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Kulttuurikellarilla noudatetaan tartuntatautilain 58 c pykälän mukaisia 
hygieniakäytäntöjä sekä Avin ja Sosterin antamia ohjeistuksia riittävän 
etäisyyden säilyttämisestä. Koronaviruksen leviämisen ehkäisy huomioidaan 
Kulttuurikellarilla seuraavin keinoin: 
 

YLEISTÄ 

- Kulttuurikellarin yleisökapasiteettia on rajoitettu. Yleisöä otetaan saliin korkeintaan 

95 henkilöä, jokaiselle osoitetaan istumapaikka. Tämän lisäksi esiintyjiä ja 

henkilökuntaa voi olla salissa samanaikaisesti korkeintaan 15 henkilöä. Yhteensä 

salissa voi olla kerrallaan 110 henkilöä, joka on vajaa puolet salin 

normaalikapasiteetista. 

- Kiinteässä katsomossa on käytössä vain joka toinen katsomorivi ja pöytäpaikkoja on 

vähennetty. Salissa on useita käsien desinfiointipisteitä. 

- Esiintyjille järjestetään tarvittaessa kulku suoraan Kalmarinkadulta 

esiintymislavalle. 

- Saliin kulkua ja sieltä poistumista voidaan väljentää hyödyntämällä kahta 

sisäänkäyntiä. Salin kulkureitit pidetään vapaana, osa on poistettu käytöstä lisätilan 

saamiseksi. 

- Kulttuurikellarilla on yleisön käytössä kolme erillistä WC-tilaa, joissa yhteensä 

seitsemän WC-istuinta. Yksi näistä on inva-WC. Lisäksi henkilökunnan ja 

esiintyjien käytössä on kaksi WC-tilaa. 

 

KULTTUURIKELLARI VASTAA 

- Tilojen siivousta on tehostettu ja kosketuspinnat desinfioidaan ennen jokaista 

tapahtumaa.  

- Tiloissa on useita käsien desinfiointipisteitä 

- Asiakkaita ohjeistetaan turvalliseen käyttäytymiseen erilaisin opastein ja 

henkilökunta neuvoo tarvittaessa 

- Henkilökunta ja tapahtumien järjestyksenvalvojat käyttävät hengityssuojaimia 

- Kulttuurikellarilla seurataan tilannetta ja ohjeistusta päivitetään Sosterin ja AVI:n 

antamien suositusten ja määräysten mukaan 

 

TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄ VASTAA 

- Tapahtumajärjestäjä voi myydä / luovuttaa lippuja max. 95 kpl. Esiintyjien ja 

henkilökunnan yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 15 henkilöä mukaan lukien 

järjestyksenvalvoja ja ravintolan työntekijä. 

- Tapahtumanjärjestäjä kerää kävijöiden yhteystiedot mahdollista virukseen liittyvää 

jatkotiedottamista varten. Tietojen antaminen on kuitenkin kävijälle vapaaehtoista. 



   

- Kulttuurikellari velvoittaa tapahtumanjärjestäjän huolehtimaan lavatekniikan 

desinfioinnista käytön jälkeen. Tähän lukeutuu mm. mikrofonit, pianon 

koskettimet, digimikserit, nuottitelineet ym. lavatarpeisto. Desinfiointiaineet ja -

välineet ovat talon puolesta. Esiintyjille suositellaan henkilökohtaisen lavatekniikan 

käyttöä mahdollisuuksien mukaan, esim. mikrofonit.   

- Tapahtumanjärjestäjä lähettää ulkomaalaisista maahantulijoista etukäteen 

Sosteriin nimilistan (nimi, yhteystiedot, mistä maasta tulee ja tulopäivä) ja tiedon 

siitä, miten ulkomaalaiset matkustavat rajalta Savonlinnaan 

(tartuntatauti@sosteri.fi). Ulkomaalaiset maahantulijat käyvät koronatestissä 

rajalla (tai ovat käyneet kotimaassa matkalle lähtiessä), jonka jälkeen 3 vrk 

karanteeni ja toinen testi aikaisintaan 72 tuntia maahan tulosta. 72 tunnin testi 

varataan osoitteesta finentry.fi. Testauspaikka on Savonlinnan Terveystalolla ja testi 

on maahantulijoille maksuton. Mikäli maahantulija esittää pätevän todistuksen alle 

6 kk aiemmin sairastetusta koronasta, ei karanteenia ja testiä tarvita.  

 

SUOSITUKSET TAPAHTUMAAN TULIJALLE 

- Osallistujille suositellaan Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa sekä maskien 

käyttöä tapahtumissa 

- Tapahtumaan tultaessa ja sieltä poistuessa käytetään käsidesiä 

- Tapahtumaan ei saa tulla sairaana  

- Osallistujia suositellaan ostamaan lippu tapahtumaan verkosta ja käyttämään 

lähimaksua paikan päällä 

 

RAVINTOLASSA 

- Jokaiselle asiakkaalle on varattu istumapaikka ja pöytätaso ja kulku ravintolassa on 

tehty mahdollisimman helpoksi ja väljäksi. Kalusteet on sijoitettu turvavälit 

huomioiden. 

- Tiskin edessä on jonotusmerkit ja asiakkaita muistutetaan säilyttämään turvavälit 

- Ravintola toteuttaa tilaustarjoilut ohjeistuksia noudattaen ja huolehtii 

turvallisuudesta kattausten esillepanossa.  

- Ravintolan henkilökunta käyttää hanskoja, jos koskee käsin elintarvikkeisiin 

- Ravintolan asiakaspaikkamäärää on vähennetty turvavälit huomioiden 38:aan 

- Henkilökunta pitää riittävän etäisyyden asiakkaisiin 

- Ravintolassa on useita käsien desinfiointipisteitä ja käsien desinfioinnista 

muistutetaan opasteilla 

- Tasoja ja kosketuspintoja desinfioidaan useita kertoja päivässä 

- Ravintolassa suositaan kortti- ja lähimaksua 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kulttuurikellarin turvallisuusvastaava, Juha Niskanen, puh. 044 799 1103 

Kellarin ravintola / Kulttuurihanat ay, Vesa Filppula, puh. 044 237 6457 
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