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Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma 

 
 
Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 d § 1 moment issa 
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 
TARGA arena 

Suunnitelman laatimispäivä 
10.3.2021 

Suunnitelma on viimeksi päivitetty 
22.01.2022 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä  
Kirsi Lassooy 
 
 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 
0400-783249 

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: 
 
- Hallissa ei järjestetä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia.  
- Halli on avoinna ainoastaan 2003 syntyneille ja nuoremmille tarkoitettuun ohjattuun valmennustoimintaan. 
Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilua ja yksityis- ja perhepiiriin kuuluvaa toimintaa.   
- Vuokralaisen hallinnoimat tilat, kuntosali ja ryhmäliikuntatilat, ovat suljettu muilta kuin lasten ja nuorten 
toiminnalta ja ammattiurheilulta. 
- Kahvila avoinna klo 18 asti. Pöydät aseteltu väljästi. Jokaisella asiakkaalla istumapaikka. Muina aikoina take 
away. 
- Mailapelikentillä on yleensä 2-4 henkilöä. Lasten ja nuorten valmennustunneilla voi olla 6 pelaajaa + valmentaja. 
- Muu oleskelu hallilla on kielletty. 
 
 

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt:   

- Hallille tullaan vain pelaamaan ja jokaisen osallistuttava peliin (ei yhtään ylimääräistä). Hallilta poistutaan 
välittömästi pelin jälkeen. Muu oleskelu hallilla kielletty. 
- Pelivuorot alkavat porrastetusti (osa tasalta ja osa puolelta). Pelaajia ohjeistettu lopettamaan tunnit 5 minuuttia 
ennen tunnin loppua ja poistumaan välittömästi. 
- Sisäänkäynti pääovesta ja poistuminen viidestä kenttiä lähinnä olevista sivuovista.  
- Saunat, pukuhuoneet ja suihkut eivät ole käytössä. 
- Henkilökunta valvoo ja ohjaa asiakkaita ja muistuttaa tarvittaessa turvallisuusohjeista. 
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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 oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desifioimiseen. 

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: 
 

- Tilat ovat erittäin väljät ja turvavälien noudattaminen on mahdollista kaikkialla.  

- Hallilla on yhteensä 16 käsienpesupistettä, joissa pesuainetta ja kertakäyttöiset paperipyyhkeet. Myös käsidesiä 
on tarjolla eri puolella hallia.  
- Asiakkaita ohjataan asiakaskirjein, ohjeita päivitetään kotisivuilla ja varausjärjestelmässä. Korona-ohjeistus on 
hallin pääovella. Oheistusta esim. maskin käytöstä on eri puolilla hallia. 
- pelaajia ohjeistettu pukeutumaan pelivaatteisiin jo kotona. Jalkineet vaihdetaan kentän ulkopuolella ja likaisia 
ulkojalkineita ei saa viedä kentälle. 
- Kontaktit asiakaspalvelussa minimoidaan. Pelikassalla on pisarasuoja henkilökunnan ja asiakkaan välillä. 
Pelivuoromaksut maksetaan varauksen yhteydessä verkossa tai laskutuksella. Kahvio-ostot maksetaan kortti- tai 
mobiilisovelluksin.  
- Vain kentällä pelaavat henkilöt voivat oleskella hallissa. Pelivuorolle saavutaan täsmällisesti ja poistutaan 
välittömästi tunnin jälkeen.  
- Tiloissamme edellytetään kasvomaskin käyttöä pelikentän ulkopuolellla. Henkilökunta käyttää kasvomaskia aina 
liikkuessaan asiakaspalvelupisteen ulkopuolella. 
- tilojen siivousta tehostettu ja tartuntapintojen desinfiointi tehdään kerran vuorokaudessa. 
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Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 
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