Tapahtumien ympäristökriteerien liite lainsäädännöstä

Helsingin kaupunki

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät säädökset ja määräykset
Kokoontumislaki

530/1999

Yleisötapahtumasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle poliisille vähintään 5 vrk ennen
tapahtumaa.
Jos tapahtuman katsotaan voivan aiheuttaa vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle voi poliisi
määrätä tapahtuman järjestämisen edellytykseksi riittävää vastuuvakuutusta (koskee mm.
tiettyjä urheilukilpailuja ja -näytöksiä)
Jos tapahtumaan odotetaan runsas yleisö tai tapahtuma edellyttää liikenne-, puisto- tms.
alueiden sulkemista tai muuten vaikeuttaa liikkumista on syytä olla erikseen yhteydessä
rakennusvirastoon, pelastuslaitokseen, Helsingin seudun liikenteeseen ja poliisiin. Suurista
yleisötapahtumista on hyvä informoida myös liikennelaitosta, taksikeskusta ja VR:ää.

Pelastuslaki

379/2011

Jos tapahtuman yleisömäärän tai muun erityisen syyn takia tapahtumaan liittyy merkittävä
henkilö- tai paloturvallisuusriski on tapahtumalle laadittava pelastussuunnitelma.

Valtioneuvoston asetus
pelastustoimesta

407/2011

Pelastusasetus (407/2011) säätää tarkemmin mitä tapahtumia pelastussuunnitelman
laatiminen koskee. Ks. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110407
Pelastussuunnitelma on toimitettava paikalliselle pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vrk
ennen tapahtumaa.
Poliisi määrittelee tapahtumassa tarvittavan järjestyksenvalvojien määrän.
Järjestyksenvalvontaa voi suorittaa, koulutuksen saanut, poliisin järjestyksenvalvojaksi
hyväksymä henkilö.

Pelastustiet

Pelastusteiden esteettömyys on varmistettava. Mikäli teitä joudutaan sulkemaan, on suluista
ilmoitettava myös pelastuslaitoksen valvomoon.

Ensiapuvalmius

Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä
ensiapuvalmius. Ensiavun järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen suunnitelma, joka liitetään
osaksi pelastussuunnitelmaa. Isommissa tapahtumissa ensiavun järjestäminen kuvataan
lääkintäsuunnitelmassa, joka laaditaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

132/1999

Jos tapahtumapaikalle tehdään tilapäisiä rakennelmia kuten lavoja, telttoja, aitoja ja
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käymälöitä on järjestäjän tehtävä toimenpideilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ennen
rakentamisen tai pystyttämisen alkamista.
Helsingin kaupungin
rakennusjärjestys

42§

Tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan pystyttää yleisötelttoja ja
muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen
lupaa niin, että ne voivat olla pystytettyinä paikallaan ja käytössä kauintaan kaksi viikkoa.

Maankäyttö- ja rakennusasetus

895/1999

Kokoontumistilaa koskevassa rakennus- tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä
tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden määrä.

Työturvallisuuslaki

738/2002

Jos tapahtumassa toimii useita toimijoita; yrityksiä, organisaatioita ja alihankkijoita on
työpaikalla oltava vastuullinen työnantaja tai edustaja joka viime kädessä vastaa tapahtuman
työturvallisuudesta.

Erikoiskuljetusluvat Helsingissä

Kantakaupungin alueella tapahtuviin yli 12-metrisiin kuljetuksiin myöntää lupia
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.
Erikoiskuljetusluvat maanteillä ja Helsingin katuverkostossa myöntää Trafi.

Valtioneuvoston asetus eräitä
kuluttajapalveluja koskevasta
turvallisuusasiakirjasta

1110/2011

Ilmoitusvelvollisesta tapahtumasta on laadittava turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjassa
esitettävät asiat voi sisällyttää pelastussuunnitelmaan. Tapahtumaan osallistuvilla
kuluttajapalvelun tarjoajilla tulee olla erilliset palveluaan koskevat turvallisuusasiakirjat.

Kuluttajaturvallisuuslaki

920/2011

Tapahtuman järjestäjän on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon
edellyttämällä tavalla varmistettava siitä, että kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa
kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.
Tapahtuman järjestäjällä on oltava riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalvelusta, ja hänen on
arvioitava niihin liittyvät riskit.
Tapahtuman järjestäjän on selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla annettava kuluttajille ja
kuluttajiin rinnastettaville tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan kuluttajapalveluihin
liittyvät vaarat.
Kuluttajaturvallisuusviranomaiselle on tehtävä ennen tapahtuman aloittamista ilmoitus
tapahtumasta, joka sisältää merkittävän riskin ja josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa
jonkun turvallisuudelle.
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Ilmoitus kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 6 § mukaisesta kuluttajapalvelusta tulee tehdä
mm. huvilaitteita, ohjelma- tai elämyspalveluita ja kehonmuokkauspalveluja sisältävästä
tapahtumasta. Ilmoitukseen tulee lisäksi liittää luettelo tapahtumaan osallistuvista
kuluttajapalvelun tarjoajista (esim. tatuointi, benji-hyppy).
Valtioneuvoston asetus eräitä
kuluttajapalveluja koskevasta
turvallisuusasiakirjasta

1110/2011

Ilmoitusvelvollisesta tapahtumasta on laadittava turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjassa
esitettävät asiat voi sisällyttää pelastussuunnitelmaan. Tapahtumaan osallistuvilla
kuluttajapalvelun tarjoajilla tulee olla erilliset palveluaan koskevat turvallisuusasiakirjat.

Ympäristönsuojelulaki
Terveydensuojelulaki
Valtioneuvoston päätös melutason
ohjearvoista

86/2000
763/1994
993/1992

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta on tehtävä kirjallinen
ilmoitus viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa paikalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle
tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) jos melua aiheutuu useamman kunnan
alueella. Meluilmoituksesta annetaan aina kirjallinen, maksullinen päätös joka määrää melua
aiheuttavaa toimintaa koskevat ehdot.

Helsingin kaupungin
ympäristönsuojelumääräykset:

26 §

Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00–7.00 sekä päiväaikaan
sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä on
kielletty. Ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei toistettava ääni ole
selvästi kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni ollessa, ja ettei se häiritse
kohtuuttomasti muuta naapurustoa.

Äänentoistolaitteiden käyttö

Pääsääntöisesti tapahtuman päätyttävä kello 22.00. Yksipäiväinen tapahtuma voi kestää kello
23.00 asti alueella, jossa ei järjestetä usein melua aiheuttavia tilaisuuksia tai lähistöllä ei ole
melulle herkkiä kohteita.
Jos tapahtuman halutaan jatkuvan tätäkin pidempään, tulee järjestäjän teettää asiantuntijan
laatima meluselvitys ympäristöön leviävän melun arvioimiseksi. Meluisimman kappaleen
melutaso (LAeq) lähimmän asuinrakennuksen tai muun herkän kohteen luona saa
pääsääntöisesti olla enintään 70 dB kello 22.00 asti ja sen jälkeen 55 dB.
Pienimuotoisista yhden päivän päivätapahtumista (loppuu ennen kello 20.00) ei tarvitse tehdä
meluilmoitusta.

Tapahtumien ympäristökriteerien liite lainsäädännöstä

Ilotulitusnäytökset

24 §
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Ilotulitusnäytös voidaan järjestää ilman ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta klo
7.00–24.00 välisenä aikana. Näytöksestä on kuitenkin tehtävä ilmoitus, jos halkaisijaltaan yli
100 millimetrin tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita ammutaan klo 22.00 jälkeen.
Ilmoitus voidaan hyväksyä vain erittäin perustellusta syystä.
Uudenvuodenyönä järjestettävästä ilotulitusnäytöksestä ei tarvitse tehdä
ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta, mikäli näytös päättyy klo 01.00 mennessä.

Ympäristönsuojelulaki
Terveydensuojelulaki
Jätelaki

86/2000
763/1994
646/2011

Jätelaki koskee jätettä, sen syntymisen ehkäisemistä sekä sen vaarallisen tai haitallisen
ominaisuuden vähentämistä, jätteen hyödyntämisen edistämistä, jätehuollon muuta
järjestämistä, roskaantumisen ehkäisemistä sekä roskaantuneen alueen puhdistamista.
Roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Roskaajana pidetään myös
huvi- tai muun sellaisen tilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu tilaisuuden
seurauksena. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä roskaajan tai muun
puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen.

74§

Jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka jos roskaaja ei huolehdi
siivoamisvelvollisuudestaan, siivoamisvelvollinen on yleisötilaisuuden järjestäjä tilaisuuteen
varatulla ja sen välittömässä läheisyydessä olevalla alueella, joka on roskaantunut tilaisuuden
johdosta.
Tapahtumassa jossa syntyy jätettä, on sen järjestäjällä velvollisuus huolehtia tapahtuma alueen ja sen reitin jätehuollosta.
Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä koidu haittaa terveydelle. Jäteastioita tulee olla
riittävästi ja ne tulee tyhjentää tarpeeksi usein.

Pääkaupunkiseudun ja
Kirkkonummen
jätehuoltomääräykset:
Yleisötilaisuuksien jätehuolto

21§
22§

Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava, että alueella on riittävästi jätteen keräysvälineitä ja
että ne on sijoitettu tarkoituksenmukaisesti. Tilaisuuden järjestäjä vastaa roskaantuneen
alueen siivoamisesta, ellei roskaajaa saada selville tai tavoiteta tai ellei roskaaja huolehdi
siivoamisvelvollisuudestaan. Siivoamis-velvollisuudesta muilta osin säädetään jätelain 8
luvussa. Tilaisuuden järjestäjä vastaa jätteiden keräys-välineiden tyhjentämisestä.
Keräysvälineet tulee tyhjentää päivittäin tai viimeistään niiden täyttyessä.
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Kaikissa yleisötapahtumissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee muusta
yhdyskuntajätteestä erotella ainakin seuraavat hyötykäyttöön soveltuvat jätteet:
1) keräyspahvi ja muu keräyskartonki, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa,
2) biojäte, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa ja
3) energiajakeeksi sopivat erät, kuten kartonkitölkit, –mukit ja muu keräyskartonki,
jos sitä ei kerätä 1 kohdan nojalla erikseen tai jos se ei kelpaa likaantumisen tai muun syyn
johdosta aineena hyödynnettäväksi, sekä muovipikarit ja muut muovit, jos niitä syntyy yli 50
kiloa tapahtumassa.
4) lasi, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kilogrammaa tilaisuudessa, ja
5) metalli, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kilogrammaa
tilaisuudessa.
Yleisötapahtuman järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta
ja neuvonnasta.
Terveydensuojelulaki

763/1994

Tapahtumissa tarvitaan laatuvaatimukset täyttävää talousvettä elintarvikkeiden tilapäiseen
valmistamiseen, tarjoiluun ja myyntiin sekä wc-tilojen käsienpesuun. Hygienia olosuhteet
tulee järjestää siten, ettei niistä koidu terveydelle haittaa. Tapahtuman luonne huomioiden
tulee laatuvaatimukset täyttävää talousvettä olla tarjolla myös tapahtumaan osallistuvalle
yleisölle.

Sosiaali- ja terveysministeriön
asetus suurten yleisötilaisuuksien
hygieenisistä järjestelyistä ja
jätehuollosta

405/2009

Suuressa tilaisuudessa johon odotetaan osallistuvan yli 500 henkilöä samaan aikaan, on
yleisölle oltava riittävä määrä käymälöitä sekä käsienpesupaikkoja.

Helsingin
ympäristönsuojelumääräykset:
Vesihuoltolaitoksen
jätevesiviemäriverkostoon
liittymättömien kiinteistöjen
talousjätevesien ja
käymäläjätteiden käsittely

4§

Vesikäymäläjätevesiä ja kemiallisten käymälöiden jätevesiä ei saa imeyttää maahan tai johtaa
käsittelemättöminä vesistöön, jätevedet on johdettava umpisäiliöön tai puhdistettava
pienpuhdistamolla tai maasuodattamolla taikka muulla tavalla. Tärkeillä pohjavesialueilla
kaikkien talousjätevesien ja kemiallisten käymälöiden jätevesien imeyttäminen maahan on
kielletty.

Maa- ja metsätalousministeriön
asetus ilmoitettujen

1367/2011

Elintarviketoimijoille on oltava asianmukaisesti varustettu käymälä.
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elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta
Elintarvikelaki

23/2006

Ammattimaisten toimijoiden on tiedotettava liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
tapahtuvasta myynnistä 4 arkipäivää ennen myyntitapahtumaa paikalliselle
elintarvikeviranomaiselle.

Maa- ja metsätalousministeriön
asetus ilmoitettujen
elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta

1367/2011

Ulkomyyntiä koskevat vastaavat vaatimukset kuin kiinteitä elintarvikehuoneistoja esim.
hygienian ja omavalvonnan osalta. Ulkomyynnissä kylmäsäilytykseen voidaan kuitenkin
erillisten kylmälaitteiden sijaan käyttää kylmävaraajilla varustettuja kylmälaatikoita.

Alkoholilaki
Asetus alkoholijuomista ja
väkiviinasta

1143/1994
1344/1994

Alkoholijuomia saa anniskella vain taho jolle on myönnetty anniskelulupa. Lupia myöntää
aluehallintovirasto (AVI). Luvan edellytyksiä ovat:
 Luvanhakija on hakiessaan kaupparekisterissä tai vastaavassa
 Liikehuoneisto on elintarvikelain mukaisesti hyväksytty ravitsemusliikkeeksi tai
vähittäismyyntilupaa haettaessa elintarvikehuoneistoksi
Aluevalvonta tarkistaa luvanhakijan luotettavuuden sekä taloudelliset ja ammatilliset
valmiudet luvanhalijaksi. Anniskelulupa myönnetään toistaiseksi, määräajaksi tai tilapäisesti
tapahtumiin ja tilaisuuksiin (enintään kuukauden ajaksi).

Laki toimenpiteistä tupakoinnin
vähentämiseksi

693/1976

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntää paikallinen terveydensuojeluviranomainen.
Lupa on maksullinen. Lupahakemuksen yhteydessä hakijan tulee toimittaa lain mukainen
omavalvontasuunnitelma.
Tupakkalain (693/1976) 12 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tupakointi on kielletty
ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa
tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat
paikoillaan. Tupakointikielto on voimassa koko yleisen tilaisuuden ajan. Osaan katos- tai
katsomoaluetta voidaan kuitenkin varata tupakointiin tarkoitettu tila, kunhan tupakansavu ei
pääse kulkeutumaan alueen muihin osiin. Lisäksi tupakointi on sallittua tilaisuuden
seuraamiseen välittömästi tarkoitetun alueen ulkopuolella. Tilaisuuden järjestäjän tai ulkotilan
haltijan tulee merkitä tupakointikieltoalue ja mahdollinen tupakointiin tarkoitettu alue
osallistujille selvästi havaittavalla tavalla. Tilaisuuden järjestäjän tai ulkotilan haltijan vastuulla
on myös varmistaa tupakointikiellon noudattaminen yleisen tilaisuuden aikana esimerkiksi
ohjeistamalla järjestysmiehet puuttumaan kiellon rikkomiseen.
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Arpajaislaki
Valtioneuvoston asetus arpajaisista

1047/2001
1345/2001

Arpajaisten ja rahankeräyksen järjestämiseen tapahtumassa tarvitaan poliisilaitokselta tai
aluehallintovirastolta maksullinen lupa.

Ulkoilulaki
Ulkoilulain muutos

606/1973
1019/1996

Joka kunnassa toimii ulkoilulain edellyttämä leirintäalueviranomainen. Leirintäalueen
perustamisesta tai olennaisesta muutoksesta tehdään kirjallinen ilmoitus vähintään 3kk ennen
toiminnan aloittamista paikalliselle leirintäalueviranomaiselle. Ilmoituksesta tulee selvitä
leirintäalueen järjestäjä, sijainti sekä toiminnan laajuus ja luonne.

Maastoliikennelaki

1710/1995

Maanomistajan luvan lisäksi paikalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta on haettava lupa
moottoriajoneuvotapahtumiin, joista voi aiheutua haittaa luonnolle, asutukselle tai muulle
ympäristölle.

Vesiliikennelaki

463/1996

Toistuvaan moottorikäyttöiseen vesiliikenne tapahtumaan samalla alueella on haettava lupa
vapaamuotoisesti vesialueen omistajalta sekä paikalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Räjähdeasetus
Laki vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta
Panostajalaki
Nestekaasuasetus

473/1993
390/2005

Pyrotekniikan käyttäminen tapahtumassa edellyttää ennakkoilmoitusta pelastusviranomaiselle
7 vrk ennen tapahtumaa ja turvaohjeiden noudattamista.

219/2000
711/1993

Tulenkäsittely, esim. tuliesitys, tai avotulen teko edellyttää ilmoitusta 7 vrk ennen tapahtumaa
sekä turvaohjeiden noudattamista.
Nestekaasun käyttö ja varastointi on rajoitettua toimintaa jota valvoo pelastuslaitos.
Kokoontumistilassa nestekaasua saa olla maksimissaan 25 kg/palo-osasto.
Ulkotapahtumissa nestekaasun määrä määritetään tapauskohtaisesti. Tapahtumanjärjestäjän
tulee kartoittaa tapahtumassa käytettävän nestekaasun kokonaistarve ja neuvotella siitä
pelastusviranomaisen kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.
Laserin käyttämisessä ulkoilmaesityksessä tulee tehdä ilmoitus mieluiten 2 viikkoa ennen
tapahtumaa Säteilyturvakeskukselle ja Finavian NOTAM-pisteeseen.

