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Viikkotiedote 1.10.2020 – Karkkilan alueen maskisuositus 
 
 
Koronavirukselle altistuneiden määrä on merkittävässä kasvussa koko Suomessa. Karviaisen 
alueella on seurannassa kolme koronapositiivista ja useita kymmeniä altistuneita. Altistuneet 
ovat pääosin nuoria aikuisia, ja altistumiset ovat tapahtuneet pääosin juhlatilanteissa, 
harrastuksissa sekä matkustamisen seurauksena.  
 
Karkkilan kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä on kokoontunut 1.10. ja 
lieventänyt Karviaisen 30.9. antamaa suositusta hengityssuojainten käytöstä Karkkilan alueella. 
Lievennykset perustuvat Karkkilan rauhalliseen tartuntatilanteeseen.   
 
Karkkilan kaupunki ei ole tässä vaiheessa perunut jo sovittuja Karkkilassa järjestettäviä 
tapahtumia. Kaupungin johtoryhmä seuraa tilannetta aktiivisesti ja antaa uusia ohjeita ja 
suosituksia tilanteen muuttuessa. 
 
 
Karkkilan alueen suojainsuositus 
 
Karviainen on antanut 30.9. tartuntatautiviranomaisena suositukset hengityssuojainten käytöstä. 
Kaupungit voivat täsmentää ohjeita omien alueidensa osalta tautitilanteen perusteella. Alla on 
Karkkilan täsmennetyt ohjeet. Suositus koskee 15 vuotta täyttäneitä ja on voimassa heti.  
 
Suosittelemme Karkkilan alueella hengityssuojainten käyttöä seuraavissa tilanteissa: 
- Joukkoliikenteessä  
- Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen   

valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.  
- Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä   

karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.  
- Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. (Tiedotteen 

lopussa on esimerkkilista.) 
 
Poiketen Karviaisen aiemmasta suosituksesta Karkkilassa ei anneta toistaiseksi suositusta 
hengityssuojaimen käytöstä lukiossa ja työväenopistossa.  
 
Karkkilan kaupunki kehottaa kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista maskin käyttöä 
kaikissa tilanteissa tartuntojen ehkäisemiseksi. Kaupunki antaa omalle henkilökunnalleen erilliset 
ohjeet hengityssuojainten käytöstä työtilanteissa. 
 
Harrastustiloissa tai tapahtumissa tulee huolehtia turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta. Jokaisen 
tulee itse miettiä osallistumistaan sekä huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta.   
 
Jokainen kaupunkilainen vastaa itse omien hengityssuojainten hankinnasta. Kaupunki jakaa 
hengityssuojaimia vähävaraisille suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen (palvelupiste 
Serveri).  
 
Alla on linkki videoon, jossa on ohjeet kasvomaskin oikeasta käytöstä. 
Näin käytät kasvomaskia oikein - video  
 
Joukkue- ja kontaktilajit 

 
Uudellamaalla, myös Karviaisen alueella on ilmaantunut altistumisia joukkue- ja kontaktilajeissa 
viimeisen kahden viikon aikana. Näiden harrastusten parissa tulee huomioida erityisen tarkasti 
turvallisuusohjeet korona-altistusten välttämiseksi. Karviainen on antanut alueen 

https://www.youtube.com/watch?v=TEyRtvIJqII
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tartuntatautiviranomaisena suosituksen, että ulkopuoliset eivät jäisi seuraamaan harjoituksia. 
Mikäli urheiluseurat tarvitsevat lisäohjeita, yhteyttä voi ottaa hanna.leinonen@karviainen.fi 
 
Koronapuhelimet ja ajanvaraus 
 
Koronapuhelut ohjautuvat Karviaisen takaisinsoittojärjestelmään vain arkipäivisin (ma-pe klo 8 -
16). Viikonlopun koronapuhelinpäivystyksestä on luovuttu. Itsepalveluajanvaraukseen avautuu 
lokakuussa myös lapsen puolesta -asiointimahdollisuus.  
 
Itsepalveluajanvaraus koronatestiin on avoinna yli 16-vuotiaille osoitteessa: 
www.koronabotti.hus.fi . Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen. Karviainen kannustaa 
palvelun käyttöön, mikäli on tarve päästä koronatestiin eikä ole erityistä kysyttävää koronasta. 
 
Tärkeät puhelinnumerot 
Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä 09 4258 2200 (ma-pe klo 8 -16) 
Päivystysapu 116 117 (muina aikoina) 
Valtakunnallinen koronapuhelin 0295 535 535 (ma-pe klo 8-21, la klo 9-15) 
Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 09 816 42 439 (avoinna aina) 
Hätänumero 112 

 
 
Karkkilan kaupunki kiittää kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta koronaviruksen 
leviämisen ehkäisemiseksi!  
 
 
Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan. 
 
- Kaupat ja ostoskeskukset  
- Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat  
- Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat  
- Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja 

pukeutumistilat)  
- Uimahallit, maauimalat kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)  
- Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat  
- Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat  
- Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat  
- Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten 

esittämiseen käytettävät tilat  
- Museot ja galleriat  
- Sisätiloissa olevat huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet  
- Sisätiloissa tapahtuvat festivaalit ja markkinat   
- Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien 

järjestämiseen käytettävät tilat  
- Terveysasemat, neuvolat ja muut asiakaspisteet  
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