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Aiheet

• Turun koronatilanne on vakava

• Rajoitukset eivät näy vielä tartuntaluvuissa

• Koronarokotuksia annetaan yli 75-vuotiaille

• Fölin liikenteessä maskipakko



Voit kysyä chatissä

• Kysymyksiä voi esittää puheenvuorojen aikana chatissa ja 

Facebookissa.

• Kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:

• Klikkaa ruudun 

oikeassa yläkulmassa olevaa 

puhekuplakuvaketta ja kirjoita 

kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.



Turun koronatilanne



Turun koronatilanne jatkuu huonona

• Turussa todettiin viikolla 10 (8.–14.3.2021) 381 koronavirustartuntaa.

• Ilmaantuvuusluku on 350/100 000/14 vrk.

• Yleisimmin tartunnat leviävät perhe- ja lähipiirissä sekä työpaikoilla.

• Myös tuntemattomien tartuntalähteiden osuus on edelleen kasvanut.

• Turussa karanteenissa on n. 1500 henkilöä.

• Viime viikolla alkaneet rajoitustoimet

eivät näy vielä tartuntaluvuissa.

• On odotettavissa, että tartuntamäärät

kasvavat kuluvan viikon aikana 

vielä ennen kuin rajoitusten teho

alkaa näkyä.



Turun koronatilanne jatkuu huonona

• Turkulaisella aikuisväestöllä on edelleen liian paljon kontakteja.

• UK-variantti eli muuntovirus on tällä hetkellä 

Turussa pääosin tartuntoja aiheuttava koronaviruskanta.

• Tartunnan jäljitys on muuntoviruksen

osalta vaikeampaa, joten kontaktien

rajoittamista tarvitaan erityisesti

aikuisilla.

• Jäljitysprosentti on Turussa 60 %.

• Jäljityssoitoissa on viivettä

ruuhkautumisesta johtuen



Turun koronatilanne jatkuu huonona

• Työpaikoilla maskinkäyttö on edelleen vaihtelevaa. Jokaisessa 

työpaikassa on nyt syytä arvioida lähityöskentelyn tarve ja jos se on 

välttämätöntä, tulee huolehtia koronavarotoimista.

• Tilanne tulee ottaa vakavasti, ettemme joudu edelleen kiristämään 

nykyisiä, jo varsin tiukkoja rajoituksia ja suosituksia.







Omaolon kautta helposti testiin 24/7
• Muistetaan käyttää Omaolon koronaoirearviota.

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

viikonloppuisin.

• Tulokset tulevat tekstiviestinä, kaikkina viikonpäivinä.

• Ilman ajanvarausta voi edelleen

hakeutua koronatestiin myös

Varissuon walk-in -pisteeseen tai

koronantorjuntabussiin.

• Nämä palvelut ovat vain

turkulaisille ja Turussa asuville.



Jos olet sairastunut koronaan
• Jos sairastut koronaan ja sinulle tulee voimakkaita oireita, on 

hakeuduttava hoitoon. Silloin ei kannata jäädä odottamaan 

tartunnanjäljittäjien soittoa.

• Aina voi soittaa joko Turun koronaneuvontapuhelimeen, 

p. 02 266 2714 (ma–pe klo 8–15) tai voimakkaissa oireissa 

Tyks Akuuttiin, p. 02 313 8800.



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Ispoisten-Petreliuksen päiväkoti (Rätiälänkatu 20), 

Nummenpuistokadun päiväkoti, Sateenkaari Koto Oy:n Lyckobo daghem, 

Päiväkoti Halikolo ja Päiväkoti Pääskynpesä

Koulut ja oppilaitokset: Lausteen koulu, Luolavuoren koulun Ruiskadun 

yksikkö, Nummenpakan koulun Halisten yksikkö, Pansion koulu, Turun 

ammatti-instituutin Kuormakadun yksikkö,

Turun Lyseon koulun Pallivahan yksikkö,

Varissuon koulu, Vasaramäen koulun

Lehmustien yksikkö

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa





Koronarokotukset on käynnissä 
seuraavissa ikäryhmissä
Rokotuksia annetaan tällä hetkellä seuraaville ryhmille:

• Yli 80-vuotiaat turkulaiset

• 75–79-vuotiaat turkulaiset

• Riskiryhmien osalta annetaan vielä rokotteita heille, joiden aika on 

varattu ennen riskiryhmien rokotusten keskeyttämistä.





75–79-vuotiaiden rokotukset

• 79-vuotiaat voivat varata itse rokotusajan joko koronarokotuspuhelimesta, 

p. 02 266 0159 (ma–pe klo 8–14) tai sähköisen ajanvarauspalvelun 

kautta: turku.fi/koronarokotus

• 75–78-vuotiaille rokotusajat on lähetetty tekstiviestillä.

• Niiden, jotka eivät ole tekstiviestiä saaneet, tulee varata itse aika 

joko sähköisen ajanvarauspalvelun kautta tai 

soittamalla Koronarokotuspuhelimeen.

• Tekstiviestiaika jää lähettämättä, mikäli

potilastietojärjestelmässä ei ole

kännykkänumeroa, se ei ole enää 

käytössä tai asiakkaalla on vain lankapuhelin.

• Oman puhelinnumeron voi korjata

eTerveyspalveluissa.

http://www.turku.fi/koronarokotus


Kotihoidon rokotukset

• Kotihoidon asiakkaiden rokotukset ovat lähes valmiit, yksittäisiä 

asiakkaita on vielä rokottamatta. Heidät rokotetaan 

mahdollisimman pian.

• Kotihoidon asiakkaille ei lähetetä tekstiviestikutsua, vaan heidän 

rokotukset hoidetaan kotihoidon kautta.



Riskiryhmien rokotukset

• 1. ja 2. lääketieteellisen riskiryhmän rokotukset on keskeytetty 

toistaiseksi kansallisen ohjeen mukaisesti.

• AstraZeneca-rokotteita annetaan nyt myös yli 70-vuotiaille.

• Ensisijaisesti rokotuksia annetaan kansallisten ohjeiden mukaan 

ikääntyneille.

• Lääketieteellisten riskiryhmien

rokotukset jatkuvat, kun

ikääntyneiden rokotukset ovat 

edenneet riittävän pitkälle.



70–74-vuotiaiden rokotukset

• 70–74-vuotiaiden rokotukset on suunniteltu alkamaan viikolla 12 

(22.–28.3.). Rokotusaika lähetetään tekstiviestillä 74-vuotiaista 

alkaen ikävuosi kerrallaan.



Turussa on käytössä kolme 
rokotevalmistetta

• Käytössä on kolme rokotevalmistetta: Pfizer BioNTechin

Comirnaty, Moderna ja AstraZeneca.

• Tehosteannos annetaan aina samalla valmisteella kuin 

ensimmäinen annon on annettu.

• Huhtikuun aikana rokotemäärien

odotetaan kasvavan merkittävästi.

• Noudatamme kansallisia linjauksia

AstraZenecan rokotteesta.



Viestimme rokotuksista
aktiivisesti

• Ajantasaisin tieto kannattaa 

tarkistaa verkkosivuilta

turku.fi/koronarokotus

• Rokotusmainokset 

ilmestyvät TS:ssa & ÅU:ssa

viikoittain.

http://www.turku.fi/koronarokotus


Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Kirjasto

• Vain 10 asiakasta kerrallaan kirjastotilaan 8.–21.3.

• Edelleen vain pikainen asiointi on mahdollista.

• Rajoitusten aikana aineistoa voi lainata 
varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.

• Lähikirjastojen omatoiminen käyttö
ei ole mahdollista.

• Tapahtumat toteutetaan virtuaalisesti 
28.3. saakka.

Vapaa-aikatoimialalla 28.3. asti voimassa olevat rajoitukset



Vapaa-aikatoimialalla 28.3. asti voimassa olevat rajoitukset

TFO:
- TFO:n konsertit verkkolähetyksinä tfo.fi/live, lähetykset ovat maksuttomia.

Museot:
- Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Turun linna, WAM 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.

https://tfo.fi/live
http://turku.fi/vierailemuseoissa


• Suurin osa aluenuorisotiloista pidetään avoinna normaalein aukioloajoin 9–18-

vuotiaille. Tilassa saa olla korkeintaan 10 asiakasta kerrallaan.

• Seikkailupuiston, Vimman ja Skeittihalli Cuben toimintaan voi osallistua vain 

vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneitä enintään 10 henkilöä kerrallaan/ryhmä.

Seikkiksen ja Vimman toimintoihin on ennakkoilmoittautuminen.

Vimman kahvila on kiinni, eikä

aulatiloissa saa oleskella.

• Nuorten kesätyöhaastattelut tehdään verkossa.

• Uusina palveluina on alkanut "tapaa 

nuorisotyöntekijä verkossa" ja 

verkossa tapahtuva uudenlainen pelitoiminta.

• Auran Panimo on suljettu.

• Yli 6 henkilön tilavaraukset perutaan.

Vapaa-aikatoimialalla 28.3. asti voimassa olevat rajoitukset



Kaupunkiympäristötoimiala – joukkoliikenne

• Fölin liikenteessä jokaisen yli 12-vuotiaan matkustajan tulee käyttää 

kasvomaskia, ellei hänellä ei ole terveydellistä syytä olla sitä 

käyttämättä.

• Maskipakolla halutaan korostaa jokaisen henkilökohtaista vastuuta 

koronapandemian taltuttamisessa.

• Maskipakko on voimassa toistaiseksi.

• Velvoite käyttää maskia on lisätty Fölin

matkaehtoihin.

• Myös kuljettajat käyttävät maskia 

mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin terveys 

ja liikenneturvallisuus huomioiden.

• Matkustajamäärärajoituksia ei ole 

toistaiseksi, ne määrää Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficom.



Kaupunkiympäristötoimiala – joukkoliikenne

• Turvaväliä muihin matkustajiin kannattaa pitää aina kun se on mahdollista eli 

pysäkillä, bussiin noustessa ja mahdollisuuksien mukaan bussin sisätiloissa.

• Turvallisuuden takaamiseksi suositellaan matkustamista ruuhka-aikojen 

ulkopuolella. Ruuhkaisinta Fölin liikenteessä on arkisin noin klo 7–8.30 ja 13–

16.30.

• Matkustajia suositellaan huolehtimaan 

hyvästä hygieniasta.

• Busseissa on tarjolla käsidesiä

ja busseja siivotaan ahkerasti.

• Matka kannattaa maksaa matkakortilla, 

Föli-sovelluksesta ostetulla lipulla tai 

pankki-/luottokortin lähimaksulla.



Kaupunkiympäristötoimiala – ympäristöterveys

• Turun ympäristöterveys vastaa Tartuntatautilain 58d§ ja 58g§ mukaisesta 

valvonnasta. Koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvät vaatimukset koskevat 

laajasti sekä yksityisiä että julkisia tiloja ja toimijoita.

• Tarkastuksia tehdään Aluehallintoviraston ja jäljityskoordinaatioryhmän 

pyytämissä kohteissa.

• Tarkastuksia ei tehdä yksittäisten asukkaiden 

ilmoitusten perusteella.

• Terveystarkastajat neuvovat, ohjaavat ja 

tekevät tarkastuksia sekä normaalin

valvonnan yhteydessä että 

kohdennetusti erillisen arvion perusteella.

• Aluehallintovirasto vastaa edelleen ravintoloiden

tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta.



Fölin busseissa on maskipakko



Turun kaupunki 
kertoo koronasta 

kootusti, selkeästi ja 
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 suositukset ja 

rajoitukset.

www.turku.fi/koronatartunnat

Turun kaupungin yksiköissä todetut 

koronatartunnat ja altistumiset.

www.turku.fi/koronarokotus

Aina tuorein tieto koronarokotuksista, 

ajanvarauksesta, rokotuspaikoista jne.

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


Koronabotti Åbot palvelee koronakysymyksissä sadalla kielellä



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.





Jaksetaan vielä yhdessä

• Voitamme koronan yhdessä. 

• Siihen tarvitaan kaikilta 

meiltä malttia säilyttää 

varovaisuus ja muistaa 

huolella ohjeet, säännöt ja 

rajoitukset.

• Jaksetaan siis vielä, ja 

pidetään huolta itsestämme ja 

toisistamme.



Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 
• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava koronainfotilaisuus on keskiviikkona 24.3. kello 8.30 

• 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/koronatiedotus-sivulta.

https://www.turku.fi/koronatiedotus


Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuva: Heikki Räisänen


