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Viikkotiedote 25.5.2021 – Karkkilan koronatilanne rauhallinen, rajoituksia puretaan porrastetusti 

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 25.5.2021).  
 
Rauhallisen tilanteen johdosta Karkkilassa tarkastellaan voimassa olevia rajoituksia ja niiden jatkotarvetta tämän 
viikon lopulla. Rajoitusten muutoksista tiedotetaan viipymättä.  

Karkkilan kaupunki on päättänyt 24.5.2021 Karkkilan koronatartuntatilanteen pohjalta, että vuonna 2001 
syntyneiden ja tätä nuorempien lasten ja nuorten ulkona tapahtuvan ohjatun harrastustoiminnan 10 hengen 
rajoitus poistetaan 25.5. alkaen. Muut aiemmin Karkkilaan annetut rajoitukset ovat edelleen voimassa 31.5. asti 
(pois lukien alla kerrotut aluehallintoviraston määräykset).  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut alla olevat määräykset 24.5.2021. Ne ovat velvoittavia myös 
Karkkilassa. Määräyksissä on annettu Karkkilaan sekä kolmeen muuhun Uudenmaan kuntaan muita lievemmät 
henkilömäärärajoitukset koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Lisäksi Karkkilaan sekä kolmeen muuhun 
Uudenmaan kuntaan on lievennetty myös eri toimijoiden turvavälirajoituksia.  

 
ESAVI/18300/2021:  
 
” Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.  

Ajalla 25.5.2021-31.5.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla, pois lukien 
Hanko, Lohja, Karkkila ja Raasepori, voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa 
ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 
(kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- 
ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).   

Ajalla 25.5.2021-31.5.2021 Hangon, Lohjan, Karkkilan ja Raaseporin kuntien alueilla voidaan 
kuitenkin sisätiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 
(kaksikymmentä) henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 (viisikymmentä) 
henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).   

Ajalla 1.6.2021-15.6.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla, pois lukien 
Hanko, Lohja, Karkkila ja Raasepori, voidaan kuitenkin sisätiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja 
yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä ja alueellisesti rajatuissa 
ulkotiloissa enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan 
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).   

Ajalla 1.6.2021-15.6.2021 Hangon, Lohjan, Karkkilan ja Raaseporin kuntien alueilla voidaan 
kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä 
kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus 
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).   

Määräys on voimassa ajalla 25.5.2021-15.6.2021.”  
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ESAVI/18299/2021: 
 
”Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d 
§:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle 
avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla, pois lukien Hanko, Lohja, Karkkila ja Raasepori, 
siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista 
välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa.  

Tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentin mukaiset toimijat, 3 momentissa tarkoitetut yleisölle 
avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat sekä 4 momentissa 
tarkoitettu lähikontakti on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.  

Tämä päätös ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä 
yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.   

Määräys on voimassa ajalla 25.5.2021-15.6.2021.  

Tämä päätös korvaa 7.5.2021 annetun Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d 
§:n mukaisen määräyksen (ESAVI/16248/2021) Helsingin ja Uudenmaan kuntien alueiden osalta 
ajalta 25.5.-31.5.2021.” 

 
Mukavaa alkavaa kesää kaikille!  
 
 
 


