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1. Tapahtumapalvelut
Joensuun kaupungin tapahtumapalvelut auttaa tapahtumajärjestäjiä kaikissa tapahtumiin liittyvissä asioissa Joensuun alueella. Mikäli tapahtumajärjestäjä tarvitsee apua esimerkiksi tapahtumaa koskevassa lupaprosessissa, aluesuunnittelussa,
kaluston hankinnassa tai järjestyksenvalvojien rekrytoinnissa, niin ole yhteydessä
tapahtumapalveluihin.
Tapahtumalupa
Tapahtumapalvelut vastaa tapahtumaluvan myöntämisestä ja se tulee hakea hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtumalupahakemukseen, joka täytetään Lupapiste.fi-palvelussa, tulee sisällyttää seuraavat tiedot ja liitteet:
 tapahtuma-alue, missä tapahtuma on tarkoitus järjestää
 milloin tapahtuma on tarkoitus järjestää (erittele rakennus-, tapahtuma- ja
purkupäivät)
 Aluekartta, joka liitetään hakemukseen
 Tapahtumasuunnitelmalomake (löytyy www.joensuu.fi/tapahtumapalvelut
nettisivuilta) liitetään hakemukseen
Lisäksi tapahtumapalveluille tulee toimittaa kopiot seuraavista asiakirjoista sähköpostitse tapahtumapalvelut@jns.fi:
 pelastussuunnitelma
 tilapäisen anniskelutoiminnan lupa
 jätehuolto- ja ympäristösuunnitelma
Yhteys: tapahtumapalvelut@jns.fi

2.

Poliisi Itä-Suomi

Poliisia kiinnostaa tapahtumien järjestys ja turvallisuus, ja käytännössä kaikkien tapahtumien (tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta*) on oltava yhteydessä poliisiin
jossain vaiheessa järjestelyjä.

Poliisille toimitetaan seuraavat hakemukset ja asiakirjat:
 kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä (voi täyttää sähköisesti)
 pelastus- ja turvallisuussuunnitelma
Yleisötilaisuuden järjestäminen
Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.
Isoista tapahtumista ilmoitus on tehtävä vähintään 1 kk ennen.
 Ilmoitus tehdään sähköisesti (www.poliisi.fi)
 Yleisötilaisuuden saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vajaavaltainen saa järjestää yleisötilaisuuden yhdessä täysivaltaisen henkilön
kanssa.
Poliisi voi tarvittaessa antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämisestä
ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita ja määräyksiä:
 yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
 terveyden, omaisuuden tai ympäristön vahingoittumisen estämiseksi taikka
ympäristölle aiheutuvan haitan rajoittamiseksi
 sivullisten oikeuksien turvaamiseksi
 liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi
*Vapaasti järjestettävät tapahtumat eli tilaisuudet, joista ei välttämättä tarvita
ilmoitusta poliisille, koska tilaisuudet eivät edellytä
 toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
 toimenpiteitä sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi
 erityisiä liikennejärjestelyjä
o Viranomaisilla ei ole tarvetta ohjata tällaisten tilaisuuksien järjestämistä
 Esim. sisätiloissa vakituisesti järjestettävät näyttelyt, elokuva-, teatteri- ja
oopperanäytökset sekä sellaiset konsertit, joihin ei ole tarpeellista asettaa
järjestyksenvalvojia sekä kyläyhdistysten omat pienet tapahtumat

Järjestyksenvalvojat
Mikäli tapahtumaan on tarpeen asettaa järjestyksenvalvojia, niin järjestyksenvalvojien määrä sovitaan yhdessä poliisin kanssa.
 Mitään tarkkoja lukuja järjestyksenvalvojien määrästä ei voi sanoa, koska tilaisuuden
luonne, olosuhteet, yleisörakenne, ohjelma, paikka, tarjoilu, sää, viikonpäivä yms.
vaikuttavat paljon
 Vaikuttavia tekijöitä ovat myös järjestyksenvalvojien ammattitaito eli koulutus ja
kokemus.
 Koulutettuja järjestyksenvalvojia tulisi olla
vähintään 75 % kokonaismäärästä

Perusluvut, joista voi lähteä liikkeelle:




1 järjestyksenvalvoja 100 katsojaa
kohti; jalkapallo-, jääkiekko-ja
pesäpallo-ottelut ja vastaavat
1 järjestyksenvalvoja 100 -150 katsojaa kohti; konsertit ja vastaavat
1 järjestyksenvalvoja 200 katsojaa
kohti; konsertit joissa yleisö keskimäärin yli 40 v ja joissa yleisö
istuu paikallaan (tai ei ole anniskelua)

Yleisötapahtumailmoituksen käsittely
 Yleisötapahtumaa koskeva ilmoitusasia käsitellään tapahtumapaikkakunnan
poliisiasemalla
 Mikäli poliisi asettaa tapahtuman järjestäjälle ehtoja tai antaa määräyksiä,
kyseinen päätös tehdään Pohjois-Karjalan alueella Joensuun poliisiasemalla
 Tarvittaessa lisätietoja oman paikkakunnan poliisiasemalta tai lupaesimies
Kirsi Suominen p. 02954 56410 (kirsi.suominen@poliisi.fi)
Lähde Ylikomisario Jyrki Kasanen 7.4.2016, www.poliisi.fi

Yhteys: ita-suomi@poliisi.fi

3.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Tapahtumajärjestäjän tulee olla yhteydessä pelastuslaitokseen ja toimittaa sinne
tapahtumaa varten laadittu pelastussuunnitelma, mikäli tapahtumassa:
1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma
 Suunnitelmassa on selvitettävä ja
arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit.
 Toimitettava 14 vuorokautta ennen
tilaisuuden alkamista alueen pelastusviranomaiselle. Alueen pelastusviranomainen tekee tarvittaessa palotarkastuksen. (108 euroa/2 tuntia)
 Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä
erikoistehosteena tulee ilmoittaa
etukäteen alueen pelastusviranomaiselle 14 vrk ennen tilaisuuden
alkamista.

Pelastusviranomaisen näkökulmasta tapahtumien
järjestämisessä on seuraavaa kehitettävää:


Järjestyksenvalvojien perehdytys



Nestekaasujen käyttö ja määrät



Isojen telttojen poistumisjärjestelyt



Tilapäismajoitus



Pelastuslaitokselle toiminnan edellytykset
(tieto tapahtumasta, valmiuden kohotus,
saavutettavuus, opastus)



Järjestäjän oma valvonta tapahtuman aikana



Myrskyjen vaikutus yleisötapahtumiin

Pelastusviranomaiseen tulee olla yhteydessä myös tavanomaisesta poikkeavassa
käytössä, kuten koulujen käyttö majoituspaikkoina.
Lähde: Jari Turunen, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 2016

Yhteys: info@pkpelastuslaitos.fi

4.

Ympäristönsuojelu

Joensuun kaupungin ympäristönsuojelu toimii tapahtumien viranomaisena meluun,
ympäristö- ja jäteasioihin ja muuhun ympäristönsuojeluun liittyen.
Ympäristönsuojelulle tulee toimittaa seuraavat lupahakemukset ja asiakirjat:
 ympäristönsuojelulain 118§:n mukainen ilmoitus eli melulupa
 ympäristö- ja jätehuoltohuoltosuunnitelma
 pelastussuunnitelma tiedoksi
Ympäristönsuojelumääräykset äänentoistoon ja melun tuottamiseen liittyen:
 Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on sallittu kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa paikassa klo 22.00 saakka.

 Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänentoistovahvistimien säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.
 Ulkoilmakonserttien ja tapahtumien aiheuttama melutaso 10 minuutin keskiäänitasona (LAeq) arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissä olevien asuinrakennusten, hoito-ja oppilaitosten sekä muiden sellaisten kohteiden luona,
joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, enintään 65 dB. Tämä määräys ei
koske tapahtumia joista on tehty ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus.
 Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
on toimenpiteiden teettäjien ja tapahtumien järjestäjien aina etukäteen tiedotettava melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille
sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus eli meluilmoitus
 Ulkoilmakonsertti, jossa käytetään äänentoistolaitteita klo 22.00 jälkeen
 Moottoriurheilukilpailu
 Urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma, joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua
 Ilmoitus on tehtävä ympäristönsuojeluyksikölle vähintään 14 vuorokautta
ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.
Valvonta
 Lähtökohtana on että tilaisuuden järjestäjä valvoo itse äänenpainetasoja ja
huolehtii ettei tasoja ylitetä
 Tapauskohtaisesti voidaan ympäristönsuojeluyksikön toimesta järjestää reaaliaikainen seuranta netin kautta
Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä,
mikäli jätettä arvioidaan syntyvän:

Yleisötilaisuuden jätehuoltosuunnitelma
 Jätehuoltosuunnitelma on laadittava,
 biojätettä 30 l tai 10 kg
 kartonkipakkausjätettä 200 l tai 5 kg
jos tilaisuuden kävijämääräksi arvioi lasipakkausjätettä 50 l tai 15 kg
daan yli 500 henkeä.
 metallipakkausjätettä 50 l tai 5 kg
 Täytetty lomake tai vapaamuotoisesti
 paperia kuten jätelain 49 ja 50 § määtehty suunnitelma tulee palauttaa kunräävät –tarve kannattaa harkita tinan ympäristönsuojeluviranomaiselle
laisuuskohtaisesti
viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.
 Huom! Jos yleisötilaisuus järjestetään erityisesti yleisötilaisuuksien järjestämiseen tarkoitetussa paikassa (konsertti-tai luentosali, messuhalli tms.) ja jos
jätehuolto on riittävän kattava ja tilaisuuden järjestäjällä on oikeus sitä käyttää, jätehuoltosuunnitelmaa ei tarvitse laatia.

 Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaan
yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta, jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä.
 Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi jäteastioita eri jätelajeja varten.
Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue on siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä ja tarvittaessa tilaisuuden aikana.
Lähde: Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen 2016

Yhteys: jari.leinonen@jns.fi

5.

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys (1.1.2017 alkaen osa
Siun Sotea) toimii viranomaisena muun muassa elintarvikkeiden myyntiin ja valmistamiseen, kuluttajapalveluihin, tupakkatuotteiden myyntiin liittyvissä asioissa.
Ympäristöterveydelle tulee toimittaa seuraavat ilmoitukset ja lupahakemukset:
 Ilmoitus yleisötilaisuudesta (ympäristöterveyden oma lomake, löytyy ympäristöterveyden verkkosivuilta)
 Ilmoitus tilapäisistä elintarvikehuoneistoista (lomakepohjat löytyy ympäristöterveyden verkkosivuilta)
 Ilmoitus kuluttajapalveluja tuottavista yrityksistä tapahtumassa (löytyy ympäristöterveyden verkkosivuilta)
 Tupakanmyyntilupa www.valvira.fi
 Jätehuolto- ja ympäristösuunnitelma toimitetaan tiedoksi
 Pelastussuunnitelma toimitetaan tiedoksi
Ympäristöterveyden terveystarkastajat voivat halutessaan tehdä tapahtumassa
tarkastuskäyntejä.
Lähde: Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden verkkosivut

Yhteys: ymparistoterveys@siunsote.fi

6.

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto vastaa tapahtuman anniskelulupaprosessista, johon tapahtumajärjestäjän kannattaa varata reilusti aikaa.
Anniskelulupaprosessi
1. tapahtumajärjestäjä toimittaa anniskelupahakemuksen** hakemuslomakkeet ja liitteet aluehallintovirastoon -> käsittelyaika 30 vrk
o kaikki liitteet oltava, että hakemus menee käsittelyyn
2. Aluehallintovirasto kerää lausunnot muilta viranomaisilta tai tahoilta
(esim. poliisi, ympäristön asukkaat)
3. Mahdollinen selvityspyyntö
4. Päätös
**Anniskelulupahakemus
 Täytetään verkossa www.avi.fi
 Liitteet
o Selvitys tilapäisen anniskelutoiminnan järjestämisestä
 Henkilökuntasuunnitelma
 tarpeellinen määrä
 kopiot ammatillisen osaamisen osoittavista todistuksista
o Anniskelualueen rajaamista koskeva suunnitelma
o Suunnitelma (mainittava asiakaspaikat, neliöt, tilojen valvonta) SEKÄ
pohjapiirrokset (anniskelualueet rajattava selkeästi)
 tilapäisissä tapahtumissa
Muuta huomioitavaa:
anniskelualueen rajaamiselle
 Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta.
”Kuittilaki”
sekä anniskelun valvonnalle
 Hinnastot ( vrtmainontasäännöt)
asetetaan erityisen suuret
 Anniskelun neljännesvuosi-ilmoitus
vaatimukset
o Aikaisemmin ilmoitus on pitänyt
o Anniskelun omavalvontasuunnijättää 10 päivää tapahtuman
telma
päättymisestä, mutta nyt määräaika on 30 päivää. Ilmoitus on
o koko anniskeluhenkilökunnan pehelppo antaa sähköisesti.
rehdytys ja vastuu sekä järjestyksenvalvonnan ja anniskeluhenkilökunnan yhteistyö
 Asiakirjat oltava anniskelupaikassa aina viranomaisille esitettävissä!
Yhteys kirjaamo.ita@avi.fi
Lähde: Ylitarkastaja Ulla Kuosmanen 2016

7.

Muita viranomaismääräyksiä ja –lupia

Katualueiden käyttö ja tilapäiset liikennejärjestelyt
 Mikäli tapahtuma aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä tai katualueiden
käyttöä, niin niistä tulee olla yhteydessä hyvissä ajoin Joensuun kaupunkirakenneyksikköön katutila@jns.fi
Liikuntatilojen- ja alueiden käyttö
 Liikuntatilat- ja alueet varataan Joensuun kaupungin liikuntapalveluiden
kautta liikunta@jns.fi
 Mikäli tapahtumajärjestäjän on tarkoitus järjestää liikuntatiloissa esimerkiksi
majoitustoimintaa, niin tällöin tulee olla yhteydessä myös Pohjois-Karjalan
pelastuslaitokseen.
Tilapäiset rakenteet
 Mikäli tapahtumassasi rakennetaan tilapäisiä rakenteita, kannattaa olla yhteydessä Joensuun kaupungin rakennusvalvontaan jukka.hyttinen@jns.fi
Tilapäisen leirintäalueen perustaminen
 Tilapäisen leirintäalueen perustamisessa tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
seuraaviin viranomaisiin:
o tapahtumapalvelut
o pelastuslaitos
o ympäristöterveys
o poliisi
o ympäristönsuojelu

MELU

MUSIIKIN
KÄYTTÖ

ELINTARVIKE
ANNISKELU TUPAKKA

TURVALLISUUS

YLEISÖTILAISUUSILMOITUKSET

RAKENTEET
ALUE
MAINOSLUVAT

Lupa/ilmoitus/sopimus/toimenpide

Toimitusaika

Kenelle toimitetaan

Yhteystieto

Linkki ilmoitukseen/lupaan

Maankäyttölupa, tapahtumalupa

2 kk

Joensuun tapahtumapalvelut

tapahtumapalvelut@jns.fi

http://www.joensuu.fi/tapahtumalupa

Katualueiden käyttö ja tilapäiset liikennejärjestelyt tapahtumissa

1 kk

Joensuun kaupunkirakenneyksikkö

katutila@jns.fi

http://www.joensuu.fi/kaduilla_ja_yleisilla_alueilla_tehtavat_tyot

Liikuntatilojen ja -alueiden käyttö

1 kk

Joensuun liikuntapalvelut

liikunta@jns.fi

http://www.joensuu.fi/liikunta

Tilapäiset rakenteet

1 kk

Joensuun rakennusvalvonta

jukka.hyttinen@jns.fi

2 vkoa

Joensuun tapahtumapalvelut

tapahtumapalvelut@jns.fi

http://www.joensuu.fi/mainosluvat

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

ymparistoterveydenhuolto@jns.fi

http://www.joensuu.fi/lomakkeet5

6h

Itä-Suomen poliisilaitos

Lupahallinto.Pohjois-Karjala.Ita-Suomi@poliisi.fi

http://www.poliisi.fi/verkkoasiointi

5 vrk

Itä-Suomen poliisilaitos

Lupahallinto.Pohjois-Karjala.Ita-Suomi@poliisi.fi

http://www.poliisi.fi/verkkoasiointi
http://www.pkpelastuslaitos.fi/yleisotilaisuuden-jarjestaminen

Mainosluvat ja tapahtumaopasteet
Ilmoitus yleisötilaisuudesta Pohjois-Karjalan ympäristöterveydelle

Ilmoitus yleisestä kokouksesta tai mielenosoituksesta poliisille
Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

14 - 30 vrk

Pelastussuunnitelma

2 vkoa

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos

info@pkpelastuslaitos.fi

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

2 vkoa

Itä-Suomen poliisilaitos

Lupahallinto.Pohjois-Karjala.Ita-Suomi@poliisi.fi

Ilotulituksen järjestäminen

7 vrk
7 vrk

Itä-Suomen poliisilaitos
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos

Lupahallinto.Pohjois-Karjala.Ita-Suomi@poliisi.fi
info@pkpelastuslaitos.fi

Avotulen, palavan nesteen, kaasun tai räjähteiden käyttö

2 vkoa

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos

info@pkpelastuslaitos.fi

Liikkuva elintarvikehuoneisto -ilmoitus

14 vrk

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

ymparistoterveys@siunsote.fi

http://www.joensuu.fi/lomakkeet5

Tupakanmyyntilupa

14 vrk

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

ymparistoterveys@siunsote.fi

http://www.joensuu.fi/lomakkeet5

Anniskelulupa

1 - 2 kk

Itä-Suomen Aluehallintovirasto

kirjaamo.ita@avi.fi, ulla.kuosmanen@avi.fi

http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/lomake?docid=5668&kieli=fi

Meluilmoitus

2 vkoa

Joensuun ympäristönsuojelu

jari.leinonen@jns.fi

https://miunpalvelut.fi/joensuu/asuminen-ja-ymparisto

Gramex

tapio.nokkala@gramex.fi

http://www.gramex.fi/fi/musiikin_kayttosopimukset/tausta_ja_tanssimusiikki_seka_yleisotapahtumat/tapahtumat_ja_yleisotilaisuudet

Teosto

kai.rosti@teosto.fi

http://www.teosto.fi/kayttajat/tarvitsenko-luvan/tapahtumat-festivaalit-konsertit-muut

Viestintävirasto

radiotaajuudet@ficora.fi

https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/tapahtumatjakilpailut.html

Joensuun tapahtumapalvelut
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan ympäristöterveys
Pohjois-Karjalan ympäristönsuojelu

tapahtumapalvelut@jns.fi

Musiikin käyttölupa Gramex
Tapahtumalupa musiikin esittämiseen Teosto
Radiolaitteiden käyttö ja radioluvat

3 kk

MUUT

Tilapäisen leirintäalueen perustaminen

hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa

Katusoittolupa

ei tarvita lupaa

tapahtumapalvelut@jns.fi
Kaikissa lupa-asioissa voit ottaa yhteyttä tapahtumapalvelut@jns.fi

http://www.poliisi.fi/verkkoasiointi
http://www.pkpelastuslaitos.fi/ilotulitusluvat

