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Viikkotiedote 8.10.2021 – Karkkilan koronatilanne tasaantunut 

 
Karkkilan koronatilanne on tasaantunut, mutta ilmaantuvuusluku pysyttelee varsin korkealla tasolla edelleen. 
Uusia tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana 14. Ilmaantuvuuslukumme on tällä hetkellä 
161/100.000 asukasta. Koko pandemianaikainen koronatartuntojen määrä on Karkkilassa yhteensä 266 (tiedot 
4.10.2021).   
 
Valtaosa koronatartunnoista todetaan tällä hetkellä rokottamattomilla, mutta tartuntoja on ilmaantunut myös 
rokotteiden läpi. Rokotteiden läpi tulleet tartunnat ovat pääsääntöisesti lieväoireisia.   
 

Kaupungin tilojen ja toiminnan henkilömäärärajoitukset päättyvät 18.10.  

• Karkkilasali, suurin sallittu yleisömäärä on 230 henkilöä 17.10. asti, 18.10. alkaen salissa ei enää 
henkilömäärärajoituksia.  

• Uimahallikuljetukset, henkilömäärärajoitus 15 henkilöä 17.10. asti, 18.10. alkaen ei enää 
henkilömäärärajoituksia.  

• Muiden Karkkilan kaupungin tilojen ja toimintojen osalta ei ole enää henkilömäärärajoituksia. Tilojen 
haltijat ja toiminnan järjestäjät vastaavat terveysturvallisesta toiminnasta.  

 
Tartuntatautilaki ohjaa terveysturvallista toimintaa 
 
Muistutamme, että tartuntatautilain 58 c § on voimassa vuoden loppuun asti. Alla kopioituna osa tästä 
pykälästä. Koko tartuntatautilain löydät täältä: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210447 

”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi 

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä 
alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun 
tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä 
ajankohtana, hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan on covid-19-epidemian leviämisen 
estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että: 

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; 

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita 
vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja 

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta 
puhdistamisesta säädetään. 

Tässä pykälässä tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan tulee lisäksi 
järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet 
huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. 

Edellä tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä 
toiminnassaan käyttäviä toimijoita: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 
annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä 
tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat; 
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2) yksityiset elinkeinonharjoittajat; 

3) kunnat ja kuntayhtymät; 

4) uskonnolliset yhdyskunnat; 

5) julkisoikeudelliset laitokset. 

Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa 
toimintaa. 

Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, 
oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai 
viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.” 

 
Hengityssuojainsuositus edelleen voimassa 
 
Karkkilan kaupunki suosittelee toistaiseksi hengityssuojaimen käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille sellaisessa 
kaupungin toiminnassa, jossa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa sekä yleisötapahtumissa. 
Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, ellei sille ole terveydellistä estettä. Koulupäivien aikana 
hengityssuojainsuositus on voimassa 4.-luokkalaisista kaikkiin sitä vanhempiin oppilaisiin ja opiskelijoihin. 
Suosittelemme hengityssuojaimen käyttöä kaikille 12-vuotta täyttäneille myös ulkotiloissa järjestettävissä 
yleisötapahtumissa. 
 
Hengityssuojainsuosituksen jatkotarve arvioidaan 12.10.2021 alueellisen ja paikallisen terveysviranomaisen 
suositusten sekä paikallisen tartuntatilanteen pohjalta.  

 

Kaupungin etätyösuositus jatkuu 17.10. asti 

 

Karkkilan kaupunki siirtyy pääsääntöisesti lähityöhön 18.10. alkaen. Kaupunki ohjeistaa henkilöstöään erikseen.  

 
Koronarokotukset jatkuvat  

Karkkilassa järjestetään WALK IN -rokotustilaisuus tiistaina 12.10. klo 12 – 14 Karkkilan terveysasemalla 
(Huhdintie 23). Kaikista Karviaisen tulevien viikkojen WALK IN -rokotustilaisuuksista löydät tietoa täältä: 
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/ 
 
Ajanvarauksella rokotusaikoja on saatavilla osoitteessa https://www.koronarokotusaika.fi/ 

  

 
Toivotamme terveysturvallista lokakuuta kaikille karkkilalaisille!  
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