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Päätös yleisötilaisuutta koskevista määräyksistä
Tilaisuuden
järjestäjä

Laukaan Moottorimiehet Ry. (0176510-1)
Kankaanpääntie 1A
41351 Laukaa
Yhteyshenkilö: Hanna Kokko, puh. 0505513639

Yleisötilaisuus

Tilaisuus

SM Sprint Laukaa
Rallin nopeuskilpailu suljetulla radalla (liitteen 1 kartan mukaisesti)
Järjestämisaika

6.3.2022 kello 7:00-19:00
Kilpailusuoritukset alkavat kello 11:00 ja päättyvät viimeistään
kello 19:00
Järjestämispaikka

Lievestuoreen moottorirata-alue (karttaliiteen mukaisesti)

Muutettu
Kokoontumislaki 20 §

Muutettu
Kokoontumislaki 20 §

Kilpailukeskus:
Ajoneuvotie 39, 41400 Lievestuore
Tilaisuuden järjestämistä koskevat määräykset
Yleisötilaisuuden järjestämisessä on noudatettava seuraavia määräyksiä ja ohjeita.
Sivullisten oikeuksien turvaaminen
Järjestäjällä tulee olla tilaisuuden toimeenpanoon käytettävän alueen tai paikan omistajan
suostumus tilaisuuden järjestämiseen.
Yleisötilaisuus on järjestettävä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja
heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Järjestäjän on huolehdittava, että kokoontumisesta ei
aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle. Tilaisuuden toimeenpanon johdosta ei saa
tarpeettomasti rajoittaa liikkumisvapauksia ja jokamiehenoikeuksia.
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen
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Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain
noudattamisesta yleisötilaisuudessa ja sen vaikutusalueilla. Nopeuskilpailun
moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä.
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Järjestäjällä tulee olla tilaisuuden turvallisuusjärjestelyjä varten
turvallisuussuunnitelma ja pelastuslaitoksen hyväksymä pelastuslain 16 §:n mukainen
pelastussuunnitelma, joita on noudatettava.
Järjestäjällä tulee olla tapahtumissa nimetty turvallisuuspäällikkö, joka on tilaisuuksissa
paikalla koko tapahtuman ajan. Turvallisuuspäällikölle tulee myös olla nimettynä
varahenkilö.
SISÄ-SUOMEN POLIISILAITOS
Hatanpään valtatie 16, PL 147, 33101 TAMPERE
kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi
Puh. 0295 440 131, Faksi 0295 411 994

Jyväskylän poliisiasema
Urhonkatu 1, PL 59, 40101 JYVÄSKYLÄ
kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi
Puh. 0295 440 131, Faksi 0295 411 930
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Autojen nopeuskilpailun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnassa on
kiinnitettävä erityistä huomiota paikalla olevien ihmisten turvallisuuteen. Järjestäjän on
huolehdittava kaikkien tapahtumaan osallistuvien henkilöiden turvallisuudesta pitämällä
heidät riittävän kaukana kilpailuun käytettävältä ajoradalta. Kielletyt ja vaaralliset kulkuja oleskelualueet on merkittävä maastoon selvästi. Yleisön oleskelu saadaan sallia
vain turvalliseksi määritetyillä alueilla.
Yleisötilaisuuden järjestäjä on velvollinen asettamaan tilaisuuteen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämisen nähden riittävän määrän järjestyksenvalvojia.
Tilaisuudessa tulee olla vähintään poliisille esitetyn suunnitelman mukainen määrä
järjestyksenvalvojia (8 henkilöä). Järjestyksenvalvoja määrä tulee mitoittaa
sellaiseksi, että radan yleisöalueita sekä kiellettyjä katsomoalueita voidaan
tosiasiassa valvoa ja yleisöturvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin on valmius
reagoida.
Tilaisuudessa järjestyksenvalvojana voi toimia järjestyksenvalvojakortin omaava,
järjestyksenvalvojan koulutuksen suorittanut sekä henkilö, joka on erillisellä päätöksellä
hyväksytty tilaisuuteen tilapäiseksi järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksenvalvojakortti tai
todistus hyväksymisestä tilapäiseksi järjestyksenvalvojaksi on pidettävä mukana
järjestyksenvalvojan tehtävässä toimittaessa.
Järjestyksenvalvojia on asetettava tarvittaessa tilaisuuden välittömään läheisyyteen,
tilaisuuden järjestämiseen tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville sisääntuloväylille
sekä muille vastaaville tilaisuuden järjestämiseen liittyville alueille. Järjestyksenvalvojien
toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi mainituilla alueilla on välttämättä tarpeen.
Järjestäjän on kiinnitettävä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta teiden
sulkemiseen. Liikenteenohjaajia tulee olla mm. radan varrella olevien teiden
risteysalueilla, jotka ovat talvella käytössä. Radan varrella olevat metsäpolut ja
kulku-urat (mm. moottorikelkkaurat) tulee sulkea riittävän tehokkaasti, selkeästi ja
näkyvästi siten, ettei ole vaaraa ihmisten / ajoneuvojen päätymisestä ajoreiteille
kesken kilpailun. Tarvittaessa tätä tulee valvoa. Teiden sulkemisessa tulee
huolehtia, että hälytysajoneuvot pääsevät kulkemaan suljettujen teidän läpi ja
niiden väliin jääville tieosuuksille ilman viivytystä.
Keski-Suomen ELY-keskus on antanut 3.1.2022 päätöksen tämän tilaisuuden järjestäjän
hakemuksen mukaisen maantien tilapäisestä sulkemisesta. Järjestäjän on noudatettava
päätöksessä annettuja määräyksiä ja ohjeita.
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Järjestäjän on huolehdittava, että pelastustiet ja muut turvallisuusjärjestelyihin
liittyvät reitit pysyvät auki koko tapahtuman ajan.
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Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia, että järjestyksenvalvojat, liikenteenohjaajat
ja muut toimihenkilöt perehdytetään tehtäviinsä ja että he ovat tietoisia tilaisuuden
järjestämistä koskevista määräyksistä ja turvallisuusohjeista.
Tapahtumassa sattuneista vakavista järjestyshäiriöistä on ilmoitettava poliisille
välittömästi.
Kielletyt esineet ja aineet
Yleisötilaisuudessa tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa ampumaasetta, räjähdysainetta, teräasetta tai muuta sellaista esinettä tai ainetta, jota voidaan
käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemiseen lukuun ottamatta
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esineitä tai aineita, joiden hallussapito on työtehtävän tai muun hyväksyttävän syyn
vuoksi tarpeen.
Jos on perusteltua aihetta epäillä, että tilaisuuteen osallistuvilla on hallussaan kiellettyjä
esineitä tai aineita, voi tilaisuuden järjestäjä tai poliisi määrätä tilaisuuden osanottajat ja
heidän mukanaan olevat tavarat tarkastettavaksi järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi.
Alkoholijuomien nauttiminen on alkoholilain mukaan kiellettyä yleisötilaisuudessa.
Järjestyksenvalvojien tulee valvoa kiellon noudattamista.
Terveyden, omaisuuden ja ympäristön suojelu
Tapahtuman järjestäjän tulee huomioida COVID-19 -epidemian vaikutukset ja sen torjumiseksi annetut viranomaismääräykset, mikäli ne ovat alueella voimassa. Lisäksi kunta
tai aluehallintovirasto voivat antaa tapahtuman järjestämisestä tarkempia rajoituksia ja
tautitilanteen niin vaatiessa kieltää tapahtuman järjestämisen. Tapahtuman järjestäjä on
velvollinen selvittämään tapahtuman järjestämishetkellä voimassa olevien rajoitusten sisällön ja noudattamaan niitä.
Keski-Suomen ELY-keskus on antanut 22.2.2022 päätöksen tämän tilaisuuden
järjestäjän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta. Järjestäjän on
noudatettava päätöksessä annettuja määräyksiä ja ohjeita.
Järjestäjän tulee elintarvikkeiden myynnissä tai tarjoillessa noudattaa erityistä
huolellisuutta elintarvikkeiden käsittelyssä ja tarjoilussa (elintarvikelaki 297/2021).
Liikkuvaksi rekisteröidyssä elintarvikehuoneistosta tulee tehdä ilmoitus tilapäisestä
tarjoilusta kunnan elintarvikevalvontaan neljä vuorokautta ennen tapahtumaa
(elintarvikelaki 12 §).
Järjestäjän on huolehdittava tilaisuuden päätyttyä ilman aiheetonta viivytystä
tilaisuudessa käytettyjen rakennelmien poistamisesta, ellei paikan omistajan tai haltijan
kanssa ole toisin sovittu. Tilaisuuden järjestäjä on jätelain 74 §:n ja 76 §:n mukaisesti
velvollinen järjestämään jätteen keräyksen ja puhdistamaan tilaisuuden seurauksena
roskaantuneen alueen.
Liikenteen sujuvuuden turvaaminen
Järjestäjän on varattava tilaisuutta varten tarvittavat pysäköintialueet ja huolehdittava
pysäköinnistä ja tarvittaessa liikenteen ohjaamisesta tilaisuuteen johtavilla liikenneväylillä
ja pysäköintialueilla. Yksityisiä alueita pysäköintiin saa käyttää vain alueen omistajan
luvalla.

428.170.02.015/16.08.2021

Poliisi 2019

Järjestäjän on turvattava hälytysajoneuvojen esteetön liikkuminen alueella.
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Tilaisuuden vuoksi tarvittavien liikenteen ohjaamiseen käytettävien liikennemerkkien
asettamisesta päättää tienpitäjä.
Tilapäisten liikenteen ohjaajien määrääminen
Yleisötilaisuusilmoituksen liitteessä liikenteenohjaajiksi mainitut 18 vuotta täyttäneet
henkilöt hyväksytään ja määrätään toimimaan tilaisuudessa liikenteenohjaajina.
Liikenteenohjaajan on käytettävä pysäyttämismerkkinä pienoiskokoista liikennemerkkiä
C1 ”ajoneuvolla ajo kielletty”. Liikenteenohjaajalla on oltava selvästi erottuva
vaatetus, joka vastaa standardin SFS-EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 vaatimuksia.
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Liikenteenohjaajien on huolehdittava tilaisuuteen liittyvillä alueilla liikenteen
ohjaamisesta, liikenteen sujuvuudesta ja siitä, ettei tilaisuudesta aiheudu
kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle. Liikenteenohjaajien on kiinnitettävä
huomiota myös luvattomaan ja liikenneturvallisuutta vaarantavaan ajoneuvojen
pysäköimiseen ja pysäköintiä koskevien säännösten noudattamiseen.
Liikenteenohjauksessa on huomioitava, että hälytysajoneuvoille ja alueella asuville
on varattava kulkuoikeus tilaisuuden sitä estämättä.
Liikenteenohjaajan on annettava suostumuksensa tehtävään ja hänelle on
annettava tehtävän edellyttämä ohjeistus. Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava
siitä, että jokainen liikenteenohjaaja tuntee tehtävänsä ja vastuunsa.
Liikenteenohjaajaksi määrättyyn henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista
virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen toimiessaan liikenteen ohjaajana.
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
Vastuuvakuutus
Tilaisuuden järjestämisestä voi aiheutua vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle.
Järjestäjällä tulee olla tilaisuutta varten riittävä kokoontumislain 16 §:n mukainen
vastuuvakuutus.
Löytötavara
Löytötavarana tullut esine voidaan luovuttaa tilaisuuden aikana esineen oikealle omistajalle, muutoin järjestäjän on toimittava löytötavaroiden osalta löytötavaralain säännösten
mukaisesti.
Sovelletut oikeusohjeet
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Kokoontumislaki (530/1999) 13 §, 16 §, 17 §, 18 §, 20 §, 22 §, 23 §, 24 §, 28 §
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) 3. luku
SisMA vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista
(875/2016) 2 §, 3 §, 4 §
Elintarvikelaki (297/2021) 12 §
Löytötavaralaki (778/1988) 4 §, 5 §
Alkoholilaki (1102/2017) 85 §
Tupakkalaki (549/2016) 74 §, 76 §

L01

Päätös

Sovelletut
oikeusohjeet

Muutoksenhaku

Kokoontumislaki (530/1999)

16 §
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23 §

Tieliikennelaki (729/2018)
65 §
187 §
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä. Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.

Allekirjoitukset

Mika Kettunen
vanhempi rikoskonstaapeli

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 25.02.2022 klo
12:32. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Maksu

66 €.
Maksun peruste
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla
annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
(1117/2020) ja sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna
2021 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (735/2021).
Maksun oikaiseminen
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa
maksun määräämisestä.

Tiedoksi

Laukaan Moottorimiehet ry.
Sisä-Suomen poliisilaitos, tilannekeskus
Vaasan hätäkeskus
Keski-Suomen pelastuslaitos

Päätöksen
vastaanottaja
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Nimen selvennys
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Annettu tiedoksi Tiedoksiantaja

Päivämäärä ja nimen selvennys

