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Kaupunginjohtajan puhe kansainvälisen Toxi Triage -moniviranomaisharjoituksen päivätilaisuudessa 
22.5.2019  
 
 
 

Tervetuloa Mikkeliin! 
 
 

Harjoituspaikka, Mikkelin Hallitustori on kaupunkimme keskipiste. Ske-

naario suuronnettomuudesta, joka tapahtuu näinkin vilkkaalla paikalla, 

on tietysti kauhukuva, jonka kaltaisen tilanteen emme halua koskaan 

konkretisoituvan. Kuitenkin ainoa keino minimoida mahdolliset riskit on 

ennakoida, harjoitella ja varautua erilaisiin tilanteisiin. 

Olemme iloisia, että kaupunkimme on valikoitunut kansainvälisen Toxi 

Triage -hankkeen harjoituspaikaksi ja uskomme, että Mikkeli on harjoi-

tukselle hyvä testialusta. Meillä on jo valmiiksi hyvin tehokas viranomai-

syhteistyö ja olemme profiloitumassa turvallisuusalan ja varautumisasi-

antuntemuksen paikkana – asiaan toki vaikuttavat sellaiset seikat, kuten 

Etelä-Savon pelastuslaitoksen pääpaikkana toimiminen ja se, että Kar-

kialammella sijaitsee Maavoimien esikunta. 

Harjoitus tuo Mikkelille näkyvyyttä sekä valtakunnallisesti että kansain-

välisesti. Tähänkin harjoitukseen olemme varsin sopivan kokoinen. Tori 

ja sen ympäristö ovat helposti hallittavissa ja suljettavissa harjoitusta 

varten ja harjoitukseen luonnollisella tavalla linkittyvä keskussairaala on 

vain muutaman kivenheiton päässä.  

Harjoitukseen valmistautuminen on lisännyt kaupungissa toimivien vi-

ranomaisten asiantuntemusta, kokemusta ja kykyä käsitellä itseään osa-

na kansainvälisiä kuvioita. Kaikkea opittua pystytään nyt hyödyntämään. 

Kun käytössä on mahdollisimman laaja näköala, on toimintavalmius kun-

nossa ja tosipaikan tullen voimme kaikki olla varmoja, että viranomaiset 

osaavat työnsä, tiedostavat velvollisuutensa ja toisaalta kiinnittävät har-

joituksen myötä huomiota niihin seikkoihin, joita voimme vielä kehittää 

nykyistä paremmaksi.  

Vielä kerran toivotan teidän sydämellisesti Mikkeliin tutustumaan alueen 

moniviranomaisyhteistyöhön ja osaamiseen.  

 

Ladies and gentlemen, welcome to Mikkeli! 
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I’m really glad that our city is hosting this international exercise. The 

market square is a good place for this kind of event – it is not too big or 

too small. And the hospital, which will be a part of exercise, is quite near.  

A scene, which will take place in the center of the city, is horrifying, but it 

is necessary to prepare for misfortunes like this one today. The Finnish 

authorities will maintain their abilities to do the right things when hu-

man lives are in danger. 

Toxi Triage has increased the professional knowledge of our authorities. 

Our fire department and medical health care persons are having valuable 

experience of international affairs. I’m sure that everything we all learn 

from each other will be something very important in the future. 

My dear guests, with these words I would like you to enjoy your staying 

here in Mikkeli!  

Thank you and let’s have a successful day. 

 


