
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma  

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on tehnyt 
tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, asiakkaille ja osallistujille 
tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava 
kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. 
Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja 
toimintaan osallistujien nähtävillä. 

Tilan tai liikkeen nimi 

Suunnitelman laatimispäivä Suunnitelma on viimeksi päivitetty 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 

1. Suunnitelma tilojen käytöstä

Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita 
järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden 
lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. 
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai 
tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen 

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa 
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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
2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desinfioimiseen
3. Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän 

turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä 
ehkäiseviin toimenpiteisiin

4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Muuta huomioitavaa 

Lisätietoja 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)  

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 
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www.avi.fi
www.avi.fi
https://avi.fi/kirjaamopalvelut
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	Tilan tai liikkeen nimi: Tuusulan Tenniskeskus Oy
	Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä: Timo Havulinna
	Vastuuhenkilön puhelinnumero: 0400-704704
	Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen: Tennishallin puolella kullakin kentällä on vain maksimissaan neljä pelaajaa. Muiden henkilöiden oleskelu samaan aikaan kenttäaluella on kielletty. Turvallinen henkilömäärä pystytään näin toteuttamaan. Yläkerran kahvilatilan käyttöä ja henkilömäärää pystyy henkilökunta helposti valvomaan ja ohjaamaan.
	Muuta huomioitavaa: - Asiakaspalvelutilassa on pleksi henkilökunnan ja maksavan asiakkaan välillä.- Aulassa ja pelikentillä on desinfiointiainepullot asiakkaiden käytöön.- Ovenkahvoihin ja kaiteisiin on asennettu tarrakalvot viruksia ja bakteereja vastaan.- Käsienpesua varten on olemassa viisi erilistä WC-tilaa. Saippua-automaatit toimivat tunnistimilla samoin kuin paperipyyheautomaatit käsien kuivaamiseen.- Tilojen siivousta on tehostettu ja kaikki ilmanvaihdon suodattimet on vaihdettu 15.10.2021.- Maskisuositus rokottamattomille ja rokotetuille on käytössä ja selvästi näkyvissä kaikkialla.
	Lisätietoja: Ajantasaiset päivitetyt ohjeet ovat näkyvissä asiakkaillemme myös nettivarausjärjestelmässämme sekä omilla nettisivuillamme.
	Suunnitelman laatimispäivä: 3.12.2021
	Suunnitelma on viimeksi päivitetty: 3.12.2021
	Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Hallin ovissa, seinillä ja infotv-ruudulla korostetaan ohjeita lähikontaktien vättämiseksi sekä korostetaan hygieniaohjeita. Kaikkialla on edelleen näkyvissä isot keltamustat ''Muista turvaväli 2m'' tarrat.
	Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Pelituntien alkaminen on porrastettu eri lajeissa:- Pelivuorot alkavat joko tasatunnein, puolitunnein tai viisitoista yli tasatunnin.Kaikki pelitunneilla pelaavat ovat toisilleen tuttuja ja pelivuorot ovat pelaajien keskenään sopimia. Hallilla ei ole ns. yleisiä vuoroja, joille saapuisi toisilleen tuntemattomia ihmisiä.Näkyvissä ohjeissamme korostetaan mm kulkua, turvaetäisyyksiä ja ruuhkautumisen estämistä:HALLILLE TULLAAN SOPIVASTI JUURI ENNEN PELITUNTIA, JOTTA VÄLTETÄÄN TARPEETON OLESKELU JA TARPEETTOMAT KOHTAAMISET HALLIN TILOISSA. PELIKENTÄLLE SAA MENNÄ VAIN TÄSMÄLLISESTI VASTA KUN OMA PELITUNTI ALKAA – EI ETUKÄTEEN. PELITUNNIN JÄLKEEN POISTUTAAN KENTÄLTÄ RIPEÄSTI. SÄILYTÄ KAIKESSA TOIMINNASSA RIITTÄVÄ TURVAVÄLI MUIHIN. HUOMIO OPASTEEMME!TARPEETONTA KÄYNTIÄ, OLESKELUA JA LÄHIKONTAKTEJA PUKUHUONEISSA PITÄÄ VÄLTTÄÄ.


