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Aiheet

• Turun koronatilanne on edelleen vakava

• Koronarokotukset ovat käynnistyneet 72-73-vuotiaissa

• AstraZenecan osalta odotamme kansallisia ohjeita

• Traficomin matkustajamäärä-

rajoitukset tulevat voimaan 

Fölissä 25.3.2021



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 11 (15.–21.3.2021) 403 koronavirustartuntaa.

• Ilmaantuvuusluku on n. 400/100 000/14 vrk.

• Viime viikon aikana Turun koronaepidemia huononi erityisesti, 

kun Ylioppilaskylän laaja tartuntarypäs kansainvälisten vaihto-

opiskelijoiden keskuudessa paljastui.

• Koronatilanne on tällä hetkellä huono

Nummi-Halisten, Varissuon sekä 

Pansion alueella.

• Huom! Koronatartuntoja

ilmenee kaikilla Turun alueilla.



Turun koronatilanne jatkuu huonona

• Turun koronatilanteesta johtuen rajoitusten ja koronavarotoimien 

noudattaminen on edelleen tärkeää. Epidemiatilanne voi hetkessä 

muuttua yhä huonommaksi.

• Turun kaupunginsairaalan infektio-osastolla on hoidossa muutamia 

koronapotilaita.







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

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

viikonloppuisin.

• Tulokset tulevat tekstiviestillä, 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: Asemanseudun päiväkodin Käsityöläiskadun yksikkö, Halisten 

päiväkoti, Härkämäen päiväkoti, Kaerlan päiväkoti, Satuportsan päiväkoti, 

Uittamon päiväkodin Susiniitynkadun yksikkö

Koulut ja oppilaitokset: Katariinan koulun päätoimipiste, Lausteen koulu, 

Luolavuoren koulun Sepänkadun yksikkö, Nummenpakan koulun Nummen 

yksikkö, Raunistulan koulu,

Rieskalähteen koulu,

Wäinö Aaltosen koulu

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



• Mäntyrinteen tilapäishoidossa on todettu 11 koronatartuntaa. Valtaosa 

asukkaista on saanut jo ensimmäisen koronarokotteen.

Vanhusten asumispalveluissa 
todetut tartunnat



• Sairastuneita on yli 80 ja koronalle on altistunut vajaa parisataa 

korkeakouluopiskelijaa. Määrät todennäköisesti kasvavat edelleen.

• Tilanteen vaikeus selvisi keskiviikkona 17.3. ja opiskelijoille järjestettiin 

monikielistä koronaohjeistusta, testausmahdollisuus ilman lähetettä, ruoka-apua ja 

muuta tukea loppuviikon aikana.

• Lounais-Suomen poliisi valvoi tilannetta perjantai-illasta 

19.3. maanantai-iltaan 22.3. asti.

• Vartiointia jatketaan Ylioppilaskylässä sekä 

Luolavuoren ja Varissuon asuntoloiden ympäristössä

vartiointiliikkeiden toimesta.

• Opiskelijat ovat eristyksessä ja 

karanteenissa. Niiden kesto arvioidaan 

yksilöllisesti tilanteesta riippuen.

Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden 

koronatartunnat Turussa



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa





Koronarokotukset Turussa

• Viime viikolla (vko 11) ensimmäisen rokoteannoksen sai 5422 

turkulaista.

• Ensimmäisen rokotteen saaneista lähes 65 % kuului 75–79-

vuotiaiden ikäryhmään.

• 80 vuotta täyttäneistä turkulaisista 

on rokotettu 86,5 %

• 75–79-vuotiaista 82,7 %

• 70–74-vuotiaista 11 %



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

• 73 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

• Tekstiviestikutsuja lähetetään 72-vuotiaille turkulaisille.

• Kotihoidon asiakkaiden 1. rokotuskierros on valmis.





72–79-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

• Alle 78-vuotiaille rokotusajat on lähetetty ja tullaan lähettämään ikäryhmä 

kerrallaan 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


Tekstiviestillä lähetetyt rokotusajat

• Jos tekstiviestillä tarjottu rokotusaika on sopiva, kuntalaisen tarvitsee vain 

saapua Messukeskukseen viestissä ilmoitettuna ajankohtana.

• Tekstiviestillä tullutta rokotusaikaa ei tarvitse erikseen kuitata 

vastaanotetuksi.

• Puhelinpalvelut ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet pahoin. 

• Kun aika tulee tekstiviestillä, siitä ei tarvitse 

erikseen soittaa. Noudata vain

tekstiviestin ohjetta.



AstraZeneca

• AstraZenecan osalta odotamme edelleen kansallisia ohjeita.

• Tämän viikon AZ on ollut tauolla. Emme ole joutuneet perumaan 

rokotusaikoja, mutta rokotukset etenevät hitaammin tällä viikolla.

• Vielä ei ole tietoa, koska rokotukset jatkuvat.

• AstraZenecaan liittyviä kyselyitä

ei kannata erikseen kysyä puhelinpalvelusta.

Kerromme nettisivuillamme kaikki

ajankohtaiset asiat ja myös sen, milloin

AstraZenecan rokotukset jatkuvat.



Riskiryhmien rokotukset

• 1. ja 2. lääketieteellisen riskiryhmän rokotukset on keskeytetty 

toistaiseksi kansallisen ohjeen mukaisesti.

• Riskiryhmien rokotukset jatkuvat, kun 70 vuotta täyttäneiden ja sitä

vanhempien rokotukset ovat edenneet riittävän pitkälle.



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



Sivistystoimiala

Lausteen koulu etäopetukseen 1.4. saakka

• Lausteen koulu on siirtynyt kokonaisuudessaan etäopetukseen 

tartuntaketjujen selvittämiseksi ja opetuksen turvaamiseksi 24.3.–1.4.

• Koulussa on ollut laajoja altistumisia ja karanteenijaksoja, ja selvästi yli 

puolet oppilaista on jo aiempien päätösten perusteella

poissa koulusta.

• Koulussa ei lähiopetusjärjestelyin voida 

turvata terveysturvallista ympäristöä,

eikä laadukasta opetusta

nykyisessä pandemiatilanteessa.



Sivistystoimiala

Kasvomaskisuositus laajeni perusopetuksessa

• Turun kaupunki laajensi 19.3. alkaen kasvomaskin käyttösuosituksen 

koskemaan kaupungin kaikkien koulujen kaikkia vuosiluokkia sekä aamu- ja 

iltapäivätoimintaa.

• Maskeja tarjotaan oppilaille riittävä määrä koulupäivien aikana,

ja opettajat opastavat maskien käytössä.



Kirjasto

• Vain 10 asiakasta kerrallaan kirjastotilaan.

• 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.

Vapaa-aikatoimialalla 11.4. asti voimassa olevat rajoitukset



Nuorisopalvelut

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

Tilassa saa olla korkeintaan 10 asiakasta kerrallaan.

• Seikkailupuiston, Vimman ja Skeittihalli Cuben toimintaa vain vuonna 2008

tai sen jälkeen syntyneille, enintään 10 henkilöä kerrallaan/ryhmä. Seikkiksen ja Vimman

toimintoihin on ennakkoilmoittautuminen. Vimman kahvila on kiinni, eikä aulatiloissa 

saa oleskella.

• Uusina palveluina on alkanut "tapaa nuorisotyöntekijä 

verkossa" ja verkossa tapahtuva uudenlainen pelitoiminta.

• Nuorten kesätyöhaastattelut tehdään verkossa.

• Auran Panimo ja nuorisoleirialueet

pidetään suljettuina.

Vapaa-aikatoimialalla 11.4. asti voimassa olevat rajoitukset



Vapaa-aikatoimialalla muut voimassa olevat rajoitukset

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

TFO:
- TFO:n konsertit verkkolähetyksinä 26.4. asti tfo.fi/live, lähetykset 
ovat maksuttomia. Lippumyymälä suljettuna 20.4. asti.

Turun Kaupunginteatteri:
- Somenäyttämön lähetykset jatkuvat teatterin
FB-sivulla perjantaisin.

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


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.



Traficomin rajoitusten 
vaikutukset Fölin

liikenteeseen 



Traficom rajoittaa matkustajamääriä 

joukkoliikenteessä väliaikaisesti torstaista 25.3. 

alkaen

• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa matkustajamääriä väliaikaisesti 

25.3.-23.4.2021

• Rajoitus koskee kaikkea Fölin liikennettä sillä poikkeuksella, että arkipäivisin 

rajoitus ei kuitenkaan koske vuonna 2008 syntyneitä ja sitä nuorempia 

matkustajia.



Traficom rajoittaa matkustajamääriä 

joukkoliikenteessä väliaikaisesti torstaista 25.3. 

alkaen

• Matkustajia on linja-autoissa hyvin vähän.

• Fölin 3400 päivittäisestä vuorosta alle yhteen prosenttiin nousee matkustajia 

koko matkan aikana enemmän kuin puolet auton enimmäismatkustajamäärästä.

• Koska matkustajia jää myös pois matkan varrella, on sellaisia vuoroja, joilla 

matkamäärää joudutaan rajoittamaan, vain vähän.

• Pyrimme lisäämään tällaisille 

vuoroille lisäauton aina 

kun mahdollista.



Traficom rajoittaa matkustajamääriä 

joukkoliikenteessä väliaikaisesti torstaista 25.3. 

alkaen

• Rajoitus ei siis tarkoita, että vain joka toinen istumapaikka saa olla käytössä.

• Käytännössä bussissa saa olla rajoitusten voimassa ollessa matkustajia 

suunnilleen yhtä paljon kun bussissa on istumapaikkoja.



Maskipakkoa noudatetaan pääsääntöisesti 
hyvin

• 15.3. voimaan tullutta maskipakkoa on noudatettu pääsääntöisesti hyvin.

• Osalla linjoista kasvomaskien käyttö on kuitenkin heikompaa, ja 

näille linjoille lisätään asiasta kertovaa viestintää.

• Toistaiseksi voimassa oleva maskipakko koskee yli 12-vuotiaita matkustajia, 

ellei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

• Myös kuljettajat käyttävät maskia terveys ja liikenneturvallisuus huomioon 

ottaen.



Bussien matkustajamäärät ovat alhaiset

• Fölin busseissa on nyt noin 40–45 % vähemmän matkustajia 

kuin normaalisti, joten turvavälien pitäminen todennäköisesti onnistuu.

• Matkustajamäärät ovat alle Traficomin antaman matkustajamäärärajoituksen.

• Mahdollisuuksien mukaan on hyvä matkustaa ruuhka-aikojen ulkopuolella.

• Ruuhkaisinta on aamuisin klo 7–8.30 Turun keskustan 

suuntaan ja iltapäivisin klo 13–16.30 keskustasta poispäin.

• Busseissa on tarjolla käsidesiä ja busseja siivotaan tehostetusti.

• Matka kannattaa maksaa matkakortilla, Föli-sovelluksesta ostetulla lipulla tai

pankki-/luottokortin lähimaksulla.



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 31.3. kello 10.00.

• 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

