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K2 ENTERTAINMENT OY / BLOCKFEST 
 

 

Turvallinen ja vastuullinen työskentely Blockfest 2022 -festivaalilla 

 

Tapahtuma-alueet ovat haastavia ja mahdollisesti vaarallisia paikkoja työskennellä.  

Kaikkien kohteessa työskentelevien tulee noudattaa turvallisia ja vastuullisia työtapoja ja toimia 
yhteistyössä K2 Entertainment Oy:n (jäljempänä ”Festivaali”) kanssa turvallisen työympäristön 
saavuttamiseksi.   
 
Tämä dokumentti sisältää perustason turvallisuusohjeet kohteessa työskentelyyn.  
Dokumentti tulee lukea huolellisesti ja kaikkia sen ohjeistuksia tulee noudattaa.   
 

Ole proaktiivinen ja auta apua tarvitsevia.  

 
Mikäli huomaat puutteita tai turvallisuusriskejä sähkötöissä, rakenteissa, työkoneissa, 
elektroniikassa, suojaimissa, opasteissa, alueiden rajauksissa tai työturvallisuudessa, ilmoita siitä 

esihenkilöllesi tai Festivaalin edustajalle.  

 
 

KAIKKI TYÖ ON SUORITETTAVA TURVALLISESTI. 

 

 

ENNEN TYÖSKENTELYÄ 

 

• Heijastavaa liiviä tulee käyttää kaikkina aikoina rakennuksen ja purun aikana.  

 

• PPE (henkilökohtaiset suojavälineet, kuulonsuojaus) – soveltuvia suojavälineitä ja 

vaatetusta tulee käyttää työn luonteen vaatimalla tavalla – mukaan lukien soveltuvat 

jalkineet (turvakengät). 

 

• Henkilökunnalla ja työntekijöillä tulee olla työn suorittamiseen alueella soveltuva 

akkreditointi (passi), joka on näytettävä aina pyydettäessä. 

 

• Kaikille työntekijöille voidaan saapumisen yhteydessä suorittaa turvatarkastus.  

Kiellettyjen esineiden haltijoiden sisäänpääsy voidaan evätä.  

 

• Työskentely tai ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena on 

kiellettyä.  
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• Tutustu saapuessasi työympäristösi hätäpoistumisteihin ja alkusammutuskalustoon.  
 

• Varmistu riittävästä nesteytyksestä ja säätilalta suojautumisesta 

 
• Nimikoi (nimi, puhelinnumero, yritys) henkilökohtaiset reppusi / laukkusi / salkkusi 

selkeästi ennen työvuoron aloittamista 
 

 
 

TYÖSKENTELYN AIKANA 
 

• Nopeusrajoitus Festivaalin alueella on 10 km/h kaikilla ajoneuvoilla. 

 

• Noudata varovaisuutta ja tarkkaile jalankulkijoita tai pyöräilijöitä kuljettaessasi koneita 

Festivaalin alueella - huolehdi tarvittaessa opastajasta, mikäli näkyvyytesi on rajattu.  

Noudata erityistä varovaisuutta alueilla, joiden läheisyydessä kulkee kevyen liikenteen 

väylä.  

 

• Matkustajia ei saa kuljettaa koneiden sellaisissa osissa, jossa kuljetus ei ole 

tarkoituksenmukaista eikä sallittua; kuten trukin piikkien päällä. Avaimia ei tule jättää 

valvomattomiin ajoneuvoihin ja moottorit tulee sammuttaa, kun ajoneuvoa ei käytetä.   

 

• Koneita (mukaan lukien trukit, kurottajat ja muut vastaavat) saa kuljettaa vain soveltuvan 

luvan tai pätevyyden haltija.   

 

• Kaikenlaisten drone -lennokkien käyttö alueella on kiellettyä kaikkina aikoina.  

 

• Tupakointi (mukaan lukein sähkötupakka) on kiellettyä kaikissa suljetuissa tiloissa, 

teltoissa, koneissa, ajoneuvoissa ja räjähdysherkkien materiaalien läheisyydessä.  

 

• Kaikki korkealla suoritettava työ tulee olla vaaditulla tavalla suunniteltu ja toteutettu 

kulloiseenkin työhön pätevän henkilön toimesta. 

 

• Kypärää tulee käyttää tilanteissa, joissa on päähän kohdistuvan onnettomuuden tai 

vamman riski; kuten aina, kun henkilön pään yläpuolella suoritetaan työtä. 

 

• Varmistu maanpinnan alapuolella sijaitsevista teknisistä järjestelmistä ennen alueella 

suoritettavaa työtä. 

 

• Hätäpoistumistiet, hätäpoistumiseen liittyvät kyltit ja alkusammutuskalusto on pidettävä 

esteettömänä kaikkina aikoina.  

 

• Vain valtuutettu henkilö saa kytkeä tai irrottaa tapahtumapaikan sähkö-, kaasu-, 
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paineilma-, vesi- tai muita liitoksia. 

 

• Älä julkaise verkossa/sosiaalisessa mediassa mitään toteutuksen kannalta epäkorrektia, 

kriittistä tai salattua materiaalia, kuten tietoa/kuvia passeista, virka-asuista, aidoituksista, 

porteista, turvatarkastuksista tai mistään, joka saattaa vaarantaa tapahtuman 

turvallisuuden.  

 

ENSIAPU & ONNETTOMUUDET 
 

• Ensiapu on saatavilla tapahtumapaikalla rakennuksen, esityksen ja purun aikana.  

Ensiavun tavoitat alueesi vartijan tai järjestyksenvalvojan kautta kaikissa tilanteissa.  

 

• Kaikki onnettomuudet, tapaturmat tai ’läheltä piti’ -tilanteet tulee viipymättä raportoida 

Festivaalin tuotantopäällikölle. 

• Ilmoita Festivaalin turvallisuusorganisaatiolle tai Festivaalin henkilökunnalle, mikäli 

havaitset epäilyttäviä tai muulla tavoin poikkeavia esineitä tai henkilöitä Festivaalin 

alueella. 

 

HENKINEN TURVALLISUUS JA ARVOT 

 

• Olemme kaikki samanarvoisia.  

Festivaalilla –sen rakennuksessa, tapahtuman aikana tai purussa – ei ole tilaa syrjinnälle, 

rasismille tai minkäänlaiselle epäasialliselle käytökselle.  

 

• Ilmoita havaitsemastasi epäasiallisesta käytöksestä, syrjinnästä tai ahdistelusta viipymättä 

festivaalin henkilökunnalle tai järjestyksenvalvojille ja seiso rohkeasti uhrin puolella.  

 

YMPÄRISTÖ 
 
• Varmistu viheralueiden rajoituksista ennen koneiden käyttö viheralueilla tai niiden läheisyydessä 

 
• Ilmoita viheralueille aiheutuneista vahingoista välittömästi vahingon jälkeen 

 

• Kaikki roskat ja jätteet tulee toimittaa niille varattuihin jäteastioihin tai muutoin toimittaa 

pois työmaalta. Mahdolliset öljyvuodot tai muut vaaralliset materiaalit tulee saattaa 

viipymättä Festivaalin tietoon ja siivota välittömästi asiaankuuluvalla tavalla, jotta 

mahdolliset paloturvallisuuteen, liukastumiseen tai myrkytykseen liittyvät riskit vältetään.  
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