1

Kaukametsän yleisötilojen korona-ajan yleinen ohje 1.7.2020 alkaen (päivitetty 31.8.2020)
OHJEITA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN KAUKAMETSÄSSÄ
Tapahtumien järjestäminen Kaukametsässä on mahdollista edellyttäen turvallisuuden
varmistamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)
ohjeiden avulla. Tapahtumajärjestäjän velvollisuus on suunnitella tapahtuman tuotanto ja
järjestelyt siten, että yleisiä koronaviruksen ehkäisemiseen liittyviä ohjeita voidaan noudattaa.
THL ja OKM ohjeistus

Yleisesti koronaviruksesta
Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut
yskii tai aivastaa. Kun henkilö yskii tai aivastaa, voi suurempien pisaroiden lisäksi syntyä myös
hyvin pieniä pisaroita, jotka voivat jäädä hetkeksi ilmaan aerosolimuodossa. Ilmavälitteisen
tartunnan riski on kuitenkin nykytiedolla vähäinen.
Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, mutta pintojen osuus taudin leviämisessä ei
ole nykytiedon valossa merkittävä.
Herkillä laboratoriomenetelmillä on havaittu, että virus voi säilyä erilaisilla pinnoilla muutamista
tunneista jopa kolmeen päivään.
Koronavirustartunnan oireita ovat kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha,
pahoinvointi ja ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.
Yleiset ohjeistukset:
 lähikontaktien vähentämisestä
 1-2 metrin turvavälistä muihin ihmisiin
 käsihygieniasta (saippuapesu ja käsidesi)
 yleiset koronasiivousohjeet
Kiinnitettävä huomiota sosiaaliseen kanssakäymiseen: halaamista ja kättelemistä on vältettävä
pandemia-aikana.
YLEISÖTURVALLISUUS
Tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan on yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja
rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien
turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla THL:n 14.5.2020 antamaa ohjetta
erityisjärjestelyistä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.
Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan:






henkilömäärän rajaamista niin, että henkilöiden väliin jää 1–2 metrin turvaväli
erityisjärjestelyjä jonotilanteisiin niin, että turvavälit pysyvät 1–2 metrissä
hyvän käsi- ja yskimishygienian mahdollistamista
tehostettua siivousta
asiakastietojen keräämistä
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Viimeisenä purkamistoimena, jos epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä poikkeamia,
voidaan 1. lokakuuta 2020 alkaen luopua kokoontumisrajoituksista ja sallia kaikki tilaisuudet sisäja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilömäärärajoitusta. Hallitus kuitenkin suosittaa, että toimijat
omavalvonnallisesti turvaavat erityisohjeiden noudattamista edelleen.
Viestintä asiakkaille
Asiakkaille tiedotetaan sekä etukäteen että paikan päällä selkeästi, että sairaana ei voi tulla
tapahtumaan. Kaikista tärkein tapa ehkäistä tartuntoja on jäädä kotiin pienestäkin sairauden
oireesta. Tiedotetaan asiakkaalle, että lipun voi vaihtaa (maksutta) toiselle illalle.
Asiakkaille tiedotetaan jonotusjärjestelyistä, hygieniajärjestelyistä, tehostetusta siivouksesta ja
turvaväleistä.
Asiakasvirtojen ohjailu
Yleisohjeena on 1–2 metrin turvavälin pitäminen sekä katsomossa että muissa tiloissa.
Asiakkaiden kulkua ohjataan lattiateippauksin, kulkuohjainnauhoin/rajaustolpin, henkilökunnan
opastuksella, kylteillä.
Käsihygienia ja kasvomaskit
Asiakkaille on tarjolla mahdollisuus käsienpesuun vedellä ja saippualla sekä käsidesiä. Käsidesiä
on tarjolla heti sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan saavuttaessa. Wc-tiloissa on tarjolla
kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Saippuan riittävyyttä on tarkkaillaan.
Asiakkaita muistutetaan käsihygieniasta ohjetaulujen avulla.
Kaukametsän siivouksesta vastaa Kajaanin Mamselli –liikelaitos
Kainuussa kasvomaskisuositus annettiin perjantaina 28.8. Toivomme, että yleisö käyttää
konserttiin ja tilaisuuksiin tullessaan kasvomaskia. Jokaisen tulee hankkia ja kustantaa maski itse.
Vastuu maskin käytöstä on jokaisella henkilökohtaisesti.
Lipunmyynti
Ennakkomyynti Kaukametsän saliin Lippu.fi sivustolla ja Kajaani Infossa sekä ovimyynti.
Ovimyyntitila on lasilla suojattu.
Kouta-salin lipunmyynti Kajaani Infossa ja ovella, lipunmyyntipisteeseen tulee suojaava flexi.
Suositellaan lippujen ostoa ennakkoon ja paikan päällä ostettaessa pankkikortin käyttöä.
Jonot/ruuhkat:
Wc-tiloihin on määritellään jonotuskäytännöt opastetarroin. Lisäksi erityisesti huolehditaan
saniteettitilojen siisteydestä.
Vaatesäilytys poistetaan käytöstä toistaiseksi. Yleisö voi omatoimisesti jättää takkinsa naulakkoon.
Hisseillä on opasteet, joissa muistutetaan turvaväleistä ja henkilömäärän rajaamisesta hisseissä.
Tarpeen tullen myös henkilökuntaa voidaan käyttää avuksi asiakkaiden ohjaamiseen.
Käsiohjelma tarvittaessa annetaan ilmaiseksi.
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Lipuntarkastukseen saapuessa asiakkaan on hyvä pystyä varautumaan näyttämään lippunsa jo
hyvissä ajoin, jotta jono ei pysähdy. Lisätään opasteita, jotka muistuttavat jo kauempaa varaamaan
lipun esille.
Salin täyttäminen ja tyhjentäminen tehdään hallitusti, ruuhkia välttäen ja huomioiden sen viemä
lisäaika. Sali avataan aiemmin, kulkuohjainnauhat. Paikkaliputtomassa katsomossa henkilökunta
ohjaa asiakkaita paikoilleen.
Huomioitava konsertin harjoitusten/sound checkin lopettaminen hyvissä ajoin ennen konsertin
alkamista, jotta salin ovet voidaan avata aiemmin.
KATSOMOSSA
Myös katsomossa on säilytettävä 1–2 metrin etäisyys seuraavaan katsojaan. Tämä edellyttää
istumapaikkojen määrän vähentämistä.
- Kaukametsän salin paikkojen lukumäärää vähennetään 486 paikasta 250 paikkaan. Lavan
ulommainen osa lasketaan alas, niin näyttämön ja 1. penkkirivin väliin jää tarpeeksi tilaa noin 2,5
m.
- Kouta-salin paikkamäärä vähennetään 167 paikasta 60 paikkaan, samoin Kouta-salin aulan
paikkamäärä vähennetään 60 paikkaan.
- ennakkoviestinnässä korostetaan, ettei omia istumapaikkoja enää vaihdeta omin päin ohjeiden
saannin jälkeen. Asiakkaiden turvallisuudentunteen lisäämiseksi on ohjeistuksen oltava selkeä
siitä, milloin vaihtaminen on sallittua ja että lähemmäs oman ruokakunnan kanssa siirryttäessä on
kuitenkin säilytettävä turvaväli muihin katsojiin.
Suositusta päivitetään turvavälien osalta, kun lisätietoa saadaan esimerkiksi lapsiryhmiin liittyen.
Tällä hetkellä lapsiryhmistä ei ole viranomaisten ohjeistusta.
VÄLIAIKA
Suosittelemme konsertin pitämistä ilman väliaikaa. Toistaiseksi Kaukametsän ravintola on kiinni,
eikä väliaikatarjoilua järjestetä. Ravintolatoimintaa koskevat omat määräyksensä (AVI).
Kajaanin Mamselli Liikelaitos hoitaa Kaukametsän ravintoloita.
NÄYTTÄMÖTOIMINTA
Vierailevista työntekijöistä:
Työhön ei voi tulla sairauden oireita tunteva työntekijä. Sairauden jälkeen on olta yksi kokonaan
oireeton päivä. Vierailijat sijoitetaan eri pukuhuoneisiin kuin vakituinen henkilökunta.
Yhteiset tilat, tauot ja ruokailu:
Pukuhuoneissa, taukohuoneissa ja muissa ahtaissa tiloissa käy vain 1-2 henkilöä kerrallaan
turvaväliä noudattaen. On kuitenkin huomioitava kokonaisriski siinä, ettei ruuhkaa synny jonnekin
muualle.
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Taukotiloissa on muistettava yhteiskäyttötuotteiden kuten mikron pyyhkiminen jokaisen käytön
yhteydessä sekä käsihygienia. Tiloihin, kosketuspintoihin ja kulkureitteihin tehdään tehostettu
siivous päivittäin yleisen koronasiivousohjeen mukaisesti.
Näyttämöllä työskentelevä henkilöstö:
Näyttämöhenkilöillä on käytössään riittävä määrä henkilökohtaisia työhanskoja, joita
desinfioidaan ja vaihdetaan säännöllisesti.
Kainuussa kasvomaskisuositus annettiin perjantaina 28.8. Mikäli turvavälien pitäminen on mahdotonta
suosittelemme myös vierailevien työntekijöille kasvomaskien käyttöä. Jokaisen tulee hankkia ja kustantaa
maski itse. Vastuu maskin käytöstä on jokaisella henkilökohtaisesti.

Työvaatteet ja suojavälineet, kuten suojakypärät tai -lippikset pidetään niille tarkoitetuissa tiloissa.
Pidetään huolta, etteivät henkilökohtaiset välineet sekoitu keskenään.
Esiintyjiä lukuun ottamatta näyttämöllä työskentelevät henkilöt käyttävät lähikontakteissa
henkilökohtaista visiiriä tai hengityksensuojainta. Huomioitava, että suojainten käyttö päätetään
tapauskohtaisesti työnantajan riskiarvion perusteella.
Näyttämötilassa on harjoituksessa vain oleellinen henkilökunta.
Yhteiskäytössä olevat radiopuhelimet puhdistetaan jokaisen käytön jälkeen, ja että käytössä on
henkilökohtaiset kuulokeosat.
Mikrofoneja kiinnittävän henkilön on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan jokaisen
esiintyjän välissä tai käytettävä kertakäyttöisiä, vaihdettavia hanskoja.
Langattomien mikkien puhdistuksen osalta varsi on desinfioitava joka käytön jälkeen ja mikäli
mikrofonin kaikkia osia ei voida desinfioida, on annettava desinfioimattomien osien olla
käyttämättä yön yli, jotta virusten määrä ehtii vähentyä ennen seuraavaa käyttäjää. Mikäli
mahdollista, suositaan henkilökohtaisia mikrofoneja.
Esiintyjien kulku lavalle ja lavalta pois järjestetään niin, etteivät he joudu kontaktiin muiden
kanssa.
Tartuntatilanteessa:
OKM:n ja THL:n ohjeen mukaan ”tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja
tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla
tiedot osallistuneista henkilöistä.
Kaukametsän salin osalta tiedot kerää Lippu.fi ja Kajaani Info.
Kouta-salin tilaisuuksiin kerätään tiedot lipunmyynnin yhteydessä. Tietoja säilytetään 1 kk.
Yhteystiedot: kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Tuula Tikkanen 044 7100 922
tapahtumasihteeri Kirsi Kilpeläinen 044 7100 400
ääni- ja valomestari Teemu Ojalehto 044 421 4360
vahtimestari 044 71900 441
sposti: kaukametsa@kajaani.fi

