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Aiheet

• Turun tartuntamäärät ovat lievässä laskussa

• Pakollinen terveystarkastus alkanut ulkomailta Suomeen 

saapuville

• Koronarokotukset laajenevat uusiin ryhmiin



Voit kysyä chatissä

• Kysymyksiä voi esittää 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 tartuntamäärät ovat lievässä 
laskussa

• Turussa todettiin viikolla 13 (29.3.–2.4.2021) 209 koronavirustartuntaa.

• Ilmaantuvuusluku on n. 300/100 000/14 vrk.

• Tartuntojen jäljitysprosentti on 74 %.



Turun tartuntamäärät ovat lievässä 
laskussa

• Turun tartuntamäärät ovat lievässä laskussa, mutta edelleen ne 

ovat korkealla tasolla.

• Pääsiäisenä koronatesteissä käytiin tavallista 

vähemmän, joten todellinen tartuntatilanne

varmistuu vasta kuluvan viikon aikana.







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 testipisteeseen tai

koronantorjuntabussiin.

• Nämä palvelut ovat vain

turkulaisille ja Turussa asuville.



Suomeen saapuville pakollinen 
terveystarkastus

• Ulkomailta Suomeen saapuvien matkustajien on osallistuttava 

välittömästi maahantulon jälkeen pakolliseen terveystarkastukseen 

rajanylityspaikoilla.

• Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys on sataman osalta 

voimassa 2.–30.4.2021.

• Määräys koskee Turun sataman, 

Naantalin sataman tai Turun 

lentoaseman kautta maahan 

tulevaa henkilöä.



Suomeen saapuville pakollinen 
terveystarkastus

• Pakollinen terveystarkastus koskee henkilöitä, jotka ovat 14 vrk 

sisällä ennen maahantuloa oleskelleet maassa, jonka

koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 henkilöä/14 vrk.

• Määräys ei koske 2008 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia 

eikä tavaraliikenteen kuljetus- ja 

logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään.

• Terveystarkastus on pakollinen, 

vaikka henkilöllä olisi todistus

negatiivisesta testistä tai 

sairastetusta koronavirustaudista.



Suomeen saapuville pakollinen 
terveystarkastus
• Jos henkilöllä ei ole esittää todistusta negatiivisesta testistä tai 6 kk 

sisällä sairastetusta taudista, hänet ohjataan koronatestiin osana 

terveystarkastusta.

• Pakollisesta terveystarkastuksesta kieltäytyminen 

on rangaistava teko.

• Turussa rajatestaus on ollut 

aktiivista jo ennen pakollista

terveystarkastusmääräystä. 

Jatkamme toimiamme rajan-

ylityspaikoilla edelleen.



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Arkeologinkadun päiväkoti (Jäkärlän puistokatu 18),

Arkeologinkadun päiväkoti (Lampolankatu 6), Kerttulin päiväkoti, Lausteen 

päiväkoti, Piinokankadun päiväkoti, Touhulan liikuntapäiväkoti Nättinummi.

Koulut ja oppilaitokset: Hannunniitun koulu, Jäkärlän koulu, Topeliuksen 

koulu, Vasaramäen koulu.

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa





Koronarokotukset Turussa

• Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 38 618 turkulaista (22,9 

% 16 vuotta täyttäneistä turkulaisista). 

• Kaksi rokoteannosta on saanut 3 585 turkulaista (6.4.2021). 

• Viime viikolla (vko 13) ensimmäisen 

rokoteannoksen sai 2850 turkulaista. 

• 80 vuotta täyttäneistä turkulaisista on 

rokotettu 87,6 %

• 75–79-vuotiaista 90,9 % 

• 70–74-vuotiaista 70,5 %.



Koronarokotukset on käynnissä 
seuraavissa ikäryhmissä
• Tällä viikolla Turun Messukeskuksessa rokotetaan 70 vuotta täyttäneitä ja 

sitä vanhempia.

• Rokoteaikoja on avautunut varattaviksi seuraaville ryhmille:

- 65–69-vuotiaat

- 1. ja 2. lääketieteellinen riskiryhmä

- 1. lääketieteelliseen riskiryhmään 

kuuluvat 16–17-vuotiaat.

• Aikoja voi varata sähköisesti 

koronarokotussivun kautta 

(turku.fi/koronarokotus) sekä 

koronarokotuspuhelimesta 

(p. 02 266 0159, ma-pe klo 8–14).

http://www.turku.fi/koronarokotus




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

• Päiväkotien toiminta jatkuu normaalisti alkuvuoden käytännöin. Avoin 
päiväkotitoiminta ja perhekerhot ovat suljettuina 2.5.2021 asti.

• Alakoulut toimivat normaalisti alkuvuoden käytännöin.

• Alakoulujen kerhot jatkavat koronavarotoimin. Yläkoulujen kerhot on 
suljettu.

• Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
jatkavat toimintaansa kuten alkuvuonna.



Sivistystoimiala
• Yläkoulut, Turun ammatti-instituutti ja lukiot siirtyvät 2.5. asti hybridimalliin, 

jossa etä- ja lähiopetus vuorottelevat.

• Yläkoulun luokka-asteista aina yksi on vuorotellen etäopetuksessa ja kaksi 
muuta lähiopetuksessa. Yläkoulujen valmistavan opetuksen ja erityisen tuen 
pienryhmät jatkavat lähiopetuksessa.

• Työelämässä tapahtuvaa oppimista jatketaan ammatillisessa koulutuksessa 
suunnitellusti.

• Työväenopistot toimivat pelkästään
etänä koko kevään ajan.



Vapaa-aikatoimialalla 18.4. asti voimassa olevat rajoitukset
Liikuntapalvelut

• Alakouluikäisten (v. 2008 syntyneet ja nuoremmat) harrastustoiminta 

jatkuu turvaväleistä huolehtien ja kontakteja välttäen.

• Yläkouluikäisten (v. 2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sekä muiden alle 20-

vuotiaiden harrastustoiminta (mm. seuravuorot) on keskeytettynä kaupungin sisä- ja 

ulkoliikuntatiloissa 18.4. saakka. Samoin kaikki aikuisten sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva

ryhmä- ja yksilölajien harrastustoiminta,

pois lukien huippu-urheilu.

• Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omatoimiseen

liikuntaan. 6 hengen ryhmät, max. 12

henkeä / kenttä.



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 
26.4. saakka.

Vapaa-aikatoimialalla 18.4. 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.

• Etäpalveluja tarjolla. Esim.

"tapaa nuorisotyöntekijä verkossa", pelitoiminta 

sekä tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurku.

• Auran Panimo ja nuorisoleirialueet

pidetään suljettuina.

Vapaa-aikatoimialalla 18.4. asti voimassa olevat rajoitukset



Vapaa-aikatoimialalla 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

• 12–29-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi avoinna oleviin museoihin. 

Museokäynti tulee varata ennakkoon

turku.fi/vierailemuseoissa.

• Ilmainen sisäänpääsy on 

voimassa 31.5.2021 asti.

http://turku.fi/vierailemuseoissa
http://turku.fi/vierailemuseoissa


Vapaa-aikatoimialalla voimassa olevat rajoitukset

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.

• Lippukassa on kiinni 14.4. asti.

https://tfo.fi/live


Matkustaminen Fölillä

• Turvaväliä muihin matkustajiin kannattaa pitää aina kun se on 

mahdollista eli pysäkillä, bussiin noustessa ja mahdollisuuksien 

mukaan bussin sisätiloissa.

• Turvallisuuden takaamiseksi kannattaa matkustaa ruuhka-aikojen 

ulkopuolella, jotta turvavälien pitäminen on helpompaa.

• Busseissa on tarjolla käsidesiä ja busseja siivotaan ahkerasti.

• Matka kannattaa maksaa matkakortilla, 

Föli-sovelluksesta ostetulla lipulla tai 

pankki-/luottokortin lähimaksulla.

• Käteismaksua kannattaa välttää.



Fölin busseissa on maskipakko

• Jokaisen yli 12-vuotiaan matkustajan tulee käyttää kasvomaskia Fölin

liikenteessä matkustaessaan, ellei hänellä ole terveydellistä syytä olla 

käyttämättä kasvomaskia.

• Maskipakko on voimassa toistaiseksi.

• Myös kuljettajat käyttävät maskia mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin 

terveys ja liikenneturvallisuus huomioiden.



Föri ja Funi

• Traficomin matkustajamäärien rajoituspäätös ei koske Föriä eikä 

Funikulaaria, eikä niihin ole tulossa varsinaista 

matkustajarajoitusta.

• Förillä ja Funilla matkustaessa tulee jatkossakin huolehtia 

riittävien turvavälien pitämisestä. 

• Käyttäjiä muistutetaan turvaväleistä kylteillä.



Tartuntatautilain valvonta

Ympäristöterveyden ja seudullisen joukkoliikenteen tarkastustehtäviä suorittavat viranhaltijat 

vastaavat tartuntatautilaissa mukaisista kunnan valvontatehtävistä.

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 ravintoloiden

tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta.



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 14.4. 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: Samu Valleala


