
TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN 
VINKKILISTA KOTKAN TORIEN 
YLEISÖTILAISUUKSIIN 

Yleisötilaisuudet Kotkan toreilla 

Kotkan kauppatorilla ja Karhulan torilla olevilla 
torinäyttämöillä on mahdollista järjestää 
tapahtumia. Järjestäjän on varattava aika 
tapahtumalleen Kotkan Kauppatie ry:stä, joka 
vastaa torien tapahtumakalenterista. 
Pääsääntöisesti torinäyttämön käyttö on 
maksutonta. 
 
Torivalvojalla on avaimet, joilla sähköt saadaan 
käyttöön toreilla. Sähkökäytön päivämaksu on 6 
euroa valovirta ja 10 euroa voimavirta. 
 
 
 

POLIISIASIAT 
 

Kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuudesta on 
tehtävä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:  
 
- Järjestäjä katsoo tilaisuuden vaativan 
järjestyksenvalvojia  
- Tilaisuudesta on tehtävä meluilmoitus  
- Tilaisuus vaatii liikennejärjestelyjä  
- Alueita varataan yleisön pysäköintiä varten  
- Ohjelmanumeroissa vaaditaan 
turvallisuustoimenpiteitä, kuten turvallisen 
yleisöalueen rajaamista, pelastushenkilöstöä tai 
-välineistöä  
- Alue rajataan muulta käytöltä, esimerkiksi 
ulkoilmatapahtumat  
- Erityiset puhtaanapitojärjestelyt 
roskakoreineen ja tilapäiset WC-tilat 
  
Ilmoitus on toimitettava Poliisille vähintään 
viisi vuorokautta ennen tapahtuman 
alkamista. Isommissa tapahtumissa on syytä 
olla ajoissa liikkeellä, mielellään viikkoja ennen. 
Mikäli tilaisuus järjestetään ulkona, on 
ilmoituksessa määriteltävä yleisötilaisuuden 
alue ja liitettävä mielellään kartta alueesta. 
 
Valmiin lomakkeen saa poliisilaitoksen 
lupatoimistosta tai netistä: 
http://www.poliisi.fi/kaakkois-suomi -> Luvat -> 
Muut lupa- ja ilmoitusasiat -> Ilmoitus 
yleisötilaisuudesta 
 
Kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse tehdä 
ilmoitusta poliisille. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä 

sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanottajien 
vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai 
järjestämispaikan vuoksi ei edellytä toimia 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai 
sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan 
estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. 
Kyse voi olla sekä sisätiloissa että ulkotiloissa 
järjestettävistä tilaisuuksista.  
 
Isommat tapahtumat vaativat 
turvallisuussuunnitelman, järjestyksenvalvojia ja 
mahdollisesti tilapäisiä liikenteenohjaajia. 
Tilapäisestä ravitsemisliiketoiminnasta on 
tehtävä poliisille ns. aloittamisilmoitus. 
 
Järjestyksenvalvojat 
Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden 
järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja 
turvallisuuden säilymisestä sekä lain 
noudattamisesta tilaisuudessa.  
 
Useimmissa tilaisuuksissa on oltava 
järjestyksenvalvojia; esim. diskoissa, rock- ja 
musiikkikonserteissa, auto- ja 
moottorikilpailuissa sekä muissa suurissa 
tapahtumissa.  
 
Järjestäjä voi esittää poliisin hyväksyttäväksi 
tilaisuuteen järjestyksenvalvojiksi myös 
henkilöitä, joilla ei ole järjestyksenvalvojakorttia. 
Heidän nimensä ja henkilötunnuksensa on 
silloin merkittävä ilmoitukseen, jonka poliisi joko 
hyväksyy tai ei hyväksy.  
 
Järjestyksenvalvojilla on oltava 
sisäasiainministeriön määräyksen mukaiset 
järjestyksenvalvojantunnukset.  
 
Poliisi voi määrätä yleisen kokouksen tai 
yleisötilaisuuden järjestäjän hankkimaan 
tarvittavan määrän järjestyksenvalvojia 
huolehtimaan tilaisuuden yleisestä 
järjestyksestä ja turvallisuudesta. 
 
 

PELASTUSASIAT 
 

Yleisötilaisuudesta tai tapahtumasta on 
laadittava pelastussuunnitelma kun: 

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

http://www.poliisi.fi/kaakkois-suomi


- tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt 
poikkeavat tavanomaisesta; tai 
-tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa 
ihmisille.  
 
Yleisötapahtumien ohjeet:  
http://www.kympe.fi/ -> Tietoa meistä -> Ohjeet 
ja lomakkeet  
 
Poliisille tehtävän turvallisuussuunnitelman ja 
Pelastuslaitokselle tehtävän 
pelastussuunnitelman voi yhdistää. 
Suunnitelma on toimitettava perille 14 vrk 
ennen tapahtumaa. 
 
Pelastuslaitoksen ohjeita sähkölaitteista 
 
Jokaisessa käyttökohteessa tulee 
sähkölaitteiden ja -asennusten olla 
sähköturvallisuudesta annettujen säädösten 
vaatimusten mukaisia. (esim. ulkotiloissa vain 
ulkokäyttöön tarkoitetut sähköjohdot) 
Sähköjohtojen liitännät tulee sijoittaa maasta irti 
siten, että mahdollinen sadevesi ei yllä niihin. 
 
Pelastuslaitoksen ohjeet telttojen 
kiinnittämisestä huvitilaisuuksissa liitteessä 1. 
 
 

YMPÄRISTÖKESKUS  
 

Ympäristökeskus myöntää tilaisuuksille luvat 
elintarvikkeiden myyntiä ja tarjoilua varten sekä 
käsittelee ilmoitukset melua aiheuttavista 
tilaisuuksista. Meluilmoitus tulee tehdä 
viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa. Myös 
jätehuollosta ja riittävistä WC-tiloista on 
sovittava. Hakemus ja valvontasuunnitelma on 
jätettävä viimeistään 30 vrk ennen tilaisuutta. 

Elintarvikkeet 
Elintarvikkeiden valmistamisesta, myynnistä, 
tarjoilusta ja luovuttamisesta tulee tehdä 
ilmoitus Kotkan kaupungin Ympäristökeskuksen 
elintarvikevalvontaan 30 vrk ennen toiminnan 
aloittamista. 
 
Myyntipaikan yhteyteen on järjestettävä 
käsienpesumahdollisuus. Elintarvikkeiden 
myynti- tai tarjoilulaitteiden sekä -vaunujen on 
oltava elintarvikevalvonnan hyväksymiä. 
 
Kaikilla myyntiä harjoittavilla tulee olla 
lakisääteinen omavalvontasuunnitelma.  
 

Jätehuolto 
Tilaisuuden järjestäjä on päävastuussa 
jätehuollon järjestämisestä. Kunkin tilaisuuteen 
osallistuvan on osaltaan huolehdittava, että 
tilaisuudessa jätettä syntyy mahdollisimman 
vähän. Ensisijaista on ehkäistä jätteiden syntyä. 
Toiseksi tärkeintä on huolehtia, että syntynyt 
jäte toimitetaan hyötykäyttöön. Tähän velvoittaa 
myös jätelaki. Toimivalla jätehuollolla 
vähennetään jätteiden haittavaikutuksia ja 
saadaan tilaisuuden ympäristöimago 
myönteiseksi. Jätteen synnyn ehkäisy vähentää 
tuntuvasti myös roskaantumista ja 
jälkisiivouksen tarvetta.  
 
Puhtaanapidosta sovitaan torivalvojan kanssa 
erikseen tapahtumien yhteydessä. 
 

Meluilmoitus 
Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää 
melua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista. 
Ilmoitusvelvollisuus on jos toiminta aiheuttaa 
melua, jonka on syytä olettaa olevan melun 
voimakkuuden, keston, toistuvuuden tai 
ajankohdan vuoksi erityisen häiritsevää 
lähistöllä asuville, oleskeleville tai 
työskenteleville.  
 
Ilmoitus tulee tehdä mm. seuraavista 
toiminnoista: 
huvitilaisuudet, kuten ulkoilmakonsertit, 
moottoriurheilukilpailut, näytökset tai melua 
aiheuttavat suuret yleisötilaisuudet, eräät 
rakennus-, korjaus- ja kunnossapitotyöt 
Ilmoitusvelvollisuus ei koske pienimuotoisia 
katusoittoesityksiä tai muitakaan tapahtumia, 
joiden äänitaso ei ylitä alueen tavanomaista 
melutasoa.  
 
Melun aiheuttaja on ilmoitusvelvollinen. Ilmoitus 
on joka tapauksessa tehtävä kuukausi ennen 
meluisaa työvaihetta tai tapahtumaa.  
 
Meluilmoitus voidaan tehdä lomakkeella, joka 
löytyy internet-sivuilta kohdasta  
www.kotka.fi >Ympäristönsuojelu ja 
ympäristöterveys>Ympäristönsuojelu >Luvat ja 
ilmoitukset > Meluilmoitus> 
Meluilmoituskaavake 
 
 
 
 
 

http://www.kympe.fi/
http://www.kotka.fi/


ANNISKELUASIAT 
 

Aluehallintokeskus 
 
Ennen anniskelutoiminnan aloittamista on 
haettava ja saatava anniskelulupa siihen 
huoneistoon tai paikkaan, jossa 
anniskelutoimintaa on tarkoitus harjoittaa. 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää 
Kotkan alueen anniskeluluvat. Hakemuksen 
käsittelyyn on varattava aikaa noin 1-2 
kuukautta. Anniskelu ilman lupaa tai edelliselle 
yrittäjälle myönnetyllä luvalla on lain vastaista.  
 
Kotkan kauppatori on hyväksytty 
anniskelualueeksi. Anniskeluluvan haltija voi 
käyttää torialuetta tilapäiseen anniskeluun 
tekemällä siitä sopimuksen Kotkan Kauppatien 
kanssa ja ilmoittamalla sen jälkeen asiasta 
aluehallintovirastolle viimeistään 3 vrk ennen 
anniskelun aloittamista. Tapahtumasta tulee 
tehdä ilmoitus myös kunnan 
elintarvikevalvontaviranomaiselle. 
 

MUSIIKIN ESITTÄMISKORVAUKSET 

Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto  
(tekijäkorvaukset) että Gramex 
(esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. 
 
Teosto 
Teosto on musiikin tekijöiden oikeuksia 
hallinnoiva järjestö. Musiikin julkinen 
esittäminen edellyttää aina Teostolta hyvissä 
ajoin haettua lupaa. Luvan voi hakea sekä 
sähköisesti että puhelimitse joko yhtä tilaisuutta 
varten tai toistaiseksi. Esimerkiksi elävän 
musiikin pienlupa (98,42 euroa (+alv) / vuosi) 
kattaa 10 tapahtumaa vuodessa, joiden 
yleisömäärä on korkeintaan 200 henkeä. 
Kotkan Kauppatie ry:llä on em. lupa. Ko. luvan 
käytöstä voi sopia Kotkan Kauppatie ry:n 
kanssa. 
 
Gramex 
Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden 
tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Kun 
äänitemusiikkia esitetään yleisölle avoimissa 
tiloissa tai tilaisuuksissa, siitä maksetaan aina 
esityskorvaus.  

Soittotekniikka ei vaikuta siihen, meneekö 
esityskorvaus. Gramex-sopimus tarvitaan, 
soipa musiikki siten radiosta, äänilevyltä, 

tietokoneelta, nauhalta tai miltä muulta laitteelta 
tahansa.  

ENSIAPU 

Tapahtumapaikalle on varattava riittävästi 
ensiaputarvikkeita. Suomen Punaiselta Ristiltä 
voi tilata ensiapuryhmän parantamaan 
osanottajien ja yleisön turvallisuutta. SPR:n 
ensiapuryhmä arvioi tilaisuuden vaaratekijät ja 
tekee suunnitelman niihin varautumiseksi. 
SPR:n päivystysryhmä on maksullinen ja se on 
hyvä tilata viimeistään 2-4 viikkoa ennen 
tapahtumaa. 

VASTUUVAKUUTUS 

Järjestäjän on otettava vastuuvakuutus, jos 
tapahtuman järjestämisestä voi aiheutua 
vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle. Vakuutus 
peittää tilaisuuden järjestämisestä 
korvausvastuun yleisöä, toimihenkilöä tai 
ulkopuolista kohdanneesta henkilö- ja 
esinevahingosta. Vakuutus voi peittää 
järjestäjän vastuun mm. järjestyksenpidon, 
valvonnan tai muun turvallisuustoimen 
riittämättömyydestä sekä toimipaikan, sen 
rakenteiden ja laitteiden tai kalusteiden 
puutteellisesta kunnosta.  
 

 

TIEDOTUS 

Ratkaiseva edellytys tapahtuman 
onnistumiselle on hyvän ja kiinnostavan sisällön 
ohella tiedotus ja markkinointi, johon kannattaa 
keskittyä tai hankkia osaavien ihmisten apua.  
 
Tapahtumasta voi ilmoittaa maksutta 
seuraavissa paikoissa. 
 
www.kymenlaaksonyt.fi Lisää tapahtuma 
www.kymensanomat.fi Tapahtumakalenteri 
kotka@yle.fi 
 
Muutokset tiedoissa mahdollisia. Kotkan 
Kauppatie ry ei vastaa tietojen oikeellisuudesta 
eikä puutteista.  
 

http://www.kymenlaaksonyt.fi/
http://www.kymensanomat.fi/


Yhteystietoja 
tapahtumanjärjestäjille 

 
Kaakkois-Suomen poliisilaitos 
http://www.poliisi.fi/kaakkois-suomi -> Luvat -> 
Muut lupa- ja ilmoitusasiat -> Ilmoitus 
yleisötilaisuudesta 

Lupatoimisto: Ruukinkatu 12 

puh. 0295 435 464, puhelinaika ma-pe klo 9 – 11 

Varaa aika: www.poliisi.fi 
 
Kymenlaakson pelastuslaitos 
http://www.kympe.fi/ -> Tietoa meistä -> Ohjeet ja 
lomakkeet  
Vaihde: (05) 23161 
kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi 
 
Kotkan Ympäristökeskus 
www.kotka.fi > Ympäristönsuojelu ja 
ympäristöterveys 

Kotkantie 6, 48200 KOTKA 

ymparistokeskus(at)kotka.fi 

Puh.  (05) 234 4810  

Maankäyttöluvat (muualla kuin torilla) 

Maankäyttöinsinööri Tom Masalin 

puh.  (05) 234 4340 tai 040 7530 164 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kotka.fi 

 

Kotkan kaupungin kilpivalmistamo  

Kangaskatu 2, puh. (05) 234 4742 

Liikennemerkit, kilvet, opastaulut ym. tilauksesta 

myös yksityisille. Esim. kädessä pidettävät 

liikenteenpysäytysmerkit 

 

Kotkan Kauppatie ry 

www.kotkankauppatie.fi 

Kotkan torien ja torinäyttämöiden varaukset 

Torivalvoja: puh. 044 344 0182   

torit@kotkankauppatie.fi 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

www.avi.fi > Palvelut > Luvat ja ilmoitukset > 

Alkoholilain mukaiset anniskeluluvat 

Pia Harju +358 295 016 112 pia.harju@avi.fi 

Ensiapu 

 

Punainen Risti, Karhulan osasto 

karhula@punainenristi.fi 

 

Punainen Risti, Kotkan osasto 

spr.kotka.ensiapu@gmail.com 

p. 044 525 4262 

 
Teosto  
www.teosto.fi  
 

Gramex ry 

www.gramex.fi 

 

Bar & Cafe Paussi  

(kauppatorin näyttämön kahvila) 

puh. 040 5503 021 

barcafe.paussi@gmail.com 

 

Äänentoistoyrityksiä 

AK SOUND & MUSIC SERVICE 

www.aksound.com 

Jari Vähämäki 

GSM 040 526 9131 

info@aksound.com 

jari.vahamaki@aksound.com 

 

TAPAHTUMATUKKU 

www.tapahtumatukku.fi  
Antti Pylkkänen 
Puh. 0500 677290 
antti@tapahtumatukku.fi 
 
ILLUMITECH FINLAND OY 

http://www.illumitech.fi/ 
Marko Knuuttila 
GSM: 040 556 6576 
marko.knuuttila@illumitech.fi 

Kotkan Kauppatiellä on pieni äänentoistolaitteisto, 
jossa on yksi mikki ja kaiuttimet, johon voi 
yhdistää mikin lisäksi cd-soittimen (sisältyy 
laitteistoon) tai kitaran. Laitteistoa voi lainata. 

http://www.poliisi.fi/kaakkois-suomi
http://www.kympe.fi/
http://www.kotka.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kotka.fi
mailto:torit@kotkankauppatie.fi
http://www.avi.fi/
mailto:karhula@punainenristi.fi
mailto:spr.kotka.ensiapu@gmail.com
http://www.teosto.fi/
http://www.gramex.fi/
mailto:antti@tapahtumatukku.fi
mailto:marko.knuuttila@illumitech.fi


    LIITE 1

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS    
 

    OHJE 
 
    7.4.2011    
 
 
 
 
TELTTOJEN JA VASTAAVIEN KATOSTEN KIINNITTÄMINEN HUVITILAISUUKSISSA 
 

Huvitilaisuuksissa käytettävien telttojen kiinnityksessä tuulen varalta on ensisijaisesti 
noudatettava teltan valmistajan antamia ohjeita. Mikäli toiminnanharjoittajan käytössä 
ei ole valmistajan antamaa ohjetta tulee noudattaa tätä Kymenlaakson 
pelastuslaitoksen antamaa ohjeistusta. Pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti 
kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettynä rajuilman sattuessa alueelle. 
Tämän vuoksi huvitilaisuuden pelastussuunnitelmassa on määriteltävä milloin 
telttojen kiinnityksiä on tehostettava ja milloin tilaisuus tai telttojen käyttö on 
keskeytettävä. 

 

Minimipainot /telttakoko: 

 

2x2m vähintään 2 kpl 20 kg:n painoja tai 3 kpl 15 kg:n painoja 

4x4m vähintään 3 kpl 20 kg:n painoja tai 4 kpl 15 kg:n painoja 

4x8m vähintään 5 kpl 20 kg:n painoja tai 6 kpl 15 kg:n painoja 

 

Kyseisten painojen pitää olla kunnolla kiinnitettävissä tukevasti telttakehikkoon. 
Kyseessä voi olla myös esim. iso vedellä täytetty kanisteri, joka sidotaan 
telttakulmaan vahvalla narulla. Jos teltan voi kiinnittää luotettavasti esim. viereiseen 
tolppaan tai kiinteään betonipainoon voidaan irtopainoja vähentää tarpeen mukaan. 
Telttojen kiinnityksessä voidaan käyttää myös maakiiloja. 

 

Huom! Luonnonkivet tms. ilman kiinnitystä olevat painoratkaisut eivät kelpaa. 
 

 

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 
 
 
 
Pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen 

 
 
 
 


