
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

 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. 

Toimija voi edellyttää 58 i §:n mukaisesti yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan 
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä, jolloin rajoitukset eivät
koske kyseistä tilaa tai toimintaa.

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen 

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa 

Edellytämme yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan 
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä seuraavasti
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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: Perjantaipärskeet 15.4.2022 (Oulun Lohet), Raksilan Uimahalli - Pikkukankaantie 3, 90130 Oulu
	Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä: Tarja Karppinen
	Vastuuhenkilön puhelinnumero: 0451957383
	Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen: Oulun Uimahalli on suljettuna kilpailuiden aikana. Uimahallissa on ainoastaan kilpailijoita eri seuroista, toimitsijat, valmentajat sekä huoltajat. Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy. Turvaväleihin kiinnitetään huomiota katsomossa sekä yleisesti uimahallin tiloissa. Kaikkia tapahtumaan osallistuvia pyydetään toimimaan mahdollisimman väljästi koko kilpailutapahtuman ajan.
	Muuta huomioitavaa: 
Oulun kaupungin koronajohtoryhmä on 1.12.2021 linjannut, että Oulussa otetaan käyttöön yleinen
maskisuositus. Maskia käyttöä suositellaan aina sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä rokotetuille että
rokottamattomille henkilöille. Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita.
Uimahallitiloissa on käsidesifiointilaitteita. Kilpailijoita, toimitsijoita, valmentajia ja huoltajia pyydetään
huolehtimaan käsien desifioimisesta säännöllisesti (saavuttaessa uimahalliin, poistuessaan hallista sekä
säännöllisin väliajoin kilpailujaksojen aikana).
Kilpailuun osallistuvia suositellaan viettämään uimahallitiloissa vain välttämätön aika (kilpailuverryttelyt ja
kilpailusuoritukset).
	Lisätietoja: Lisätietoja ohjeistuksista tai muista käytännön asioista saat seuramme toiminnanjohtajalta Tarja Karppinen (tarja.karppinen@oulunlohet.fi) (0451957383). Mahdollisista koronatartunnoista kilpailuiden ajalta, toivomme seuralle kirjallisen ilmoituksen tai puhelimitse, jotta voimme seurana olla yhteydessä laajemmin tapahtuman ajan olleita henkilöitä.
	Suunnitelman laatimispäivä: 15.3.2022
	Suunnitelma on viimeksi päivitetty: 15.3.2022
	Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Katsomo on jaoteltu eri seurojen/joukkueiden kesken. Oulun Uimahallin katsomo on moni-lohkoinen, joten seurat pystyvät huolehtimaan turvaväleistä sekä levittäytymään. Pukuhuoneissa on eri seuroille omat lohkot sekä määrätyt kaapit tai ryhmäpukuhuoneet. 
	Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Kilpailuihin osallistuu useita uimareita eri uimaseuroista, sekä eri paikkakunnilta. Järjestävä seura, Oulun Lohet ohjeistaa kaikkia kilpailuhin osallistuvia huolehtimaan yhdessä kaikista yleisistä koronaohjeistuksista. Uimahallin tiloissa on useita käsidesi ja käsienpesupisteitä joka mahdollistaa hygieniasta huolehtimisen. Tilat pidetään siistinä ja yhdessä huolehditaan, että kaikki roskat laitetaan roska-astioihin. 
	Koronatodistuksen esittämisen edellytykset: Koronatodistusta ei tarkisteta kilpailuhin osallistuvilta, uimahalli on suljettuna kilpailuiden ajan ja THL:n ohjeistuksien mukaan koronapassia ei tarkastella tänä päivänä. 


