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     19.5.2021 

 

Kulttuurikellarin Sali on suljettu 30.6.2021 asti. Kellarin ravintola 

palvelee rajoitetulla asiakaspaikkamäärällä. Kokoontumisrajoituksissa 

noudatetaan AVI:n ja Sosterin antamia määräyksiä ja suosituksia. 

 

Huomioithan muut asiakkaat ja henkilökunnan noudattamalla näitä ohjeita: 

- älä tule kipeänä 

- muista turvavälit ja käsihygienia 

- suosittelemme kasvomaskin käyttöä 

 

Koronavirustilanne huomioidaan Kulttuurikellarilla seuraavin keinoin: 

 

RAVINTOLASSA 

- jokaiselle asiakkaalle on varattu istumapaikka ja pöytätaso 

- kulku ravintolassa on tehty mahdollisimman helpoksi ja väljäksi 

- tiskin edessä on jonotusmerkit ja asiakkaita muistutetaan säilyttämään 

turvavälit 

- kalusteet on sijoitettu turvavälit huomioiden 

- ravintolan asiakaspaikkamäärää on pienennetty 25:een 

- henkilökunta pitää riittävän etäisyyden asiakkaisiin 

- ravintolassa on useita käsien desinfiointipisteitä ja käsien 

desinfioinnista muistutetaan opasteilla 

- tasoja ja kosketuspintoja desinfioidaan useita kertoja päivässä 

- ravintolassa suositaan korttimaksua 

 

TAPAHTUMISSA 

- Kulttuurikellarin Sali on anniskelualuetta, joten ohjeistus on sama kuin 

ravintolassakin 

- yleisökapasiteettia on rajoitettu. Yleisöä otetaan saliin AVI:n voimassa 

olevien rajoitusten sallima määrä. Tapahtuman luonne ja esiintyjämäärä 



   

vaikuttaa asiakaspaikkamäärään. Asian voi vahvistaa Kulttuurikellarin 

turvallisuusvastaavalta 

- tapahtumanjärjestäjä on velvollinen keräämään kävijöiden yhteystiedot 

mahdollista virukseen liittyvää jatkotiedottamista varten 

- kiinteässä katsomossa on käytössä vain joka toinen katsomorivi ja 

pöytäpaikkoja on vähennetty 

- esiintyjille järjestetään tarvittaessa kulku suoraan Kalmarinkadulta 

esiintymislavalle 

- saliin kulkua ja sieltä poistumista voidaan väljentää hyödyntämällä 

kahta sisäänkäyntiä 

- tapahtumanjärjestäjiä ja esiintyjiä suositellaan käyttämään 

mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaista lavatekniikkaa, kuten 

mikrofoneja 

- Kulttuurikellari velvoittaa tapahtumanjärjestäjän huolehtimaan 

lavatekniikan desinfioinnista käytön jälkeen. Tähän lukeutuu mm. 

mikrofonit, pianon koskettimet, digimikserit, nuottitelineet ym. 

lavatarpeisto. Desinfiointiaineet ja -välineet ovat talon puolesta 

- ravintola toteuttaa tilaustarjoilut ohjeistuksia noudattaen ja huolehtii 

turvallisuudesta kattausten esillepanossa  

- salin kulkureitit pidetään vapaana, osa on poistettu käytöstä lisätilan 

saamiseksi 

- tilojen siivousta on tehostettu ja kosketuspinnat desinfioidaan jokaisen 

tapahtuman jälkeen 

 

LISÄKSI 

- Savonlinnan Kulttuurikellari ry:n hallitus on päättänyt sallia useamman 

samansisältöisen tapahtuman järjestämisen saman päivän aikana 

yhdellä tilavuokralla. 

- salivarauksen maksuton peruutusaika on toistaiseksi 2 viikkoa 

normaalin 4 viikon sijaan 

- asiakkaita ohjeistetaan turvalliseen käyttäytymiseen erilaisin opastein ja 

henkilökunta neuvoo tarvittaessa 

- ravintolan henkilökunta ja tapahtumien järjestyksenvalvojat käyttävät 

tarvittaessa hengityssuojaimia 

- Kulttuurikellarilla seurataan tilannetta ja ohjeistusta päivitetään Sosterin 

ja AVI:n antamien suositusten ja määräysten mukaan 

 



   

Lisätietoja: 

Kulttuurikellarin turvallisuusvastaava, Juha Niskanen, puh. 044 799 1103 

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

   


