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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. 

1.  Suunnitelma tilojen käytöstä 

Tilan tai liikkeen nimi 
     Liikunta- ja hyvinvointikeskus Voima Oy Y: 2662362-8

Suunnitelman laatimispäivä 
6.3.2021 
     

Suunnitelma on viimeksi päivitetty 
     23.4.2021

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä       
Suvi Korhonen 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 
     0400 543145

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 tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa 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        
Olemme omaehtoisesti rajoittaneet asiakasmääriä jo viime vuoden toukokuusta (6.5.2020) lähtien kunkin tilan todellisesta 
käyttökapasiteetista varmistaaksemme riittävien turvavälien säilymisen seuraavanlaisesti per sali: 

-  Joogasali: normaali kapasiteetti 40 asiakaspaikkaa, nyt 15-20 asiakaspaikkaa (tunnista riippuen) 
- Akrobatiasali: norm. Noin 15 asiakaspaikkaa (tunnista riippuen), nyt 10-12 
- Barre/pilates sali: norm 16, nyt 10 
- Pyöräsali: norm 16, nyt 10 
- Kuntosali: norm 20, nyt 10 
- Ryhmäliikunta sali: norm 30-50 (tunnista riippuen), nyt max 20 (tunnista riippuen) 
- CrossFit sali: norm kapasiteetti tilalle (n 400m2) olisi huomattavasti enemmän, kuin aiemmin pitämämme 20 + 

omaharjoittelualueille n 10-15 , yht 30-35 asiakaspaikkaa, nyt 12 + omaharjoittelualueelle (tatamialue, aerobiset laitteet, 
mobbailualue puolapuiden luona, painonnostolava) turvavälit säilyttäen max 10 hlöä, yht max 22 asiakaspaikkaa 

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt        
-Olemme järjestäneet jokaiseen saliin mahdollisuuden ulkovaatteiden säilytykseen vähentääksemme ruuhkaa 
sisääntuloaulassa sekä alakerran pukuhuoneissa. 
-Olemme poistaneet lasten leikkihuoneen käytöstä ja ohjeistaneet asiakkaitamme välttämään ottamasta lapsia mukaan oman 
treenin ajaksi. 
-Olemme ohjeistaneet tunneille etukäteen saapumista max 5 min ennen tunnin alkua, jottei käytäville ja aulaan syntyisi liikaa 
ruuhkaa. Meillä on vielä mahdollista ottaa käyttöön lisäodotustiloja sekä eri poistumisreittejä tiloista, mikäli tautitilanne 
alueellamme pahenee ja välejä tarvitsee suurentaa.  
-Tuntien väliin on jätetty väljyyttä, jotta asiakkaat ehtivät paremmin puhdistaa käyttämänsä välineet, tila ehditään tuulettaa ja 
edelliset käyttäjät poistua ennen seuraavien saapumista tilaan. 
-Osissa saleistamme, joissa neliö/kuutiomäärä on pienempi, on vain yksi ohjattu tunti per päivä tai jopa per viikko, jolloin 
tilojen käyttö on entisestään turvallisempaa  
-Edellytämme kaikille tunneillemme etukäteen paikkavarausta, mukaanluettuna omatoimiharjoitteluun kunto- sekä crossfit 
salilla. Pystymme näin tarvittaessa jäljittämään kaikki tiloissa liikkuneet henkilöt mahdollisen tartuntatapauksen johdosta. 
Myös asiakkaat ovat nähneet varaustilanteen ja näinollen voineet valita rauhallisemman ajankohdan treenilleen.  
-Olemme myös poistaneet ”lennosta tunnille”-toiminnon, jolloin asiakas on voinut tulla tunnille juuri ennen sen alkua ilman 
etukäteen tehtyä paikkavarausta, jotta voimme taata riittävän tilan kaikille liikkujille. 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa        
Tilamme ovat todella väljät. Meillä on yhteensä 1600m2 tilaa, mukaanluettuna alakerran pukuhuone/saunatilat miehille sekä 
naisille. Käytävät ovat pääsääntöisesti pitkät sekä leveät, jolloin mahdollisissa ohitustilanteissa turvavälit on helppo pitää. 
Olemme jo porrastaneet eri tuntien alkamis- ja päättymisaikoja, jolloin kohtaamisia tulisi muutoinkin mahdollisimman vähän. 
Pienen paikallisen yksityisen liikuntakeskuksen etuihin kuuluu myös varsin pysyvä asiakaskunta sekä rajattu asiakasmäärä – 
poikkeuksellinen toimintakulttuuri muodostuu ja automatisoituu nopeasti. Valtaosa tiloissamme liikkuvista ihmisistä tuntee 
toisensa, mikä helpottaa uusienkin ohjeiden noudattamista ja käyttöönottoa. Olemme myös kannustaneet riskiryhmäläisiä ja 
jäseniämme liikkumaan etäpalveluillamme kotona. Livestream-harjoitukset voi tehdä suorana lähetyksenä tai tallenteilta.
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2. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet 

Lisätietoja 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 

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 

-Olemme ohjeistaneet välttämään aulatilassa sekä pukuhuoneissa tarpeetonta oleskelua, tunneille saavutaan max 5 min ennen tunnin alkua 
(pl omatoimiharjoitteluun saapuminen ennen ohjatun tunnin alkua), ohjatuille tunneille saavuttaessa henkilökuntamme opastaa asiakkaita 
noutamaan vuorollaan tunnilla käytettävät välineet omalle harjoittelupaikoilleen, asiakaspaikat ohjatuilla tunneilla ovat riittävän etäällä 
toisistaan ja liikunnanohjaamme valvovat asiakkaiden sijoittelua jokaisella tunnilla siten, että asianmukaiset turvavälit toteutuvat. Salista 
pyritään poistumaan ripeästi seuraavien käyttäjien alta pois (ryhmäliikuntasalista ohjaaja opastaa poistumisreitin).  

-Lisäksi käytössä on edelleen malli, jossa aulatilaamme jätetään ulkokengät ja siirrytään suoraan salille. Näin asiakas voi välttää kokonaan 
pukutiloissa asioinnin. Pukutilamme ovat toki kookkaat, eli etäisyydet voi sielläkin pitää. Ohjeistamme asiakkaita toimimaan 24.4.-21 
eteenpäin pukutiloissa nopeasti ja välttämään yli 10 minuutin oleilua pukutiloissa. 

2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desifioimiseen 

-tiloissamme on käsien pesupaikkoja seuraavanlaisesti: yläkerran WC-tilat; eteisaula, pyöräsalien käytävä, kuntosali, alakerrassa miesten- 
sekä naisten pukuhuonetiloissa. Käsien desinfiointiin pisteitä on  sijoiteltu aulaan sekä osaan saleista, jotka sijaitsevat kauempana 
käsienpesupaikkoja 

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

-Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita tartuntojen leviämistä ehkäiseviä 
käytäntöjä koskevat toimintaohjeet. Nämä ohjeistukset ovat olleet jo pitkään nähtävillä nettisivuillamme, some-kanavissamme, saliemme 
sekä WC-tilojen seinillä. Ohjeistuksia on päivitetty aina vallitsevan tilanteen ja viranomaisohjeistuksien mukaisesti. 

4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan 

-Tilamme puhdistetaan henkilökuntamme sekä ammattisiivojien toimesta säännöllisesti 5 päivänä viikosta tilojen korkean käyttöasteen 
aikana.Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesun ja desinfioinnin osalta. Desinfiointiaineet sekä 
pyyhkeet on sijoitettu saleihin niin, että harjoitusvälineet ja harjoituslaitteiden pinnat on mahdollista puhdistaa asiakkaan tai henkilökunnan 
toimesta aina käytön jälkeen. Jokainen asiakas ottaa tunnille/treenin ajaksi oman pyyhkeen, joka käytön jälkeen laitetaan sille osoitettuun 
paikkaan.

Muuta huomioitavaa 
Aluehallintovirastolla, kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten 
estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c 
tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava 
viivytyksettä ja maksutta. 

Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen 19.2.2021 koskien tartuntalakia. 
Liikunta- ja hyvinvointikeskus Voima Oy sitoutuu 58 c § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien 
päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. 

Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa: Suvi Korhonen, 0400 543145, suvi.korhonen@thevoima.fi 
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