
KIELLETYT ESINEET

Lemmikit ja muut eläimet, 
pois lukien opaskoirat

Nesteet, suihkeet ja geelit yli 
100 ml määrissä
Juomat, esim. alkoholi, olut, 
virvoitusjuomat, vesi
Juomapullot, termospullot
Lasipullot (poislukien 
nestemäinen lasipullossa oleva 
lääkeannos max. 100 ml)

Työkalut, monitoimityökalut MoottoripyöräkypärätTeltat, plakaatit, spraymaalit 
tai mikä tahansa muu esine 
jolla voidaan osoittaa mieltä tai 
vahingoittaa rakenteita tai ihmisiä

Lastenvaunut, -rattaat

Lipputangot tai muut metalliset 
tai vastaavaa kovaa materiaalia 
olevat tangot  jotka ovat yli 
metrin (1 m) pituisia

Paperirullat, wc-paperirullat, 
kuittirullat, konfetit ja vastaavat

Kaikki liput, paitsi FIBA 
EuroBasket 2017 tapahtumaan 
osallistuvien maiden viralliset 
kansallisliput

Räjähteet, soihdut, savut, 
savupommit

Syttyvät/räjähtävät aineet, 
liuokset, kaasut tai vastaavat 
aineet, mukaan lukien 
ilotulitteet

Turvatarkastukseen 
soveltumattomat liian isot 
esineet

Vaaralliset ja syövyttävät 
aineet

Huumausaineet tai 
huumausaineilta näyttävät 
aineet

Videokamerat riippumatta 
mallista, koosta, ominaisuuksista, 
käyttötarkoituksesta tai laadusta.

Irto-objektiivit, kolmijalat tai 
vastaavat tuet, selfietikut.  
Voit kuvata ammattimaisilla 
välineillä vain mikäli olet 
akkreditoitunut työtehtäviin 
virallisen median edustajaksi.

Polkupyörät, potkulaudat, 
rullalaudat tai -luistimet

Radiopuhelimet, häirintä- 
laitteet ja taajuusskannerit

Yksityiset langattomien 
verkkojen jakajat tai vastaavat 
sekä reitittimet (älypuhelimet 
ja vastaavat ovat sallittuja 
mutta niiden jako-ominaisuuksia 
ei saa käyttää jaetun verkon 
muodostamiseksi)

Laserosoittimet ja strobovalot

Veitset, puukot tai vastaavat 
teräaseet, kuten linkkuveitsi 
sekä kansallispukuun kuuluvat 
veitset Vahingoittamiseen 
tarkoitetut välineet kuten 
pamput, teleskooppipamput, 
kääntöveitset, teroitetut 
kammat, muunnellut vyönsoljet, 
irralliset terät ja vastaavat
Esineet, jotka muistuttavat 
kiellettyjä esineitä kuten 
leikkiaseet, tekoräjähteet,  
ilma-aseet ja vastaavat
Kaasuaseet kuten 
kyynelkaasut, pippurisumutteet 
ja vastaavat

Tuliaseet ja ammukset, 
myös leikkiaseet, aseiden osat 
tai mikä tahansa osa, jota 
voidaanepäillä tuliaseen osaksi

Yli 25 l vetoinen laukku tai 
reppu (laukun tai repun tulee 
mahtua katsomossa istuimen 
alle)

Metsästystorvet, ilmatorvet, 
paineilmatorvet, megafonit, 
vuvuzelat, pillit ja vastaavat

Pallot, mailat, frisbeet ja 
vastaavat heitettävät esineet Kaikki muut 

mainitsemattomat esineet, 
aineet tai toimet, joilla 
voidaan aiheuttaa vaaraa 
tai vahinkoa tapahtuman 
turvallisuudelle, yleisön 
terveydelle, yleiselle 
järjestykselle ja/tai FIBA:n, 
järjestäjän tai tapahtuma-
areenan maineelle

Suuret määrät ruokaa - 
yksittäinen eväsleipä tms. 
on sallittua viedä mukanaan 
peliareenalle.

Tässä esitetyt esineet ovat kiellettyjä esineitä FIBA EuroBasket 2017 peliareenoilla. Henkilöä jonka 
hallusta turvatarkastuksessa tavataan jokin näistä kielletyistä esineistä ei päästetä tapahtumaan 
sisään sekä mahdollisesti hänet luovutetaan viranomaisten haltuun jatkotoimenpiteitä varten.


