
Kulttuurikellarin 

COVID-19 TIEDOTE 

4.12.2020 

Kulttuurikellarilla toteutetaan koronavirustilanne 
huomioon ottaen seuraavat toimet: 

RAVINTOLASSA 

- jokaiselle asiakkaalle on varattu istumapaikka ja pöytätaso 

- kulku ravintolassa on tehty mahdollisimman helpoksi ja väljäksi 

- tiskin eteen on merkitty jonotusmerkit oranssein teipein ja asiakkaita 
muistutetaan säilyttämään turvavälit 

- myös kalusteet on sijoitettu siten, että väljyys säilyy eikä tungoksia synny 

- seurueiden välille turvataan mahdollisuus pitää 1–2 metrin etäisyys 

- ravintolan asiakaspaikkamäärä on normaalista poiketen 37, jota 

pienennetään edelleen silloin, kun tilassa järjestetään esityksiä 

- henkilökunta huomioi työssään riittävän etäisyyden asiakkaisiin 

- mahdollisuus käsien desinfiointiin on näkyvästi useassa kohtaa ja siihen 

ohjeistetaan myös opastein 

- tasoja ja kosketuspintoja desinfioidaan useasti päivän aikana 

- ravintolassa suositaan korttimaksua 

TAPAHTUMISSA 

- Kulttuurikellarin sali on anniskelualuetta ja näin ollen tapahtumissa pätee 

kaikki samat ohjeet kuin ravintolassakin 

- Avin 4.12. voimaan astuvan määräyksen mukaisesti yleisötilaisuuksissa 

voi olla korkeintaan 20 henkilöä. Määräys on voimassa 1.1.2021 asti. 

- tapahtumajärjestäjä on velvollinen keräämään kävijöiltä yhteystiedot 

mahdollista jatkotiedottamista varten, mikäli virustilanne toimia edellyttää 

- koko katsomoalue on käytössä, kiinteästä katsomosta on poistettu 

käytöstä joka toinen katsomorivi, muut paikat on sijoiteltu seurueittain 

- pöytäpaikkoja on vähennetty ja irtotuolit on poistettu kulkureiteiltä 



Kulttuurikellarin turvallisuusvastaava 

Juha Niskanen 

044 799 1103 

Kellarin ravintola / Kulttuurihanat ay 

Vesa Filppula 

044 237 6457 

- esiintyjille järjestetään tarvittaessa kulku suoraan Kalmarinkadulta 

esiintymislavalle 

- kulkua saliin ja sieltä pois on mahdollista väljentää hyödyntämällä  

tapahtumissa kahta sisäänkäyntiä 

- tapahtumajärjestäjiä ja esiintyjiä suositellaan käyttämään mahdollisuuksien 

mukaan omaa henkilökohtaista lavatekniikka, kuten mikrofoneja 

- Kulttuurikellari velvoittaa tapahtumajärjestäjää huolehtimaan lavatekniikan  

tarvittavasta desinfioinnista käytön jälkeen, tähän lukeutuu mm. 

mikrofonit, pianon koskettimet, digimikserit, nuottitelineet ym. 

lavatarpeisto, desinfiointiainetta ja -välineistö vapaasti käytettävissä 

Kulttuurikellarilla 

- ravintola toteuttaa tilaustarjoilut kaikkia ohjeistuksia noudattaen ja 

huolehtii kattausten turvallisesta esillepanosta ja annostelusta 

- kulkureitit saliin pidetään vapaana ja osa on poistettu käytöstä lisätilan 

saamiseksi 

- salin sisäänkäynnin yhteydessä on käsien automaattinen desinfiointilaite, 

jonka on Kulttuurikellarin käyttöön lahjoittanut Mac Ltd. 

- tilojen siivousta on tehostettu ja kosketuspinnat desinfioidaan jokaisen  

tapahtuman välissä 

LISÄKSI 

- Savonlinnan Kulttuurikellari ry:n hallitus on päättänyt sallia Kulttuurikellarin  

salissa useamman samasisältöisen tapahtuman järjestämisen yhdellä  

vuokrahinnalla 

- salivarauksen peruutusaika on toistaiseksi 2 viikkoa, normaalin 4 vkon sijaan.  

   Asiaa tarkastellaan uudelleen tammikuun 2021 lopussa. 

- Kulttuurikellarilla ohjeistetaan asiakkaita paikan päällä erillisin, näkyvin 

opastuksin, minkä lisäksi myös henkilökunta neuvoo tarvittaessa 

- ravintolan henkilökunta ja tapahtumien järjestyksenvalvojat käyttävät 

harkintansa mukaan ja tarvittaessa hengityssuojaimia 

- Kulttuurikellarilla seurataan tilannetta ja ohjeistusta päivitetään THL:n ja 

OKM:n antamien ohjeiden mukaan 

Lisätietoja: 


