
 

 

 

 
 

HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI • ENSI LINJA 2, 00530 HELSINKI • PUH. (09) 39401 • LIPUNMYYNTI PUH. (09) 394 022 • HKT.FI 

 
 

Naamioinnin turvallisuusohjeet   
  

• Kampaamoon/maskiin esiintyjät saavat tulla vain omalla maski/hiusajallaan 
maskiaikataulun mukaisesti tai ajanvarauksella (hiushuolto).  

• Työntekijöiden tulee pitää 1-2m:n turvaväliä toisistaan työskennellessään 
kampaamossa/maskissa kun siellä ei ole asiakkaita.  

• Kampaamoon/maskiin tullessa tulee työntekijöiden sekä esiintyjien pestä ja 
desinfioita kädet THL:n ohjeistuksen mukaisesti.  

• Kampaajien/maskeeraajien on käytettävä kasvonaamareita/visiiriä asiakastyötä 
tehdessä  

• Kampaajat/maskeeraajat pesevät ja desinfioivat kätensä jokaisen asiakkaan välissä 
THL:n suositusten mukaisesti. Suojakäsineitä ei tarvitse käyttää, kun työntekijät 
huolehtivat käsien pesusta ja desinfioinnista jokaisen asiakkaan jälkeen.  

• Kommunikointi asiakkaan ja esiintyjän välillä tapahtuu peilin kautta, ”kasvokkain” 
puhuminen on kielletty. Turhaa jutustelua tulee välttää.  

• Jokaista asiakasta varten varataan omat työvälineet. Asiakkaan valmistuttua kaikki 
työvälineet (myös koneet ja laitteet) pestään ja desinfioidaan mahdollisuuksien 
mukaan välittömästi. Mikäli aikataulu ei tätä salli, siirretään käytetyt työvälineet 
erilliseen käytettyjen työvälineitten astiaan. Työvuoron päätteeksi jokainen työntekijä 
pesee ja desinfioi ja asettaa ilmavasti kuivumaan käyttämänsä työvälineet.  

• Mikäli asiakkaalla käytetään kappaa, sen alla tulee käyttää puhdasta kertakäyttöistä 
niskaliuskaa. Kappa vaihdetaan jokaisen asiakkaan jälkeen. Käytetyt kapat kerätään 
omaan astiaan, ja viedään pestäväksi seuraavana aamuna.  Kapat tulee kuivattaa 
kuivurissa.  

• Jokaisen asiakkaan jälkeen asiakastuoli, erityisesti käsinojat, ja asiakaspöytä pyyhitään 
saippualiuoksella.  

 
 
 

Naamioinnin turvallisuusohjeet näytöstyöhön   
  
 

Yleisohjeet  
 

• Kampaajien/maskeeraajien on käytettävä kasvosuojaimia/visiiriä asiakastyötä 
tehdessä ennen esitystä ja esitysten aikana.  

• Kampaamoon/maskiin tullessa tulee sekä työntekijöiden että esiintyjien pestä ja 
desinfioita kädet THL:n ohjeistuksen mukaisesti.  

• Asiakkaiden välissä työntekijät pesevät tai desinfioivat kätensä.  
• Kommunikointi asiakkaan ja esiintyjän välillä tapahtuu peilin kautta, ”kasvokkain” 

puhuminen on kielletty. Turhaa jutustelua tulee välttää.  
• Pyydämme esiintyjiä saapumaan kampaamoon/maskiin puhtailla hiuksilla.  
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Ennen esitystä  
 

• Kampaamoon/maskiin esiintyjät saavat tulla vain omalla maski/hiusajallaan 
maskiaikataulun mukaisesti tai ajanvarauksella (hiushuolto).  

• Esiintyjät, joilla ei ole kampaamo/maski aikaa huolehtivat itse mikrofonin 
kiinnityksestä pukuhuoneissaan.  

• Mahdollisuuksien mukaan esiintyjät opetetaan tekemään maskinsa kokonaan tai 
osittain (pohjat, huulet) itse.  

• Parranajokone löytyy harjoitushuoneen edessä olevalta maskipöydältä. Laitteen 
käyttäjä huolehtii parranajokoneen puhdistamisesta ja desinfioinnista käytön jälkeen. 
Puhdistusohjeet löytyvät laitteen vierestä.  Suosittelemme parranajoa kotona.  

  

 
Esityksen aikana  
 

• Meikkivaihtoja tehtäessä naamioinnin työntekijät desinfioivat kätensä jokaisen 
asiakkaan jälkeen  

• Esiintyjät desinfioivat kätensä sulkuun saapuessa ja sulusta poistuessa.  
• Tarvittaessa naamioinnin työntekijät käyttävät nitriili- tai vinyylihanskoja, jotka 

desinfioidaan jokaisen asiakkaan välissä.  
• Vaihtojärjestys sovitaan näytelmäkohtaisesti niin, että sulut eivät ruuhkaudu.  
• Osa esiintyjistä tulee heti maski/peruukkivaihtoon ja menevät vasta sitten pukemaan 

ja osa vaihtaa ensin vaatteet ja tulevat sen jälkeen maski/peruukkivaihtoihin.  
• Suluissa saa olla vain ne esiintyjät, joille tehdään kampaus/maski muutoksia. Muu 

oleskelu suluissa ei ole sallittua.  
• Sulkuihin ei ole sallittua tuoda ruokaa tai juomaa.  

  

 
Esityksen jälkeen  
 

• Esityksen jälkeen peruukit puretaan 2 kerroksen kampaamossa ja maskissa ennalta 
sovitussa järjestyksessä.  

• Ennalta sovitusti osa esiintyjistä voi poistaa peruukin päästään itsenäisesti. Peruukki 
tulee palauttaa omalle paikalle peruukkitelineeseen.   

• Näyttelijät purkavat itse nattunsa. Sukat, pinnit ja hiuslenkit palautetaan 
kampaamoon/maskiin niille merkittyihin keräysastioihin.  

• Suihkuissa löytyy sampoot ja hoitoaineet pumppupulloissa.  
• Esiintyjille on varattu harjoitushuoneen vieressä olevalle maskipaikalle hiustenkuivain 

ja puhtaita kampoja ja harjoja. Käytön jälkeen palauta kammat ja harjat ”käytetyt” 
laatikkoon ja pyyhi fööni desinfiointiaineella.  

• Naamioinnin työntekijät pesevät ja desinfioivat käytetyt työvälineet päivittäin ja 
täydentävät maskipisteen puhtaita harjoja ja kampoja.  
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Naamioinnin yleiset siivousohjeet   
  
Päivittäinen siivous naamioinnissa, aamuvuoro:  

• Pidä siivotessasi kertakäyttöhanskoja.  
• Siirrä edellisenä iltana pestyt työvälineet (kammat, harjat, siveltimet) uv-

sterilaattoriin. Anna vaikuttaa vähintään 20 minuuttia, mielellään 1 tunti.  
• Pese ja desinfioi edellisillan näytöksestä tulleet sukat, pinnit ja hiuslenkit. Aseta 

kuivumaan ilmavasti. Laita kuivuneet sukat pinnit ja hiuslenkit uv-sterilaattoriin 
vähintään 20 minuutiksi.  

• Vie kapat ja asiakaspyyhkeet pesutupaan pestäviksi.  
• Pyyhi asiakastuolit, erityisesti käsinojat, ja pöydät saippualiuoksella ja 

desinfiointisuihkeella.  
• Puhdista koko pesupaikka sekä muut altaat ja hanat pesuaineella ja harjalla, pyyhi 

lopuksi kuivalla liinalla   
• Pyyhi ovenkahvat pesuaineella.  
• Pese ja desinfioi harjoitushuoneen maskipaikoilta käytetyt harjat ja kammat, täydennä 

puutteet puhtailla harjoilla ja kammoilla.  
• Käyttäessäsi siivouksessa kestoliinaa, pese se pesuaineella heti käytön jälkeen ja aseta 

kuivumaan ilmavaan paikkaan/kuivuriin.  
  
Päivittäinen siivous naamioinnissa, työpäivän aikana:  

• Pesupaikan niskatuki ja allas pyyhitään jokaisen asiakkaan jälkeen pesuaineliuoksella.  
• Puhdista kaikki koneet, laitteet ja työvälineet jokaisen käyttökerran jälkeen. 

Työvälineet tulee desinfioida aina ennen seuraavaa käyttöönottoa. 
Kampaamossa/maskissa on käytössä lasiset desinfiointiastiat, joissa Barbicide 
desinfiointiliuos. Upota puhdistetut käytetyt työvälineet liuokseen 10min – 1 tunti. 
Pyyhi työvälineet kuiviksi käsittelyn jälkeen.  

• Jokaisen asiakkaan jälkeen asiakastuoli, erityisesti käsinojat, ja asiakaspöytä pyyhitään 
saippualiuoksella.  

• Jokaisella työntekijällä on työkärryssään helposti saatavilla paketti 
kertakäyttöhanskoja.  

• Jokaisella työpisteellä on pintojen puhdistamiseen suihkepullo, jossa vesi+fairy (tai 
muu emäksinen pesuaine) seosta, desinfiointispray ja liinat, joilla pintoja pyyhitään.  

• Yhteisiä tietokoneita käytetään kertakäyttöhanskat kädessä.  
• Pyyhi älylaitteiden kosketuspinnat ennen käyttöä ja käytön jälkeen siihen tarkoitetulla 

pyyhkeellä/liinalla, joka on kostutettu kevyesti Industolilla.  
  
Päivittäinen siivous naamioinnissa, työpäivän päätteeksi:  

• Pese ja desinfioi käyttämäsi työvälineet, mikäli et ole ehtinyt sitä tehdä asiakkaitten 
välissä. Aseta työvälineesi kuivumaan ilmavasti, niin että ne ovat kuivat aamulla. 
Aamuvuoro siirtää kuivat, desinfioidut työvälineet uv-sterilaattoriin.  

• Pyyhi työpisteesi tuolit ja pöydät, työkärry, ovenkahvat ja hanat pesuaineliuoksella.  
Sulkujen asiakastuolit, erityisesti käsinojat, ja pöydät pyyhitään pesuaineella ja desinfioidaan 
esityksen jälkeen. Pyyhkimiseen voi käyttää kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä.   
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Naamioinnin turvallisuusohjeet peruukkimittojen ottamista varten  
  
Peruukkimittojen ottamiseen osallistuvan (koskee niin esiintyjää kuin mittojen 
ottajaa) on:  

• Pestävä kädet ennen mittojen ottamista ja mittojen ottamisen jälkeen. Käsienpesu 
tehdään THL:n käsienpesuohjeen mukaisesti 2 kerroksen kampaamossa (huone 257).  

• Käytettävä käsidesiä kampaamoon saapuessaan.  
• Noudatettava yleisiä hygieniaohjeita  

  
Kampaamon (2 kerros, huone 257) käyttö, varustus, siivous ja tarkastus  

• Tilan ulkopuolella seinässä on tämä turvallisuusohje.  
• Tilan ulkopuolella seinässä on oheiset yleiset hygieniaohjeet.  
• Mittojen ottamisen aikataulu suunnitellaan siten, että paikalla on vain esiintyjä, jolta 

mitat otetaan sekä yksi naamioinnin työntekijä, joka ottaa mitat.  
• Kampaamoon tehdään tehostettu siivous päivittäin ml. ovenkahvojen ja muiden 

yleisten kosketuspintojen puhdistus.  
• Tilan sisäpuolella on käsidesipullo. Tarkastus päivittäin.  
• Tilan sisäpuolella on desinfioivat pyyhkeet, joilla voidaan tarvittaessa pyyhkiä 

ovenkahvat ja muut yleiset kosketuspinnat. Tarkastus päivittäin.  
 

 
 


