
 

 

LIITTEEKSI PUOLTOHAKEMUKSEEN KOSKIENLIIKUNTAVIRASTON PUOLTOA 
VÄKEVIEN JUOMIEN ANNISKELUUN MAAILMA KYLÄSSÄ FESTIVAALEILLA 2015 
 
Helsingin Rock and Roll Oy on toiminut anniskelijana 30 vuoden ajan. 
 
Helsingin Rock and Roll Oy:n erityisosaamiseen kuuluu mm. tapahtumien 
anniskelupalvelut. 
 
Helsingin Rock and Roll Oy on ollut aktiivisesti mukana erilaisten festivaalien ja suurien 
yleisötapahtumien toteuttajana jo vuosia. 
 
Helsingin Rock and Roll Oy on harjoittanut päivittäistä anniskelutoimintaa Tavastia klubilla 
vuodesta 1991. 
 
Olemme olleet mukana ja tulemme olemaan kesällä 2015 anniskelijana mm. seuraavissa 
tapahtumissa: 
 
Ankkarock 1991-2010 
Pitkä kuuma kesä festivaali 2009 
Tuska Open Air 1999-2015 
Ruisrock 2001 - 2015 
Weekend festival 2012 - 2014 
Maailma Kylässä 2009 - 2015 
Kumpulan kyläjuhlat 2012, 2014 
Käpylän kyläjuhlat 2012 
Pori Jazz 2014-2015 
Kotkan Meripäivät 2015 
 
Ulkoilmatapahtumat: 
Madonna Jätkäsaari, Helsinki 2009 
Pink Kaisaniemi, Helsinki 2010 
Muse Kaisaniemi, Helsinki 2010 
Green Day Kyläsaari, Helsinki 2010 
Pitbull, Suvilahti, Helsinki 2012 

 
Yrityksellämme on moitteettomat tiedot yrittäjänä sekä anniskelijana ja käytämme vahvasti 
osaavaa, ammattitaitoista ja Aluehallintaviraston säädösten edellyttämän kokemuksen 
omaavaa ravintolahenkilökuntaa tapahtumissamme. 
 
Teemme tiivistä yhteistyötä tapahtuman turvallisuusyksikön kanssa sekä ennen 
tapahtumaa, että sen aikana. 
Käymme yhdessä läpi mahdolliset kokemukseen perustuvat ongelmatilanteet ja 
vähennämme niiden mahdollisuudet minimiin huolellisella ennakkosuunnittelulla. 
 
Valvomme koko tapahtuman ajan anniskelulainsäädännön ja turvallisuusmääräysten 
toteutumista. 
 
Anniskelu-alueelle tultaessa tarkistetaan asiakkaan ikä viranomaisen myöntämistä 
henkilöllisyystodistuksista. Kulkutiet ovat järjestyksenvalvonnan alaisia. 
 
Tapahtuman tiedotuksessa mainitaan että alueella on anniskelualue johon on 18 vuoden 
ikäraja. 



 

 

Anniskelualueet ovat aidattuja eikä asiakkailla ole mahdollisuutta tulla annniskelualueelle 
kulkematta valvonnan kautta. 
Ammattitaitoinen henkilöstö toimii myös anniskelutilanteissa säännösten mukaan. 
Alueen anniskeluvastaavat valvovat ammattitaitoisesti anniskelulain toteutumista sekä 
myyntitiskillä, että koko anniskelualueella kiertämällä sitä säännöllisesti. 
Tapahtumassa on myös kiertävät järjestyksenvalvojat, jotka valvovat anniskelualuetta 
koko tapahtuman ajan. 
Tapahtumassa olevat järjestyksenvalvojat hoitavat myös ns. katvealueiden valvonnan. 
Kulku tapahtumaan tapahtuu yhdestä valvotusta sisään- / uloskäynnistä, jossa on jatkuva 
valvonta. 
Henkilökunta pyrkii ennaltaehkäisemään asiakkaiden liiallista alkoholinkäyttöä ja näkyvästi 
kiertävät järjestyksenvalvojat osaltaan vähentävät riskiä järjestyshäiriöihin. 
Tapahtuma sijoittuu ajallisesti päiväsaikaan sekä alkuiltaan. 
 
Emme näe edellämainittujen perusteella riskiä liialliseen päihtymiseen tai anniskelulain 
valvonnan heikentymiseen, mikäli alueella voisi tarjoilla väkevistä alkoholeista 
valmistettuja juomia. 
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