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Tiedote 29.5.2021 – Karkkilan koronarajoitukset 1. - 15.6.2021 

Karkkilan koronatilanne on pysynyt rauhallisena. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa on todettu 1 uusi 

tartunta, ja Karkkilan ilmaantuvuusluku on nyt 11 / 100.000 / 2 viikkoa. Koko pandemian aikana 

koronatartuntoja on todettu Karkkilassa yhteensä 184 (tiedot 28.5.2021). 

Valtionhallinnon linjausten ja alueellisen ja paikallisen terveysviranomaisen suositusten sekä Karkkilan 

rauhoittuneen tartuntatilanteen perusteella Karkkilassa on tehty kuntakohtaisia päätöksiä aiemmin voimassa 

olleiden koronarajoitusten purkamisesta. Mikäli tartuntatilanne muuttuu, voidaan päätöksiä muuttaa 

nopeallakin aikataululla. Rajoitusten muutoksista tiedotetaan viipymättä. 

Muistutamme, että edelleen on erittäin tärkeää noudattaa kaikessa toiminnassa turvallisuusohjeita 

(hengityssuojaimet, lähikontaktien välttäminen, turvavälit, hyvä käsihygienia). Myös koronatestiin tulee 

hakeutua heti koronaan sopivien oireiden ilmaannuttua. 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen muistuttaa, että yhden rokoteannoksen myötä saatu suoja ei vielä vaikuta 

varotoimiin, diagnostiikkaan ja karanteeneihin. Yhden rokoteannoksen jälkeen henkilö voi sairastua koronaan ja 

levittää tautia eteenpäin. Tämän vuoksi ohjeita ja rajoituksia on yhä tärkeää noudattaa. 

 

Karkkilan kaupungin toimintaa ja tiloja koskevat rajoitukset 1.– 15.6. 

Harrastustoiminnan ikärajoitukset poistetaan. Harrastustoiminnan järjestäjien tulee huomioida osallistujamäärä 

suhteessa tilojen kokoon niin, että harrastukset voidaan toteuttaa mahdollisimman terveysturvallisesti. 

Kaupunki antaa tilojensa maksimihenkilömäärät, mutta suosittelee toimijoille harkintaa harrastusten 

toteuttamiseksi näitä pienemmissä ryhmissä.  

Kaupungin harrastustilat avataan muutamin poikkeuksin (kerrotaan myöhemmin tässä tiedotteessa) seuraavin 

henkilömäärärajoituksin: Kaupungin tiloissa ja toiminnassa ohjatun harrastustoiminnan maksimihenkilömäärä 

on sisätiloissa 20 henkilöä ja ulkotiloissa 50 henkilöä. Isoissa sisäliikuntatiloissa, joka on jaettu lohkoihin, on 

maksimihenkilömäärä 15 henkilöä/lohko. Kaikessa harrastustoiminnassa tulee noudattaa tarkkaan 

turvallisuusmääräyksiä. 

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen perustuvalle 

ammattiurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti. 

 

Karkkilan kaupungin tilat 1. – 15.6. 

Seuraavat Karkkilan kaupungin tilat ovat avoinna 1. – 15.6. niin, että tiloissa saa olla kerrallaan maksimissaan 20 

henkilöä (poikkeukset sulkeissa). Aukioloajoista, tilojen varauksista ja vastuuhenkilöistä löydät lisätietoja 

kotisivujemme alasivuilta: www.karkkila.fi 

• Karkkilan kirjasto (ei enää asiointiaikarajoitusta, omatoimikirjasto suljettu toistaiseksi) 

• Suomen Valimomuseo, Galleria Bremer ja Högfors-museo (ei enää asiointiaikarajoitusta) 

• Anttilan talo/opistotalo 

• Liikuntatilat, ml. kuntosalit 

• Vuotinaisten leirikeskus 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.karkkila.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Lqzk_A503gwxu0sL2gY9HRruds9JuqfXaPKtfRPmgEr5SjMs-c4HvpLY&h=AT2vGoYLdJphds-iWecEo7yPndixvayyWDRqN1o9HXnupJXguZIQYoUuGQsZ9kNJOY6KKXOuRhNotmknagvuXrdHUMzfl8FMwaEWc-qdrw5u26MWwaurB7rSL-c9oSMApQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1AUu3viBp9r_u_ECVmPI2t1bWh-gsNKsdhk1U-wD1x_a62N8q30MPgYeRIpYYxTr0-qRtEm6gRYIdwx_a5eeoT3_yVmZfHeqIMNNHdtAgx0YZrl15o_CkV5JS7fc93m1V-6VzlGs9TfxHS2w6CHGpMswgYhJP1MnyQinapKMdJBfR3jLg7A0BGj4chcckIu--zqQkyc7kc3ONRB4k


 
 
    
 
 
 
29.5.2021 
 

       

• Kahvila Pakari 

• Karkkilasali (maksimihenkilömäärä 50 henkilöä) 

 

Maskisuositus 

Suosittelemme vahvasti hengityssuojaimen käyttöä 4.- luokkalaisista alkaen koulupäivien aikana, ellei sille ole 

terveydellistä estettä. Yli 12-vuotiaille suosittelemme hengityssuojaimen käyttöä THL:n ohjeiden mukaisesti. 

 

Etätyösuositus 

Suosittelemme edelleen etätyön jatkamista.  

 

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 

Yleisötilaisuuksia ja yleisistä kokouksista määrää Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVIn päätös 

ESAVI/18300/2021). 

Suosittelemme myös yksityistilaisuuksiin ja yksityisille toimijoille vastaavia linjauksia. 

 

Karviaisen suositukset 

Karviaisen voimassa olevat suositukset löytyvät täältä: https://karviainen.fi/…/korona/voimassa-olevat-

rajoitukset/ 

 

 

Toivotamme hyvää alkavaa kesäkuuta kaikille! 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkarviainen.fi%2Fterveyspalvelut%2Fkorona%2Fvoimassa-olevat-rajoitukset%2F%3Ffbclid%3DIwAR16BoIjW0wGYCc02svpFvUrRt0287SU8E0cgdhyAYIy_wiZQL1aLWzaXH4&h=AT0ilyXrRjMQ_2EXZt_GdA6msnimq9wTfELa0WZO820_pi5F1mwsmPRbiUn7EZxwgYhZ_mK75yLF_Y-1qXIny3TZBZTKPHg_XhCsA9cdnKmTRQE4fUYrzZj28aMzMb03Dg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1AUu3viBp9r_u_ECVmPI2t1bWh-gsNKsdhk1U-wD1x_a62N8q30MPgYeRIpYYxTr0-qRtEm6gRYIdwx_a5eeoT3_yVmZfHeqIMNNHdtAgx0YZrl15o_CkV5JS7fc93m1V-6VzlGs9TfxHS2w6CHGpMswgYhJP1MnyQinapKMdJBfR3jLg7A0BGj4chcckIu--zqQkyc7kc3ONRB4k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkarviainen.fi%2Fterveyspalvelut%2Fkorona%2Fvoimassa-olevat-rajoitukset%2F%3Ffbclid%3DIwAR16BoIjW0wGYCc02svpFvUrRt0287SU8E0cgdhyAYIy_wiZQL1aLWzaXH4&h=AT0ilyXrRjMQ_2EXZt_GdA6msnimq9wTfELa0WZO820_pi5F1mwsmPRbiUn7EZxwgYhZ_mK75yLF_Y-1qXIny3TZBZTKPHg_XhCsA9cdnKmTRQE4fUYrzZj28aMzMb03Dg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1AUu3viBp9r_u_ECVmPI2t1bWh-gsNKsdhk1U-wD1x_a62N8q30MPgYeRIpYYxTr0-qRtEm6gRYIdwx_a5eeoT3_yVmZfHeqIMNNHdtAgx0YZrl15o_CkV5JS7fc93m1V-6VzlGs9TfxHS2w6CHGpMswgYhJP1MnyQinapKMdJBfR3jLg7A0BGj4chcckIu--zqQkyc7kc3ONRB4k

