
NÄIN VIERAILET TURVALLISESTI SUOMEN RAUTATIEMUSEOSSA     

  

Me Suomen Rautatiemuseossa haluamme, että kaikkien museokäynti on turvallinen 
ja mukava. Siksi olemme miettineet vierailuasi meillä tarkasti etukäteen ja luoneet 
ohjeet, joita noudattamalla teemme turvallisesta käynnistä helppoa kaikille. 
  

Vierailu meillä  

Olet tervetullut Suomen Rautatiemuseoon oireettomana ja mikäli olet onnistunut 
välttämään karanteeniin asettamisen. Jos tunnet olosi sairaaksi, tulethan sitten kun 
olet jälleen terve.  

Meillä käytetään kasvosuojusta sisätiloissa. Tämä tarkoittaa maskia tai visiiriä. Tämä 
koskee yli 12-vuotiaita ja sellaisia, joilla ei ole hyväksyttävää terveydellistä syytä olla 
käyttämättä suojusta. Tarvittaessa meiltä voi ostaa kasvomaskin 1€:n hintaan. Myös 
museon henkilökunta käyttää kasvosuojusta. Näin turvaamme kaikki toisiamme sekä 
niitä, joiden kanssa tulemme olemaan tekemisissä.  

Museovierailua ei tarvitse varata etukäteen. Myymme pääsylippuja museolla paikan 
päällä. Suosithan Museokorttia tai muuta korttimaksua, mutta otamme myös 
vastaan käteistä rahaa.  
 

Museon tilat ja niissä kulkeminen  

Suomen Rautatiemuseon tilat ovat suuret ja väljät, joten turvallinen museokäynti on 
mahdollinen.   

Pidetään toisiin ihmisiin tai toisiin seurueisiin yleisen suosituksen mukainen 
vähintään 2 metrin turvaväli. Ota siis rohkeasti tilasi ja anna tilaa muille.  

Olemme laittaneet esille näyttelyyn turvallista kulkusuuntaa osoittavia nuolia sekä 
muistutuksia turvavälien noudattamisesta ja hygieniaohjeita. Näiden noudattaminen 
on tärkeää, jotta kaikkien käynnistä tulee turvallinen. 

Olemme poistaneet käytöstä mahdollisesti turvallisuutta vaarantavina asioina 
näyttelyjen toimintoja, jotka edellyttävät muiden asiakkaiden kanssa samojen 
pintojen koskettamista. Tästä syystä mm. aulan leikkitila ja kosketusnäytöt ovat 
poissa käytöstä toistaiseksi.  



Vältäthän turhaa pintojen koskettelua.  
 

Siisteys ja puhtaus tärkeää  

Museolla on mahdollisuus käsien pesuun wc-tiloissa ja käsidesiä on käytettävissä eri 
puolilla museota. Käytä tarjottua mahdollisuutta niin usein, kun haluat!  

Muista hyvä yskimishygienia eli yskähdyksen tai aivastuksen yllättäessä, älä käytä 
käsiäsi vaan yskäise tai aivasta kyynärtaipeeseen tai nenäliinaan. Muista pestä tai 
desinfioida kädet jälkikäteen.  

Henkilökuntamme noudattaa tehostettua käsihygieniaa ja tilojemme siivousta on 
tehostettu.   
 

Museon palvelut  

Museokauppamme on avoinna museon aulassa sekä verkossa: 
https://webshop.trafiikki.fi/suomen_rautatiemuseo 

Opastusvarauksia otamme vastaan huomioiden vallitsevat koronarajoitukset. 
Varaathan opastuksen etukäteen, vähintään viikkoa ennen käyntiä. Seuraamme 
yleisiä ohjeita, henkilömääriin ja turvaväleihin liittyviä suosituksia ja mietimme 
toimintaamme niiden mukaisesti.  

Olemme julkaisseet museon sulkujen aikana paljon digitaalista materiaalia, jossa on 
myös video-opastus Perinnejuna Valtteriin.  

Seuraa kotisivujemme ajankohtaisia tiedotuksia sekä tutki digitaalisia palveluja: 
https://rautatiemuseo.fi/fi/digitaaliset-palvelut 

 

Lämpimästi tervetuloa Suomen Rautatiemuseoon!  

https://webshop.trafiikki.fi/suomen_rautatiemuseo
https://rautatiemuseo.fi/fi/digitaaliset-palvelut

