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Aiheet 

• Koronaepidemia on Turussa edelleen kiihtymisvaiheessa

• Kohti uutta, upeaa keskustaa: tietoja Sytytä Turku -

kilpailusta, Linnanniemen arkkitehtikilpailun voittajatöiden 

julkistamisesta ja Vanhankaupungin kehittämiseen liittyvästä 

kehittämistilaisuudesta



Voit kysyä chatissä

• Kysymyksiä voi esittää puheenvuorojen aikana chatissa.

• Kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:

– Klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa puhekupla-

kuvaketta ja kirjoita kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.

• Kysymyksen voi esittää myös Facebook-lähetystä kommentoimalla.



Turun koronatilanne 



Koronaepidemia on Turussa edelleen 
kiihtymisvaiheessa

• Turussa on viimeisen vajaan viikon aikana todettu n. 60 uutta 

koronavirustartuntaa (ke 14.10 – ti 20.10.). Koronaepidemian alusta eli 

maaliskuusta lähtien Turussa on todettu yhteensä 484 tartuntaa. (THL 

20.10. klo 12).

• Koronatilanteen hallitsemiseksi on erittäin tärkeä noudattaa edelleen 

koronavarotoimia, koska tilanne ei ole toivotunlainen. Epidemia on 

edelleen kiihtymisvaiheessa ja olisi tärkeää saada suunta käännettyä 

kohti perustasoa.



Koronaepidemia on Turussa 
edelleen kiihtymisvaiheessa

• Jokaisen turkulaisen on tärkeä miettiä, miten omassa elämässään 

voi vähentää riskiä koronatartunnalle.

• Koronavirusinfektioon sairastunut on tartuttava jo 1-2 päivää 

ennen oireiden alkamista ja siksi terveenäkin on tärkeää noudattaa 

varotoimia.



• Viranomaiset olivat vastassa Gdanskista saapuvaa lentoa 

torstaina 15.10.

• Turkuun saapui 50 matkustajaa, joista testattiin 18.

• Yhdelläkään testatuista ei löytynyt koronavirustartuntoja.

Gdanskin koneessa ei yhtään 
koronatartuntaa



• Perjantaina 16.10 Skopjesta Turkuun saapui 77 matkustajaa, joista 

testattiin 56 matkustajaa. Heistä 2 oli koronapositiivista.

• Lennot Skopjesta Turkuun alkoivat yli kuukauden tauon jälkeen jälleen 

9.10.

• Puola ja Pohjois-Makedonian Skopje kuuluvat molemmat THL:n

koronariskin arvioimista varten luodun liikennevalomallin punaiseen 

luokkaan.

Skopjen koneessa 2 tartuntaa



• Katariinan koulussa on todettu koronavirustartunta 13.10. Tämän 

lisäksi Topeliuksen koulussa on 16.10. todettu koronavirustartunta.

• Molemmissa kouluissa altistuneet oppilaat ja heidän perheensä 

sekä koulujen työntekijät ovat saaneet tiedot altistumisestaan sekä 

toimenpideohjeet karanteenista tartuntatautiviranomaisilta.

Turun kaupungin yksiköissä todetut 
koronavirustartunnat



Omaolo.fi sähköinen ajanvaraus
toimii hyvin

• Turkulaisten Omaolo.fi-palvelussa täyttämien koronavirustaudin 

oirearvioiden määrä kasvaa tasaisesti. Kaikki sähköisesti tarjolla 

olevat ajat on varattu nopeasti ja varattavia aikoja lisätään palveluun 

koko ajan.

• Negatiivisista tuloksista ilmoittava tekstiviestirobotti on valmistunut.

• Jos koronavirustestissä olleella turkulaisella asiakkaalla on Turun 

potilastietojärjestelmässä puhelinnumero tallennettuna, hän saa 

negatiivisesta koronavirusnäytteestä automaattisesti tiedon 

tekstiviestillä matkapuhelimeensa.



Omaolo.fi sähköinen ajanvaraus
toimii hyvin

• Jos puhelinnumeroa ei ole tallennettuna, tekstiviesti ei lähde 

asiakkaalle. Tuloksen voi tarkistaa myös Omakanta-palvelusta.

• Lapset, joilla ei ole omaa puhelinnumeroa, saavat tiedon 

koronatestin tuloksista siihen puhelinnumeroon, mikä heillä 

on potilastietojärjestelmässä.

• Automaattinen tekstiviesti lähtee asiakkaalle kahdesti päivässä eli 

tulokset ilmoitetaan klo 14 ja klo 21 jälkeen jokaisena viikonpäivänä.



Muistathan käyttää 
maskia 

#NäytäEttäVälität



Lisää teksti 

napsauttamalla







Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

säännöllisesti 



Koronaviestintää kootusti

• Turun koronatartunnat ja altistumiset on 

koottu myös taulukkoon turku.fi-sivustolle. 

Sivulta löytyvät nyt tiedot syksyn 2020 

ajalta: turku.fi/koronatartunnat

• Sivua päivitetään saatujen tietojen mukaisesti. 

Tartunnat ja altistumiset kootaan yhteen myös 

kaupungin koontitiedotteeseen. Tieto 

tartunnoista ja altistumisista kerrotaan aina 

ensin asianosaisille, sitten julkisuuteen.

• Taulukko on kaupungin ylläpitämä koonti, 

jossa saattaa olla viiveitä. Viralliset luvut 

löytyvät aina THL:n koronakartalta.

https://www.turku.fi/koronatartunnat


Koronaviestintää kootusti 
• Turun kaupunki viestii aktiivisesti ja säännöllisesti kaupungin koronatilanteesta, 

jotta tilannekuva pysyisi oikeanlaisena ja ajantasaisena eri kohderyhmille.

• Turun kaupungin toimipisteissä ja palveluissa todetut koronavirustartunnat 

kootaan yhteen viikkotiedotteeseen.

• Tiedot julkistetaan viikoittain kaupunginjohtajan infotilaisuudessa ja myös medialle, 

verkossa ja somessa. Info ja koonti tapahtuvat jatkossa tiistaisin tai 

keskiviikkoisin alueellisen ryhmän kokousten jälkeen.

• Kaupunginjohtajan infotilaisuuksia on kerran viikossa pääsääntöisesti perjantaisin

• Koronatietoa löytyy ajantasaisena ja selkeästi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 

sivulla www.turku.fi/korona.

• Englanninkieliseltä sivulta voi kääntää tiedon kaikille Turussa puhutuille kielille 

Google Translatorin avulla.

http://www.turku.fi/korona


Kohti uutta, 
upeaa keskustaa



Sytytä Turku

Kohti uutta, 
upeaa keskustaa



Keskustan kehittämiskilpailu Sytytä 
Turku tuotti runsaasti ehdotuksia

• Sytytä Turku -kilpailuun saatiin yhteensä 71 ehdotusta.

– 53 Elävä keskusta -kilpailusarjaan

– 18 Rakentuva keskusta -sarjaan.

• Elävä keskusta -sarjaan ehdotuksen sai jättää kuka tahansa keskustan 

kehittämisestä kiinnostunut. Rakentuva keskusta -sarjaan puolestaan 

haettiin ideoita kiinteistö- tai aluekehittämiseen erikoistuneilta toimijoilta.

• Kilpailuehdotuksissa on mm. uusia tapahtumakonsepteja, liikunta- ja 

kulttuurialan toimintoja ja kaupunkirakennetta täydentäviä, rakentamiseen 

tähtääviä kehitysideoita.



Kilpailu etenee seuraavaan vaiheeseen

• Kilpailun sääntöjen mukaisesti ensimmäiseen vaiheeseen sai osallistua 

luottamuksellisesti ja varsin vapaamuotoisella idealla. Sitoutumista idean 

toteuttamiseen kuitenkin edellytettiin.

• Seuraavaksi kilpailun arviointityöryhmä käy läpi hakemukset ja valitsee 

jatkoon etenevät ehdotukset.

• Ehdotuksista arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta ja uutuusarvoa sekä 

sitä, miten hyvin ne tukevat Turun keskustan kehittämisen tavoitteita.

• Jatkoon valituista kerrotaan 11.11. mennessä, minkä jälkeen jatkoon valitut 

työt julkaistaan yleisön kommentoitaviksi Kerro kantasi –sivuille ja 

niitä jatkojalostetaan yhdessä kehittäen. Voittaja julkistetaan 20.1.2021.

www.turku.fi/sytytaturku



Linnanniemi



Linnanniemen kilpailun tulokset julki

• Turun linnan ympäristön alueelle järjestettiin keväällä 2020 Linnanniemen 

kansainvälinen ideakilpailu. 

• Ainutlaatuiselle alueelle sijoittuvaan kilpailuun saatiin kaikkiaan 127 

ehdotusta Suomesta ja ulkomailta. Ehdotusten kokonaismäärän perusteella 

Linnanniemi lukeutuu Suomen kaikkien aikojen suosituimpiin 

aluesuunnittelukohteisiin.

• Linnanniemen kilpailussa menestyneet työt julkistetaan torstaina 

29.10. klo 10–12.

• Julkistustilaisuus lähetetään verkossa live-striiminä Turun kaupungin 

Facebook-sivuilla ja osoitteessa www.turku.fi/linnanniemi-stream.

http://www.turku.fi/linnanniemi-stream


Julkistustilaisuuden ohjelma
• Palkintojenjakotilaisuuden avaus / kaupunginjohtaja Minna Arve

• Kilpailun lähtökohdat ja tavoitteet / kaupunkisuunnittelujohtaja Timo 

Hintsanen

• Kilpailutöiden esittely / Elina Ahdeoja, arkkitehti SAFA, Staffan Lodenius, 

arkkitehti SAFA ja Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti MARK

• Kilpailun palkittavien, lunastettavien ja kunniamainintojen julkistaminen

• Kilpailun 1. palkitun ryhmän puheenvuoro

• Loppusanat / kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen

www.turku.fi/linnanniemi

http://www.turku.fi/linnanniemi


Näyttely ja oheisohjelma
• Linnanniemen kilpailutulosten julkistamisen jälkeen torstaina 30.10.-15.11. 

järjestetään kehittyvää Turun linnan ja matkustajasataman aluetta esittelevä 

pop up -näyttely oheistapahtumineen.

– Näyttely: Wiklundin korttelissa järjestettävä näyttely esittelee 

kilpailussa menestyneet työt sekä tutustuttaa Turun museokeskuksen 

Linnanniemen alueella tekemään nykydokumentointiin.

– Naapurustosuunnistus: QR-koodeja metsästämällä ja rastilappujen 

kysymyksiin vastaamalla osallistuu Linnanniemen alueella toimivien 

yritysten ja museoiden tarjoamien palkintojen arvontaan.

– Opastetut kävelykierrokset: 31.10.–1.11., 7.–8.11. ja 14.–15.11.

– Asiantuntijawebinaarit: Webinaarit tutustuttavat Linnanniemeen eri 

näkökulmista 2.11., 4.11., 7.11., 9.11. ja 11.11.



Vanhakaupunki



Turku Future Forum 28.10.
• Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueelle tehdään Keskustavisio 

2050:een pohjautuva kehittämissuunnitelma, joka antaa suuntaviivat koko 

alueen tulevaisuudelle.

• Kehittämissuunnitelmaa varten mm. analysoidaan alueen rakennettua 

ympäristöä ja selvitetään sen nykyisiä toimintoja ja palveluja.

• Kutsumme kaikki historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen 

kehittämisestä innostuneet mukaan ottamaan kantaa selvitystyön tuloksiin 

ja kertomaan oman näkemyksensä alueen kehittämisestä virtuaaliseen 

Turku Future Forum -tilaisuuteen keskiviikkona 28.10. Klo 18-20.

• Ilmoittautumiset: www.lyyti.in/FutureForum

www.turku.fi/vanhakaupunki

http://www.lyyti.in/FutureForum


Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 

• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on tiistaina 27.10 kello 15.30. 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/


Autetaan toisiamme jaksamaan.
Låt oss hjälpa varandra att orka.



Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuv a: Samu Valleala


