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Viikkotiedote 3.12.2021 – Uudet rajoitukset yleisötilaisuuksiin ja harrastustoimintaan 4.12. alkaen 
 
 
Karkkilan koronatilanne on edelleen haastava. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu 14 uutta tar-
tuntaa ja ilmaantuvuuslukumme on nyt 138/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yh-
teensä 359 koronatartuntaa (tiedot 3.12.2021). 
 
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut 2.12. uuden määräyksen koskien yleisötapahtumia, yleisiä 
kokouksia ja asiakas- ja osallistujatilojen käyttöä (harrastustoiminta). Tämä päätös ESAVI/41658/2021 on velvoit-
tava Karkkilassa ja se on voimassa 4.12.2021 – 31.12.2021. (Tämä ESAVIn uusi päätös kumoaa 18.11.2021 annetun 
päätöksen ESAVI/39238/2021 koskien tiettyjen yleisötilaisuuksien kieltämistä ajalta 4.12.2021 - 24.12.2021.) 
 
Tapahtumien ja toiminnan järjestäjien tulee tutustua päätökseen huolella. Päätöksen keskeinen sisältö on tämän 
tiedotteen lopussa. Tässä on linkki AVIn tiedotteeseen: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502  
 
Karkkilan kaupunki on tänään päättänyt ESAVIn päätöksen mukaisesti seuraavat linjaukset Karkkilan kaupungin 
tapahtumien, tilojen ja toiminnan osalta.  
 
 
1) Kaupungin yleisötilaisuudet ja yleisötilaisuuksiin tarkoitetut tilat 
 
Kaupungin järjestämissä yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa ja kaupungin yleisötilaisuuksiin tarkoitetuissa tiloissa 
otetaan käyttöön koronapassi. Mikäli koronapassia ei ole mahdollista ottaa käyttöön, tilaisuus perutaan. Tilaisuu-
den järjestäjä tiedottaa peruutuksista tilaisuuskohtaisesti. Koronapassi tarkistetaan kaikilta yli 16-vuotiailta. Ko-
ronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta tai esiintyjiltä.  
 
Kaupungin järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12. on käytössä koronapassi.  
 
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia 
tilaisuuksia. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien lukumää-
rän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Esimerkkejä 
yleisötilaisuuksista: konsertit, teatterinäytökset, elokuvateatterinäytökset, festivaalit, markkinat, urheiluottelut ja 
turnaukset (jos paikalla on yleisöä) sekä päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämät juhlat ja tilaisuudet, jos 
niihin osallistuu muitakin kuin henkilökuntaa, lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.  
 
Viranomaisten kokoukset, kuten kunnanhallituksen, -valtuuston ja lautakuntien kokoukset eivät kuulu rajoitusten 
piiriin. Karkkilan kaupungin kokouksissa on käytössä vahva hengityssuojainsuositus. Yleisölle suositellaan valtuus-
ton kokousten seuraamista verkkolähetyksinä.  
 
 
2) Kaupungin asiakkaille ja osallistujille tarkoitetut tilat, harrastustoiminta 
 
Kaupungin järjestämässä harrastustoiminnassa, jossa on yli 10 osallistujaa sisätiloissa tai yli 50 osallistujaa ulkoti-
loissa, edellytetään koronapassia. Mikäli koronapassia ei ole mahdollista ottaa käyttöön, noudatetaan muita rajoi-
tustoimia, esimerkiksi henkilömäärärajoituksia tai porrastuksia (Tartuntatautilaki 58 c ja 58 d). 
 
Mikäli käyttöön ei voida ottaa koronapassia eikä muita rajoituksia, toiminta peruutetaan. Toiminnan järjestäjä tie-
dottaa peruutuksista toimintakohtaisesti. 
 
Aluehallintoviraston määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksi-
tyis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Karkkilan työväenopiston toiminta on oppilaitostoimintaa, jota 
määräys ei koske.  
 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502


 

Viikkotiedote                      2 (3) 

 

 

 

3.12.2021 

 

 

Muiden järjestäjien kaupungin tiloissa toteutettavan toiminnan osalta toiminnan järjestäjä päättää, ottaako se 
käyttöön koronapassin vai noudattaako järjestäjä muita rajoitustoimia (tartuntatautilaki 58 c ja 58 d). Toiminnan 
järjestäjä ilmoittaa osallistujille käyttöön otettavista toimista sekä mahdollisista peruutuksista.  
 
Koronapassi tarkistetaan kaikilta yli 16-vuotiailta. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta tai esiintyjiltä.  
 
Kansankulmassa on käytössä koronapassi. Mikäli koronapassia ei voi ottaa käyttöön, tilassa saa kokoontua enin-
tään 10 henkilöä. Muussa tapauksessa tilaisuus/toiminta perutaan.   
 
 
3) Kirjalliset suunnitelmat AVIn ja lain mukaisesti 
 
Aluehallintovirasto määräyksen mukaan toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää 
asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja 
toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata 
suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. 
 
 
Edellä kerrotut rajoitukset ovat voimassa 31.12. asti. Mikäli tilanne heikkenee, kaupunki varautuu tapahtumien ja 
toiminnan peruutuksiin. Näistä tiedotetaan erikseen viipymättä.  
 
 
Hengityssuojain- ja etätyösuositukset 
 
Karkkilan kaupungissa ovat voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 25.11. antamat laajat suosi-
tukset koskien hengityssuojaimen käyttöä sekä etätyötä. Suositukset ovat voimassa 16.1.2022 asti. 
 
Karkkilassa on voimassa lisäksi hengityssuojainsuositus koulupäivien aikana kaikille 4.- 6.-luokkalaisille.  
 
 
Karkkilan kaupunki seuraa koronatilannetta erittäin aktiivisesti. Tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista. 
 
 
Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää viikonloppua ja itsenäisyyspäivää!  
 
 
 
 

ESAVI/41658/2021 
 
”TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N JA 58 D §:N MUKAINEN PÄÄTÖS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITO-
PIIRIN KUNTIEN ALUEILLE   
 
Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §)  
 
Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu 
yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.  
 
Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)  
 
Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitet-
tuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistuja-
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piirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla si-
ten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä 
voidaan ehkäistä.  
 
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka 
muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoi-
mia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:   
 
1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;    
 
2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osal-
listujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vas-
taa tiettynä ajankohtana;    
 
3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riip-
pumatta.    
 
Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoi-
tettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:   
 
1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai 
liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;   
2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhtey-
dessä olevat pukuhuonetilat;   
3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoi-
mintaan käytettävät tilat;   
4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;   
5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;   
6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käy-
tettävät tilat sekä kulku niihin.   
 
Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:   
 
1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta anne-
tun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemis-
toiminnan harjoittajat;   
2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;   
3) kunnat ja kuntayhtymät;   
4) uskonnolliset yhdyskunnat;   
5) julkisoikeudelliset laitokset.    
 
Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai 
perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.    
 
Määräykset ovat voimassa ajalla 4.12.2021-31.12.2021. 
 
Päätöksen ESAVI/39238/2021 kumoaminen  
 
Tämä päätös kumoaa 18.11.2021 annetun Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mu-
kaisen määräyksen (ESAVI/39238/2021) koskien tiettyjen yleisötilaisuuksien kieltämistä Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntien osalta ajalta 4.12.2021-24.12.2021.” 
 
 
 


