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Väyläviraston hygienia- ja väljyyssuunnitelma pandemian varalle
Tartuntatautilain muutoksella liikenteen palveluiden tarjoajat velvoitetaan huolehtimaan
toiminnassaan toimenpiteistä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi. Muutos tuli voimaan 22.2.2021 ja velvoitteet ovat voimassa 30.6.2021 asti.
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.
Toimenpiteet koskevat liikennevälineitä sekä asemia, terminaaleja ja muita vastaavia
sisätiloja sekä rajattuja ulkotiloja, joissa matkustajat nousevat liikennevälineeseen tai
poistuvat siitä. Edellä olevan johdosta Väylävirastoa voidaan pitää palvelun tarjoajana
hallinnoimillaan rautatieasemilla ja laiturialueilla.
Väyläviraston velvollisuutena on varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus riittävän
etäisyyden ylläpitämiseen, käsien puhdistamiseen sekä toimintaohjeiden saatavuuteen.
Suunnitelma sisältää Väyläviraston pandemiajärjestelyt hygieniatason ja turvavälien sälyttämiseksi rautatieasemien laiturialueilla.
Suunnitelma koskee kaikkia Väyläviraston hallinnoimia juna-asemia ja laiturialueita,
mutta terveysturvallisuustoimenpiteitä voidaan sopeuttaa juna-aseman toiminnan laajuuden mukaan. Rautatieasemilla voidaan lisäksi toteuttaa kohdennettuja toimenpiteitä
alueellisten terveysviranomaisten toiveiden mukaan.
Väyläviraston hallinnoimat rautatieasemat ovat löydettävissä rautateiden verkkoselostuksen 2021 liitteestä 3R.
https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019-46_vs2021_web.pdf
Väylävirasto noudattaa THL:n pandemiasuosituksia sekä viranomaistenohjeita.
Tämä hygienia- ja väljyyssuunnitelma tulee osaksi Väyläviraston valmiussuunnitelmaa,
epidemiaohjeen 2020 liitteeksi.
Tiedottaminen ja ohjeistus
Väylävirasto voi asettaa asemille ja laitureille matkustajille suunnattuja terveysviranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia. Tiedotusmateriaalia voidaan sijoittaa ennakkosuunnitelman mukaisesti ja tapauskohtaisesti asemarakennuksiin ja ulkoalueille. Laitureilla ja asemilla voidaan hyödyntää turvallisuuskuulutuksia.
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Tiedotusmateriaalit ja kuulutukset toteutetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Kuulutuksista vastaa Fintraffic Raide Oy.
Käsihygienian mahdollistaminen
Väyläviraston asemilla ja laiturialueilla käsihygieniasta huolehtimista helpotetaan käsidesiautomaateilla.
Muut hygieniatoimenpiteet
THL ja muut terveysviranomaiset suosittelevat matkustajille maskien käyttöä. Maskien
käytöstä muistutetaan asema-alueilla olevilla julisteilla ja kuulutuksilla.
Väljyys ja turvavälit - turvavälien toteutuminen yleisesti
Terveysviranomaisten antamien suositusten mukaisista turvaväleistä muistutetaan opastein ja kuulutuksin. Käytettävissä olevien tilojen asiakaspaikkoja tarvittaessa rajoitetaan,
jotta turvavälit toteutuisivat.
Suunnitelman tarkastelu
Väylävirasto noudattaa THL:n sekä muiden terveysviranomaisten ohjeita ja suunnitelma
päivitetään tarvittaessa.
Tämä hygienia- ja väljyyssuunnitelma on voimassa toistaiseksi.

