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Aiheet

• Turun koronatilanteessa näkyvät 

työpaikkaperäiset ja illanviettoihin liittyvät tartunnat

• Yli 85-vuotiaita turkulaisia kutsutaan 

koronarokotuksiin puhelinsoitolla

• Turun satamassa ja lentokentällä toimitaan 

aktiivisesti



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



Turussa rajoitusten noudattaminen on 
edelleen tärkeää

• Turussa todettiin viime viikon aikana (25.–31.1.2021)

144 koronavirustartuntaa.

• Tartuntaluvut ovat pysyneet suhteellisen samoina viikosta toiseen.







Koronatilanne Turussa

• Turun epidemiatilanne on muuttunut siten, että itäiseen Turkuun 

painottunut epidemia näyttää olevan rauhoittumassa.

• Samoin koulujen laaja maskisuositus on auttanut 

tartuntatilanteeseen.

• Jäljitystyössä näkyvät nyt

työpaikkaperäiset tartunnat,

myös illanviettoihin liittyvät 

tartunnat ovat lisääntyneet.



Koronatilanne Turussa

• Maskin käyttöä olisi Turussa vielä syytä tehostaa, edelleen 

julkisilla paikoilla liikutaan ilman maskeja.

• Työpaikoilla maskia tulee myös käyttää, vaikka turvavälejä 

noudatettaisiinkin.

• Koronaan liittyvillä varotoimilla

ja maskin käytöllä pystytään

koronatartuntoja estämään

tehokkaasti.



Omaolon kautta helposti testiin 24/7

• Muistetaan käyttää Omaolon koronaoirearviota.

• Sen kautta voi varata ajan koronavirustestiin 24/7 arkisin ja myös 

viikonloppuisin - helposti ja ilman ruuhkaa.

• Tulokset tulevat tekstiviestinä, kaikkina viikonpäivinä.

• Ilman ajanvarausta voi edelleen

hakeutua koronatestiin myös

Varissuon walk-in pisteeseen tai

koronantorjuntabussiin.



Turun koronatorjuntatoimet 
lentokentällä
• Hallitus päätti 22. tammikuuta sekä rajaliikenteen että testaamis- ja 

karanteenisuositusten kiristämisestä.

• Turun lentokentällä kaikille ulkomailta tuleville matkustajille tarjotaan 

koronavirustestausta.

• Gdanskin kone saapuu Turkuun

kerran viikossa.

• Tammikuun alusta alkaen lentokentällä

on testattu vajaa 600 matkustajaa, 

testeihin osallistuu n. 80–90 % 

matkustajista.



Turun koronatorjuntatoimet 
lentokentällä
• Suomessa koronatestaus on vapaaehtoinen.

• Lentokentällä testeistä kieltäytyvät yleensä henkilöt, joilla on jo testiaika 

varattuna Suomessa esimerkiksi työnantajan toimesta tai heillä on todistus 

negatiivisesta testituloksesta ennen koneeseen nousua. Myös sylilapsia 

testataan harvemmin.



Turun koronatorjuntatoimet satamassa
• Kaikki Ruotsista tulevat matkustajat ohjataan sekä terminaaleista että 

autokaistoilta koronantorjuntabussille koronanäytteenottoon.

• Tämän lisäksi kaikille matkustajille jaetaan Ruotsissa lähtöselvityksen 

yhteydessä THL:n ohjeen lisäksi yhteystietolomake sekä kartta 

koronantorjuntabussin sijainnista.

• Turkuun tulee aamulaivoilla

n. 120 matkustajaa päivässä. 

Iltalaivoilla saapuu 

n. 40 henkilöä päivässä.



Turun koronatorjuntatoimet satamassa
• 16. tammikuuta lähtien koronantorjuntabussi on ollut vastassa 

aamulaivoilla tulijoita ja 27.1. lähtien myös iltalaivojen matkustajia.

• 16. tammikuuta lähtien Ruotsista on saapunut 2540 matkustajaa, 

heistä on testattu 585 matkustajaa (n. 23 %).

• Analysoiduista näytteistä on löytynyt

tähän mennessä 14 koronatartuntaa.



• Koronantorjuntabussi on satamassa aamuisin klo 7–9 ja siirtyy sieltä 
Halisiin (klo 9.30–11) ja Pernoon (klo 12–14).

• Bussi on aiemmin ollut Halisissa jo klo 9, mutta
nykyisin bussi siirtyy Halisiin noin klo 9.30 
riippuen satamaan tulevien matkustajien 
määrästä.

Koronantorjuntabussin aikatauluissa 
muutoksia



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Pääskyvuoren päiväkoti, Päiväkoti Touhula Varissuo

Koulut ja oppilaitokset: Jäkärlän koulu, Rieskalähteen koulu

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



• Turun kaupungin ylläpitämässä Vuokkokodissa on todettu 
kaikkiaan 58 koronavirustartuntaa (39 tartuntaa asukkailla, 19 
tartuntaa työntekijöillä).

• Vuokkokodissa on voimassa 
vierailukielto 7. helmikuuta asti.

Vanhusten asumispalvelut



• Mäntykoti Yli-Maarissa todettiin koronaepidemian aikana 4 
koronatartuntaa asukkailla.

• Kurjenmäkikoti 2:ssa koronatartunta todettiin kaikkiaan 44 
yksikön asukkaalla.

• Portsakodin erillisasunnoissa
koronatartunta todettiin 
10 asukkaalla. Lisäksi 
jokaisessa yksikössä 
oli henkilökuntatartuntoja.

Mäntykoti Yli-Maarian, 
Kurjenmäkikoti 2:n ja Portsakodin
koronaepidemiat ovat ohi



• Vaikka hoivakotien asukkaat ja henkilökunta on rokotettu 
kertaalleen, ei koronavarotoimista voi vielä luopua.

• Omaiset voivat vierailla yksiköissä noudattaen kaupungin 
hoivayksiköissä voimassa olevia koronavarotoimia.

• Henkilöstölle kiitos ensiluokkaisesta
työstä hoivakotien kriittisessä epidemia-
tilanteessa. Epidemiat on saatu kuriin 
ammattitaidolla ja varotoimien
tarkalla noudattamisella.

Mäntykoti Yli-Maarian, 
Kurjenmäkikoti 2:n ja Portsakodin
koronaepidemiat ovat ohi



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa



Koronarokotukset ovat alkaneet, 
mutta kestävät pitkään
• Kaikkien halukkaiden rokottaminen tulee kestämään pitkään.

• 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.



Yli 85-vuotiaita kutsutaan 
koronarokotukselle
• Turun kotihoidon asiakkaiden rokotukset ovat käynnissä ja he 

saavat henkilökohtaisesti tiedon rokotuksesta.

• Tällä hetkellä terveysasemilta soitetaan yli 85-vuotiaille ja sitä 

vanhemmille turkulaisille ja kutsutaan henkilökohtaisesti 

koronarokotukseen. 

• Rokotuksia yli 85-vuotiaille 

annetaan joko 

messukeskuksessa tai 

terveysasemilla.



Alle 85-vuotiaiden rokotukset eivät ole 
vielä alkaneet
• Alle 85-vuotiaiden ajanvaraus ei ole vielä avautunut. Messukeskuksen 

rokotusaikoja avataan alle 85-vuotiaille siinä vaiheessa, kun on varmuus 

Turkuun tulevien uusien rokotteiden määristä.

• Ajanvarauskäytännöistä tiedotetaan 

tarkemmin helmikuun aikana. 

• Tarkat ohjeet ajanvaraukseen

liittyen löytyvät nettisivuilta 

www.turku.fi/koronarokotus

siinä vaiheessa, kun ajanvaraus

on avautunut.

http://www.turku.fi/koronarokotus




Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Liikuntapalveluiden rajoitukset 28.2. saakka
• Sisäliikuntatilat on suljettu yleisöltä 28.2. saakka. Lasten ja nuorten 

liikuntavuorot sekä aikuisten huippu-urheiluun varatut vuorot jatkuvat. Vuoroille 
tehdään pistotarkistuksia. Vuorot voidaan perua ryhmältä 2 viikoksi, jos 
turvallisuusohjeita ei noudateta.

• Erityisesti 12 vuotta täyttäneiden maskin käyttö on tärkeää sisäliikuntapaikoilla.

Nautitaan ulkoliikunnasta
Hiihtämään, luistelemaan, 

pulkkamäkeen, laskettelemaan...



Vapaa-aikatoimialan muut voimassa 

olevat rajoitukset:

• Kirjastot, rajoitukset myöskin voimassa 28.2.2021 asti:

- Rajatut palvelut siten, että turvavälit voidaan säilyttää.

- Aineistoa voi lainata varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta. 

- Kirjasto tarjoaa maskin asiakkaille, joilla sitä ei ole.

• Alueelliset nuorisotilat ja Vimma, voimassa 10.2.2021 asti:

- Avoinna, mutta toimintaa supistettu siten, että turvavälit voidaan säilyttää. 

- Seikkailupuiston, bänditoiminnan ja 

Vimman ryhmissä osallistujamäärä 

rajattu.

-Vimman taidepajoissa ja skeittihalli

Cubessa kohderyhmänä ovat

alle 20-vuotiaat.



Vapaa-aikatoimialalla 10.2. asti voimassa 
olevat muut rajoitukset

• TFO:

- sinfoniakonsertit vain verkkolähetyksinä tfo.fi/live.

• 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.



Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

säännöllisesti 



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



Maskilla suojataan itseä ja läheisiä

• 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.



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 10.2. kello 10.15

• 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/koronatiedotus-sivulta.

https://www.turku.fi/koronatiedotus


Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuvaaja: Heikki Räisänen


