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Taksi Tampere suosittelee kasvomaskien käyttöä 
 
 
THL on julkaissut suosituksensa kasvomaskien käytöstä koronavirusepidemian leviämisen 
ehkäisemiseksi 13.8.2020 https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-
kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja. Tiedotteessaan THL 
suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi. Käsienpesu ja turvavälien noudattaminen on 
kuitenkin edelleen tärkeimmät keinot ehkäistä koronatartuntoja. 
 
THL suosittaa maskin käyttöä, kun   

• Olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää. 
• Olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy 

liikkua kodin ulkopuolella. 
• Palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, 

karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin 
ulkopuolella.  

Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on 
mahdotonta.  

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii, aivastaa, puhuu tai 
laulaa. Lisäksi osa koronatartunnan saaneista ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin 
vähäisiä, eikä ihminen itse ole tällöin tietoinen tartunnastaan.  Virus voi tarttua jo muutama 
päivä ennen oireiden alkua. Lisäksi tutkimuksissa on kuvattu tilanteita, joissa oireeton henkilö 
on tartuttanut muita ahtaissa sisätiloissa. 

Taksissa ollaan suhteellisen ahtaassa tilassa asiakkaan kanssa. Taksi Tampere suosittelee 
sekä asiakkailleen että kuljettajilleen kasvomaskin käyttöä. Näin pyrimme varmistamaan sekä  
asiakkaidemme että kuljettajiemme turvallisuuden.  

Muistilista maskin käyttöön 

• Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt 
hengittämään. 

• Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana tarvitset.  
• Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten. 
• Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista. 
• Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin. 
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• Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan. 
• Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana. 
• Jos kosket maskia käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen. 
• Älä aseta käytettyä maskia uudelleen kasvoille.  
• Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu. 
• Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan sitä 

poistaessa. 
• Laita kertakäyttöinen maski suoraan jäteastiaan käytön jälkeen tai uudelleen käytettävä 

kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen. 
• Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen. 
• Pese kangasmaski 60 asteen pesuohjelmalla aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia 

vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on 
raitis ilma.  

Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, 
jotka estävät maskin käytön. Keskustele tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa, jos terveydentilasi 
vaikeuttaa kasvomaskin käyttöä.  
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