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Viikkotiedote 7.1.2022 - Uusia rajoituksia Karkkilaan 
 

Karkkilan koronatilanne on tällä hetkellä muun Uudenmaan tavoin erittäin haastava. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 
tällä hetkellä 1080/100.000 asukasta/2 vkoa. Kahden viime viikon aikana Karkkilassa on todettu 94 uutta tartuntaa. 
Koko pandemian aikana Karkkilassa on todettu yhteensä 496 tartuntaa. 

Karkkilan kaupungin koulujen (perusopetus ja toinen aste) uusi lukukausi käynnistyy lähiopetuksessa. Myös varhais-
kasvatus ja esiopetus toimii normaalisti. Toiminnassa huomioidaan terveysturvallisuus ja hygieniaohjeet. Seu-
raamme asiassa valtakunnallisia ja alueellisia ohjeita ja päätöksiä, ja tiedotamme viipymättä mahdollisista muutok-
sista. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut 7.1.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle 
uuden päätöksen ( ESAVI/ 45792/2021 ) koskien koronapandemian rajoituksia tiettyjen tilojen sulkemisen osalta. 
Tämä päätös jatkaa ja osin tarkentaa aiemmin 28.12. 2021-10 .1.2022 voimassa ollutta tilojen sulkupäätöstä. Uusi 
päätös on voimassa 11.1.-24.1.2022. 

Lisäksi ESAVI valmistelee jatkopäätöstä 28.12. 2021-17 .1.2022 voimassa olevalle yleisötilaisuuksien ja yleisten ko-
kousten kieltopäätökselle (ESAVI/ 45135/2021 ) 31.1.2022 asti. Tiedotamme asiasta viipymättä tämän valmistelussa 
olevan ESAVIn jatkopäätöksen saatuamme. 

Nämä ESAVIn päätökset ovat velvoittavia myös Karkkilassa. 
 
Alla on uuden päätöksen keskeinen sisältö. Linkki ESAVIn sivuille, josta päätökset löytyvät kokonaisuudessaan: 
https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi 
 

Päätös ESAVI/ 45792/2021 (7.1.2022) 
 
"Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet 
tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asi-
akkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. 

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten 
ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. 
 
Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleske-
luun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on 
määritelty tämän päätöksen perusteluissa. 
 
Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe- elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 
Määräys on voimassa ajalla 11.1. 2022-24 .1.2022." 

 
 
Karkkilassa on voimassa seuraavat rajoitukset ja suositukset 10.1.2022 alkaen 

1) Yleisötilaisuuksien ja harrastustoimintaan tarkoitetut tilat, kaupungin harrastustoiminta ja vapaa sivistystyö 

Karkkilan kaupungin yleisötilaisuuksiin sekä harrastustoimintaan tarkoitetut sisätilat ovat suljettuina 24.1.2022 asti.  

Karkkilan kaupungin em. tiloja voidaan edelleen käyttää oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perus-
opetus) ja varhaiskasvatuksen normaaliin toimintaan, ammattiurheilemiseen, vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuo-
rempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen ja muun 
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muassa koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa ti-
loissa.  

Karkkilan kaupungin toteuttama aikuisille suunnattu lähitoimintana sisätiloissa tapahtuva ryhmämuotoinen harras-
tustoiminta on keskeytettynä 24.1.2022 saakka. Toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2003 ja sen jälkeen syntyneiden 
lasten ja nuorten ryhmien osalta, etämuotoisena ohjauksena, yksilöohjauksena sekä ulkotiloissa. Ryhmien ohjauk-
sesta vastaavat tahot tiedottavat asiasta asiakkaitaan tarkemmin. 

Karkkilan työväenopiston aikuisille suunnattu lähitoimintana sisätiloissa tapahtuva ryhmämuotoinen harrastustoi-
minta on keskeytettynä 24.1.2022 saakka. Toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten 
ja nuorten ryhmien osalta, etämuotoisena ohjauksena, yksilöohjauksena sekä ulkotiloissa. Työväenopisto tiedottaa 
asiasta ohjaajia ja asiakkaitaan tarkemmin. 

Karkkilan kaupunki suosittelee vapaan sivistystyön mukaisia rajoituksia myös taiteen perusopetuksen toiminnasta 
Karkkilassa vastaaville toimijoille. 

2) Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 
 
Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei toteuteta 
17.1.2022 asti. Tästä poikkeuksena ovat oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) ja var-
haiskasvatuksen normaali toiminta sekä ammattiurheileminen. 

Tätä päätöstä tullaan jatkamaan ESAVIn valmistelussa olevan päätöksen perusteella. Tiedotamme asiasta erikseen. 

3) Hengityssuojainsuositus 

Karkkilassa on voimassa perusturvakuntayhtymä Karviaisen antama laaja ja vahva hengityssuojainsuositus 31.1.2022 
asti. 
 
Muutoksena aiempiin suosituksiin hengityssuojaimen käyttöä suositellaan koulupäivien aikana kaikille oppilaille ja 
opiskelijoille jo 1.-luokkalaisista alkaen.  
 
Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, mikäli käytölle ei ole terveydellistä estettä. Karviaisen tarkemmat suosituk-
set löytyvät alta olevasta linkistä: 
https://karviainen.fi/…/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/ 

4) Etätyösuositus 
 
Karkkilan kaupunki jatkaa työnantajana antamaansa etätyösuositusta 31.1.2022 asti. 
 
 
 
Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää talvista viikonloppua! 
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