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Ideointi ja suunnittelu 
Visit Tampereen ohjeita: 
Ensimmäiseksi pitää päättää kenelle tapahtuma on suunnattu eli kohderyhmä ja mikä sen sisältö on. 
Ajankohta pitää valita myös, jolloin kannattaa selvittää onko samanaikaisia muita tapahtumia, ja jos on, 
onko niistä hyötyä vai haittaa, tuovatko ne enemmän kävijöitä tukien toisiaan, vai ovatko ne kilpailijoita.  
 
Kohderyhmiä kannattaa pohtia; onko yleisöä odotettavissa kuinka paljon ja mistä päin? Miten yleisö liikkuu 
ja missä se asuu tapahtuman ajan sekä millä kielellä yleisö toivoo tapahtuman järjestettävän? Jos samaan 
aikaan järjestetään suurtapahtumia, niin koko majoituskapasiteetti ei riitä kaikille kävijöille. Myös loma-ajat 
ja pyhäpäivät voivat vaikuttaa kävijämääriin. Kannattaa selvittää myös mahdolliset isot tietyöt tai 
rakennustyöt, sekä maailmanlaajuiset tapahtumat, joita suuri yleisö seuraa.  
 
 

Aikataulu 
Aikataulujen laadinnassa otetaan huomioon tuotantoaikataulu, tapahtumapaikkaan ja lupiin liittyvät asiat, 
markkinoinnin, lipunmyynnin, oheisohjelmien, esiintyjien, logistiikan ja majoituksen erityisvaatimukset sekä 
itse tapahtuma-ajan aikatauluttaminen. Myös on syytä miettiä, paljonko tarvitaan vapaaehtoistyöntekijöitä 
ja kuinka kauan heidän koulutukseen on varattava aikaa. 
 
 

Organisaatio 
Visit Tampereen ohjeita: 
Eritoten suuremmissa tapahtumissa tehtävien ja vastuun jakaminen on henkilöstön kesken välttämätöntä. 
Keskeisenä henkilönä organisaatiossa on projektipäällikkö (tai vastuuhenkilö), joka kantaa vastuun koko 
projektin etenemisestä. Tehtävien jako on oltava selkeää, koska tapahtumassa voi olla monia eri osa-
alueita. Tarvittaessa organisaatiossa voi olla erikseen ohjelmisto-, markkinointi- ja talousvastaavat tai 
erilaisia työryhmiä. Yhteistyökumppaneihin ollaan yhteydessä tapahtumajärjestelyn eri vaiheissa. 
Esitystekniikka ja rakenteet hankitaan tapahtumiin usein ulkopuoliselta taholta, mutta siitäkin olisi hyvä olla 
jollain organisaatiossa tietämystä. Ruokailuiden suunnittelu on myös tärkeää tapahtuman onnistumisen 
kannalta. Tapahtumanjärjestäjä työnantajana vastaa työsopimuksista ja vakuutuksista.  
 

 
Talkootyö 
Isot tapahtumat ovat usein mahdollisia toteuttaa vain vapaaehtoisten toimijoiden avulla. Talkoilijoiden 
oman innostuksen lisäksi heitä voi houkutella sisäänpääsylipuilla, ilmaisella majoituksella, oheistuotteilla tai 
–palveluilla tai muilla eduilla. Vapaaehtoistyöstä voi myös järjestäjä kirjoittaa työntekijälle työtodistuksen. 
Usein talkootyöhön vaaditaan täysi-ikäisyys, mutta joitakin työtehtäviä voi olla myös alaikäisille tarjolla 
huoltajan suostumuksella. 
 
Jos tapahtumanjärjestäjä on esimerkiksi osakeyhtiö, verottaja voi tulkita talkoolaiset työsuhteessa 
toimiviksi ja talkoolaisen vapaaehtoistyöstä saadut edut verotettavaksi palkaksi. Yleishyödyllisessä 
yhdistyksessä jäsenet tekevät töitä yhdistyksen hyväksi. Myös yhtiö voi olla yleishyödyllinen, jos se ei jaa 
omistajilleen osinkoa. Talkootyön on oltava aina vapaaehtoista, ellei sitä ole kirjattu yhdistyksen sääntöihin. 
Verottomuus edellyttää myös henkilökohtaisten työkiintiöiden puuttumista. 
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Tapahtumapaikka 
Tärkeää on löytää tapahtumalle sopiva paikka. Valinnassa otetaan huomioon tapahtuman luonne ja 
kohderyhmä, ajankohta, esteettömyys, arvioitu yleisömäärä, tavoitettavuus yleisölle sekä 
vuokrakustannukset. Tapahtumapaikkaa varatessa pitää varmistaa, voidaanko sopia pelkästään suullisesti 
vai tarvitaanko vahvistukseen kirjallinen sopimus. Poliisille tehtävään ilmoitukseen yleisötilaisuuden 
järjestämisestä vaaditaan kirjallinen selvitys toimeenpanopaikan omistajan suostumuksesta.  
 
Tapahtuma itsessään voi määritellä jo, onko kyseessä sisä- vai ulkotapahtuma vai sekä että. Tähän vaikuttaa 
myös järjestämisajankohta ja odotettavissa olevat sääolosuhteet. Sisätilan valintaan vaikuttaa tilan sallittu 
maksimihenkilömäärä. Ulkotapahtumissa lasketaan maksimihenkilömääräksi 1m2/hlö. 
 
Tapahtumapaikasta kannattaa laatia aluekartta, ja kiinnittää huomiota rakenteiden toimivaan sijoitteluun. 
Yleisön esteettömän saapumisen ja liikkumisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota suunnittelussa mm. 
kulkuyhteyksiin, kalusteiden sijoitteluun, tavaroiden kuljetukseen, tilojen huoltoon, siivoukseen ja 
tietoliikenneyhteyksiin. Myös anniskelualueet, wc-tilat, tupakointialueet ja vip-alueet suunnitellaan alueelle 
etukäteen. Voiko tapahtumaan tuoda eläimiä, esimerkiksi koiria? 
 
 

Talous 
Visit Tampereen ja Jyväskylän tapahtumajärjestäjäoppaan ohjeita: 
Budjetointi alkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, noin 8-12 kk ennen tapahtumaa. Tällöin 
selvitetään myös avustusmahdollisuudet ja sponsorit sekä yhteistyökumppanit eri tahoilta. Noin 4-6 kk 
ennen tapahtumaa tarkistetaan budjetti ja tehdään korjaukset. Budjettia seurataan reaaliaikaisesti koko 
ajan. Tapahtuman jälkeen lasketaan tulot ja menot ja saadaan budjetin toteuma.  
 
Budjettia laadittaessa on huomioitava, että kulut lankeavat yleensä maksettaviksi ennen tapahtumaa, ja 
tuloja kertyy vasta tapahtuman ollessa käynnissä. Suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa myös pohtia, 
tarvitseeko tapahtumaa varten ottaa lainaa tai hankkia muuta ulkopuolista rahoitusta. Onko tapahtuman 
tavoitteena tehdä voittoa vai nollatulos? Entä jos rahat loppuvat kesken, millaisen tappion 
tapahtumanjärjestäjä kestää?  
 
Menoja syntyy esimerkiksi tapahtumapaikasta, työntekijöiden palkoista, jätehuollosta, 
järjestyksenvalvonnasta ja turvallisuudesta, alihankkijoiden palveluista, rakenteista (lavat, katsomot, teltat, 
tuolit, pöydät, valkokankaat, wc-tilat, vesi, sähkö), esiintyjistä, äänentoistosta, lupien ja ilmoitusten 
käsittelemisestä, mainostamisesta jne.  
 
Tuloja ovat pääsylipputulot, sponsoritulot, myyntipistevuokrat ja julkinen rahoitus (esim. kaupunki, valtio, 
EU). Pääsylippumyynnistä arvioidaan kohdeyleisölle sopiva hinta ja realistinen myyntiodote.  
 
 

Avustukset ja apurahat 
Sastamalan kaupungin kulttuuripalvelut myöntää apurahoja ja avustuksia myös tapahtumiin. Hakuaika 
vuosiavustuksiin on yleensä keväisin, kohdeavustuksiin on jatkuva haku. Myönnetty avustus maksetaan 
jälkikäteen kuitteja vastaan. Avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset. Lisätietoja www.sastamala.fi  
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Yhteistyökumppanit voivat jossain tapauksissa myös rahoittaa tapahtumaa. Suomessa on paljon säätiöitä ja 
rahastoja, jotka myöntävät avustuksia ja apurahoja. Lisätietoja www.saatiopalvelu.fi  . Valtio voi myös 
myöntää tukia tapahtumien järjestämiseen. Lisätietoa https://minedu.fi/avustukset  tai 
http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset . 
 
Sponsoreita kannattaa myös kysyä rahoittamaan tapahtumaa, jolloin he saavat näkyvyyttä itselleen 
mainosten kautta. Sponsorikyselyt kannattaa aloittaa ajoissa, koska useilla yrityksillä sponsorointiin varatut 
rahat päätetään jo alkuvuonna. 

 
 

Markkinointi ja tiedottaminen 
Visit Tampereen ohjeita: 
Aivan aluksi lähdetään markkinointisuunnitelman laadinnasta, markkinoinnin kohdistamisesta sekä 
kohderyhmän kartoittamisesta etukäteen. Markkinoinnin keinoihin ja laajuuteen vaikuttaa tapahtuman sen 
hetkinen tunnettavuus ja maine sekä käytettävissä oleva budjetti. Valittuja markkinointikeinoja on syytä 
seurata koko ajan tapahtuman järjestämisen kanssa samaan aikaan ja myös markkinoinnin päätyttyä.  
 
Tiedotus- ja markkinointikeinoja on paljon, tässä esimerkkejä: mediatiedotteet, sosiaalinen media, 
mainokset lehdissä, radiossa, tv:ssä, kadunvarsimainokset, flyerit, banderollit, ilmaiset ja maksulliset 
tapahtumakalenterit netissä ja painetussa mediassa, esitteet, kutsukirjeet, kutsukortit, tiedotustilaisuudet, 
messut, tempaukset, flashmobit, ilmoitustaulut, katualueilla sijaitsevat tapahtumakyltit, mainostaulut, 
diginäytöt, maatarrat, banderollit ja mainostaminen kaupungilla.  
 
Sisäinen tiedotus on tärkeää tapahtuman markkinoinnin onnistumisessa. Sillä varmistetaan, että kaikki 
asianosaiset tietävät missä mennään, mikä tehtävä on kenenkin vastuulla, mitkä asiat ovat julkisia ja mitä 
toimenpiteitä on seuraavaksi tulossa. Sisäiseen tiedotukseen sopivia viestintäkanavia ovat esimerkiksi: 
sähköposti, pikaviestintäpalvelut (esim. WhatsApp), projektinhallintatyökalu, kahvipöytäkeskustelu ja 
ilmoitustaulu.  
 
Sosiaalisessa mediassa markkinointi on nykypäivänä jo itsestäänselvyys. Some-markkinointiin kannattaa 
asettaa some-vastaava, joka huolehtii julkaisujen säännöllisyydestä. Päivityksien määrää on syytä kasvattaa 
mitä lähemmäksi tapahtumaa tullaan. Yleisön osallistaminen kilpailuilla, äänestyksillä ja tempauksilla 
elävöittää markkinointia, kuten myös kuvien ja videoiden runsas käyttö. Suosittuja kanavia sosiaalisessa 
mediassa ovat Facebook, YouTube, Instagram tai Twitter, mutta uusia palveluntarjoajia tulee jatkuvasti. 
Myös tapahtuman loputtua kannattaa tehdä julkaisuja, kiittää yleisöä ja kertoa mahdollisesta seuraavan 
vuoden tapahtumasta.  
 
Pirkanmaan ja Satakunnan alueella suosittuja toimivia sanoma- ja ilmaisjakelulehtiä ovat muun muassa 
Tyrvään Sanomat, Alueviesti, Shop, Aamulehti, Satakunnan kansa, Lauttakylä, Satakunnan Viikko, 
Luoteisväylä, Tamperelainen, Moro, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Forssan lehti, Loimaan lehti, 
Auranmaan viikkolehti, Kangasalan Sanomat, Ylöjärven Uutiset, Nokian Uutiset, UutisOiva, Valkeakosken 
sanomat, Akaan Seutu ja Kokemäenjokilaakson Uutiset-verkkolehti. 
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Pirkanmaalla ja Satakunnassa toimivia radiokanavia tapahtuman markkinointiin ovat muun muassa: 
Iskelmä Sastamala, Radio 957, Radio City Sastamala, Yle Tampere ja Radio SUN. 
 
Alueen tapahtumakalentereja: visitsastamala.fi, Aamulehden menoinfo, Palveleva Sastamala, 
Tamperelaisen Menot, Shop-lehti ja Lasten menoja Pirkanmaalla-uutiskirje.  
 
Banderollipaikat Sastamalassa: tällä hetkellä kaksi ilmaista paikkaa, ennen Vammaskosken siltaa ja 
Itsenäisyydentiellä. Vapaamuotoinen anomus banderollista tehdään Sastamalan kaupungin 
yhdyskuntatekniikkaan.  
 
Tapahtumailmoitustaulut: kaupungintalo, matkailuinfo Pukstaavissa, Kauppalantalo, Herra Hakkaraisen 
talon sisäänkäynti, eri kaupat eri puolilla Sastamalaa 
 
Digi- ja medianäytöt: Näkyy Oy, led-näytöt 
 
 
 
 
 

 
Vanhan Kirjallisuuden Päivät 2018, tapahtuman rakentaminen käynnissä 
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Ilmoitus yleisötilaisuudesta 
Poliisin ohjeet: 
Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen 
muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai 
järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille 
ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. 

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudesta 
ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus 
täytettynä. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden 
järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. 

Ilmoitus tehdään täyttämällä sähköinen lomake tai toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden 
järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla tai postitse. Poliisi voi myös vaatia 
selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta. 
 
Ilmoitus poliisille tulisi tehdä ainakin seuraavista tapahtumista: 

 suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia) 
 yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat 
 erityisryhmille suunnatut tilaisuudet 
 myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen) 
 tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta 
 tapahtumassa on anniskelua 
 tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus) 
 tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla 

häiritsemään) 
 

Viranomaistapaaminen ja viranomaistarkastukset 
Jyväskylän tapahtumajärjestäjäoppaan ohjeita: 
Suurista tapahtumista sekä tapahtumista, jotka järjestetään ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa järjestää 
viranomaispalaveri. Palaveriin kutsutaan kaikki tarvittavat lupakäsittelijät yhtä aikaa koolle ja käydään 
yhdessä läpi mm. järjestäjän laatimaa tapahtuma-alueen suunnitelmakarttaa sekä turvallisuuteen liittyviä 
suunnitelmia. Tapahtuman luonteen mukaan tapaamiseen osallistuvat mm. poliisi, anniskelu- ja 
pelastusviranomainen, ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollonedustajat sekä liikenteen 
suunnittelusta vastaava taho. 

Viranomaispalaverin järjestämiseen voit pyytää apua esimerkiksi Sastamalan kaupungin 
yhdyskuntasuunnittelusta. Ennen suurten tai muuten merkittävien tapahtumien alkua tapahtuma-alueella 
järjestetään viranomaistarkastus, johon viranomaiset osallistuvat intressiensä mukaisesti. Tarkastuksen 
koolle kutsumisesta vastaa tapahtumajärjestäjä. Tapaaminen on sovittava hyvissä ajoin, jotta kaikki 
tarvittavat viranomaistahot pääsevät paikalle. Tarkastuksessa käydään läpi mm. jätehuollon järjestäminen, 
turvallisuusriskit ja liikennejärjestelyt. 
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Kriisi- ja erikoistapausviestintä 
Visit Tampereen ohjeita: 
Tapahtumanjärjestäjän pitää aina varautua riskeihin, ja niistä viestimiseen. Kriisitapauksessa nopea ja 
sujuva viestiminen voi jopa pelastaa ihmishenkiä. Kriiseihin ja ongelmatapauksiin varautuminen on 
ammattimaisen ja uskottavan järjestäjän merkki.  
 
Tapahtuman mahdollinen turvallisuuspäällikkö, päävastaava ja markkinointi-/viestintävastaava käyvät läpi 
ennen tapahtumaa mahdolliset kriisitilanteet ja miten niistä kerrotaan ja mitä viestintäkanavia käytetään. 
Hätätilanteessa pitää viestinnän olla tehokasta ja nopeaa. Ei-akuuteissa, huonoa julkisuutta tuottavissa 
tapauksissa kannattaa olla mahdollisimman avoin. Yleensä on parasta, että tällaisessa tapauksessa 
tilanteesta kertoo johtavassa asemassa oleva henkilö, jolloin annetaan vaikutelma, että organisaatio 
asianmukaisesti kantaa vastuunsa.  
 
 
Seuraaviin kriiseihin tai erikoistapauksiin kannattaa varautua viestinnässä:  

 turvallisuusuhka (esim ulkoinen uhka, tulipalo, rakenteiden epävakaus, väen pakkautuminen) 
 tapahtuman ajan tai paikan muuttaminen 
 esityksen/ohjelmanumeron peruuntuminen 
 koko tapahtuman peruuntuminen 
 taloudellinen tappio 
 sairas-/kuolemantapaus 
 poikkeukselliset sääolosuhteet  

 

Pelastussuunnitelma 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen turvaopas / Suurten yleisötilaisuuksien pelastussuunnittelu 
Yleisötapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä 
aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu 
tapahtumanjärjestäjän tekemään yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan. 
Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että tapahtumanjärjestäjä on 
varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa 
onnettomuustilanteissa. 
 
Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa: 

 arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä 
 käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja 

räjähdysvaarallisia kemikaaleja 
 tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta 
 tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. 
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Jos tapahtumaan osallistuva yleisömäärä on suuri tai siihen kohdistuu erityisiä riskejä, tulee 
tapahtumanjärjestäjän olla yhteydessä pelastusviranomaiseen jo suunnitteluvaiheessa. Erityisiä riskejä 
voivat aiheuttaa esimerkiksi tapahtumapaikka, liikenne, yleisöprofiili, vaaralliset kemikaalit tai rakennelmat. 
Pelastusviranomainen tekee tapahtumaan palotarkastuksen tarvittaessa. 
 
 

Tilapäismajoittuminen 
Tilapäismajoittumiseksi katsotaan yöpyminen rakennuksessa tai sen osassa, jota ei ole tarkoitettu 
majoitustilaksi (esim. koulujen luokkahuoneet, liikuntasalit) ja jota käytetään majoittumiseen joitakin 
kertoja vuodessa (leirikoulut, kesäleirit, urheiluleirit, yleisötapahtumat yms.) 
 
Myös useiden yleisötapahtumien majoitusta varten on laadittava tapahtumaa koskeva 
pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on laadittava aina mm. tiloihin, joita käytetään vähintään 20 
henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen. 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vapaaehtoisen yhteenliittymän ylläpitämiltä sivuilta löytyy paljon 
ohjeita ja lomakkeita yleisötapahtuman pelastussuunnitteluun, pyroteknisiin tehosteisiin, ilotulituksiin, 
tuliesityksiin ja tehosteiden käyttöön sekä tilapäismajoitukseen liittyen. 
http://pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-367 
 
 

Ensiapuhenkilöstö 
Visit Tampereen ohjeita: 
Tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa järjestettävä tapahtumapaikalle ensiapupiste, jonka ensiapuvalmius, 
taso ja laajuus riippuvat tapahtuman luonteesta, laajuudesta, yleisömäärästä ja riskitasosta. 
Ensiapuvalmiuden taso voi tapahtuman luonteesta ja kävijämäärästä riippuen vaihdella yhdestä 2–3 
hengen partiosta useisiin partioihin. Ensiapuvalmiuden tason määrittelee tapauskohtaisesti Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus. Pienissä ja vähäriskisissä tapahtumissa ei erillistä ensiapuryhmää tarvita, 
mutta tällöinkin tapahtuma-alueelta on löydyttävä välineet ensiavun antamiseen. Tapahtumajärjestäjä 
vastaa myös ensihoitovalmiudesta ja lisäavun hälyttämisestä. Suurissa urheilutapahtumissa tapahtumasta 
informoidaan lisäksi alueen ensiapua tarjoavaa sairaalaa.  
 
Ensiapupalveluja tarjoaa Sastamalassa SPR Vammalan osasto. 
 
 

Liikennejärjestelyt 
Poliisin ohjeita: 
Liikennejärjestelyistä on tehtävä suunnitelma, josta käy ilmi liikenteenohjaajiksi esitettävien henkilötiedot 
eli nimi ja henkilötunnus. Tilapäisiltä liikenteenohjaajilta yleisötapahtumien yhteydessä ei vaadita erillistä 
koulutusta, mutta heillä on oltava voimassa oleva ajokortti ja eikä hän saa olla ajokiellossa. 
 
Rallikilpailut ja tien sulkulupa 
Rallikilpailut käydään useimmiten etappikilpailuina yleisillä teillä, johon kuuluu sekä siirtymätaipaleita että 
suljetuilla teillä käytäviä pikataipaleita. Pikataipaleilla käydyt ajot ovat nopeuskilpailuja, joissa ajoaika 
ratkaisee lopputuloksen. 
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Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen 
tarvitaan lupa (Tieliikenneasetus 625/2010), jonka myöntää asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle 
kunnanhallitus. Asiasta voi kysyä lisätietoa Sastamalan kaupungin yhdyskuntatekniikasta. Muutoin luvan 
myöntää se poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee. Lupaviranomaisen on ennen 
luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää. Käytännössä melkein kaikki luvat myöntää 
paikallinen poliisilaitos. 
 
Lisäksi poliisilla on tienpitäjää kuultuaan oikeus tien tilapäiseen sulkemiseen esimerkiksi urheilukilpailujen, 
kansanjuhlien, näyttelyiden, puolustusvoimien harjoitusten, paraatien tai näytösten vuoksi. Kiireellisessä 
tapauksessa poliisi voi sulkea tien tilapäisesti tienpitäjää kuulematta. 
 
 
Liikennevirasto, tapahtumat ja maantiet: 
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-03_tapahtumat_maantiet_web.pdf  
Täältä löytyvät hyvät ohjeet, mm. tiedottaminen yleiselle liikenteelle, tilapäinen tienvarsi-ilmoittelu, 
tilapäinen liikennemerkkijärjestely, tieliikenteen tilapäinen ohjaaminen liikenteenohjaajin, tien tilapäinen 
sulkeminen, tilapäisten laitteiden pystyttäminen. 
 
 

Maastoliikennelupa 
Maastoliikennelain (1710/1995) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta kuuluu 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan järjestää 
toistuvasti kilpailuja tai harjoituksia moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla samassa maastossa ja hyväksyä 
moottorikelkkailureittien reittisuunnitelmat. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman 
järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, 
asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Usein 
maastoliikennelupa myönnetään meluilmoituksen yhteydessä. 
 
 

Vesiliikennelupa 
Vesiliikennelain (436/1996) mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai 
harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesi-alueella on haettava kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä on 
odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Lisäksi on haettava vesialueen omistajan lupa tapahtuman 
järjestämiseen. Usein vesiliikennelupa myönnetään meluilmoituksen yhteydessä. 
 
Jos tapahtuma sijoittuu usean eri kunnan alueelle, maastoliikenne- ja vesiliikennelupa haetaan Ely-
keskuksesta. 
 

 

Tapahtuman järjestyksenvalvonta 
Tapahtuman pelikirja / Liveto.fi:n ohjeita: 
Tapahtuman järjestyksenvalvonta ja sen suunnittelu ovat tärkeä osa tapahtumaturvallisuutta. Turvallinen 
tapahtuma on samalla viihtyisä ja turvallisuuden kannalta olennaisessa asemassa ovat järjestyksenvalvojat. 
Heidän tarkoituksenaan on ylläpitää järjestystä, ennaltaehkäistä ja selvittää tapahtuman häiriö- ja 
vaaratilanteita. 
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Tapahtumaan, joka on määritelty yleisötilaisuudeksi, tulee pääsääntöisesti järjestää 
järjestyksenvalvonta. Muun muassa tapahtuman luonne ja tapahtuma-alueen suuruus vaikuttavat 
tarvittavien järjestyksenvalvojien määrään. Esimerkiksi lasten päivätapahtuma, konsertti sisätiloissa ja 
ulkoilmafestivaali ovat luonteeltaan niin erilaisia tapahtumia, että myös niiden 
tarpeet järjestyksenvalvonnalle poikkeavat toisistaan merkittävästi. Poliisin tehtävänä on määrittää 
tapahtuman järjestyksenvalvonnan tarve ja järjestyksenvalvojien määrä. 

Tavallisesti voisi sanoa, että mikäli tapahtuma on maksullinen ja siihen osallistuu paljon ihmisiä, on 
järjestyksenvalvonta tarpeellista järjestää. Nyrkkisääntönä on 1/100, eli yksi vartija sataa tapahtuman 
osallistujaa kohti. 

Järjestyksenvalvojat tulee ilmoittaa järjestyksenvalvontasuunnitelmassa osana turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelmaa, joka tehdään yleisötilaisuusilmoituksen yhteydessä. Suunnitelmaan tulee sisällyttää 
järjestyksenvalvojien tarve ja määrä. Tämän lisäksi tulee selvittää, missä heitä tarvitaan eli kuinka heidät 
sijoitetaan alueella; valvontaa vaativia alueita ovat usein esiintymislavan ja sen lähiympäristö, 
anniskelualue, sisäänkäynti sekä narikka. Lisäksi tapahtuman ohjelmisto tulee ottaa huomioon 
suunnitelmassa. Esimerkiksi pääesiintyjän esiintyessä ihmismassaa on lavan läheisyydessä paljon, jolloin 
sinne tulee asettaa erityisesti valvojia. 

Järjestyksenvalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi järjestyksenvalvojien nimet, henkilötunnukset ja 
järjestyksenvalvojakorttien numerot. Järjestyksenvalvojakortin saa poliisilta suorittamalla 
järjestyksenvalvonnan peruskoulutuksen, jonka kesto on vähintään 32 tuntia. 

Tapahtumaan on myös mahdollista hakea ns. tilapäisiä järjestyksenvalvojia, joilla ei jv-korttia 
ole. Tilapäisellä valvojalla on rajoitetut oikeudet ja heidän rinnallaan tapahtumassa tulee toimia myös 
kortillisia järjestyksenvalvojia. 

 
 

Drone-lennokit 
Visit Tampereen ohjeita: 
Drone-lennokin on täytettävä ilmailumääräykset. Dronen pitää väistää isoja koneita kuten Mediheliä. 
Droneen on myös oltava jatkuvasti näköyhteys (kamerayhteys ei riitä). Ennen kuin hyväksyt tapahtumassasi 
mitään drone-lentoja, selvitä lennätyskorkeus ja selvitä, mitä tapahtuu, jos signaali droneen katkeaa. Jotkut 
dronet eivät osaa palata itse lähtöpaikkaan vaan putoavat, jos signaali katkeaa. Tästä seuraa ilmeinen 
loukkaantumisriski. 

Kun drone-lennokkeja lennätetään halleissa, teltoissa tai muissa sisätiloissa osana tapahtumaa, pitää 
noudattaa kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia ja laatia turvallisuusasiakirja lentämisestä. Lisätietoa 
sisätiloissa lennättämisestä www.tukes.fi. 

Lisätietoa turvallisesta drone-lennättämisestä Trafin Droneinfosta.  
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Vakuutukset 
Tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus 
Tapahtuman pelikirja / Liveto.fi:n ohjeita: 
Vastuuvakuutus on pakollinen osa tapahtuman lupa-asioita. Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on antaa 
suojaa tapahtumajärjestäjälle mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta. Vastuuvakuutuksesta 
korvataan toiminnassa toiselle aiheutettua henkilö- tai esinevahinkoa, josta vakuutuksenottaja on oikeuden 
mukaan vastuussa.  Näistä muutamana esimerkkinä myrskytuulen kaatama aita parkkeeratun auton päälle 
tai kaatunut väliaikaisrakennelma asiakkaan tai hänen omaisuutensa päälle. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, 
että kaikki tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti ja mitään näistä ei voida yleistää. 

Tapahtumajärjestäjän tulee tehdä kaikkensa, myös ennakoivasti, ettei onnettomuustilanteita pääsisi 
syntymään. Vakuutus peittää järjestäjän vastuun muun muassa järjestyksenvalvonnan tai muun 
turvallisuustoimen riittämättömyydestä sekä tapahtumapaikan, sen rakenteiden ja laitteiden tai 
kalusteiden puutteellisesta kunnosta. Vakuutus ei korvaa tapahtumajärjestäjälle sen henkilökunnalle tai 
talkooväelle tapahtuneita vahinkoja. Henkilöstö- ja omaisuusvahinkoja varten on omat vakuutuksensa, 
kuten tapahtumavakuutus sekä irtaimiston vakuutus. 

Vastuuvakuutuksesta korvataan vain vahinkoja, joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassa olevan 
oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvauspäätökset tehdään tapauskohtaisesti ja mikäli esimerkiksi 
luonnonmullistuksesta (hirmumyrsky) johtuen tapahtuu vahinko, on myös mahdollista, ettei 
tapahtumajärjestäjä ole tästä oman vakuutuksensa nimissä korvausvelvollinen. 

Vastuuvakuutukset puolestaan eivät pääsääntöisesti korvaa seuraavia: 

 Vahinkoa omaisuudelle, joka on vakuutuksenottajan hallussa, lainassa valmistettavana, 
asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana. 

 Virheellisesti tehdyn työn korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia. 
 Hitaasti syntyneitä ympäristövahinkoja. 
 Toiselle luovutetun tuotteen aiheuttamia vahinkoja. 
 Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja. 

Vastuuvakuutus pitää olla hankittuna mahdollisia onnettomuus- tai vahinkotilanteita varten, joiden 
todennäköisyys on sitä suurempi, mitä kookkaampi tapahtuma on. Sekä poliisi että pelastusviranomaiset 
molemmat edellyttävät voimassaolevaa vastuuvakuutusta, jotta tapahtuma saisi hyväksytyn päätöksen 
turvallisuus- sekä pelastussuunnitelman osalta. Vastuuvakuutus antaa turvaa niin tapahtumajärjestäjälle 
itselleen kuin myös tapahtumaan osallistuville ihmisille. Vastuuvakuutuksessa on yleensä lähtökohtaisesti 
korkeahko omavastuu, johon vaikuttaa suoranaisesti myös hakevan yrityksen taustatiedot sekä se, paljonko 
vakuutuksesta on valmis maksamaan. Mitä enemmän vakuutuksesta maksaa, yleensä, sitä alemmaksi 
omavastuuosuuden pystyy saamaan. 

Vastuuvakuutuksen pystyy hakemaan pitkälti kaikista kotimaisista vakuutusyhtiöistä. Vakuutusta kannattaa 
ensisijaisesti tiedustella siitä vakuutusyhtiöstä, missä yrityksen muutkin vakuutusasiat ovat edustettuna.  
 
Tapaturmavakuutus  
Jyväskylän tapahtumajärjestäjäoppaan ohjeita: 
Tapahtuman järjestämisessä on paljon ihmisiä mukana ja heillekin saattaa tapahtuman aikana sattua 
vahinkoja. Vastuuvakuutus ei korvaa tapahtumajärjestäjälle, henkilökunnalle tai talkooväelle 
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tapahtuneita vahinkoja, vaan nämä vakuutetaan tapaturmavakuutuksella. Laki määrää 
tapahtumajärjestäjää maksamaan tapaturmavakuutusta jokaisesta palkatusta henkilökunnasta. 
Vapaaehtoista talkooväkeä ei ole pakko vakuuttaa, mutta se on erittäin suositeltavaa.  
 
 

Jätehuolto 
Tapahtuman pelikirja / Liveto.fi:n ohjeita: 
Jätehuoltosuunnitelmaa ei Sastamalassa vaadita, mutta se on hyvä tehdä joka tapauksessa. 

Jätehuoltosuunnitelman sisältö: 

 Arvio tapahtuman kävijämääristä ja muodostuvista jätemääristä jätelajeittain 
 Jätteen keräysastioiden määrä ja niiden sijoittelu jätelajeittain kartalle merkittynä 
 Jätteen lajitteluohjeet jätepisteille 
 Jäteastioiden tyhjennysten määrä (monipäiväisissä tapahtumissa) 
 Jätteen kuljetusyhtiö 
 Tapahtumapaikan ja sen lähialueen puhtaanapito tapahtuman aikana 
 Tapahtumapaikan ja sen lähialueen loppusiivouksen järjestäminen ja ajankohta 
 Tapahtumajärjestäjän yhteystiedot 

Lisätietoa tapahtuman jätehuollosta ja jätehuoltosuunnitelmasta voi tiedustella kaupungin tai kunnan 
ympäristöviranomaisilta. Jätehuoltosuunnitelman voi myös ulkoistaa jätehuoltopalveluita tarjoaville 
yrityksille, jotka hoitavat sen muiden tapahtumasi jätehuoltopalveluiden ohella. 
 
Tässä Valviran ohje suurten yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestelyistä: 
http://www.valvira.fi/-/suurten-yleisotilaisuuksien-hygieeniset-jarjestelyt-ja-jatehuolto 
 
 
 

 
Häijään markkinat 2018 
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Opasteet 
Jyväskylän tapahtumajärjestäjäoppaan ohjeita: 
Tapahtuman opasteissa täytyy huomioida tapahtumaan saapuminen, tapahtuma-alueella oleminen ja 
alueelta poistuminen. Hyvät opasteet ovat selkeitä ja niiden tekstit ovat riittävän suuria. Yhdenmukaiset ja 
tyylikkäät opasteet parantavat tapahtuman yleisilmettä ja viestittävät laadukkaasta tapahtumasta. 

Olennaisia opasteita ovat mm.   
• Paikoitusjärjestelyt 

• Lipunmyynnin sijainti  

•Tapahtuma-alueen palvelut 

•Poistumistiet 

•WC:iden sijainnit 

•Infopisteet  

•Tupakointialueet 

 

Löytötavarat 
Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava tapahtuma-alueen löytötavaroista ja suunniteltava niiden 
vastaanottaminen, säilytys sekä eteenpäin toimittaminen Sastamalan poliisiasemalle tai Tampereen 
pääpoliisiaseman löytötavaratoimistoon. Suomen löytötavarapalvelu tuottaa maksusta palveluja 
tapahtumille. 
 
 

Tavara-arpajaisluvat 
Poliisin ohjeet: 
Tavara-arpajaisten järjestäminen on luvanvaraista. Tavara-arpajaislupa voidaan myöntää yhteisölle tai 
säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Tavara-arpajaislupaa ei siten voida myöntää esim. 
liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle tai yksityishenkilölle. 

Tavara-arpajaisten tuotto on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan. Tavara-arpajaiset tulee siis pyrkiä 
järjestämään siten, että ne tuottavat tuloa yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tavara-arpajaisia ei siten voi 
järjestää vain arpajaistoiminnan harjoittamisen tarkoituksessa, vain arpajaisten järjestämisen ilosta. 

Tavara-arpajaislupaviranomaisia ovat poliisilaitokset ja Poliisihallitus. Poliisilaitos voi myöntää tavara-
arpajaisluvan omalle toimialueelleen. Poliisihallitus voi myöntää tavara-arpajaisluvan silloin, kun arpoja on 
tarkoitus myydä yhden poliisilaitoksen aluetta laajemmalla alueella. 

Tavara-arpajaislupaa haetaan tekemällä asiasta kirjallinen hakemus. Tavara-arpajaislupa on määräaikainen. 
Lupa voidaan myöntää enintään 6 kuukauden pituiseksi ajaksi. 
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Tapahtuman jälkeen: 
Tapahtuman rakenteiden purkaminen ja siivous sekä vuokra- ja lainavälineiden palauttaminen alkaa heti 
tapahtuman päätyttyä. Vastuuhenkilöstä ja aikataulusta pitää sopia hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa.  
 
Tapahtuma arvioidaan ja palaute käydään läpi tapahtuman jälkeen. Missä asioissa onnistuttiin, missä olisi 
kehittämisen paikka. Arvioinnissa voidaan käyttää palautekyselyjä tai arviointitilaisuuksia. Tapahtuman 
suunnitteluvaiheessa on jo hyvä miettiä, keneltä arviointeja pyydetään ja millä aikataululla ja miten se 
kootaan. Saatu palaute käydään läpi arviointitilaisuudessa, johon osallistuvat kaikki 
tapahtumajärjestelytahot, yhteistyökumppanit ja tarvittaessa viranomaiset.  Toistuvissa tapahtumissa 
kannattaa kirjata muistiin seuraavaa kertaa varten mitä tehtiin ja miten, mikä onnistui ja mikä ei sujunut 
hyvin. Tämä auttaa perehdytyksessä uuden henkilöstön kanssa.  
 
Jälkimarkkinointi ja kiitokset on tapahtumajärjestäjän myös huolehdittava. Osallistujia voi kiitellä vaikka 
sähköpostitse tai omien nettisivujen kautta, jolloin voi mahdollisesti samalla markkinoida jo tulevaa uutta 
tapahtumaa. Yhteistyökumppaneita, sponsoreita ja vapaaehtoisia voi kiitellä esimerkiksi sähköpostitse. 
Sosiaalista mediaa on hyvä pitää mukana vielä tapahtuman jälkeenkin. Tapahtuman jälkihoito kannattaa 
aloittaa viimeistään kolme päivää tapahtuman jälkeen.  
 
Raportointi on usein pakollista jälkikäteen mahdollisille apurahojen tai julkisen tuen myöntäjätahoille.  
 
 
 

 
Beach Volley SM-osakilpailu 2018 
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TAPAHTUMISSA TARVITTAVAT LUVAT 
 

Lupa / ilmoitus 
/ sopimus 

Käsittely
aika 

Luvan myöntäjä Yhteystiedot 

Maankäyttö-
lupa 

 Sastamalan 
kaupunki yhdys- 
kuntatekniikka 
tai valtio tai 
maanomistaja 

lupa haettava aina maanomistajalta tai –haltijalta, 
poliisi vaatii omistajan tai haltijan suostumuksen 
kirjallisena 

Puistoalueiden 
käyttö 

3 vkoa 
ennen 
viim 

Sastamalan 
kaupunki 
yhdyskuntatekniik
ka 

vapaamuotoinen hakemus 
yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pasi Lähteenmäki, 050 3512216, 
pasi.lahteenmaki@sastamala.fi 

Torialueiden 
käyttö 

3 vkoa 
ennen 
viim 

Sastamalan 
kaupunki 
yhdyskuntatekniik
ka 

vapaamuotoinen hakemus 
yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pasi Lähteenmäki, 050 3512216, 
pasi.lahteenmaki@sastamala.fi 

Katualueet 3 vkoa 
ennen 
viim 

Sastamalan 
kaupunki 
yhdyskuntatekniik
ka 

vapaamuotoinen hakemus 
yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pasi Lähteenmäki, 050 3512216, 
pasi.lahteenmaki@sastamala.fi 

Liikunta-alueet 
ja -paikat 

 Sastamalan 
kaupunki 
liikuntapalvelut 

liikuntapalvelupäällikkö Jari Aho,  
050 5971464, jari.aho@sastamala.fi 

Vesistöalueet, 
Vesiliikennelupa 

 Sastamalan 
kaupunki 
ympäristöterveyd
enhuolto 

ympäristötarkastaja Heidi 
Leppinen, 0400 805432,  
heidi.leppinen@sastamala.fi 
vapaamuotoinen hakemus 

Maastoliikenne- 
lupa 

 Sastamalan 
kaupunki 
ympäristöterveyd
enhuolto 

ympäristötarkastaja Heidi 
Leppinen, 0400 805432,  
heidi.leppinen@sastamala.fi 
vapaamuotoinen hakemus 

Liikennejärjeste
-lyt 

3 vkoa 
ennen 
viim 

Sastamalan 
kaupunki 
yhdyskuntatekniik
ka 

vapaamuotoinen suunnitelma liikennejärjestelyistä 
kaupungin kadut 
yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pasi Lähteenmäki, 050 3512216, 
pasi.lahteenmaki@sastamala.fi 

Liikennejärjeste
-lyt 

 ELy-keskus 
tiekunnat 

valtion tiet -> Ely-keskus 
yksityistiet -> tiekunta, maanomistaja 
(mahdollinen käyttömaksu) 

Tien tilapäinen 
sulkeminen 

 Sastamalan poliisi 
(kunnanhallitus 
asemakaava-
alueella, 

muut kuin kaupungin kadut 
Lupa haetaan ajoreitin toimialueen poliisilaitokselta.  
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käytännössä 
poliisi) 

Liikenteenohjaa
-jat 

 Sastamalan poliisi luettelo liikenteenohjaajiksi esitettävien 
henkilötiedoista, poliisi vaatii 

Järjestyksen- 
valvojat 

ilmoitus 
viim 5 
vrk 
ennen 

Sastamalan poliisi luettelo järjestyksenvalvojiksi asetettavista 
henkilöistä, poliisi vaatii 

Tilapäiset 
järjestyksen- 
valvojat 

ilmoitus 
viim 5 
vrk 
ennen 

Sastamalan poliisi luettelo tilapäisiksi järjestyksenvalvojiksi ehdotetuista 
henkilöistä, poliisi hyväksyy ja vaatii 

Meluilmoitus ilmoitus 
viim 14 
vrk 
ennen 

Sastamalan 
kaupunki 
ympäristöterveyd
enhuolto 

ympäristötarkastaja Heidi 
Leppinen, 0400 805432,  
heidi.leppinen@sastamala.fi, 
https://www.sotesi.fi/sivu.tmpl?sivu_id=6448 

Tuliesitykset ja 
erikoistehosteid
en käyttö 

ilmoitus 
viim 5 
vrk 
ennen 

Pirkanmaan 
pelastuslaitos 

www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi 

Ilotulitus ilmoitus 
viim 14 
vrk 
ennen 

Sastamalan poliisi sähköinen lomake, 
https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_ilotulitusnaytok
sesta 
mahdollisesti myös meluilmoitus tehtävä 

Laserlaitteet viim 10 
vkoa / 
30 pv 
ennen 

Säteilyturvakeskus 
Finavia 

päättämättömät säteet ulkoesityksessä, Stukille 
ilmoitus 10 vkoa ennen, laserlaitteiden Stukin 
tarkastus 30 pv ennen, muut laseresitykset ilmoitus 
Stukille ja Finavialle 30 pv ennen, www.stuk.fi, 
www.finavia.fi  

Drone-lennokit  Tukes, Trafi voidaan vaatia turvallisuusasiakirja 
www.tukes.fi, Trafi: https://www.droneinfo.fi/fi  

Ensiapuryhmän 
varaus 

viim 4 
vkoa 
ennen 

SPR 
Vammalan osasto, 
PSHP 
ensihoitokeskus 

Tarmo Jylhä 0500 631228, 
ensiapuvalmiuden tason määrittelee PSHP 
ensihoitokeskus 
https://www.tays.fi/ensihoitokeskus, poliisi vaatii 
todistuksen 

Ilmoitus 
elintarvikehuon
eistosta 

 Sastamalan 
kaupunki 
ympäristöterveyd
enhuolto 

sähköinen lomake 
https://www.sotesi.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7322 

Ilmoitus 
liikkuvasta 
elintarvikehuon
eistosta 

 Sastamalan 
kaupunki 
ympäristöterveyd
enhuolto 

sähköinen lomake tilapäisestä elinkeinonharjoittajan 
tekemästä myynnistä 
https://www.sotesi.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7322 
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Pelastussuunnit
elma 
(+turvallisuus- 
suunnitelma) 

viim 14 
vrk 
ennen 

Pirkanmaan 
pelastuslaitos 

suunnitelma sähköpostitse 
pelastus.tapahtumat@tampere.fi, 
www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi 

Tilapäinen 
sähkö 

 Sastamalan 
kaupunki 
yhdyskuntatekniik
ka 

yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pasi Lähteenmäki, 050 3512216, 
pasi.lahteenmaki@sastamala.fi 

Tilapäinen vesi  Sastamalan Vesi Palvelusihteerit: 
Tarja Majamaa 040 138 2053 
tarja.majamaa@sastamala.fi 
Katri Nieminen 040 712 8179 
katri.nieminen@sastamala.fi 

Sopimus 
musiikin 
esittämisestä 

 Gramex https://www.gramex.fi/fi/musiikin_kayttoluvat  

Ilmoitus 
musiikin 
käyttämisestä 

 Teosto https://www.teosto.fi/kayttajat/luvat  

Anniskelulupa  Länsi- ja Sisä-
Suomen 
aluehallintovirasto 

https://www.avi.fi/web/avi/anniskeluluvat 

Tupakanmyyntil
upa 

 Valvira, 
Sastamalan 
kaupunki 
ympäristöterveyd
enhuolto 

sähköinen hakemus: 
http://www.valvira.fi/tupakka/myynti/vahittaismyynt
i/myyntilupahakemus, 
kirjallinen hakemus: 
http://www.sotesi.fi  

Ilmoitus 
yleisötilaisuude
sta 

viim 5 
vrk 
ennen 

Sastamalan poliisi kirjallinen ilmoitus lomakkeella tai vapaamuotoisesti 
sähköisesti tai lähettämällä postitse, päätös 
tapahtumassa oltava mukana, 
https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuude
sta, vaaditaan muut luvat liitteenä 

Tilapäismajoitus 
(esim. koulut, 
salit, erilaiset 
hallit) 

viim 14 
vrk 
ennen 

Pirkanmaan 
pelastuslaitos 

pelastussuunnitelma sähköpostitse 
pelastus.tapahtumat@tampere.fi, 
lisätietoja: www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi 

Väliaikaisraken-
taminen 

 Sastamalan 
kaupunki 
rakennusvalvonta 

ei tarvita lupaa, jos tapahtuma kestää alle 2 viikkoa, 
yli 2 viikon tapahtumissa tarvitaan toimenpidelupa 
rakennusvalvonta@sastamala.fi, 
palvelusihteerit Tuula Mäkelä 040 488 0205,  
Paula Hurnanen 040 712 8177 

Vastuuvakuutus  vakuutusyhtiöt vakuutusyhtiöstä, tätä vaaditaan 
Talkoolaiset  vakuutusyhtiöt vapaaehtoinen talkoovakuutus 
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Kiinniotettujen 
säilössäpitotila 

 Sastamalan poliisi poliisin hyväksyttävä tila 

Kokoontumistila  tilan omistaja / 
haltija, 
Sastamalan 
kaupungin 
rakennusvalvonta 

Onko rakennettu tila hyväksytty kokoontumistilaksi? 
Tieto tilan omistajalta / haltijalta tai 
rakennusviranomaiselta 

Katukuvauslupa  Sastamalan poliisi, 
Pirkanmaan 
pelastuslaitos, 
Sastamalan 
kaupungin 
yhdyskuntatekniik
ka 
 

tv-kuvaukset tai vastaavat 
ilmoitus poliisille ja pelastuslaitokselle, jos välineistöä 
sijoitetaan kadulle, ilmoitus myös kaupungin 
yhdyskuntatekniikkaan 

Banderolli-
paikat 

 Sastamalan 
kaupungin 
yhdyskuntatekniik
ka 

vapaamuotoinen hakemus 
yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pasi Lähteenmäki, 050 3512216, 
pasi.lahteenmaki@sastamala.fi 

Tavara-
arpajaislupa 

viim 6 
vkoa 
ennen 

Sastamalan poliisi sähköinen hakemus: 
https://www.arpajaishallinto.fi/tavara_arpajaiset_bin
go/tavara_arpajaisluvat  
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VUOKRATTAVIA SISÄTILOJA SASTAMALASSA yli 100 henkilölle: 
 
viimeisin päivitys 23.8.2018 
 

Paikka Henkilömäärä Kesäisin Astiasto www-sivut 
Haapanieme
n Pidot 

140 ruokailijaa   www.haapaniemenpidot.net 

Hotelli / 
ravintola 
Seurahuone 

Sali 150 
ruokailijaa, 
majoituspaikkoja 
50 hengelle 

  www.vammmalanseurahuone.fi 

Ellivuori 
Resort 

56 hotellihuonetta 
ravintolatilat 

  http://www.ellivuoriresort.fi/ 

Karkun 
työväentalo 

120 hlöä   http://www.karkku.net/page.php?id
=31&js=1  
 

Kestikievari 
Liekoranta 

iso sali 80 
vierasta, koko 
kievari n. 120 
hlöä 

  http://www.liekoranta.fi/ 

Knuutilan 
tila 

100 hlöä kesäisin 
Juhlasuuli 
200 hlöä 

150 
hengen 
astiasto 

http://knuutilantila.net/ 

Kutalan 
nuorisoseura
ntalo 

150 hlöä + 40 
hlön ”tuoppitupa” 

   

Lantula-talo 130 hlöä   http://www.lantula.fi/  
Lopenkulma
n seurantalo 

  kahviasti
asto 145 
hlölle, 
ruoka-
astiasto 
150 
hlölle 

https://www.lopenkulmannuorisose
ura.fi  

Myllymaan 
urheilutalo 

400 hlöä, 
320 pöytäpaikkaa 

  http://www.urheiluseuralahto.fi/  

Raivion 
työväentalo 

245 hlöä   https://www.seurantalot.fi/talot/987
-vammalan-vasemmistoliitto-ry-
2022  

Ravintola 
Patruuna 

150 hlöä   http://www.ravintolapatruuna.fi/  
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Ravintola 
Warelius 

132 hlöä + 
kokoustila 30 hlöä 

  http://www.sasky.fi/sasky/sivu.tmpl?s
ivu_id=8536 

 
Sylvään 
koulun 
auditorio 

320 hlöä   http://www.sylvaa.fi/ 
kanslia: 040 1382023 

Tervahovi  1.5.-31.10. 
200 hlöä + 
terassille 
40 hlöä + 
saunakabin
ettiin 40 
hlöä 

 http://www.tervahovi.com/ 
 
 

Teukkulan 
työväentalo 

180 hlöä  astiasto 
100 
hlölle 

https://www.seurantalot.fi/talot/943
-%C3%A4ets%C3%A4n-
vasemmistoliitto-ry-1718  

Tyrvään 
Pappila 

150 hlöä   https://www.tyrvaanpappila.fi  

Vammalan 
seuratalo 

200 hlölle,  
kahvio 30 hlölle 

  https://www.sastamala.fi/sivu.tmpl?
sivu_id=4209  

Vehmaan 
tila 

pitopalvelurakenn
uksessa 90 hlöä 

juhlateltta 
120 hlöä 

 http://www.vehmaantila.fi  

Vexve-
areena 

yhteensä 850 hlöä 
alakatsomo 289 
hlöä, yläkatsomo 
504 hlöä 

  https://www.sasky.fi/sivu.tmpl?sivu
_id=8536 , 
Hanna Niemi 040-1372596 
tapahtumat arkisin 
Sirkku Pajunen 0500-335 191 
tapahtumat viikonloppuisin 

Voimarinne 
innovaatiok
eskus 

juhlasali / 
liikuntasali 270 
hlöä, tuolit 100 
hlölle, ruokasali 
80 hlölle, 
kabinetti 4-6 
hlölle, kabinetti 
10 hlölle, 
erikokoisia 
luokkatiloja 15-40 
hlölle, Hoikan 
Helmi 70 hlölle 

  http://www.voimarinne.fi/  
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VARATTAVIA / VUOKRATTAVIA ULKOTILOJA SASTAMALASSA: 
 
Sastamalan kaupungin liikuntapalveluilta varataan: 
- Emmanmäki, Hoppu 
- Kaalisaari  
- kaupungin urheilukentät löytyvät www.sastamala.fi-> liikunta-> ulkoliikunta 
- ulkoilualueet 
 
Sylvään koululta varataan: 
- Sylvään koulun ulkopiha 
 
Sastamalan kaupungin yhdyskuntatekniikalta varataan: 
- Vammalan tori  
 
Vesistöalueen omistajalta / Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollolta: 
- vesistöalueet 
 
 
 
 

Matkailu- ja tapahtumatuottaja Teresa Vidfelt 
Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2, 38200 Sastamala 
Puh. 050 304 0485 
teresa.vidfelt@sastamala.fi  
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen www-sivut. http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/ 
 
Poliisin www-sivut. https://www.poliisi.fi  
 
Sastamalan kaupungin www-sivut. www.sastamala.fi  
 
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen www-sivut. https://www.sotesi.fi 
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.  https://www.valvira.fi  
 
Suomen Punainen Ristin www-sivut. https://rednet.punainenristi.fi/vammala 
  
Tapahtumakaupunki Jyväskylä, Tapahtumajärjestäjän opas. Järjestä onnistunut tapahtuma Jyväskylässä.  
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/8
5052_Tapahtumajarjestajan_opas_syyskuu_2016.pdf 
  
Visit Sastamalan www-sivut. www.visitsastamala.fi  
 
Visit Tampereen www-sivut. 
https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


