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Tiedote 26.2.2021 – Karkkilan aiemmat rajoitukset ovat toistaiseksi voimassa 
 

Karkkilan koronatilanne on pysynyt huonona. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on 
todettu yhdeksän uutta tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 90 ja yhteensä todettuja 
tartuntoja on pandemian alusta lukien ollut 79.  
tartunnanlähteet ovat perheensisäiset ja työperäiset tartunnat.  
 
Koronavirusvarianttien ilmaantuvuus on nousussa Karviaisen alueella. Koronavirusvariantti 
tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto.  
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erikoissairaanhoidon ja tehohoidon 
koronaviruspotilaiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden viikon aikana. 
Tehohoitopotilaita on siirretty muihin yliopistosairaaloihin hoidettavaksi. Muuta suunniteltua 
toimintaa on jouduttu ajamaan alas sairaalahoidon tarpeen kasvaessa (muun muassa leikkauksia 
on peruttu). Tilanne heijastuu välillisesti myös Karviaisen alueen väestöön.  
 
Rajoitustoimien tilanne Karkkilassa 26.2.2021 
 
Valtioneuvosto on antanut 25.2.2021 periaatepäätöksen, että koronaviruksen torjunnassa 
siirrytään toimenpidetasolle kaksi.  Tavoitteena on estää erityisesti virusmuunnoksen leviämisen 
aiheuttamaa epidemian kiihtymistä.  
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa 26.2.2021 iltapäivällä tartuntatautilain väliaikaisen 58 
g §:n toimeenpanosta. Tämä päätös vaikuttaa myös Karviaisen alueen kuntien rajoitustoimien 
jatkopäätöksiin.  
 
Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta linjaavat yhdessä Karviaisen kanssa tarkemmat alueen 
rajoitustoimenpiteet viikon 9 alussa.  
 
Karviainen on antanut 26.2.2021 suosituksen toisen asteen koulutuksen siirtymisestä 
etäopetukseen 1.3.2021 alkaen. Karkkilan kaupunki tekee päätökset Karkkilan rajoituksista 
Karviaisen suositusten pohjalta kokonaistilanteen arvioinnin perusteella. 
 
Tällä hetkellä Karkkilassa on edelleen voimassa aiemmin annetut suositukset ja päätökset 
rajoitustoimenpiteistä (tiedote 19.2.2021 – Karkkilan koronarajoitukset jatkuvat maaliskuussa).   
 
Karkkilan lukio on 1.3. alkaen vuorottelupohjaisessa hybridimallissa. Lukio tiedottaa asiasta 
tarkemmin suoraan opiskelijoita/koteja. Karkkilan lukio siirtyy etäopetukseen 8.3.-31.3.2021 
väliseksi ajaksi. 
 
Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa on voimassa aiemmin annetut suositukset ja 
rajoituspäätökset, kunnes asiasta tehdään uusia päätöksiä. Tiedotamme asiasta lisää viikon 9 
alussa. 
 
Tartuntatautilain muutokset 
 
Tartuntatautilain muutokset vahvistettiin 19.2.2021 ja ne ovat voimassa 22.2.2021 alkaen. Alla 
keskeiset kohdat lakimuutoksista.  
 
 
1) Tartuntatautilaki 58 d §: Tosiallisen etäisyyden pitäminen julkisissa tiloissa 
 
Lain 58 d §:n tarkoituksena on estää tehokkaasti koronaviruksen leviämistä ja toisaalta turvata 
elinkeinonharjoittamisen jatkuminen.  
 
Alla pääkohdat, asiasta tarkempaa tietoa löytyy muun muassa Aluehallintoviraston www-sivuilta 
Aluehallintoviraston 24.2.2021 antamassa päätöksessä. 
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• Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus mahdollistaa toimitiloissaan vähintään kahden 
metrin turvavälin pitäminen, jotta vältetään lähikontaktia toisiin asiakkaisiin.  
 
• Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai 
tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 
 
• Päätös koskee laajasti niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintolat 
(ravintolatoiminnasta linjaa valtioneuvosto).   
 
• Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, asiakastila voidaan Aluehallintoviraston tai 
kunnan päätöksellä sulkea. 
 
2) Tartuntatautilaki 58 c §: Hygieniaohjeet 
 
Epidemian leviämisen estämiseksi yksityisten ja julkisten toiminnassaan huolehdittava, että 
 
• Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen 
 
• Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja 
muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet 
 
• Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.   
 
• Turvavälien säilyttämisestä huolehditaan.  
 
Tartuntatautilain 58 c § ja 58 d § koskee seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä 
toiminnassaan käyttäviä toimijoita 
 
• Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminta 
 
• Yksityiset elinkeinonharjoittajat 
 
• Kunnat ja kuntayhtymät 
 
• Uskonnolliset yhdyskunnat 
 
• Julkisoikeudelliset laitokset 
 
• Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin 
kuuluvaa toimintaa. 
 
Nämä velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada 
asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai 
viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. 
 
Yleisötilaisuuksien järjestäminen 
 
Edellä kerrotun lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa Etelä-
Suomen aluehallintoviraston 19.2.2021 antama päätös koskien yleisötilaisuuksia.  Kaikki sisä- ja 
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin 
siten, että korkeintaan 6 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan 
edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön 
ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan 6 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain 
ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja 
näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista. Nämä rajoitukset ovat 
voimassa 22.2.– 14.3.2021.  
 
 
Tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista aiempiin rajoituksiin ensi viikon alussa. 


