarkista, että tapahtumapaikalla on kävijämäärään nähden 
riittävästi wc-tiloja. Wc-opasteissa on hyvä käyttää tekstin li-
säksi kuvasymboleita. Inva-wc merkitään ISA-tunnuksella. In-
va-wc on mitoitukseltaan tavallista väljempi, koska siellä pitää 
mahtua liikkumaan isollakin pyörätuolilla ja tarvittaessa myös 
avustajan kanssa. Inva-wc on sukupuolineutraali, jotta sitä 
voi käyttää myös eri sukupuolta olevan avustajan kanssa. In-
va-wc:tä ei saa käyttää varastona. Huomioi tilan tarve myös 
suihku- ja pesuhuonetiloissa.

Kalusteet

Kalusteet sijoitetaan väljästi niin, että alueella on tilaa liikkua. 
Mikäli tapahtuma-alue on laaja, levähdyspaikkoja on hyvä olla 
niin tiheästi, ettei kävelymatkasta tule uuvuttava. Valitse tu-
kevia kalusteita. Sama kaluste ei sovi kaikille, joten on hyvä 
hankkia erikorkuisia pöytiä ja tuoleja sekä ainakin muutamia 
käsinojallisia tuoleja. Pöydän alla tulee olla vapaata tilaa niin, 
että pyörätuolillakin mahtuu sen alle.

Avustaminen

Tarjoa apua tarpeen mukaan, mutta älä tyrkytä sitä. Jokainen 
osaa itse päättää, koska tarvitsee apua. Osa vammaisista hen-
kilöistä tulee tapahtumaan avustajan kanssa. Avustajan tulisi 
päästä vammaisen henkilön kanssa tapahtumaan maksutto-
masti, koska ilman avustajaa osallistuminen voi olla mahdo-
tonta. Merkitse tapahtuman tiedotusmateriaaliin ja verkkoon 
selvästi, mitä lippuja tai lipputyyppejä avustajan maksut-
tomuus koskee. Vammaiselta henkilöltä ei kuitenkaan voi 
edellyttää avustajan mukana oloa. Varaudu siihen, että henki-
lökunnan apua tarvitaan. Henkilökunnalta pyydettävä apu on 
yleensä pienimuotoista, eikä siihen kulu kovinkaan paljon ai-
kaa. Kysymys saattaa olla esimerkiksi ruoan kantamisesta pöy-
tään tai takin pukemisesta. Varteenotettava mahdollisuus on 
pestata tapahtumaan yleisavustajia. Esimerkiksi lähihoitaja-
opiskelijoille yleisavustajan tehtävä voi olla erinomainen tilai-
suus saada tuntumaa tulevaan asiakaskuntaan. Muista aina 
kuunnella autettavaa henkilöä, hän on oman avustamisensa 
paras asiantuntija.

Tiedotus

Tapahtumasta tiedotetaan myös a) selkokielellä 
b) viittomakielellä

Tapahtuman verkkosivut ovat esteettömät

Esteettömyystiedotukselle on nimetty 
vastuuhenkilö

Avustaja pääsee tapahtumaan maksuttomasti

Tapahtumapaikka

Maasto on tasainen

Paikka on yksitasoinen

Eri tasoille on hissi tai loiva luiska

Paikassa on määräysten mukainen inva-wc

Sisäänkäynnin läheisyydessä on riittävän leveä 
pysäköintipaikka

Ovien vapaa leveys on vähintään 850 mm

Palvelupisteet ja kojut

Pisteillä on induktiosilmukka

Pisteet ovat maan tasalla

Pisteissä ei ole yli 20 mm luiskaamattomia 
kynnyksiä

Pisteillä on tuoleja

Katsomo ja lava

Eri puolilla katsomoa on pyörätuolipaikkoja

Katsomossa on induktiosilmukka

Lavalle ja pukuhuoneisiin pääsee pyörätuolilla

Esiintyjien tiloissa on inva-wc

Näytöksissä on tekstitys

Esitykset kuvailutulkataan

ONKO TAPAHTUMASI 
ESTEETÖN?

Lisää tarkastuslistoja erilaisille 
kulttuurikohteille on Kulttuuria kaikille 
-palvelussa. Sivuilla on tietoa myös 
mm. esteettömyyttä lisäävien toimien 
rahoituksesta.

Esteettömän tapahtuman helppo 
liikkua -kriteerit
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Tapahtuman rakentaminen
Tapahtuman rakentamiseen liittyy muun muassa saatavilla 
oleva sähkö, vesi, viemäröinti ja rakenteet.

Sähkö

Tapahtuman järjestämiseksi tapahtumapaikalle tarvitaan 
useimmiten sähköä. Kun varaat tapahtumapaikkaa, varsinkin 
jos kyseessä on ulkotila, tiedustele paikan vuokraajalta sähkön 
saatavuutta.

Kaupungin maa-alueilla kuten toreilla ja puistoissa on 
yleensä sähköpisteitä, joista tapahtumajärjestäjän on mahdol-
lisuus saada sähkö tapahtumalle. Tiedustele sähköpisteiden 
käytöstä ensisijaisesti tapahtumapaikan vuokraajalta. Mikä-
li sähköpisteitä ei kuitenkaan ole tai niitä ei ole riittävästi, ota 
yhteyttä paikallisen verkkoyhtiön Tampereen Sähköverkko 
Oy:n asiakaspalveluun. Asiakaspalvelussa kartoitetaan toteut-
tamisvaihtoehdot ja suunnitellaan rakentamisaikataulu tilapäi-
selle liittymälle. Tilapäisen sähköliittymän asemesta tai ohella 
erityisen vaikeissa kohteissa voidaan käyttää myös aggregaat-
tia.

Pohdi etukäteen, mihin tapahtumassasi tarvitaan sähköä, 
ja tee lista sähköä tarvitsevista toiminnoista. Listan avulla am-
mattilaiset osaavat arvioida sähkönkulutuksesi ja tapahtu-
mallesi osataan varata tarpeeksi sähköä. Tilapäinen sähkö on 
tilattava vähintään kaksi viikkoa ennen sähkön kytkemistä. Jos 
tilapäinen sähkö tilataan tämän määräajan jälkeen, siitä peri-
tään lisäkustannuksia.

Ulkotapahtumissa on kiinnitettävä erityistä huomiota säh-
köturvallisuuteen. Sähkölaitteet on suojattava sateelta ja il-
kivallalta. Sähköjohdot on pidettävä poissa kulkuväyliltä ja 
tarvittaessa suojattava yliajosuojilla. Sähköasennukset saa 
tehdä vain ammattilainen.

Vesi

Jos tapahtumassa on elintarvikkeiden myyntiä tai anniskelua, 
on tapahtumapaikalle saatava myös vettä. Lisäksi maksullista 
tai ilmaista vesitarjoilua kannattaa harkita kaikissa liikunta- ja 
urheilutapahtumissa sekä kuumina päivinä.

”Pohdi ajoissa, mihin sähköä tapahtumassasi 
tarvitaan, niin ammattilaiset osaavat arvioida 
sähköntarpeesi oikein.” 
– Markus Joonas, Tampereen kaupunki

Samoin kuin sähkön kohdalla, veden saatavuutta on tie-
dusteltava tapahtumapaikan vuokraajalta. Esimerkiksi kaikil-
la kaupungin yleisillä alueilla vettä ei ole saatavilla: useimmilta 
toreilta kaupungin löytyy vesipiste, mutta puistoissa pisteitä ei 
aina ole. Vesipisteen käytöstä toreilla on sovittava torivalvojien 
kanssa. Jos vesipiste puuttuu, vesi on tuotava paikalle. Voit ti-
lata vesisäiliön esimerkiksi Tampereen Vedeltä.

Jos tapahtumassa syntyy jätevettä, on varmistettava, että 
se johdetaan jätevesiverkkoon tai muuten käsitellään asian-
mukaisesti. Hulevesiviemäri ei sovellu jätevedelle. Hulevesivie-
märiin menevä vesi siirtyy sellaisenaan suoraan vesistöön.

Rakenteet

Tapahtumaa varten tarvitaan erilaisia rakenteita, esimerkiksi 
lavoja, telttoja, katoksia, aitoja, käymälöitä, penkkejä ja pöytiä. 
Suuremmissa tapahtumissa lava on esiintyjien näkyvyyden ta-
kaamiseksi välttämätön, mutta pienemmissäkin tapahtumissa 
esiintymislava tuo esiintyjät paremmin esille.

Tapahtuman rakenteet tulee olla pystytetty niin hyvin, että 
ne kestävät yllättävätkin sääilmiöt kuten ukkosmyrskyn. Lava-
rakenteiden pystytyksestä huolehtii lavan toimittava palvelun-
tuottaja, mutta tapahtumajärjestäjän vastuulla on varmistua 
rakenteiden kestävyydestä. Suurten tapahtumien ja muiden 
tapahtumien, joissa on runsaasti rakenteita, rakenteet hyväk-
syy rakennusvalvontaviranomainen.
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Siisteys ja ympäristö
Tapahtumaa suunniteltaessa on otettava huomioon, millaiset 
mahdollisuudet tapahtumapaikka itsessään tarjoaa roskien 
keräämiselle. Onko paikalla ennestään jäteastioita? Jos on, voi-
daanko niitä käyttää tapahtumassa? Tähän on saatava lupa ta-
pahtumapaikan vuokraajalta.

Jos tapahtumaan pitää erikseen tilata roska-astioita, nii-
tä tulee sijoittaa ympäri aluetta sinne missä niitä eniten tar-
vitaan, esimerkiksi uloskäynneille, kulkureittien varrelle ja 
ruokakojujen läheisyyteen. Elintarvikemyynti, anniskelupisteet 
ja muut runsaasti jätettä tuottava toiminnot tarvitsevat omat, 
yleisöroskiksia suuremmat jäteastiat. Jos tapahtuman jätteet 
lajitellaan, on tästä tiedotettava toimijoita etukäteen ja lajitte-
luastiat on merkittävä selkeästi.

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava myös jäteastioi-
den tyhjennyksestä. Varsinkin jos tapahtumassa on runsaasti 
kävijöitä tai jos tapahtumassa on elintarvikkeiden myyntiä, jä-
teastioita voi joutua tyhjentämään useampia kertoja päivässä.

Jos tapahtumapaikalla on kiinteitä roska-astioita ja nii-
denkin voi olettaa täyttyvän tapahtuman aikana, on tapah-
tumajärjestäjän huolehdittava myös niiden tyhjentämisestä. 
Lisätietoja tästä antaa tapahtumapaikan vuokraaja.

Roska-astioiden vuokraaja osaa neuvoa roska-astioiden 
määrän arvioimisessa. Hyviä neuvoja saa esimerkiksi Pirkan-
maan Jätehuollolta. Roska-astioiden paikat on hyvä merkitä 
myös tapahtuma-alueen karttaan, jotta niitä ei vahingossa si-
joiteta poistumis- tai pelastusreiteille.

Erillinen jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmil-
ta yleisötilaisuuksilta, etenkin jos niissä on tarjolla ruokaa tai 
juomaa. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee toimittaa jätehuol-
tosuunnitelma ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään kuu-
kautta ennen tapahtuman alkua.

Viihtyvyys

Siisteys on ensiarvoisen tärkeää tapahtuman viihtyvyyden 
kannalta. Jos tapahtuma-alue on roskainen, ei tapahtuma 
välttämättä houkuttele tulemaan enää toista kertaa. Roskai-
suus saa aikaan roskaisuutta, joten mitä siistimpänä tapahtu-
ma-alue säilyy, sitä vähemmän roskia sinne jätetään. Taustalla 
on konkreettisen jätehuollon onnistumisen rinnalla myös psy-
kologinen vaikutus: siistiä ei haluta sotkea.

Vinkkejä ympäristöystävällisen tapahtuman 
järjestämiseen

Suosi kierrätystä ja uusiokäyttöä, vältä 
kertakäyttötuotteita.

Mahdollista lajittelu esimerkiksi 
ruokailualueilla tai suunnittelu ruokatarjoilu 

siten, että kaiken ruokailussa syntyvän jätteen 
voi lajitella biojätteeksi.

Suosi luomua, lähiruokaa ja reilun kaupan 
tuotteita.

Järjestä tapahtuma-alueen yhteyteen vartioitu 
pyöräparkki.

Kannusta yleisöä ja osallistujia saapumaan 
paikalle kävellen tai pyörällä tai käyttämään 

julkista liikennettä.

Sijoittele roska-astiat näkyvästi, keskeisille 
kulkuväylille ja poistumisteiden reunoille, ja 
elintarvike- ja ruoanmyyntikojujen läheisyyteen.

Kerro siisteys- ja ympäristöteoistasi 
tapahtumasi nettisivuilla. Samalla kannustat 
tapahtumassa kävijöitä toimimaan arvojesi 
mukaisesti.

Ammattilaisen neuvo: Jos tapahtumassasi on juomatölkkejä, kannattaa nähdä vaivaa niiden keräämiseen erikseen: 
paitsi että ne pystytään kierrättämään erittäin hyvin jos ne saadaan erotelluksi jätteestä, niistä saa myös pantin 
muodossa hyvin rahaa takaisin. Meillä ovat toimineet läpinäkyvät jätesäkit, joihin laitetaan muutama tyhjä tölkki 
malliksi. Tapahtuma-alueella voi myös kiertää tölkkipartio, joka nappaa tölkit pöydältä tai maasta ja jolle voi ojentaa 
tyhjentyneen tölkin.

”Keskustorilta löytyy jätepuristin, johon saat 
meiltä avaimen. Jätepuristin on hyödyllinen 
tapahtumissa, jotka tuottavat runsaasti 
jätettä. Esimerkiksi tapahtumissa, joissa on 
ruoan myyntiä.”
– Tampereen kaupungin torivalvoja

TAPAHTUMAN SIISTEYS

Helppoja keinoja vähentää roskan 
määrää ja roskaamista

• Hanki riittävä määrä selvästi merkittyjä roska-
astioita, sijoittele ne kulkureittien varrelle 
ja ruoanmyyntipaikkojen lähelle ja huolehdi 
astioiden riittävästä tyhjennyksestä.

• Vältä turhia pakkauksia.

• Suunnittele ruokatarjoilu niin, että siitä syntyy 
mahdollisimman vähän jätettä.

• Peri kestoastioista (esim. tuopeista) pantti.

• Vältä flaijereiden ja erillispakattujen 
mainostuotteiden jakelua alueella.

Jätehuolto-
suunnitelma
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Ekologisuus imagotekijänä

Ympäristöasioiden huomioiminen osoittaa vastuullisuutta ja 
välittämistä, ja ympäristöystävällisyys on yhä merkittäväm-
pi imagotekijä ja kilpailuvaltti myös tapahtuma-alalla. Tampe-
reen kaupunki on sitoutunut edistämään alueellaan kestävää 
kehitystä ja siksi myös tapahtumajärjestäjien halutaan ottavan 
ympäristöasiat huomioon.

Tapahtuma voi myös hakea Ekokompassi tapahtuma -ser-
tifikaattia, jossa sitoudutaan pitkäjänteiseen ympäristötyöhön 
ja laaditaan yhdessä ympäristöohjelma konkreettisten toimen-
piteiden toteuttamiseksi.

Tapahtumapaikan siivoaminen

Jos tapahtumapaikka on roskainen ennen tapahtumaa, ota yh-
teys tapahtumapaikan vuokraajaan. Tapahtumapaikkaa on sii-
vottava myös tapahtuman aikana, jotta alue säilyy viihtyisänä. 
Siivouksen sujuvuuden takia on päätettävä etukäteen, milloin 
tapahtumaa siivotaan ja ketkä sen tekevät. Siivousta varten 
voidaan perustaa myös ns. roskapartioita, joihin voidaan ottaa 
vapaaehtoista talkooväkeä.

Tapahtumapaikka on siivottava tapahtuman jälkeen. Jos 
roskia ei pystytä keräämään käsin, on tapahtumajärjestäjän 
huolehdittava koneellisesta siivouksesta. Siivouksen suoritta-
misesta koneellisesti kannattaa tiedustella tapahtumapaikan 
vuokraajalta.

Tapahtuman markkinointi
Tapahtumaa on markkinoitava niin kuin mitä tahansa muu-
takin tuotetta. Siksi tässä oppaassa käsitellään markkinointia 
vain lyhyesti. Suurin osa yleisten markkinointioppaiden tie-
doista on sovellettavissa suoraan tapahtumiin.

Markkinointisuunnitelma

Tapahtuman markkinointi aloitetaan suunnitelman laatimises-
ta. Aluksi lähdetään aina oman tapahtuman ymmärtämisestä: 
mikä on tapahtuman konsepti, mikä on sen kohderyhmä, mitä 
erityistä siinä on ja miten se poikkeaa muista.

Tämän jälkeen analysoidaan markkinoinnin lähtötilan-
ne: mikä tapahtuman tunnettuus ja maine on nyt? Sekä itse 
tapahtumaa että sen markkinointia voidaan tarkastella myös 
erilaisten valmiiden mallien, esimerkiksi SWOT-mallin avulla 
(vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkat).

Kun alkutilanne on tunnistettu, asetetaan markkinoinnin 
tavoitteet: Mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa? Mikä on 
markkinoinnin keskeinen kohderyhmä? Mihin halutaan erityi-
sesti panostaa? Markkinointikanavat ja toteutustavat valitaan 
ensisijaisesti kohderyhmän perusteella. Valintoihin vaikuttaa 
lisäksi muun muassa budjetti ja oma osaaminen.

Sisäinen tiedotus

Tapahtuman yleensä ja sen markkinoinnin onnistuminen riip-
puu pitkälti sisäisestä tiedonkulusta. Sisäisellä tiedotuksella 
varmistetaan, että kaikki tietävät missä mennään, mikä teh-
tävä on kenenkin hoidossa, mitkä asiat ovat julkisia ja mihin 
toimenpiteisiin seuraavaksi ryhdytään. Kunkin tapahtumaor-
ganisaation pitää valita itselleen sopivimmat kommunikointi-
kanavat riippuen organisaation koosta ja kulttuurista. 

Sosiaalinen media

Lähes jokaista tapahtumaa markkinoidaan nykyään sosiaa-
lisessa mediassa eli somessa. Somen etuja ovat edullisuus, 
sosiaalisuus, mahdollisuus räätälöidä erilaisia viestejä eri vas-
taanottajille ja nopeus. Tärkein ominaisuus on nimenomaan 
sosiaalisuus. Vaikka somessa voi julkaista tiedotteita ja ilmoi-
tuksia tehokkaasti, sen varsinainen vahvuus on kuitenkin olla 

Sopivia kanavia sisäiseen tiedotukseen:

sähköposti
pikaviestinpalvelu (esim. WhatsApp)
projektinhallintatyökalu
kahvipöytäkeskustelu
ilmoitustaulu

Ekokompassi
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yhteydessä tapahtumista kiinnostuneisiin ihmisiin. Yksinker-
taisimmillaan yhteydenpito voi olla vastaamista viesteihin ja 
yksinkertaisia kysymyksiä, mutta se voi myös tarkoittaa äänes-
tyksiä ja kilpailuja ja hankkeita, joissa yleisöllä on suuri rooli.

Jokaisen tapahtuman kannattaa nimetä some-vastaava, 
jonka vastuulla on olla säännöllisessä yhteydessä yleisöön so-
men kautta. Säännöllisyys on olennaista. Kannattaa tehdä so-
me-suunnitelma, jossa suunnitellaan realistisesti, kuinka usein 
eri kanavissa kommunikoidaan. Kanavasta riippuen voidaan 
ajatella, että päivityksiä julkaistaan ympäri vuoden esimerkiksi 
kerran viikossa tiivistäen tahtia noin kertaan päivässä tapahtu-
maa välittömästi edeltäväksi ajaksi. Kanavissa on tässä mer-
kittäviä eroja: esimerkiksi Twitterissä voi hyvin julkaista monta 
kerran päivässä myös samasta aiheesta, kun taas Facebookis-
sa se olisi liikaa. On tärkeää varmistaa, että julkaisuissa on riit-
tävästi säännöllisyyttä, sillä perustettu mutta päivittämätön 
kanava antaa huonon vaikutelman koko tapahtumasta. Jos so-
me-päivittäjä on esimerkiksi jäämässä lomalle, hän voi ennen 
lomaansa laatia ajastettuja julkaisuja, jotka tulevat itsellään 
julki ennalta määriteltyyn aikaan. Tässäkin tilanteessa on kui-
tenkin hyvä, jos joku voi toimia varahenkilönä siltä varalta, että 
someen tulee kysymyksiä yleisöltä, kommentointi vaatii mo-
derointia tai jotakin odottamatonta tapahtuu (merkittävät tur-
vallisuusuhkat, tapahtuman esiintyjän sairastuminen/kuolema 
jne).

Tiedote

Tiedote on perinteinen mutta edelleen pääosin toimiva tapa 
kertoa tapahtumasta erityisesti medialle. Tiedote laaditaan 
artikkelin tyyliseksi, jolloin se on mahdollista julkaista sellai-
senaan. Tiedotteeseen kannattaa aina liittää kuva tai linkki vi-
deoon.

Mieti kirjoittaessasi, kenen haluat lukevan uutisesi. Me-
dia pitää saada kiinnostumaan tiedotteesta, mutta sen 
varsinainen kohderyhmä on median lukijat. Mieti, mikä tavoit-
telemaasi lukijaa eniten kiinnostaa ja miten voit kertoa asias-
tasi mahdollisimman yksinkertaisesti.

Eri medioita varten voidaan laatia erilliset tiedotteet. Kau-
punki- ja paikallislehteä tai -radiota kiinnostaa nimenomaan 
Tampereen tai Pirkanmaan näkökulma, kansallisia medioi-
ta laajempi näkökulma ja erikoismedioita niiden alaan liitty-
vä näkökulma. Jos tapahtumasta saadaan jotain kiinnostavaa, 
erikoista av-materiaalia, sitä voi tarjota uutisten loppukeven-
nykseen.

Lehdet, radio ja tv

Ilmoittaminen lehdessä

Lehtimainonta on suosittu tapa ilmoittaa tapahtumista. Var-
sinkin sanomalehdet ovat nopea media, jonne ilmoituksen voi 
parhaimmillaan saada jo seuraavaksi päiväksi. Ilmaisjakelu-
lehdet saavuttavat usein laajan yleisön, joskin niistä saatetaan 
lukea vain muutamia sivuja. Aikakauslehdet puolestaan lue-
taan usein tarkemmin, mutta ne ilmestyvät harvemmin – pitää 
miettiä, miten motivoida ihminen ostamaan lippu tai teke-
mään päätös tapahtumaan osallistumisesta viikkoja tai kuu-
kausia ennen tapahtumaa.

Joistakin lehdistä on netissä näköisversio, toisilla on sup-
peammat nettisivut. Nettiversioiden käyttäjäprofiili voi olla eri 
kuin painetulla lehdellä. Kannattaa selvittää, halutaanko oman 
ilmoituksen näkyvän jossakin muodossa myös nettiversioissa.

Tampereella ja lähiseudulla suosittuja sanoma- ja ilmais-
jakelulehtiä ovat muun muassa Aamulehti, Tamperelainen, 
Moro, Suur-Tampere, Voima, Hervannan sanomat, Ideapark 
Uutiset, Kangasalan sanomat, Akaan Seutu, Lempäälän-Vesi-
lahden Sanomat, Sydän-Hämeen lehti ja Ylöjärven Uutiset.

Jokaisen tapahtuman kannattaa nimetä 
some-vastaava, jonka vastuulla on olla 
säännöllisessä yhteydessä yleisöön somen 
kautta. Säännöllisyys on olennaista. 
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Kriisit ja erikoistapaukset, joista 
viestimiseen pitää valmistautua

• Turvallisuusuhka (esim. ulkoinen uhka, tulipalo, 
rakenteiden epävakaus, väen pakkautuminen)

• Tapahtuman ajan tai paikan pikainen 
muuttuminen

• Esityksen/ohjelmanumeron peruuntuminen

• Koko tapahtuman peruuntuminen

• Taloudellinen tappio

• Sairas-/kuolemantapaus

Onnistuneen some-markkinoinnin 
kulmakiviä

• Päivitysten säännöllisyys

• Yleisön kutsuminen vuoropuheluun

• Kuvat, videot ja muut eloisat sisällöt

• Nopea reagoiminen

• Sisältöjen soveltaminen eri kanaviin ja eri 
kohdeyleisöille

• Oikeiden kanavien valinta

• Ajoittaiset erikoishankkeet kuten kilpailut, 
äänestykset ja tempaukset

• Seuraajille varattu VIP-sisältö (esim. 
kurkistukset kulissien taakse, making-of-
sisällöt)

Muutamia Tampereen 
tapahtumakalentereita:

aamulehti.menoinfo.fi

tamperelainen.fi/menot

visittampere.fi

meteli.net

kohokohdat.fi

tapahtumatyrityksille.fi

TAPAHTUMAN MARKKINOINTI

Miten markkinoida 
tapahtumaa?

Some
Tiedote

Lehdet, radio, TV
Tapahtumakalenterit

Julisteet ja flyerit
Digitaulut

Banderollit
Bussit, muut liikennevälineet

Flashmobit, tempaukset

Tiesitkö, että voit hyödyntää tapahtumasi 
markkinoinnissa Visit Tampereen 
kuvapankin upeita kuvia?

[Tapahtuman / organisaation logo]

TIEDOTE
JULKAISUVAPAA XX.XX.20XX

Apuotsikko tarvittaessa

Otsikko, joka houkuttelee lukemaan tiedotteen

Kerro ensimmäisessä kappaleessa / ingressissä tärkein asia.

Kerro seuraavassa kappaleessa seuraavaksi tärkein asia.

”Tiedotetta kannattaa elävöittää sitaateilla”, sanoo Visit Tampereen senior specialist 
Sari Mäkelä.

Jos haluat kertoa tapahtumasi historiasta, rahoittajista, yhteistyökumppaneista tai 
organisaatiosta sen takana, säästä taustoitus vasta tiedotteen loppuun.

Pidä tiedotteen pituus aina maksimissaan yhdessä A4:ssä.

Tiedotteeseen kannattaa liittää kuva tai videolinkki.

www.tapahtumannettisivu.com
Instagram / Twitter / Facebook / muu some

Lisätietoja:
Etunimi Sukunimi
Titteli
Organisaatio
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Tiedotteen perusmalli
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Radio- ja tv-mainonta

Radiossa ja televisiossa mainostaminen tarjoaa mahdollisuu-
den tuoda äänen ja kuvan avulla oma tapahtuma suuren ylei-
sön tietoisuuteen. Varsinkin radiossa pitää panostaa toistojen 
määrään. Radio- ja tv-mainosten hinta riippuu ratkaisevas-
ti toistomääristä ja esitysajoista, mutta kustannus on yleensä 
suurehko.

Tampereella ja Pirkanmaalla majaansa pitäviä radioita ovat 
muun muassa SUN Radio, FUN Tampere, Radio Moreeni, Ra-
dio Musa ja Pispalan Radio. Monet valtakunnalliset radiokana-
vat kuuluvat myös Tampereella.

Tapahtumakalenterit

Tapahtumista kiinnostunut yleisö seuraa tapahtumakalen-
tereita, joten kannattaa varmistaa, että oma tapahtuma on 
niissä mahdollisimman kattavasti. Eri näkökulmasta tehtyjä ta-
pahtumakalentereita on Tampereella paljon ja niitä sekä tulee 
lisää että poistuu, joten tapahtumajärjestäjän kannattaa seu-
rata tilannetta jatkuvasti.

Ulkomainonta

Ulkomainonnan tarkoitus on tavoittaa kaupungissa liikkuvat 
ihmiset. Sillä saavutetaankin siten laaja joukko erilaisia ihmi-
siä, muun muassa niitä, jotka eivät seuraa sosiaalista tai muu-
ta mediaa. Erilaisia ulkomainosmuotoja ovat muun muassa 
banderollit, mainostaulut, tapahtumailmoitustaulut, diginäytöt 
ja bussit.

Banderollit

Tampereen kaupungilta voi varata banderollipaikkoja tapahtu-
man mainostamista varten. Varaaminen tapahtuu vapaamuo-
toisella hakemuksella, joka osoitetaan Tampereen kaupungin 
tilaomaisuuden hallinnalle. Banderollien asennuksen ja pois-
tamisen puolestaan hoitaa Tampereen Vera Oy. Paikka ja 
asennus ovat maksullisia.

Mainostaulut

Eri toimijat vuokraavat suuria mainostauluja, joita on esi-
merkiksi katujen varsilla, ostoskeskuksissa, bussipysäkeillä, 
asemilla, pysäköintihalleissa ja pyörivissä pilareissa. Alan toi-
mijoita ovat Tampereella muun muassa JCDecaux, Mediateko 
ja ClearChannel.

Tampereen kaupunki välittää tapahtumajärjestäjille maksut-
tomia mainospaikkoja ympäri kaupunkia olevien JCDecaux’n 
Abribus-mainostaulujen B-puolelle. Mainostaulupaikkaa voi-
vat hakea tapahtumatoimijat, jotka tuovat tauluissa esiin var-
sinkin maksutonta, kaikille suunnattua ohjelmallista sisältöä. 
Kaupallisista tapahtumista ja logojen esittämisestä on tar-
kat säännöt. Kovan kysynnän takia kaikille toimijoille ei voida 
myöntää mainostaulupaikkaa. Julisteiden suunnittelun ja pai-
natuksen kustannuksista vastaa tapahtumajärjestäjä. Paik-
kojen haku kullekin vuodelle tapahtuu tällä hetkellä edellisen 
vuoden lokakuun alussa.

Tapahtumailmoitustaulut

Tampereen keskustan alueella on yhteensä kymmenen ta-
pahtumien mainostamiseen tarkoitettua maksutonta tapah-
tumailmoitustaulua. Nämä ilmoitustaulut ovat Tampereen 
kaupungin sijoittamia virallisia ilmoitustauluja. Julisteita tai 
muita mainoksia ei ole sallittua kiinnittää muualle ilman erillis-
tä lupaa.

Digi- ja medianäytöt

Painetuille julisteille tarkoitettujen paikkojen lisäksi Tampe-
reen kaupungissa on digitaalisia näyttöjä, joille mainosmateri-
aali toimitetaan digitaalisessa muodossa. Tässä on se etu, että 
tapahtumajärjestäjän ei tarvitse maksaa aineiston painatuk-
sesta. Lisäksi monet näistä näytöistä mahdollistavat myös liik-
kuvan kuvan käyttämisen.

Tampereen kaupunki välittää maksutonta mainostilaa täl-
lä hetkellä kolmeen katujen varsilla sijaitsevaan medianäyt-
töön. Näytöt on tarkoitettu tapahtuman esittelyyn eikä niissä 
saa näkyä kolmannen osapuolen markkinointia tai lipunhinto-
ja. Paikkaa medianäyttöön voi hakea ympäri vuoden Visit Tam-
pereen nettisivujen kautta.

Bussit ja muut liikennevälineet

Osassa Tampereen joukkoliikenteen busseja on sisällä digi-
näytöt, joilla voi olla liikkumaton tai lyhyt liikkuva kuva. Joissa-
kin busseissa on sisällä muitakin mainospaikkoja.

Bussien sisätilojen ohella on mahdollista mainostaa bus-
sin ulkoseinissä. Tavallisimmin käytetään bussin seinään teh-
tävää teippausta, mutta osassa busseja voidaan teipata myös 

Ammattilaisen neuvo: Panosta 
ulkomarkkinointiin juuri ennen tapahtumaa. 
Näin saat tapahtumalle näkyvyyttä 
katukuvaan, herätät ihmisten mielenkiintoa, 
nostatat tunnelmaa sekä saat viime hetken 
spontaanit tapahtumakävijät liikkeelle.

Kartta Tampereen 
tapahtumailmoitustauluista

Lisätietoja 
medianäyttöpaikoista

Lisätietoja Abribus-
tauluista

Banderollien asennustieto 
ja -hinnasto
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lähes koko perä ja käyttää jopa kolmiulotteisia elementtejä. 
Tampereen kaupungin liikennelaitoksen (TKL) bussien mainos-
paikkoja välittää neonmedia. Harvinaisempia liikennevälineitä 
ulkomainoskäyttöön ovat taksit, kaupunkijunat, polkupyörät ja 
promoautot. 

Julisteet ja flyerit

Julisteita ja flyereita voi laittaa muun muassa Tampereen kau-
pungin virallisille ilmoitustauluille ja luvan pyytämällä kirjas-
toihin, kauppoihin, ravintoloihin, kahviloihin sekä urheilu- ja 
harrastustiloihin. Paikkojen kanssa voi olla hyvinkin luova, 
mutta kannattaa muistaa, että julisteita ei yleensä saa kiin-
nittää ilman lupaa ja maassa pyörivät ei-kiinnostuneille jaetut 
flyerit vain roskaavat ja menevät hukkaan.

Esi- ja sivutapahtumat, flashmobit ja tempaukset

Tapahtuman mainostamisen ei tarvitse rajoittua tuttuihin 
kanaviin. Elämykselliset tempaukset jäävät mieleen ja he-
rättävät tunteita. Kesäistä tapahtumaa voidaan esimerkik-
si mainostaa järjestämällä alkukeväällä pieni esitapahtuma. 
Kauempana keskustasta (esim. Teisko, TESC) järjestettävää ta-
pahtumaa voidaan mainostaa järjestämällä samaan aikaan 
pienimuotoinen tapahtuma ydinkeskustassa. Hyvin suunnitel-
tu flashmob puolestaan herättää aina kiinnostuksen, kunhan 
flashmob-paikka on sellainen, jossa haluttua kohderyhmää 
liikkuu. Kauppakeskuksissa ja kadulla toteutettaviin tempauk-
siin tarvitaan pääsääntöisesti lupa.

Kriisi- ja erikoistapausviestintä

Yksikään tapahtuma ei ole riskitön, joten tapahtumajärjestäjän 
pitää aina varautua paitsi riskeihin myös niistä viestimiseen. 
Kriisin hetkellä viestiminen voi joissain olosuhteissa pelastaa 
jopa ihmishenkiä. Vähintään se antaa tapahtumajärjestäjästä 
ammattimaisen ja uskottavan kuvan sekä vähentää mahdollis-
ta huonoa julkisuutta.

Tapahtuman turvallisuuspäällikön, päävastaavan ja mark-
kinointi-/viestintävastaavan pitää siis käydä läpi mahdolliset 
kriisitilanteet sekä se, mitä niistä kerrotaan ja mitä kanavia 

käyttäen. Mikäli kyseessä on hätätilanne, pitää keskittyä vies-
tinnän tehokkuuteen ja nopeuteen. Jos taas kyseessä on huo-
noa julkisuutta aiheuttava, ei-akuutti erikoistapaus, kannattaa 
kertoa asiasta mahdollisimman avoimesti ja ilman syytte-
lyä. Mikäli jokin yksityiskohta yritetään pitää salassa ja se tu-
lee julkisuuteen myöhemmin, imagotappio voi olla merkittävä. 
Ei-akuuteissa tilanteissa on yleensä parasta, että tilantees-
ta kertoo johtavassa asemassa oleva henkilö. Tämä antaa sen 
vaikutelman, että organisaatio kantaa vastuunsa asianmukai-
sesti. Kriisiviestinnän asiantuntija voi tarvittaessa valmistaa 
henkilön viestintätilannetta varten.

Kriisi voi olla luonteeltaan myös sisäinen. Tapahtuman 
taloudellinen menestys voi esimerkiksi jäädä selvästi alle 
toivotun, mikä saattaa vaikuttaa tapahtuman parissa työsken-
nelleiden työsuhteisiin tai järjestävän organisaation muuhun 
talouteen. Myös näissä tapauksissa ylimmän johdon on ker-
rottava tilanteesta ja haettava ratkaisumalleja. Asianmukaises-
ti hoidetut vakuutukset varmistavat yleensä sen, että palkat ja 
merkittävät taloudelliset vastuut saadaan hoidetuksi.
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Päävastuuhenkilö, joka saa tarvittaessa tehdä kaikki päätökset

Muiden osa-alueiden vastuuhenkilöt

Kaikille työtenkijöille/vapaaehtoisille olennaiset yhteystiedot, 
erityisesti puhelinnumerot, josta saa tapahtumapäivänä kiinni. 
Esim. stage managerille kaikkien esiintyjien/esiintyjien edustajien 
puhelinnumerot; järjestyksenvalvojien johtajan yhteystiedot; 
ensiavun yhteystiedot; kaikkien mahdollisesti lukossa olevien 
tilojen yhteystiedot

Sometus: kuka somettaa tapahtumapäivänä?

Valo-/videokuvaus

Esiintyjien/osallistujien/työntekijöiden ja vapaaehtoisten/vieraiden 
ottaminen vastaan

Backstage, katsomopaikat, odotustilat, pressitilat: näiden 
valmiuden varmistaminen, siisteyden tarkistaminen, näihin 
ohjaaminen

Passien/rannekkeiden jako työntekijöille/järjestyksenvalvojille/
tekniikalle/esiintyjille/jne. Tarvittaessa erivärisiä tai kuvallisia 
passeja/rannekkeita

Rakenteiden tarkistus

Soundcheckit (klo 7 – 20 välillä, mieluiten päivällä)

Tekniikan testaaminen (esim. valot, videotykit, tietokoneet)

Pelastusviranomaisten vastaanotto ja tarkastukseen 
osallistuminen

Työntekijöiden työvuorot, lounastauot, vessatauot

Työntekijöiden vaatetus sääolosuhteet huomioon ottaen

Infopisteen rakentaminen ja varustelu; infopisteen henkilökunta

Löytötavarat: pitää säilyttää lukkojen takana

Ensiapu- ja ensisammutusvälineet

Järjestyksenvalvojien briiffaus

Puhelimet/radiopuhelimet

Kuka laittaa päälle sähköt ja avaa sähkökaapit? 

Pitääkö vesi/lämmitys/ilmastointi laittaa päälle erikseen?

Mitä mukaan?

• Tapahtuman luvat 
tarkastusta varten

• Tapahtuma-alueen kartta

• Kaikki tarvittavat avaimet 
(sähkökaappi, backstage)

• Nippusiteitä, teippiä, 
niittipyssy ja niittejä

• Tusseja, kyniä, paperia, 
pahvia

• Jätesäkkejä, pyyhkeitä, 
talouspyyhkeitä

• Sadeviitta, aurinkolasit, 
vesipullo, eväät 
(tuotantotiimi ei aina ehdi 
poistumaan ruokailua 
varten)

Ammattilaisen vinkki: Jos joudut 
olemaan tapahtumassa kauan ulkona 
kylmässä ilmassa, kannattaa ottaa 
mukaan kokonainen toinen vaatekerta 
alusvaatteineen ja säilyttää sitä 
lämpimässä. Sen vaihtaminen päälle 
lämmittää yllättävän hyvin.

Ammattilaisen vinkki: Infopisteen 
tavallisimmat kysymykset koskevat wc-
tiloja, tupakointitiloja, ensiapupistettä 
ja ruokailu- tai kahvipisteitä. Nämä 
alueet kannattaa merkitä erittäin 
näkyvästi ja varmistaa, että koko 
henkilökunta (ml. järjestyksenvalvojat) 
osaavat ohjata näille pisteille.

TAPAHTUMA-
PÄIVÄN 

MUISTILISTA
Tapahtuman jälkeen

Purku ja siivous

Tapahtumajärjestäjän työ ei ole ohi tapahtuman päätyttyä. Ta-
pahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtumapai-
kan siivouksesta, tapahtuman rakenteiden purkamisesta sekä 
vuokratun ja lainatun välineistön palauttamisesta. Hyvissä 
ajoin ennen tapahtumaa on sovittava siitä, kuka vastaa purka-
misesta ja millä aikataululla se tehdään.

Dokumentointi

Varsinkin toistuvissa tapahtumissa on tärkeää laittaa muistiin 
tapahtuman aikana ja jälkeen, mitä tehtiin, mikä meni hyvin ja 
mitä voitaisiin parantaa seuraavana vuonna. Tämä vähentää 
huomattavasti vaivaa seuraavana vuonna etenkin jos osa hen-
kilöstöstä vaihtuu välissä.

Arviointi ja palaute

Tapahtuman jälkeen on arvioinnin aika. On käytävä läpi, mis-
sä asioissa onnistuttiin ja missä voitaisiin petrata. Arvioin-
ti voidaan toteuttaa palautekyselyllä ja arviointitilaisuudella. 
Tapahtumaa suunniteltaessa on hyvä päättää myös arvioin-
nin aikataulusta ja siitä, keneltä palautetta kerätään ja miten 
se kootaan. Saatu palaute analysoidaan ja käydään läpi arvi-
ointitilaisuudessa. Tilaisuuteen osallistuvat kaikki tapahtuman 
järjestelytöihin osallistuneet tahot, yhteistyökumppanit ja tar-
vittaessa viranomaiset.

Jälkimarkkinointi ja kiitokset

Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava myös jälkimarkkinoin-
nista. Yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia on kiitettävä esi-
merkiksi sähköpostitse ja tapahtuman osallistujia sosiaalisen 
median ja nettisivujen kautta. Samalla voi jo markkinoida seu-
raavaa tapahtumaa.

Raportointi

Mikäli tapahtuma on saanut esimerkiksi apurahoja tai julkista 
tukea, sillä on velvollisuus raportoida tapahtuman kulusta ja 
taloudesta jälkikäteen.

40 41



OSA 3. LUVAT JA ILMOITUKSET
Tapahtumaan tarvittavien lupien ja viranomaisilmoitus-
ten määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta, mutta 
suurimmalle osalle tapahtumista pakollisia ovat ainakin ta-
pahtumapaikan haltijan lupa ja poliisille tehtävä ilmoitus ylei-
sötilaisuudesta.

Lupien hakeminen ja viranomaisilmoitusten tekeminen on 
tapahtuman järjestäjän vastuulla. Tapahtumajärjestäjä vastaa 
myös siitä, että alihankkijoiden, esimerkiksi ruokamyyjien, lu-
vat ovat kunnossa. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa 
järjestää, ja lupien puuttuessa poliisilla on oikeus keskeyttää 
tapahtuma. Kun luvat ja ilmoitukset ovat kunnossa, on onnet-
tomuuden tai muun epäonnistumisen sattuessa tapahtuma-
järjestäjän selusta paremmin turvattu. Huomaa, että lupiin ja 
ilmoituksin liittyvät käytännöt muuttuvat toisinaan, joten uu-
sin tilanne kannattaa aina tarkistaa suoraan luvan myöntä-
vältä viranomaiselta. Kaupungin tapahtumapalvelut neuvoo 
myös lupa-asioissa.

Ilmoitus yleisötilaisuudesta
Poliisille on tehtävä ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. 
Ilmoituksen voi tehdä poliisin internetsivuilla joko sähköisesti 
tai lomakkeella. Ilmoitus tehdään järjestämispaikan poliisilai-
tokselle ja se kannattaa jättää vähintään kuukausi ennen ti-
laisuuden alkamista. Ilmoitusohjeissa määräajaksi on yleensä 
ilmoitettu kokoontumislain mukainen viisi vuorokautta ennen 
tapahtumaa, mutta tämä aika ei varsinkaan kesällä ruuhka-ai-
kaan ole riittävä. On suositeltavaa, että ilmoitus toimitetaan 
mahdollisimman varhain. Suurtapahtumien kohdalla ensim-
mäinen yhteydenotto poliisiin kannattaa tehdä vähintään 
puoli vuotta ennen tapahtumaa. Tällöin on riittävästi aikaa val-
mistella tapahtuman turvallisuuteen ja lupamenettelyihin liit-
tyviä asioita.

Milloin ilmoitusta ei tarvita?

Pienet yleisötilaisuudet, joissa on vähän osallistujia ja jotka ti-
laisuuden luonteen tai järjestämispaikan takia eivät edellytä 
toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai erityi-
siä liikennejärjestelyjä, eivät edellytä ilmoitusta. Kyse voi olla 
sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettävistä tilaisuuksista (mm. 
säännölliset elokuva-, teatteri-, ja oopperanäytökset sekä kon-
sertit, joihin ei ole tarpeen asettaa järjestyksenvalvojia). Jos 
olet epävarma ilmoituksen tekemisestä, tarkista asia poliisin 
lupayksiköstä. 

Maankäyttölupa
Tapahtumien järjestäminen Tampereen kaupungin omistamil-
la yleisillä alueilla kuten toreilla ja puistoissa on maksullista ja 
vaatii aina maanomistajan maankäyttöluvan. Lupa-anomukset 
osoitetaan kaupungin Tilaomaisuuden hallinnalle. Suuret ta-
pahtumat vaativat erilliset neuvottelut. Katualueiden osalta lu-
vat myöntää Katutilavalvonta (ks. Katulupa).

Luvan saajan on sovittava erikseen kaupungin eri yksiköi-
den kanssa tapahtumaan mahdollisesti liittyvistä toimenpi-
teistä ja kustannuksista. Tapahtumajärjestäjältä voidaan periä 
erikseen määriteltävä takuusumma mahdollisten jälkisiivous-
kulujen kattamiseksi. Ongelmitta sujuneen tapahtuman jäl-
keen takuusumma palautetaan.

Jos tapahtuma kestää yli 7 vuorokautta, on tapahtuman ka-
lusteille (teltat, aidat ja muut näkyvät kalusteet), pyydettävä 
kaupungin hyväksyntä. Hyväksyntä anotaan maankäyttöluvan 
yhteydessä Tilaomaisuuden hallinnalta, ja arvioinnin kalusteis-
ta tekee Tampereen kaupungin kaupunkikuva-arkkitehti.

Jos olet järjestämässä tapahtumaa ravintolaan tai muuhun 
tapahtumatilaan, jossa on pysyvä henkilökunta, edellä mainit-
tuja lupia ei tarvita. Ravintolan henkilökunta hoitaa järjestelyt.

Pysäköintisakkojen välttämiseksi maankäyttöluvassa kan-
nattaa erikseen määritellä myös tapahtuma-alueelle pysäköi-
tävä, tapahtuman toteutukselle välttämätön ajoneuvokalusto 
mukaan lukien huoltoajot; Tilaomaisuuden hallinta välittää ko-
pion luvasta Pysäköinninvalvonnalle. Vuokrattavalle alueelle 
sijoitettavista anniskelupaikoista Tampereen kaupunki veloit-
taa asiakaspaikkakohtaisen lisämaksun.

Maankäyttöluvan hakemisen aikataulu riippuu halutusta 
paikasta, ajankohdasta ja tapahtuman luonteesta. Vähemmän 
kiireisinä aikoina ja paikkoina saattaa riittää noin 1 – 3 kk, mut-
ta toisinaan on syytä varata paikka jopa 24 – 36 kk ennen ta-
pahtumaa.

”Mitä aikaisemmin toimitat ilmoituksen, sitä 
parempi. Esimerkiksi kesäaikaan käsittely 
saattaa ruuhkautua.” 
– Sisä-Suomen Poliisilaitos

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Maankäyttölupa

Huomaa myös poliisin kesäkuussa 2016 
julkaisema tietopaketti yleisötilaisuuden 
järjestämiseen.
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Katulupa
Jos tapahtuma vaatii kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen 
alueen sulkemista kokonaan tai osittain ja siitä johtuen tilapäi-
siä liikennejärjestelyjä, on tapahtumajärjestäjän haettava toi-
minnalle katulupa. Katuluvan myöntää Tampereen kaupungin 
Katutilavalvonta. Katulupaa on haettava viimeistään 14 – 21 
vuorokautta ennen kadun sulkemista.

Katulupahakemuksen liitteenä on toimitettava suunnitelma 
tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen sujuvuu-
desta vastaa tapahtumajärjestäjä ja tämän velvollisuutena on 
järjestää tapahtumapaikalle liikenteenohjaajia ja tarvittavat lii-
kennemerkit. Liikennemerkkejä voi vuokrata Tampereen kau-
pungin Liikennemerkkitoimistosta.

Jos suljettavalla kadulla kulkee bussireitti, on tapah-
tumajärjestäjän sovittava Tampereen kaupungin joukko-
liikenteen kanssa tilapäisistä reiteistä mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Linja-autoreittien kannalta kaikkia katuja 
ei voi sulkea, vaan avoimeksi on aina jätettävä Hämeenpuisto, 
Itsenäisyydenkatu, Rautatienkatu, Satakunnankatu ja Ratinan-
silta. Joidenkin katujen sulkeminen voi lisäksi olla mahdotonta 
pelastusliikenteen vuoksi.

Hyväksytty suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä on 
toimitettava myös poliisille ja pelastusviranomaiselle. Suunni-
telma kuuluu yleisötilaisuusilmoituksen liitteisiin. Kadun sul-
kemisesta on toivottavaa tiedottaa myös lähialueen asukkaita, 
joihin kadun sulkemisella voi olettaa olevan vaikutuksia. Tie-
dottaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi jakamalla lähita-
loihin tiedote asiasta ja tiedottamalla suljettavan osuuden 
läheisyydessä jo etukäteen sulkemisesta. Tiedotteisiin on mer-
kittävä tapahtumajärjestäjän nimi ja yhteystiedot mahdollisten 
yhteydenottojen varalle ja ajankohta, jolloin toiminnalla katso-
taan olevan vaikutuksia asukkaille tai kadun käyttäjille.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
Tapahtumajärjestäjän on toimitettava poliisille turvallisuus-
suunnitelma ja pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma. Suun-
nitelmat voi myös yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, kunhan 
siinä on huomioitu kummankin viranomaisen vaatimukset. Hy-
vin tehty turvallisuus- ja pelastussuunnitelma toimii myös ta-
pahtumajärjestäjän muistilistana, joka auttaa turvallisuuteen 
liittyvien asioiden läpikäyntiä.

Jos tapahtumassa on tapahtumajärjestäjän lisäksi ulkopuo-
lisia toimijoita, on niidenkin turvallisuus- ja pelastussuunnitel-

mat sisällytettävä koko tapahtumaa koskeviin suunnitelmiin. 
Vaikka jonkin tapahtuman palvelun tai toiminnon (esimerkiksi 
ilotulitus) tuottaisikin jokin ulkopuolinen taho, on tapahtuma-
järjestäjä vastuussa myös tämän toiminnan turvallisuudesta.

Turvallisuussuunnitelma

Tapahtuman turvallisuudesta on tehtävä suunnitelma, joka 
sisältää selvityksen tapahtuman luonteesta, tapahtuman 
riskeistä ja niiden ennakoinnista, järjestyksenpidosta tapahtu-
ma-alueella sekä tapahtuman turvallisuudesta vastaavien hen-
kilöiden yhteystiedot. Turvallisuussuunnitelma toimitetaan 
poliisille yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä.

Vaikka poliisi ei vaatisikaan yleisötilaisuusilmoitusta, on ta-
pahtumajärjestäjän kuitenkin mietittävä tapahtuman turvalli-
suutta, sillä pienessäkin tapahtumassa voi sattua tapaturmia.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuoro-
kautta ennen tapahtuman alkua Pirkanmaan pelastuslaitok-
selle (pelastus.tapahtumat@tampere.fi) Pelastussuunnitelman 
on sisällettävä kattava kuvaus tapahtuman riskeistä ja niihin 
liittyvistä pelastustoimista, toimintaohjeista ja yhteyshenkilöis-
tä. Suuriin tapahtumiin on nimettävä erillinen turvallisuuspääl-
likkö. 

Pelastussuunnitelma on laadittava, jos yleisömäärä on 
yli 200 tai tapahtumassa käytetään avotulta tai tehosteita tai 
poistumisjärjestelyt poikkeavat normaaleista tai tapahtuman 
luonne aiheuttaa vaaraa (Pelastuslaki 379/2011, 16§).

Jos tapahtuma järjestetään tilassa, johon on laadittu oma 
pelastussuunnitelma, mutta se ei huomioi kyseistä tapahtu-
maa, tulee tapahtumajärjestäjän laatia oma pelastussuunnitel-
ma. Tapahtuman pelastussuunnitelmaan voidaan sisällyttää jo 
olemassa oleva suunnitelma.

Pelastussuunnitelman osaksi voidaan laatia myös erillinen 
ensiapusuunnitelma; tämä on olennaista erityisesti suurien ja 
riskejä sisältävien tapahtumien kohdalla. Suunnitelman laatii 
tapahtuman turvallisuuspäällikkö yhteistyössä sairaanhoito-
piirin ensihoitohenkilökunnan kanssa. 

Jos tapahtumassa on ilotulitus tai jokin muu erillistä pe-
lastussuunnitelmaa vaativa ohjelmanumero, on sen pe-
lastussuunnitelma toimitettava erikseen tai sisällytettävä 
päätapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Katuluvat

Turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelma 

sisältää:

Tapahtuman kuvaus

Alueen kuvaus ja kartta

Tapahtuman rakenteet

Riskien arviointi

Ennaltaehkäisevät toimet 
(poistumistiet, alkusammutuskalusto, 

opastus)

Toimintaohjeet

Järjestyksenvalvontasuunnitelma

Liikennesuunnitelma

Tapahtumajärjestäjän ja 
turvallisuudesta vastaavan 

yhteystiedot

 

”Hälytysajoneuvoille tulee varata riittävät 
kulku- ja toimintatilat tapahtuma-alueella.” – 
Pirkanmaan Pelastuslaitos

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
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Jos tapahtumapaikka sijaitsee veden äärellä, on huolehdit-
tava myös vesipelastuksesta. Toiminnan taso ja resurssit 
määritellään yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Pe-
lastusyksikölle on järjestettävä esteetön pääsy riskialueille. 
Myös järjestyksenvalvojia voidaan käyttää vartioimaan riski-
alueita.

Pelastussuunnitelman laatimisen lisäksi tapahtumajärjestä-
jän on huolehdittava myös sen jalkauttamisesta tapahtuman 
toimijoiden ja henkilöstön piiriin. Suunnitelma pitää käydä läpi 
henkilöstön koulutus- tai infotilaisuudessa.

Turvallisuusasiakirja
Tapahtumasta tulee laatia kuluttajaturvallisuuslain mukainen 
turvallisuusasiakirja, jos tapahtumasta voi aiheutua erityistä 
vaaraa yleisölle tai sivullisille. Esimerkiksi tapahtumista, joissa 
on suuri yleisömäärä, jotka järjestetään uimarannan tai muun 
vesialueen välittömässä läheisyydessä tai joissa yleisö voi osal-
listua itse erilaisiin aktiviteetteihin, pitää laatia turvallisuusasia-
kirja. Tapatuman järjestäjän pitää pyytää turvallisuusasiakirjat 
myös niistä alihankkijoiden toteuttamista ohjelmapalveluista, 
joita tarjotaan asiakkaille tapahtuman osana. Esimerkiksi poni-
talutuksesta ja muista ratsastuspalveluista, pomppulinnoista, 
tatuointipalveluista, benji-hypyistä ja kiipeilypalveluista pitää 
laatia erillinen turvallisuusasiakirja.

Turvallisuusasiakirja pitää laatia hyvissä ajoin ennen ta-
pahtumaa. Turvallisuusasiakirjan voi yhdistää esimerkiksi pe-
lastussuunnitelmaan, kunhan siinä riittävästi huomioidaan 
kuluttajaturvallisuuden näkökulma ja turvallisuusasiakirjal-
ta vaaditut asiat, esimerkiksi kuvaus asiakkaisiin tai sivullisiin 
kohdistuvista vaaroista ja toimenpiteistä vaarojen poistami-
seksi, turvallisuuden kannalta tärkeiden tietojen antaminen 
kävijöille ja tarvittaessa sivullisille (esim. tapahtumassa sallitut 
ja kielletyt asiat sekä muut turvallisuusohjeet yleisölle), tapah-
tuman onnettomuuskirjanpito, ja käytännöt vakavien tapatur-
mien ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisesta Tukesiin.

Turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse toimittaa etukäteen Tuke-
siin. Tapahtuman vakavista tapaturmista ja läheltä piti -tilan-
teista pitää tehdä ilmoitus Tukesiin.

Jätehuoltosuunnitelma
Tapahtuman järjestäjä on päävastuussa tapahtuman jätehuol-
lon järjestämisestä ja roskaantuneiden alueiden jälkisiivouk-
sesta.

Erillinen jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmilta 
yleisötilaisuuksilta, etenkin jos niissä on tarjolla ruokaa tai juo-
maa. Suunnitelmaa voidaan edellyttää myös muissa ehdoissa 
tai viranomainen voi erikseen pyyttää sitä. Suunnitelma on hy-
väksytettävä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköl-
lä vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua.

Vaikka jätehuoltosuunnitelmaa ei tapahtuman luonteen ta-
kia tarvitsisikaan hyväksyttää, on suunnitelma silti hyvä tehdä, 
sillä yksikään tapahtuma ei ole roskaton. Tapahtumajärjestä-
jän kannattaa tehdä oma muistio siitä, millaisia roskia tapah-
tumasta syntyy, miten niiden syntyä voidaan ehkäistä ja miten 
jätehuolto tapahtumassa syntyvien jätteiden osalta järjeste-
tään.

Tapahtumien jätehuoltoa määrittelevät kunnalliset jäte-
huoltomääräykset. Jos tapahtumassa syntyy jätettä yli 50 kg, 
jätteestä on suositeltavaa erotella ainakin pahvi ja biojäte. Jos 
energiajätteeksi soveltuvia jätteitä syntyy yli 50 kg, nekin on 
syytä lajitella.

Jätelaki määrittelee jätteen käsittelylle etusijajärjestyksen. 
Ensisijaisesti jätteen määrää on pyrittävä minimoimaan, tois-
sijaisesti on syntynyt jäte pyrittävä uusiokäyttämään, kierrät-
tämään tai hyödyntämään muulla tavalla. Jos kierrättämätöntä 
jätettä kuitenkin syntyy, on sen loppukäsittelystä huolehditta-
va.

Jätehuoltosuunnitelma

Arvio tapahtuman kävijämäärästä sekä 

muodostuvista jätemääristä (kg tai t) 

jätelajeittain (esim. sekajäte, kartonki/

pahvi, biojäte, metalli, lasi)

Jätteen keräysastioiden määrä ja 

sijoittuminen jätelajeittain kartalle 

merkittynä

Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille

Jäteastioiden tyhjennystiheys 

(monipäiväiset tapahtumat)

Jätteen kuljetusyhtiö

Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön 

puhtaanapito tapahtuman aikana

Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön 

loppusiivouksen järjestäminen

Tilaisuudesta vastaavan yhteystiedot, 

puhelinnumero, josta tavoittaa myös 

tapahtuman aikana

Jätehuoltosuunnitelmasta on 
käytävä ilmi

Turvallisuusasiakirja
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Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Maankäyttölupa

Katulupa

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Turvallisuusasiakirja

Jätehuoltosuunnitelma

Meluilmoitus

Musiikinkäyttölupa

Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun luvat

Anniskelulupa ja -ilmoitus

Tupakkatuotteiden myyntilupa

Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille 
tapahtumaopasteita

Lupa järjestää tapahtuma valtion ylläpitämällä 
tiealueella

Katukuvauslupa (tv-kuvaukset tai vastaavat)

Rallikilpailut ja tiensulkulupa

Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin 
ja harjoituksiin

Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja 
harjoituksiin

Ilmoitus yleisestä kokouksesta

Tavara-arpajaislupa

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

Ilmoitus laserlaitteiden käytöstä 
yleisötilaisuudessa

Tilapäisen leirintäalueen perustaminen

Eri tahojen tiedottaminen tapahtumasta

LUVAT JA 
ILMOITUKSET

Lupien hakeminen ja viranomaisilmoitusten 
tekeminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla. 

Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa 
järjestää. Kun luvat ja ilmoitukset ovat kunnossa, 

on onnettomuuden tai muun epäonnistumisen 
sattuessa tapahtumajärjestäjän selusta 

paremmin turvattu. 

Lupa tai ilmoitus Myöntävä taho Hae viimeistään / käsittelyaika

Ilmoitus yleisötilaisuudesta Järjestämispaikan poliisilaitos 1 kk (5 vrk)

Maankäyttölupa Maanomistaja 1 – 36 kk

Katulupa Katutilavalvonta 14 – 21 vrk

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Pelastuslaitos 14 vrk

Jätehuoltosuunnitelma Ympäristönsuojeluyksikkö 30 vrk

Meluilmoitus Ympäristönsuojeluyksikkö 30 vrk

Musiikinkäyttölupa Teosto Ennen tapahtumaa

Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun luvat Elintarvikevalvonta 4 vko

Anniskelulupa ja -ilmoitus Aluehallintovirasto 1 – 2 kk

Tupakkatuotteiden myyntilupa Valvira 1 kk

Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille 
tapahtumaopasteita

Tilaomaisuuden hallinta 3 vko

Katukuvauslupa (tv-kuvaukset tai vastaavat) Katutilavalvonta (poliisi, 
pelastuslaitos)

14 – 21 vrk

Ilmoitus yleisestä kokouksesta Poliisilaitos 6 tuntia

Tavara-arpajaislupa Poliisilaitos

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä Poliisilaitos 7 vrk

Ilmoitus laserlaitteiden käytöstä 
yleisötilaisuudessa

Säteilyturvakeskus, Finavia 30 vrk, 10 vko

Lupa järjestää tapahtuma valtion 
ylläpitämällä tiealueella

ELY-keskus, poliisilaitos 6 kk

Rallikilpailut ja tiensulkulupa Kunnanhallitus, poliisilaitos useita kuukausia

Maastoliikennelain mukainen lupa 
kilpailuihin ja harjoituksiin

Ympäristönsuojeluviranomainen, 
alueen omistaja

useita kuukausia

Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin 
ja harjoituksiin

Ympäristönsuojeluviranomainen, 
vesialueen omistaja, ELY-keskus

useita kuukausia

Ilmoitus laserlaitteiden käytöstä 
yleisötilaisuudessa

Säteilyturvakeskus, Finavia 10 vko, 30 vrk

Tilapäisen leirintäalueen perustaminen Yhdyskuntalautakunnan 
ympäristö- ja rakennusjaosto

useita kuukausia

Tapahtumien lupa-asioiden kanssa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. 
Lupien käsittelyajat ovat suuntaa antavia ja saattavat olla ruuhka-aikoina pidempiä. 
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Meluilmoitus
Erityisen häiritsevästä melusta, kuten moottoriurheilukilpai-
luista ja klo 22 jälkeen päättyvistä ulkoilmakonserteista ja -fes-
tivaaleista on tehtävä meluilmoitus Tampereen kaupungin 
ympäristönsuojeluyksikköön. Meluilmoitus on jätettävä vii-
meistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa, eikä toimintaa 
saa aloittaa ennen kuin 30 vuorokautta ilmoituksen jättämi-
sestä on kulunut tai melupäätöksessä annettu aloittamislupa.

Meluilmoituksesta tehtävä päätös on maksullinen. Me-
lupäätöksessä määrätään mm. tiedottamisesta, toiminnan 
aikarajoista, meluraja-arvoista ja melumittauksista, jotka ta-
pahtumajärjestäjän on tilattava ulkopuoliselta asiantuntijalta 
ja kustannettava. Jos suunnittelet yöaikaista (klo 22 – 24) ta-
pahtumaa ensimmäistä kertaa, ota yhteys ympäristönsuoje-
luyksikköön jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, niin vältyt 
yllätyksiltä. Klo 24 jälkeen ei äänentoistolle ulkoalueilla lähtö-
kohtaisesti myönnetä lupaa.

Milloin ilmoitusta ei tarvita

Useimmilta klo 7 – 22 järjestettäviltä tapahtumilta ei edellytetä 
meluilmoituksen tekoa. Meluntorjunnasta ja riittävästä tiedot-
tamisesta naapurustolle on kuitenkin huolehdittava aina.

Meluntorjunta

Kaikista melua tai muuta häiriötä aiheuttavista tapahtumista 
on tiedotettava etukäteen lähialueen asukkaita ja muita häi-
riintyviä kohteita, ja tapahtumajärjestäjän on huomioitava me-
lulle erityisen herkät kohteet, kuten hoitolaitokset, koulut ja 
kirkot. Äänentoiston pidempiaikainen käyttö erityisen herk-
kien kohteiden lähellä on kielletty.

Melun leviämistä tapahtuma-alueen ulkopuolelle on estet-
tävä esimerkiksi kiinteitä rakenteita tai maaston muotoja hyö-
dyntämällä. Lisäksi äänentoisto on pidettävä kohtuullisella 
tasolla ja kaiuttimet suunnattava niin, ettei melu leviä tarpeet-
tomasti.

Musiikinkäyttölupa
Musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen jokaiseen tapahtu-
maan, jossa soitetaan livenä tai tallenteelta (ml. karaoke) te-
kijänoikeudella suojattua musiikkia. Nykyään käytössä on 
Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa eli tapahtu-
malupa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sil-
lä järjestettävää tapahtumaa. Tapahtumalupa tarvitaan sekä 
pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yri-
tysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapah-
tumiin.

Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun 
luvat
Jos tapahtumaan liittyy elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoi-
lua, siitä on tehtävä ilmoitus Tampereen kaupungin elintarvi-
kevalvontaan. Tapahtuman järjestäjän tulee varmistua siitä, 
että tapahtumaan osallistuvien elintarviketoimijoiden liikkuvat 
elintarvikehuoneistot on hyväksytty tai siitä on tehty toimin-
nan aloittamisilmoitus toimijan kotikunnan elintarvikevalvon-
taan.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään 
kertaluonteinen ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka 
alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 
neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muu-
toksen tekemistä jo toiminnassa olevaan elintarvikehuoneis-
toon.

Jos liikkuva elintarvikehuoneisto on hyväksytty tai ilmoi-
tettu viranomaiselle, tapahtuman järjestäjän tulee varmis-
taa, että liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedotetaan niiden 
kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. 
Tampereella valvontaviranomainen on Tampereen kaupungin 
Elintarvikevalvonta. Ilmoitus on tehtävä vähintään neljä päivää 
ennen toiminnan aloittamista.

Pienimuotoisesta toiminnasta, esimerkiksi yksityishenkilöi-
den tai harrastekerhojen vähäisestä elintarvikkeiden myynnis-
tä tai tarjoilusta, ei ilmoitusta vaadita.

Juomaveden ja ruoanvalmistukseen, astioiden pesuun, sii-
voukseen ja puhdistukseen käytettävän veden tulee täyttää ta-
lousveden laatuvaatimukset. Mikäli vesi tuodaan tapahtumaan 
esim. tankkiautoilla, on tapahtumajärjestäjän velvollisuus var-
mistua veden laadusta ja sen soveltuvuudesta käyttötarkoituk-
seen.

Muista varata melumittaus ajoissa; 
kesäviikonloppuina asiantuntevaa 
mittaajaa voi olla hankalaa saada lyhyellä 
varoitusajalla.

”Jos epäröit, ota meihin yhteyttä jo tapahtuman 
suunnitteluvaiheessa.” -Tampereen kaupungin 
Ympäristönsuojeluyksikkö

Musiikinkäyttölupa

Tapahtuman järjestäjä on aina vastuussa 
tapahtumansa sisällä tuotettavasta 
toiminnasta.

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Meluilmoitus
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Tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että toimijat, jotka 
maahantuovat eläinperäisiä elintarvikkeita (kuten juustoja ja 
lihajalosteita), tekevät kirjallisen ilmoituksen ensisaapumistoi-
minnastaan Eviraan. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vrk en-
nen toiminnan aloittamista.

Lemmikkieläinten tuominen tapahtuma-alueelle on sal-
littua, ellei tapahtuman järjestäjä ole sitä erikseen kieltänyt. 
Järjestyslaki kuitenkin kieltää eläinten tuonnin toriaikana to-
rialueelle. Edellä mainituista riippumatta näkövammaisten 
opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat sekä kuulovam-
maisten kuulokoirat saa tuoda kaikkiin niihin elintarvikehuo-
neistoihin ja niiden osiin, joihin asiakkailla on pääsy.

Anniskelulupa ja -ilmoitus
Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää sellaisen tilaisuu-
den ajaksi, jonka kesto on selvästi etukäteen määritelty, ja se 
myönnetään enintään yhden kuukauden ajaksi. Anniskelulu-
vat myöntää Aluehallintoviranomainen eli Tampereella Länsi- 
ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto. Hakemuksen käsittelyyn 
on varattava aikaa noin 1 – 2 kuukautta. Tilapäisiä lupia myön-
nettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilaisuuden luon-
teeseen ja laajuuteen sekä anniskelujärjestelyihin ja hakijan 
edellytyksin hoitaa anniskelun valvonta ja järjestyksenpito ti-
laisuudessa.

Lupa voidaan jättää myöntämättä tai lupaa rajoittaa silloin, 
kun anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuu-
teen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten 
osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. Tilapäinen anniskelulupa 
voidaan myöntää vain erityisistä syistä, esimerkiksi jos alueel-
la olevien anniskeluravintoloiden kapasiteetti ei riitä anniske-
lun hoitamiseen.

Mikäli tapahtuma-alue on ennakkoon hyväksytty anniske-
lualueeksi, anniskeluluvallinen toimija voi anniskella alueel-
la Aluehallintoviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus 
tehdään viimeistään kolme päivää ennen anniskelun alkua. 
Alueen hyväksyntää anniskelualueeksi voi hakea alueen omis-
taja tai haltija. Tapahtumajärjestäjä voi tältä tiedustella, onko 
aluetta ennakkohyväksytty.

Entiset A-, B- ja C-luvat ovat poistuneet sekä osa henkilös-
tölle asetetuista kriteereistä on muuttunut. Nykyään anniske-
lualueella työvuorossa on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilö, 
jolle ei aseteta pätevyysvaatimuksia.

Tupakkatuotteiden myyntilupa
Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa hae-
taan myyntipaikan sijaintikunnalta. Tupakkatuotteiden vä-
hittäismyyntiä ei saa aloittaa ennen kuin myyntilupa on 
myönnetty. Lupa on myyjä- ja myyntipaikkakohtainen. Luvan 
käsittelyaika on noin kuukausi. Sähkösavukkeiden mainonta-
kielto on yhtä laaja kuin tupakkatuotteilla ja tupakointivälineil-
lä.

Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille 
tapahtumaopasteita
Valtion ylläpitämien maanteiden (Tampereella valtatiet 3, 9 ja 
12 sekä kantatie 65) osalta lupakäytäntö uudistui 24.8.2016. 
Tilapäisiä tapahtumaopasteita varten ei enää tarvitse hakea 
erillistä lupaa ELY-keskukselta.

Tilapäisten opasteiden ja niiden sijoittelun on noudatet-
tava Liikenneviraston määräyksiä tienvarsimainonnasta ja 
-ilmoittelusta. Ilmoittaja on velvollinen perehtymään mää-
räyksiin huolellisesti. Tilapäisten opasteiden tulee selvästi 
erottua virallisista liikennemerkeistä. Niitä ei saa sijoittaa liit-
tymäalueille, alle 100 metrin päähän liittymistä, varoetäisyyttä 
lähemmäksi liikennemerkkejä tai moottori- ja moottoriliiken-
neteiden varsille. Niitä ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin tai 
muihin rakenteisiin paitsi valaisinpylväisiin, joihin kiinnittämi-
nen on sallittua, jos se niitä vahingoittamatta on mahdollista. 
Opasteet on kerättävä viikon kuluessa tapahtuman päättymi-
sestä.

Tampereen kaupungin katuverkon alueelle sijoitettaville ta-
pahtumaopasteille tarvitaan edelleen aina lupa. Luvan myön-
tää Tampereen kaupungin Tilaomaisuudenhallinta. Lupaa 
haetaan vapaamuotoisella hakemuksella; käsittelyaika on vä-
hintään kolme viikkoa. Suurista sisääntuloväylistä kaupungin 
ylläpitämiin teihin lukeutuvat Hervannan valtaväylä sekä osia 
Teiskontiestä (Kekkosentien liittymän länsipuolinen osuus) ja 
Lempääläntiestä (Kuokkamaantien pohjoispuolinen ja Lahden-
peränkadun eteläpuolinen osuus). Yksityisteillä luvan myöntää 
tien omistaja. 

Tupakkatuotteiden myyntilupa

Tilapäiset ilmoitukset ja opasteet

Anniskelulupa
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Opasteita ei saa kiinnittää liikennemerkkipylväisiin. Niitä ei saa 
sijoittaa myöskään risteysten näkemäalueille eikä autojen py-
sähtymismatkalle ennen suojatietä, liikennevaloja tai risteävää 
tietä.

Mainokset kaupunki pyrkii pääsääntöisesti ohjaamaan kiin-
teille mainospaikoille. Tampereen kaupunki välittää tapahtu-
majärjestäjille maksuttomia mainospaikkoja.

Lupa järjestää tapahtuma valtion 
ylläpitämällä tiealueella
Kaikki maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkea-
vat tapahtumat vaativat ELY-keskuksen tai poliisin luvan. Jos 
tapahtuma ei edellytä tien sulkemista, lupaa voi hakea lähet-
tämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Pirkanmaan 
ELY-keskukseen. Jos tapahtuma vaatii tien sulkemisen muul-
ta liikenteeltä, on lupa haettava kihlakunnan poliisilaitokselta. 
Alueellinen ELY-keskus antaa asiasta lausunnon. Hakemus tu-
lee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mittavia tapahtu-
mia järjestettäessä puoli vuotta aikaisemmin.

Katukuvauslupa (tv-kuvaukset tai 
vastaavat)
Jos kaupungilla järjestetään tv-kuvauksia tai vastaavia, on ku-
vausten sijainnista tiedotettava poliisia ja pelastuslaitosta, jot-
ta nämä osaavat varautua mahdollisiin hälytystilanteisiin. Jos 
kuvausryhmien välineistöä tai johtoja joudutaan sijoittamaan 
kadulle, on asiasta tiedotettava Katutilavalvontaa. Jos kyseessä 
on laajempi kuvausprojekti, voi toiminnalle joutua hakemaan 
Katutilavalvonnalta katuluvan.

Rallikilpailut ja tiensulkulupa
Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjes-
tää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka 
asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle myöntää kunnanhal-
litus ja sen ulkopuoliselle tiealueelle poliisilaitos, jonka toimi-
alueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee.

Lisäksi poliisilla on tienpitäjää kuultuaan oikeus tien tilapäi-
seen sulkemiseen esimerkiksi urheilukilpailujen, kansanjuhli-
en, näyttelyiden, puolustusvoimien harjoitusten, paraatien tai 
näytösten vuoksi.

Maastoliikennelain mukainen lupa 
kilpailuihin ja harjoituksiin
Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja 
harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samas-
sa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen 
on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huo-
mattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, 
yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai 
yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava myös alueen omis-
tajan kirjallinen lupa. Vapaamuotoinen lupahakemus toi-
mitetaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan 
ympäristö- ja rakennusjaostolle. Käsittelyajat voivat olla usei-
ta kuukausia.

Vesiliikennelain mukainen lupa 
kilpailuihin ja harjoituksiin
Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpai-
lujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen 
samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen 
on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityk-
sellisiä ympäristöhaittoja. Vesialueen omistajan on annettava 
suostumuksensa luvan myöntämiseen. Vapaamuotoinen lupa-
hakemus toimitetaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalau-
takunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle. Käsittelyajat voivat 
olla useita kuukausia.

Usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoi-
tukseen haetaan lupaa paikalliselta ELY-keskukselta. Usean 
ELY-keskuksen toimialueella pidettävään kilpailuun tai harjoi-
tukseen myöntää luvan se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu 
pääosin pidetään.

Rallikilpailut ja tiensulkulupa

Tapahtumien järjestäminen 
tiealueella

Katukuvauslupa

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla 
tapahtuva kilpailu ja harjoittelu

Vesiliikennelain mukainen lupa 
kilpailuihin ja harjoituksiin
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Ilmoitus yleisestä kokouksesta
Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta 
(ts. mielenosoituksesta) on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti il-
moitus kokouspaikan poliisille vähintään 24 tuntia ennen ko-
kouksen alkamista.

Tavara-arpajaislupa
Tavara-arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen an-
tamalla luvalla (tavara-arpajaislupa), ellei arpajaislaissa toi-
sin ole säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset). 
Luvat tavara-arpajaisiin antaa paikallinen poliisilaitos, mikäli 
tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toi-
mialueella tai toimialueen osalla (esim. yhden kunnan alueel-
la), tai Poliisihallitus, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan 
yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella. Ta-
vara-arpajaislupaa haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan antaa 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. Luvan tavara-arpajaisten jär-
jestämiseen voi saada rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö 
tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja 
jonka kotipaikka on Suomessa.

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä
Ilotulitusnäytöksestä (ml. pyrotekniikkashow’t) on ilmoitettava 
paikkakunnan poliisille vähintään seitsemän vuorokautta en-
nen näytöksen järjestämistä. Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on 
tehtävä, vaikka ilotulitusnäytös olisi osa muuta yleisötilaisuut-
ta.

Ilmoitus laserlaitteiden käytöstä 
yleisötilaisuudessa
Yleisöesityksissä käytettäväksi tarkoitettu laserlaitteisto on 
esitettävä Säteilyturvakeskuksen tarkastettavaksi vähintään 
30 päivää ennen laitteiston suunniteltua käyttöajankohtaa 
(ns. ensitarkastus). Jos ulkona pidettävässä laseresitykses-
sä käytetään päättämättömiä säteitä, siitä on ilmoitettava 
Säteilyturvakeskukselle 10 viikkoa ennen aiottua laserien käyt-
töajankohtaa. Muista tarkastuksen edellyttävistä laseresityk-
sistä on ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen viimeistään 30 
päivää ennen aiottua laitteiston käyttöajankohtaa. Laserin käy-
töstä ulkoilmaesityksessä on tehtävä ilmoitus myös Finavialle.

Tilapäisen leirintäalueen 
perustaminen
Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennai-
sesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen 
toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen il-
moitus alueen sijaintikunnan määräämälle viranomaiselle, 
joka Tampereella on yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja 
rakennusjaosto. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot 
leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan 
luonteesta ja laajuudesta. Käsittelyajat voivat olla useita kuu-
kausia.

Eri tahojen tiedottaminen 
tapahtumasta
Lupien ja ilmoitusten lisäksi tapahtumasta on tiedotettava eri 
tahoja. Tiedottamisesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Tapah-
tumasta on tiedotettava kaikkia niitä tahoja, joiden toimintaan 
tapahtumalla voi olla vaikutuksia, mutta joille ei erillistä lupa-
hakemusta tai ilmoitusta tehdä. Näin tapahtumajärjestäjä vält-
tyy mahdollisilta väärinkäsityksiltä. Tiedotettavia tahoja löytyy 
niin kaupungin yksiköistä kuin muistakin toimijoista.

Tieliikennekeskus valvoo liikennettä sekä Tampereen 
saapumisteillä että suurimmilla kaduilla kaupungin sisällä. 
Suurista tapahtumista tai tapahtumista, joilla on vaikutusta lii-
kenteeseen, on hyvä tiedottaa tieliikennekeskusta. Keskus voi 
tarvittaessa alentaa nopeuksia tai tiedottaa ennakoivasti mah-
dollisista ruuhkista. Tieliikennekeskusta on myös tiedotettava 

Lasereiden valvonta

Tilapäisen leirintäalueen 
perustaminen

Ilmoitus yleisestä kokouksesta

Tavara-arpajaislupa

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä
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mahdollisista suurista kuljetuksista, runsaasta lentokenttälii-
kenteestä tai arvovieraiden kuljettamisesta.

Tampereen kaupungin Joukkoliikennettä on tiedotettava, 
jotta osataan ennakoida liikkumista, bussien tarvetta tai huo-
mioida mahdolliset poikkeusreitit. Joukkoliikennettä on hyvä 
tiedottaa myös konserteista, peleistä sekä turnauksista.

Tapahtuman rakennus- ja purkuvaiheissa joudutaan py-
säköimään ajoneuvoja tapahtuma-alueelle. Tästä on tiedo-
tettava Tampereen kaupungin pysäköinninvalvontaa, jotta 
vältyttäisiin huomautuksilta. Lisäksi varmistetaan paikan vuok-
raajalta mahdollisuus pysäköidä alueelle ja haetaan tarvittaes-
sa asiaankuuluvat pysäköintiluvat.

Myös lähialueen asukkaita on tiedotettava tapahtumas-
ta, joista voi syntyä melua tai vaikutuksia asukkaiden liik-
kumiseen. Tiedottaminen toteutetaan jakamalla tiedotteita 
lähitaloihin ja ilmoittamalla tapahtuma-alueella jo ennakkoon 
tapahtumasta. Tiedotteisiin on merkittävä tapahtumajärjestä-
jän nimi ja yhteystiedot.

Kuvat: Laura Vanzo/Visit Tampere, Olli-Pekka Latvala, Kari Savolainen, Kyösti Karila, Aleksi Rinta-Kauppila, Aada Ala-Tala
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