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Toimenpiteet koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi Rauman 
kaupungin alueella 
 
Tartuntatautilaissa ja sen nojalla on määrätty seuraavista toimenpiteistä Rauman kaupungin 
alueella. Lisäksi alueelle on annettu suosituksia. Säännökset ja päätökset, joissa määräykset 
annetaan, on lueteltu ohjeen lopussa. Ohjeen kuhunkin kohtaan on merkitty yläindeksillä, mihin 
säännökseen tai päätökseen määräys tai suositus perustuu. 

 

Kaikkia Rauman alueella oleskelevia koskevat toimenpiteet 2) 
Rauman alueelle on annettu mm. seuraavat suositukset. Suosituksista saa tarkempaa tietoa 
osoitteesta https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-
olevat-alueelliset-suositukset: 
 

• Suositus suunenäsuojuksen käytölle yli 10-vuotiaille seuraavissa tilanteissa:  
o Joukkoliikenteessä. 
o Kaikissa julkisissa sisätiloissa. 
o Julkisissa sisätilaisuuksissa, vaikka koronapassi olisi käytössä. 
o Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee 

useampia henkilöitä. 
o Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, kun paikalla on 

runsaasti ihmisiä. Maskia on syytä käyttää, vaikka koronapassi olisi käytössä. 
o Matkalla koronavirustestiin ja ennen tuloksen valmistumista, jos on välttämätön syy 

liikkua kodin ulkopuolella. 
o Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat siirryttäessä karanteeniin ja jos 

karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua karanteenipaikan ulkopuolella 
o Vierailtaessa tai työskenneltäessä sairaalassa, terveyskeskuksessa tai 

ympärivuorokautisen hoivan laitoksessa. 
Suositus koskee sekä rokottamattomia että rokotettuja. Rokottamattomien 12 vuotta 
täyttäneiden ja kaikkien, joilla on terveydellisistä syistä riski saada vaikea koronatauti 
rokotuksista riippumatta, on hyvä harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös 
kantajaansa tehokkaasti. 

 
• Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi korkeintaan 10 henkilölle. Tilaisuuden 

järjestäjä voi lisätä infektioturvallisuutta ottamalla käyttöön kotona tehtävät koronatestit 
(antigeeni-pikatesti). Tämän voi toteuttaa esimerkiksi siten, että juhlakutsun mukana 
toimitetaan testiliuskat kaikille ja sovitaan, että juhliin osallistuvat tekevät testin etukäteen 
samana päivänä. Kutsuun kannattaa tällöin liittää testin käyttöohjeet. Testinä tulee käyttää 
CE-merkittyä testiä. Juhliin ei kuitenkaan tule mennä, jos on hengitystieoireita, vaikka 
testitulos olisi negatiivinen. Yksityistilaisuuden järjestäjä huolehtii siitä, että osallistujilla on 
mahdollisuus riittävien etäisyyksien pitämiseen ja käsien puhdistamiseen. Pintojen 
puhdistamisesta huolehditaan. Sisätiloissa suositellaan kasvomaskien käyttöä etenkin, jos 
turvavälejä ei kyetä noudattamaan. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan 
pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistustilanteessa altistuneet 
pystytään jäljittämään. 

 

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
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• Suositellaan laajamittaista etätyötä silloin, kun se työn luonne huomioiden on mahdollista. 
Työpaikoilla edistetään järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. 
Maskien käyttöä suositellaan tilanteissa, joissa ihmisiä kohdataan. 
 

• Sairastuttaessa koronavirustartuntaan sopiviin oireisiin tai epäiltäessä koronavirustartuntaa 
altistumisen vuoksi, tulee noudattaa terveydenhuollon ohjeita. Raumalla noudatetaan 
Satakunnan sairaanhoitopiirin antamia ohjeita.  

 

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 4) 

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 28.1.2022 
asti. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia ei ole mahdollista järjestää koronapassia käyttämällä. 

 

Eräiden tilojen sulkeminen 3) 

Aluehallintovirasto on määrännyt sulkemaan seuraavat tilat 28.1.2022 asti: 

• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen käytettävät tilat; 
• tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan ja harrastajateatteriin käytettävät tilat; 

Suljettavaksi määrättyjä tiloja ei ole mahdollista ottaa käyttöön koronapassia käyttämällä. 

Sulkemismääräys ei koske ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa 
toimintaa eikä lakisääteisten palvelujen tuottamista. 

Sulkemismääräys ei koske vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattua 
harrastustoimintaa. 

 

Toiminnan järjestäminen muissa sisä- ja ulkotiloissa siten, että asiakkaiden ja 
toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä 
voidaan ehkäistä 4), 5) 

Seuraavissa tiloissa järjestäjä on velvoitettu järjestämään toiminta siten, että asiakkaiden ja 
toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan 
ehkäistä:  

• sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun 
• alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään yli 50 asiakkaan tai 

osallistujan samanaikaiseen oleskeluun 
• asiakasmäärästä riippumatta 

o joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan tai kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun 
vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat siltä osin, kuin niitä ei ole 
määrätty suljettaviksi 

o kuntosalit ja muut vastaavat liikuntatilat 
o yleiset saunat, uimahallin allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat 

pukuhuonetilat 

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/mita-teen-jos-epailen-koronatartuntaa
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o tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan tai harrastajateatteriin tai muuhun 
vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat siltä osin, kuin niitä ei ole 
määrätty suljettaviksi 

o sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat 
o kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskauppojen liiketilat ja 

palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin 

Lähikontaktin aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemisellä tarkoitetaan velvoitetta varmistaa, että 
asiakkaat ja toimintaan osallistuvat sekä seurueet pystyvät pitämään riittävän turvavälin muihin 
toimintaan osallistuessaan. Tartunnan riskin ehkäiseminen voidaan toteuttaa asiakasmäärää 
rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toiminnan erityispiirteet huomioon 
ottavalla tavalla. 

Velvoitetta tulee noudattaa riippumatta siitä, edellyttääkö toiminnanharjoittaja koronapassin 
esittämistä. 

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä 
yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Päätös ei saa estää oikeutta lakisääteisiin 
palveluihin. 

Tilan hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen 
suunnitelma siitä, miten velvollisuus lähikontaktin aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemisestä 
toteutetaan. Suunnitelma on pidettävä asiakkaiden ja osallistujien nähtävillä.  

 

Kaikkia asiakkaille tai osallistujille tarkoitettuja tiloja koskevat määräykset 1) 
 
Kaikkia yleisölle avoimia asiakkaille ja osallistujille tarkoitettuja tiloja ja alueellisesti rajattuja 
ulkotiloja koskevat määräykset. Määräykset koskevat erilaisten asiakas- ja kokoontumistilojen 
lisäksi esim. liikuntaan tai urheiluun ja niiden seuraamiseen käytettäviä alueita, jonotusalueita ja 
katsomoita siltä osin, kuin niitä ei ole määrätty suljettaviksi. 
 

• Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tulee järjestää mahdollisimman väljästi.  
 

Soveltamisohje: Oleskelu järjestetään niin väljästi, kuin se toiminta huomioiden on 
mahdollista. Käytetään kaikkia keinoja, jotka ovat kohtuudella käytettävissä siten, että 
toiminta voi jatkua mahdollisimman häiriöttä mutta turvallisesti. Esimerkiksi sijoitetaan 
asiakaspaikat mahdollisimman etäälle toisistaan, estetään tiiviit jonot ja ruuhkat ohjaamalla 
asiakkaiden ja osallistujien kulkua tai käytetään ajanvarausta tai aukioloaikojen muutoksia 
ruuhkien välttämiseksi. 

 
• Asiakkaille ja osallistujille tulee järjestää mahdollisuus käsien puhdistamiseen 

 
Soveltamisohje: Järjestetään käsien pesumahdollisuus (vesipiste, käsisaippua ja 
kertakäyttöiset pyyhkeet) tai desinfiointimahdollisuus. 

 
 
 
 
 
 



 

RAUMAN KAUPUNKI 
PL 41, 26101 Rauma 
rauma.fi 
 

   
 
OHJE 
17.1.2022 

• Asiakkaille ja osallistujille tulee antaa riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien 
puhdistamista ja muita vastaavia käytänteitä koskevat toimintaohjeet 

 
Soveltamisohje: Tilojen sisäänkäynnin yhteydessä olevilla opasteilla ohjataan asiakkaita ja 
osallistujia seuraavasti:  

o riittävästä etäisyydestä (yli 2 m) muihin pitää huolehtia  
o kädet pitää puhdistaa (tiloihin saavuttaessa ja tarvittaessa, toiminta huomioiden) 
o asiakastiloihin ei tule saapua sairaana tai asiointi vain terveenä/oireettomana  
o tiloissa pitää käyttää maskia 

 
Toiminnan laatu huomioiden asiakkaita ja osallistujia opastetaan myös muilla toimintaan 
sopivilla keinoilla, esim. kuulutuksilla, henkilökunnan antamilla ohjeilla, asiakkaiden 
käyttäytymistä ohjaavilla merkinnöillä tai kirjallisilla ohjeilla. Opasteita tulisi asiakaskunta 
huomioiden olla suomen kielen lisäksi myös muilla kielillä. 

 
• Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan 

 
Soveltamisohje: Usein kosketeltavat pinnat, kuten maksupäätteet, vaakojen näppäimistöt, 
kahvat, käsinojat, valokatkaisijat, vesihanat ja wc:n huuhtelupainikkeet puhdistetaan 
esimerkiksi 2 – 4 tunnin välein asiakasmäärä huomioiden, kuitenkin vähintään kerran 
päivässä. Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeen 
siivouksesta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. 

 
Määräykset koskevat myös tiloja, joiden käyttö on rajoitettu esimerkiksi jäsenyyteen perustuen tai 
joiden käyttö perustuu lakisääteisen palvelun saamiseen. 
 
Määräyksen noudattamisesta vastaa tiloissa kyseisellä hetkellä toimintaa harjoittava taho. 
 
Määräykset eivät koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.  
 
 

Ravitsemisliikkeitä koskevat määräykset 
 

Ravitsemisliikkeitä koskevista määräyksistä saa tietoa aluehallintoviraston sivuilta 
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta 
 
Toiminnanharjoittajat saavat tarvittaessa lisätietoja aluehallintovirastosta osoitteesta 
asiakaspalvelu@avi.fi 
 

Henkilöliikennettä koskevat määräykset 1) 
 

Kuljetuspalvelun tarjoajalle on annettu seuraavat velvoitteet: 
 
1) Liikennevälineessä matkustajien käyttöön tarkoitetut tilat ja pinnat puhdistetaan säännöllisesti 

ja puhdistamista tehostetaan 
 

Soveltamisohje: Usein kosketeltavat pinnat, kuten kahvat, maksupäätteet ja käsinojat 
puhdistetaan 2 – 4 tunnin välein, kuitenkin vähintään päivittäin. Puhdistus tehdään esimerkiksi 
vuorovälein. 
 
 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta
mailto:asiakaspalvelu@avi.fi
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2) Matkustajille tarjotaan mahdollisuus riittävän hygieniatason ylläpitämiseen liikennevälineessä 
 

Soveltamisohje: Liikennevälineessä on esillä riittävästi desinfioivia käsihuuhteita matkustajien 
käytettäväksi.  

 
 
3) Matkustajille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista, kasvomaskien 

käyttämistä ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat 
toimintaohjeet. 

 
Soveltamisohje: Matkustajia kehotetaan matkan alussa ja sen aikana esimerkiksi opastein tai 
suullisesti pitämään riittävä väljyys matkustajien välillä ja käyttämään kasvomaskeja matkan 
aikana. Matkustajia ohjeistetaan huolehtimaan käsihygieniasta ja olemaan matkustamatta 
sairaana tai matkustamaan vain oireettomana. 
 
Yksityiskohtaisempaa ohjeistusta saa Traficomin hygienia- ja väljyysohjeesta 
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/hygienia-ja-valjyysohje-liikenteen-toimijoille-julkaistu 
 

Säännökset ja päätökset 
 

1) Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (1221/2021), voimassa 30.6.2022 asti 
2) Satakunnassa voimassa olevat alueelliset suositukset https://www.satasairaala.fi/koronavirus-

covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset 
3) Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2022 (LSAVI/284/2022), voimassa 16.1.2022 

– 28.1.2022 
4) Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2022 (LSAVI/282/2022), voimassa 16.1.2022 

– 28.1.2022 
5) Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen 

kansallisesta käytöstä, 28.12.2021, voimassa 1.1.2022 – 20.1.2022   
 
 

Lisätietoja 
 

Rauman kaupunki  https://www.rauma.fi/ 
Aluehallintovirastot  https://avi.fi/etusivu 
Liikenne- ja viestintävirasto https://www.traficom.fi/fi/ 
   https://liikenteenterveysturvallisuus.fi/fi 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos https://thl.fi/fi/ 
Opetus- ja kulttuuriministeriö https://minedu.fi/etusivu 
 
 

Eeva Nordqvist, ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, puh. 044 403 2877 
Rauman kaupungin terveysvalvonta: terveysvalvonta@rauma.fi 
Hannu Nordqvist, johtava ylilääkäri, puh. 044 403 5190 

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/hygienia-ja-valjyysohje-liikenteen-toimijoille-julkaistu
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
https://avi.fi/documents/25266232/105918445/LSAVI+284+2022+Lounais-Suomi.pdf/0082f1fc-5b8e-18f8-7638-1ef269c5aa77/LSAVI+284+2022+Lounais-Suomi.pdf?t=1642166612465
https://avi.fi/documents/25266232/105918445/LSAVI+282+2022+Lounais-Suomi.pdf/19b3be9f-aa30-9fcf-52e8-5447df7adc2c/LSAVI+282+2022+Lounais-Suomi.pdf?t=1642166611914
https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/103823457/28.12.2021+koronapassiasetus+1221-2021.pdf/00f342dd-f5de-b66c-7dcc-a36d4dd12d21/28.12.2021+koronapassiasetus+1221-2021.pdf?t=1640706739876
https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/103823457/28.12.2021+koronapassiasetus+1221-2021.pdf/00f342dd-f5de-b66c-7dcc-a36d4dd12d21/28.12.2021+koronapassiasetus+1221-2021.pdf?t=1640706739876
https://www.rauma.fi/
https://avi.fi/etusivu
https://www.traficom.fi/fi/
https://liikenteenterveysturvallisuus.fi/fi
https://thl.fi/fi/
https://minedu.fi/etusivu
mailto:terveysvalvonta@rauma.fi
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