
 
 

KEVÄÄN 2018 KONSERTTIPAIKAT 
 
Kaikki konserttipaikat: 

- Lukuun ottamatta Kuopion kaupunginteatteria, konserteissa on numeroimattomat 
paikat. 

- Henkilökohtainen avustaja pääsee avustettavan asiakkaan kanssa maksutta omalla 
pääsylipulla esitykseen. 

- Kevään konsertti-iltoina ovimyynti kussakin konserttipaikassa 1 tunti ennen esitystä. 
Maksuvälineenä käy ovimyynnissä käteisen lisäksi myös kortti. 

- Ennakkomyynti:  
o eLiput: www.lippu.fi 
o Kuopio Info/kauppakeskus Apaja ma-pe klo 9-16 (varaus ja lunastus, ei 

puhelinmyyntiä) 
o Sokos Kuopion Sokos Kioski tavaratalon aukioloaikoina sekä muut 

Lippupisteen myyntipisteet kautta maan  
o Kuopion kaupunginorkesterin lipunmyynti Linnanpellon koululla 

(Linnanpellonkatu 25) ma-pe klo 11-15 puh. 0600 96 100 (1,98 €/ min + pvm)  
o Kuopion kaupunginteatteri (Niiralankatu 2) esityspäivinä 2h ennen esitystä ja 

la klo 12-18 puh. 0600 413143 ma-la klo 9-19 (1,98 €/ min + pvm + mpm)  
o R-kioskit (tapahtumanumerolla) 

 
Kuopion kaupunginteatteri / Minna-näyttämö 11.1., 18.1., 1.2., 22.2., 15.3., 
12.4., 26.4., 30.4., 1.5. ja 17.5. 

- Minna-näyttämön sisäänkäynnit 2. kerroksessa 
- nouseva katsomo, 464 paikkaa 
- pyörätuolipaikkoja 6 kpl 
- induktiosilmukka on (kartta > 

http://kuopionkaupunginteatteri.fi/assets/docs/katsomokartta-minna-
nayttamo%20KUULO.pdf ) 

- hissi kahvion linjaston vieressä 
- inva-WC sisääntulokerroksessa 
- osoite: Niiralankatu 2, 70600 Kuopio 
- ravintolapalvelut / väliaikavaraukset: Kanrestan myyntipalvelu puh. 045 187 4060, 

ravintolapalvelutkuopio@kanresta.fi 
 

Kulttuuriareena 44 / 25.1. ja 26.1. 
- sali 1. kerroksessa 
- nouseva katsomo, 220 paikkaa 
- pyörätuolipaikkoja 3 kpl 
- inva-WC sisääntulokerroksen aulassa 
- osoite: Kauppakatu 44, 70110 Kuopio  

 



 
 
Itä-Suomen yliopisto / Snellmania-sali 7.2. ja 5.4. 

- nouseva katsomo, 600 paikkaa 
- pöydin varustettuja pyörätuolipaikkoja 5kpl 
- induktiosilmukka on 
- inva-WC 1. kerroksessa A-oven lähellä 
- esteetön sisäänkäynti I- ja G-ovilla 
- osoite: Yliopistonranta 1, 70210 Kuopio  

 
Kuopion kaupungintalo / Juhlasali 14.2., 18.3., 15.4. ja 13.5. 

- tasalattiainen katsomo, 208 paikkaa  
- pyörätuolipaikkoja 2 kpl 
- hissi takaovien vieressä, juhlasali 2. kerroksessa 
- inva-WC 1. kerroksessa, pääsy myös hissillä   
- esteetön sisäänkäynti kaupungintalon takaovista 
- osoite: Tulliportinkatu 31, 70110 Kuopio  

 
Airakselan kylätalo 27.2. 

- tasalattiainen katsomo, 200 paikkaa 
- pyörätuolipaikkoja 5 kpl takarivissä, ulko-ovella invaramppi  
- ennakkoon varattujen lippujen lunastus viim. 30 min ennen esityksen alkua 
- ei varsinaista inva-WC:tä, mutta alakerran vessoihin pääsee esteettä 
- osoite: Airakselantie 593, 71490 Kuopio  
- väliajalla maksullinen kahvitarjoilu 

 
Kuopion tuomiokirkko 25.3. ja 18.4. 

- kirkkosalissa 900 paikkaa 
- pyörätuolipaikkoja 6 kpl 
- ovimyynti pääovelta käteisellä ja kortilla sekä Minna Canthin kadun ovelta vain 

käteisellä (normaalihintaiset ja eläkeläisliput) 
- inva-WC pääsisäänkäynnin aulassa  
- esteetön sisäänkäynti / invaramppi Minna Canthin kadun puoleisella sisäänkäynnillä 
- osoite: Vuorikatu 17, 70100 Kuopio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Riistaveden seurakuntasali 26.3. 

- 100 paikkaa 
- pyörätuolipaikkoja 6 kpl 
- käsiohjelma 20 € 

o ennakkovaraukset: käsiohjelman saa seurakuntasalin ovelta ennakkoon 
lunastettua ohjelmalippua vastaan 

o ennakkoon varattujen ohjelmalippujen lunastus ovelta viim. 30 min ennen 
esityksen alkua 

- tilat ovat yhdessä kerroksessa, kulkeminen on esteetöntä  
- inva-WC 
- osoite: Keskustie 2, 71160 Riistavesi 

 
Maaningan kirkko 27.3.   

- kirkkosalissa 1.000 paikkaa 
- pyörätuolipaikkoja 4 kpl 
- käsiohjelma 20 € 

o ennakkovaraukset: käsiohjelman saa kirkon ovelta ennakkoon lunastettua 
ohjelmalippua vastaan 

o ennakkoon varattujen ohjelmalippujen lunastus ovelta viim. 30 min ennen 
esityksen alkua 

- inva-WC 
- esteetön sisäänkäynti / invaramppi pääovella  
- osoite: Maaningantie 33, 71750 Maaninka 

 
Nilsiän kirkko 28.3.   

- kirkkosalissa 1.100 paikkaa 
- pyörätuolipaikkoja 5 kpl 
- käsiohjelma 20 € 

o ennakkovaraukset: käsiohjelman saa kirkon ovelta ennakkoon lunastettua 
ohjelmalippua vastaan 

o ennakkoon varattujen ohjelmalippujen lunastus ovelta viim. 30 min ennen 
esityksen alkua 

- inva/yleisö-WC erillisessä rakennuksessa kirkon vieressä  
- esteetön sisäänkäynti / invaramppi pääoven viereisellä ovella 
- osoite: Kirkonmäentie 1, 73300 Nilsiä 

 
Lisätietoa Kuopion kaupunginorkesterin konserteista > www.kuopionkaupunginorkesteri.fi  
Facebook: www.facebook.com/kuopionkaupunginorkesteri 
Instagram: www.instagram.com/kuopionkaupunginorkesteri 


