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Viikkotiedote 22.12.2021 – Uusia rajoituksia tulossa vielä jouluviikolla 
 
 
Karkkilan koronatilanne on edelleen huono. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu 27 uutta tartun-
taa ja ilmaantuvuuslukumme on nyt 310/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 
388 koronatartuntaa (tiedot 21.12.2021). 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) valmistelee uusia rajoituspäätöksiä Uudellemaalle 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) valmistelee parhaillaan uusia koronarajoituspäätöksiä. ESAVI on saanut  
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä lausunnon tulevia rajoituksia koskien. Lausunnossa suositellaan tilojen 
käytön rajoitusten kiristämistä niin, että tietyt asiakas- ja yleisötilat suljettaisiin määräajaksi kokonaan. Rajoitus 
koskisi tartuntatautilain pykälässä 58 g mainittuja tiloja. Näitä ovat esimerkiksi joukkueurheiluun käytetyt tilat, 
kuntosalit, tanssipaikat, kuorolauluun ja harrastusteatteriin käytettävät tilat, kauppakeskusten yleiset tilat, uima-
hallit, kylpylät ja sisäleikkipuistot. 
 
ESAVI arvioi päätöksen välttämättömyyttä ja tarkempaa sisältöä parhaillaan asiantuntijatahojen kanssa. Alueelliset 
koronakoordinaatioryhmät ovat koolla vielä keskiviikkona 22.12. ja torstaina 23.12. Karkkilan kaupunki on mukana 
näissä ryhmissä.  

Mahdollinen päätös tehdään aikaisintaan torstaina 23.12., ja se tulisi voimaan todennäköisesti joulun jälkeen tiis-
taina 28.12. Lain mukaan toimija ei voi ottaa tilojen sulkupäätöksen vaihtoehtona käyttöön koronapassia.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee lisäksi kokoontumisrajoitusten kiristämistä. Tällä hetkellä Uudella-
maalla on voimassa päätös, jonka mukaan sisällä järjestettävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 
on kielletty.  

Karkkilan kaupunki tiedottaa ESAVIn tulevasta päätöksestä vielä jouluviikon aikana. Kehotamme seuraamaan myös 
AVIn omia tiedotteita asiasta. Tiedotteet löytyvät täältä: https://avi.fi/tiedotteet 

Karkkilassa tällä hetkellä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset löytyvät 3.12.2021 viikkotiedotteestamme.  
 
Hengityssuojain- ja etätyösuositukset  

Karkkilassa on voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) laajat suositukset koskien hengityssuojai-
men käyttöä sekä etätyötä. Lisäksi Karkkilassa on voimassa hengityssuojainsuositus koulupäivien aikana kaikille 4.- 
6.-luokkalaisille. Karkkilan kaupunki on työnantajana ottanut etätyösuosituksen uudelleen käyttöön. Nämä suosi-
tukset ovat voimassa 16.1.2022 asti. 
 
Koronarokotukset 
 
Karviaisen alueen 5-11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset alkavat. Tähän ryhmään kuulu-
vien ajanvaraus on avautunut 17.12. klo 12. Karviainen pyytää suosimaan sähköistä ajanvarausta:  https://www.ko-
ronarokotusaika.fi/ 
 
Karviaisen alueen koronarokotuksista ajankohtainen tieto löytyy Karviaisen sivuilta: 
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/  
 
 
Rauhallista joulun odotusta kaikille karkkilalaisille! 
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