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Yleistä: 

- Koiramessut koostuu yleensä neljästä koiranäyttelystä, messuosastoista Messukeskuksen isossa 6. hallissa ja 
ohjelma-areenasta 1. hallissa. Ohjelma-areenalla on käytössä istumapaikat yleisölle. Samoin Koiramessujen 
pienemmissä tapahtumakehissä on istumapaikkoja yleisölle, ja koiranäyttelykehin ympärillä on jonkin verran 
penkkejä. 

- Koiramessujen osallistujamäärä on aiempina vuosina ollut noin 30 000 kahden päivän aikana. Nyt 
osallistujamäärä jäänee alle 10 000 osallistujaa/päivä. 

 
Koronapassi- ja maskivaatimus: 

- Tapahtumaan voi osallistua vain koronapassilla, joka tarkastetaan tiloihin sisään tullessa kaikilla 
tapahtuman sisäänkäynneillä. Ennakkoilmoittautuneille (mm. koiranomistajat) on tiedotettu ennakkoon, että 
kaikilta tilaisuuteen osallistuvilta edellytetään koronapassia ja koronapassi tarkastetaan kaikilta tilaisuuteen 
saapuvilta. Jos osallistuja ei esitä koronapassia, häneltä evätään osallistuminen tilaisuuteen.  

- Tapahtumassa vaaditaan maskin käyttöä. 
- Tapahtumaan ei saa osallistua, jos tuntee itsensä flunssaiseksi tai muutoin sairaaksi. 

 
Messukeskuksen tilat: 

- Messukeskuksella on kansainvälisen sertifiointi- ja konsultointiyritys SAFE Asset Group'in myöntämä COVID-
19 -sertifikaatti. 

- Messukeskuksen kaikki hallit 1-7 (56454 m2) ovat tapahtuman käytössä. Tämän lisäksi käytössä ovat muut 
Messukeskuksen yleiset tilat. 

- Messukeskuksen koronakuulutukset otetaan käyttöön molempina tapahtuma-aamuina. Kuulutukset ja 
opasteet (lattiatarrat, useat eri kyltit) muistuttamaan hygieniasta ja turvaväleistä.  

- Käsidesejä on varustettu Messukeskuksen sisällä kaikille hallien sisäänkäynneille sekä aulatiloihin. 
- Wc-tiloissa on kosketusvapaat hanat ja käsidesit. 
- Messukeskuksessa on tehokas ilmastointi, ei kiertoilmanvaihtoa. 
- Sisääntuloissa korttimaksaminen ja kosketusvapaat portit. 
- Ravintoloissa on mahdollisuus käsien desinfiointiin ja korttimaksamiseen. 
- Kioskissa on myynnissä maskeja, hanskoja ja käsidesiä. 
- Ensiavulla (SPR) valmis toimintamalli, mikäli asiakas oireilee tapahtumapaikalla. 

 
Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan: 

- Tilojen siivouksesta ja puhdistamisesta vastaa SOL Palvelut Oy. Lisäpalveluna SOL Palvelut Oy hoitaa mm. 
tehostetun vessojen siivouksen sekä desinfioinnin tapahtuman aukioloaikana. 

  
Tapahtuman järjestäjä vähentää tapahtumassa yhtä aikaa olevien henkilöiden määrää alkuperäisestä 
suunnitelmasta mm. seuraavilla toimenpiteillä: 

- Pentunäyttelyt messuhallissa 4 on peruttu lisätilan saamiseksi ja henkilömäärään pienentämiseksi (n. 1500 
hlöä/päivä). Lisätilaa vapautuu muulle näyttelylle n. 3446 m2.  

- Arvostelukehien arvosteluaikaa on väljennetty niin, että koirien esittäjät voivat saapua näyttelypaikalle 
porrastetusti klo 7:00-14:00 välillä ja poistua arvostelun jälkeen. 

- Koiranäyttelyiden loppukilpailuiden koontikehien ja loppukilpailujen aikataulua on siirretty alkamaan noin 
tuntia myöhemmin henkilömäärän pienentämiseksi. 

- Kasvattajaryhmien loppukilpailua, jossa mukana on ollut aikaisemmin noin 1300 hlöä/päivä, ei järjestetä. 
- Ulkopuoliset harjoitteluarvostelijat näyttelykehissä on peruttu tapahtumasta. 
- Kasvattajien Vuolasvirta-palkintojen (la) jako ja Sankarikoirien palkitseminen (su) messujen isossa 

tapahtumakehässä on peruttu. 
 
Muuta: 

- Tapahtumapaikan lähellä on koronatestausmahdollisuus lähettyvillä (Mehiläisen testauspiste). 
- Tapahtuman verkkosivuilla ohjeistusta mm. koronapassin käytöstä ja terveysturvallisuudesta tapahtumassa 

https://www.koiramessut.fi/kavijoille/koronapassi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronapassin-kaytosta-
koiramessuilla 

- Messukeskuksen verkkosivuilla ohjataan kävijöitä tutustumaan Messukeskuksen 
turvallisuusohjeeseen https://messukeskus.com/ohjeet-turvalliseen-tapahtumaosallistumiseen/ 

- Pääsylippujen myynti painottuu Messukeskuksen verkkokauppaan, josta lipun voi ostaa ennakkoon.  
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