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Viikkotiedote 4.2.2022 – Karkkilan koronatilanne edelleen erittäin huono 
 

 
Karkkilan koronatilanne on edelleen erittäin huono. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 2391/100.000 asu-
kasta/2 viikkoa (tieto 1.2.2022, AKR).  
 
Karviainen on linjannut, että emme enää jatkossa raportoi ilmaantuvuus- ja tartuntalukuja. Muuttu-
neiden testaussuositusten vuoksi tartuntalukutilastot eivät kerro enää todellista tilannetta. Eristyskäy-
täntöihin, koronatestaukseen ja -rokotuksiin liittyvät ajankohtaiset tiedotteet, samoin kuin kaikki 
muut suoraan terveysasioihin liittyvät ohjeet löytyvät Karviaisen sivuilta: https://karviainen.fi/terveys-
palvelut/korona/ 

 
Olemme tiedottaneet Karkkilassa voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista 31.1. Rajoitukset pe-
rustuvat valtionhallinnon ohjeisiin, aluehallintoviranomaisen määräyksiin, terveysviranomaisten suo-
situksiin sekä paikalliseen tartuntatilanteeseen. Rajoituksiin ja suosituksiin ei ole tullut muutoksia 
edellisen tiedotteemme jälkeen, mutta kerromme alla rajoitukset vielä uudelleen.  

Koronarajoituksia ollaan lieventämässä helmikuun aikana. Tiedotamme viipymättä rajoitusten muu-
toksista.  

Karkkilassa voimassa olevat rajoitukset ja suositukset  

1) Tilojen ja harrastustoiminnan rajoitukset 1.2.2022 alkaen 

Kaikki Karkkilan kaupungin harrastustoimintaan tarkoitetut tilat ovat käytettävissä 1.2.2022 alkaen 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) päätöksen mukaisesti (ESAVI/3171/2022). Tilojen käytössä 
tulee huomioida tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset käytön edellytykset. Tiloista ja toiminnoista vas-
taavat henkilöt tiedottavat käyttäjiä tarkemmin.  

Karkkilan kaupungin toteuttama ryhmämuotoinen harrastustoiminta on sallittua 1.2.2022 alkaen. 
Harrastustoiminnassa tulee huomioida tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset käytön edellytykset 
(ESAVI/3811/2022). Ryhmien ohjauksesta vastaavat tahot tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin. 

Karkkilan työväenopiston ryhmämuotoinen sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta on sallittu lähioh-
jauksena 1.2.2022 alkaen. Työväenopiston toimintaa voidaan toteuttaa myös etäohjauksella 13.2. 
saakka (kaupungin työnantajana antaman etätyösuosituksen mukaisesti). Työväenopisto tiedottaa 
ohjaajia ja asiakkaitaan tarkemmin. 

2) Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.2. – 15.2.2022  
 
Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia kos-
kee Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat määräykset. Lisäksi toiminnassa tulee huomioida tar-
tuntatautilain 58 d §:n mukaiset käytön edellytykset. (ESAVI/3811/2022) 

Karkkilassa voidaan järjestää sisätiloissa ainoastaan sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joi-
hin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä ja joissa kaikille osallistujille on määritelty oma 
istumapaikka.   
 
Karkkilasalin suurin sallittu yleisömäärä on 50 henkilöä. Kansankulman suurin sallittu henkilömäärä on 
10 henkilöä. Muiden tilojen osalta tiloista vastaavat henkilöt tiedottavat käyttäjiä tarkemmin.  

https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/
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3) Hengityssuojainsuositus voimassa 13.2.2022 saakka 

Karkkilassa on voimassa vahva hengityssuojainsuositus 13.2.2022 saakka. Hengityssuojaimen käyttöä 
suositellaan koulupäivien aikana kaikille oppilaille ja opiskelijoille jo 1.-luokkalaisista alkaen. Hengitys-
suojaimen käyttöä suositellaan, mikäli käytölle ei ole terveydellistä estettä. Karviaisen tarkemmat 
suositukset löytyvät alta olevasta linkistä: 
https://karviainen.fi/…/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/ 
 

4) Kaupungin etätyösuositus voimassa 13.2.2022 saakka 
 
Karkkilan kaupunki on antanut työnantajana etätyösuosituksen 13.2.2022 saakka. 
 
 
 
Toivotamme kaikille karkkilalaisille mukavaa talvista viikonloppua! 
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