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SAFE Asset Group

Vertailututkimus kauppakeskusten ja messujen
koronaturvallisuuskäytännöistä
−
−

−

SAFE Asset Group on kaupallisten tilojen turvallisuuteen erikoistunut
kansainvälinen sertifiointi- ja konsultointiyritys.
SAFE Asset Group toteutti vertailututkimuksen messualan suomalaisen
kattojärjestön Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n toimeksiannosta keväällä
2021.
Tutkimuksessa kartoitettiin ja verrattiin kauppakeskusten
koronaturvallisuuskäytäntöjä messujen vastaaviin käytäntöihin.

Tutkimuksen toteutustapa
SAFE Asset Group huomioi vertailututkimuksessaan alan parhaat kansainväliset
käytännöt, paikallisen lainsäädännön, WHO:n ohjeistukset sekä oman kokemuksensa
yli 450 kaupallisen tilan turvallisuusauditoinneista COVID-19-riskien osalta.
Tutkimus toteutettiin vertaamalla Messukeskus Helsingin ja kauppakeskus Mall of
Triplan koronaturvallisuusohjeistuksia ja -käytäntöjä. SAFE Asset Group on COVID-19sertifioinut molemmat kaupalliset tilat kevään 2021 kuluessa, joten sillä oli jo
entuudestaan kattava, ajantasainen tuntemus molemmista toimijoista.
Vertailu toteutettiin samoin kriteerein, joiden perusteella SAFE Asset Group myöntää
COVID-19-sertifikaattinsa. Siten vertailu kattoi ohjeistukset, johtamisen ja viestinnän,
tilojen ja varusteiden turvavälimerkinnät ja hygienian, tavarantoimittajien,
näytteilleasettajien ja henkilökunnan turvallisuusosaamisen ja toimenpiteet,
viranomaisohjeistusten noudattamisen sekä muut koronaviruksen torjuntaan liittyvät
olennaiset toimenpiteet.

SAFE Asset Groupin vertailututkimus osoittaa, että:
−

−

−

−

Suomalaiset messu- ja tapahtumajärjestäjät pystyvät varmistamaan
tapahtumiensa turvallisuuden ja minimoimaan koronariskit samoin käytännöin
kuin kauppakeskukset.
Suomalaiset messu- ja tapahtumajärjestäjät omaavat asianmukaiset
ohjeistukset ja käytännöt tapahtumien turvalliseen avaamiseen ja tuntevat
voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja -vaatimukset.
Suomalaiset messu- ja tapahtumajärjestäjät ovat osoittaneet noudattavansa
sekä paikallista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistuksia että alansa parhaita
kansainvälisiä käytäntöjä ja standardeja.
Suomalaiset messu- ja tapahtumajärjestäjät ovat valmistautuneet
perusteellisesti tapahtumien turvalliseen ja vastuulliseen avaamiseen
tukeakseen siten suomalaisen elinkeinoelämän toipumista.

Vertailussa esiin nousseet lisävahvuudet messujen koronaturvallisuuskäytännöissä
verrattuna kauppakeskuksiin:
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Suomalaisten messu- ja tapahtumajärjestäjien riskienhallintasuunnitelmat ja
käytännön mahdollisuudet koronariskien torjuntaan ovat käytännössä kattavammat
kuin kauppakeskusten tai muiden yleisölle avointen tilojen. Havainto perustuu näihin
seikkoihin:
−

−

−

Messuilla ja näyttelyissä toimintaympäristö on täysin tapahtumajärjestäjän
operatiivisen valvonnan alaista ja järjestelyt on tehty yksinomaan
tapahtuman toteuttamista silmällä pitäen.
Messujen ja näyttelyjen suunnittelu- ja valmistelujänne on vähintään 3-12
kuukautta, mikä mahdollistaa kattavan riskienhallinnan ja perusteellisen
suunnittelun (esim. liikennejärjestelyt, kulkujärjestelyt ja turvavälien
varmistaminen ruuhkaisilla paikoilla, opastus etc.)
Koska tapahtumissa on mahdollista ottaa käyttöön ennakkorekisteröityminen
ja hyväksymismenettely kävijöille, messukeskuksilla on lisäksi seuraavat edut:
o kävijämäärän rajoittaminen tarvittaessa
o tieto siitä miltä alueilta tai mistä maista kävijöitä on saapumassa
o sisäänpääsyn tai suosituimmille ohjelma-alueille tai esityksiin pääsyn
porrastaminen
o suosituimpien esitysten hybriditoteutus
o mahdollisuus koronatodistuksen tai negatiivisen koronatestituloksen
käyttöönottoon sisäänkäynneillä (mikäli käytäntö on Suomessa
sallittua)
o kävijöille voidaan lähettää terveysturvallisuutta edistävää
ennakkoinformaatiota sekä tieto mahdollisista altistumisista
o mahdollisuus ennakoivien terveyskyselyjen tekemiseen.

SAFE Asset Groupin vertailututkimuksen mukaan suomalaiset messu- ja
tapahtumajärjestäjät täyttävät kaikki liiketoiminnan avaamisessa vaadittavat
kansainväliset standardit ja paikallisen lainsäädännön vaatimukset, ja niillä on
koronariskien hallintaan selkeät, tarkoin määritellyt menettelytavat ja
turvallisuusohjeistus.
Nykyiset turvatoimet puoltavat tapahtumien avaamista ja ovat mitoitukseltaan
täysiin riittävät koronariskien torjumiseen.

