
 

 

  
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 
Vihdin Tennishalli Oy 

Suunnitelman laatimispäivä 
23.4.2021 

Suunnitelma on viimeksi päivitetty 
23.4.2021 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä  
 
Pentti Lagus 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 
 
 
040 5770345 
 

1.  Suunnitelma tilojen käytöstä 
Tarkennamme ja täydennämme 20.11.2020 ja 25.02.21 asiakkaille antamiamme edelleenkin voimassa 
olevia ohjeita  

● Käytä hansikkaita/lapasia ovikoodia käytettäessä 
● Tule terveenä hallille 
● Suosittelemme suusuojan käyttöä hallissa siirtymissä ennen ja jälkeen urheilusuorituksen 
● 2 m etäisyys muihin ihmisiin 
● Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta 
● Käsipesu 20s  lämpimällä vedellä ja saippualla hallille tullessa! 
● Käsidesi (tuloaulan tiskillä) 
● Lainavälineiden desinfiointi ennen ja jälkeen (suihkepullo kylmäkaapissa) 

seuraavasti:  
 

● Asiakkailla on mahdollisuus käsien pesemiseen nestesaippualla vesipisteillä aulan wc-tiloissa sekä  
pukutilojen yhteydessä olevissa wc:ssä, joihin on myös kulkumahdollisuus suoraan liikuntatilojen aulasta. 

● Käsidesi löytyy tuloaulasta.  
● Vuokramailojen desinfiointiin tarkoitetut desinfiointiainepullot löytyvät tuloaulan kylmäkaapista. 

Välinevuokraajia on ohjeistettu käyttämään ko. tuotteita ennen ja jälkeen välineen käytön. 
● Asiakkaille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia 

tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Tämä on toteutettu tiloihimme 
painetuilla julisteilla sekä facebook sivuillamme sekä kotisivuilla. Lisäksi toimintamalli on yrityksen www-
sivuilla ajankohtaisissa.  

 
Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen  

● Salibandyn pelivuorojen varaaminen ja pelaaminen on toistaiseksi suljettu 
 
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt   

● Liikuntavuoroja varataan netin kautta tennis-, sulkapallo-, squash- ja pingis kentille. 
https://liikuntasampo.slsystems.fi/booking/booking-calendar 

● Kullakin kentällä pelaajia voi olla max 2-4 hlöä. 
● Pelialueiden valmistautumis- ja taukopaikkoja on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen 

toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. 
 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa  
● Aulatilaan on mahdollisuus jättää kengät. Suosittelemme asiakkaitamme pukeutumaan kotona valmiiksi 

liikunta vaatteisiin voidakseen siirtyä suoraan liikuntapaikalle, jolloin asiakas voi välttää kokonaan 
pukutiloissa asioinnin. 

●  Ohjeistamme pitämään pukutiloissa etäisyydet. Ohjeistamme myös asiakkaita toimimaan pukutiloissa 
nopeasti ja välttämään yli 10 minuutin oleilua pukutiloissa. Pukutiloissa voi olla yhtä aikaa max 6 henkilöä 
lähikontakti etäisyydet huomioiden.  

● Vuorojen varaaminen tapahtuu netissä varauskalenterissa. Varauskalenterissa näkyvät reaaliajassa 
varaukset. 
https://liikuntasampo.slsystems.fi/booking/booking-calendar 

● Tilat siivotaan ammattisiistijöiden toimesta. Tilojen siivousta lisätään ja tehostetaan. 
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