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Aiheet 
• Korona on Turussa edelleen kiihtymisvaiheessa

• Koronapandemian aikana influenssarokotteen ottaminen on 
erityisen tärkeää riskiryhmäläisille

• Turun kaupungin sisäliikuntapaikkojen käyttäjiltä edellytetään 
maskeja

• Turku jakaa kangasmaskit kaikille kaupungin työntekijöille



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 
kootusti



Koronaepidemia on Turussa 
edelleen kiihtymisvaiheessa

• Kansallisen luokituksen mukaan korona on Turussa 
edelleen kiihtymisvaiheessa. Vaiheet ovat perustaso, kiihtymisvaihe 
ja leviämisvaihe.

• Turussa on viimeisen vajaan viikon aikana todettu 57 uutta 
koronavirustartuntaa (ke 21.10.-ti 27.10.).

• Koronaepidemian alusta eli maaliskuusta lähtien Turussa on todettu 
yhteensä 541 tartuntaa (THL ti 27.10. klo 8).



• Yksittäisiä koronavirustartuntoja on todettu
• Hepokullan ja Piinokankadun päiväkodeissa
• Turun ammatti-instituutin Ruiskadun kampuksella.

• Altistuneet henkilöt on kartoitettu ja lähikontakteiksi määritellyt 
henkilöt on ohjattu karanteeniin.

• Tämän lisäksi yksittäisiä tartuntoja on todettu Turun 
normaalikoulussa ja Turun aikuiskoulutuskeskuksessa.

Turun kaupungin yksiköissä todetut 
koronavirustartunnat



Älä peru varattua testiaikaa!
• Viime aikoina on näkynyt huolestuttava ilmiö, 

jossa flunssaiset tai flunssaoireiset kaupunkilaiset ovat 
peruneet jo varattuja koronavirustestiaikoja. 

• Jos terveydenhuollon henkilöstö tai Omaolo-palvelu kehottaa 
oireiden perusteella hakeutumaan koronavirustestiin ja aika 
on jo varattu, aikaa ei saa perua vaikka oireet olisivatkin 
lievittymässä.

• Koronatestausta tehdään myös koronapandemian 
hallitsemiseksi. Vaikka osalla oireet ovatkin hyvin lieviä, on 
diagnostiikka tärkeää tartuntojen jäljittämiseksi.



Influenssarokotukset 
koronapandemian aikana
• Riskiryhmäläisten kausi-influenssarokotukset käynnistyvät 4.11.2020.

• Koronapandemian vuoksi rokotukset järjestetään tänä vuonna Turun 
Messukeskuksessa, jossa rokotukset on mahdollista järjestää 
riittävän väljästi turvavälit ja hygieniakäytännöt huomioiden.

• Rokotuksiin tulee varata aika, sillä paikan päällä ei saa muodostua 
jonoja.

• Helpoiten rokotusajan voi varata sähköisesti eTerveyspalveluiden
kautta: www.turku.fi/influenssa

http://www.turku.fi/influenssa


Influenssarokotukset koronapandemian 
aikana
• Myös puhelimitse on mahdollista varata aika influenssarokotukseen. 

Ajan saa soittamalla Turun koronaneuvontapuhelimen yhteyteen 
avatusta influenssalinjasta, p. 02 266 2714 (arkisin klo 8-15).

• Turun kaupunki toivoo, että mahdollisimman moni hyödyntäisi 
sähköistä ajanvarausta. Puhelimet ovat ruuhkautuneet jo koronaan ja 
influenssaa liittyvistä soitoista. Sähköisen ajanvarauksen kautta ajan 
saa vaivattomammin.

• Aikoja on runsaasti saatavilla ja rokotukset jatkuvat 
Messukeskuksessa 4.12.2020 saakka.



Bussilinja 100 vie rokotuksiin koko 
rokotusjakson ajan
• Kaupunki on järjestänyt rokotuksiin erillisen bussilinjan.

• Linja nro 100 kulkee ti-to klo 8-18 sekä pe klo 8-16 
messukeskukseen 40 minuutin välein koko rokotusjakson ajan (4.11-
4.12.2020)

• Kukaan ei jää tänä vuonna ilman rokotusta, vaan rokotuksia 
jatketaan joulukuun ja alkuvuoden vielä terveysasemilla 
erityisjärjestelyin.



Maskeja on käytettävä 
sisäliikuntatiloissa



Uusi linjaus sisäliikuntapaikoille: 
maskia tulee käyttää

• Turun kaupunki edellyttää kaupungin sisäliikuntatilojen käyttäjiä pitämään 
maskia. Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen 
aikana.

• Tavoitteena on vähentää edelleen viruksen leviämisen riskiä ja pystyä 
jatkamaan lasten ja aikuisten harrastetoimintaa mahdollisimman 
turvallisesti.

• Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen kaikissa vapaa-ajan tiloissa. 
Epidemiologisen arvion perusteella katsotaan kuitenkin, että 
sisäliikuntatiloissa on perusteltua suosituksen sijasta edellyttää kasvomaskin 
käyttöä.

• Ohjeistus vastaa pääkaupunkiseudun ja C21-kaupunkien koronalinjauksia.



Maskeja on käytettävä 
sisäliikuntapaikoissa

• Maskikäyttövelvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen 
liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat 
sisäliikuntatiloja.

• Kaupungin työntekijät valvovat ja ohjaavat maskin käyttöä. Jokaisen tulee 
hankkia itse omat maskinsa.

• Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa 
vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan 
riittäväksi.

• Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi Turku on jo rajoittanut osallistujamääriä 
esimerkiksi pukuhuoneissa, ja tarvittaessa niitä rajoitetaan lisää.

tekstiä



Urheiluseurat ovat toimineet erittäin 
vastuullisesti

• Turku kiittää turkulaisia urheiluseuroja erittäin vastuullisesta ja kattavasta 
toiminnasta koronapandemian hillitsemiseksi.

• Turussa liikuntapaikoilta ei ole todettu tartuntaketjuja tai vakavia 
altistumisia, koska seuroissa on alusta lähtien huolehdittu 
koronaohjeistuksista huolellisesti.

• Suurin osa Turun todetuista koronatartunnoista tulee edelleen muista 
vapaa-ajan toiminnoista kuin liikunnan tai kulttuurin parista.

• Tartuntaketjuja löytyy runsaasti yksityisistä juhlista ja tapaamisista.



Harrastustoiminta ja vapaa-ajan 
toiminta muissa kuin kaupungin 
hallinnoimissa tiloissa

• Turun kaupunki vetoaa voimakkaasti yksityisten yritysten ja 
yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toimintaan, että ne 
noudattaisivat samoja toimintatapoja kuin kaupunki viruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi.

• Yksityisiin sisäliikuntatiloihin suositellaan asetettavaksi velvoite käyttää 
kasvomaskia edellä kaupungin tekemien periaatteiden mukaisesti.

• Kaupungin vapaa-aikatoimiala tarjoaa neuvontaa ja ohjausta linjausten 
toteuttamiseen, ja on informoinut jo seuroja tarkemmin ohjeista.



Turun toimipisteet pidetään auki 
• Turussa kaupungin toimipisteet pidetään auki.
• Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista tiloissa 

seurataan aktiivisesti.
• Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan 

henkilöstön toimesta.
• Mikäli turvaetäisyyksien toteutumista ei voida muulla tavoin 

tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia 
pienemmäksi.

• Joissakin tiloissa tämä voi jo nyt tarkoittaa asiakasmäärän rajaamista 
pienemmäksi kuin puoleen normaalista.

• Julkisia tiloja ovat muiden muassa uimahallit, liikuntahallit, nuorisotilat, 
kulttuurikeskukset, museot ja kirjastot.



Turku jakaa kangasmaskit henkilökunnalleen
• Henkilökuntaa kannustetaan maskien käyttöön jakamalla kaikille 
työntekijöille kaksi kangasmaskia käytettäväksi tilanteissa, joissa 
etäisyyksiä voi olla vaikea noudattaa, kuten kokouksissa, 
taukotiloissa tai työpaikalle julkisilla liikennevälineillä kuljettaessa.

• Kangasmaskit eivät korvaa työnantajan riskiarvioinnin perusteella 
määrittelemiä työssä käytettäviä suojaimia, joita on käytössä muun 
muassa hyvinvointitoimialalla, toisen asteen oppilaitoksissa sekä 
asiakaspalvelupisteissä.

• Maskit ommellaan Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksessa ja 
jaetaan marraskuussa.



Muistathan käyttää 
maskia 

#NäytäEttäVälität



Lisää teksti 
napsauttamalla







Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

säännöllisesti 



Koronaviestintää kootusti
• Turun kaupungin koronatartunnat ja altistumiset on koottu myös 

taulukkoon turku.fi-sivustolle, jotta kaupunkilaisten on helpompi 
seurata, missä tartuntoja ja altistumisia on ollut. Muiden kuntien 
asukkaiden tartunnat eivät näy taulukossa.

• Sivulta löytyvät nyt tiedot syksyn 2020 ajalta: turku.fi/koronatartunnat

• Sivua päivitetään saatujen tietojen mukaisesti kaupungin tiedossa 
olevista tartunnoista. Taulukko on kaupungin ylläpitämä koonti, 
jossa saattaa olla viiveitä. Viralliset luvut löytyvät aina THL:n
koronakartalta.

• Tieto tartunnoista ja altistumisista kerrotaan aina ensin asianosaisille, 
sitten julkisuuteen.

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


Vielä muutama sana 
kaupunki-

kehittämisestä



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


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


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.



Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 

• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on keskiviikkona 4.11. kello 9.30

• 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

Kuva: Samu Valleala
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