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Ajankohtaistiedote 20.8. – Karkkilan kaupungin tilojen käyttörajoitukset 27.8 – 12.9.  

 
Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä (AKR) on 17.8. todennut, että Karkkila on 16 
muun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kunnan tavoin siirtynyt 
koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. AKR:n linjausten pohjalta aluehallintovirasto antaa 
tarvittavat alueelliset määräykset. Kaupunki päättää rajoituksistaan omaa toimintaansa ja tilojaan 
koskien. Kaupungin päätöksissä otetaan huomioon valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset sekä 
paikallisen terveysviranomaisen suositukset ja Karkkilan epidemiatilanne.  

Karkkilan kaupungin johtoryhmä on linjannut uusista rajoituksista ja tulevista päätöksistä 
kokouksessaan 19.8. Päätökset ovat voimassa 27.8. – 12.9. tai kunnes asiasta tehdään muu 
päätös. 
 
Muistutamme karkkilalaisia, että kaikkeen toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä ja että 
testiin tulee hakeutua herkästi, mikäli saat koronaan viittaavia oireita! 
 
Alla kerrotaan kaupungin 19.8. linjaamat henkilömäärärajoitukset tilojen osalta. Kaikissa 
kaupungin tiloissa tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä koskien 
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia.  
Mikäli paikalla on kerrallaan sisätiloissa yli 10 henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, 
tilaisuuden järjestäjän tulee turvata osallistujien terveysturvallisuus (lähikontaktien 
välttäminen, hygienia ja maskit). 
 
Kaupungin tilojen ja toiminnan henkilömäärärajoitukset 27.8. – 12.9.  
 

- Karkkilasali, suurin sallittu henkilömäärä 80 henkilöä 
- Kansankulma, suurin sallittu henkilömäärä 10 henkilöä  
- Kaupungintalon etätyötilat 1 henkilö/työpari kerrallaan  
- Koulujen liikuntasalit, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa 

terveysturvallisesta toiminnasta 
- Liikuntahalli, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta 

toiminnasta 
- Kaupungin kuntosalit (liikuntahallin alasali + Kunto Kaari palvelukeskuksessa), ei 

henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta 
- Anttilantalo/työväenopistotalo, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa 

terveysturvallisesta toiminnasta 
- Koulujen harrastustilat, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa 

terveysturvallisesta toiminnasta   
- Vuotinaisten leirikeskus, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa 

terveysturvallisesta toiminnasta 
- Nuorisotalo NuTa, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta 

toiminnasta  
- Kirjasto, ei henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa terveysturvallisesta 

toiminnasta 
- Suomen Valimomuseo ja Galleria Bremer sekä Kahvila Pakari, ei 

henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa terveysturvallisesta toiminnasta 
- Ruukinpaja, ei henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa terveysturvallisesta toiminnasta 
- Etsivä nuorisotyö, ei henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa terveysturvallisesta 

toiminnasta 
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- Ravintola Nyhkälän Kaari, ei henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa 
terveysturvallisesta toiminnasta  

- Koulujen toiminta, iltapäivätoiminta ja kerhotoiminta, jatkuvat normaalisti 
terveysturvallisuus huomioiden (tilarajoitukset eivät koske koulujen normaalitoimintaa) 

- Varhaiskasvatus jatkuu normaalisti terveysturvallisuus huomioiden 
 

Hengityssuojainsuositus 
 
Karkkilan kaupunki suosittelee vahvasti hengityssuojaimen käyttöä kaikessa kaupungin 
toiminnassa, jossa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa sekä yleisötapahtumissa, ellei sille 
ole terveydellistä estettä. Koulupäivien aikana maskisuositus on voimassa 4.-luokkalaisista 
kaikkiin sitä vanhempiin oppilaisiin ja opiskelijoihin. Suosittelemme maskin käyttöä kaikille 12-
vuotta täyttäneille myös ulkotiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa. 
 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ohjeistaa yksityistilaisuuksien järjestäjiä seuraavilla 
suosituksilla. 

• Yksityistilaisuuksissa tulisi huomioida samat rajoitukset kuin yleisötilaisuuksissa ja 
yleisissä kokouksissa ja noudattaa alla listattuja terveysturvallisuusohjeita ja määräyksiä.  

• Yksityistilaisuuksia tulisi pitää vain perhepiirissä tai 
muuten pienimuotoisesti, mahdollisimman väljissä tiloissa, tai mahdollisuuksien mukaan 
ulkona. Juhlissa on hyvä noudattaa turvavälejä, ja käyttää maskeja.  

Terveysturvallisuusohjeet ja määräykset  

Kaikissa Uudenmaan kunnissa, kuten koko Suomessa, täytyy laajasti erilaisten asiakas- ja 
yleisötilojen käytössä noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia. 
Karviainen suosittelee noudattamaan alla listattuja terveysturvallisuusohjeita 
myös yksityistilaisuuksissa.   

• asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen  

• asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien 
puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat 
toimintaohjeet  

• tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan  

• asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan 
erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan 
riittävän etäälle toisistaan.  

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. 
Pykälä on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa. (Tartuntatautilaki). 

 

 
Toivotamme hyvää syksyistä viikonloppua!  


