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Selvitä - Suunnittele

• Kuka vastaa
• Tilaisuudesta, sisällöstä, turvallisuusjärjestelyistä, viestinnästä, ym.

• Tapahtuman luonne, koko ja sijainti
• Joulutori, rock-konsertti, keskustassa ajettava ralli, veteraanijuhla

• Osallistujat ja yleisö
• Ikä, määrä, toimintakyky, millä kulkevat

• Riskit
• Ulkoiset, sisäiset

• Uhat
• Autoilijat yleisesti, mielenilmaisut, sää, pysäköidään tai leiriydytään toisten tonteille tai puistoon, dronet

• Viranomaisvaatimukset
• Ajoesteet, liikenteenohjaajien määrä, ylimääräiset liikennemerkit, maanomistajan lupa ja tienkäyttölupa



Suunnittelussa huomioitava 1/2
Yleisön kulkureitit tapahtuma-alueella ja alueelta ulos:
• Pelastustiet
• Liikennesuunnittelu kuten pysäköinti ja mahdolliset poikkeavat 

liikennejärjestelyt

• Pyöräilijät, pyöräparkit
• Liikuntaesteiset, pyörätuolipaikat, lastenvaunut

Alueella olevat rakennukset, rakennelmat, isot esteet, ym.
• Lumikasat, patsaat ja muut luonnolliset esteet kuten kivet

• Rotvallin reunat
• Johdot maassa ja ilmassa
• Sähköpisteet

• Sähköt, vedet, viemärit
• Vesistö, rautatie



Suunnittelussa huomioitava 2/2
Tapahtumaa varten alueelle rakennettavat tai paikalle tuotavat 
rakenteet kuten:
• Myyntipaikkojen sijainnit, liikuteltavat käymälät, lava, katsomot, 

kulkuesteet, teltat ja portit
• Huoltoreitit

• Sähkövedot
• Nestekaasun säilytyspaikka

Alueen ulkopuoliset toimet:
• Ohjaavat opasteet alueen suuntaan, (kielto)liikennemerkit, 

liikenteenohjaus, kaukaisempi pysäköintialue.
Aikataulut:
• Ilmoitus yleisötilaisuudesta liitteineen vähintään kuukausi

etukäteen. Älä toimi minimivuorokausien ohjaamana.
• (Esimerkiksi: 5 vrk poliisi, 14 vrk pela, noin 1 kk melu)

• Mitä isompi tapahtuma, sitä aikaisemmin luvat kuntoon. Varaa 
lupa-asioihin jopa 6-12 kuukautta.



Suunnittelu

Logistiikka



LOGISTIKKA
Pysäköinti
• Linja-autot
• Vieraat
• VIP
• Viranomaiset
• Työntekijät
• Saattajat
• Shuttle bus
• TAKSI



Tapahtuman riskien eri 
hallintakeinoja

Vastataanko tiettyyn uhkaan:

a) rakenteellisella ratkaisulla (hidaste)

b) turvallisuustekniikalla (havaitseminen) vai
c) inhimillisellä tekijällä (järjestyksenvalvojat, vartijat, muut 
silmäparit).

Usein tietysti kyseeseen tulee näiden jonkinlainen 
yhdistelmä.

Porin kaupunki



Järjestyksenvalvojat näkyvissä Järjestyksenvalvojia ei näy



Hälytysajoneuvojen sijoittelu ja 
huollon kulkureitit



Erillinen 
huollon 
reitti





Liikenteenohjaus
Tilapäiset liikenteenohjaajat
(Tieliikenneasetus 2 §)







Ajoesteet

• Sijoittelu lähelle vai kauas
• Pysyvä vai tilapäinen este
• Esteen massa - liikuteltavuus

• Henkinen este

• Puomi

• Jatkuva valvonta



Turun maalaismarkkinat
Tapahtumajärjestäjä: "Jokiranta on 

haasteellinen kohta sulkea liikenteeltä"

17.5.2018 Turkulainen.fi Ville Mäkilä



Korppi Films oy

Kaiken ajoneuvoliikenteen estäminen:
• Pl. hälytysajoneuvot, huoltoajo, tontille ajo…
• Linja-autoliikenteen uudelleen ohjaaminen
• Minne taksitolppa
• Yleisön saapuminen ja poistuminen
• Valmiiksi alueella olevat siirrettävät ajoesteet

Pääkadut ovat haastavia suljettavia, mutta
mahdollista, jos uudelleen reititys onnistuu.

Tori





Uuden tapahtuma-alueen suunnittelu

• Yleisön sisääntulo
• Sisääntuloalueen koko: Jonot, 

turvatarkastukset, narikka, ym.
• Pakoreitit 
• Huollon kulku alueelle 
• Hälytysajo alueelle ja alueelta pois
• Kääntöpaikka ennen porttia
• Taksitolppa

• Puomi vai portti
• Aita ja kulkuaukot aidassa
• Esteet kiinteinä tai siirrettävinä
• Talousvesi
• Viemäröinti
• Varavoima
• Kuulutusmahdollisuus
• Tuloreitit pysäköintialueille



Palkki maan alle estämään tolppien kääntyminen

• Aita voi olla ohjaava, jolloin aita kertoo rajan. Esimerkkinä matala lauta-aita, jota ei voi ylittää huomaamatta.
• Aita voi olla hidaste, kuten kuvassa.
• Tai aita voi olla este.



Yhteenveto

• Ole ajoissa liikenteessä
• Selvitä mistä on kyse
• Tee suunnitelma
• Tee samasta aiheesta toinen suunnitelma
• Ja ehkä kolmas
• Hanki rahaa ja resursseja
• Toteuta
• Pelkää pahinta ja toivo parasta

Tee kunnan sivulle sivusto tapahtumakäyttöön soveltuvista alueista



Kiitän 
mielenkiinnostanne!


