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Viikkotiedote 18.2.2022 – Karkkilassa edelleen haastava koronatilanne  
 
 

Karkkilan koronatilanne on edelleen erittäin huono, ja ilmaantuvuus on pysynyt korkealla tasolla. Ra-
joitusten purkupäätösten myötä on entistäkin tärkeämpää noudattaa voimassa olevia ohjeita ja suosi-
tuksia.  
 
Alla on koostettuna Karkkilassa voimassa olevat rajoitukset ja suositukset. Tiedotamme muutoksista 
tarpeen mukaan. Viikkotiedotteen teemme jatkossa joka toinen viikko, mutta muutoksista tiedo-
tamme erikseen mahdollisimman nopeasti. Karkkilan kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 
johtoryhmä arvioi tilannetta seuraavan kerran kokouksessaan 25.2.2022.  
 
 
Karkkilassa voimassa olevat rajoitukset ja suositukset 
 
ESAVIn määräysten ja paikallisen tartuntatautitilanteen mukaan Karkkilassa on voimassa seuraavat 
rajoitukset ja suositukset 
 
1) Tilojen käytön ja harrastustoiminnan rajoitukset  

 
Kaikki Karkkilan kaupungin harrastustoimintaan tarkoitetut tilat ovat käytettävissä. 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. Harrastustoimin-
nassa tulee huomioida tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset käytön edellytykset. Ryhmien ohjauksesta 
vastaavat tahot tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin. 
 
Karkkilan työväenopiston ryhmämuotoinen sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta on sallittu lähioh-
jauksena. Työväenopiston toimintaa voidaan toteuttaa myös etäohjauksella 27.2. saakka (kaupungin 
työnantajana antaman etätyösuosituksen mukaisesti). Työväenopisto tiedottaa ohjaajia ja asiakkai-
taan tarkemmin. 
 
Kaikessa harrastustoiminnassa ja tilojen käytössä tulee huomioida tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset 
tilojen käytön edellytykset (kerrottu kaupungin viikkotiedotteessa 12.2.2022). Tämä tartuntatautilain 
pykälä on voimassa 30.6.2022 asti.  
 
Lisäksi tulee huomioida Karkkilassa voimassa oleva vahva hengityssuojainsuositus. 
 
2) Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset  
 
Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja Karkkilan kaupungin tiloissa. Toiminnassa tulee 
huomioida tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset käytön edellytykset.   
 
Tartuntatautilain 58 d §:n perusteella Karkkilasalin suurin sallittu yleisömäärä on 150 henkilöä. Kan-
sankulman suurin sallittu henkilömäärä on 10 henkilöä. Muiden tilojen osalta tiloista vastaavat henki-
löt tiedottavat käyttäjiä tarkemmin.  
 
Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tulee huomioida voimassa oleva vahva hengityssuojainsuo-
situs. 
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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 alkaen. Koululaisten hengityssuojainsuositus muuttuu hiihtoloman jälkeen 28.2. alkaen. 
Karviaisen tarkemmat suositukset löytyvät alta olevasta linkistä: 
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/ 
 
4) Hengityssuojainsuositus 28.2.2022 alkaen  
 
Karkkilassa voimassa olevaa hengityssuojainsuositusta lievennetään 28.2.2022 alkaen. Tämän jälkeen 
hengityssuojaimen käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä 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.-luok-
kalaisista alkaen.  
 
Suositus ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja eikä työ-
yhteisöjä, joita varten on erilliset suositukset. Karkkilan kaupunki antaa omalle henkilöstölleen erilli-
sen ohjeen hengityssuojaimen käytöstä. 
 
5) Kaupungin etätyösuositus voimassa 27.2.2022 saakka 
 
Karkkilan kaupunki jatkaa työnantajana antamaansa etätyösuositusta 27.2.2022 saakka. Kaupunki on 
tiedottanut asiasta henkilöstöään erikseen. 
 
Koronatestaukseen ja -rokotuksiin, eristyskäytäntöihin sekä kaikki muut suoraan terveysasioihin liitty-
vät ohjeet löytyvät Karviaisen sivuilta: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/ 
 
 
 
Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää talvilomaviikkoa! 
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