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Aiheet

• Turun koronatilanne ei ole edennyt toivottuun 

suuntaan.

• Koronarokotukset etenevät.

• Omaolon kautta aika koronavirustestiin myös 

viikonloppuisin.

• Uusi Reina-mallinnos auttaa Turkua 

koronatilanteen kartoittamisessa 

- ensimmäisenä Suomessa.



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 (18.-24.1.2021)

151 koronavirustartuntaa.

• Tilanne ei ole Turussa kehittynyt toivottuun suuntaan.

• Rajoitusten noudattaminen on edelleen hyvin tärkeää.







Testeissä käyty aiempaa enemmän

• Koronavirustesteissä on nyt käyty hieman enemmän 

alkuvuoteen verrattuna. 

• Turkulaisten toivotaan edelleen hakeutuvan herkästi pienissäkin 

koronavirustaudille tyypillisissä oireissa koronavirustestiin.



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 
rajaliikenteessä
• Hallitus päätti 22. tammikuuta sekä rajaliikenteen että testaamis- ja 

karanteenisuositusten kiristämisestä.

• Turun lentokentällä kaikille ulkomailta tuleville matkustajille tarjotaan 

koronavirustestausta.



Turun koronatorjuntatoimet 
rajaliikenteessä
• 16. tammikuuta lähtien koronantorjuntabussi on ollut Turun 

satamassa vastassa kaikkia aamulaivoilla Ruotsista saapuvia 

matkustajia. Noin 80% Ruotsista tulevista matkustajista saapuu 

Turkuun aamulaivoilla.

• 16.-25.1. aamulaivoilla on tullut

1150 matkustajaa. Heistä on

testattu 202 matkustajaa.

• 25.1. mennessä testeissä on löytynyt

10 koronatartuntaa.

• Iltalaivoilla tulevien matkustajien

testaamista suunnitellaan parhaillaan.



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Karhunaukion päiväkoti, Koukkarinkadun

päiväkoti, Parolanpolun päiväkoti

Koulut ja oppilaitokset: Hepokullan koulu, Lausteen koulu, Pansion 

koulu, Puropellon koulu, Turun Lyseon koulun 

Runosmäen yksikkö, Varissuon koulu

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



• Turun kaupungin ylläpitämässä Vuokkokodissa todettiin viime 

viikolla 28 asukkaalla koronavirustartunta.

• Yksikössä on todettu myös muutamia työntekijätartuntoja.

• Tällä viikolla Vuokkokodin asukkailla on todettu 10 uutta tartuntaa.

• Vuokkokodissa on voimassa 

vierailukielto 7. helmikuuta asti.

Vanhusten asumispalvelut



• Turun pääkirjastossa on vieraillut 19.1.2021 asiakas, jolla on 

todettu koronavirustartunta.

• Altistuneet on kartoitettu.

• Kirjastossa voi käydä vain nopeasti hakemassa varaukset tai 

palauttamassa lainat.

Turun pääkirjasto



• Gdanskin viime sunnuntain lennolla Turkuun saapui 42 

matkustajaa, joista 39 testattiin.

• Testatuista neljällä todettiin koronavirustartunta.

• Gdanskista saapuu tällä hetkellä yksi lento viikossa Turun 

lentoasemalle.

Gdanskin lento 24.1.



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 

(turvavälit, hyvä käsi- ja yskimishygienia, 

maskin käyttö jne.)



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa
• Lääkeyhtiö AstraZenecan koronarokotteen myyntilupa on EU:n 

komission käsittelyssä tällä viikolla. AstraZeneca tiedotti viime viikon 

lopulla, ettei se pysty toimittamaan EU:n alueelle niin suurta määrää 

rokotetta mitä se on alun perin ilmoittanut.

• Mikäli Suomi ei saa isompaa rokotemäärää, emme pysty 

Turussa aloittamaan massarokotuksia vaan iso

osa rokotuksista menee tehosteannoksiin.

Rokotuksia laajennetaan

sitä mukaa, jos ja kun

rokotteita saadaan lisää.



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa - kooste



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa
• Lisäksi kaikkein iäkkäimpien ikäihmisten rokotuksia on aloitettu 

epidemiologisista syistä Varissuon terveysasemalla ja aloitetaan tällä 

viikolla myös muilla terveysasemilla.

• Ikäryhmään kuuluville lähetetään henkilökohtainen kutsu 

terveysasemalla tapahtuvaan rokotukseen.

• Myös Messukeskuksen

koronaturvallista tilaa voidaan

hyödyntää iäkkäimpien

rokotuksissa ennen 

massarokotuksia.



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa
• Rokotusten etenemisestä ja ikääntyneiden massarokotusten 

alkamisesta viestitään laajasti Turun kaupungin viestintäkanavissa 

aikataulun tarkentuessa.

• Kaikki rokotuksiin liittyvät tiedot kootaan 

osoitteeseen www.turku.fi/koronarokotus.

http://turun-kaupunki.mail-epr.net/go/1400189-1290940-63183173


Massarokotukset järjestetään Turun 
messukeskuksessa
• Turku vuokrannut väestön massarokotuksiin Turun messukeskuksen 

kolmeksi kuukaudeksi (1.2.-30.4.).

• Rokotuslinjojen ja -toiminnan suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

• Rokotusten etenemisestä ja

ikääntyneiden massarokotusten alkamisesta

viestitään laajasti Turun kaupungin viestintä-

kanavissa aikataulun tarkentuessa.

• Kaikki rokotuksiin liittyvät tiedot 

kootaan osoitteeseen:

www.turku.fi/koronarokotus

http://www.turku.fi/koronarokotus


Uusi Turulle tehty Reina-
mallinnos auttaa 

pandemiatilanteen 
ennakoinnissa

Teknologiajohtaja Juha Yrjölä, Kausal Oy



Ennustemalli käytössä Turussa 
ensimmäisenä Suomessa

• Reina-niminen ennustemalli ennustaa koronaviruksen aiheuttaman pandemian 

leviämistä Turun seudulla.

• Turun kaupunki käyttää mallinnosta ensimmäisenä suomalaiskaupunkina 

päätöksenteon tukena.

• Mallin avulla kaupunki pystyy datan avulla ennakoimaan taudin leviämistä ja 

suunnittelemaan sen pohjalta tarvittavia toimenpiteitä.



Ennustemalli käytössä Turussa 
ensimmäisenä Suomessa

• Malli ei anna tarkkaa tulevaisuuskuvaa, vaan 

luo ennustemallin, jossa on huomioitu 

pandemiaan liittyviä tekijöitä.

• Tekijöitä ovat muiden muassa:

– taudin tarttuvuus, ihmisten liikkuvuus, 

olemassa olevat rajoitustoimenpiteet, 

esim. joukkoliikenteessä, koulujen 

sulkemiset ja maskisuositukset.



Ennustemalli käytössä 
Turussa ensimmäisenä Suomessa

• Erityistä Reina-mallissa on se, että se 

on yksilöpohjainen epidemiamalli.

• Tämä mahdollistaa toimenpiteiden 

vaikutusarvioinnin tarkemmalla tasolla 

kuin yleisesti käytetyt väestötason 

epidemiamallit. 



Taustalla yhteiskehitys Kausal Oy:n 
kanssa
• Reina-mallin kehitystiimissä on monia ulkopuolisia tutkijoita. 

• Kausal Oy tekee mallin ohjelmistokehitystä ja käyttöliittymäsuunnittelua.

• Turun kaupunki on mukana yhteistyökumppanina.



Esimerkkiskenaarioita



Nykyskenaario



Tarttuvampi variantti



Tarttuvampi variantti ja koronaväsymys



Tilannekuva epidemiamallin perusteella
• Nykyisillä rajoitustoimenpiteillä ja maskien käyttöasteella epidemia on hallinnassa 

(tartuttavuusluku Rt < 0,6). Epidemiaa ylläpitää alueen rajan yli tulleet infektiot.

• Mallinnuksessa kuitenkin lukuisia epävarmuustekijöitä, mm. ihmiskontaktien 

lukumäärät, maskien käyttöaste, kontaktiketjujen jäljityksen kattavuus, variantti-

infektioiden lukumäärä.

• Mallinnus tarkentuu, kun tietoa saadaan lisää.



Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Kasvomaskisuositukset laajenevat 
koskemaan myös 4.–5.-luokkalaisia

• Sivistystoimiala laajentaa kasvomaskin käyttösuositusta koskemaan myös kaikkia 

4.–5.-luokkalaisia Turun kaupungin kouluissa. Suositus astuu voimaan heti.

• Oppilaat saavat kasvomaskit omasta koulustaan, mutta myös omia kasvomaskeja 

saa käyttää. Kaupunki muistuttaa edelleen maskien käytöstä myös busseilla ja 

takseilla kuljettaessa.

• Maskien oikealla käytöllä on aikaansaatu hyviä tuloksia kouluissa, ja altistumisia ja 

karanteeniin määrättyjä oppilaita on ollut aiempaa vähemmän.

• Maskisuositusten piirissä ovat nyt kaikki 

4.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat 

oppilaat ja opiskelijat 

sekä koko henkilöstö.



Vapaa-aikatoimialan 10.2. voimassa 

olevat rajoitukset:

• Kirjastot:

- Rajatut palvelut siten, että turvavälit voidaan säilyttää.

- Aineistoa voi lainata varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta. 

- Kirjasto aloittaa tällä viikolla tarjoamaan maskia asiakkaille, joilla sitä ei ole.

• Alueelliset nuorisotilat ja Vimma:

- 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 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.



Liikuntapalveluiden rajoitukset 7.2. saakka
• Liikuntatilojen rajoitukset jatkuvat 7.2. saakka. Uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja 

muut sisäliikuntatilat on suljettu yleisöltä. Lasten ja nuorten seuravuorot sekä 
aikuisten huippu-urheiluun varatut vuorot jatkuvat.

• Erityisesti 12 vuotta täyttäneiden maskin käyttö on tärkeää sisäliikuntapaikoilla.

Ulkoliikuntapaikat avoinna säävarauksella

Säävarauksella avoinna 

hiihtoladut, luistelukentät, 

pulkkamäet jne.



Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

säännöllisesti 



Turku toimii nopeasti, vaikuttavasti ja 
ennakoiden

• Turun toimipisteissä koronaa on torjuttu monin suosituksin ja 

rajoituksin, mm. maskisuositus, rajoitetut aukioloajat sekä hyvät 

turvaohjeet.

• Kaupungin henkilöstö on etätyössä mahdollisuuksien mukaan.

• Koululuokkia siirretään etäopetukseen aina, kun tilanne niin vaatii.



Turku toimii nopeasti, vaikuttavasti ja 
ennakoiden

• Yhteistyö SPR:n kanssa on ollut laajaa. Vapaaehtoiset ovat mm. 

jakaneet monikielistä koronaneuvontaa Turun eri alueilla sekä 

auttaneet rajatyössä.

• Maahanmuuttajayhteisöjen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.



Turku toimii nopeasti, vaikuttavasti ja 
ennakoiden

• Tartuntojen jäljitys on avainroolissa ja jäljitystyöhön turvataan 

tarvittavat resurssit.

• Matalan kynnyksen testipisteitä on perustettu alueille, joissa 

koronaepidemiaan on haluttu puuttua tiukemmin.

• Rajavalvonnassa Turku on ollut 

omatoiminen ja aktiivinen. 

Turkuun saapuvia lentoja testataan 

suunnitelmallisesti, samoin sataman

koronaneuvontaa ja -testausta

kehitetään koko ajan.



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



Käytäthän maskia!

• 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.

Maskilla suojataan sekä

itseä että läheisiä.



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 3.2. 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 -sivulta.

http://www.turku.fi/


Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuvaaja: Heikki Räisänen


