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Tiedote 8.2.2022 – AVIlta uusi päätös yleisötilaisuuksiin 
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on 7.2.2022 antanut uuden rajoituspäätöksen koskien yleisötilaisuuksia ja 
yleisiä kokouksia (ESAVI/4682/2022). Samassa päätöksessä on jatkettu myös tilojen käytön edellytyksiä koskevaa 
aiempaa päätöstä. Päätös on voimassa 8.2. – 22.2.2022. ESAVIn päätös on velvoittava myös Karkkilassa.  
 
Karkkilassa on muilta osin voimassa aiemmin tiedottamamme päätökset (linkki: Viikkotiedote 4.2.2022). Tämä ESA-
VIn uusi päätös tarkoittaa Karkkilassa seuraavia muutoksia 8.2. alkaen. 

1. Karkkilasalin maksimiyleisömäärä on 150 henkilöä. 

2. Kansankulman maksimihenkilömäärä on edelleen 10 henkilöä.  

Muilta osin Karkkilan kaupungin tiloista ja toiminnasta vastaavat tahot tiedottavat tilojen käyttäjiä.  
 
Alla on ESAVIn uuden päätöksen keskeinen sisältö. Tässä on linkki, jonka kautta päätös löytyy kokonaisuudessaan: 
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931827 
 

Päätös ESAVI/4682/2022 (7.2.2022), voimassa 8.2.- 22.2.2022 
 
”Yleisötilaisuuksien kieltäminen (58 §)  

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) 
henkilöä.   
 
Sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä edellyttäen, että;  
 
- tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 % (prosenttia) tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kysei-

sessä tilassa ja;   
 

- tilaisuuteen osallistuu korkeintaan 500 (viisisataa) henkilöä.  
 
 
Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)  
 
Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitet-
tuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistuja-
piirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, 
että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voi-
daan ehkäistä.  
 
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka 
muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.  
 
Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momen-
tissa tarkoitettuja tiloja ovat:   
 
1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;    
 
2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallis-
tujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa 

https://www.karkkila.fi/Liitetiedostot/H%E4iri%F6tilanteet/2022/Viikkotiedote%2004022022_Karkkilan%20koronatilanne%20edelleen%20eritt%E4in%20huono.pdf
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931827
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tiettynä ajankohtana;    
 
3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riip-
pumatta.    
 
Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitet-
tua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:   
 
1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai lii-
kuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;   
 
2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhtey-
dessä olevat pukuhuonetilat;   
 
3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoi-
mintaan käytettävät tilat;   
 
4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;   
 
5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;   
 
6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytet-
tävät tilat sekä kulku niihin.   
 
Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:   
 
1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun 
lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoimin-
nan harjoittajat;   
 
2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;   
 
3) kunnat ja kuntayhtymät;   
 
4) uskonnolliset yhdyskunnat;   
 
5) julkisoikeudelliset laitokset.    
 
Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai 
perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.    
 
Voimassaolo  
 
Määräykset ovat voimassa ajalla 8.2.2022-22.2.2022.  
 
Päätöksen ESAVI/3811/2022 kumoaminen  
 
Tämä päätös kumoaa 31.1.2022 annetun Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n ja 58 d 
§:n mukaisen päätöksen (ESAVI/3811/2022) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien osalta ajalta 
8.2.2022-15.2.2022.” 

 
 
Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää viikon jatkoa!  
 


