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--  Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus
Turun kaupunki on viime vuosina määrätietoisesti panostanut johtamisjärjestelmänsä kehittämiseen.
Valtuusto hyväksyi keväällä järjestyksessään toisen kaupungin strategian, joka linjaa kaupungin johta-
mista ja kehityksen suuntaa valtuustokauden loppuun. Yksi strategian keskeisistä arvoista on kestävä
kehitys, jonka kaupunki haluaa integroida mahdollisimman laajasti osaksi toimintaansa.

Nyt valmistunut Turun kaupungin kestävän kehityksen ohjelma - Turku Agenda 21 vastaa osaltaan tähän
haasteeseen. Ohjelmassa asetetaan koko kaupungin tasolla tavoitteet, joiden täyttäminen oikeuttaa
meidät sanomaan, että Turun kaupunki omassa toiminnassaan kunnioittaa ja toteuttaa kestävän kehi-
tyksen periaatteita.

Vaikka meillä vielä on haasteita fyysisen elinympäristömme kohentamisessa ja erityisesti ilmaston-
muutoksen hillintään osallistumisessa, tulevat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen ja talo-
udellisesti kestävän kehityksen turvaaminen olemaan keskeisiä painopisteitä kaupunkimme tulevassa
kehityksessä.

Ohjelman toteuttaminen tapahtuu kaikkien hallintokuntiemme ja kaupunkikonsernin muiden osapuolten
yhteistyönä. Tämä on ollut lähtökohtana myös ohjelman valmistelussa, jonka laaja yhteistyöverkko on
toteuttanut. Haluankin tässä yhteydessä vielä erityisesti kiittää ohjelman valmistelusta vastannutta toi-
mikuntaa ja kaikkia niitä kaupungin työntekijöitä, jotka ovat antaneet panoksensa valmistelutyöhön.

Turku Agenda 21:n toteuttamisen avulla Turku kantaa vastuunsa kestävän kehityksen globaalista edis-
tämisestä ja samalla turvaa asukkailleen entistä paremman elinympäristön ja myös laajasti sosiaalisen
vastuunsa tiedostavan asuinkunnan.

Uskon, että olemme valinneet oikean tavan jatkaa kehitystämme kohti tulevia vuosia.

Armas Lahoniitty
Kaupunginjohtaja
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Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun kestä-
vän kehityksen ohjelman - Turku Agenda 21:n -
5.3.2001. Ohjelma laadittiin Turun kaupungin si-
säisen toiminnan kestävän kehityksen työkaluksi.
Tarkoituksena on, että sen vaikutus ulottuu hallin-
tokuntien toiminnan kautta kaikkien turkulaisten
elinympäristöön. Turku Agenda 21 laadittiin vuosil-
le 2000-2020, sillä kestävän kehityksen toteutu-
minen edellyttää pitkäaikaista sitoutumista.

Kestävä kehitys on kuitenkin jatkuva prosessi. Ta-
voitteita ja toteutumista on seurattava, tarkistetta-
va ja tarpeen mukaan muutettava säännöllisin vä-
lein. Kaupunginhallituksen päätöksellä ohjelma
onkin tarkoitus päivittää valtuustokausittain.

Turun kaupunginhallitus päätti 03.06.2002 § 608
asettaa toimikunnan, jonka tehtävänä on osallis-
tua ympäristöraportoinnin kehittämistyöhön ja kes-
tävän kehityksen ohjelman päivittämiseen. Toimi-
kuntaan nimettiin puheenjohtajaksi työpäällikkö
Pentti Sokajärvi ja jäseniksi toimittaja Rauno Arte-
sola ja valt. maisteri Mika Helva. Samalla oikeu-
tettiin ympäristö- ja kaavoituslautakunta nimeä-
mään yhden jäsenen ja sosiaalilautakunta yhden
jäsenen. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi toimi-
kunnan jäseneksi ympäristötoimenjohtaja Mikko
Jokisen ympäristö- ja kaavoitusvirastosta, talous-
johtaja Matti Wendelinin kaupunginkansliasta ja
suunnittelupäällikkö Ossi Niinisen sosiaalikeskuk-
sesta ja oikeutti ympäristötoimenjohtajan määrää-
mään toimikunnalle sihteerin ympäristönsuojelu-
toimiston henkilökunnasta. Ympäristö- ja kaavoi-
tuslautakunta nimesi toimikunnan jäseneksi
22.10.2002 § 771 toimittaja Jaana Kujasen ja so-
siaalilautakunta 31.7.2002 § 731 kasvatustieteen
maisteri Eeva Siivosen. Ympäristönsuojelutoimis-
tosta työryhmän jäseniksi valittiin vs. ympäristö-
tarkastaja Pekka Salminen (31.12.2003 asti) ja asi-
oiden esittelijäksi Mikko Jokisen sijasta ympäris-
töinsinööri Helena Pakkala. Asiantuntijajäseniksi
valittiin projektipäällikkö Jaana Itälä-Laine Varsinais-
Suomen Agendatoimistosta ja taloushallinnon pal-
velukeskuksen päällikkö Johanna Korpikoski-Kaa-

Kestävän kehityksen ohjelman
päivitystyön toimeksianto

rela kaupunginkansliasta, joka toimi myös sihtee-
rinä. Myöhemmin ryhmään kutsuttiin apulaiskau-
punginjohtaja Olli A. Manni pysyväksi jäseneksi.

Uudessa toimeksiannossaan kaupunginhallitus ko-
rostaa sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehi-
tyksen suurempaa roolia Turun kestävän kehityk-
sen ohjelmassa. Siksi kaupunginhallitus päätti
antaa sosiaalilautakunnan tehtäväksi valmistella
sosiaalisesti kestävän kehityksen strategiaosuu-
den ja seurannan tietosisällön ympäristötilinpää-
tökseen ja kaupunginkanslian tehtäväksi vastaa-
vasti valmistella taloudellisesti kestävää kehitystä
koskevan strategiaosuuden ja seurannan tietosi-
sällön. Kestävän kehityksen ohjelmatyön seuraa-
miseksi tulee myös määritellä mittarit.

Kestävän kehityksen toimikunta haluaa korostaa
hallintokuntien roolia ohjelman päivityksessä alusta
asti. Tarkoituksena on saada hallintokunnat entis-
tä paremmin sitoutumaan työn toteutumiseen. Niin-
pä hallintokuntien rooli kestävän kehityksen ohjel-
man päivityksessä oli alusta asti hyvin keskeinen.
Toimikunta kävi tutustumassa hallintokuntien työ-
hön ja selvitti hallintokuntien osuutta päivitystyös-
sä. Hallintokunnat perustivat kestävän kehityksen
työryhmiä ja työ käynnistettiin yhteisellä seminaa-
rilla helmikuussa 2004. Seminaarissa pohdittiin,
mitkä asiat liittyvät kestävän kehityksen päätavoit-
teisiin ja mitä keinoja hallintokunnilla on vaikuttaa
niiden toteutumiseen. Pohdinnoissa huomioitiin
sekä ekologinen, taloudellinen että yhteiskunnalli-
nen ulottuvuus. Ryhmätöiden tulosten pohjalta hal-
lintokunnat ryhtyivät työstämään omia kestävän
kehityksen tavoitteitaan ja toimenpiteitään. Yhtei-
sessä työverstaassa lokakuussa 2004 hallintokun-
nat laativat omien osuuksiensa pohjalta kaikille hal-
lintokunnille yhteiset tavoitteet kestävän kehityk-
sen päätavoitteiden toteuttamiseksi.

Liitteessä 1 on hallintokuntien keinoja tavoitteiden
toteuttamiseksi.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN
MÄÄRITTELY
Kestävä kehitys tarkoittaa sellaista elämisen ta-
soa, jossa otetaan huomioon sekä nykyhetken
ihmisten tarpeet että tulevien sukupolvien elämi-
sen mahdollisuudet. Omat elintavat on kyettävä so-
peuttamaan luonnon kantokykyyn.

Kestävää kehitystä koskevassa keskustelussa sen
kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet eko-
loginen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen (sosiaa-
linen ja kulttuurinen) kestävyys, jotka ovat toisis-
taan riippuvaisia ja toisiaan tukevia osatekijöitä.
Kestävä kehitys on kaikkien näiden ulottuvuuksi-
en yhteensovittamista.

Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa luonnon
monimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisten talo-
udellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista
maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn.
Ekologisen kestävyyden vaativimpia haasteita ovat
ilmastonmuutoksen hidastaminen, biologisen mo-
nimuotoisuuden turvaaminen ja luonnonvarojen kes-
tävä käyttö.

Yhteiskunnallisessa kestävyydessä keskeistä on
ihmisten oikeudenmukainen kohtelu, joka takaa hy-
vinvoinnin edellytysten siirtymisen sukupolvelta toi-
selle.

Sosiaalisesti kestävä kehitys turvaa kaikkien ih-
misten tasa-arvon, hyvinvoinnin ja osallisuuden.
Maailmanlaajuisesti sosiaalinen kestävyys edellyt-
tää, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet riit-
tävään ravintoon, turvalliseen asumiseen, työhön
ja koulutukseen. Suomessa sosiaalisen kestävyy-
den suurimpia haasteita ovat työttömyyden vähen-
täminen sekä syrjäytymisen ja sosiaalisten ero-
jen kasvun ehkäisy.

Kulttuurinen kestävä kehitys mahdollistaa vapaan
henkisen toiminnan, eettisen kasvun sekä kulttuu-
rien moninaisen säilymisen ja kehittymisen suku-
polvesta toiseen. Kulttuurisesti kestävässä yhteis-
kunnassa tuetaan erilaisten kulttuuristen ryhmien
identiteettiä ja elinvoimaisuutta, vahvistetaan kan-
sanperinnettä sekä hoidetaan ja ylläpidetään kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja elin-
ympäristöjä.

Taloudellinen kestävyys tarkoittaa tasapainois-
ta kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen tai luon-
nonvarojen hävittämiseen. Taloudellisesti kestävä
kehitys edellyttää, että tavarat ja palvelut voidaan
maailmanlaajuisesti tarjota nykyistä vähemmän
ympäristöä rasittaen sekä käyttämällä säästäen
luonnonvaroja ja energiaa. Kun talous on kestä-
vää, tuotteiden ja palveluiden hintoihin sisältyy koko
elinkaaren aikaiset ympäristö- ja terveysvaikutuk-
set. Kestävässä taloudessa investoidaan inhimilli-
seen pääomaan: koulutukseen, tutkimukseen ja
kehitystyöhön.

1. Ohjelmatyön lähtökohdat
“Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä
tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.”
Brundtlandin komission määritelmä teoksesta Yhteinen tulevaisuutemme, 1987

--  Ohjelmatyön lähtökohdat
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MITÄ ON
PAIKALLISAGENDA?

Rion määritelmän mukaan paikallisagenda on pai-
kallistason toimintaohjelma kestävän kehityksen
toteuttamiseksi. Se on koko kunnan kehittämis-
ohjelma. Paikallisagendalla tarkoitetaan usein
myös sitä prosessia, jossa toimintaohjelma syn-
tyy.

Paikallisagendalla ei ole selkeää toimintamallia,
vaan jokainen kunta muokkaa kestävän kehityk-
sen työn omalla tavallaan. Kunnat ja kuntayhtei-
söt määrittelevät itselleen sopivat paikallisagendan
tavoitteet ja työskentelytavat. Lähtökohdat voivat
olla ekologisia, taloudellisia tai yhteiskunnallisia.

”Kysyimme tältä erittäin viisaalta
mieheltä monia kysymyksiä -”Kuka
tämän tekee? Kuinka pakotamme
tämän hallituksen tai tuon yhtiön
tekemään näin?” …Aina hän ohja-
si ajatuksemme pois siitä, mitä
muut voisivat tai eivät voisi tehdä
siihen, mitä voisimme tehdä itse. Sii-
tä Agenda 21 todella alkaa: meistä!”
Teoksesta: Planeetta maa; Agenda 21 lasten
ja nuorten silmin. UNCED:n yleiskomitean
puheenjohtaja Tommy Kobin haastattelusta

Keskeistä on osallistuminen ja
laaja-alainen yhteistyö
Kestävän kehityksen toteutuminen vaatii kaikkien
eri tahojen osallistumista, vuoropuhelua, sitoutu-
mista ja yhdessä tekemistä. Osallistuminen on
yksi sosiaalisen kestävyyden toteutumismuoto. Tar-
vitaan konkreettista, paikallista toimintaa. Kunnan
rooli on keskeinen, sillä se voi luoda osallistumis-
mahdollisuuksia.

Paikallisagenda on tuonut kuntiin uuden tavan kä-
sitellä asioita. Kestävän kehityksen työtä tehdään
poikkihallinnollisesti, eri luottamus- ja virkamies-
ten yhteistyönä. Hallinnon ulkopuolisia tahoja -
yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja kuntalaisia - on
mukana paikallisagendatyössä. Yhteistyötä teh-
dään myös muiden kuntien ja alueellisten organi-
saatioiden kanssa.

Tietyt toimintaperiaatteet tekevät kunnan kestävän
kehityksen työstä paikallisagendatyötä. Näistä
merkittävimpiä ovat:

 Paikallisagendan tekemiseen osallistuminen
on laaja-alaista.

 Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan
ongelmia käsitellään taloudellisten, yhteis-
kunnallisten ja ekologisten kysymysten
kokonaisuuksina.

 Paikallisagendassa syntyy toimintaohjelma,
joka sisältää aikataulun, vastuutahot ja
resurssit. Toimintaohjelmaa myös seurataan
systemaattisesti.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ihmisten elintavat on kyettävä sopeuttamaan luonnon kantoky-
kyyn. Melonta on ekologinen liikkumismuoto. VS-Agendatston arkisto
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SUOMEN
PERUSLINJAUKSET

Maailmanlaajuiset kestävän
kehityksen yhteistyösitoumukset
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi (UNCED)
hyväksyi 14.6.1992 maailmanlaajuisen toimin-
taohjelman Agenda 21:n, jonka mukaisesti maa-
ilman hallitukset sitoutuvat edistämään kestävää
kehitystä kansallisessa toiminnassaan ja kansain-
välisessä yhteistyössä. Toimintaohjelma laadittiin
kuntien tueksi ja työkaluksi kestävän kehityksen
työssä. Hallitukset myös velvoitettiin laatimaan
omat kestävän kehityksen ohjelmansa. Agenda 21
ja muut Rion sitoumukset ovat edelleen voimassa.

Maailmanlaajuinen kestävän kehityksen huippuko-
kous, Rion 10-vuotisseurantakokous (The World
Summit on Sustainable Development), järjestettiin
Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa 26.8.-4.9.2002.
Kokouksessa mm. selvitettiin, mihin on maailman-
laajuisesti päästy Riossa hyväksytyn toimintaoh-
jelman Agenda 21:n osalta ja miten tulevaisuuden
haasteisiin tulisi vastata. Kokouksessa hyväksyt-
ty Poliittinen julistus haastaa kansat ja toimija-
tahot yhteistoimintaan ja kumppanuuteen toimin-
tasuunnitelman toteuttamiseksi sekä vahvistaa kes-
tävän kehityksen tavoitteet. Julistuksessa koros-
tetaan mm. köyhyyden poistamista maailmasta,
toimenpiteitä luonnonvarojen kestävän käytön saa-
vuttamiseksi sekä tuotanto- ja kulutustapojen muu-
tostarvetta. Suomi vastasi viimeksi mainittuun laa-
timalla kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edis-
tämisohjelman keväällä 2005.

Euroopan kestävän kehityksen
kaupungit
Tanskassa Aalborgin kaupungissa järjestettiin vuon-
na 1994 ensimmäinen Euroopan kestävän kehityk-
sen kaupunkien konferenssi. Kokouksessa hyväk-
syttiin Aalborgin asiakirja, joka on toiminut mo-
nissa kunnissa paikallisagendatyön lähtölaukauk-
sena. Turku allekirjoitti asiakirjan vuonna 1996.
Vuonna 2004 järjestettiin Aalborgissa neljäs Eu-
roopan kestävien kaupunkien konferenssi, jossa
pohdittiin mm. minkälaisia muutoksia on tapahtu-
nut kymmenen vuoden aikana. Konferenssissa ko-
rostettiin mm. paikallishallinnon ja sen toimien mer-
kitystä kestävän kehityksen tavoittelemisessa.

Aalborgin kokouksen päätteeksi hyväksyttiin Aal-
borgin sitoumukset, jotka vievät kymmenen vuo-
den takaista Aalborgin sopimusta eteenpäin konk-
reettisempaan suuntaan. Sitoumuksessa käsitel-
lään mm. paikallisen kestävän kehityksen hallin-
tajärjestelmän - paikallisagendan - kehittämistä,
yhteisten luonnonvarojen suojelua, kestävää kau-
punkisuunnittelua, elinvoimaista ja kestävää pai-
kallistaloutta sekä sosiaalista oikeudenmukaisuut-
ta. Sitoumukset allekirjoitti kokouksessa 110 kau-
punkia, joista suomalaisia oli kaksi: Hämeenlinna
ja Turku.

EU:n kestävän kehityksen strategia
Euroopan unioni hyväksyi Göteborgin Eurooppa-
neuvoston kokouksessa vuonna 2001 kestävän ke-
hityksen strategian. Strategia perustuu periaat-
teeseen, jonka mukaan kaikkien politiikkojen talo-
udellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia tulisi
tarkastella koordinoidusti, ja niiden vaikutukset olisi
otettava huomioon päätöksenteossa. Kestävän
kehityksen strategialla on neljä painopistettä: il-
mastonmuutos, liikenne, kansanterveys ja luonnon-
varat.

Strategian toimeenpanovälineenä on EU:n kuudes
ympäristöohjelma. Ohjelmassa nimetään neljä
ensisijaista toiminta-aluetta seuraavalle kymmen-
vuotiskaudelle 2001-2010: ilmastonmuutoksen py-
säyttäminen, luonto ja biologinen monimuotoisuus,
ympäristö ja terveys sekä luonnonvarojen kestävä
käyttö ja jätehuolto.

Hallituksen kestävän kehityksen
ohjelma
Suomen kansallisessa kestävän kehityksen poli-
tiikassa yleiskehyksenä on hallituksen vuonna 1998
hyväksymä Kestävän kehityksen ohjelma eli val-
tioneuvoston periaatepäätös ekologisen kestävyy-
den edistämisestä. Suomi oli ensimmäisten mai-
den joukossa, jotka ovat laatineet oman kestävän
kehityksen ohjelman Rion vuonna 1992 hyväksy-
män Agenda 21 -toimintaohjelman kehotuksen
mukaisesti. Hallituksen kestävän kehityksen oh-
jelmassa korostetaan ekologista kestävyyttä ja sitä
edistävien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuris-
ten edellytysten luomista. Turun vuonna 2001 hy-
väksymä kestävän kehityksen ohjelma pohjautuu
hallituksen kestävän kehityksen ohjelmaan.

Agenda on suomeksi esityslista. Luku 21  viittaa 21. vuosisataan.

--  Ohjelmatyön lähtökohdat
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VARSINAIS-SUOMEN
AGENDA 21 -
ALUEELLINEN KESTÄVÄN
KEHITYKSEN YHTEISTYÖ
Varsinais-Suomen Agenda 21 on kuntien yhteinen
paikallisagendaprosessi, joka käynnistyi helmi-
kuussa 1997. Alueellisen yhteistyön taustalla oli
voimavarojen yhdistäminen, jonka katsottiin tarjo-
avan kestävän kehityksen työlle enemmän resurs-
seja.

Varsinais-Suomen Agenda 21:n toiminta perustuu
johtoryhmän ja työryhmien toimintaan, jota koor-
dinoi Turussa sijaitseva Varsinais-Suomen Agen-
datoimisto. Työryhmät ovat laajapohjaisia ja niihin
kuuluu edustajia eri kunnista ja toimialoilta. Varsi-
nais-Suomen Agenda 21 -toimintaohjelma 2002-
2006 toimii kuntien kestävän kehityksen työkalu-
na ja sen toteutumisesta vastaa Agendatoimisto
yhdessä kuntien ja alueellisten organisaatioiden
kanssa.

Toimintaohjelman laatimiseen on osallistunut laa-
ja joukko eri alojen toimijoita aina kuntien johtajis-
ta kansalaisjärjestöihin. Ohjelman pääteemoina
ovat vesiensuojelu, ympäristökasvatus, ympäris-
tötietoisuus ja yhdyskuntarakenne. Lähtökohta on
ekologinen, mutta toimintatavat koskettavat yhteis-
kunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä. Sosiaali-

nen vastuu on erotettu omaksi luvuksi, jotta pai-
kallisagendalle tärkeä maailmanlaajuinen vastuu
tulisi esille myös Varsinais-Suomen Agenda 21:n
toimintaohjelmassa. Alueelliseen paikallisagenda-
työhön voi osallistua työryhmien toiminnan sekä
konkreettisten projektien ja tapahtumien kautta.

Alueellisessa kestävän kehityksen yhteistyössä on
vuonna 2005 mukana 26 Varsinais-Suomen kun-
taa. Turun kaupunki on yksi Varsinais-Suomen
Agenda 21:n perustajakunnista.

Varsinais-Suomen
Agenda 21 -kunnat vuonna 2005:

Askainen, Halikko, Kaarina,
Kustavi, Laitila, Lemu, Lieto,
Loimaa, Masku, Merimasku,
Mietoinen, Mynämäki, Naantali,
Nousiainen, Paimio, Parainen,
Piikkiö, Pyhäranta, Raisio,
Rusko, Salo, Turku,
Uusikaupunki, Vahto, Vehmaa
ja Velkua.

Turku Agenda 21 koskee vain Turkua, Varsinais-Suomen Agenda 21:ssä on mukana 26 kuntaa. LS
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KESTÄVÄ KEHITYS
KAUPUNGIN
STRATEGIASSA

Turku-strategia
Turku-strategia on keskeinen kuntalain tarkoitta-
ma kaupunginvaltuuston väline ohjata kaupungin
kehitystä. Turun kaupungin strategiassa kestävä
kehitys on määritelty yhdeksi viidestä keskeises-
tä arvosta, jotka ohjaavat kaupungin toimintaa. Tur-
ku-strategiassa halutaan turvata “taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti myös tulevien suku-
polvien elämän mahdollisuudet tasapainoisella ja
jatkuvalla muutoksella”. Turku-strategia vuosille
2005-2008 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa tou-
kokuussa 2005.

Ympäristöstrategia
Ympäristöstrategialla (hyväksytty 2003) valtuusto
määrittelee suunnan kaupungin ympäristö-, maan-
käyttö-, asunto- ja kaavoituspolitiikalle, joita kau-
punginhallitus ohjaa ja valvoo yleisellä tasolla. Ym-
päristöstrategia muodostaa niistä yhtenäisen ko-
konaisuuden, joka pohjautuu Turku-strategiaan.
Strategian viidestä painopistealueesta yhtenä on:
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestä-
vä ympäristö. Kaupunginhallituksen päätöksen mu-
kaisesti Turun kestävän kehityksen ohjelman päi-
vityksessä on huomioitava ympäristöstrategian tie-

tyt painopisteet ja määriteltävä niille toteuttamis-
tavoitteet ja -vastuut sekä niitä mittaavat indikaat-
torit. Kestävän kehityksen ohjelma on yksi ympä-
ristöstrategian toimeenpanovälineistä.

Muut kaupungin strategiat
Kaupunginhallitus on päättänyt uusista osastrate-
gioista keväällä 2004. Päätöksen mukaan Turun
strategiakartta muodostuu tässä vaiheessa seu-
raavista osastrategioista: henkilöstö-, elinkeino-,
ympäristö-, liiketoiminta- ja palvelustrategia. Tur-
ku-strategiaa konkretisoivat lisäksi hallintokuntien
strategiat. Strategioiden toimeenpanovälineinä ovat
erilaiset toimintaohjelmat.

Kestävän kehityksen politiikka
Turun kaupungin kestävän kehityksen ohjelma on
koko kaupungin toimeenpanoväline kohti kestävää
kehitystä ja osa ympäristöjohtamisjärjestelmää.
Se toimii poikkihallinnollisena ohjaustyökaluna hal-
lintokuntien omille toimintaohjelmille. Turun kes-
tävän kehityksen ohjelmaa ohjaavat Turku strate-
gia sekä muut merkittävät strategiat. Kestävän ke-
hityksen tavoitteet voivat toteutua, kun kaupungin
strategioilla ja toimintaohjelmilla on luonteva yhte-
ys toisiinsa ja päämäärät ovat samansuuntaiset.
Turun kestävän kehityksen toimintaohjelma toteut-
taa maailmanlaajuisia kestävän kehityksen sitou-
muksia kuntatasolla.

Turun kestävän kehityksen ohjelma kaupungin strategiakartassa.

--  Ohjelmatyön lähtökohdat
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 Kasvihuonekaasut ovat vähentyneet 20 %
vuoden 1990 tasosta.

 Turun keskustassa on kattava kevyen
liikenteen verkosto ja sujuvat joukko-
liikenneyhteydet. Kävelykatuja on lisätty.

 Henkilöautolla tehdään enintään 1/3
  kaupungissa tehtävistä matkoista.
 Turun luonnonsuojelualueitten pinta-ala on
kasvanut 10 prosenttiin koko maa-alasta.

 Luonnon ja kulttuuriympäristön
monimuotoisuus kaupunkialueella on
huomioitu sekä kaupunkisuunnittelussa että
päätöksenteossa.

 Turkulaisilla on runsaasti viheralueita ja vapaita
  rantoja virkistyskäyttöön. Aurajoki on

virkistyskäytössä laajasti.
 Lähivedet ovat laadultaan jatkuvasti
uintikelpoisia.

 Asukkaiden osallistumisaktiivisuus on
kasvanut. Äänestysaktiivisuus on yli 70 %.

 Lapset ja nuoret ovat omaksuneet kestävän
kehityksen, osallistuvat aktiivisesti yhteisön
toimintaan ja yhteisten asioiden hoitoon.

 Turvallisuus ja yhteinen vastuu ovat
lisääntyneet.

 Asuinalueet ovat monipuolisia ja viihtyisiä.
 Kaupungin hallinto toimii kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.

 Seutuyhteistyö on aktiivista ja monipuolista.
 Asukkaat ovat tyytyväisiä omaan
kaupunkiinsa.

 Jätemäärä ei kasva. Kierrätys- ja hyötykäyttö-
kelpoisesta jätteestä hyödynnetään 95 %.

 Kaikilla kaupunkilaisilla on riittävä toimeentulo
koko elinkaaren aikana. Syrjäytyminen on
ehkäisty.

 Kulttuurielämä on vilkasta ja monipuolista.

KOKO KAUPUNGIN
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
OHJELMA
Turun kaupungin kestävän kehityksen työn lähtö-
kohtana on oman toiminnan muuttaminen kestä-
vän kehityksen mukaiseksi. Tarkoituksena on huo-
mioida kestävän kehityksen periaatteet niin työ-
tehtävissä kuin omassa toiminnassa työpaikalla.
Kaupunginhallinnolle lankeaa luonteva rooli paikal-
lisagendan vetäjänä, vastuunkantajana ja resurs-
sien hankkijana. Kun ylin päätäntävalta ja vastuu
kestävän kehityksen toteuttamisessa on valtuus-
tolla ja kaupunginhallituksella, toiminta on koordi-
noitua ja kaikki hallintokunnat sitoutuvat paikallis-
agendan tavoitteisiin.

Käytännön toteuttamisessa avainasemassa ovat
kaupungin eri hallintokunnat ja muut kaupunkikon-
serniin kuuluvat toimijat. Hallintokunnat ovatkin
määritelleet omat kestävän kehityksen tavoitteen-
sa ja toimenpiteensä kaupungin päätavoitteiden
mukaisesti. Yhteistyö eri hallintokuntien välillä sekä
asukkaiden kanssa on tarpeen, jotta kestävän ke-
hityksen mukaiset toimenpiteet Turun kaupungis-
sa on mahdollista toteuttaa. Paikallisen päätök-

senteon kehittyessä entistä avoimempaan ja de-
mokraattisempaan suuntaan myös kuntalaisten
mahdollisuus osallistua kestävän kehityksen edis-
tämiseen kasvaa. Kaupunki luo osallistumismah-
dollisuuksia ja toimii esimerkkinä asukkailleen.
Hallintokuntien toiminnan kautta vaikutukset ulot-
tuvat myös asukkaisiin.

TURUN KAUPUNGIN
PÄÄTAVOITTEET 2005-2008
Turun kaupungin kestävän kehityksen ohjelmalla
vahvistetaan ekologista, taloudellista ja yhteiskun-
nallista kestävää kehitystä. Toimintaohjelmassa
vuosille 2005-2008 on kahdeksan päätavoitetta,
jotka ottavat huomioon kestävän kehityksen eri
osa-alueet. Kestävän kehityksen toimikunta on
muotoillut päätavoitteet vuoteen 2020 ulottuvien vi-
sioiden pohjalta ja ne ovat linjassa valtakunnallis-
ten ja kansainvälisten kestävän kehityksen tavoit-
teiden kanssa. Niiden toteutuminen edellyttää hal-
lintokuntien välistä yhteistyötä. Hallintokunnat ovat-
kin asettaneet omat kestävän kehityksen tavoit-
teensa ja toimenpiteensä näiden päätavoitteiden
mukaisesti.

2. Toimintaohjelma
Kestävän kehityksen Turku. Visioita vuodelle 2020.
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--  Toimintaohjelma

Kestävän kehityksen
päätavoitteet:

 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

 Luonnon ja kulttuuriympäristön monimuotoisuuden
suojelu ja yhdistäminen näkyväksi osaksi
asuinympäristön laatu- ja vetovoimatekijöitä

 Kuntalaisten osallistumisen, omaehtoisen toiminnan
ja kumppanuuden sekä aluetyön vahvistaminen

 Kokonaisvaltainen elämänhallinnan tukeminen

 Asuinalueiden monipuolisuuden, esteettömyyden ja
viihtyvyyden parantaminen

 Oppimis- ja kehittämisprosessien vahvistaminen
lisäämään kykyä kohdata kestävän kehityksen
mukanaan tuomia muutoksia

 Monipuolisen elinkeinorakenteen vahvistaminen
talouden tasapainon, kaupungin kehityksen ja
kilpailukyvyn turvaamiseksi

 Tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen
suunnittelu- ja rakennushankkeiden sekä hankintojen
ympäristöystävällisyyttä ja elinkaarta lisäämällä
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Tavoitteet ja mittarit
TAVOITTEET:
 Energian ja veden kulutuksen
vähentäminen

 Jätteen määrän vähentäminen ja
kierrätyksen tehostaminen

 Työmatkaliikenteen vähentäminen ja
kuljetusten tehostaminen

 Palvelujen alueellistaminen
 Laatu- ja ympäristöjärjestelmän/ kestävän
kehityksen ohjelman laatiminen ja
seurannan järjestäminen

MITTARIT:
 Lämmön ominaiskulutus kaupungin
kiinteistöissä

 Sähkön ja veden ominaiskulutus
kaupungin kiinteistöissä

 Kaupungin omistamien toimitilojen
energiankulutuksesta aiheutuvat
hiilidioksidipäästöt

 Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen
määrä

 Työliikenne ja siitä aiheutuvat
hiilidioksidipäästöt

 Laatu- ja ympäristöjärjestelmien/kestävän
kehityksen ohjelmien määrä

Hallintokuntien tavoitteet

mään kasvihuonekaasujen päästöjä kahdeksalla
prosentilla ja Suomi palauttamaan omansa vuoden
1990 tasolle.

Kansainvälinen kuntien ilmastonsuojelukampanja
pyrkii paikallisten kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämiseen ja hiilidioksidia sitovien nielujen edis-
tämiseen. Kampanja on osa kuntien maailmanlaa-
juisen ympäristöjärjestön ICLEI:n (International for
Local Environmental Initiatives) ilmastonsuojelu-
kampanjaa (Cities for Climate Protection), jota Suo-
messa koordinoi Kuntaliitto. Turku on ollut ICLEI:n
jäsen vuodesta 1997 ja liittynyt ilmastonsuojelu-
kampanjaan vuonna 1998.

Turun kaupunki on liittynyt KTM:n vapaaehtoiseen
energiansäästösopimukseen, jossa kaupunki si-
toutuu tiettyihin energiansäästötavoitteisiin ja -toi-
menpiteisiin. Vähentämistavoitteet on asetettu läm-
mön, sähkön ja veden kulutukselle.

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Kasvihuoneilmiö on välttämätön maapallon lämpö-
tilan pitämiseksi elämälle suotuisana. Teollistumi-
sen myötä kasvihuoneilmiötä kiihdyttävät päästöt
ovat kuitenkin lisääntyneet liikaa ja muutokset il-
makehässä näkyvät maailmanlaajuisesti. Ihmisen
toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasuista tär-
kein on hiilidioksidi, jota vapautuu fossiilisten polt-
toaineiden käytöstä. Muita kasvihuonekaasuja ovat
metaani, typpioksiduuli, keinotekoiset CFC-aineet
(freonit) ja otsoni. Ihmisen aiheuttamasta ilmas-
tonmuutoksesta on tullut uhka maapallon elämäl-
le ja ihmiskunnan hyvinvoinnille. Elinolosuhteet voi-
vat pitkällä aikavälillä ja alueellisesti muuttua koh-
talokkaasti. Ilmastonmuutosta pidetään yleisesti
syypäänä myös viimeaikaisiin nopeisiin ja poikkeuk-
sellisiin paikallisiin luonnonkatastrofeihin.

Ilmastonmuutoksen puitesopimus allekirjoitettiin
Riossa vuonna 1992 ja se astui voimaan keväällä
1994. Ilmastosopimus on ensimmäinen maailman-
laajuinen kestävän kehityksen sopimus. Sillä luo-
tiin yhteiset puitteet ilmastonmuutoksen torjumi-
seksi. Kiotossa 1997 hyväksytyllä ilmastosopimuk-
sella asetettiin rajat teollisuusmaiden kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämiseksi keskimäärin 5,2
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuosien 2008-2012
aikana. Euroopan Unioni on sitoutunut vähentä-

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjen aiheut-
tajat ovat energiantuotanto ja liikenne. Turun kau-
punki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto
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Tavoitteet ja mittarit
TAVOITTEET:
 Luonnon monimuotoisuuden suojelu-
velvoitteen kirjaaminen kaikkeen
kaupunkisuunnitteluun ja -rakentamiseen

 Pienvesien ja vesistöjen tilan parantaminen
 Hallintokuntien välisen yhteistyön
tehostaminen kaupunkisuunnittelussa ja
-hoidossa

 Luontokasvatuksen, -koulutuksen ja
   -tiedotuksen lisääminen
 Historiallisen monikerroksellisuuden
vaaliminen

MITTARIT:
 Luonnonsuojelualueiden ja -varausten
osuus maa-alasta

 Virkistys- ja suojelualueiden osuus
asemakaava-alueella

 Pienvesien ja lähivesien muutosten
seuranta

 Turun lintukannan kehitys (esim. varpunen)
 Kevyen liikenteen verkon pituus
 Kaupungin järjestämään ympäristö-
kasvatukseen osallistuminen

Luonnonsuojelulain perussanoma on, että biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä tulee
kaiken luonnonsuojelutoiminnan kulmakivi. Tuulinen loppukesän päivä Ruissalon kärjessä. LS

Luonnon ja kulttuuriympäristön monimuotoisuuden suojelu ja yhdistäminen
näkyväksi osaksi asuinympäristön laatu- ja vetovoimatekijöitä

--  Toimintaohjelma

Rion kokouksessa vuonna 1992 allekirjoitettiin bio-
logisen monimuotoisuuden suojelusopimus eli bio-
diversiteettisopimus. Sopimus korostaa luonnon
kestävän käytön periaatetta eli sitä, että myös ta-
loudellisessa käytössä olevilla alueilla tulee ottaa
huomioon luonnon monimuotoisuus ja sen säilyt-
täminen.

Luonnonsuojelulain (1997) tavoitteena on luonnon
monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneu-
den ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvaro-
jen ja luonnonympäristön kestävän käytön tuke-
minen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonhar-
rastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen
edistäminen. Laki tehostaa uhanalaisten lajien elin-
ympäristön suojelua.

Myös kulttuuriympäristö on  monimuotoinen kylä-
keskuksineen, toreineen, puistoineen ja muinais-
jäännöksineen. Kaupunki voi vaikuttaa päätöksil-
lään luonto- ja kulttuuriperinteen säilymiseen. Vi-
heralueohjelmassa otetaan huomioon sekä luon-
non- että kultuuriympäristön säilyminen. Ohjelma
tehdään yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten, jär-
jestöjen ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa.
Turun ensimmäinen viheralueohjelma - EU:n ympä-
ristöhanke Rentukka - valmistui Itä-Turun alueelle
syksyllä 2002. Koko kaupungin kattava viheralue-
ohjelmatyöskentely aloitettiin syksyllä 2003. Oh-

jelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet
mm. viheralueverkoston, luonnon monimuotoisuu-
den, pienvesien, rakentamattomien ja historiallis-
ten alueiden sekä puistojen kehittämiseksi.

LUONTO JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ
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KUNTALAISET JA ALUETYÖ

Kestävän kehityksen saavuttamisen perusta on
kaikkien yhteiskuntaryhmien laaja ja yleinen osal-
listuminen sen toteuttamiseen. Kunnan näkökul-
masta osallistuminen on asukkaiden kuulemista
ja lähidemokratiaa. Osallistuminen liittyy konkreet-
tisimmin kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin
itseään ja lähipiiriään koskevassa päätöksenteos-
sa.

Ympäristökasvatuksessa keskeistä on osallistu-
minen sekä tietoisuus omista vaikuttamismahdol-
lisuuksista. Osallistuvan ympäristökasvatuksen ta-
voitteena on tukea yksilön kasvua ympäristövas-
tuulliseksi kansalaiseksi. Kun lapsi tai nuori ko-
kee toimintansa merkityksen jokapäiväisessä elä-
mässä, hän oppii myös näkemään osuutensa ko-
konaisuudessa. Samalla hänen kuuluvuudentun-
teensa yhteisöön vahvistuu.

Aluekumppanuus on Turun kaupungin rahoittama
ja koordinoima työmuoto, jolla edistetään asukkai-
den suoria osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuk-
sia, vahvistetaan alueellista yhteistyötä sekä lisä-
tään vuorovaikutusta asukkaiden, virkamiesten ja
luottamushenkilöiden välillä. Työn keskeiset läh-
tökohdat ovat alue- ja asukaslähtöisyys, aluekump-
panuus sekä laaja yhteistyö. Vuonna 2005 alue-
kumppanuus toimii kymmenellä asuinalueella sekä
ilman aluerajoja ruotsinkielisen väestön parissa.

Tavoitteet ja mittarit
TAVOITTEET:
 Kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten
vuorovaikutuksen lisääminen

 Lasten ja nuorten osallistumisen
lisääminen

 Aluetyön vakiinnuttaminen
 Kaupungin kanslian Turku-pisteen
kehittäminen kaiken kaupungin palveluja
koskevan tiedon keskipisteeksi

 Hallintokuntien välisen yhteistyön
tehostaminen

MITTARIT:
 Äänestysaktiivisuus
 Asukaslähtöiset kestävän kehityksen
toimenpide-ehdotukset/asukaspalautteet/
kuntalaisaloitteet

 Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmaan
ja muihin ympäristökasvatusohjelmiin
osallistuvien koulujen ja päiväkotien
määrä

Kuntalaisten osallistumisen, omaehtoisen toiminnan ja kumppanuuden
sekä aluetyön vahvistaminen

Ahtelan omakotiyhdistys jokavuotisessa urotyössään; siivoamassa Mikkolanmäen bunkkereita.
Anna-Kaisa Kaukola
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ELÄMÄNHALLINTA

Elämänhallinta on valmiutta vaikuttaa oman elä-
mänsä kannalta keskeisiin tapahtumiin haluamal-
laan tavalla. Elämänhallinta tarkoittaa taipumusta
kokea elämässä tapahtuvat asiat ennakoitavina,
hallittavina ja mielekkäinä. Siihen liittyy oman elä-
män ja sosiaalisen ympäristön välinen vuorovaiku-
tus.

Elämänhallinta ilmenee erilaisena eri ikä- ja väes-
töryhmillä sekä erilaisissa tilanteissa. Lasten ja
nuorten elämänhallinta, jossa koti on kaikkein tär-
keimpänä voimavarana, on eri kuin aikuisen. Työn-
tekijällä elämänhallinta on se henkinen voimavara,
joka auttaa selviytymään stressitilanteista, kiirees-
tä ja kovista aikapaineista. Maahanmuuttajaa va-
kaa elämänhallinta auttaa kohtaamaan suomalai-
sen kulttuurin sekä perehtymään ja omaksumaan
suomalaisen elämäntavan.

Syrjäytyminen on eräässä mielessä elämänhallin-
nan kadottamista. Elämänalueet kapeutuvat tai lak-
kaavat kokonaan olemasta. Syitä voivat olla työt-
tömyys, koulutuksen puute, ihmissuhteet. Erityi-
sesti nuorten syrjäytyminen puhuttaa nykypäivän
Suomessa. Syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhal-
linnan lisääminen nuorilla tuottaa taloudellisia tu-
loksia ja lisää elämisen tasoa ja hyvinvointia. Kun
nuoren elämäntilanteesta ollaan kiinnostuneita kas-
vun eri vaiheissa ja varsinkin silloin, kun huoma-
taan, että kaikki ei menekään suunnitellulla taval-
la, voidaan ongelmaan tarttua ajoissa. Eri tahojen
välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää syrjäy-
tymisen ehkäisyssä.

Turun lasten ja nuorten hyvinvointipoliittisessa oh-
jelmassa 2001-2005 korostetaan vanhemmuuden
vahvistamista ja varhaista puuttumista ongelmiin
keinoina syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hyvä kau-
punkiympäristö luo edellytyksiä yhteisöllisyydel-
le, joka tukee perheiden arkielämää. Palveluissa
edellytetään erityisen huomion kiinnittämistä las-
ten ja nuorten elämän nivelkohtiin, kuten siirtymi-
sessä kotoa päiväkotiin, päiväkodista kouluun, kou-
lusta jatko-opintoihin jne. Esimerkiksi nuorille, jot-
ka eivät löydä peruskoulun jälkeen jatkokoulutus-
paikkaa kehitetään tukitoimia. Lasten ja nuorten
hyvinvointiohjelman toteuttamisesta vastaa lasten
ja nuorten hyvinvointijohtoryhmä, jossa ovat edus-

tettuna kaikki palvelusektorin hallintokunnat sekä
kaavoitus- ja ympäristövirasto. Työtapoja lapsiys-
tävällisen ympäristönsuunnittelun edistämiseksi
kehitetään aktiivisesti.

Tavoitteet ja mittarit
TAVOITTEET:
 Voimavarojen suuntaaminen
ennaltaehkäisevään työhön

 Perheiden elämänhallinnan tukeminen
elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

 Kaupungin heikoimpien jäsenten
huomioiminen suunnittelussa ja
palvelujen kehittämisessä

 Taloudellisen ja sosiaalisen
syrjäytymisen estäminen

MITTARIT:
 Hyvinvointipuutteiden kasautumisen
kehitys

 Vointinsa erittäin tai melko hyväksi
kokevat 7-14 -vuotiaat

 Huostaanottojen määrä
 Nuorten työttömyys-% alle 25 v.
 Kotona asuvien vanhusten määrä
 Henkilövahinkoihin johtaneet
liikenneonnettomuudet

 Työttömyysaste Turussa
 Toimeentulotukea saavien osuus
 Poliisin tietoon tulleet rikokset

Kokonaisvaltainen elämänhallinnan tukeminen

Lapsiystävällistä ympäristönsuunnittelua kehitetään.
Välitunti Vasaramäen koulun pihalla. LS

--  Toimintaohjelma
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ASUINALUEET

Yhdyskuntarakenne muodostuu fyysisistä raken-
teista, kuten rakennuksista, liikenne- ja teknisen
huollon verkostoista, puistoista sekä viheralueis-
ta. Yhdyskuntarakenteen toimivuus riippuu siitä,
miten eri elementit on sijoitettu toisiinsa nähden.
Liikennemäärät, kulkumuodot, energian kulutus tai
yhdyskuntakustannukset määräytyvät pitkälle yh-
dyskuntarakenteen perusteella. Myös erilaiset so-
siaaliset tekijät, kuten elinympäristöjen terveelli-
syys, turvallisuus, esteettömyys ja viihtyisyys mää-
räytyvät yhdyskuntarakenteesta.

Maankäytön suunnittelu on keskeinen väline sovi-
tettaessa yhteen yhdyskuntien kehitystarpeet ja
ympäristönsuojelutarpeet. Valtakunnallisissa alu-
eidenkäyttötavoitteissa huomiota kiinnitetään mm.
toimivaan aluerakenteeseen, eheytyvään yhdyskun-
tarakenteeseen ja elinympäristön laatuun, kulttuuri-
ja luonnonperintöön sekä toimiviin yhteysverkos-
toihin ja energiahuoltoon.

Kestävä yhdyskunta mahdollistaa myös esteettö-
män liikkumisen. Kenen tahansa toimintakyky voi
olla satunnaisesti tai pysyvästi alentunut. Myös
väestön ikääntyminen tuo mukanaan liikuntarajoit-
tuneisuutta. Vuonna 2030 jo neljännes suomalai-
sista on yli 65-vuotiaita. Liikkumisen esteiden kar-
siminen palvelee kaikkia asukkaita.

Tavoitteet ja mittarit
TAVOITTEET:
 Monipuolisen asunto- ja väestörakenteen
suosiminen

 Aluepalvelujen turvaaminen ja
tehostaminen

 Esteettömyyden huomioiminen kaikilla
kaupunkisuunnittelun alueilla

 Hallintokuntien välisen yhteistyön
vahvistaminen aluesuunnittelussa

 Kaikenikäisten asukkaiden sosiaalisesta
hyvinvoinnista huolehtiminen

MITTARIT:
 Palvelujen saavutettavuus
 Asukastyytyväisyys

Uusien asuinalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon kestävän kehityksen mukaiset
tavoitteet. Havainnekuva rakenteilla olevasta Nummenrannan alueesta. Turun kaupunki ymp.- ja kaav.virasto

Asuinalueiden monipuolisuuden, esteettömyyden ja viihtyvyyden
parantaminen
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Tavoitteet ja mittarit
TAVOITTEET:
 Kestävän kehityksen tietoisuuden
vahvistaminen ja kestävän kehityksen
mukaisen käyttäytymisen lisääntyminen

 Kestävän kehityksen
koulutusmahdollisuuksien luominen
kaikille

 Kaikille hallintokunnille yhteisten kestävän
kehityksen menetelmäohjeiden laatiminen
sekä toiminnan seuranta ja arviointi
kaikilla tasoilla

MITTARIT:
 Koulutustilaisuuksien määrä/koulutukseen
osallistuneiden määrä

 Laatu- ja ympäristöjärjestelmien/kestävän
kehityksen ohjelmien määrä

 Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmaan
ja muihin ympäristökasvatusohjelmiin
osallistuvien koulujen ja päiväkotien määrä

Oppimis- ja kehittämisprosessien vahvistaminen lisäämään kykyä kohdata
kestävän kehityksen mukanaan tuomia muutoksia

OPPIMIS- JA KEHITTÄMISPROSESSIT

Ympäristötietoisuuden lisääminen kaikilla tasoilla
on yhtenä edellytyksenä ihmisten ympäristöasen-
teiden ja -käyttäytymisen muutokselle sekä ym-
päristövastuun kasvamiselle. Tieto lisää aktiivisuut-
ta ja hälventää ennakkoluuloja. Oikea tieto ympä-
ristöasioista lisää myös halua ryhtyä toimiin.

Pelkkä tiedon lisääminen ei yksin riitä muuttamaan
ihmisten jokapäiväisiä tapoja. Suopeinkaan ympä-
ristöasenne ei välttämättä takaa, että myös käyt-
täytyminen on kestävän kehityksen periaatteiden
mukaista. Kynnys muuttaa tieto toiminnaksi on
usein liian korkea. Yhtenä syynä on se, että ih-
misten on vaikea nähdä yksittäisten tekojensa kol-
lektiivisia seurauksia. Ei tiedetä, millä tavoin oma
käyttäytyminen on yhteydessä ympäristöongel-
miin.

Ympäristötietoisuus tarkoittaakin sitä, että ihmi-
set ovat tietoisia tietyistä ekologisista lainalaisuuk-
sista sekä ymmärtävät olevansa osa luonnon ko-
konaisuutta ja siitä riippuvaisia. Tämän ymmärtä-
minen on välttämätöntä, jotta ihmiset oppivat huo-
maamaan yhteyden oman toimintansa ja ympä-
ristön tilan välillä. Vain tätä kautta voidaan omak-
sua vastuullinen elämäntapa ja saavuttaa sellaisia
muutoksia, jotka johtavat kestävään kehitykseen.

Valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen ja tut-
kimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2003-
2008 todetaan, että kestävää kehitystä edistetään
koulutuksessa ja tutkimuksessa. Tämä on otettu
myös huomioon opetusministeriön ja korkeakoulu-
jen välisissä tavoite- ja tulossopimuksissa. Ope-
tusministeriön vuonna 2004 hyväksymissä uusis-
sa opetussuunnitelmissa perusopetuksen arvopoh-
jana ovat: ”ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia,
luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkel-
poisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden
hyväksyminen.” Perusopetuksen tavoitteena on
kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämänta-
paan sitoutuneita kansalaisia. Yhtenä keskeisenä
aihekokonaisuutena on: Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.

Ympäristöasioihin perehdytään monin mukavin ta-
voin. VS-Agendatston arkisto

--  Toimintaohjelma
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ELINKEINORAKENNE

Kunnan menestys muodostuu lukuisista eri osa-
tekijöistä, jotka kytkeytyvät toinen toisiinsa ja tu-
kevat toisiaan. Keskeisenä voimavarana on ennak-
koluuloton yhteistyö, jossa eri osapuolten tavoit-
teet ja toiveet tiedostetaan ja hyväksytään. Erit-
täin tärkeää yhteistyö on elinkeinoelämää kehitet-
täessä. Yritysten toimintaedellytysten parantami-
nen on kuitenkin vain yksi tekijä. Hyvinvoinnin edel-
lytyksenä on myös sosiaalisesti tasapainoinen ja
turvallinen asuinympäristö. Yhdessä nämä muo-
dostavat merkittävän kilpailutekijän.

Monipuolinen elinkeinorakenne on omavarainen
työpaikkojen suhteen, sisältää joustavat liikenne-
järjestelyt, riittävän energiahuollon, sekä riittävän,
osaavan ja koulutetun työvoiman. Työntekijän kan-
nalta tärkeitä tekijöitä ovat hyvät asunnot perheil-
le, elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus sekä
monipuoliset palvelut.

Vahva ja kilpailukykyinen kunta tarvitsee koulutuk-
sen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä sekä tut-
kimus- ja kehitystyötä. Tärkeää on kaupungin ja
elinkeinoelämän yhteistyö yliopistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen kanssa. Aktiivinen tiedottaminen
on myös välttämätöntä. Kaikki toimet edellyttävät
vahvaa yhteistyötä ja verkostoitumista yritysten,
elinkeinoelämän, järjestöjen ja kaupungin kesken.
Myös yhteistyön kaupungin oman organisaation
sisällä tulee olla aktiivista ja sujuvaa.

Turun seudun elinkeinorakenteen tukena on mm.
Turun seutukunnan kehittämisohjelma 2000-2006,
jonka tavoitteena on tukea koko seudun kokonais-
valtaista taloudellista ja sosiaalista kehitystä pai-
nottamalla alueen vahvuuksia sekä verkottamalla
ja tukemalla osaamista. Ohjelman yhtenä periaat-
teena on ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskun-
nallisesti kestävä kehitys. Turun seudun elinkei-
nostrategian 2004-2010 kriittisiä menestystekijöi-
tä ovat mm: osaavan työvoiman saatavuuden tur-
vaaminen, koulutuksella korkeatasoiseen ammat-
titaitoon ja asiantuntijuuteen, kehittämispanosten,
investointien ja pääomien saaminen alueella sekä
uusien verkostojen luominen ja hallinta.

Tavoitteet ja mittarit
TAVOITTEET:
 Yhteistyökulttuurin luominen
elinkeinoelämän, hallintokuntien ja
kolmannen sektorin välille

 Pitkäjänteisen kaupunkisuunnittelun
edistäminen

 Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja
strategioihin ja niiden jalkauttaminen
hallintokuntiin

 Yhtenäisen, positiivisen, asiakaslähtöisen
viestinnän kehittäminen

 Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito ja
kehittäminen sekä uuden henkilökunnan
rekrytointi

 Korkeakouluyhteistyön ja elinkeino-
rakennetta tukevan ammatillisen
koulutuksen kehittäminen

 Edunvalvonta kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla

MITTARIT:
 Kaupungista/kaupunkiin muutto
 Tyytyväisyyskysely
 Työpaikkaomavaraisuus
 Uudet työpaikat elinkeinopolitiikan
kärkialoilla

Monipuolisen elinkeinorakenteen vahvistaminen talouden tasapainon,
kaupungin kehityksen ja kilpailukyvyn turvaamiseksi

Monipuolinen elinkeinorakenne on omavarainen työ-
paikkojen suhteen, sisältää joustavat liikennejärjes-
telyt, riittävän energiahuollon, sekä riittävän, osaa-
van ja koulutetun työvoiman. LS
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Rio de Janeiron konferenssissa tavoitteeksi ase-
tettiin kulutus- ja tuotantotapojen muuttaminen si-
ten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus vähe-
nee ja kaikille ihmisille taataan perustarpeiden tyy-
dytys. Luonnonvaroja voidaan säästää parantamalla
tuotannon ja kulutuksen hyötysuhdetta niin, että
vähemmästä materiaalista ja energiasta saadaan
enemmän tuotteita ja palveluja. Käytettävät tuot-
teet ovat pitkäikäisiä, korjattavia ja kierrätettäviä tai
tuote korvataan palvelulla.

Julkisten hankintojen merkitys kestävän kehityk-
sen toteutumisessa on ollut esillä jo pitkään. Kes-
tävän kehityksen periaatteet on huomioitava myös
suunnitteluvaiheessa, jolloin on helpompaa sovel-
taa niitä myös käytännössä. Kestävän kehityksen
eri ulottuvuudet huomioon ottava kokonaissuunnit-
telu tekee käytännön soveltamisen mahdolliseksi
esimerkiksi erilaisten rakennushankkeiden, liiken-
nesuunnittelun ja palvelujen sijoittumisen yhteydes-
sä.

Ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnois-
sa vaikuttaa merkittävästi kaupungin ympäristön
tilaan. Turun kaupungin hankintaperiaatteissa on
huomioitu kestävä kehitys seuraavasti: Hankinnois-
sa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan

kestävä kehitys, tuotteiden ja niiden pakkausma-
teriaalien ympäristövaikutukset ja -kuormitukset
sekä kierrätysmahdollisuudet tavaran tai rakennus-
materiaalin elinkaaren aikana.

Tavoitteet ja mittarit
TAVOITTEET:
 Sähköisen asianhallinnan tehostaminen
ja paperin kulutuksen vähentäminen

 Elinkaari- ja laatuajattelun lisääminen
materiaali- ja palveluhankinnoissa

 Kierrätyksen tehostaminen kaupungin
  organisaatiossa
 Laatumallien käyttöönotto kaikissa
hallintokunnissa ja arviointiprosessin
kehittäminen

MITTARIT:
 Ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttö
 Kopiopaperin määrä
 Ympäristönäkökohdat huomioivat
kaupungin hankinnat

 Laatu- ja ympäristöjärjestelmien/
kestävän kehityksen ohjelmien määrä

Tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen suunnittelu- ja
rakennushankkeiden sekä hankintojen ympäristöystävällisyyttä ja
elinkaarta lisäämällä

Kestävää kehitystä edistetään mm. suunnittelu- ja rakennushankkeiden ympäristöystävällisyyttä
lisäämällä. Elinkaari- ja laatuajattelua lisätään mm. kaupungin hankinnoissa. LS

TUOTANTO- JA KULUTUSTAVAT

--  Toimintaohjelma
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Kestävän kehityksen ohjelma on toimeenpanoväli-
ne, joka ohjaa hallintokuntia omien ohjelmien ja
suunnitelmien laatimisessa. Hallintokunnat laativat
toimintasuunnitelman, jossa on konkreettiset pää-
tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät toimenpiteet,
aikataulu sekä vastuuhenkilöt. Kestävän kehityk-
sen työryhmä huolehtii siitä, että työ hallintokun-
nissa käynnistyy.

Käytännön toteutus ulotetaan hallintokunnissa eri
yksiköihin. Kaikki työntekijät osallistuvat kestävän
kehityksen toimenpiteiden toteutukseen. Kaupun-
gin viestintä- ja koulutussuunnitelma on yksi käy-
tännön työkalu, jonka avulla voidaan viestinnän kei-
noin edistää kestävää kehitystä kaupungin sisällä
ja koko kaupungissa.

Käytännön toteutukseen tarvitaan resursseja. Hal-
lintokuntien välisen yhteistyön tehostaminen edel-
lyttää aktiivista vuorovaikutusta. Jotta kestävän
kehityksen vastuuhenkilöt jatkossakin toimivat yh-
dessä, tarvitaan koordinointia, koulutusta ja yhtei-
siä kokoontumisia. Tämä on tärkeää, jotta toimin-
ta on vireää ja innostus säilyy. Kaupunginvaltuusto
huolehtii siitä, että hallintokunnilla on riittävät re-
surssit kestävän kehityksen työn toteuttamiselle.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
INDIKAATTORIT
Kuutoskaupunkien yhteiset
indikaattorit
Suomen kuuden suurimman kaupungin, ns. kuu-
toskaupunkien (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa,
Turku ja Oulu) kaupunginjohtajat asettivat syys-
kuussa 2003 työryhmän kestävän kehityksen ra-
portoinnin kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä oli:
luoda yhtenäinen kestävän kehityksen raportointi-
kehys olemassa olevaa ohjeistusta hyödyntäen,
sopia yhteisistä indikaattoreista ja niiden määri-
telmistä, mukaan lukien ympäristökustannukset
sekä jakaa kokemuksia ja tietoa jo tehdystä ke-
hittämistyöstä kuutoskaupunkien kesken ja kau-
punkien sisällä.

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien
asettaman tehtävän mukaisesti on hyväksytty esi-
tys kaupunkien yhteisistä kestävän kehityksen in-
dikaattoreista. Toimeksiantoa noudattaen työ on
aloitettu ympäristöindikaattoreista ja ympäristöta-
louden tunnusluvuista. Valitut indikaattorit ovat pää-
asiassa ekologisia, mutta useilla niistä on myös
yhteiskunnallinen ja taloudellinen ulottuvuus.

Kaupunkien yhteisillä indikaattoreilla kuvataan pää-
asiassa ekologisen kestävyyden etenemistä kau-
punkiorganisaatiossa, mutta osin myös koko kau-
pungissa. Indikaattorit on ryhmitelty seuraaviin ai-
healueisiin:

 Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit
 Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
 Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
 Liikkumisen kestävyys
 Ympäristövastuullinen kulutus ja
ympäristökasvatus

Ympäristötoiminnan taloudellisilla tunnusluvuilla
kuvataan kaupunkiorganisaation panostusta eko-
logiseen kestävyyteen. Tunnusluvut on ryhmitelty
seuraavasti: toteutunut rahankäyttö ja laskennalli-
set hyödyt.

Indikaattorit kuvataan tarkemmin liitteessä 2.

3. Ohjelman toimeenpano
ja seuranta

Kestävän kehityksen ohjelma koskee kaikkia työn-
tekijöitä kaikissa hallintokunnissa. Paavinkadun päi-
väkoti on myös Metsämörri-päiväkoti. LS
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Kokonaisvaltainen elämänhallinta
Kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukemista kos-
kevat indikaattorit kuvaavat yhteiskunnallisen kes-
tävyyden etenemistä Turun kaupungissa. Indikaat-
torit on ryhmitelty seuraaviin aihealueisiin:

 Kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukemista
    kuvaavat indikaattorit
 Taloudellinen turvallisuus
 Yleinen turvallisuus

Yhteinen mitta Varsinais-Suomen
kuntien kestävälle kehitykselle
Varsinais-Suomen Agendatoimisto tuotti vuonna
2004 yhteistyössä seitsemän kunnan - Kaarina.
Lieto, Naantali, Parainen, Raisio, Turku ja Salo -
kanssa toiminta- ja toteutusmallin kestävän kehi-
tyksen edistymisen seuraamiseksi kuntatasolla
Varsinais-Suomessa. Yhteistyön tuloksena syn-
tyi 16 kestävää kehitystä konkeretisoivaa indikaat-
toria.  Kunnat voivat hyödyntää indikaattorikokoel-
maa kestävän kehityksen tavoitteiden asettamises-
sa ja seurannassa. Indikaattorit ovat osoitteessa
www.vsagendatoimisto.fi

Kestävän kehityksen työn seuranta
Turun kaupungin kestävän kehityksen toteutumis-
ta seurataan pääosin ympäristötilinpäätöksen ja -
raportoinnin avulla. Ympäristöraportti otetaan ym-
päristötilinpäätöksen liiteaineistoksi ja sillä seura-
taan kestävän kehityksen toimintalinjojen toteutu-
mista tiettyjen indikaattorien osalta vuosittain ja
tiettyjen indikaattorien osalta neljän vuoden välein.
Lisäksi hallintokunnat seuraavat oman kestävän
kehityksen toteutumista vuosiraporteissaan.

Seurannan apuna käytetään kuutoskaupunkien yh-
teisiä indikaattoreita, joita toimikunta on täydentä-
nyt kokonaisvaltaista elämänhallinnan tukemista
kuvaavilla indikaattoreilla  ja Varsinais-Suomen kun-
tien yhteisiä kestävän kehityksen indikaattoreilla.

Kestävän kehityksen ohjelma ja Ympäristöraportti
muodostavat Turun kaupungin ympäristöjohtamis-
järjestelmän.

Eräänä yleistä turvallisuutta kuvaavana indikaattorina on henkilövahinkoihin johtaneiden tieliikenneonnetto-
muuksien lukumäärä. Poliisi opasti turkulaisia Autottomana päivänä. VS-Agendatston arkisto

--  Ohjelman toimeenpano ja seuranta
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ALUEPELASTUSLAITOS
Kasvihuonekaasupäästöt

 Käytetään yhteiskuljetuksia koulutuksiin,
kokouksiin ym.
 Tehostetaan jätteiden lajittelua ja kierrätystä
 Vähennetään energian kulutusta
pelastuslaitoksen kiinteistöissä ja ajoneuvoissa.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Lisätään paloasemien ulkoalueiden viihtyisyyttä
yhteistyössä tilalaitoksen ja kiinteistönhoidon
kanssa.

Kuntalaiset ja aluetyö
 Tehostetaan sähköisen asioinnin mahdollisuutta
mm.kehittämällä internetsivuja.
 Kehitetään asiakaskyselyjä

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Tuetaan ja kehitetään TYKY -toimintaa.
 Tarjotaan mahdollisuus kouluttautumiseen
 Lisätään työhön perehdyttämistä ja työnohjausta.

Asuinalueet
 Lisätään mahdollisuuksia esteettömään
liikkumiseen omassa hallintokunnassa.
 Huomioidaan esteetön liikkuminen
tarkastustoiminnassa.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Järjestetään vähintään yksi kestävän kehityksen
koulutustilaisuus/vuosi.
 Otetaan kestävä kehitys yhdeksi osa-alueeksi
uusien työntekijöiden perehdytyksessä
 Laaditaan selkeät, yksinkertaiset eri tulosalueille
räätälöidyt toimintaohjeet
ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen
huomioivista työtavoista ja -menetelmistä.

Elinkeinorakenne
 Laaditaan pelastuslaitoksen palvelustrategia.
 Ylläpidetään ja kehitetään henkilökunnan
ammattitaitoa
 Lisätään yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Tuotanto- ja kulutustavat
 Kehitetään sähköisiä työmenetelmiä ja siirrytään
käyttämään niitä omassa toiminnassa.
 Pyritään vähentämään paperin kulutusta
 Huomioidaan elinkaariajattelu
materiaalihankinnoissa eli suositaan pitkäikäisiä
ja ympäristöystävällisiä tuotteita.

AMMATTI-INSTITUUTTI
Kasvihuonekaasupäästöt

 Laaditaan ympäristöohjelma, jossa saatetaan
ajan tasalle toimintaohjeet jätehuollosta ja
energian säästämisestä, tehdään nykytilan
itsearviointi sekä sovitaan kehittämistoimenpiteet
ja toteutus.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Lisätään näkyvää toimintaa ympäristön puolesta
ja pyritään levittämään tietoa ja
ympäristömyönteisiä asenteita myös
oppilaitosyhteisön ulkopuolelle.

Kuntalaiset ja aluetyö
 Perehdytetään opiskelijat ja henkilökunta
oppilaitoksen ympäristöohjelmaan ja sen
tavoitteisiin sekä painotetaan
opetussuunnitelman sisältämiä kestävän
kehityksen tavoitteita.
 Selvitetään oppilaitoksen mahdollisuudet tehdä
yhteistyötä ympäristöopetuksessa ulkopuolisten
sidosryhmien kanssa
 Vahvistetaan oppilaitoksen imagoa kestävän
kehityksen oppilaitoksena.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Vahvistetaan oppimis- ja kehittämisprosesseja
sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta
 Lisätään yleistä hyvinvointia kiinnittämällä
huomiota terveelliseen ja turvalliseen
työympäristöön
 Jatketaan opiskelijahuoltotoiminnan ja opiskelijan
ohjaustyön kehittämistä

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Henkilökunnan täydennyskoulutustarve
ympäristöasioissa selvitetään ja tarvittava
täydennyskoulutus suunnitellaan ja toteutetaan.
 Opettajat selvittävät yksin tai ryhmissä
opettamiensa aineiden yhteydet
ympäristökysymyksiin.
 Tarkistetaan oppilaitoskohtaisen
opetussuunnitelman yhteisen osan sisältö
kestävän kehityksen osalta.
 Tehdään vuosittainen arviointi
opetussuunnitelmaan sisältyvän
ympäristöopetuksen tavoitteiden toteutumisesta.
 Lisätään yhteistyötä koulutalojen, eri oppiaineita
opettavien opettajien sekä muissa oppilaitoksen
tehtävissä toimivien henkilöiden kesken.

Elinkeinorakenne
 Työelämän alakohtaiset ympäristöosaamisen
vaatimukset sisällytetään ammatillisiin opintoihin,
työssäoppimisjaksoihin ja näyttösuunnitelmiin.
 Tutustutaan yhteistyöyritysten kestävän kehityksen
ohjelmiin ja kehitetään hyviä ympäristökäytäntöjä
yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.
 Tuetaan opiskelijoiden kasvua ammattitaitoisiksi
ihmisiksi, jotka toimivat työssään
ympäristövastuullisesti.

Liite 1. Hallintokuntakohtaisia keinoja tavoitteiden
toteuttamiseksi
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AMMATTIKORKEAKOULU
Kasvihuonekaasupäästöt

 Vähennetään negatiivisia ympäristövaikutuksia
kiinnittämällä huomiota energian kulutukseen,
päästöihin ja jätteisiin.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Turun AMK on haluttu ja laadukas opiskelupaikka,
jossa osaamista kehitetään ja hyvinvointia
edistetään opintoja tehokkaasti ohjaamalla,
osallisuutta ja sosiaalista pääomaa
vahvistamalla sekä opintososiaalisella tuella.
 Turun AMK on haluttu, turvallinen ja mielekäs
työpaikka, jossa henkilöstön osaamista
arvostetaan ja kehitetään, hyvinvointia edistetään
ja osallisuutta ja sosiaalista pääomaa
vahvistetaan.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Lisätään kestävän kehityksen tietoisuutta sekä
ammattikorkeakoulun sisällä että työelämässä.

Elinkeinorakenne
 Turun AMK on luotettava kumppani alueen
työelämän kehittämisessä, alueellisesti
merkittävissä toimielimissä ja muussa
sidosryhmäyhteistyössä.
 Valmistuneet työllistyvät pääosin Varsinais-
Suomeen koulutusta vastaaviin tehtäviin, nostavat
alueen verotuloja, kilpailukykyä ja palvelujen
kysyntää.
 Turun AMK:n vahvistuva T&K-toiminta,
täydennyskoulutus ja palvelutoiminta kehittävät ja
uudistavat alueen työelämää.
 Taloudellisen tasapainon ylläpitämiseksi
mahdollisimman suuri osa opiskelijoista
valmistuu määräajassa.

KAUPUNGINKANSLIA
Kuntalaiset ja aluetyö

 Jalkaudutaan aluetyöryhmiin esim. esittelemään
kaupungin uutta strategiaa
 Lisätään Turku-pisteen tunnettavuutta esimerkiksi
aluelehtien kautta.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Järjestetään vähintään yksi koulutustilaisuus/
vuosi.
 Laaditaan kanslian oma käytännönläheinen
ympäristöopas.
 Perehdytetään työntekijät ympäristöoppaan
käyttöön työpaikkakokouksissa, kahvitiloissa ym.
 Suoritetaan itsearviointi säännöllisesti.
 Kehitetään palkitsemiskäytäntö, esim. vuoden
ympäristöteko

Elinkeinorakenne
 Koordinoidaan kaupungin kestävän kehityksen
operatiivinen viestintäsuunnitelma ja toteutetaan
se yhdessä hallintokuntien ja muiden
yhteistyötahojen kanssa.
 Hyödynnetään Intraa ja Internetiä positiivisessa
asennemuokkauksessa ja tiedottamisessa.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Sähköisen asioinnin järjestelmän sekä
viranhaltijan työpöytäsovelluksen käyttöönotto ja
hankintatoimen sähköisen ostojärjestelmän
hankkiminen

KIINTEISTÖLAITOS
Luonto ja kulttuuriympäristö

 Luonnon ja metsien monimuotoisuutta edistetään
mm. metsäsuunnitelman avulla.
 Laaditaan koko kaupungin viheralueohjelma, jossa
kiinnitetään huomiota eri alueiden luonnonarvoihin.

Kuntalaistet ja aluetyö
 Laaditaan koko kaupungin Viheralueohjelma
yhteistyössä muiden hallintokuntien ja alueiden
asukkaiden kanssa.
 Talkootyö

Asuinalueet
 Lisätään katu- ja puistoalueiden viihtyisyyttä,
toimivuutta, esteettömyyttä ja turvallisuutta.
 Lisätään liikenneturvallisuutta.

Elinkeinorakenne
 Tonttituotannon laatu- ja määrätavoite
 Liikenneturvallisuuden lisääminen
 Vetovoimainen toimintaympäristö

KULTTUURITOIMI
Kasvihuonekaasupäästöt

 Otetaan teatterissa hukkalämpö talteen.
 Ylläpidetään alueellisia palveluja, kuten
lähikirjastoja ja kirjastoautoja sekä tehostetaan
niiden käyttöä esim. järjestämällä lähikirjastoissa
taidenäyttelyitä ja pieniä konsertteja.
 Kehitetään sähköistä palvelua, kuten lainojen
uusimista, lippujen hankintaa tai taide-elämyksiä
verkossa.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Lisätään luontokasvatusta kaikenikäisille.
 Vaalitaan kaupungin identiteettiä vahvistavaa
kaupunkikuvaa mm. suojelemalla kaupungin
historiallisia kerroksia ja kulttuuriympäristöä.
 Edistetään yksittäisten kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten antikvaarista korjaamista.
 Suojellaan arvokkaita kansallismaisemia.
 Kiinnitetään parempaa huomiota
kulttuuriympäristön suojeluun maankäytön
suunnittelussa.

Kuntalaiset ja aluetyö
 Tehostetaan lähikirjastojen ja aluetoiminnan
yhteistyötä.
 Lisätään mahdollisuuksia lasten ja nuorten taide-
kasvatukseen ja -opetukseen esimerkiksi
kouluissa.
 Järjestetään kaupunkikävelyjä, historiallisia
opastuksia ja paikallisesta historiasta kertovia
esitelmätilaisuuksia eri alueilla.

Elämänhallinta
 Avustustoiminnalla tuetaan kaupunkiorganisaation
ulkopuolista kulttuurituotantoa, jotta taataan moni-
puolinen tarjonta ja vaihtoehtoja erilaisille ihmisille.
 Lisätään kulttuurin ja taiteen opetusta sekä
kulttuurielämysten tarjoamista kaikille
kohderyhmille sekä vahvistetaan erilaisuuden
sallivaa kulttuuritarjontaa.
 Annetaan työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja
kulttuurialojen opiskelijoille.

Asuinalueet
 Turvataan kulttuuriympäristön ja historiallisesti
kerroksisen rakennetun ympäristön säilyminen
kaikilla asuinalueilla.
 Huolehditaan ulkoveistosten kunnosta.

--  Liitteet
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Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Korostetaan aineettomia nautintoja, kuten
konsert-teja, taidenäyttelyitä ja kirjallisuuden
harrastusta.

Elinkeinorakenne
 Panostamalla “Turku Euroopan Kulttuuripää-
kaupungiksi 2011” -hankkeeseen vaikutetaan
Turun imagoon ja positiiviseen vetovoimaan
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 Vaalitaan ja vahvistetaan kaupungin historiallista
ja kulttuuriympäristöä.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Tehostetaan materiaalien uusiokäyttöä tai
kierrätys-tä, kuten teatterin lavasteet ja puvut,
kirjaston poistokirjojen myynti ja lahjoitus kouluille
ja päiväkodeille luettavaksi tai
askartelumateriaaliksi.
 Käytetään paperisilppua ja muuta jätemateriaalia
askartelumateriaalina kulttuuripajassa.
 Kannustetaan aineettomiin nautintoihin.
 Tehostetaan sähköistä palvelua, esimerkiksi
elektroninen kirjastoaineisto.

LIIKUNTATOIMI
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

 Painotetaan lähiliikuntapaikkojen rakentamista
liikuntapaikkarakentamisinvestoinneissa.
 Kaavoitukseen vaikuttamalla pyritään edistämään
sellaista kaupunkirakennetta, joka edistää kevyen
liikenteen olosuhteita ja mahdollistaa lähiliikunta-
paikkojen sekä ulkoilureittien toteuttamisen.
 Lisätään seudullista yhteistyötä
erikoisliikuntapaikkahankkeissa.
 Aktivoidaan arkiliikuntaan tiedotuksen ja
markkinoinnin keinoin mm. korostamalla
kevyenliikenteen hyötyjä suhteessa autoiluun.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Laaditaan kunkin alueellisen liikunnanohjaajan
väestövastuualueelta alueelliset liikkumiskartat,
jotka korostavat alueen erityispiirteitä, kuten
luonnon monimuotoisuutta.
 Lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa otetaan
huomioon alueiden erityisominaisuudet.

Kuntalaiset ja aluetyö
 Suunnitellaan lähiliikuntapaikkoja yhteistyössä
aluetyöryhmien sekä alueen asukkaiden kanssa.
 Alueelliset liikunnanohjaajat osallistuvat
aktiivisesti alueen yhdistysten ja aluetyöryhmien
toimintaan.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Rakennetaan ja huolehditaan erilaisista liikuntaolo-
suhteista järjestämällä liikunnanohjausta
erityyppisille ihmisryhmille sekä tukemalla
kolmannen sektorin seuratoimintaa.
 Luodaan mahdollisuuksia sosiaalisille kaveri-
kontakteille erilaisten liikuntatoimintojen avulla.

Asuinalueet
 Toteutetaan lähiliikuntapaikkahankkeet.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Tehostetaan poikkihallinnollista yhteistyötä, jolla
etsitään mahdollisuuksia jakaa eri hallintokuntien
resursseja hallintokuntien perustavoitteiden
saavuttamiseksi.

NUORISOTOIMI
Kasvihuonekaasupäästöt

 Selvitetään, minkälaisia jäteastioita
nuorisotiloissa ja -alueilla tarvitaan ja toteutetaan
systemaatti-semmin jätteiden lajittelua ja
kierrätystä.
 Pyritään energiansäästöön kiinnittämällä
aiempaa tietoisemmin huomiota energian
kulutukseen.

Kuntalaiset ja aluetyö
 13-17-vuotiaiden osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia lisätään Nuortenturku Forumin
kautta.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Tarjotaan turvallista ja virikkeellistä toimintaa 7-12-
vuotiaille ja kehitetään 13-25-vuotiaiden sosiaali-
sia, opiskelu- ja työelämävalmiuksia harraste- ja
työtoiminnan sekä nuorisotiedotuksen kautta.

Asuinalueet
 Turvataan esteetön liikkuminen nuorisotiloissa ja
-alueilla.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Jatketaan ympäristökasvatukseen ja -
tiedotukseen panostamista sekä erilaisiin
tempauksiin osallistumista lasten
iltapäivätoiminnassa.
 Jatketaan kierrätysmateriaalien käyttämistä
askartelussa Seikkailupuiston niksipajassa sekä
Seikkailutalon avoimessa ateljeessa.
 Henkilökunnalle järjestetään koulutusta kestävää
kehitystä koskevista aiheista, alkaen jätteiden
kierrätyksestä ja lajittelusta.
 Valitaan jokin nuorisotila tai -alue pilottikohteeksi,
jolla toteutetaan kestävää kehitystä
innovatiivisesti.

OPETUSTOIMI
Kasvihuonekaasupäästöt

 Seurataan energian kulutusta ja pyritään
kulutuksen vähentämiseen.
 Kannustetaan oppilaita ja henkilökuntaa
omaehtoiseen koulu- ja työmatkojen
kulkemiseen; kävellen, pyörällä, bussilla.
 Kannustetaan kouluja hankkimaan
Opetushallituksen ympäristösertifikaatti ja
osallistumaan Vihreä Lippu- ympäristökasvatus-
ohjelmaan tai Metsämörri-toimintaan.
 Kiinnitetään huomiota jätteiden syntyyn ja
lajitteluun.
 Siirrytään sähköiseen asiankirjojen hallintaan.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Opetetaan vaalimaan kouluympäristöjä ja
ideoidaan niiden kehittämistä.
 Tutustutaan kansallismaisemiin ja niiden
monimuotoisuuteen.
 Ulkoilualueiden ja puistojen vaaliminen mm.
siivoustalkoilla.
 Lisätään työtilojen viihtyisyyttä ja sisäilman laatua
esim. kasvien oikeilla valinnoilla ja hoidolla.

Kuntalaiset ja aluetyö
 Toteutetaan ympäristökasvatusta
läpäisyperiaatteella kaikissa aineissa.
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 Rohkaistaan sähköiseen asiointiin.
 Toteutetaan kodin ja koulun yhteistyötä mm.
asiakastyytyväisyyskyselyin.
 Lisätään yhteistyötä V-S Agendatoimiston kanssa.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Edistetään psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista
hyvinvointia.
 Tuetaan vanhempia kasvatustyössä esim.
vanhempainiltojen ohjelmavalinnoilla.

Asuinalueet
 Parannetaan työ- ja koulutilojen terveellisyyttä ja
turvallisuutta
 Korjaus- ja rakentamiskohteissa pyritään
esteettömään liikkumiseen

Elinkeinorakenne
 Luodaan hyvää pohjaa monipuolisille jatko-
opinnoille laadukkaalla perusopetuksella.
 Tuetaan oppilaiden kiinnostusta eri aloihin.
 Suositaan yrittäjähenkisyyttä oppilaiden
toiminnassa.
 Lisätään opettajien ja rehtoreiden tietoa ja
ymmärrystä taloudesta ja sen toiminnasta

Tuotanto- ja kulutustavat
 Otetaan  huomioon elinkaariajattelu
materiaalihankinnoissa eli suositaan pitkäikäisiä
ja ympäristöystävällisiä tuotteita.
 Suositaan lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan.
 Kannustetaan aineettomiin nautintoihin: taide,
musiikki, teatteri

REVISIOTOIMISTO
Kasvihuonekaasupäästöt

 Käytetään yhteiskuljetuksia koulutuksiin,
kokouksiin ym.
 Kannustetaan työntekijöitä julkisten
kulkuvälineiden ja polkupyörän käyttöön sekä
virka- että työmatkoilla.

Kuntalaiset ja aluetyö
 Rohkaistaan sähköiseen asiointiin ja muuhun
yhteydenpitoon mm. kehittämällä Internetsivuja.
 Tehdään tarkastuslautakunnan toiminta ja työn
tulokset tutummiksi.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Työnantaja tukee ja kehittää aktiivisesti TYKY-
toimintaa.
 Työtilanteen mukaan käytetään työajan joustoa.
 Laaditaan osaamiskartoitus ja
koulutussuunnitelma huomioiden työntekijöiden
omat tavoitteet ja mahdollisuudet.
 Pidetään säännöllisesti kehityskeskusteluja ja
huolehditaan yhdessä työilmapiiristä.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Osallistutaan yhteistyöhön virkamiestasolla
oppimis- ja kehittämisprosessien
vahvistamiseksi.
 Hankitaan tietoa ISO-standardeista,
sertifikaateista yms.

Elinkeinorakenne
 Ylläpidetään omia tietoja ja taitoja
arviointitoiminnan ja sen tulosten kehittämiseksi.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Kehitetään toimivia työkaluja sähköisen
toimintatavan käyttöönoton helpottamiseksi.
 Kehitetään oman toimiston työprosesseja.

SOSIAALITOIMI
Kasvihuonekaasupäästöt

 Kannustetaan päiväkodit osallistumaan Vihreä
Lippu -ympäristökasvatusohjelmaan ja Metsämörri-
toimintaan.
 Jokainenksikkö laatii ympäristöohjelman, jossa on
ohjeet mm. energiansäästöstä, jätteiden lajittelusta
ja hankinnoista.
 Käytetään tekniikkaa tehokkaammin erilaisissa
tapaamisissa, esim. videokokoukset ja -tulkkaukset.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Lisätään päiväkotien luontokasvatuskoulutusta.
 Kaavoitusta koskevissa lausunnoissa huomioidaan
luonnon ja asuinympäristön merkitys
lapsiperheiden, vanhusten ja vammaisten
hyvinvoinnille.

Kuntalaiset ja aluetyö
 Huolehditaan siitä, että sosiaalinen isännöinti-
toiminta jatkuu ja tehostetaan hallintokuntien ja
muiden tahojen välistä yhteistyötä sen toiminta-
edellytysten jatkumisen varmistamiseksi.
 Otetaan käyttöön palveluseteli, joka lisää
kuntalaisten valinnanvapautta ja osallistumista
palveluiden järjestämisessä.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Tuetaan asiakkaita elämän eri vaiheissa ja
kiinnitetään erityistä huomiota ennaltaehkäisevään
sosiaalityöhön.
 Lisätään yhteistyötä neuvoloiden kanssa tuen
tarpeessa olevien perheiden tunnistamiseksi ja
auttamiseksi.
 Lisätään vanhempien kasvatuksen tukemista mm.
kohdentamalla lisäresursseja perhetyöhön.
 Lisätään yhteistyötä muiden hallintokuntien ja
kolmannen sektorin kanssa.
 Kehitetään nuorten urasuunnittelupalveluja
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
 Turvataan riittävä määrä intervallipaikkoja
vanhuksille ja lisätään vanhainkoti- ja
dementiahoitopaikkoja tarvetta vastaavaksi.

Asuinalueet
 Tuodaan esille lapsi-, vammais- ja vanhus-
näkökulma kaavoituslausuntojen yhteydessä.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Työntekijöiden perehdyttämistilaisuudessa
kerrotaan kestävän kehityksen merkityksestä ja
tärkeydestä.
 Laaditaan toimintayksiköihin räätälöidyt ohjeet
ympäristöystävällisistä työtavoista ja -menetelmistä.
 Sisällytetään sosiaalikeskuksen koulutussuunni-
telmaan ympäristö- ja kestävän kehityksen koulutus,
mittarina koulutusta saaneiden määrä/vuosi.
 Kannustetaan päiväkoteja osallistumaan Vihreä
Lippu -ympäristökasvatusohjelmaan.
 Palkitaan Vihreä Lippu -ohjelman toteuttajia esim.
osallistumismaksun korvaamisella.
 Kannustetaan päiväkoteja Metsämörri-toimintaan ja
suunnataan koulutusvaroja mm. ko. toimintaan.

Elinkeinorakenne
 Huolehditaan ammattitaitoisten työntekijöiden
saatavuudesta.
 Lisätään yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Kilpailutetaan hankintoja erityisesti
ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.

--  Liitteet
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TEKNISET PALVELUT
Kasvihuonekaasupäästöt

 Tehostetaan konekaluston reittisuunnittelua ja
kaluston uusimista mm. suosimalla katalysaattoria.
 Kannustetaan joukkoliikenteen suosimiseen.
 Vähennetään toimitilojen energiankulutusta ja
pyritään korvaamaan energiatarvetta
ympäristöystävällisillä energiamuodoilla.
 Lisätään lämmön talteenottoa.
 Lisätään jätteiden hyötykäyttöä tehostamalla
lajittelua, valistusta ja opastusta sekä laatimalla
ennakkosuunnitelma jätemäärän minimoimiseksi.
 Käytetään jokivettä kaupungin istutusten
kastelussa.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Säilytetään kulttuurihistorialliset arvot ja perinteet.
 Kiinnitetään huomiota kunnossapidon oikea-
aikaisuuteen ja rakennusten jatkuvaan hoitoon.
 Säilytetään alueilla luontaisesti esiintyvät lajistot.

Kuntalaiset ja aluetyö
 Lisätään yhteisvastuuta ja yhteistyötä oman
lähiympäristön hoidossa ja kunnossapidossa.
 Ympäristökasvatuksen aloittaminen jo
päiväkodeissa ja kouluissa
 Valistetaan eri sidosryhmiä kestävään kehitykseen
liittyvistä asioista.
 Laaditaan asuinympäristön kohennushankkeita
yhteistyössä taloyhtiöiden ja asukasjärjestöjen
kanssa.
 Selvitetään asuinympäristön viihtyvyyteen vaikuttavia
tekijöitä asukaslähtöisesti.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Ylläpidetään henkilökunnan työkykyä ja tarjotaan
mahdollisuus kouluttautumiseen.
 Lisätään työhön perehdyttämistä ja työnohjausta.

Asuinalueet
 Tehostetaan katu- ja viheralueiden kunnossapidon
oikea-aikaisuutta yhteistyössä muiden
asianomaisten hallintokuntien kanssa.
 palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 Lisätään kaupunkialueiden roskakorien määrää ja
suunnitellaan niiden tyhjennystarve.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Huomioidaan kestävän kehityksen osuus
koulutuksessa ja tiedottamisessa
 Tehdään yhteistyötä ammatti-instituutin ja
ammattikorkeakoulujen kanssa mm. tarjoamalla
harjoittelupaikkoja opiskelijoille.

Elinkeinorakenne
 Ylläpidetään henkilökunnan ammattitaitoa.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Vähennetään materiaalin käyttöä mm.
ennakkosuunnittelulla.
 Käytetään katemateriaalia rikkakasvien torjunnassa.
 Lisätään sähköistä asianhallintaa ja vähennetään
paperin kulutusta.
 Suositaan pitkäikäisiä ja ympäristöystävällisiä
tuotteita.
 Tehostetaan määrämittaisten rakennusmateriaalien
käyttöä.
 Otetaan laatumalli käyttöön oman toiminnan
tukemiseksi ja kehittämiseksi.
 Lisätään tiedottamista sekä palautetiedon
keräämistä ja hyödyntämistä.

TERVEYSTOIMI
Kasvihuonekaasupäästöt

 Toteutetaan energiakatselmoinneissa esitetyt
energiansäästötoimenpiteet.
 Päivitetään kuljetusosaston reittisuunnitelma
säännöllisesti ja lisätään vähäpäästöistä
kuljetuskalustoa.
 Tehostetaan jätteiden lajittelua mm. päivittämällä
jätteidenkäsittelyohjeet.
 Tehostetaan toimisto- ym. kalusteiden
kierrätystoimintaa integroimalla kierrätys
hankintoihin ja korvaushankkeisiin.
 Vähennetään paperin käyttöä palavereissa ym.
siirtymällä asteittain mahdollisuuksien mukaan
kannettavien tietokoneiden käyttöön.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Ylläpidetään ja kehitetään sairaala-alueen
viheralueita sekä lisätään ulkoalueiden
viihtyisyyttä ja käyttöä puistoalueena.
 Lisätään sairaalan viihtyisyyttä ja sisäilman laatua
esim. kasvien oikeilla valinnoilla ja hoidolla.
 Toteutetaan sairaalan uusi piha-aluesuunnitelma

Kuntalaiset ja aluetyö
 Tiivistetään yhteistyötä hallintokuntien, kolmannen
sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.
 Yhtenäistetään asiakaskyselyt hallintokunnassa.
 Tehostetaan sähköistä asiointia.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Annetaan ennalta ehkäisevää tukea ihmisen
elinkaaren kaikissa vaiheissa yhteistyössä
muiden hallintokuntien ja toimijoiden kanssa.
 Laaditaan asiakas- ja asukaskyselyjä.
 Jalkautetaan Turun päihdestrategia käytännön
toimenpiteiksi.
 Kehitetään internetin itsehoito-osiota.

Asuinalueet
 Taataan mahdollisuus esteettömään liikkumiseen
omassa hallintokunnassa.
 Turvataan palveluiden fyysinen saatavuus.
 Siirrytään alueelliseen palvelutoimintamalliin.
 Otetaan käyttöön uusi kotihoitomalli.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Järjestetään henkilökuntakoulutuksia
tarkoituksena lisätä koko henkilökunnan
ympäristömyönteistä asennetta ja tietoa sekä
työssään että vapaa-aikanaan.
 Lisätään henkilökunnan monimuotoista
koulutusta ja mahdollisuutta osallistua
koulutukseen.
 Lisätään koulutuksen ja kehitysprosessien
auditointia.

Elinkeinorakenne
 Laaditaan terveystoimen palvelustrategia.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Hankitaan ympäristösertifiointi omalle
hallintokunnalle.
 Huomioidaan positiivisesti yritykset, joilla on ISO
14001 sertifiointi.
 Huomioidaan elinkaariajattelu
materiaalihankinnoissa.
 Kiinnitetään huomiota lääkkeiden käytön
optimointiin.
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TILALAITOS
Kasvihuonekaasupäästöt

 Vähennetään lämpöenergian ominaiskulutusta 11
% vuoden 1996 tasosta vuoteen 2010 mennessä.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Ennakoidaan ja ohjelmoidaan kunnossapito.

Asuinalueet
 Uusien tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa
kiinnitetään huomiota esteettömyyteen, hyvään
saavutettavuuteen, rakennusten
monikäyttöisyyteen ja elinkaaritalouteen.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Otetaan huomioon rakennusten
ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren
ajalla, sekä kehitetään tältä pohjalta edelleen
hankintakriteerejä.

TURKU ENERGIA
Kasvihuonekaasupäästöt

 Kehitetään ympäristöystävällisiä
energiantuotantovaihtoehtoja
 Vähennetään energian ja veden kulutusta
katselmoimalla omia toimisto- ja tuotantolaitoksia
 Vähennetään yhtiön kuljetuskalustoon liittyviä
ympäristövaikutuksia.
 Hyödynnetään Topinojan kaatopaikkakaasuja
lämpöenergiaksi.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Huomioidaan ympäristöllisesti arvokkaat alueet
uusia energianjakeluverkkoja suunniteltaessa
 Lisätään yhteistyötä sidosryhmien kanssa
(ympäristöviranomaiset, asukasyhdistykset yms).

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Turku Energiassa on määritelty  ja käytössä
työhyvinvointistrategia, joka pitää sisällään sekä
työntekijöiden henkisen että fyysisen hyvinvoinnin
(osaamisen ylläpito ja hyvä esimiestyöskentely
ilmapiiriasioineen sisältyvät myös tähän)

Asuinalueet
 Vähennetään öljyvahinkoriskejä
 Lisätään viihtyvyyttä asuinympäristössä esim.
sähkönjakelukaappeja maisemoimalla

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Energiansäästöneuvontaa jatketaan asiakkaille ja
sidosryhmille.
 Ulkoista ja sisäistä ympäristötiedottamista
jatketaan
 Säännölliset yhtiön sisäiset ja ulkoiset arvioinnit

Elinkeinorakenne
 Turku Energian yhteiskuntavastuuseen liittyy
toimitusvarmuus sähkön ja lämmön jakelussa.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Selkeytetään hankintamenettelyjä ottamalla
huomioon ympäristönäkökohdat (mm.
hyväksyttyjen  toimittajien luettelo).
 Lisätään sähköpostilaskutusta.

TURUN SATAMA
Kasvihuonekaasupäästöt

 Vähennetään energian kulutusta sataman
kiinteistöissä ja ajoneuvoissa.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Ennakoidaan ja vähennetään osittaisesta
sataman rakentamisesta, toiminnasta ja
kunnossapidosta sekä ruoppauksesta ja
läjityksestä aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Asuinalueet
 Ennakoidaan ja vähennetään osittaisesta
sataman rakentamisesta, toiminnasta ja
kunnossapidosta sekä ruoppauksesta ja
läjityksestä aiheutuvia ympäristöhaittoja.
 Seurataan vesistövaikutuksia, ilmapäästöjä ja
melua sekä toteutetaan tarpeelliset
vähentämisohjelmat yhteistyössä satama-
alueella toimivien eri sidosryhmien kanssa.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Lisätään henkilöstön ympäristötietoisuutta
ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi
oman työn yhteydessä.

Elinkeinorakenne
 Sataman toiminnalla ja kehittämisellä pyritään
vahvistamaan monipuolista elinkeinorakennetta.
 Sataman strategian mukaisesti Turun Satama on
määrätietoisesti kehittämässä talousalueestaan
kansainvälisesti merkittävää logistista keskusta.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Kehitetään hankintamenettelyjä ottamalla
huomioon ympäristönäkökohdat.
 Ennakoidaan ja vähennetään sataman
rakentamisesta, toiminnasta ja kunnossapidosta
sekä ruoppauksesta ja läjityksestä aiheutuvia
ympäristöhaittoja.
 Laaditaan kattava ja toimiva jätehuolto, joka
kannustaa ympäristöystävällisiin toimintatapoihin.

TURUN VESILAITOS
Kasvihuonekaasupäästöt

 Jätteen lajittelua, kierrätystä ja energiana
hyödyntämistä seurataan ja tehostetaan
soveltamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Asuinalueet
 Talousveden laatu paitsi täyttää STM:n laatunormit
on lisäksi kuluttajan aistimana hyvää (kirkkaus ja
hajuttomuus).
 Seudullinen vedenhankinta toteutetaan vuoteen
2009 mennessä.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Vesijohtoverkoston vuotojen määrää vähennetään.
Tavoitteena on enintään 19 % vuotovesimäärä.
 Viemäriverkoston ylivuotojen määrää vähennetään
vuosittain.
 Vesilaitos edistää vesihuoltolain edellyttämää
kiinteistökohtaista erillisviemäröintiä mm.
opastamalla kuluttajia. Vuonna 2007 määrätään
sekaviemäröintimaksu kiinteistöille, jotka ovat
hulevesiverkoston piirissä mutta johtavat
hulevedet jätevesiviemäriin.
 Jätevedenpuhdistuksessa täytetään nykyiselle
puhdistamolle asetetut väliaikaiset ehdot, ja
seudullinen uusi puhdistamo on käytössä 2009
mennessä.

--  Liitteet
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YMPÄRISTÖ- JA
KAAVOITUSVIRASTO
Kasvihuonekaasupäästöt

 Eheytetään kaupunkirakennetta ja minimoidaan
liikennetarvetta seudullisessa ja kunnallisessa
maankäytön suunnittelussa.
 Kannustetaan joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen käyttöä liikennepoliittisin keinoin.

Luonto ja kulttuuriympäristö
 Kartoitetaan luonnon arvot yleis- ja
asemakaavatasolla.
 Suojellaan maisemakokonaisuuksia.
 Lisätään viherkäytäviä kaavoituksessa.
 Tuotetaan tietoa luontoarvoista, jotka huomioi-
daan kaavoituksessa lain edellyttämällä tavalla.
 Lisätään ympäristökasvatusta ja -koulutusta.

Kuntalaiset ja aluetyö
 Tehostetaan vuorovaikutteista aluesuunnittelua
esimerkiksi kaavakävelyillä.
 Lisätään ympäristöneuvontaa ja -valistusta, kuten
yleisötilaisuuksia ja luontoretkiä.
 Kehitetään kaavoitusta ja suunnittelua koskevan
informaation jakamista kuntalaisille.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta
 Huolehditaan monipuolisesta tonttitarjonnasta.
 Pyritään heikoimman lenkin periaatteeseen
kaupunkisuunnittelussa, jotta yhteisön heikoinkin
jäsen pystyy toimimaan asuinympäristössään.
 Ylläpidetään ja kehitetään tasapainoista
aluerakennetta ja alueellista palvelurakennetta.
 Ylläpidetään ja kehitetään toimivaa
joukkoliikennettä.
 Ylläpidetään ja kehitetään liikuntapaikkoja ja
reittejä.

Asuinalueet
 Varmistetaan huolellinen detaljisuunnittelu
aluesuunnittelussa.
 Varmistetaan, että yleisten alueiden
suunnittelussa, julkisissa ulkotiloissa ja
rakennussuunnittelussa noudatetaan
esteettömän ympäristön rakentamisesta
annettuja määräyksiä.
 Huolellisella asemakaavasuunnittelulla taataan
helppokulkuisen ympäristön rakentaminen.
 Rakennusvalvonta kannustaa esteettömään
rakentamiseen yli säännösten vähimmäistason.

Oppimis- ja kehittämisprosessit
 Ympäristövalistusta ja -neuvontaa lisätään.
 Tiedottaminen hallinnosta, osallistumisesta,
päätöksistä ym. tehdään selkeämmäksi.

Elinkeinorakenne
 Turvataan riittävän monipuolinen ja alueellisesti
kattava tonttitarjonta.
 Mahdollistetaan olevan rakennuskannan
korjaukset.
 Inventoidaan ja tutkitaan olevien alueiden ja tilojen
käyttömahdollisuuksia.

Tuotanto- ja kulutustavat
 Tehostetaan ympäristöasioiden huomioimista ja
oikeaa mitoittamista kaupungin
rakennushankkeissa.
 Tuetaan kierrätystä kaupungin organisaatiossa.
 Joukkoliikenteen bussikalustossa siirrytään
osalla linjoista Euro II normit täyttävästä
kalustosta Euro III normit täyttävään kalustoon.
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YLEISTÄ KEHITYSTÄ
KUVAAVAT INDIKAATTORIT

Ekologinen jalanjälki
Tarkastelujakso: joka 4.vuosi
Yksikkö: ekologisesti tuottava maa-ala (ha) /as
Kuvaa ihmisen aineellista riippuvuutta luonnosta ja
helpottaa yhteiskunnan ekologisten rajoitusten ym-
märtämistä. Ekologisella jalanjäljellä mitataan kulu-
tuksen suoraan tai välillisesti vaatimaa maa-alaa riip-
pumatta siitä, missä päin maapalloa alue sijaitsee.
Ekologinen jalanjälki kertoo montako hehtaaria eko-
logisesti tuottavaa maata tarvitaan tuottamaan väes-
tön tarvitsema ruoka, kulutushyödykkeet ja energia
sekä palauttamaan takaisin luontoon väestön tuotta-
mat päästöt ja jätteet.

 Luku lasketaan ekologisen jalanjäljen laskentaa
varten kehitetyllä ohjelmalla.

Kasvihuonekaasupäästöt
Tarkastelujakso: joka 4. vuosi
Yksikkö: CO2-ekvivalentti tn/as/v
Kuvaa paikallista vaikutusta maailmanlaajuiseen il-
mastonmuutokseen. Kasvihuonekaasupäästöjen
määrä mittaa yhdyskunnan vaikutusta maapallon il-
mastojärjestelmään ja siten myös yhdyskunnan vas-
tuullisuutta globaalissa ympäristöongelmassa. Tulos-
ta voidaan verrata keskimääräisesti hyväksyttävään
asukaskohtaiseen päästötasoon.

 Päästöt lasketaan kasvihuonekaasujen
päästölaskentaa varten kehitetyllä ohjelmalla.
 EU:n, Pohjoismaiden ja Urban Audit
indikaattorikokoelmissa

Asukastyytyväisyys
Tarkastelujakso: joka 4.vuosi
Yksikkö: kyselystä laskettu indeksi
Kuvaa asukkaiden yleistä tyytyväisyyttä asuinkaupun-
kiinsa. Indeksi koostuu useammasta eri osatekijöis-
tä, jotka ovat tyytyväisyys asumiseen, luonnonympä-
ristöön, rakennettuun ympäristöön, terveyspalveluihin,
sosiaalipalveluihin, kulttuuripalveluihin, vapaa-ajan-
palveluihin, kouluihin sekä julkiseen liikenteeseen.

 Tiedot hankitaan otantapohjaisella
asukaskyselyllä.
 EU:n indikaattorikokoelmissa

MAANKÄYTÖN JA KAUPUNKI-
RAKENTEEN KESTÄVYYS

Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten
ja asuntojen osuudet sekä asemakaava-alueen
osuus koko maa-alasta
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: %
Kuvaa taajama-alueen rakenteellista muutosta pyrittäes-
sä kestävän kehityksen mukaiseen tiiviiseen ja eheään
kaupunkirakenteeseen. Kuvaa myös väestön keskittymis-
tä taajamiin.

 Tiedot kaupunkien tilastoista
 EU:n indikaattorikokoelmissa

Virkistys- ja suojelualueiden osuus asemakaava-
alueella
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: %
Kuvaa maankäytön tehokkuutta ja kehityssuuntaa sekä
alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

 Tiedot saadaan kaupunkien tilastoista.
 EU:n, Pohjoismaiden ja Urban Audit
indikaattorikokoelmissa

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus
kaupungin koko maa-alasta
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: %
Kuvaa pyrkimystä säilyttää ja vaalia luonnonarvoja ja eko-
logisesti merkittäviä alueita sekä luonnon monimuotoi-
suuden turvaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä.

 Tiedot saadaan kaupunkien tilastoista.
 EU:n, Pohjoismaiden, Urban Audit ja kansallisessa
indikaattorikokoelmissa

Palveluiden saavutettavuus
 viheralueet
 julkinen terveydenhuolto
 päiväkodit
 julkinen liikenne, bussipysäkit
 koulut, peruskoulu luokat 1-6
 päivittäistavarakaupat
 jätehuolto, hyötyjätepisteet
 kirjastot, kirjastoauton pysäkit

Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: 300 m ja 700 m etäisyydellä ko. palveluista asuvien
asukkaiden %-osuus
Kuvaa yhdyskunnan rakennetta, peruspalvelujen ja viher-
alueiden saavutettavuutta sekä asukkaiden liikkumistar-
vetta. Eurooppalaisessa arvioinnissa käytetyn 300 met-
rin etäisyyden lisäksi Suomen oloissa on tarpeen tarkas-
tella myös pitempää etäisyyttä. 700 metrin etäisyys on
käytössä mm. Turun seudun yhteisissä indikaattoreis-
sa.

 Tiedot lasketaan kaupunkien tilastoista paikkatieto-
ohjelmaa hyväksikäyttäen.
 EU:n, Pohjoismaiden, Urban Audit
indikaattorikokoelmat

Liite 2. Indikaattorit ja niiden kuvaukset
   Ekologisen kestävyyden indikaattorit /
   kuutoskaupunkien yhteiset indikaattorit

--  Liitteet
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TOIMINNAN KUORMITUS JA
EKOTEHOKKUUS

Yhdyskunnan sähkön kulutus
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: kWh/as/vuosi
Kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja ener-
giatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulu-
tusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.

 Tiedot Adato energian sähkönkulutustilastoista.
 Urban Audit indikaattorikokoelmassa

Yhdyskunnan veden kulutus
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: l/as/vrk
Kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja eko-
tehokkuutta sekä välillisesti myös veden puhdistuk-
sesta, jakelusta, kuljetuksesta jne. aiheutuvia ympä-
ristövaikutuksia.

 Tiedot saadaan vesilaitosten tilastoista.
 Urban Audit indikaattorikokoelmassa

Kaukolämpöön liittyneiden asukkaiden osuus
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: %
Kuvaa keskitetyn energiatuotannon kehittymistä sekä
välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuh-
tauspäästöjen määrää.

 Tiedot saadaan energialaitosten tilastoista.

Sähkön ominaiskulutus kaupungin
omistamissa toimitilarakennuksissa
rakennustyypeittäin
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: kWh/r-m3

Kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja ener-
giatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulu-
tusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.

 Tiedot saadaan Kuntaliiton tilastoista.

Lämmön ominaiskulutus kaupungin
omistamissa toimitilarakennuksissa
rakennustyypeittäin
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: kWh/r-m3

Kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja ener-
giatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulu-
tusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.

 Tiedot saadaan Kuntaliiton tilastoista.

Veden ominaiskulutus kaupungin
omistamissa toimitilarakennuksissa
rakennustyypeittäin
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: l/r-m3

Kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja ekote-
hokkuutta sekä välillisesti myös veden puhdistukses-
ta, jakelusta, kuljetuksesta jne. aiheutuvia ympäristö-
vaikutuksia.

 Tiedot saadaan Kuntaliiton tilastoista.

Yhdyskunnan ilmanlaatu
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: EU:n raja-arvojen ylitysten lukumäärä ja eri ilman-
laatuluokissa olevien päivien lukumäärä kansallisen indeksin
mukaisesti tarkasteltuna asuinalueella ja keskustassa
Kuvaa hengitysilman laatua ja ilmanlaadun vaikutusta tervey-
teen, luontoon ja elinympäristön viihtyisyyteen. Raja-arvotar-
kastelu mahdollistaa vertailun eurooppalaisten kaupunkien
kanssa ja indeksitarkastelu valtakunnallisen ja paikallisen ver-
tailun. Ilmanlaatuindeksi on mittaustuloksista laskettava luku,
joka perustuu eri epäpuhtauksien pitoisuuksien vertaamiseen
kansallisiin ohjearvoihin. Indeksin mukaisia ilmanlaatuluokkia
on viisi.

 Tiedot saadaan kaupunkien ilmanlaadun
seurannasta.
 EU:n indikaattorikokoelmassa

Yhdyskunnan jätevesikuormitus
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: fosfori-, typpi- ja BHK-kuormitus g/as/v
Kuvaa yhdyskunnan vesistökuormitusta ja vaikutusta
rehevöitymiskehitykseen.

 Tiedot saadaan jätevedenpuhdistamojen
tilastoista.
 Pohjoismaisessa ja kansallisessa
indikaattorikokoelmassa

Jätteen käsittelypaikalle loppusijoitettavan
yhdyskuntajätteen määrä
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: kg/as/v
Kuvaa yhteiskunnan kulutuskäyttäytymistä ja tuotan-
torakennetta sekä välillisesti jätteistä aiheutuvia ym-
päristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja, kaatopaikkojen
kasvavaa tilantarvetta ja ilmastonmuutoksen kiihty-
mistä.

 Tiedot saadaan jätelaitosten tilastoista.
 Urban Audit, Pohjoismaisessa ja kansallisessa
indikaattorikokoelmassa

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste
 biojäte
 paperi
 pahvi
 keräyskartonki

Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: kg/as/v
Kuvaa kaupunkilaisten ympäristöasenteita ja kulutus-
käyttäytymistä sekä osittain myös yhdyskuntajätteen
hyödyntämistä koskevan valtakunnallisen tavoitteen
toteutumista.

 Tiedot kerätään eri tietolähteistä.
 Urban Audit ja kansallisessa
indikaattorikokoelmassa
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LIIKKUMISEN TEHOKKUUS

Kulkumuotojakauma
Tarkastelujakso: joka 4.vuosi
Yksikkö: henkilöliikenteen matkojen (työmatkat, koulu-, pal-
velu- ja asiointimatkat) jakautuminen eri kulkumuodoille (kevyt
liikenne, joukkoliikenne, henkilöautoliikenne, muu kulkutapa)/
asukas/vrk
Kuvaa kunnan liikennepolitiikan painotuksia, liiken-
nejärjestelmän tehokkuutta, joukkoliikenteen toimi-
vuutta ja palvelutasoa,  paikallisliikenteen aiheutta-
mia ympäristövaikutuksia ja asukkaiden ympäristö-
vastuullisuutta.

 Tiedot kerätään erillisellä kyselytutkimuksella.
 Urban Audit ja Pohjoismainen
indikaattorikokoelma

Autoistuminen
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: henkilöautojen määrä/1000 as
Kuvaa liikenteen aiheuttamaa tilantarvetta, päästöjä ja
melua. Autoistuminen kertoo myös maankäytön suun-
nittelusta, palvelujen saavutettavuudesta ja joukkolii-
kenteen tarpeesta.

 Tiedot saatavissa Autoliiton tilastoista.
 Urban Audit ja kansallisessa
indikaattorikokoelmassa

Julkisen liikenteen matkustajamäärä
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: matkustajamäärä/as/vrk
Kuvaa kaupunkilaisten liikkumistapaa ja toisaalta
myös joukkoliikenteen toimivuutta.

 Tiedot saatavissa liikennöitsijöiden tilastoista.

Kevyen liikenteen verkon pituus
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: km/as
Kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä liik-
kumista. Kattava kevyen liikenteen verkko mahdollis-
taa kulkumuodon valinnan.

 Tiedot saadaan kaupunkien tilastoista.

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
KULUTUS JA
YMPÄRISTÖVALISTUS

Paperin kulutus kaupungin virastoissa ja
laitoksissa
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: A4-kopiopaperiarkkien määrä /työntekijä
Kuvaa työntekijöiden paperinkulutusta sekä kulutus-
käyttäytymisen ympäristövastuullisuutta.

 Tiedot saadaan kaupunkien tilastoista.

Ympäristönäkökohdat huomioivat kaupungin
hankinnat
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: ympäristökriteerit sisältävät päätökset milj. euroa /
koko kaupungin keskitetyt hankintapäätökset milj.euroa
Kuvaa kaupungin panostusta ympäristönäkökohtien
huomioon ottamiseksi hankintoja tehdessä.

 Tiedot saadaan kaupunkien tilastoista.

Vihreä lippu -koulut ja -päiväkodit
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: lukumäärä
Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien valtakunnalli-
nen ympäristökasvatusohjelma ja ympäristömerkki.
Kuvaa panostusta ympäristökasvatukseen pyrittäes-
sä kohti kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa.

 Tiedot saadaan kaupunkien tilastoista.

Kaupungin järjestämään
ympäristökasvatukseen osallistuminen
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: osallistuneiden määrä/as
Kuvaa kaupungin panostusta ympäristökasvatuk-
seen.

 Tiedot kerätään kaupunkien tilastoista.

--  Liitteet
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TOTEUTUNUT
RAHANKÄYTTÖ

Ympäristökulujen  ja - tuottojen
kokonaissumma, ympäristöinvestoinnit
Tarkastelujakso: tilikausi
Yksikkö: 1000 €

Ympäristökulut
Ympäristökulujen kokonaissumma muodostuu tilikau-
delle jaksotetuista ympäristömenoista. Ympäristöme-
no määritellään ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheu-
tuneeksi menoksi. Ympäristömeno aiheutuu toiminnas-
ta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai
ennaltaehkäistä, vähentää tai korjata ympäristöhaittoja,
parantaa tulevaa luonnonsuojelun tasoa ja edistää luon-
nonvarojen kestävää käyttöä.

Ympäristötuotot
Ympäristötuottojen kokonaissumma muodostuu tilikau-
delle jaksotetuista ympäristötuloista. Kunta voi saada
ympäristömenojen vastineeksi ympäristötuloja. Näitä
ovat esimerkiksi jätehuolto- ja jätevesimaksut, pilaan-
tuneiden maiden kunnostukseen saadut avustukset,
ympäristöinvestointien rahoitusosuudet ja avustukset,
ym. ympäristötulot.

Ympäristöinvestoinnit
(aktivoitujen ympäristömenojen
kokonaissumma)
Ympäristöinvestointi on meno, joka syntyy hyödykkeiden
tuottamiseksi, ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemisek-
si, vähentämiseksi tai korjaamiseksi, tulevan ympäris-
tönsuojelutason parantamiseksi ja luonnon varojen kes-
tävän käytön edistämiseksi hankitusta hyödykkeestä. Li-
säksi investoinnin eli hankitun hyödykkeen odotetaan
tuottavan tuloa tai se on tarkoitettu käytettäväksi tuotan-
totekijänä kunnan hyödyke- ja palvelutuotannossa jat-
kuvasti usean tilikauden ajan.

Ympäristökulut, -tuotot ja -investoinnit esitetään yleis-
eurooppalaisen ympäristönsuojelulaitteistojen ja raken-
teiden tilastoluokituksen mukaisesti soveltuvin osin:

- ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
- jätevesien käsittely
- jätehuolto
- maaperän ja pohjaveden suojelu
- melun ja tärinän torjunta
- luonnonsuojelu ja maisemansuojelu
- muut ympäristönsuojelutoimenpiteet

 Yleiseurooppalainen ympäristönsuojelu-
laitteistojen ja rakenteiden tilastoluokitus
 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje

Ympäristövastuu ja ehdollinen ympäristövelka
Tarkastelujakso: tilikausi
Yksikkö: 1000 €
Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa ole-
va velvoite, jolla on todennäköisesti tulevaisuudessa me-
noja lisäävä vaikutus. Ehdollinen ympäristövelka on ym-
päristöön liittyvä mahdollinen velvoite sekä olemassa

oleva velvoite, jonka täyttäminen ei todennäköisesti ai-
heuta kustannuksia ja jonka suuruutta ei voida luonte-
vasti arvioida.

 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje

Ympäristökulut kunnan toimintakuluista ja
ympäristökulut
Tarkastelujakso: tilikausi
Yksikkö: % ja € /as
Kuvaa kunnan ympäristönsuojelutoiminnan kulujen
osuutta kunnan toimintakuluista sekä ympäristökuluja
suhteessa asukaslukuun.

Ympäristötuotot kunnan toimintatuotoista ja
ympäristötuotot suhteessa asukaslukuun
Tarkastelujakso: tilikausi
Yksikkö: % ja € /as
Kuvaa kunnan ympäristönsuojelutoiminnan tuottojen
osuutta kunnan toimintatuotoista sekä ympäristötuottoja
suhteessa asukaslukuun.

Ympäristöinvestoinnit kunnan
käyttöomaisuusinvestoinneista ja
ympäristöinvestoinnit suhteessa asukaslukuun
Tarkastelujakso: tilikausi
Yksikkö: % ja € /as
Kuvaa kunnan ympäristöinvestointien osuutta kunnan
käyttöomaisuusinvestoinneista sekä ympäristöinvestoin-
teja suhteessa asukaslukuun.

KAUPUNGIN
YMPÄRISTÖTOIMINNAN
HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN
KAUTTA SAATU
LASKENNALLINEN HYÖTY
Ekotehokkuutta parantava toiminta
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: 1000 €
Kuvaa esim. toimintayksikön materiaali- ja energiavirto-
jen hallintaa, joka tähtää välillisesti kunnan negatiivisten
ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Ympäristövaikutusten hallinta
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: 1000 €
Kuvaa esim. toimintayksikön toimintatapojen ja materi-
aalivirtojen hallintaa, joka tähtää välittömästi kunnan ne-
gatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Hallinnolliset toimenpiteet
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: 1000 €
Kuvaa esim. toimintayksikön tutkimuksen ja kehityksen
kautta syntyneitä uusia ympäristöteknologiahankkeita,
jotka tuovat ympäristöliiketoimintatuottoja kunnalle tai hal-
linnollisia toimenpiteitä, joilla sitoudutaan tukemaan ym-
päristöliiketoiminnan kehittämistä.

Ympäristötoiminnan taloudelliset tunnusluvut /
kuutoskaupunkien yhteiset indikaattorit



33

KOKONAISVALTAINEN
ELÄMÄNHALLINTA

Hyvinvointipuutteiden kasautumisen kehitys
Tarkastelujakso: joka 4. vuosi
Kuvaa hyvinvointipuutteiden keskinäisiä yhteyksiä ja
kasautumista. Hyvinvointipuutteilla on taipumusta ka-
sautua, joka mielletään huono-osaisuudeksi ja liite-
tään yleisimmin syrjäytymisen käsitteeseen, jolla vii-
tataan hyvinvointipuutteiden kasautumisen prosessi-
maiseen luonteeseen. Kasautumistarkastelussa
saadaan selville miten hyvinvointivajeet tosiasiallises-
ti kuormittavat samoja henkilöitä ja mikä on muutos-
ten suunta. Turun hyvinvointitutkimuksissa on tarkas-
telu rajattu kuuteen osatekijään, jotka edustavat ob-
jektiivisesti määriteltyjä puutetiloja: pienituloisuus,
epävakaa työmarkkina-asema, sairaus, ahtaasti asu-
va, ei luottamuksellista ihmissuhdetta, poliittisesti
passiivinen.

 Tiedot tutkimuksesta Hyvinvointi Turussa (Jarkko
Rasinkangas)

Vointinsa erittäin tai melko hyväksi kokevat
7-14 -vuotiaat
Tarkastelujakso:
Yksikkö: lkm, %
Tarkempi kuvaus myöhemmin.

 Tiedot Turun palvelukuvatutkimuksesta

Huostaanottojen määrä
Tarkastelujakso: vuosittain
(tiedot saatavissa kuukausittain)
Yksikkö: lkm
Kuvaa lastensuojelulain 16 §:n ja 17 §:n mukaisia
viranhaltijoiden päätöksiin ja sosiaalilautakunnan
päätöksiin perustuvia huostaanottoja.

 Tiedot saatavissa sosiaalikeskuksesta.

Nuorten työttömyys, alle 25 -vuotiaiden
työttömyysaste
Tarkastelujakso: vuosittain
 (tiedot saatavissa kuukausittain)
Yksikkö: %
Kuvaa alle 25-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutta
Turun työvoimasta.

 Tieto saatavissa Varsinais-Suomen
työllisyyskatsauksesta, TE-keskus

Kotona asuvien vanhusten määrä; alle 75 -
vuotiaat selviytyvät omassa kodissaan
palvelujen tukemana
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: %
Tarkempi kuvaus myöhemmin.

 Tieto saatavissa sosiaalikeskuksesta.

TALOUDELLINEN
TURVALLISUUS

Työttömyysaste Turussa
Tarkastelujakso: vuosittain
(tiedot saatavissa kuukausittain)
Yksikkö: %
Kuvaa työttömien prosenttiosuutta Turun työvoimas-
ta.

 Tiedot saatavissa Turun työvoimatoimistosta,
lähteenä Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus.

Toimeentulotukea saavien osuus Turun
asukkaista
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: %
Kuvaa toimeentulotukea saavien osuutta asukasmää-
rästä.

 Tiedot saatavissa Turun sosiaalikeskuksesta.

YLEINEN TURVALLISUUS

Poliisin tietoon tulleet rikokset (henkeen ja
omaisuuteen kohdistuvat rikokset)
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: lkm
Selvittelyn alla saako tilastoa Turun osalta erikseen.

Henkilövahinkoihin johtaneet
tieliikenneonnettomuudet
Tarkastelujakso: vuosittain
Yksikkö: lkm
Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuu-
det Turun kaupungissa.

 Tiedot saatavissa Tilastokeskuksen
liikennetilastoista.

Kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukemista kuvaavat
indikaattorit /Turku

--  Liitteet
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Kestävän kehityksen toimikunta:
Pentti Sokajärvi, tkn pj. kaupunginhallitus
Mika Helva, tkn vara-pj. kaupunginhallitus
Rauno Artesola, tkn jäsen, kaupunginhallitus
Jaana Kujanen, tkn jäsen, ympäristö- ja kaavoituslautakunta
Eeva Siivonen, tkn jäsen, sosiaalilautakunta
Ossi Niininen, tkn jäsen, sosiaalikeskus
Olli A. Manni, tkn jäsen, kaupunginkanslia
Matti Wendelin, tkn jäsen, kaupunginkanslia
Pekka Salminen (31.12.2003 asti), tkn jäsen, ymp.tsto
Helena Pakkala, tkn jäsen, esittelijä, ympäristönsuojelutsto
Jaana Itälä-Laine, tkn asiantuntija, V-S Agendatoimisto
Johanna Korpikoski-Kaarela, tkn asiantuntija, sihteeri,
kaupunginkanslia

Hallintokuntien kestävän kehityksen
työryhmät
Aluepelastuslaitos
Pertti Soininvaara, tekninen päällikkö

Ammatti-instituutti
Sirpa Ratilainen, koulutusvastaava,
sirpa.ratilainen@turkuai.fi
Pia Lagercrantz, kehitysjohtaja
Arja Nieminen, tuntiopettaja
Hannu Isomaa, materiaali- ja palveluesimies

Ammattikorkeakoulu
Sirpa Halonen, koulutuspäällikkö,
sirpa.halonen@turkuamk.fi
Ilpo Penttinen, vs. aikuiskoulutuspäällikkö
Johanna Teräs, laskentasihteeri
Kaj Asteljoki, pt. tuntiopettaja

Kaupunginkanslia
Johanna Korpikoski-Kaarela, taloushallinon palvelukes-
kuksen päällikö, johanna.korpikoski-kaarela@turku.fi
Rauli Koskenoja, painatuspäällikkö
Kalervo Larmo, virastopalvelupäällikkö
Pentti Taskinen, asianhallintapäällikkö
Liisa Lemmetyinen, matkailusuunnittelija
Irja Mäki, kotitalousneuvoja
Tuula-Marja Kosonen, hankintasuunnittelija

Kiinteistölaitos
Jaakko Rintanen, toimistoinsinööri,
jaakko.rintanen@turku.fi
Lauri Laine, viheraluepäällikkö
Juha Mäkitalo, metsänhoitaja
Mika Rajala, arkkitehti

Kulttuuritoimi
Auli Kainulainen, hallintopäällikkö, kulttuuritoimen kanslia,
auli.kainulainen@turku.fi
Seija Tölkkö, hallintopäällikkö, teatteri
Tarja Nikander, kirjastotoimen apulaisjohtaja, kirjasto
Maarit Talamo-Kemiläinen, intendentti, museo

Liikuntavirasto
Aarni Mertala, vs. liikuntasuunnittelija,
aarni.mertala@turku.fi
Markku Vanne, työnjohtaja
Asko Kalanoja, uimalaitosten johtaja
Jaana Siekkinen, toimistosihteeri
Kaija Ahola, kirjanpitäjä

Nuorisoasiainkeskus
Virpi Sandvik, nuorisosihteeri, virpi.sandvik@turku.fi
Jyri Paajanen, kunnossapitovastaava
Ana Kuusisto, ohjaaja
Reijo Kangasniemi, ohjaaja
Tara Puhakka, nuoriso-ohjaaja
Ari Viitanen, ohjaaja

Opetustoimi
Sanna Hovi, ruokapalvelupäällikkö, sanna.hovi@turku.fi
Pasi Uusinarkaus, lehtori
Pirkko Koskela, lehtori
Siri Viitamäki, luokanopettaja
Aija Repo, suunnittelija

Revisiotoimisto
Kari Koivuluhta, vs. kaupunginreviisori,
kari.koivuluhta@turku.fi
Mirja Teuro, tarkastussihteeri
Paula Laitonen, toimistosihteeri

Sosiaalikeskus
Päivi Syrjänen, suunnittelija, paivi.syrjanen@turku.fi
Riikka Leino, nuorten vastaanottokodin johtaja
Satu Puhakka-Nuolemo, päiväkodinjohtaja
Marja-Liisa Wilenius, vanhainkodin johtaja

Tekniset Palvelut
Jukka Alari, projektipäällikkö, jukka.alari@turku.fi
Eeva Kaskimäki, lippukassanhoitaja
Pekka T. Louhi, rakennusmestari
Teija Ravea-Unkuri, kehitysinsinööri
Susanna Vanhatalo, laskentasihteeri

Terveystoimi
Turjo Jaakkola, projektityöntekijä, turjo.jaakkola@turku.fi
Jukka Juvonen, tulosaluejohtaja
Pirjo-Riitta Liuksila, aluejohtaja
Pentti Janatuinen, johtava hygieenikko
Anja Vannes, hallintoylihoitaja
Ari Mäkinen, talouspäällikkö
Pirjo Haapakoski, ylihoitaja

Tilalaitos
Jarmo Love, kiinteistön ylläpitoinsinööri,
jarmo.love@turku.fi
Atte Kajanen,

Turku Energia
Minna Niemelä, yhteiskuntavastuuassistentti,
hallintopalvelut, minna.niemela@turkuenergia.fi
Tiina Aho, henkilöstöpäällikkö, hallintopalvelut
Petri Jokela, maastosuunnittelija, sähköverkot
Paula Kumpula, markkinointisuunnittelija, sähkön myynti
Jari Lahtinen, asennuspäällikkö, tuotantopalvelut
Matti Nupponen, johtaja, tuotantopalvelut
Harri Salminen, käyttöpäällikkö, sähköverkot
Ilkka Syrjälä, Lämmön hankintapäällikkö, kaukolämpö
Vesa Vaskikari, johtaja, urakointipalvelut

Turun Satama
Markku Alahäme, kehitysinsinööri/laatupäällikkö,
markku.alahame@turku.fi

Turun vesilaitos
Jukka Sandelin, asiakaspalveluinsinööri,
jukka.sandelin@turku.fi
Terttu Mäkinen, taloussuunnittelija
Ritva-Liisa Mäkinen, kemisti (eläk. vuoden 2005 alusta)
Pirkko Pajakko, laatupäällikkö

Ympäristö ja kaavoitus
Olli-Pekka Mäki, ympäristönsuojelusuunnittelija,
ympäristönsuojelutoimisto, olli-pekka.maki@turku.fi
Erkki Airaksinen, joukkoliikennejohtaja,
joukkoliikennetoimisto
Liisa Mainela, tiedottaja, hallintotoimisto
Jaana Nieminen, va. projektityöntekijä, yleiskaavatoimisto
Iina Paasikivi, kaavoitusarkkitehti, asemakaavatoimisto
Seppo Pärnä, va. lupa-arkkitehti, rakennusvalvontatoimisto
Matti Salonen, liikenneinsinööri, suunnittelutoimisto

Liite 3. Kestävän kehityksen toimikunta
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Liite 4. Lähteet
Kestävän kehityksen ohjelman
tekstiosuuksissa on lähteinä käytetty
artikkeleita eri lehdistä ja internetistä sekä
seuraavia teoksia:

Ahvenharju, Sanna (toim.), Täältä kestävyyteen. Paikallisa-
gendaopas. Suomen Kuntaliitto 1997.

Cantell, Hannele (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-
Kustannus 2004.

Koskinen Sanna, Ympäristökasvatuksesta. Vihreä lippu -
kansio. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura 2001.

Niemenmaa, Vivi (toim.), Näkökulmia sosiaaliseen kestävyy-
teen. Suomen kuntaliitto 1999.

Nissinen, Ari, Julkisten hankintojen ympäristöopas. Suomen
ympäristökeskus. Helsinki 2004.

Ojala, Kari, Kestävän yhdyskunnan käsikirja. KL-Kustan-
nus Oy 2000.

Turun lasten ja nuorten hyvinvointipoliittinen ohjelma 2001-
2005.

Turun seutu, Elinkeinostrategia 2004-2010. Turun Seudun
Kehittämiskeskus TAD Centre 2003.

UNCED. YK:n Ympäristö ja kehityskonferenssi Rio de Ja-
neiro 3.-14.6.1992 (Agenda 21 -ohjelma). Ympäristöministe-
riö 1993.

Tutustu myös:
Itä-Turun viheralueohjelma 2002-2011. Turun kaupunki, Kiin-
teistölaitos, Rentukka-hanke. Turun kaupungin painatuskes-
kus 2002.

Ympäristön tila 2000. Turun kaupunki, ympäristönsuojelutoi-
misto 2001.

Kunttu, Panu ja Laine, Jarmo (toim.), Turun pesimälinnuston
muutokset vuosina 1951-2001. Turun kaupungin ympäris-
tönsuojelutoimiston julkaisu 1/2002.

Rasinkagas, Jarkko, Hyvinvointi Turussa. Turkulaisen hy-
vinvoinnin muutosten seuranta vuosina 1995,1999 ja 2003.
Turun kaupungin sosiaalikeskuksen julkaisu nro 1A/2004

Lisätietoja:
   helena.pakkala@turku.fi
   jaana.itala-laine@turku.fi

--  Liitteet
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