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1. Suunnitelma tilojen käytöstä 

 
Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita 
järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti 
mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia 
sisä- tai ulkotiloissa tai oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä 
toisistaan yli 15 minuutin ajan. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, 
asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla 
tavalla. 
 
Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen:   
Tilassa on kielletty yli 10 hengen yhtäaikainen oleskelu LOHKOA KOHDEN. 
Ajalla 17.1.2022 – 30.1.2022 tiloja voidaan käyttää vain 2003 syntyneiden ja sitä 
nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan. Ryhmän harjoitukseen voi 
osallistua vanhempi jos hän on joukkueen toimihenkilö tai ryhmän ohjaaja. 
 
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt:   
Jäähallin tiloissa toimitaan ryhmäkokorajoitusten mukaisesti lohkoa kohden. Kaukalon 
voi jakaa keskeltä kahteen lohkoon ja pukuhuoneet 1-5 ovat yksittäisiä lohkoja. 
Harjoituksissa huomioidaan turvavälit. Sisään/ulos halliin, kaukaloon, pukuhuoneeseen 
siirrytään mahdollisimman ripeästi. Pienimpien lasten huoltaja voi saattaa lapsen 
pukuhuoneeseen, mutta tällöinkin oleskelu tiloissa tulee minimoida, noudattaa 
turvavälejä ja käyttää maskia. Turha oleskelu tiloissa, harjoitusten seuraaminen yms. on 
kielletty. 
   
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa:  
Tilojen käyttäjien on sitouduttava noudattamaan annettuja ohjeita sekä valvomaan 
omien toimintojen aikana niiden noudattamista. Tiloihin tullaan vain terveenä ja 
oireettomana. Huomioidaan maskien käyttöön vahva suositus yli 12-vuotiaille. 
Kädet pestään tai käytetään käsidesiä heti tiloihin saavuttaessa. 
 
Ryhmän vastuuhenkilöt huolehtivat, että 

 tämän suunnitelman ohjeet tiedotetaan omalle ryhmälle 
 tässä suunnitelmassa annettuja ohjeita noudatetaan 
 kunkin osallistujan läsnäolo ja aikaväli tilassa on kirjattava mahdollisen 

jäljityksen helpottamiseksi/ nopeuttamiseksi. 
 terveysturvalliset tavat ovat käytössä ja turvavälit huomioidaan mahdollisuuksien 

mukaan, erityisesti vuorojen vaihtuessa. 
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2. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet 
 
Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan toiminnan järjestäjän ja tilojen hallinnasta vastaavan on 
huolehdittava, että 

1. Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi, asiakkaan tai seurueen 
välille tulee mahdollistaa 2 metrin turvavälit. 
 

2. Asiakkailla on mahdollisuus käsien pesuun tai desinfioimiseen. 
 

3. Asiakkaille on annettu ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän turvaetäisyyden 
ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. 
 

4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan. 
 

5. Oireisena tai sairaana ei tulla tiloihin tai osallistuta toimintaan. 

 
 
Muuta huomioitavaa 
 
Tilojen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan annettuja ohjeita sekä ohjeiden 
tiedottamisesta tahoillaan.  
 
Tilojen käyttäjät valvovat omalta osaltaan ohjeiden noudattamista omilla vuoroillaan.  
 
Noudatetaan käsihygieniaohjeita, muita hygieniaohjeita sekä terveysturvallisuusohjeita. 
 
Sairaana tai oireisena ei voi osallistua toimintaan eikä tulla ko. tilaan.  
 
Turvavälejä on noudatettava mahdollisuuksien mukaan tiloihin saavuttaessa, 
pukuhuoneissa ollessa sekä niistä saliin siirryttäessä sekä pois lähtiessä.  
 
 

 
Lisätietoja 
 
Tämän suunnitelman ohjeet ovat voimassa 31.1.2022 saakka tai siihen saakka, kunnes uudet 
rajoitukset tai ohjeet astuvat voimaan.       

 
Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 
 
Aluehallintovirastojen yhteystiedot  kirjaamo.lansi@avi.fi 

 


