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Kasvomaskien jakelu käynnistyy kirjastossa 
 
Pornaisten kunta käynnistää kasvomaskien jakelun vähävaraisille asukkaille. Vähävaraiset kunta-
laiset saavat maksutta kolme pestävää kankaista kasvomaskia. Maskit voi hakea vain kerran 
omaan käyttöön. Muutoin asukkaat hankkivat ja kustantavat maskit itse. THL:n suosituksen mu-
kaan kasvomaski ei sovellu alle 15-vuotiaille lapsille.  
 
Maskeja jaetaan 2.9 alkaen Pornaisten kirjastossa osoitteessa Kirkkotie 174 kirjaston aukioloaiko-
jen puitteissa maanantaista torstaihin klo 9-19 ja perjantaisin 9-15. 
 
Lisäksi Keski-Uudenmaan sote jakaa kertakäyttöisiä kasvomaskeja arkisin aikuissosiaalityön neu-
vontapisteissä: 

 Järvenpäässä, klo 10–14, JUSTissa, Lääkärikuja 1, 2.krs. 
 Tuusulassa, klo 10–12, 13–14 Autoasemankatu 2, 2krs. 
 Hyvinkäällä, klo 10–14, Rentolla, Suutarinkatu 2 D, 2. krs. 
 Nurmijärvellä, klo 10–13, Virastotalolla, Keskustie 2 A, 2. krs. 
 Mäntsälässä, ke-pe, klo 10–14, Eteva-talolla, Karhukuja 1, 1. krs. 

Maskeja ei tule noutaa oireisena. 

THL suosittaa kasvomaskien käyttöä, kun   

 olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää 
 olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liik-

kua kodin ulkopuolella 
 palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karantee-

niin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.   

Kasvomaskia voi käyttää myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta. Kun-
talaisia kehotetaan ensisijaisesti huolehtimaan turvavälien noudattamisesta ja hyvästä käsi- ja ys-
kimishygieniasta. 

Muistilista maskin käyttöön: 

 Pese tai desinfioi kädet, ennen kuin puet puhtaan maskin. 
 Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan 
 Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana. 
 Jos kosket maskin pintaan käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi. 
 Pese tai desinfioi kädet ennen maskin riisumista. 
 Riisu maski ottamalla vain sen takaa kiinni. Älä koske maskin ulkopintaan. 
 Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen. 
 Pese kangasmaski vähintään 60 asteen, mutta materiaalin salliessa 90 asteen pesuohjel-

malla tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele ja 
kuivaa maski paikassa, jossa on raitis ilma. 


