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 Hailuodon kunnan alueiden tapahtumakäytön yleiset ehdot  

Ehdot ovat voimassa kunnan omistamilla yleisillä maa-alueilla kuten kadut, tiet, pihat puistot ja 

satamat. 

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut 

järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista. 

 

1. Asukkaat, yrittäjät ja lähiympäristön huomioiminen, tiedotus 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- vastaa siitä, ettei toiminnasta aiheudu häiriötä alueen vakituiselle ja loma-asumiselle eikä 

vierasvene- ja kalasataman toiminnoille 

- vastaa tiedotuksesta asukkaille, kiinteistön edustajille, yrittäjille ja muille asianosaisille 

- tapahtuma ei saa haitata ammattikalastuksen harjoittamista satamissa 

- samalla alueella samaan aikaan eri luvan saaneiden toimijoiden on keskenään sovittava 

maankäytöstä alueella 

 

2. Jätehuolto ja wc 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- vastaa kustannuksellaan tapahtuman jätehuollosta kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti 

- järjestää kustannuksellaan osallistujamäärään nähden riittävät wc-palvelut tapahtuma-alueelle 

 

3. Tupakointikiellot ja rajoitukset 

Hailuoto on savuton kunta. Tupakointi on kielletty kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa 

sekä ulkoalueilla.  

Yleisötapahtumissa ovat voimassa tupakkalaissa määritellyt tupakointikiellot ja -rajoitukset. 

Lähtökohtana on, ettei kenenkään tarvitse tahtomattaan altistua tupakansavulle tapahtuman 

aikana. 

Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa 

sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat 

oleskelevat paikoillaan.  

Yleisötilaisuuksissa tulee noudattaa valvontaviranomaisen ohjeita (Valviran ohje pdf). 

 

http://www.valvira.fi/documents/14444/238478/Tupakkalaki_ulkoalueilla_jarjestettavissa_yleisotilaisuuksissa.pdf/5b2dc995-1932-4689-8f90-0a5ba670d518
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4. Kilpailu- ja tapahtumareitit 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- vastaa, etteivät kilpailu- tai tapahtumareitit poikkea kartassa esitetystä urasta tai tiestä 

- mikäli alueen maaperä pilaantuu kilpailutapahtuman vuoksi, vastaa hakija kaikista maaperän 

puhdistamis- ja kunnostamiskustannuksista 

 

5. Liikenne ja liikenteen ohjaus, tiedotus 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- vastaa, että liikenteenohjaus sulkuaikana on laadittu poliisin ohjeiden mukaisesti 

- turvaa kiinteistöille ajon sulkualueilla ja sopii käytännön järjestelyistä etukäteen kiinteistöjen 

edustajien kanssa 

- vastaa tiedotuksesta etukäteen viestimille katujen/teiden sulkemisesta ja poikkeavista 

liikennejärjestelyistä 

- huolehtii siitä, että välttämättömien liikenneyhteyksien järjestäminen alueella on mahdollista koko 

tapahtuman ajan 

- sopii etukäteen sulkupuomien ja merkkien sijoittamisesta ja muista alueiden kunnostamistöistä 

kunnan edustajan kanssa 

 

6. Moottoriajoneuvot ja-veneet tai niihin verrattavat moottorikulkuvälineet 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- vastaa melua tai tärinää aiheuttavien tapahtumien ilmoituksista (melulupa) sekä kilpailujen ja 

harjoitusten järjestämisten edellyttämistä muista luvista ja ilmoituksista (maastoliikennelaki 30§ ja 

vesiliikennelaki 21§, lupa kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseen) 

 

7. Opasteet ja mainokset 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- vastaa mainoslaitteiden sijoittamisiin liittyvistä luvista 

- on velvollinen sopimaan hakemuksensa mukaisista opasteiden sijoittamisista  

- sopii etukäteen mainoslaitteiden asentamisesta 
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8. Rakennelmat 

Kunta antaa/vuokraa tapahtumapaikan käyttöön siinä kunnossa ja sellaisella varustuksella kuin se 

luvanantohetkellä on.  

Olemassa olevien rakenteiden muuttaminen, poistaminen tai lisääminen ilman erillistä kirjallista 

lupaa ei ole sallittu. 

Mikäli luvansaaja tarvitsee käyttöönsä muita rakennelmia tai esim. vesi, viemäri ja sähköliittymiä 

vastaa luvansaaja niistä aiheutuvista rakentamis- ja purkamiskustannuksista.  

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- on velvollinen selvittämään pystytettävien rakenteiden, varusteiden tai laitteiden 

luvanvaraisuuden ja hakemaan kaikki tarvittavat rakentamista tai käyttöä koskevat luvat 

- on velvollinen palauttamaan tapahtumapaikan luvan myöntämisajan mukaiseen kuntoon 

viivytyksettä (enintään 72 h tapahtuman päättymisen jälkeen) tapahtuman päättymisen jälkeen. 

Muussa tapauksessa kunnalla on oikeus ilman eri kehotusta laskuttaa luvansaajalta alueen 

luvanannon mukaiseen kuntoon palauttamisesta aiheutuvat kulut 

Alueiden käyttöhakemukseen on liitettävä tapahtumapaikan- tai alueen suunnitelmapiirustus, josta 

ilmenee mm. alueen koko, kalustonsijoittelu ja rakenteet. 

 

9. Tapahtuma-alueen ja ympäristön suojelu 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- huolehtii kustannuksellaan tapahtuma-alueen ja ympäristön siisteydestä 

- vastaa kustannuksellaan alueen pinnoitteille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista sekä kaikista 

muista haitoista ja vahingoista 

- maaperän pilaantuessa tapahtuman vuoksi, vastaa kaikista maaperän puhdistamis- ja 

kunnostamiskustannuksista 

 

10. Tapahtuman aikaiset katselmukset 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- vastaa lupailmoituksen yhteydessä sovittujen tai lupahakemuksen päätöksessä mainittujen 

katselmusten järjestämisistä ja tilaamisesta ennen alueen käyttöönottoa ja välittömästi tapahtuman 

jälkeen 
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11.Yleinen siisteys 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- vastaa tapahtuma- ja tapahtuman vaikutusalueen pitämisestä siistinä koko tapahtuman ajan ja 

siivoamisesta välittömästi (enintään 72 h tapahtuman päättymisen jälkeen) tapahtuman päätyttyä. 

Muussa tapauksessa kunnalla on oikeus ilman eri kehotusta laskuttaa luvansaajalta alueen 

siistimisestä aiheutuvat kulut. 

 

12.Äänentoistolaitteiden käyttö 

Luvan saaja tai tapahtuman järjestäjä; 

- vastaa tarvittaessa meluilmoituksen tekemisestä esim. käytettäessä äänentoistolaitteita 

ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014)118§ mukaisesti 

- vahvistinlaitteiden käyttö on sopeutettava tapahtuman yleisömäärän mukaan niin, etteivät 

vaikutukset kantaudu kauemmaksi, kuin että tapahtumaan tulleet kykenevät kokemaan esityksen 

 

Muut ehdot joista tulee vastata ja/tai noudattaa: 

Eri alueilla toimittaessa on otettava huomioon maa-alueiden suojelu- sekä luontotyyppirajaukset 

määräyksineen. 

Aluepalovaaran ehkäisemiseksi korostetaan tupakointipaikkojen järjestämisen tärkeyttä 

tapahtuman aikana. 

Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjä vastaa kaikista kunnalle tai kolmannelle osapuolelle 

tapahtumasta tai siihen liittyvästä toimenpiteestä aiheutuvasta vahingosta tai haitasta. Kunnan 

valvonta ei poista luvansaajan tai tapahtuman järjestäjän vastuuta. 

Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjä ei saa siirtää oikeuttaan kolmannelle ilman kunnan kirjallista 

suostumusta. 

Kunta ei vastaa luvansaajalle tai tapahtuman järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 

päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta 

muuttuu tai kumoutuu. 

Viranomaisilla ja kunnan edustajilla tulee olla esteetön pääsy tapahtuma-alueelle työtehtävissä. 

 

Muut viranomaisluvat 

Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjä on velvollinen hakemaan muut tapahtumaan liittyvät ja 

tapahtuman järjestämisen edellyttämät viranomaisluvat ja ilmoitukset pelastus- ja 

turvallisuussuunnitelma, poliisin luvat ja ilmoitukset, anniskelu- ja myyntiluvat jne. 


