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Turvallinen kokous Paasitornissa  

Paasitornissa olemme pitkäjänteisesti sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ISO9001-laatustandardin ja 
ISO14001-ympäristöstandardin sekä vallitsevan lainsäädännön, määräysten ja suositusten mukaan.  
 
Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille tärkeää. Olemme sitoutuneet toimenpiteisiin, joilla 
pyrimme tarjoamaan mahdollisimman turvallisen ja miellyttävän ympäristön kokoontumiseen.  
Olemme laatineet listauksen keinoista, jotka auttavat meitä turvaamaan vieraidemme ja henkilökuntamme 
terveyden. Sitouduthan sinäkin noudattamaan toimenpiteitä, jotta voimme jatkossakin mahdollistaa 
tärkeät kohtaamiset!  
 
 
Saapuminen Paasitorniin 

• Osallistu tilaisuuteen vain terveenä.  

• Kun suunnittelet tilaisuuden aikataulua, ole ensin yhteydessä myyntipalveluumme varmistaaksesi sopivat 
aloitus- ja lopetusajat. Ruuhkien välttämiseksi pyrimme porrastamaan tilaisuuksien aloitus- ja lopetusajat. 

• Noudata henkilökuntamme ohjeistusta ja turvavälejä asioidessasi naulakko- ja ilmoittautumispisteillä. 

• Huomioi, että hissit on varattu ensisijaisesti liikuntarajoitteisten asiakkaidemme käyttöön. 
 

Kunnioita turvavälejä 

• Pidä vähintään 1-2 metrin turvaväli muihin tapahtumavieraisiin kaikissa tilanteissa. Älä kättele tai halaa. 

• Kokous- ja aulatilamme ovat avaria ja muunneltavia. Meillä on runsaasti rinnakkaistiloja, joihin jakautua. 
Huomioimme tilasuunnittelussa ohjeistukset ja asiakkaidemme toiveet turvaväleistä. 

 
Muista hygienia 

• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Pese kätesi usein ja huolellisesti lämpimällä vedellä ja saippualla 
vähintään 20 sekunnin ajan. Wc-tiloistamme löydät saippuaa ja kertakäyttöpyyhkeitä. 

• Käsien desinfiointiainetta löydät kaikista kokous-, aula- ja wc-tiloistamme sekä ravintolatiloistamme. 

• Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi, älä kämmeneesi. Laita nenäliina heti roskiin, ja 
pese/desinfioi sitten kätesi.  

• Suosittelemme kasvomaskin käyttöä silloin, kun lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.   
 
Siisti ympäristö 

• Paasitornissa on hyvä valikoima eri kokoisia koneellisella ilmanvaihdolla varustettuja tiloja. Pyrimme 
sijoittamaan tilaisuudet koneellisella ilmanvaihdolla varustettuihin tiloihin. Säädämme ilmanvaihdon tehon 
ryhmän koon mukaan. 

• Siisti ympäristö kokoontumisiin on tärkeä osa päivittäistä toimintaamme. 

• Poikkeusoloissa kiinnitämme erityistä huomiota yleisten tilojen, wc-tilojen, oven kahvojen ja pöytäpintojen 
hygieniatasoon. 

• Desinfioimme mikrofonit ja muut kokoustarvikkeet aina ennen tilaisuuden alkua. 

• Opastamme asiakkaitamme mikrofonien omatoimiseen desinfiointiin kertakäyttöisillä 
desinfiointipyyhkeillä. 

• Henkilökuntamme tulee töihin vain terveenä. Käytämme kasvomaskia asiakasta tekniikkaan opastaessa 
tai muussa pitkäkestoisessa lähikontaktissa. 

 
Nauti tarjoiluista 

• Kun suunnittelet ohjelman aikataulua, ole ensin yhteydessä myyntipalveluumme varmistaaksesi sopivat 
ajat taukotarjoiluille. Turvallisten tarjoilujen varmistamiseksi pyrimme porrastamaan tarjoiluajat.  

• Varaamme jokaiselle istumapaikan pöydän tai vastaavan tason äärestä. Huomioimme riittävät turvavälit 
paikkojen sijoittelussa viranomaisten ohjeistusten mukaisesti.  

• Kokous- ja illallistarjoilut toteutamme tilaisuuden luonteen mukaisesti joko buffet- tai pöytiin tarjoiltuna.  


