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Aiheet

• Turun koronatartunnat hienoisessa laskussa.

• Koronarokotukset etenevät, nyt käynnissä ovat 

vanhusten hoivayksiköiden rokotukset.

• Omaolon kautta aika koronavirustestiin myös 

viikonloppuisin.

• Rajoitukset kaupungin palveluissa ovat voimassa 

10.2. asti, liikuntapaikoilla 7.2. asti.



Voit kysyä chatissä

• Kysymyksiä voi esittää puheenvuorojen aikana chatissa.

• Kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:
• Klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa 

olevaa puhekuplakuvaketta ja kirjoita 

kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.

• Kysymyksen voi esittää 

myös Facebook-lähetyksessä.



Turun koronatilanne



Turun koronatartunnat ovat 
hienoisessa laskussa

• Turussa todettiin viime viikon aikana (11.-17.1.2021)

129 koronavirustartuntaa. Tulosten valossa Turun koronatartunnat 

ovat hienoisessa laskussa.





Turun koronatartunnat 
ovat hienoisessa laskussa

• Turun epidemiatilanne on tällä hetkellä kohtuullisen rauhallinen.

• Tartunnat painottuvat edelleen Itä-Turkuun, missä tartuntoja on 

ollut enemmän kuin muualla.

• Myös ulkomailta tulevat tartunnat työllistävät tartuntojen 

jäljitystyötä tekeviä. Viidennes tartunnoista tulee ulkomailta.

• Tilastointiin liittyy ongelmia, kun ulkomailta tulleiden tuloksia 

kirjautuu Turun lukuihin, vaikka muuta kytkyä Turkuun ei olisi 

kuin testauspaikka



Turun koronatartunnat 
ovat hienoisessa laskussa
• Tilanne on kohentunut, koska olemme noudattaneet hyvin 

rajoituksia.

• Rajoitusten noudattaminen edelleen on hyvin tärkeää.

• Nyt pitää jaksaa vielä

• pitää turvavälit

• välttää väkijoukkoja, juhlia ja kokoontumisia

• pestä käsiä ja huolehtia hygieniasta

• yskiä oikein

• hakeutua testiin, jos on oireita

• käyttää maskia.



Omaolon kautta aika koronatestiin 
myös viikonloppuisin
• Omaolon koronaoirearvion kautta ajanvaraus koronavirustestiin 

onnistuu nykyään myös viikonloppuisin. Tähän asti Omaolon kautta 

on voinut varata ajan vain arkipäivisin.

• Omaolo ja puhelimitse tehtävä ajanvaraus käyttävät samaa 

laboratorion ajanvarausjonoa, joten Omaolon kautta testiajan saa 

varattua helposti ja ilman ruuhkaa.

• Omaolo palvelee 24/7 ja testeihin

pääsee joka päivä.

• Koronanäytteiden tuloksista lähtee 

testiviesti asiakkaille kaikkina 

viikonpäivinä.



Lentokenttätoiminta

• Alkuvuoden 2021 aikana Turkuun saapuu Gdanskin lento 1–2 kertaa 

viikossa ja muut ulkomailta tulevat lentoyhteydet ovat tauolla. 

Terveysviranomaiset ovat vastassa kaikkia Gdanskista saapuvia 

lentoja.



Koronantorjuntabussi on satamassa 
aamulaivoja vastassa
• Koronantorjuntabussi oli viikonloppuna 16.-17.1. Turun satamassa vastassa 

Ruotsista saapuvia aamulaivojen matkustajia.

• Ruotsista saapui 187 matkustajaa, 44 osallistui koronatestiin. Testatuista 

löytyi yksi koronatartunta.

• Koronantorjuntabussi on tällä viikolla 

satamassa aamulaivoja vastassa.

• Noin 80% Ruotsista tulevista 

matkustajista tulee aamulaivoilla Turkuun.

• Pysyvämpää toimintatapaa suunnitellaan 

yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoito-

piirin, SPR:n, rajavartiolaitoksen, 

Turun sataman sekä laivavarustamojen 

kanssa. 



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Lausteen päiväkoti

Koulut ja oppilaitokset: Hannunniitun koulu, Hepokullan 

koulu, S:t Olofsskolan, Topeliuksen koulu, Turun ammatti-instituutin Peltolan 

koulutalo ja Ruiskadun kampus, Turun Lyseon koulun Runosmäen yksikkö, 

Varissuon koulu, Wäinö Aaltosen koulu

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



Altistustilanne Kauppatorin Monitorissa

• Henkilöstössä todettiin yksi koronatartunta 17.1. ja altistumisia. 
Asiakkaita ei ole altistunut.

• Kauppatorin Monitorin tiloissa tehtiin ma 18.1. tehostettu siivous.

• Kaupungin asiointipalvelu on avoinna viikolla 3 arkisin klo 9–16 ja 
la klo 10–15. Muut palvelut toimivat normaaliaukiolon mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus 

on poissa ke 20.1. – pe 22.1.



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa

• Turun kaupungin koronapotilaita hoitava sote-henkilöstö on 

saatu pääasiassa rokotettua. Koronarokotukset ovat parhaillaan 

käynnissä kaikissa kaupungin omissa vanhusten 

asumispalveluyksiköissä, joissa rokotetaan sekä asukkaita että 

henkilökuntaa.

• Rokotusjärjestys on tarkka ja se 

perustuu valtioneuvoston 

asetukseen.

• Rokotus on vapaaehtoinen ja

maksuton.



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa

• Viikkoon 4 saakka Turkuun tulee noin 2000 rokoteannosta 

viikossa. Näistä puolet menevät yksityisten hoivakotien rokotuksiin.

• Tammikuun aikana saadaan iäkkäiden hoivakotien rokotusten 

ensimmäinen rokotuskierros tehtyä.

• Kotihoidon sekä tiettyjen suuressa

riskissä olevien iäkkäiden rokotukset

päästään aloittamaan tammikuun 

aikana.



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa
• Lääkeyhtiö AstraZenecan koronarokotetta odotetaan saapuvaksi 

Suomeen useita satojatuhansia annoksia ennen helmikuun 

puoltaväliä, mikäli EU-komissio antaa rokotteelle myyntiluvan.

• Ensimmäisen erän pitäisi arvioiden mukaan saapua Suomeen 

helmikuussa.

• Odotamme tietoa rokotteiden määristä

sekä tarkemmista saapumisaikataulusta. 

Ilman tätä tietoa on vaikea tarkkaan suunnitella

ikääntyneiden massarokotusten 

aikataulua tai avata ajanvarausta.



Koronarokotteet tällä hetkellä

• Suomessa on myyntilupa tällä hetkellä kahdelle koronarokotteelle.

• Molemmat ovat mRNA-rokotteita. Pfizer-Biontechin Comirnaty-

rokote vaatii säilytyksen -70 asteessa ja on vaativa logistisesti.

• Modernan mRNA-rokotetta on tulossa pieniä määriä Suomeen.



Massarokotukset järjestetään Turun 
messukeskuksessa
• Turun kaupungin hyvinvointitoimiala on vuokrannut väestön 

massarokotuksiin Turun messukeskuksen kolmeksi kuukaudeksi 

(1.2.-30.4.). 

• Rokotuslinjojen ja -toiminnan suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

• Rokotusten etenemisestä ja

ikääntyneiden massarokotusten alkamisesta

viestitään laajasti Turun kaupungin viestintä-

kanavissa aikataulun tarkentuessa. 

• Kaikki rokotuksiin liittyvät tiedot 

kootaan osoitteeseen:

www.turku.fi/koronarokotus

http://www.turku.fi/koronarokotus


Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa
• Kaikkien halukkaiden rokottaminen tulee kestämään kuukausia.

• Rokotteen antaman suojan pituudesta ei ole vielä tietoa.

• Jokainen rokotettava tarvitsee kaksi rokotusannosta.

• Emme voi heti palata normaaliin arkeen, 

vaan koronavarotoimia on tärkeä 

noudattaa edelleen koko kevään ajan 

(turvavälit, hyvä käsi- ja yskimishygienia, 

maskin käyttö jne.)



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa - kooste



Turun rokotukset THL:n ohjeiden 
mukaan 
1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö on 

pääosin rokotettu:

•Teho-osastojen henkilökunta

•Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen 

ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta

•Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien 

infektiovastaanottojen henkilökunta,

koronanäytteenottojen henkilökunta

ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä

laboratoriohenkilökunta



Turun rokotukset THL:n ohjeiden 
mukaan

Tämän ryhmän rokotukset ovat nyt käynnissä:

• Iäkkäiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon 

tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen 

hoivan henkilökunta ja asukkaat

• Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, 

esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta



Turun rokotukset THL:n ohjeiden 
mukaan

2) Massarokotukset tulossa: Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on 

vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia

• ≥80-vuotiaat, ml. omaishoitajat samassa taloudessa

• 75–79-vuotiaat, ml. omaishoitajat samassa taloudessa

• 70–74-vuotiaat, ml. omaishoitajat samassa taloudessa

• <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin 

voimakkaasti altistava sairaus

• <70-vuotiaat, joilla on vakavalle

koronavirustaudille altistava sairaus
Turussa yli 70-vuotiaita on yli 25 000.

Tavoitteena on aloittaa kotona-asuvan 

väestön rokotukset helmikuussa.



Turun rokotukset THL:n ohjeiden mukaan

3) Massarokotukset tulossa: muu väestö

• Tässä vaiheessa rokotukset koskevat muun väestön lisäksi sote-

alan henkilökuntaa, varhaiskasvatusta, opettajia jne.

Turussa:

• Aikataulu: kevät.

• Suunnitelmia tehdään parhaillaan 

väestön joukkorokotuksiin.

• Messukeskus tulee olemaan

päärokotuspaikka.



Koronarokotteen laadusta ei ole 
tingitty
• Koronarokote on kehitetty normaalin rokotekehitysprotokollan 

mukaisesti. Laatustandardeista ei ole tingitty kehitystyön aikana. 

Testeihin osallistuu kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia ihmisiä 

ympäri maailman. Koronarokotteiden lääketieteellisiä tutkimuksia 

on tehty rinnakkain ja siksi aikataulu on nopea.

• Koronarokote saattaa aiheuttaa kipua, punoitusta tai 

kuumotusta pistoskohdassa, 

lihassärkyä, päänsärkyä tai 

kuumetta. Oireet ovat suhteellisen

samoja kuin esim.

influenssarokotuksessa.



Koronarokotukset Turussa

• Ajankohtaiset tiedot kuntalaisille kootaan osoitteeseen 

www.turku.fi/koronarokotus

• Infosivut täydentyvät koko ajan suunnitelmien edetessä.

http://www.turku.fi/koronarokotus


Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Sivistystoimiala
• Sivistystoimialalla koronatartuntoja on ilmaantunut lähes päivittäin, mutta 

karanteenijaksot on saatu rajatuksi pääsääntöisesti yhteen viikkoon.

• Suojaamistoimenpiteet ovat olleet tehokkaita, sillä altistumiset on onnistuttu 

rajaamaan varsin pieneen henkilöstö- tai asiakasjoukkoon.

• Toimialalle tuli 1,5 miljoonaa maskia maanantaina, ja 2,3 miljoonaa on tulossa 

maaliskuun alussa. Maskit riittävät hyvin toimialan tarpeisiin koko kevätkaudeksi.

• Maskisuositusten piirissä ovat kaikki 6.-luokkalaiset ja

sitä vanhemmat oppilaat ja opiskelijat sekä

koko henkilöstö. Viidessä turkulaisessa

koulussa maskisuositus koskee

4.-luokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita.



Vapaa-aikatoimialalla rajoitukset ovat 
voimassa 10.2. saakka

• Kirjastot:

- Rajatut palvelut siten, että turvavälit voidaan säilyttää.

- Aineistoa voi lainata varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.

- Lähi-kirjastojen omatoimiaika on pois käytöstä ja tapahtumia ainoastaan virtuaalisina.

• Alueelliset nuorisotilat ja Vimma:

- Pidetään auki, mutta toimintaa supistettu ja asiakasmääriä rajoitettu.

- Harrastustoiminnan ryhmäkoot enint. 10/hlö/ryhmä.

- Vimmassa ja skeittihalli Cubessa ensisijaisena 

kohderyhmänä ovat alle 20-vuotiaat.

• TFO: 

- sinfoniakonsertit vain verkko-

lähetyksinä tfo.fi/live.



Vapaa-aikatoimialalla rajoitukset ovat 
voimassa 10.2. saakka

• Museot:

- Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo ja Turun linna sekä Brinkkalan

galleria ovat toistaiseksi avoinna rajoitetuin kävijämäärin. 

- Museoihin otetaan enintään 10 vierailijaa kerrallaan. Vierailuaika tulee 

varata ennakkoon turku.fi/vierailemuseoissa

• Turun Kaupunginteatteri:

- Somenäyttämön lähetykset jatkuvat 

teatterin FB-sivulla perjantaisin

esityskatkon aikana.



Liikuntapalveluiden rajoitukset 7.2. saakka
• Liikuntatilojen rajoitukset jatkuvat 7.2. saakka. Uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja 

muut sisäliikuntatilat on suljettu yleisöltä. Lasten ja nuorten seuravuorot sekä 
aikuisten huippu-urheiluun varatut vuorot jatkuvat.

• Erityisesti 12 vuotta täyttäneiden maskin käyttö on tärkeää sisäliikuntapaikoilla.

Nyt on erinomaiset ulkoliikuntaolosuhteet

Hiihtoladut, luistelukentät, 

pulkkamäet ja

Hirvensalon

laskettelurinne

ovat erinomai-

sessa

kunnossa.



Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

säännöllisesti 



Turku toimii nopeasti, vaikuttavasti ja 
ennakoiden

• Tartuntojen jäljitys on avainroolissa ja jäljitystyöhön turvataan 

tarvittavat resurssit.

• Matalan kynnyksen testipisteitä on perustettu alueille, joissa 

koronaepidemiaan on haluttu puuttua tiukemmin, mm. Varissuon 

testipiste sekä Halisissa ja Pernossa kiertävä koronantorjuntabussi.

• Rajavalvonnassa Turku on ollut omatoiminen ja aktiivinen. Turkuun 

saapuvia lentoja testataan suunnitelmallisesti, samoin sataman 

koronaneuvontaa ja -testausta kehitetään koko ajan.



Turku toimii nopeasti, vaikuttavasti ja 
ennakoiden

• Turun toimipisteissä koronaa on torjuttu monin suosituksin ja 

rajoituksin, mm. maskisuositus, rajoitetut aukioloajat sekä hyvät 

turvaohjeet.

• Kaupungin henkilöstö on etätyössä mahdollisuuksien mukaan.

• Kouluja siirretään etäopetukseen heti, kun tilanne vaatii.

• Yhteistyö SPR:n kanssa on ollut laajaa. Vapaaehtoiset ovat mm. 

jakaneet monikielistä koronaneuvontaa Turun eri alueilla sekä 

auttaneet rajatyössä.

• Maahanmuuttajayhteisöjen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.



Tietoa saa helposti ja kootusti

www.turku.fi/korona

Koronatiedot yhdellä sivulla. Tiedon hakemisessa auttaa Åbot-

hakurobotti, joka toimii useilla kielillä

www.turku.fi/koronasuositukset

Kaikki Turun kaupungin toimintoja koskevat koronasuositukset ja 

rajoitukset.

www.turku.fi/koronatartunnat

Turun kaupungin yksiköissä todetut 

koronatartunnat ja altistumiset. 

Muiden kuntien asukkaiden tartunnat

eivät näy taulukossa.

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/koronasuositukset
https://www.turku.fi/koronatartunnat


Koronabotti Åbot palvelee koronakysymyksissä sadalla kielellä



Käytäthän maskia!

• Turun kaupunki suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisilla paikoilla, 

kaupungin toimipaikoissa ja Föli-busseissa.

• Maskin käyttöä suositellaan toisella asteella ja peruskouluissa, joihin 

Turun kaupunki kustantaa maskit.

• Sisäliikuntatiloissa alle 15-vuotiaille suositellaan ja yli 15-vuotiailta 

edellytetään maskia muun kuin liikuntasuorituksen aikana.

• Maskia on tärkeä käyttää myös 

päiväkotien eteisissä sekä terveydenhuollon

toimipisteissä asioidessa.

Maskilla suojataan sekä

itseä että läheisiä.



Lisää teksti 

napsauttamalla



Pidä turvaväli.
Håll säkerhetsavstånd.

Keep a safety distance.

Yski hihaan.
Hosta i ärmen.

Cough into your elbow.

Muista käsihygienia.
Håll god handhygien.

Please remember 

hand hygiene.

Noudatathan koronaohjeita
Vänligen följ corona-anvisningarna

Please follow instructions related to coronavirus

Kiitos, kun autat taudin taltuttamisessa.

Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.

Thank you for helping to stop the spread of the disease.

Katso lisätietoja: turku.fi/korona

Mer information: turku.fi/sv/corona

More information: turku.fi/en/corona

Käytäthän maskia.
Vänligen använd

munskydd.

Please use a mask.





Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 
• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on keskiviikkona 27.1. kello 9.15

• Turun kaupungin infotilaisuudet ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille, 

medialle ja muille kiinnostuneille.

• Lähetykset lähetetään Teams Live 

-järjestelmässä ja striimataan myös 

Facebookiin Turun kaupungin tilillä.

• Tallenteet lähetyksistä löytyvät

www.turku.fi -sivulta.

http://www.turku.fi/

