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Tämä ohje on tarkoitettu Kotkan konserttitalon tiloissa tilaisuuksia järjestävien
tahojen edustajille.

Ohjeita noudattamalla tilaisuudet sujuvat turvallisesti.

Tilat: sali ja lämpiö

Konserttitalon toisessa kerroksessa sijaitsevat konserttisali ja lämpiötila.

Salissa on yhteensä 463 istuinpaikkaa, joista parvekkeella 78. Ilman tuoleja salin samanaikainen
maksimiyleisömäärä on enintään 800 henkilöä.

Lämpiö sijaitsee konserttisalin vieressä. Tapahtumien ja tilaisuuksien tarjoilusta vastaavat rakennuksen
pohjakerroksessa sijaitsevat ravintolat Vausti ja The Bank. Kotkalaiset yhdistykset ja seurat voivat myös
järjestää omia tilaisuuksiaan lämpiössä ja käyttää keittiötä. Heidän on tällöin käytettävä omia laitteitaan ja
astioitaan, sekä huolehdittava tilojen siivouksesta, puhtaanapidosta ja jätteiden lajittelusta. Alkoholipitoisten
juomien anniskelusta vastaavat ainoastaan ravintoloitsijat.

Yleistä turvajärjestelyistä

Kotkan kaupunki vuokraa tiloja ulkopuolisille järjestäjille. Järjestäjällä on aina vastuu tilaisuutensa osallistujista
ja tilaisuuden turvallisuudesta. Kaupunki kannustaa järjestäjiä ottamaan tapahtumalleen vakuutuksen.

Tilaisuuksiin liittyvää, savukoneella tuotettua savua sekä kynttilöitä, on mahdollisuus käyttää huolellisuutta ja
tarkkaa valvontaa painottaen. Juhlasalissa ei ole automaattista paloilmoitusjärjestelmää, mutta rakennuksen
alakerran tiloissa (mukaan lukien ravintolatilat) paloilmoitusjärjestelmä on käytössä. Palon tai muun häiriön
tapahtuessa sekä henkilökunnan niin ilmoittaessa, tiloissa oleskelevien on poistuttava rakennuksesta
välittömästi.

Tupakointi on sallittua vain ulkona erikseen merkityillä tupakointipaikoilla.

Tilan vuokraajan on sovittava mahdollisten omien sähkö- tai esitystekniikan laitteiden käytöstä hyvissä ajoin
etukäteen konserttitalon henkilökunnan kanssa.

Konserttitalon henkilökunta vastaa pelastussuunnitelman mukaisista evakuointitoimista poikkeustilanteissa.

Poistumisreitit

HUOM. Konserttitalon saliin, käytäville tai muille kulkureiteille ei saa asettaa mitään poistumisreittejä
kaventavaa, kuten irtotuoleja, valokalustoa tai muuta tarpeistoa.



Poistumisreitti 1: Konserttitalon pääovi

Poistumisreitti 2: Salin parvelta lähtevä portaikko

Poistumisreitti 3: Salin takaosasta lähtevä portaikko

Huom. Hissin käyttö on kielletty poistumistilanteissa.

Kokoontumispaikka: Konserttitalon pääoven edessä oleva puisto.

Alkusammutuskalusto

Käsisammuttimet sijaitsevat konserttisalin takaosassa miksauspisteen luona sekä esiintymislavan vasemmalla
sivustalla.

Palopostikaapit sijaitsevat salin takaseinässä, 2. kerroksen lämpiössä sekä alakerrassa, ravintolan wc-tilojen
luona.

Ensiapu

Asiakkaan tarvitessa ensiapua otetaan ensisijaisesti yhteys talon vahtimestariin.

Järjestyksenvalvonta

Konserttitalon turvallisuudesta vastaa tilan vuokraaja / tapahtuman järjestäjä, joka on velvollinen varaamaan
tilaisuuteensa määräysten mukaisen määrän järjestyksenvalvojan valtuuksilla toimivia henkilöitä.
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