  

  
  
Seuraavissa  kappaleissa  löydätte  paljon  tärkeää  tietoa  liittyen  Ed  Sheeranin  jättikonsertteihin,  
jotka  järjestetään  Malmin  lentokentällä  tiistaina  ja  keskiviikkona  23.-‐24.7.2019.  Oheiset  infot  
koskevat  molempia  konsertteja.  
  
Maailman  tämän  hetken  suosituin  artisti  Ed  Sheeran  (UK)  saapuu  ensimmäistä  kertaa  Suomeen.  
Brittimuusikolta  ilmestyi  juuri  ennen  konsertteja  uusi  albumi  ”No.6  Collaborations  Project”.  
  
Tietopaketti  on  pitkä  ja  asiaa  on  paljon,  mutta  suosittelemme  lukemaan  tekstin  
kokonaisuudessaan.  Pidätämme  oikeuden  muutoksiin.  Infoja  on  päivitetty  22.7.2019.  
  
  
LIPUT  
  
Tiistain  23.7.2019  konserttiin  on  vielä  saatavissa  lippuja  osoitteesta  www.lippu.fi/edsheeran.    
  
Keskiviikon  24.7.2019  konsertti  on  täysin  loppuunmyyty.  
  
Lippujen  jälleenmyynti  ja  arvonta  on  kielletty.  Jälleenmyydyt  liput  mitätöidään.  
  
Älä  jaa  valokuvaa  lipustasi  missään,  jottei  lippusi  lippukoodia/numerosarjaa  pystytä  kopioimaan  ja  
väärinkäyttämään.  
  
Jos  olet  ostanut  PDF-‐lipun  niin  muistathan  tulostaa  lipun  paperille  tai  ladata  PDF-‐lipun  puhelimesi  
näytölle  ennen  konserttialueelle  saapumista.  Lipusta  otettu  valokuva  tai  kuvakaappaus  eivät  riitä.  
  
Kaikki  liput  ovat  nimettyjä.  Tullessasi  konserttialueen  portille  lipuntarkastukseen,  seurueessa  tulee  
olla  henkilö,  jonka  sukumini  lukee  lipussasi  ja  hänen  on  pysyttävä  todistamaan  henkilöllisyytensä.  
Lue  lisää  aiheesta  alempaa  tästä  info-‐paketista.  
  
  
AIKATAULU  
  
16.00  Tapahtuma-‐alueen  portit  avataan  
18.45  James  Bay  (UK)  
19.45  Zara  Larsson  (SWE)  
21.00  Ed  Sheeranin  esiintyminen  alkaa  
22.45  Ed  Sheeranin  esiintymisen  arvioitu  loppumisaika  
01.00  Tapahtuma-‐alue  suljetaan    
  
Aikataulu  on  sama  molempina  konserttipäivinä.  Muutokset  aikataulussa  mahdollisia,  tarkastathan  
tilanteen  konserttiviikolla.  
  
Erityisen  tärkeää:  saavu  paikalle  ajoissa!  Suositusaika  saapumiselle  viimeistään  klo  18.00.  
  

KONSERTTIPAIKKA:  MALMIN  LENTOKENTTÄ  
    
Ed  Sheeranin  konsertit  järjestetään  Helsingissä  Malmin  lentokentällä,  joka  sijaitsee  täällä.    
  
Tapahtuma-‐alueen  kartta  löytyy  alempaa  tältä  sivulta.  
  
Konserttialue  on  tasaista  asfaltti/nurmikkokenttää.  
Tapahtumaan  on  myynnissä  vain  numeroimattomia  seisomapaikkoja.  
  
Lavan  edessä  on  aidattu  etuosa,  jonne  mahtuu  rajoitettu  määrä  4000  katsojaa.  Lavan  etuosa  
täytetään  saapumisjärjestyksessä.  Mikäli  haluat  päästä  katsomaan  konserttia  aivan  lavan  
etuosaan,  saavu  paikalle  porttien  avauduttua  klo  16.  
  
Koko  tapahtuma-‐alueelle  mahtuu  60  000  konserttivierasta  per  päivä.  
  
Huomaa,   että   konserttialueelle   ja   sen   välittömään   läheisyyteen   (Malmin   lentokenttä   sisältäen  
konserttialueen  lisäksi  parkkipaikat  ja  muut  alueet)  pääsee  ainoastaan  konserttilipulla.  Lasten  tai  
muiden  konserttivieraiden  saattaminen  kävellen  on  sallittua  portille.  
  
  

  

  

MALMIN  LENTOKENTÄN  LUONTO  
  
Malmin  lentokentällä  asuu,  pesii  ja  oleskelee  paljon  erilaisia  eläimiä,  perhosia,  hyönteisiä  ja  lintuja,  
joista  osa  on  uhanalaisia.  Konserttialue  rakennetaan  ja  tapahtuma  järjestetään  siten,  etteivät  
tärkeät  luontoarvot  vaarannu  ja  eliöstö  häiriinny.  Suurin  osa  konserttialueesta  on  asfaltoitujen  
kiitoteiden  päällä.  Konsertin  järjestäjät  ja  Ed  Sheeranin  organisaatio  toivovat,  että  yleisö  liikkuu  
vain  merkityillä  kulkureiteillä,  välttää  roskaamista  ja  noudattaa  järjestyksenvalvojien  ohjeita.  
  
  
SAAPUMINEN  TAPAHTUMA-‐ALUEELLE  
    
Oheisesta  kartasta  näet  suositellut  saapumis-‐  ja  poistumisreitit  Malmin  lentokentälle,  ja  alempaa  
löydät  tarkempia  lisätietoja  saapumisesta.  
  
Pyydämme  huomioimaan,  että  punaisella  merkatulle  alueelle  ei  voi  ajaa  konserttipäivinä  omalla  
autolla  ilman  ennakkoon  ostettua  pysäköintilippua,  ja  kyseinen  alue  on  pysähtymiskieltoaluetta.  
  
Mikäli  olet  saattamassa  tai  noutamassa  konserttivieraita  autolla,  sovittehan  tapaamispaikan  
johonkin  kartassa  merkityistä  dropoff-‐pisteistä.  
  
  

  

  

Malmille  on  erinomaiset  julkisen  liikenteen  yhteydet,  joita  suosittelemme  hyödyntämään.  
  
Varsinaiselle  konserttialueelle  on  kolme  sisääntuloreittiä,  valitse  omaan  saapumissuuntaasi  
parhaiten  sopiva  vaihtoehto.  Alempana  tarkempaa  infoa  saapumisesta  eri  liikennevälineillä.  
  
Huomiona,  että  noudatathan  saapumisessa  ja  poistumisessa  tällä  sivulla  kerrottuja  ohjeita.  
Esimeriksi  Google  Maps  tai  Reittiopas  saattavat  näyttää  Malmin  lentokentälle  saapumisreittejä,  
jotka  eivät  ole  konsertin  yhteydessä  käytössä  esimerkiksi  omalla  autolla  tultaessa.  
  
  
JUNALLA  
Suosittelemme  saapumaan  Malmille  ensisijaisesti  VR:n  lähiliikenteen  junalla.    
Tutustu  reittikarttaan  tästä  linkistä.  
  
Mikäli  saavut  etelästä  Helsingin  keskustan  suunnasta,  niin  valitse  juna  K  tai  I  -‐juna  ja  jää  pois  
Malmin  asemalla.  Malmin  asemalta  on  noin  2  kilometrin  eli  noin  15  minuutin  kävelymatka  
konserttipaikalle.  Reitti  konserttipaikalle  on  opastettu,  seuraathan  kylttejä.  
  
Jos  saavut  konserttipaikalle  pohjoisen  suunnasta,  niin  valitse  juna  P-‐juna  ja  jää  pois  Tapanilan  
asemalla  (mikäli  tulet  K-‐junalla  pohjoisesta  niin  jää  pois  Malmin  asemalla).  Tapanilan  asemalta  on  
noin  2  km  eli  noin  15  minuutin  kävelymatka  konserttipaikalle.  Reitti  konserttipaikalle  on  opastettu,  
seuraathan  kylttejä.  
  
Toivomme,  että  noudatatte  ylempänä  kerrottuja  juna-‐asemia  saapumis-‐  ja  poistumissuunnista  
riippuen.  Muussa  tapauksessa  juna-‐asemat  ja  kävelyreitit  ruuhkautuvat.  
  
Huomioikaa,  että  vaikka  juniin  on  luvassa  lisävaunuja  ja  ylimääräisiä  vuoroja,  niin  junaliikenteessä  
on  odotettavissa  ruuhkia.  Suosittelemme  saapumaan  konserttipaikalle  hyvissä  ajoin  ennen  
konsertin  alkua:  varatkaa  matkustamiseen  riittävästi  aikaa  ja  ajoittakaa  saapuminen  siten,  että  
olette  paikalla  Malmin  lentokentällä  viimeistään  klo  18.  Esimerkiksi  Reittioppaan  tai  Google  
Mapsin  tarjoamiin  matkustusaikoihin  on  syytä  varata  huomattavasti  lisää  aikaa.  
  
Suosittelemme  ostamaan  julkisen  liikenteen  liput  jo  hyvissä  ajoin  ennen  konserttipäivää  ja  
huomioimaan,  että  VR:n  lähiliikenteessä  ei  myydä  lippuja  junissa.  Juna-‐asemien  
lippuautomaateille  on  luvassa  jonoja.  
  
KÄVELLEN  TAI  POLKUPYÖRÄLLÄ  
Mikäli  asut  kävely-‐  tai  pyöräilymatkan  päässä  konserttipaikasta,  niin  tämä  on  paras  vaihtoehto!    
  
Esimerkiksi  Helsingin  keskustasta  on  matkaa  konserttipaikalle  reilut  10  km,  Tikkurilasta  noin  7  km  
ja  Itäkeskuksesta  noin  7  km.  Erityisesti  poistuminen  konsertin  jälkeen  on  kaikkein  sujuvinta  
pyöräillen  ja  kävellen.  Tapahtuma-‐alueen  vieressä  on  maksuton  pyöräparkki.  
  
Hyvä  vinkki  on  ottaa  fillari  mukaan  metroon  ja  jäädä  pois  Myllypuron  asemalla,  josta  on  vain  5  km  
matka  konserttipaikalle.  Tämä  on  todennäköisesti  nopein  tapa  saapua  tai  poistua  Helsingin  
keskustan  tai  Espoon  suunnasta.  Myös  metroliikenteessä  on  luvassa  lisävuoroja  konsertin  
päättymisen  jälkeen.  

BUSSILLA  
Malmille  ja  varsinkin  Malmin  lentokentälle  tulee  vain  muutamia  bussilinjoja,  jotka  tulevat  olemaan  
erittäin  ruuhkaisia  ja  täysiä.  Pyydämme  huomioimaan,  että  kaikki  halukkaat  millään  tule  
mahtumaan  busseihin.  Suosittelemme  käyttämään  junia  tai  muita  liikennevälineitä.  Lisätietoja  
reiteistä  tarjoaa  reittiopas:  www.reittiopas.fi    
  
OMALLA  AUTOLLA  &  PYSÄKÖINTI  
Konsertteihin  myydään  ennakkoon  rajallinen  määrä  pysäköintipaikkoja.  Maksullinen  parkkialue  on  
jaettu  kahteen  lohkoon  (Blue  Parking  ja  Red  Parking),  jotka  molemmat  sijaitsevat  lentokentän  
asfaltoidulla  kiitotiellä  aivan  konserttialueen  vieressä.  Sama  ohjeistus  koskee  autoja  ja  
moottoripyöriä  (pysäköintiruudun  koko  on  2m  x  5m).  
  
PYSÄKÖINTILIPUT  ON  MYYTY  LOPPUUN  MOLEMPIEN  PÄIVIEN  OSALTA  
  
Pysäköintialue  aukeaa  molempina  päivinä  klo  14.00,  ja  ajoneuvoja  ei  voi  jättää  yöksi  parkkiin  
(hinataan  ajoneuvon  omistajan  kustannuksella  pois  alueelta).  
  
Virallisen  parkkialueen  ohella  Malmin  lentokentän  lähialueilla  ei  ole  lainkaan  pysäköintipaikkoja,  ja  
henkilöautoliikennettä  tullaan  rajoittamaan.  Autot  voi  jättää  parkkiin  konsertin  virallisen  
parkkialueen  lisäksi  esimerkiksi  Helsingin  keskustaan,  Pasilaan  (esim.  Messukeskus),  Tikkurilaan,  
Helsinki-‐Vantaan  lentoasemalle  tai  muille  VR:n  lähiliikenteen  liityntäpysäköintipaikoille.  
  
Pyydämme  huomioimaan,  että  konserttialueen  lähialueet  tulevat  ruuhkautumaan  konserttipäivinä  
ja  osa  kadusta  suljetaan  ajoliikenteeltä  tai  muutetaan  yksisuuntaisiksi.  Varautukaan  myös  jonoihin  
ja  ruuhkiin.  Omalla  autolla  Malmille  matkustavien  on  syytä  varaamaan  runsaasti  aikaa  
saapumiseen.  
  
Alueen  sisääntulon  yhteydessä  inva-‐tunnuksellisille  autoille  on  erillinen  parkkipaikka  Red  Parking  -‐
pysäköintialueella.  Inva-‐paikkoja  on  tarjolla  rajallinen  määrä,  ja  esteettömän  pysäköintiluvan  
saaminen  vaatii  ennakkoilmoittautumista.  Lue  lisää  kohdasta  esteettömyys.    
    
SAATTO-‐  JA  NOUTOLIIKENNE  
Mikäli  olet  viemässä  autolla  konserttivieraita  Ed  Sheeran  -‐konserttiin,  voit  jättää  heidät  virallisiin  
drop  zone  -‐paikkoihin,  joiden  sijainnit  löydät  ylempää  saapumiskartasta.  Noudatattehan  
ohjeistuksia  ja  varaatte  saapumiseen,  poistumiseen  ja  kävelyyn  riittävästi  aikaa.  
  
Saattaminen  tai  noutaminen  konserttialueen  välittömässä  läheisyydessä  ei  ole  mahdollista.  
Malmin  lentokentän  lähialueen  kaduilla  on  pysähtymiskielto  ja  osa  kaduista  suljetaan.  
  
TAKSILLA  
Taksilla  pääsee  konserttialueen  viereen,  mutta  varaudu  ruuhkiin.  Muut  kuin  viralliset  taksit,  
esimerkiksi  Uber-‐kuljettajat,  eivät  pääse  ajamaan  tapahtuma-‐alueen  läheisyyteen.  Helsingin  
taksikeskus  ohjeistaa  kuljettajat  ajamaan  oikeaan  paikkaan.  
  
  
  
  

ULKOPUOLISET  MATKANJÄRJESTÄJÄT  
Tilausbussien  ja  muiden  ulkopuolisten  matkajärjestäjien  toivotaan  ottavan  yhteyttä  konsertin  
järjestäjiin,  jotta  voimme  neuvoa  missä  voitte  jättää  konserttivieraat  kyydistä  ja  pysäköidä  linja-‐
autot.  Pyydämme  teitä  lähettämään  sähköpostia  osoitteeseen  asiakaspalvelu@fullsteam.fi.    
  
  
JONOTTAMINEN  
  
Monet  fanit  haluavat  tulla  jonottamaan  sisäänpääsyä  jo  hyvissä  ajoin  ennen  konsertin  alkua.  
Turvallisuussyistä  jonottaminen  konserttipaikan  välittömässä  läheisyydessä  on  sallittua  
konserttipäivien  aamuna  klo  9.00  alkaen.  Suosittelemme  eteläistä  porttia,  portti  numero  3.  
  
Tapahtuman  järjestäjillä  on  oikeus  poistaa  aikaisemmin  jonottamaan  saapuneet  henkilöt  
tapahtumapaikan  läheisyydestä.  
  
Muistattehan  viedä  jonottaessa  syntyvät  roskat  asianmukaisiin  roska-‐astioihin,  joita  löytyy  mm.  
tapahtuman  portilta  sekä  noudattaa  järjestyksenvalvojien  ohjeita.  
  
  
SAAVU  AJOISSA  
  
Erityisen  tärkeää:  saavuthan  tapahtumapaikalle  hyvissä  ajoin  ennen  konsertin  alkamisaikaa!  
  
Kymmenien  tuhansien  asiakkaiden  saapuessa  paikalle  porteille  on  odotettavissa  ruuhkia,  joten  
aikaisella  saapumisella  varmistat,  että  näet  Ed  Sheeranin  konsertin  sekä  huippulämmittelijät  James  
Bayn  ja  Zara  Larssonin  keikat  alusta  loppuun.  Samalla  ehdit  tutustua  tapahtuma-‐alueeseen  ja  
esimerkiksi  sen  monipuoliseen  ravintolatarjontaan.  
  
Järjestäjät  suosittelevat  saapumaan  paikalle  aivan  viimeistään  klo  18  tai  mieluiten  sitä  
aikaisemmin.  Jos  saavut  tämän  ajan  jälkeen,  emme  pysty  takaamaan,  että  näet  Ed  Sheeranin  
esiintymisen  kokonaan.  Mikäli  haluat  nähdä  varmasti  myös  konsertin  lämmittelijät  Zara  Larssonin  
ja  James  Bayn,  suosittelemme  saapumaan  heti  porttien  auettua  klo  16.  
  
Ensimmäisenä  saapuvat  4000  konserttivierasta  pääsevät  halutessaan  katsomaan  konserttia  
parhaille  paikoille  lavan  eteen  rajattavaan  etukatsomoon,  joka  täytetään  saapumisjärjestyksessä.  
Ensimmäisille  4000  jonottajille  jaetaan  rannekkeet,  joilla  pääsee  lavan  etuosaan.  
  
  
LIPUT:  KAIKKI  LIPUT  OVAT  PERSONOITUJA  
    
Ed  Sheeranin  toiveesta  kaikki  liput  ovat  nimettyjä.  Tällä  estetään  lippujen  väärinkäyttöä,  
jälleenmyyntiä,  absurdeja  hintoja  ja  fanien  riistämisestä.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  lippuihin  
tulostuu  nimi.  Sisäänpääsyn  yhteydessä  vähintään  lipussa  lukevan  sukunimen  tulee  täsmätä  
seurueessasi  (max  4  lippua)  olevan  henkilön  kuvallisen  henkilöllisyystodistuksen  kanssa,  ja  sinun  
tulee  saapua  tapahtumaan  samassa  seurueessa  lipussa  nimetyn  henkilön  tai  saman  sukunimen  
omaavan  henkilön  kanssa.  Lippukäytäntö  on  sama  Ed  Sheeran  -‐kiertueen  kaikissa  konserteissa.  
  

Tapahtumajärjestäjällä  on  oikeus  tarkastaa  henkilöllisyytesi  sisäänkäynnin  yhteydessä.  Otathan  
mukaan  voimassa  olevan  kuvallisen  henkilöllisyystodistuksen  (passi,  ajokortti,  henkilökortti).  
  
Mikäli  seurueessasi  ei  ole  mukana  henkilöä,  jonka  sukunimi  lukee  lipussasi,  et  pääse  sisään  
konserttialueelle.  
  
Porteilla  on  luvassa  ruuhkia,  joten  saavuthan  seurueesi  kanssa  ajoissa,  yhtä  aikaa  ja  samaa  
sisääntuloreittiä  pitkin.  
  
Lue  lisää  Ed  Sheeran  -‐konsertin  lipuista  ja  lippukäytännöistä  täältä:  https://tinyurl.com/y3zolmd4    
  
Kaikkiin  lippuihin  liittyvissä  kysymyksissä  voitte  olla  yhteydessä  Lippupisteen  myyntipalveluun:    
0600  900  900  (2€/alk.min+mpm/pvm),  avoinna  klo  9-‐21.  
  
Konserttipäivinä  lippuasioissa  auttaa  pääportin  lipputoimisto,  joka  avautuu  klo  16.  
  
  
IKÄRAJA  
  
Konsertteihin  ei  ole  ikärajaa.  Järjestäjien  asettama  suositusikäraja  ilman  täysi-‐ikäistä  valvojaa  
saapuville  Ed  Sheeran  -‐faneille  on  14  vuotta.  Alle  12-‐vuotiaiden  lasten  tulee  saapua  tapahtumaan  
täysi-‐ikäisen  valvojan  seurassa.  
  
  
SAAPUMINEN  LASTEN  KANSSA  
    
Muistutamme,  että  jokaisella  konserttivieraalla  tulee  olla  oma  konserttilippu  eli  myöskään  
pikkulapset  eivät  pääsee  tapahtumaan  ilman  omaa  lippua.  
  
Suosittelemme  saapumaan  ajoissa  paikalle  ja  sopimaan  helposti  löydettävän  kohtaamispaikan,  jos  
sattumalta  eksytte  toisistanne.  Tapahtumapaikalla  on  todella  paljon  ihmisiä  ja  myös  puhelinverkko  
saattaa  ruuhkautua.    
  
Rattaat,  lastenvaunut  ja  muut  istuimet  ovat  turvallisuussyistä  kiellettyjä.  
  
Konserttialueella  on  luvassa  ruuhkaa  ja  tungosta,  konsertin  seuraaminen  on  lasten  kanssa  
helpompaa  ja  turvallisempaa  hieman  sivummalta.  
  
Jos  otat  lapsille  mukaan  eväitä  niin  lue  tarkemmat  ohjeet  alempaa  tästä  info-‐paketista.  
  
  
  
  
  
  
  
  

SISÄÄNTULO  JA  TURVATARKASTUS  
    
•   Tapaa  seurueesi  jo  ennen  konserttipaikalle  saapumista.  
•   Saapukaa  yhdessä  ryhmässä.  Muistakaa  varata  riittävästi  aikaa.  
•   Jonottakaa  rauhassa  ja  noudattakaa  järjestyksenvalvojien  ohjeita.  
•   Ottakaa  konserttiliput  ja  kuvalliset  henkilöllisyystodistukset  esiin  ennen  portille  
saapumista.    
•   Jos  sinulla  on  PDF-‐lippu  niin  lataa  se  puhelimeesi  jo  kotona  ennen  saapumista  Malmille  tai  
tulosta  se  paperille.  Mikäli  mobiiliverkko  ruuhkautuu,  et  saa  näytettyä  lippua  portilla  etkä  
pääse  sisään  konserttialueelle.  Kuvakaappaus  lipusta  ei  kelpaa,  koska  päätelaitteet  lukevat  
vain  alkuperäisiä  PDF-‐tiedostoja.  
  
Tapahtuma-‐alueen  portilla  suoritetaan  turvatarkastus.  Alempana  löydät  informaatiota  kielletyistä  
esineistä.  
  
Sisäänkäynnin  ja  turvatarkastuksen  nopeuttamiseksi  suosittelemme  ottamaan  mukaan  
konserttipaikalle  vain  välttämättömät  tavarat.  Esimerkiksi  isot  reput  ja  laukut  suositellaan  
jättämään  kotiin  tai  narikkaan.  
  
Portilta  löytyy  maksullinen  ja  vapaaehtoinen  narikka,  hinta  5€  /  asiakas.  Lisäkäynnit  narikassa  2€.  
Voit  asioida  narikassa  konserttialueen  sisä-‐  tai  ulkopuolelta.  
  
  
TAPAHTUMA-‐ALUEEN  PALVELUT  SISÄÄNTULON  JÄLKEEN  
    
Sisääntulon  jälkeen  löydät  alueelta  mm.  wc-‐alueita  ja  vesipisteitä,  Ed  Sheeranin  fanituotteiden  
myyntipisteen,  useita  ruoka-‐,  juoma-‐  ja  herkkumyyjiä  sekä  korvatulppien  ja  
kertakäyttösadetakkien  myyntipisteen.  
  
Tapahtuma-‐alueella  on  yksi  esiintymislava,  jolla  kaikki  illan  artistit  esiintyvät.  
  
Täysi-‐ikäisille  (K-‐18)  on  tarjolla  kaksi  suurta  anniskelualuetta,  joista  molemmista  on  hyvät  näkymät  
konserttilavalle.  
  
  
KONSERTIN  KATSOMOALUE  
    
Malmin  lentokenttä  on  tasaista  ja  pääosin  asfaltoitua  maaperää,  jossa  on  helppo  liikkua.    
  
Lavan  edessä  on  aidattu  etuosa,  jonne  mahtuu  noin  4000  katsojaa.  Lavan  etuosa  täytetään  
saapumisjärjestyksessä.  Mikäli  haluat  päästä  katsomaan  konserttia  aivan  lavan  eteen,  saavu  
paikalle  hyvissä  ajoin  ennen  porttien  avautumista  klo  16.  Jonottaminen  on  sallittua  klo  09  alkaen.  
  
Konsertissa  on  ainoastaan  numeroimattomia  seisomapaikkoja.  
Suurimman  ruokamyyntialueen  läheisyydessä  ja  anniskelussa  on  myös  pöytiä  ja  penkkejä.  
Pyörätuolikorokkeille  pääsee  ainoastaan  pyörätuolilipuilla.  
  

MAKSAMINEN  KONSERTTIALUEELLA  
  
Yleisimmät  pankki-‐  ja  luottokortit,  lähimaksu  sekä  lähimaksulla  toimivat  mobiilimaksamisen  
vaihtoehdot  toimivat  maksuvälineenä  kaikissa  Ed  Sheeran  -‐konserttialueen  myyntipisteissä,  
narikassa,  baareissa  ja  ravintoloissa.  Lähimaksu  (maksuraja  nykyisin  50€!)  on  nopein  ja  kätevin  
maksutapa!    
  
  
TÄRKEITÄ  ASIOITA  MUISTAA  TAPAHTUMA-‐ALUEELLA  
    
•   HENKILÖLLISYYSTODISTUS  |  Tarvitset  virallista  henkilöllisyystodistusta  (passi,  ajokortti,  
henkilökortti)  portilla  sisääntulon  yhteydessä,  koska  liput  ovat  nimettyjä.  Lue  lisää  lippujen  
nimeämiskäytännöstä  ylempää  tästä  info-‐paketista.  Mikäli  olet  yli  18-‐vuotias  ja  haluat  
vierailla  anniskelualueilla,  tarvitset  henkilöllisyystodistusta  ikäsi  todistamiseksi.  
•   VALOKUVAAMINEN  JA  VIDEOINTI  |  Kuvaaminen  kännykkä-‐  ja  pokkarikameroilla  on  
sallittua.  Järjestelmäkameroiden  (määritelmä:  irroitettavaa  optiikkaa),  videokameroiden  
(myös  GoPro-‐kameroiden)  ja  selfie-‐tikkujen  tuominen  on  kiellettyä.  
•   KÄYTÄ  JAKAESSASI  SOMESSA  |  Virallinen  hashtag  on  #EDsinki  
•   KORVATULPAT  |  Ota  mukaan  korvatulpat.  Suojaamalla  korvat  voit  nauttia  keikasta  
turvallisesti.  Tapahtumassa  on  luonnollisesti  myös  myynnissä  korvatulppia.  
•   SADETAKKI  TAI  AURINKORASVA  |  Jos  sää  vaikuttaa  sateiselta,  niin  pakkaa  laukkuun  
sadetakki.  Sateenvarjot  eivät  ole  sallittuja  turvallisuus-‐  ja  näköestesyistä.  Helteisellä  säällä  
puolestaan  aurinkorasva,  vesipullo  ja  hattu  takaavat  onnistuneen  kokemuksen.  
•   SÄÄNMUKAINEN  VAATETUS  JA  HYVÄT  KENGÄT  |  Konsertti  jatkuu  myöhäiseen  iltaan,  
joten  lämpimät  vaatteet  ja  mukavat  kengät  takaavat  parhaan  mahdollisen  
keikkakokemuksen.  Koska  luvassa  on  runsaasti  kävelyä  ja  seisomista,  suosittelemme  
korkokenkien  sijaan  esim.  mukavia  lenkkareita.  
•   EI  LATAUSPISTEITÄ  -‐  OTA  POWER  BANK  |  Tapahtuma  kestää  useita  tunteja,  joten  
puhelimen  akku  voi  loppua.  Tapahtumassa  ei  ole  puhelimien  latauspistettä.  Konsertin  
aikana  puhelinverkko  saattaa  ajoittain  ruuhkautua,  joten  sovittehan  jo  etukäteen  
tapaamispaikan  seurueesi  kanssa,  jos  eksytte  toisistanne.  
•   NARIKKA  |  Sisäänkäynnin  yhteydessä  palvelee  maksullinen  ja  vapaaehtoinen  narikka.  Voit  
halutessasi  jättää  ylimääräiset  kantamukset  säilöön  konsertin  ajaksi.  Narikka  maksaa  5  
€/asiakas.  Lisäkäynti  2€.  Narikassa  voi  asioida  sekä  konserttialueen  sisä-‐  että  ulkopuolelta.  
•   WC-‐TILAT  |  Alueella  on  useita  wc-‐pisteitä,  joissa  on  bajamajoja  ja  pisuaareja.  Kaikilla  wc-‐
alueilla  on  myös  esteettömiä  invavessoja.  
•   TUPAKOINTI  |  Tupakointi  on  kiellettyä  lavan  läheisyydessä.  Tupakoithan  vain  erikseen  
merkityissä  tupakointipisteissä  etkä  tumppaa  nurmikkoalueille.  
•   ENSIAPU  |  Info-‐pisteen  läheisyydessä  olevan  ensiapupisteen  lisäksi  alueella  kiertää  
ensiapuhenkilöstöä.  Mikäli  sinä  tarvitset  tai  huomaat  toisen  konserttivieraan  tarvitsevan  
apua,  ole  välittömästi  yhteydessä  lähimpään  järjestyksenvalvojaan.  
•   JÄTEHUOLTO  |  Alueella  on  useita  jätepisteitä,  muistathan  lajitella.  
•   LÖYTÖTAVARAT  |  Konsertin  aikana  löytötavarat  toimitetaan  tapahtuma-‐alueen  info-‐
pisteeseen.  Konsertin  jälkeisinä  päivinä  kadonneita  esineitä  voi  tiedustella  tuntomerkkejä  
vastaan  sähköpostitse  osoitteesta  asiakaspalvelu@fullsteam.fi.  Vähintään  20  euron  
arvoiset  löytötavarat  toimitetaan  Helsingin  poliisille  Pasilan  toimipisteeseen  konserttia  
seuraavana  maanantaina  29.7.2019.  

RUOKA  &  JUOMA  
    
Tapahtuma-‐alueella  on  monipuolinen  tarjonta  erilaisia  ravintolapalveluita:  ruokaa  tarjoilevien  pop  
up  -‐ravintoloiden  ohella  myynnissä  on  vettä,  virvokkeita,  kahvia,  jäätelöä  ja  snackseja  sekä  täysi-‐
ikäisille  suunnatuilla  anniskelualueilla  myös  alkoholijuomia.  
  
Katso  tapahtumakartasta  ruokamyyntialueiden  sekä  anniskelualueiden  tarkemmat  sijainnit.  
  
  
OMAT  EVÄÄT  
    
Voit  ottaa  konserttiin  ”normaalikokoisia  eväitä”  eli  esimerkiksi  leipiä,  hedelmiä,  snackseja,  
makeisia  ja  muita  vastaavia  eväitä.  Isokokoiset  piknik-‐korit  ja  kylmälaukut  ovat  kiellettyjä.  
  
Voit  tuoda  yhden  max.  1,5  litran  (Huom!  pullon  koko  muuttunut)  avaamattoman  tai  tyhjän  
virvoitusjuoma-‐  tai  vesipullon  (pullon  oltava  kirkas,  muovinen  ja  läpinäkyvä,  tyhjät  alkoholipullot  
eivät  ole  sallittuja).  Myös  pienet  pahviset  pillimehut  ovat  sallittuja.  Muistutamme,  että  alueelle  ei  
saa  tuoda  lasia.  
  
Alueella  on  useita  vesipisteitä,  joissa  voit  täyttää  vesipullosi  ilmaiseksi.  
Alkoholin  tuominen  tapahtuma-‐alueelle  ei  ole  sallittua.  
  
  
ESTEETTÖMYYS  
  
Saapuminen  tapahtuma-‐alueelle  on  tasaista  asfaltti-‐  tai  hiekkatietä,  ja  jokaiselta  portilta  löytyy  
myös  erikseen  merkattu  sisääntulokaista  pyörätuoliasiakkaita  ja  muita  liikuntarajoitteisia  varten.  
  
Invataksit  sekä  inva-‐ajotunnukselliset  autot  voivat  tuoda  ja  noutaa  asiakkaita  alueen  pääporttien  
läheisyyteen.  Saapuminen  tapahtuu  Red  Parkingin  kautta,  paikat  on  merkattu  ylempänä  löytyvään  
yleisökarttaan.  
    
Red  Parking  -‐pysäköintialueella  on  inva-‐pysäköintialue,  jossa  on  rajallinen  kapasiteetti.  
Pysäköintilupa  edellyttää  voimassa  olevaa  invalidipysäköintilupaa  sekä  vaatii  
ennakkoilmoittautumisen  sähköpostitse  (ilmoittautuminen  on  sulkeutunut).    
  
Olemme  kaikkiin  hakemuksen  lähettäneisiin  yhteydessä  konserttia  edeltävällä  viikolla.  
  
Konserttialueella  sijaitsee  2  esteetöntä  pyörätuolikatsomoa,  joiden  sijainti  on  miksauskopin  
läheisyydessä.  Muistutamme,  että  pyörätuolikatsomoon  pääsee  ainoastaan  pyörätuolilipulla.  
Tavallisella  konserttilipulla  ei  pääse  pyörätuolikorokkeelle  vaikka  liikkuisi  pyörätuolilla.  
Saavuttehan  paikalle  hyvissä  ajoin  ja  pidätte  konserttilippunne  tallessa  koko  tapahtuman  ajan.  
  
Pyörätuolilipun  ostaneet  asiakkaat  saavat  sisäänkäynnin  yhteydessä  rannekkeen,  joka  oikeuttaa  
pääsyyn  pyörätuolikorokkeelle.  Tarkista  rannekkeesta  onko  kyseessä  pyörätuolikoroke  1  vai  
pyörätuolikoroke  2.  
    

Konserttipaikan  jokaisella  wc-‐alueella  on  myös  esteettömiä  invavessoja.  
  
Pyörätuoliasiakkaiden  ja  muiden  erityisryhmien  avustaja  (1  avustaja  /  asiakas)  on  tervetullut  ilman  
omaa  konserttilippua.  Suosittelemme  ottamaan  mukaan  todistuksen  avustajan  tarpeesta.    
  
Mikäli  teillä  on  aiheesta  lisäkysymyksiä,  pyydämme  lähettämään  sähköpostia  osoitteeseen  
asiakaspalvelu@fullsteam.fi.    
  
  
VIITTOMAKIELINEN  TULKKAUS  
  
Pyörätuolikorokkeen  nro  2  eteen  varataan  alue,  jota  tulkkausta  tarvitsevat  henkilöt  voivat  
halutessaan  käyttää  tulkkiensa  kanssa.  Saapuminen  ei  vaadi  ennakkoilmoittautumista.  Tila  on  
järjestetty,  jotta  kuulovammaisten  henkilöiden  avustajina  toimivien  viittomakielen  tulkkien  olisi  
helpompi  työskennellä  ja  tulkkaus  onnistuisi  muita  konserttivieraita  häiritsemättä  niin  että  
tulkattavan  on  mahdollista  nähdä  samanaikaisesti  sekä  henkilökohtainen  tulkki  että  lava.    
  
  
VESSAPASSI  
  
Vessapassin  omistavat  henkilöt  voivat  käyttää  invavessoja.  Invavessoja  löytyy  kaikilta  vessa-‐
alueilta.  Lisätietoja  vessapassista  löytyy  täältä.  
  
  
KIELLETYT  ESINEET  
    
Pyydämme  jättämään  kaikki  ylimääräiset  tavarat  kotiin  tai  jättämään  ne  maksulliseen  narikkaan.  
Portilla  suoritetaan  turvatarkastus,  ja  järjestyksenvalvojat  tekevät  lopullisen  päätöksen,  että  onko  
jokin  esine  turvallisuusriski.  
  
Sateenvarjojen,  alkoholin,  järjestelmäkameroiden,  videokameroiden  ja  nauhureiden,  selfie-‐
tikkujen,  lemmikkieläinten,  tölkkien,  lasin,  spray-‐  ja  aerosolipurkkien  ja  lasin,  laser-‐osoittimien,  
aseiden,  ilotulitteiden  sekä  muiden  vaarallisten  aineiden  tai  välineiden  tuominen  on  kiellettyä.    
  
Turvallisuussyistä  kaikki  retkijakkarat  ja  muut  kannettavat  istuimet  sekä  lastenvaunut  ja  -‐rattaat  
ovat  kiellettyjä.  Sisääntuloalueen  läheisen  ruokamyyntialueen  yhteydessä  on  istuimia.  
  
Voit  tuoda  yhden  max.  1,5  litran  (huom!  koko  muuttunut).    avaamattoman  tai  tyhjän  
virvoitusjuoma-‐  tai  vesipullon  (pullon  oltava  muovinen,  kirkas  ja  läpinäkyvä).  Alueella  on  
vesipisteitä.  
  
Isokokoiset  rinkat  ja  matkalaukut  tulee  jättää  narikkaan.  Normaalikokoiset  selkäreput,  
kangaskassit  ja  käsilaukut  ovat  sallittuja.  
  
  
  
  

POISTUMINEN  
    
Ed  Sheeranin  esiintymisen  arvioitu  päättymisaika  on  molempina  konserttipäivinä  noin  klo  23.  
  
Kulkureitit  ruuhkautuvat  60  000  ihmisen  poistuessa  paikalta  samanaikaisesti.  Muistutamme  
liikkumaan  ja  jonottmaan  rauhassa  ja  odottamaan  kulkuväylien  vapautumista.  
  
Ostattehan  julkisten  liikenteen  meno-‐  ja  paluuliput  jo  hyvissä  ajoin  etukäteen.  Muista  varata  
riittävästi  aikaa  poistumiseen  esimerkiksi  Helsingin  rautatieasemalle  tai  bussiterminaaleihin.  
  
Huomioithan,  että  kulkureitit  ovat  kapeita  lentokenttäalueen  porteille  on  odotettavissa  
poistuttaessa  ruuhkia  niin  kävellen  kuin  autollakin  liikkuville.  Tämä  on  samalla  turvallisuusasia,  sillä  
katuverkkoon  ei  mahdu  kerralla  kaikki  konserttialueelta  samanaikaisesti  poistuvat  asiakkaat.  
  
Vältä  pahimmat  jonot  juna-‐  tai  taksiasemalla  ja  nauti  konserttialueen  palveluista  myös  keikan  
päättymisen  jälkeen.  Baarit  ja  ruokamyyntipisteet  ovat  auki  myös  keikan  päättymisen  jälkeen.  
  
JUNAT  
Mikäli  poistut  konsertista  Helsingin  keskustan  suuntaan,  niin  kävele  Malmin  juna-‐asemalle  ja  
valitse  juna  I,  K,  N  tai  T.  Konserttialueelta  on  noin  2  kilometrin  eli  noin  15  minuutin  kävelymatka  
juna-‐asemalle.  
  
Mikäli  poistut  konsertista  pohjoisen  suuntaan,  niin  kävele  Tapanilan  juna-‐asemalle  ja  valitse  juna  
P,  I,  N  tai  T.  Konserttialueelta  on  noin  2  kilometrin  eli  noin  15  minuutin  kävelymatka  juna-‐asemalle.  
  
Pyydämme  käyttämään  ohjeistuksen  mukaisesti  Malmin  ja  Tapanilan  juna-‐asemia  riippuen  
poistumissuunnasta  ruuhkien  sujuvan  poistumisen  varmistamiseksi.  Juna-‐asemille  on  
odotettavissa  jonoja!  Järjestyksenvalvojat  päästävät  vain  turvallisen  määrän  konserttivieraita  
laiturialueelle,  odotattehan  rauhassa  vuoroanne.  
  
Junaliikenteessä  on  luvassa  lisävuoroja  ja  -‐vaunuja.  Lisävuorot  ajavat  sekä  etelän  että  pohjoisen  
suuntiin  aamuyöhön  klo  03  asti,  joten  kaikki  halukkaat  pääsevät  varmasti  pois  Malmilta  tai  
Tapanilasta.  
  
VR:n  lähiliikenteessä  ei  myydä  lippuja  junissa.  Juna-‐asemien  lippuautomaateille  on  luvassa  jonoja.  
  
KÄVELLEN  TAI  POLKUPYÖRÄLLÄ  
Poistu  rauhallisesti  jalkakäytäviä  tai  pyöräteitä  pitkin  ja  muu  liikenne  huomioiden.  Mikäli  poistut  
polkupyörällä  niin  muista  ajovalo  ja  kypärä.  
  
Myös  metro  ajaa  normaalia  pidempään,  joten  Helsingin  keskustan  tai  Espoon  suuntaan  poistuville  
suositellaan  pyöräilyä  Myllypuron  metroasemalle  (matka  noin  5km)  ja  ottamaan  fillari  mukaan  
metroon.  Metroliikenne  jatkuu  konsertti-‐iltoina  normaalia  myöhempään.  
  
BUSSIT  
Busseihin  mahtuu  poistumisen  yhteydessä  vain  murto-‐osa  halukkaista  konserttivieraista,  joten  
suosittelemme  valitsemaan  junan  tai  muun  kulkuvälineen.  

TAKSILLA  
Tapahtuma-‐alueen  eteläpuolelle  rakennetaan  väliaikainen  taksitolppa,  mutta  varaudu  
jonottamiseen  ja  ruuhkiin.  Muut  kuin  viralliset  taksit,  esimerkiksi  Uber-‐kuljettajat,  eivät  pääse  
ajamaan  tapahtuma-‐alueen  läheisyyteen.  
  
Malmin  juna-‐aseman  läheisyydestä  löytyy  toinen  taksitolppa.  
  
Suosittelemme  jakamaan  taksikyytejä  tuttujen  ja  tuntemattomien  kanssa!  Kimppataksit  
nopeuttavat  kaikkien  konserttivieraiden  poistumista  alueelta.  
  
NOUTOKYYDIT  
Mikäli  teitä  tullaan  noutamaan  autolla,  sovittehan  tapaamispaikan  riittävän  kauaksi  
konserttialueesta.  Malmin  lentokentän  läheisyyteen  ei  pääse  ajamaan  autolla  ja  osa  lähialueen  
kaduista  suljetaan  tai  muutetaan  yksisuuntaisiksi  tapahtuman  ajaksi.  
  
Viralliset  noutopaikat  löydät  ylempänä  olevasta  kartasta.  Varaudu  ruuhkiin  liikenteessä.  
  
  
MALMIN  JA  TAPANILAN  ALUEEN  PALVELUT  
  
Malmin  alueen  parhaat  palvelut  löytyvät  Malmin  juna-‐aseman  välittömästä  läheisyydestä  
löytyvästä  kauppakeskus  Malmin  Novasta  (www.malminnova.fi),  ja  Malmilla  on  myös  paljon  muita  
kauppoja  ja  ravintoloita.  Pohjoisesta  saapuvia  palvelee  Tapanilan  juna-‐aseman  vieressä  
ruokakauppa  ja  ravintoloita.  
  
Lähin  apteekki  sijaitsee  kauppakeskus  Malmin  Novassa  (avoinna  klo  7-‐22).  
  
  
LISÄTIETOA  HELSINGISTÄ  
  
Konserttikaupungista  Helsingistä  löytyy  paljon  tekemistä,  joten  suosittelemme  saapumaan  
Suomen  kauniiseen  pääkaupunkiin  jo  hyvissä  ajoin  ennen  konserttia.  Lisätietoa  Helsingistä  tarjoaa  
esimerkiksi  info-‐sivusto  www.myhelsinki.fi.    
  
  
TIETOA  MALMIN  LENTOKENTÄN  LÄHIALUEEN  ASUKKAILLE  
  
Ed  Sheeran  -‐konsertit  tuovat  Malmille  poikkeuksellisen  suuren  määrän  yleisöä.  Pyydämme  
lähialueen  asukkaita  varaamaan  liikkumiseen  normaalia  enemmän  aikaa  ja  välttämään  
konserttipäivänä  ajoliikennettä  konserttialueen  läheisyydessä.  Myös  joukkoliikenne  tulee  
ruuhkautumaan  Malmin  suunnalla  konserttipäivinä.  
  
Konsertin  rakennus-‐  ja  purkutyöt  eivät  aiheuta  merkittäviä  haittoja  lähialueelle.    
  
Äänentoistoa  testataan  maanantaina  22.7.2019  klo  9-‐21  välisenä  aikana  ja  konserttipäivinä  ti-‐ke  
23.-‐24.7.2019  klo  9  alkaen.    
  

PÄIVITTYVÄT  KONSERTTI-‐INFOT  
  
Mikäli  konsertti-‐infoihin  tulee  muutoksia,  päivitämme  tietoa  asiasta    
Facebook-‐eventistä:  www.facebook.com/events/1780786295304358/    
  
  
KYSYTTÄVÄÄ?  
    
Kaikkiin  lippuihin  liittyvissä  kysymyksissä  voitte  olla  yhteydessä  Lippupisteen  myyntipalveluun:    
0600  900  900  (2€/alk.min+mpm/pvm),  avoinna  klo  9-‐21.    
  
Konserttipäivänä  lippuasiat  hoituvat  portin  lipputoimistossa  klo  16  alkaen.  
  
Mikäli  teillä  on  muuta  kysyttävää  Ed  Sheeran  -‐konsertteihin  liittyen,  niin  pyydämme  ensin  
lukemaan  tämän  info-‐paketin  huolellisesti.  Jos  vastausta  ongelmaanne  ei  löydy  niin  konserttien  
järjestelyihin  liittyvät  tarkentavat  kysymykset  voi  lähettää  asiakaspalvelu@fullsteam.fi.    
  
Huomioikaa,  että  asiakaspalvelumme  todennäköisesti  ruuhkautuu  suuren  viestimäärän  vuoksi  
konsertin  lähestyessä,  vastaamme  kaikille  mahdollisimman  pian.  
  
  
Konsertit  järjestää  Fullsteam  Agency  Oy  -‐>  www.fullsteam.fi    
  

