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Viikkotiedote 24.9.2021 – Karkkilassa puretaan koronarajoituksia porrastetusti 

 
Karkkilan koronatilanne on tällä hetkellä varsin huono. Uusia tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon 
aikana 30. Ilmaantuvuuslukumme on 345/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana koronatartuntoja on ollut 
Karkkilassa yhteensä 255 (tiedot 22.9.2021).  Tämänhetkinen ilmaantuvuuslukujen nousu liittyy yksittäiseen 
tartuntaketjuun, ja siihen liittyviin jatkotartuntoihin.   
 
Valtionhallinnon, alueviranomaisen ja paikallisen terveysviranomaisen sekä Karkkilan tartuntatilanteen pohjalta 
Karkkilan kaupunki on linjannut seuraavat jatkopäätökset kaupungin toimintaa ja tiloja koskien. Päätökset ovat 
voimassa 1. – 14.10.2021. Tilannetta tarkastellaan edelleen aktiivisesti, ja rajoituksia muutetaan tilanteen 
muuttuessa.  
 
Kaupungin tilojen ja toiminnan henkilömäärärajoitukset 1. – 14.10.   

• Karkkilasali, suurin sallittu yleisömäärä on 230 henkilöä (Huom. alustavan suunnitelman mukaan 15.10. 
alkaen salissa ei enää henkilömäärärajoituksia) 

• Kansankulma, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta 

• Kaupungintalon etätyötilat, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta 

• 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 

• 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 

• Uimahallikuljetukset, henkilömäärärajoitus 15 henkilöä (Huom. alustavan suunnitelman mukaan 15.10. 
alkaen 22 henkilöä)  
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Hengityssuojainsuositus 
 
Karkkilan kaupunki suosittelee vahvasti 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. 
 
 
Etätyösuositus 

Karkkilan kaupunki suosittelee henkilöstölleen edelleen etätyön tekemistä 14.10. asti niissä tehtävissä, joissa se 
on mahdollista. Tämän jälkeen siirrytään porrastetusti lähityöhön. Kaupunki ohjeistaa henkilöstöään erikseen.   

 
Koronavirustestaus 

Olemme tiedottaneet 15.9.2021 koronavirustestauksesta. Tarkennamme aiemmin tiedottamaamme seuraavasti 
(lisätty koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö):  

Koronavirustestiä ei jatkossa pääsääntöisesti tarvita oireettomilta tai lievästi oireilevilta henkilöiltä, 

• jos henkilö on saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko   

• jos henkilöllä on aiemmin todettu covid-19-infektio ja hän on saanut yhden rokoteannoksen, josta on 
kulunut vähintään viikko   

• jos henkilöllä on todettu covid-19-infektio edeltävän kuuden kuukauden aikana.   

 
Muutos testaussuosituksessa ei koske henkilöitä, 

• joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle  

• sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyöntekijöitä  

• koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä 

• ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa  

• vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvia.  

Edellä oleva Karviaisen suositus on yhtenevä Uudenmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän (AKR) 
suosituksen kanssa. 
 

Lasten koronavirustestaus 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt 20.9. suosituksensa lasten koronavirus-testaamisesta 
kansallisen testausstrategian mukaisesti. THL suosittelee, että alle 12-vuotias viedään koronavirustestiin 
seuraavissa tilanteissa: 

• lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle 
edeltävän kahden viikon aikana. 
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• lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden 
immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen 

• lasta hoitava lääkäri arvioi testin tarpeelliseksi. 

Rokottamattomien ja oireisten yli 12-vuotiaiden on syytä hakeutua testiin aina, jos heillä on 
koronavirusinfektioon sopivia oireita. 

Yllä oleva THL:n ohje ei ole juridisesti sitova. Tilannearviosta altistumisen suhteen ja sen aiheuttamista 
toimenpiteistä päättää aina kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. 

 

Aurinkoiset hyvän syysviikonlopun toivotukset kaikille karkkilalaisille!  

 


