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Viikkotiedote 12.2.2022 – Yleisötilaisuuksien rajoitukset poistetaan 14.2. alkaen 
 
Karkkilan koronatilanne on edelleen erittäin huono. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 2184/100.000 asukasta/2 viikkoa 
(tieto 10.2.2022, AKR).  
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on 11.2.2022 antamalla päätöksellään (ESAVI/5394/2022) kumonnut 
7.2.2022 antamansa tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/4682/2022) koskien yleisötilaisuuksien 
kieltämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien osalta ajalta 14.2.2022-22.2.2022. 
 
Samalla päätöksellä (ESAVI/5394/2022) ESAVI on päättänyt, että tartuntatautilain 58 d §:n mukainen tilojen käytön 
edellytyksiin liittyvä määräys on voimassa aiemman päätöksen (ESAVI/4682/2022) mukaisesti 22.2.2022 saakka. 
 
ESAVIn päätökset ovat velvoittavia myös Karkkilassa. Päätökset tarkoittavat käytännössä sitä, että yleisötilaisuuksia 
voi järjestää 14.2.2022 alkaen ja että tilojen käyttöä koskevat edelleen tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset tilojen 
käytön edellytykset (kerrotaan alla). Erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä on edelleen välttämätöntä jatkaa ter-
veysturvallisuustoimenpiteitä, joilla tartuntojen syntymistä pyritään ehkäisemään. 
 
Alla on ESAVIn uuden päätöksen keskeinen sisältö. Tässä on linkki, jonka kautta päätös löytyy kokonaisuudessaan:  
https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi 

 
Päätös ESAVI/5394/2022 (11.2.2022), voimassa 14.2.-22.2.2022 
 
”Aluehallintovirasto kumoaa 7.2.2022 antamansa tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen 
(ESAVI/4682/2022) koskien yleisötilaisuuksien kieltämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntien osalta ajalta 14.2.2022-22.2.2022. Siltä osin, kun päätöksessä (ESAVI/4682/2022) oli kyse tar-
tuntatautilain 58 d §:n mukaisesta tilojen käytön edellytyksiin liittyvästä määräyksestä, on kyseinen 
määräys edelleen voimassa päätöksessä ESAVI/4682/2022 esitetyn mukaisesti, 22.2.2022 saakka.” 
 
 
Aiemmasta päätöksestä (ESAVI/4682/2022) edelleen voimassa oleva määräys: 
 
Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)  
 
”Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa 
tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asia-
kas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin 
aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan 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 
momentissa 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 osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan 
järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;  
 
3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamää-
rästä riippumatta.  
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Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa 
tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimin-
taa:  
 
1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun 
tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;  
 
2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä 
yhteydessä olevat pukuhuonetilat;  
 
3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharras-
tustoimintaan käytettävät tilat;  
 
4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;  
 
5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;  
 
6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoami-
seen käytettävät 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 
ravitsemistoiminnan 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.”  
 

 
Karkkilassa voimassa olevat rajoitukset ja suositukset 
 
ESAVIn määräysten ja tartuntatilanteen mukaan Karkkilassa on voimassa seuraavat rajoitukset ja suositukset 
 
1. Tilojen käytön ja harrastustoiminnan rajoitukset 14.2.2022 alkaen 

 
Kaikki Karkkilan kaupungin harrastustoimintaan tarkoitetut tilat ovat käytettävissä Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton (ESAVI) päätöksen mukaisesti (ESAVI/3171/2022). Tilojen käytössä tulee huomioida tartuntatautilain 58 d §:n 
mukaiset käytön edellytykset. Tiloista ja toiminnoista vastaavat henkilöt tiedottavat käyttäjiä tarkemmin.  
 
Karkkilan kaupungin toteuttama ryhmämuotoinen harrastustoiminta on sallittua. Harrastustoiminnassa tulee huomi-
oida tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset käytön edellytykset (ESAVI/4682/2022, kerrottu edellä). Ryhmien ohjauk-
sesta vastaavat tahot tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin. 
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Karkkilan työväenopiston ryhmämuotoinen sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta on sallittu lähiohjauksena. Työ-
väenopiston toimintaa voidaan toteuttaa myös etäohjauksella 27.2. saakka (kaupungin työnantajana antaman etä-
työsuosituksen mukaisesti). Työväenopisto tiedottaa ohjaajia ja asiakkaitaan tarkemmin. 
 
Kaikessa harrastustoiminnassa ja tilojen käytössä tulee huomioida voimassa oleva vahva hengityssuojainsuositus. 
 
2. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 14.2. alkaen 
 
Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia koskee Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston (ESAVI) antamat määräykset. Lisäksi toiminnassa tulee huomioida tartuntatautilain 58 d 
§:n mukaiset käytön edellytykset (ESAVI/4682/2022, kerrottu edellä).  
 
Yleisötilaisuudet ovat ESAVIn päätöksen (ESAVI/5394/2022) mukaisesti sallittuja 14.2.2022 alkaen. 
 
Tartuntatautilain 58 d §:n (tilojen käytön edellytykset) perusteella Karkkilasalin suurin sallittu yleisömäärä on 150 
henkilöä. Kansankulman suurin sallittu henkilömäärä on 10 henkilöä. Muiden tilojen osalta tiloista vastaavat henkilöt 
tiedottavat käyttäjiä tarkemmin.  
 
Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tulee huomioida voimassa oleva vahva hengityssuojainsuositus. 
 
3. Hengityssuojainsuositus 27.2.2022 saakka  

 
Karkkilassa on voimassa vahva hengityssuojainsuositus 27.2.2022 saakka. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, 
mikäli käytölle ei ole terveydellistä estettä. 
 
Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan koulupäivien aikana kaikille oppilaille ja opiskelijoille jo 1.-luokkalaisista al-
kaen. Koululaisten hengityssuojainsuositus muuttuu hiihtoloman jälkeen 28.2. alkaen. 
Karviaisen tarkemmat suositukset löytyvät alta olevasta linkistä: 
https://karviainen.fi/…/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/ 
 
4. Hengityssuojainsuositus 28.2.2022 alkaen  
 
Karkkilassa voimassa olevaa hengityssuojainsuositusta lievennetään 28.2.2022 alkaen. Tämän jälkeen hengityssuo-
jaimen käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä. Hengityssuojaimen käyttöä suosi-
tellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille rokotussuojasta riippumatta. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, mikäli 
käytölle ei ole terveydellistä estettä. 
Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan koulupäivien aikana kaikille oppilaille ja opiskelijoille 6.-luokkalaisista al-
kaen.  
 
Suositus ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja eikä työyhteisöjä, joita 
varten on erilliset suositukset. Karkkilan kaupunki antaa omalle henkilöstölleen erillisen ohjeen hengityssuojaimen 
käytöstä. 
 
5. Kaupungin etätyösuositus voimassa 27.2.2022 saakka 

 
Karkkilan kaupunki jatkaa työnantajana antamaansa etätyösuositusta 27.2.2022 saakka. Kaupunki tiedottaa asiasta 
henkilöstöään erikseen. 
 
Koronatestaukseen ja -rokotuksiin, eristyskäytäntöihin sekä kaikki muut suoraan terveysasioihin liittyvät ohjeet löy-
tyvät Karviaisen sivuilta: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/ 
 
 
Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää talvisen viikonlopun jatkoa! 
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