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Securitas Events

Securitas Events on erikoistunut tuottamaan turvallisuus- ja tukipalveluja
tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin.
Joustavasti
Olemme toimineet suurten kansainvälisten tapahtumien virallisena
turvallisuusyhteistyökumppanina.
Olemme myös palvelleet pienempiä
asiakkaitamme onnistuneesti lukuisissa yritystapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Oli tapahtumanne pieni
tai suuri, toteutamme tarvitsemanne
järjestelyt luotettavasti ja joustavasti.
Valtakunnallisesti
Käytössämme on tapahtumaturvallisuustoimialan laajimmat henkilöresurssit. Voimme toteuttaa suuretkin
yleisötapahtumat missä tahansa
Suomessa.

Tapahtumaturvallisuuspalvelut

Kokonaisuus hallinnassa
Vahvuuksiamme ovat tapahtumien
kokonaisturvallisuuden hyvä osaaminen sekä palvelujen oikea mitoittaminen. Pystymme täyttämään
kaikki tapahtuman turvallisuustarpeet
rakentamisvaiheesta purkamiseen
aiheuttamatta tapahtumajärjestäjälle
turhia kustannuksia.
Onnistunut tapahtuma
Hyvin suunnitelluilla, oikein mitoitetuilla ja johdetusti tuotetuilla turvallisuuspalveluilla on keskeinen
merkitys tapahtuman onnistuneessa
läpiviennissä. Haluamme, että tapahtumanne onnistuu – se on paras kannustin meille.

Tapahtuman järjestäjä vastaa
Kokoontumislain mukaan järjestäjä
vastaa tapahtuman järjestyksestä
ja turvallisuudesta. Tapahtuman
järjestäjällä onkin monta muistettavaa
asiaa, kuten pelastussuunnitelma,
viranomaisilmoitukset, vastuuvakuutus, mahdolliset meluilmoitukset ja
liikennejärjestelyt lupineen. Tapahtuman luonteesta riippuen luettelo
järjestäjälle kuuluvista velvoitteista
voi olla todella pitkä. Nämä velvoitteet liittyvät sekä pieniin että suuriin
tapahtumiin.
Luotettava kumppani auttaa
Projektipäällikkömme auttaa
kokonaisuuden hallinnassa. Hän
määrittelee yhdessä kanssanne
ne tapahtuman osa-alueet, jotka

halutaan ulkoistaa. Laadimme
puolestanne tarvittavat ilmoitukset
ja dokumentit. Toimimme tiiviissä
yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Palvelujen ja
turvallisuustekniikan lisäksi paikalle
saadaan kauttamme tarvittavat aidat,
liikennemerkit tai vaikkapa paloauto ja
ambulanssi miehistöineen.
Raportoimme ja kehitämme
Toimitukseemme kuuluu selkeä kirjallinen raportointi tapahtuman jälkeen.
Raporttiin voidaan sisällyttää tapahtuman tilannekeskuksen lokitiedot yksittäisiä järjestyksenvalvojien toimenpiteitä myöten. Arvioimme toiminnan
onnistumista kokonaisuutena ja
teemme konkreettisia esityksiä sen
kehittämiseksi seuraavaa kertaa
varten.

Millaisia turvallisuuspalveluja onnistuneeseen tapahtumaan
voi liittyä? Ole hyvä ja käännä sivua!
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www.securitasevents.fi
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Oikeilla palveluilla onnistunut tapahtuma

1.

Turvallisuusprojektointi: Tapahtuman
turvallisuuden managerointi, kuten pelastus-/turvallisuussuunnitelman ja muiden
turvallisuusdokumenttien laatiminen sekä
sidosryhmäyhteistyö.

3.

Tilannekeskus: Johtokeskus, jolla on
palvelunumero. Keskus johtaa viestiliikennettä, ohjeistaa toimintoja, ylläpitää lokia
toimenpiteistä ja on yhteys viranomaisiin.
Keskuksesta palvellaan sidosryhmiä tarvittaessa myös ennen ja jälkeen tapahtuman.

5.

2.

Turvallisuuspäällikköpalvelu: Tapahtuman turvallisuustoimintojen johtaminen
paikan päällä.

4.

Turvallisuustyönjohto: Johtaa
tapahtuman turvallisuus- ja tukipalveluja
tukeutuen tarvittaessa projektipäällikköön, tilannekeskukseen tai tuotannon
vastuuhenkilöön.

6.

13.

Aidat ja opasteet: Toimitetaan tapahtumiin osana palvelujamme yhteistyökumppaneidemme kautta.

15.

Kongressipalvelut: Yhtiökokouksille ja
yritystilaisuuksille erikseen räätälöityä korkean profiilin palvelua, jossa yhdistyvät
tarpeen mukaan tapahtuma- ja vartiointipalvelut. Vartiointipalvelut tuottaa 		
Securitas Oy.

17.

Järjestyksenvalvonta: Järjestyksenvalvojakortin omaavat järjestyksenvalvojat,
jotka työskentelevät tapahtuma-alueella
tai siihen suoraan liittyvillä alueilla.

Liikenteenohjaus: Liikenteen
ohjaaminen tapahtuman turvallisuusjohdon alaisuudessa.

Arvokuljetuspalvelu: Käteisen rahan
kuljettaminen ja välisäilytysjärjestelyt
vakuutusyhtiöiden hyväksymällä kalustolla arvokuljettamiseen koulutetun henkilöstön toimesta. Palvelun tuottaa 		
Loomis Suomi Oy.

7.

8.

19.

Vaatesäilytyspalvelu: Tapahtuma-aikaisen vaatesäilytyksen hoitaminen, johon
voidaan lisätä esimerkiksi tapahtuman
infopisteen toiminnot.

9.

Tapahtuma-avustajapalvelu: Erikseen
sovittavat muut tapahtumaan liittyvät
palvelut, kuten erilaiset vastaanotto- ja
opastuspalvelut.

11.

ID-palvelu: Tunnistus-/ henkilökorttien
tuottaminen etukäteen tai paikan päällä.

Ensiapupalvelu: Ensiapukoulutettu ja
tarvittavin ensiapuvälinein varustettu
henkilökunta. Kauttamme on saatavissa
myös lääkäri-, ambulanssi- ja sairaankuljetuspalvelut.

14.

Tapahtumavartiointi: Rakennus- ja
purkuaikana sekä tapahtuman ulkopuolisena aikana suoritettavaa vartiointia.
Palvelun tuottaa Securitas Oy.

16.

Henkilösuojauspalvelu: Henkilön koskemattomuuden suojaaminen esimerkiksi
tapahtuman, kuljetuksen ja majoituksen
aikana erikoiskoulutetun henkilöstön
toimesta. Palvelun tuottaa Securitas Oy
Erikoisturvapalvelut.

18.

Järjestyksenvalvonta majoitus- ja
ravitsemisliikkeessä : Järjestyksenvalvojakortin omaavat järjestyksenvalvojat.

Tekninen tapahtumaturvallisuus: 		
Siirrettävät kameravalvonta-, kulunvalvonta-,
ajoneuvoportti- ja turvatarkastuslaitteistot.

10.

Turvatarkastus: Asiakkaiden satunnainen tai täydellinen turvatarkastus.
Tarkastusta voidaan tehostaa läpivalaisulaitteilla ja metallinilmaisimilla.

12.

Kalusto: Oma riittävä, ajan- ja tarpeenmukainen kalusto palvelutuotannon
tueksi pieniin sekä suuriin tapahtumiin.

Rakennamme palvelut profiilitoiveidenne mukaisesti. Valitsemme tapahtumiinne parhaiten soveltuvat henkilöt ja koulutamme heidät tehtäviinsä. Lähtökohtaisesti kaikilla työntekijöillämme on entuudestaan turvallisuusalan koulutus.
Securitas Events panostaa palvelun lisäksi myös henkilöstöön ja riskinhallintaan. Vakuutusturvamme kattaa toimintaamme liittyvät riskit ja henkilöstömme on vakuutettu työtehtävissään. Vastuullisena toimijana huolehdimme kaikista
meille kuuluvista työnantaja- ja muista velvoitteista. Toiminnallamme on ISO 9001 –laatusertifikaatti.
Toivomme, että voimme palvella onnistuneesti myös Teitä - tapahtumissa, viihdekeskuksissa sekä majoitus- ja 		
ravitsemisliikkeissä.
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Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluja
tarjoava yritys ja alan valtakunnallinen yhteistyökumppani. Tuotamme monipuolisia, laadukkaita
ja yksilöllisesti räätälöityjä palveluja yrityksille,
yhteisöille, julkiselle sektorille sekä kodeille.
Toimimme lähellä asiakasta. Osaavaa henkilökuntaamme ohjaavat Securitaksen perusarvot:

SECEV001

rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus.

Securitas Events Oy
PL 93
00521 Helsinki
Käyntiosoite:
Elimäenkatu 30
Puh. vaihde 020 4911
palvelumyynti@securitasevents.fi
www.securitasevents.fi

