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Teknisen toimialan Korona-pandemian varautumisohjeet 
  

 Henkilöstö noudattaa kunnan henkilöstölle suunnattuja ohjeita (Intra). 

 Kunnan johtoryhmä kokoontuu päivittäin ja vastaa poikkeustilanteen mukaisista 
toimista. 

 Teknisen toimialan henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi vuosilomia ja vapaita 
voidaan joutua siirtämään ja työtehtäviä hetkellisesti muuttamaan, jotta kriittiset 
toimet saadaan toteutettua. 

 Tekninen toimiala toimii poikkeustilanteen edellyttämällä tavalla. 

 Teknisen toimialan esimiestyössä korostetaan tiedottamisen tärkeyttä ja varmiste-
taan hyvä tiedonkulku koko organisaatiolle. 

 Tekninen toimiala tehostaa puhtaushuoltoa varsinkin vanhusten palvelulaitoksissa 
(siivousta kohdennettu ja tehostettu kosketuspintoihin jo viikolla 11 ). Suljetuista 
kohteista siivoustyön resurssia siirretään näihin. Siivoustyötä kohdennetaan edel-
leen virusten leviämisen estämiseksi. Siivoustyönjohtaja huolehtii käsidesin ja kä-
sienpesuaineiden riittävyydestä kohteissa. 

 Opiskelijoiden harjoittelujaksot keskeytetään oppilaitosten ohjeistusten mukaan. 

 Kaikki koulutukset, jotka voidaan, keskeytetään ja siirretään myöhempään ajankoh-
taan. 

 Käsi- ja yskimishygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

 Sairaana ei saa tulla töihin. 

 Jokaisen tulee huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan niin, että kai-
kenlainen sairastumisriski säilyy mahdollisimman pienenä. Jokaisen työpanos on 
hyvin tärkeä! 

 Teknisellä toimialalla noudatetaan KSTHKY:n ja Satasairaalan ohjeita ja suosituk-
sia. 

 Asiakastyö tulee hoitaa puhelimen tai sähköpostin välityksellä toistaiseksi. Vain 
kriittiset tapaamiset järjestetään toimialajohtajan luvalla. 

 19.3.2020 valiokunnan kokous järjestetään poikkeuksellisesti valtuustosalissa. Kah-
vitarjoilua kokoukseen ei järjestetä. 

 
Tilapalveluyksikkö 
 

 Potilaiden määrän lisääntyessä sairaalat alkavat tyhjentää osastojaan voidakseen 
hoitaa akuutteja infektioita. Tällöin sekä Keinustoolin että Hyppingin päiväsaleihin 
tulee hätämajoituspaikat. Näihin tilamuutoksien valmisteluun tulee varautua. 

 Hätämajoituksesta tulee informoida pelastusviranomaista ja rakennustarkastajaa 
vuodepaikkojen määristä ja sijoittelusta. Paloturvallisuus tulee säilyä. 

 Suljettujen toimitilojen vartiointia on tarpeen mukaan lisättävä. 

 Liikuntakeskuksen sulusta johtuen asiakkaiden kulkulätkät poistetaan käytöstä, 
kuitenkin niin että tiedot asiakkaille ladatuista kuntosaliajoista jää järjestelmään tä-
män jälkeen. Kun liikuntakeskuksen käyttökielto aikanaan perutaan, käyttämättä 
jäänyt aika ladataan käyttäjälle.  
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Vesihuoltolaitos 
 

 Tämän hetkisen tiedon mukaan uuden koronaviruksen leviämistä talousveden väli-
tyksellä ei pidetä todennäköisenä. Viruksesta ei myöskään arvioida aiheutuvan eri-
tyistä riskiä jätevedenpuhdistamolla työskenteleville.  

 STM:n ja MMM:n ohjeistus ei tuo uusia velvoitteita, sillä varautuminen perustuu 
voimassa olevaan lainsäädäntöön; vesihuoltolakiin ja terveydensuojelulakiin. 

 Vesihuoltolaitoksen tulee ryhtyä häiriötilanteisiin laaditun suunnitelman perus-
teella tarvittaviin toimenpiteisiin, jos ne ovat tarpeen. 

 Riittävät voimavarat tulee turvata vesihuollon kriittisiin tehtäviin. Varahenkilöitä 
nimetään valmiiksi muusta henkilökunnasta vesihuoltolaitoksen työntekijöille. 

 Tekninen työnjohtaja huolehtii että tarvittavien kemikaalien riittävyys on taattu 
sekä tarvittavat laboratoriopalvelut on saatavissa ja toimintatavat niiden kanssa 
sovittu. 
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