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Turun kaupunki ja Siemens Osakeyhtiö solmivat helmikuussa 2012 kolmivuotisen strategisen yhteistyö-
sopimuksen, jonka tulos tämä raportti on. Tutkimus on Turun kaupungissa toteutettavan yhteisen ”Raportti 
kestävien kaupunkialueiden kehityksestä” -tutkimus- ja kehityshankkeen tulos. Tutkimuksen omistaa Turun 
kaupunki, Siemens AG ja sen tytäryhtiöt. Tutkimuksen sisältämien tietojen tarkkuus on pyritty varmistamaan kaikin 
mahdollisin tavoin, mutta Turun kaupunki, Siemens AG ja sen tytäryhtiöt eivät ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta. 
Kaikki tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeus 2015: Turun kaupunki ja Siemens AG
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1 Esipuhe

Tanssiin tarvitaan kaksi -- ja heillä tulisi olla yhteinen intohimo. Vii-
meisen kolmen vuoden aikana olemme keränneet poikkeuksellis-

ta kokemusta kaupungin ja liike-elämän yhteistyöstä. Meillä on ollut 
yhteinen intohimo ja kiinnostuksen kohde: rakentaa parempi tulevai-
suuden kaupunki. 

Kaupunkien kehittäminen on elintärkeää ihmiskunnalle. Hyvä uu-
tinen on, että kykenemme tähän. Useimmat ratkaisut ovat olemassa 
tai pitkälle kehitettyjä. Puutteita on pääosin tiedoissa, yhteistyössä ja 
resursseissa.

Kaupungit eivät ole aina tietoisia liike-elämän kehittämistä uusista 
ratkaisuista. Yhtiöllä puolestaan on ajoittain haasteita ymmärtää, miten 
kaupunkeja lähestytään ja miten kehittää ratkaisuja yhdessä. Molemmat 
osapuolet voivat oppia toisiltaan ja saavuttaa parempia tuloksia.

Kaupunkien kehittäminen ja rakentaminen on pitkäkestoista toimin-
taa. Turun nykyinen strategia tähtää vuoteen 2029. Strategia tähtää 
15 vuoden päähän käyttöönotostaan ja on samalla Turun 800:s synty-
mäpäivä. Tämä on pitkäkestoista. Kaupungit ovat.

Olemme arvostaneet kumppanimme kiinnostusta, osaamista ja si-
toutumista kauas tulevaisuuteen tähtäävään matkaamme. Yhteistyös-
sämme molemmat osapuolet tarjosivat omia resurssejaan, muut kiin-
nostuneet tahot, kuten yliopistot, kutsuttiin myös pöytään ja tulokset 
ovat julkisia. Tarjolla ei ollut taloudellisia pikavoittoja.

Tämän julkaisun tarkoitus on jakaa julkisesti oppimme ja selvitysten 
tulokset. Toivon, että julkaisu kiinnostaa kaikkia, jotka jakavat intohi-
momme kaupunkien kehittämiseen. Toivottavasti rohkaisemme samalla 
muita kaupunkeja ja liike-elämää lähtemään samankaltaisille matkoille.

Siemens-yhteistyötä ovat mahdollistaneet useat eri tahot. Haluaisin 
erityisesti kiittää järjestöjä World Business Council on Sustainable De-
velopment ja ICLEI. Heidän ansiostaan yhteistyö alkoi hyvin. Turussa 
kaupunkikehityksen ohjelma, yliopistot ja monet muut varmistivat hy-
vät tulokset. Kiitos jokaiselle yhteistyössä mukana olleelle taholle. 

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin siemensläisille Espoossa, Münchenis-
sä, Berliinissä ja Lontoossa heidän sitoutuneesta, innostuneesta ja tu-
loksekkaasta työstä kanssamme. 

Aleksi Randell
Turun kaupunginjohtaja
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Tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen asuu - ja haluaa asua – 
kaupungissa, koska siellä ovat  työpaikat, palvelut, harrastukset ja ta-

pahtumat.  Kaupunkien kasvu on toisaalta myös haaste.  Haluamme elää 
kaupungeissa, joissa elämänmakuisen sykkeen lisäksi on tarjolla myös 
vihreä, puhdas ja turvallinen ympäristö. 

Kasvavat  kaupungit tasapainoilevat koko ajan kasvun ja hyvän elämän-
laadun välillä.  Kilpailukykyinen kaupunki syntyy siitä, että asukkaat viih-
tyvät ja yritykset menestyvät.  Tehokkuutta ja joustavuutta on lisättävä 
ympäristöä kuormittamatta.  Uusimmat teknologiat ja älykkäät infrastruk-
tuuriratkaisut ovat avainasemassa, kun kasvavissa kaupungeissa varmis-
tetaan kestävä tulevaisuus.

Siemensille tarjoutui näköalapaikka keskikokoisen kaupungin kehittämi-
seen, haasteisiin ja toimintatapoihin, kun kolme vuotta sitten aloitimme 
strategisen yhteistyön Turun kaupungin kanssa.  Tämän kansainvälisesti 
ainutlaatuisen yhteistyön aikana olemme saaneet tilaisuuden hyödyntää 
koko laajaa teknologiaosaamistamme kaupunkiratkaisujen kehittämisessä. 

Turun kaupungilla on ollut halu miettiä kaupungin kehittämistä perintei-
sistä malleista poiketen.  Yhteistyön kautta Turku lähti rohkeasti ja ennak-
koluulottamasti etsimään uusia ideoita, kokemuksia hyvistä käytännöistä ja 
näkemystä tulevaisuudesta.  Me toimme tähän yhteistyöprojektiin laaja-alai-
sen teknologiaosaamisemme sekä kokemuksemme erilaisista kaupungeista.  

Yhteistyömme Turun kaupungin kanssa on sisältänyt erilaisia tutki-
musprojekteja, joiden tulokset ovat julkisia ja kaikkien muidenkin toimi-
joiden hyödynnettävissä.  Nämä tutkimukset osoittivat sen, että uusien 
teknologioiden mahdollisuudet on huomioitava varhain,  jo suunnittelu-
vaiheessa.  Jälkeenpäin niiden käyttöönotto on vaikeaa ja kallista, ehkä 
mahdotontakin.

Yrityksillä on yleensä kaupunkeja enemmän tietoa viimeisimmistä 
teknologioista ja niiden hyödyntämisestä.  Siksi on aiheellista pohtia, 
miten yksityiset ja julkiset toimjat voivat  tiivistää vuoropuhelua hyvistä 
liiketoimintakäytänöistä tinkimättä.  Tämä strateginen yhteistyö julkisi-
ne tuloksineen on yksi erinomainen esimerkki siitä, että uudet toiminta-
mallit ovat mahdollisia.  

Olen varma, että olemme saavuttaneet molempia osapuolia hyö-
dyttäneitä tuloksia, ratkaisuja ja näkemyksiä.  Olen myös varma, että 
yhteistyömme jatkuu tämän kestoltaan rajallisen projektin jälkeenkin.  
Jaamme myös mielellämme näitä kokemuksia ja oppeja muiden kiinnos-
tuneiden kaupunkien kanssa.

Haluan kiittää lämpimästi Turun kaupunkia erinomaisesta yhteistyöstä 
ja mahdollisuudesta olla mukana kehittämässä edistyksellistä ja hyvin-
voivaa Turkua. Olen varma, että monet projektissa tuotetut kehitysideat 
toteutuvat tulevina vuosina turkulaisten parhaaksi.   

Janne Öhman
Toimitusjohtaja
Siemens Osakeyhtiö
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2 Tiivistelmä 

dioksidipäästöjä, vähennettyä energiankulutusta ja rakennettua uusia 
älykkäitä asuinalueita.

Kumppanuuden tärkeimpiä edellytyksiä on avoimuus osapuolien vä-
lillä ja tiedottamisessa sekä tarkat sopimukset ja hankkeiden huolellinen 
suunnittelu yhteistyönä alusta asti. Suunnitteluun on otettu mukaan 
myös muita sidosryhmiä. Yhteistyön tuloksena on tehty useita tutki-
muksia, ja niiden tulokset ovat julkisesti saatavilla.

Turku ja Siemens ovat laatineet työkalupakin, jota muut kaupungit ja 
yritykset voivat käyttää samankaltaisen yhteistyön tukena. Tämä työ-
kalupakki on ensimmäinen, jossa keskitytään nimenomaan julkisen ja 
yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön.

Turun kaupungin ja Siemensin välisen yhteistyön kantavana ajatukse-
na on ollut parantaa turkulaisten elämänlaatua. Kaikki yhteistyön aikana 
syntyneet ratkaisut ovat omalla tavallaan luomassa parempaa ja kestä-
vämpää kaupunkia.

Turun kaupungin ja Siemensin yhteistyö alkoi vuonna 2011 maailman 
liike-elämän kestävän kehityksen neuvoston (World Business Council 

for Sustainable Development, WBCSD) Urban Infrastructure -ohjelman 
myötä. Ohjelman seurauksena Turku ja Siemens alkoivat suunnitella yh-
teistyötä keskikokoisten kaupunkien kestävän kehityksen edistämiseksi 
ja allekirjoittivat kolmivuotisen strategisen kumppanuussopimuksen 
vuonna 2012. Tämä raportti on yhteenveto näiden kolmen vuoden aika-
na tehdystä yhteistyöstä.

Turun kunnianhimoisena tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöt 
nollaan vuoteen 2040 mennessä. Tähän pyritään kehittämällä kaupun-
gin joukkoliikennettä, energiantuotantoa ja rakennuskantaa kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Siemens auttaa Turkua pyrkimyksissään tuomalla mukaan asiantun-
temuksensa uusimmista teknisistä innovaatioista ja ratkaisuista, esi-
merkiksi sähkölinja-autoista, älykkäästä sähköverkosta ja talotekniikan 
automaatiosta. Näiden ratkaisujen avulla saadaan pienennettyä hiili-
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3 Vaikutukset Turun 
kaupungin kehittämiselle

Aleksi Randell, 
kaupunginjohtaja, 
Turku

 – Turun tavoitteena on olla kiinnostavin kaupunki pohjoisen 
Itämeren alueella vuoteen 2029 mennessä. Kuinka tämä tavoite 
saavutetaan?

Meillä on paljon vahvuuksia, joiden varaan rakentaa: elävä kaupun-
kiympäristö ja rikas historia, aktiivisia yliopistoja ja paljon opiskelijoita, 
monipuolinen talouselämä ja kaunis luonnonympäristö. Tämä ei kui-
tenkaan yksistään riitä, sillä kaupungin kehittäminen tarjoaa jatkuvia 
haasteita. Tällä hetkellä Turussa on meneillään kaupunkielämän renes-
sanssi. Keskusta kasvaa, kun brownfi eld-alueita kehitetään. Asukkaat 
arvostavat tätä kehitystä ja kaupunkimainen elämäntyyli on nouseva 
trendi. Myös Turun taloutta uudistetaan.

 – Mitkä ovat kaupungin hallinnon, asukkaiden ja yritysten roolit 
kaupungin kehittämisessä?

Hyvä kaupunki on elävä, ja kaupungin elinvoimaisuuden lähde ovat 
asukkaat ja heidän toimintansa. Hallintomme haluaa tarjota kaupun-
kilaisille aktiviteettimahdollisuuksia ja älykkäitä palveluja. Kaupun-
gin hallinto ei yksinään voi luoda menestyksekästä kaupunkia, vaan 
tarvitsemme siihen kaikkien sidosryhmien yhteistyötä. Yritykset ovat 
olennainen osa kaupunkia ja niiden näkökulma on tärkeä kaupungin 
menestykselliselle kehittämiselle. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö – 
meidän tapauksessamme erityisesti Siemens-yhteistyö – tuo hyödyllis-
tä tietoa ja auttaa meitä ratkaisemaan kehityksen haasteita parhailla 
mahdollisilla tavoilla.

 – Mitä yritysyhteistyö tarkoittaa käytännössä?
Sillä on monia muotoja ja sitä voidaan soveltaa moniin tarpeisiin. 

Start-up-yritysten tukeminen eroaa huomattavasti monikansallisen 
yrityksen kanssa rakennettavasta investointiyhteistyöstä. Käytännössä 
me teemme näitä molempia ja kaikkea siltä väliltä. Kaiken yhteistyön 
edellytys on yhteinen tahtotila: yritykset ovat kumppaneitamme ja et-
simme yhteisiä kiinnostuksen kohteita.

 – Turku on tehnyt strategista yhteistyötä Siemensin kanssa kolme 
vuotta. Miksi tämä yhteistyö aloitettiin?

Me näimme, kuinka paljon Siemens on panostanut kaupunkien 
kehityksen tutkimukseen maailmanlaajuisesti ja olimme innokkaita 
saamaan osamme tästä tietotaidosta. Halusimme arvioida kaupungin 
kohtaamia haasteita ja saada uusia ratkaisuja yhteistyössä johtavan 
kansainvälisen kumppanin kanssa.

Yhteistyömme alkoi vuonna 2011, jolloin Turku ja Siemens ottivat 
osaa maailman liike-elämän kestävän kehityksen neuvoston (WBCSD) 
Urban Infrastructure -ohjelmaan. Sen yhteydessä huomattiin, että kau-
pungin kehittämishaasteiden analysointi yhdessä hyödytti molempia 
osapuolia.

 – Mitä Turku saavutti Siemensin kanssa tekemällään yhteistyöllä?
Saimme paljon hyödyllisiä asioita: analyyseja, tietoa ja ratkaisumal-

leja. Tiedämme nyt enemmän olemassa olevista ratkaisuista ja laajasta 
kehitystyöstä, jota Siemensin kaltaiset yritykset tekevät.

 – Mitä olette oppineet yhteistyön aikana ja miten se vaikuttaa 
Turun tulevaisuuden visioihin?

Yhteiset tutkimuksemme joukkoliikenneratkaisuista ja kaupunki-
alueiden kehittämisestä ovat opettaneet meille miten yhteenlinkitty-
neitä kaikki kaupungin kehittämistavoitteet ja -ratkaisut ovat. Meillä 
on nyt paremmat työkalut kokonaisvaltaiseen kaupunkisuunnitteluun. 
Minusta tämä näkyy uudessa kaupunkistrategiassa.

 – Myös Turun korkeakoulut ja muut sidosryhmät osallistuivat 
Turku-Siemens-yhteistyöhön. Millaisia mahdollisuuksia tällainen 
laajapohjainen yhteistyö tarjoaa?

Korkeakoulujen osallistuminen projektiin oli itsestäänselvyys heti 
alusta alkaen. Yhteistyön ytimessä oli tiedon tuottaminen ja halusim-
me koko prosessin olevan avoin ja läpinäkyvä. Kaikki tuloksemme ovat 
julkista tietoa.

 – Millaisia neuvoja antaisitte muille kaupungeille ja yrityksille 
tämän kokemuksen perusteella?

Kaupunkien ja yritysten välinen yhteistyö, joka perustuu molempien 
osapuolien intresseihin ja vahvuuksiin, voi olla erittäin inspiroivaa ja 
hyödyllistä. Yhteistyön perustaksi on tärkeää laatia sopimus, perustaa 
ohjausryhmä tai -mekanismi ja toteuttaa konkreettisia hankkeita yleis-
suunnitelman pohjalta.
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Turku on asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen vähentää 
kasvihuonepäästönsä nollaan vuoteen 2040 mennessä. Tämän ta-

voitteen yksityiskohdista voi lukea Turun kestävän energian toimenpide-
ohjelmasta (Sustainable Energy Action Plan) ja kestävän kaupunkiliiken-
teen suunnitelmasta (Sustainable Urban Transport Plan). Tavoitteeseen 
ollaan hyvää vauhtia pääsemässä, sillä 2000-luvun aikana Turku on on-
nistunut vähentämään kasvihuonepäästöjään suhteellisesti enemmän 
kuin muut suuret suomalaiset kaupungit. Kokonaispäästöt ovat vähen-
tyneet 20 % ja päästöt asukasta kohti 25 %.

Tähän tavoitteeseen pyritään sekä suoria päästöjä vähentämällä että 
rakentamalla alueelle hiilinieluja. Aiemmissa raporteissa on määritelty 
mittareita edistyksen seuraamiseksi kaikilla osa-alueilla: liikenteessä, 
kasvihuonekaasupäästöissä, energiatehokkuudessa, uusiutuvan ener-
gian käytön lisäämisessä, julkisissa hankinnoissa, jätteenkäsittelyssä, 
vesihuollossa, luonnon monimuotoisuudessa ja ympäristöasiantunte-
muksessa.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä sekä toisten 
kaupunkien että yritysten kanssa. Tällä tavalla pyritään luomaan inno-
vatiivinen ympäristö uuden teknologian käyttöönotolle ja kehittämään 
julkishallinnon ja yksityisen talouden välisiä toimintatapoja. Turku haluaa 
sekä jakaa omia kokemuksiaan että oppia muilta kaupungeilta verkostoi-
tumalla mm. ICLEI:n kautta.

4 Kestävän kehityksen 
visio Turussa

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsasen mukaan 

kaupungin kehityshankkeet nojaavat aina erilaisiin strategisiin 

linjauksiin, joissa on asetettu keskeiset tavoitteet kehitykselle. 

Kaupunkien kehittämisen keskipisteessä ovat jo lakisääteisesti 

kaupungin asukkaat. Kehityksen onnistumista mitataan 

kasvulla, hyvinvoinnilla ja tyytyväisyydellä sekä kilpailukyvyn 

ja hyvinvoinnin lisääntymisellä. Kaupunki sitouttaa 

yhteistyökumppaninsa kehityshankkeisiin vuoropuhelulla 

ja luomalla yrityksille mahdollisuuksia innovaatioihin 

yhteistyöhankkeissa. Siemens-yhteistyö on erinomainen 

esimerkki kaupungin ja yrityksen välisestä kumppanuudesta. 

Kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan kaikkien 

hankkeiden vaikutusarvioinneissa.
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Ympäristöhaasteet, kuten ilmaston lämpeneminen, luonnonvarojen 
kulutus ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ovat suuria 

haasteita ihmiskunnalle. Yhteistyö eri toimijoiden – valtioiden, yritys-
ten ja muiden yhteisöjen välillä – on välttämätöntä näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi. Yhteistyön avulla luodaan uusia ideoita, suunnitellaan 
integroituja ratkaisuja ja otetaan huomioon hankkeen alusta asti kaikki 
sidosryhmät aina suunnittelijoista loppukäyttäjiin saakka.

Yhteistyötä voi olla sekä horisontaalisella että vertikaalisella tasolla. Ho-
risontaalista yhteistyötä tehdään samankaltaisten kumppaneiden kanssa, 
esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen kuten, ICLEI:n, kautta. Vertikaalis-
ta yhteistyötä tehdään julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja kolmannen 
sektorin kumppanuutena. Esimerkki vertikaalisesta yhteistyöstä on Turun 
ja Siemensin yhteistyö, joka sai alkunsa 2011 Urban Infrastructure -ohjel-
masta, jonka puitteissa Turku ja kuusi yritystä ideoivat yhdessä liikenne-, 
energia ja rakennusratkaisuja. Turku ja Siemens jatkoivat yhteistyötä ja 
allekirjoittivat strategisen kumppanuussopimuksen vuonna 2012. Siitä 
lähtien ne ovat toimineet yhdessä löytääkseen kestäviä ja kokonaisvaltai-
sia ratkaisuja keskikokoisille Itämeren alueen kaupungeille. Prosessissa on 
ollut mukana myös muita sidosryhmiä, esimerkiksi Turun yliopisto.

Yhteistyön perustana ovat luottamus ja avoimuus. Erityisesti vertikaali-
sessa yhteistyössä on tärkeää tuoda ilmi jokaisen mukana olevan osapuo-
len intressit. Yhteistyön myötä saadut tiedot ja tulokset julkaistaan. Kau-
pungin asukkaille tämä antaa varmuuden siitä, että heidän verorahansa 
eivät ole valuneet vastikkeetta yhden yrityksen kassaan. Toisille yrityksille 
tulosten ja prosessien julkaisu mahdollistaa tasavertaisen aseman kilpailu-
tuksissa. Lisäksi yhteistyössä on tärkeää ottaa kaupungin asukkaat mukaan 
päätöksentekoprosessiin. Perinteisten tapojen rinnalle on tulossa sähköisiä 
tapoja olla mukana keskustelussa. 

5 Kestävä kehitys 
keskikokoisissa 
kaupungeissa

Yhteistyön merkittävyys kestävälle 
kaupunkikehitykselle 

ICLEI – Local Governments for Sustainable Development on 

järjestö, johon kuuluu yli 1000 paikallishallintoaluetta, jotka 

tekevät yhteistyötä kestävän kaupunkikehityksen puolesta. 

Järjestön Euroopan aluejohtaja Wolfgang Teubner on sitä 

mieltä, että kestävä kaupunkikehitys on niin monimutkainen 

kokonaisuus, että sen hallitsemiseen tarvitaan yhteistyötä 

eri toimijoiden välillä. Yhteistyön avulla paikallishallinnon 

viranomaiset saavat tuoreinta tietoa uusista innovaatioista, 

ja toisaalta yritykset voivat tarjota kaupungeille räätälöityjä 

ratkaisuja, kun niiden tieto kestävän kaupunkikehityksen 

edellytyksistä lisääntyy. Teubnerin mukaan onnistunut 

kumppanuus vaatii sitä, että kaupunki määrittelee omat 

odotuksensa ja yhteistyön rajat. Lisäksi kaupungin tulisi miettiä, 

miten yhteistyö sovitetaan yhteen sen kestävän kehityksen 

ohjelman kanssa. ICLEI auttaa kaupunkeja kehittämään ja 

arvioimaan kestävän kaupunkikehityksen ohjelmiaan sekä 

fasilitoi yhteistyöprojekteja.
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Yksi menestyksekkään yhteistyön edellytyksistä on tiedon tuottaminen 
ja jakaminen. Tietoa syntyy koko yhteistyön ajan, ja sen avulla sekä te-
hostetaan toimintoja että parannetaan prosesseja ja tuotteita. Vaikka 
yhteistyön kuluessa kerääntyvä tieto syntyykin usein implisiittisesti, on 
tärkeää, että se dokumentoidaan johdonmukaisesti. Ongelmien ratkai-
suun kehitetään metodeita ja työkaluja ja nämä dokumentoidaan sillä 
tavalla, että niitä voidaan käyttää myöhemmin samankaltaisissa tilan-
teissa tai niitä voidaan opettaa muille ihmisille. Turku ja Siemens ovat 
päättäneet julkaista yhteistyönsä tulokset Turun kaupungin internet-si-
vuilla ja sen lisäksi valikoituja tuloksia on esitelty kaupunginvaltuustolle.

Tiedon tuottaminen ja jakaminen

Maailman liike-elämän kestävän kehityksen neuvosto (WBCSD, 

World Business Council for Sustainable Development) on 

verkosto yrityksille, jotka haluavat olla mukana luomassa 

kestävää tulevaisuutta koko yhteiskunnalle. Matthew Lynch on 

järjestön Sustainable Cities -hankkeen johtaja. Hänen mukaansa 

kaupungit ovat maailmanlaajuisen kestävyyskehityksen 

etulinjassa, sillä enemmistö maailman väestöstä asuu 

kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkien johtajat 

kohtaavat suuria haasteita, sillä kaupunkien kasvaessa niiden 

infrastruktuuria on uudistettava huomattavasti. Sellaiset 

yritykset, jotka kykenevät auttamaan kaupunkeja vastaamaan 

näihin haasteisiin, ovat avainasemassa. WBCSD:n urbaanin 

infrastruktuurin ohjelma (UII, Urban Infrastructure Initiative) 

haluaa auttaa kaupunkeja ja yrityksiä löytämään parhaat 

yhteistyön muodot. Tämä vaatii vanhojen toimintatapojen 

muuttamista, yhteistyötä, tiedon jakamista ja avoimuutta. 

Avainasioita yhteistyön onnistumisessa ovat kaupunkien 

ja yritysten välisten yhteistyöprosessien kehittäminen ja 

älykkäiden infrastruktuuriratkaisujen rakentaminen.
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nankaupungin uudet asuinalueet toimivat esimerkkihankkeina. Näistä 
ratkaisuista voi lukea tarkemmin Turun kaupungin verkkosivuilta löy-
tyvistä raporteista: Skanssin ja Linnankaupungin uusien ekologisten 
asuntoalueiden kestävän kehityksen loppuraportti ja Turun kaupungin 
ja Siemensin yhteisanalyysi: Kestävien kaupunkialueiden kehitys.

Kaupunkirakennetta kehitetään sellaiseen suuntaan, että kaupunkilais-
ten on helppo vaihtaa liikkumistaan kestävämmäksi. Tämän avuksi luo-
daan erilaisia järjestelmiä ja kehitetään infrastruktuuria. Kaupunkilaiset 
voivat suunnitella ja varata matkojaan käyttäen apuna siihen luotuja jär-
jestelmiä, kuten integroitua liikennealustaa (Integrated mobility platform, 
IMP). Jotta kaupunkilaisten liikkuminen sujuisi jouhevasti, on taustalla 
oltava hyvin suunniteltu ja optimoitu joukkoliikenne. Optimoinnin avulla 
aikatauluissa pysyminen paranee, matka-ajat lyhenevät ja tarpeettomat 
pysähdykset vähenevät. Pyöräilyä pyritään lisäämään polkupyörien jous-
tavalla ja helpolla yhteiskäytöllä. Apuna käytetään älykästä teknologiaa, ja 
pyörien saatavuutta voi tarkastella esimerkiksi internetissä.

Osan keinoista voi luokitella vaihtamisen ja parantamisen rajapinnal-
le. Kaupungilla on oltava tehokas joukkoliikenne, jotta kaupunkilaiset 
pääsevät liikkumaan kaupungin eri alueilta keskustaan ilman yksityis-
autoilua. Siemens ja Turku ovat tehneet suunnitelman sekä pikaraitio-
tien että sähkölinja-autojen käyttöönotolle. Pikaraitiotien etuja ovat 
matkustusmukavuus, matkustajakapasiteetti, äänettömyys ja saasteet-
tomuus paikallisesti. Jos pikaraitiotien sähkö tuotetaan uusiutuvilla 
energiavaroilla, sen kokonaispäästöt ovat hyvin matalat. Sähkölinja-au-
ton etuja pikaraitiotiehen verrattuna ovat sen pienemmät investointi-
kustannukset ja suurempi joustavuus.

Parantamiskeinoja ovat sähköautojen pysäköinti- ja latausratkaisut 
sekä sähköautojen yhteiskäyttö. Sähköautojen hankinnasta ja käytöstä 
tehdään kaupunkilaisille helppoa ja houkuttelevaa rakentamalla pysä-
köintialueita, joissa sähköautoja voi ladata. Latauspisteiden tulee olla 
ympäristöystävällisiä, edullisia, helposti saavutettavissa, ja latauksen 

Kaupungin infrastruktuuri on ratkaisevassa asemassa minkä tahansa 
kestävyystavoitteen saavuttamiseksi. Infrastruktuurin avulla ohjataan 
kaupunkilaisten käyttäytymistä ja resurssien, energian ja tilan käyttöä. 
Kaupunkisuunnittelijoilla on tärkeä tehtävä tehdä kaupungistaan hou-
kutteleva kaikille osapuolille. Turun kaupungin ja Siemensin yhteistyö 
on tuottanut monia vaihtoehtoja ja ratkaisuja kestävän ja asukkaita 
miellyttävän kaupungin luomiseen.

Liikenneratkaisut
Yksityisautoilu on monestakin näkökulmasta kestämättömin liikennerat-
kaisu. Turku haluaa kehittyä kohti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneys-
tävällistä kaupunkia. Tähän mennessä tehdyt ratkaisut tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi ovat käyttäneet hyväkseen jo olemassa olevaa infrastruk-
tuuria, mutta tulevaisuudessa on tehtävä uudenlaisia innovaatioita ja 
muokattava kaupunkiratkaisuja tukemaan tätä tavoitetta.

Vältä-vaihda-paranna
Vältä-vaihda-paranna-konsepti (avoid-shift-improve, A-S-I) auttaa ke-
hittämään kestävämpää liikennekulttuuria, sillä se antaa työkaluja ko-
konaisvaltaisen liikennejärjestelmän suunnitteluun. Tarkoitus on tarjo-
ta riittävästi tehokkaita liikenneratkaisuja ja samanaikaisesti vähentää 
ruuhkia, kasvihuonepäästöjä ja energiankulutusta. Vältetään paikasta 
toiseen liikkumista, vaihdetaan resussitehokkaampaan liikennöintiin ja 
parannetaan liikennettä teknologisten ratkaisujen avulla. Kaupungin 
tehtävänä on kannustaa asukkaitaan muuttamaan liikennekäyttäyty-
mistään monien eri keinojen avulla.

Turun kaupungin ja Siemensin yhteistyön aikana on käsitteellistetty 
ja arvioitu keskikokoisille kaupungeille sopivia liikenneratkaisuja. Nämä 
ratkaisut voidaan luokitella vältä-vaihda-paranna-viitekehykseen. Tur-
haa matkustamista voidaan välttää parantamalla virtuaaliasiointia tai 
hajauttamalla kaupungin palveluita asukkaiden lähelle. Skanssin ja Lin-

Infrastruktuurin 
tärkeimmät osa-alueet
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maksamisen tulisi olla yksinkertaista. Sähköautojen yhteiskäyttö antaa 
niille kaupunkilaisille, joilla ei ole tarvetta omistaa autoa, mahdollisuu-
den käyttää ympäristöystävällistä ratkaisua satunnaisiin liikkumis- ja 
kuljetustarpeisiin. Yhteiskäyttöä voidaan suosia kaupunkiratkaisuilla, 
kuten oikeudella käyttää bussikaistoja tai ilmaisilla pysäköintipaikoilla. 
Kaikista edellä mainituista liikenneratkaisuista löytyy lisätietoa Kestä-
vien kaupunkialueiden kehitys -raportista. 

Yhteenveto ja menestyksen avaimet
Yllä mainittujen liikenneratkaisujen käyttöönotto antaa mahdollisuuden 
huomattavaan kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Tarkempia lukuja 
ennusteista löytyy Kestävien kaupunkialueiden kehitys -raportista sekä 
pikaraitiotien vaikuttavuusarvionnista. Kaupungin ja sen alueiden liiken-
nesuunnittelu ja -kehitys on monimutkainen ja aikaa vievä prosessi. Sen 
onnistumisen edellytyksenä on ottaa huomioon seuraavat asiat: liikenne-
välineiden liikennesuunnittelun yhdistäminen, pitkän tähtäimen rahoi-
tusstrategia, järjestelmän laadunvalvonta ja ylläpito, jatkuva markkinoin-
ti, viestintä ja näkyvyys sekä liikennesuunnittelu.

Rakennukset ja energia
Kaupungin ympäristöystävällisyyden ja houkuttelevuuden perustan 
muodostavat rakennuskanta ja energiainfrastruktuuri. Rakennukset 
muokkaavat kaupungin ilmettä, ja energiaratkaisujen avulla voidaan 
saada huimia säästöjä hiilidioksidipäästöissä. Tällä hetkellä Turun ra-
kennusten talotekniikka on hyvin vaihtelevaa: rakennuksissa käytetään 
erilaisia ratkaisuja, jotka eivät pysty viestimään keskenään. Keskitetysti 
hallinnoitua on vain energiainfrastruktuuri. Lisähaasteita kaupungille 
tuovat yleiseurooppalaiset ja kansalliset energiatavoitteet ja sen lisäk-
si Turun itselleen asettamat kunnianhimoiset tavoitteet tulevaisuuden 
visioissa. Kestävien rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa avain-
asemassa ovat innovatiiviset ja ympäristöystävälliset ratkaisut.

Turun kaupungin joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte visioi 

Turun liikennejärjestelmää vuonna 2029. Kävelyn, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen osuus on kasvanut huomattavasti vuodesta 

2015 ja joukkoliikennejärjestelmän muodostavat raitiotie, 

linja-autot, yksi funikulaari ja pienimuotoinen vesibussiliikenne 

kesäisin. Järjestelmän selkärankana ovat linja-autot, joista 

yli puolet kulkee sähköllä, sekä raitioliikenne. Ihmisten 

liikkumisvalinnat ovat muuttuneet terveellisempään suuntaan. 

Henkilöautoliikenne ei ole loppunut, mutta vannoutuneiden 

autonkäyttäjien osuus on vähentynyt. Tähän on päästy 

tekemällä joukkoliikenteestä houkuttelevampaa parantamalla 

sen täsmällisyyttä ja luotettavuutta sekä pitämällä hinnat 

kohtuullisina. Tärkeimpänä kehityskohteena hän näkee 

joukkoliikenteen sujuvoittamisen. Tämän päämäärän 

saavuttamiseen tarvitaan ennen kaikkea yhteistä tahtoa.
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Kun älykkäisiin rakennusratkaisuihin lisätään vielä sääennustusten huo-
miointi, sähkön varastointi sekä aurinkopaneelien käyttöönotto, ollaan 
hyvää vauhtia menossa kohti kestäviä ja energiatehokkaita kaupunkeja. 
Sääennusteiden avulla voidaan ennakoida tulevia säänvaihteluja, jolloin 
esimerkiksi lämmityksessä saadaan aikaan säästöjä. Energian varastointi 
toimii puskurina uusiutuvan energiantuotannon vaihteluille, jolloin asen-
netuista aurinkopaneeleista saadaan kaikki hyöty irti. Aurinkopaneelit 
luovat kaupungille imagoetuja, sillä ne ovat näkyvä osa kaupunkikuvaa ja 
viestivät panostuksesta kestävään kehitykseen.

Yhteenveto ja menestyksen avaimet
Jotta yllä olevat ratkaisut kyettäisiin ottamaan käyttöön menestyksek-
käästi, on otettava huomioon kolme seikkaa. Ensinnäkin on päätettävä, 
kuka omistaa ja huoltaa käyttöön otetut ratkaisut. Omistajana voi olla 
joko julkinen tai yksityinen sektori tai ne voivat toimia yhteistyössä. 
Päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti. Toiseksi laitteiden valinnassa 
tulee suosia avoimien standardien käyttöä, jotta eri järjestelmät kyke-
nevät viestimään keskenään. Kolmanneksi tietosuojaan tulee kiinnittää 
huomiota ja mahdollisesti uudistaa tietosuojakäytäntöjä.

Jäteveden käsittely
Innovatiivinen kasvihuoneiden jätevedenkäsittelyjärjestelmä tuo sekä 
ekologisesti että taloudellisesti kestävän jätevedenkäsittelyn asuina-
lueille ja kaupunkien keskustoihin. Jätevesi käsitellään vedenkäsittely-
reaktoreissa, joissa hyödynnetään kasvien juurirakenteita ja biokuituja. 
Tällainen jätevedenkäsittelylaitos on pienempi ja luotettavampi kuin 
perinteiset laitokset, hajuton ja muistuttaa kasvitieteellistä puutarhaa.

Älykkäät palvelut yhteisöllisyyden ja 
resurssitehokkuuden apuna
Turun kaupungin ja Siemensin yhteistyössä on otettu huomioon myös 
sosiaalinen kestävyys. Asuinalueiden halutaan tukevan yhteisöllisyyttä 

Rakennus- ja energiaratkaisut
Turun tarpeisiin on analysoitu monia eri ratkaisuja. Ne voidaan luokitel-
la perustasolle ja edistyneelle tasolle. Niitä kaikkia yhdistää hajautetun 
energianhallinnan ratkaisu (Decentralized Energy Management, DEM), 
jonka avulla ohjataan ja tarkkaillaan perustason ja edistyneen tason 
ratkaisuja. Perustason ratkaisut luovat pohjan edistyneiden ratkaisu-
jen käyttöönottamiselle. Hajautetun energianhallinnan avulla saadaan 
optimoitua energiantuotantoa, jolloin paikallisesti tuotettua energiaa 
voidaan älykkäiden sähköverkkojen välityksellä suunnata sellaisille 
alueille, missä sitä juuri silloin tarvitaan, sekä pystytään alentamaan 
energiakustannuksia.

Rakennusten tehokkuutta saadaan lisättyä standardoimalla taloteknii-
kan automaatiota. Tällä hetkellä talotekniikassa on käytössä hyvin moni-
naisia ratkaisuja, jotka eivät viesti muiden järjestelmien kanssa. Standar-
doinnin avulla järjestelmien päivitys helpottuu ja tulevaisuuden ratkaisut 
voidaan integroida jo olemassa olevaan järjestelmään. Näin ollen päivi-
tykset ovat edullisempia, ja uudet ympäristöystävälliset ratkaisut on hel-
pompi ottaa käyttöön. Standardoinnista hyötyvät myös valmistajat, sillä 
ne voivat tarjota ratkaisujaan kaikille potentiaalisille asiakkaille riippumat-
ta siitä, mikä järjestelmä on tällä hetkellä käytössä.

Sähkön jakeluautomaatio lisää sähköverkon luotettavuutta, parantaa 
sähkön laatua ja vähentää sähkökatkoksia. 

Tiedonsiirtoverkoston infrastruktuuria kehitetään asentamalla asuina-
lueille uusinta viestintäteknologiaa. Tämän avulla voidaan kerätä ja jakaa 
ajantasaista tietoa ja sitä kautta optimoida rakennusten energiankäyttöä.

Edellä mainitut ratkaisut ovat edellytyksiä älykkäiden rakennusten luo-
miselle. Älykkäiden rakennusratkaisujen avulla rakennusten energian-
käyttöä on helppo seurata ja ohjata sekä kokonaisuutena että yksittäis-
ten asuntojen osalta. Tutkimuksissa on saatu huomattavia säästöjä, kun 
asukkaille tiedotetaan heidän energiankulutuksestaan ja annetaan keino-
ja vähentää sitä. Älykkäät rakennukset voivat toimia perustana älykkäitä 
palveluita tuottavalle liiketoiminnalle.
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töönotosta on energiankulutuksen läpinäkyvyyden kasvaminen, jolloin 
käyttäjä pystyy muuttamaan omia tapojansa, ja sen myötä koko alueen 
energiankulutusta saadaan vähennettyä.

Tuetun asumisen avulla ikääntyneet ja mahdollisesti myös vammaiset 
asukkaat voivat asua itsenäisesti omassa kodissaan. Tähän tarkoitukseen 
luodaan keskenään viestiviä järjestelmiä ja helppokäyttöisiä käyttäjäliitty-
miä, jotka tukevat asukasta erityisesti asumisturvallisuudessa, terveyden-
hoidossa ja sosiaalisissa suhteissa. Vaikka pääasiallisena tavoitteena on 
yksilön elämänlaadun lisääminen, saavutetaan verkostoituneen järjestel-
män avulla myös muita etuja, kuten resurssitehokkuuden lisääntyminen.

Tavoitteet ja mittarit
Kestävän kaupungin strategialle pitää luoda realistiset tavoitteet, jotka 
ovat tiiviisti muotoiltuja, kaikkien saatavilla ja läpinäkyviä. Tavoitteet 
voidaan asettaa hierarkiseen viitekehykseen, jossa ylinnä on kaupungin 
visio. Vision saavuttamiseksi luodaan tavoitteita ja tavoitteiden saavut-
tamiseksi toimintatapoja, joita seurataan tarkoin määritellyillä mitta-
reilla. Kaupungin visio, tavoitteet ja toimintatavat voidaan määritellä 
kaupungin oman tahtotilan pohjalta ja niiden määrittelyssä tulisi kuulla 
eri sidosryhmiä ja poliittisia puolueita, jotta visio olisi rakennettu mah-
dollisimman varmalle perustalle.

Tavoitteet määritellään koko kaupungille, eri toimialoille ja palveluille. 
Tavoitteiden on oltava selkeitä, mitattavia ja realistisia, ja niille osoitetaan 
vastuuhenkilöt sekä laaditaan aikataulu. Tavoitteiden mittaamiseen on 
olemassa monenlaisia mittareita, mutta niistä valitaan kunkin tavoitteen 
seuraamiseen oleellisimmat ja kiinnitetään huomiota niiden vertailukel-
poisuuteen. Prosessia saadaan virtaviivaistettua automaattisilla seuran-
tajärjestelmillä, jotka keräävät relevanttia tietoa, joka lähetetään suoraan 
vastuullisille tahoille.

ja auttavan asukkaita tekemään kestäviä valintoja jokapäiväisissä toi-
missaan. Lisähaasteita tuo väestön kasvu ja ikääntyminen, johon yhteis-
kunnan tulee vastata uusilla terveydenhuoltoratkaisuilla, tuetulla asu-
misella ja ikääntyneiden ihmisten osallistamisella yhteiskuntaan. Lisäksi 
Turku haluaa tukea asukkaitaan työn ja perhe-elämän yhdistämisessä 
sekä luonnonresurssien suojelussa yhdistettynä kaupunkielämään.

Yhteistyön myötä on hahmoteltu neljä ratkaisualuetta, joiden avulla 
tavoitteet pyritään saavuttamaan. Ensinnäkin sosiaalinen sitoutuminen 
energiatehokkuuteen, joka saavutetaan antamalla asukkaille tietoa hei-
dän omasta energiankulutuksestaan. Toiseksi alueille rakennetaan yhtei-
söllisyyttä edistäviä sisä- ja ulkotiloja. Kolmanneksi alueen tulee sopeutua 
väestörakenteen muutokseen ja tulevaisuuden trendeihin, joihin pyritään 
vastaamaan luomalla uusia älykkäitä palveluja, jotka ottavat huomioon 
asukkaiden yksilölliset tarpeet. Yhdistävänä tavoitteena on kaikkien ikä-
ryhmien osallistaminen. Neljänneksi halutaan korostaa perhekeskeisyyttä 
ja tämänkin tavoitteen saavuttamiseksi luodaan älykkäitä palveluja, jotka 
helpottavat työ- ja perhe-elämän yhdistämistä. 

Yhteistyön aikana on arvioitu kahdeksan eri keinoa näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi: 
• Green Building Monitor -järjestelmä
• Living Lab -tutkimustapa
• yhteiset saunat
• torit
• liikenneopas ja viimeisen osuuden kulkeminen autolla
• tuettu asuminen
• monitoiminnallinen koulukeskus. 

Näistä keinoista lupaavimmiksi on arvioitu Green Building Monitor -jär-
jestelmä ja tuettu asuminen.

Green Building Monitor -järjestelmä kerää ja esittää tietoa rakennuk-
sen toiminnoista, kuten energian- ja vedenkulutuksesta, lämpötiloista 
tai kasvihuonepäästöistä. Järjestelmän älykkyyttä on se, että käyttäjille 
annetaan ratkaisu- ja korjausehdotuksia. Ilmeisin etu järjestelmän käyt-
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Toinen lähestymistapa yhteistyölle on aloittaa keräämällä suuri 
määrä mahdollisia ratkaisumalleja ja sen jälkeen seuloa niistä tarkoi-
tuksenmukaisimmat erilaisia kriteerejä käyttäen. Jäljelle jäävistä ide-
oista tehdään tarkemmat suunnitelmat, ja ne sisällytetään kaupunki-
suunnitteluhankkeisiin. 

Yhteistyön onnistumiseksi on olennaista selvittää, miten se hyödyttää 
kaikkia osapuolia ja valita sellainen yhteistyökumppani, joka täydentää 
kaupungin omia voimavaroja. Yhteistyölle asetetaan selkeä aikataulu ja 
suunnitellaan ja vapautetaan tarvittavat resurssit. Kaupungin hallinnon 
tulee olla mukana yhteistyössä, sillä tarkoituksena on luoda uusia yhteis-
työtapoja parempien tulosten saavuttamiseksi. Missä tahansa hankkeen 
vaiheessa mukaan voidaan ottaa kolmansia osapuolia ja kaikki hankkeen 
sidosryhmät, myös kaupungin asukkaat, tulisi pitää ajan tasalla. Tulokset 
julkaistaan esimerkiksi kaupungin internet-sivuilla.

6 Työkalupakki keskikokoisten 
kaupunkien kestävän 
kehityksen yhteistyöhön

Vaikka kaupunkien kestävän kehityksen tueksi on luotu monia työka-
lupakkeja, niissä ei useinkaan ole keskitytty yritysyhteistyöhön. Tu-

run ja Siemensin yhteistyön pohjalta on laadittu selkeä työkalupakki, joka 
voidaan ottaa käyttöön muissakin kaupungeissa samankaltaisen kumppa-
nuuden avuksi. Työkalut täydentävät kaupungin omia toimintatapoja ja 
antavat pohjan yhteistyön onnistumiselle. 

Yhteistyön alussa luodaan hankkeelle ydintiimi, joka määrittelee yhteis-
työn tavoitteet ja toimintatavat, kuten aikataulun, viestinnän ja yhteistyö-
tapaamiset. Mukaan voidaan ottaa myös muita sidosryhmiä, esimerkiksi 
paikallinen yliopisto. Tavoitteiden määrittelyn jälkeen perustetaan teknis-
ten asiantuntijoiden ryhmiä, jotka keskittyvät keskeisiin infrastruktuurin 
alueisiin. Asiantuntijaryhmät esittelevät omat ehdotuksensa, ja kaikkien 
yhteistyöllä ne asetetaan tärkeysjärjestykseen toteuttamisen helppouden 
ja vaikuttavuuden perusteella. Tässä vaiheessa tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota synergialle infrastruktuurin eri osa-alueiden välillä. Tärkeysjär-
jestyksessä korkeimmalla olevat kohteet antavat suuntaviivat koko yhteis-
työlle, ja ne otetaan asiantuntijaryhmien käsittelyyn yksityiskohtaisem-
pien suunnitelmien tekemistä varten.
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energiajärjestelmästä. Näiden projektien avulla luodaan energiajärjes-
telmä, joka on valmiina tulevaisuuteen ja mahdollistaa asiakkaille säh-
köverkon kysynnän jouston hyödyntämisen.

Kaupunki haluaa myös kehittää sähköistä julkista liikennettä. Säh-
kölinja-autoja pilotoitiin vuonna 2013, ja kaupunki on päättänyt ottaa 
sähkölinja-autoja käyttöön vuodesta 2016 alkaen. Raitiotiestä laaditaan 
parhaillaan yleissuunnitelmaa, johon toivotaan lausuntoja ja mielipitei-
tä. Siemens voi olla mukana raitiotien toteutusvaiheessa. Tulevaisuu-
den joukkoliikenteessä täydennetään nykyisiä palveluita monilla erilai-
silla joukkoliikennevälineillä, kuten sähkölinja-autoilla, raitiovaunuilla 
tai lautoilla.

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 määrittelee yli 100 kehi-
tettävää aluetta. Yksi Turun tulevaisuuden kehittämiskohteista on ns. 
brownfi eld-alueet, esimerkiksi käytöstä poistetut teollisuusalueet, joi-
den kehittämisessä Siemens voi olla apuna.

Yhteistyön tulokset ovat kaikkien muiden kaupunkien käytettävissä 
ja sovellettavissa. Tuloksia on jo esitelty Baltic Urban Forum for Smart 
Cities -yhteistyöhankkeessa. Toimintatapoja jaetaan kaupungin yhteis-
työverkostojen (UBC, ICLEI) kautta.

Turku on asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen saavut-
taa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä. Tähän tavoitteeseen 

pääsemiseksi tarvitaan konkreettisia keinoja. Turun ja Siemensin yh-
teistyöstä saadut kokemukset todistavat, että julkisen ja yksityisen 
sektorin välinen yhteistyö voi tuoda etuja samanlaisia haasteita koh-
taaville kaupungeille. Yhteistyötä jatketaan Turun ilmasto-ohjelman 
toteuttamisessa.

Kaupungissa on jo investoitu uusiutuviin energialähteisiin energian-
tuotannossa. Siemens toimittaa uusiutuvaa energiaa hyödyntävän höy-
ryturbiinin Turun seudun energian uudelle voimalaitokselle Naantalissa. 
Näiden lisäksi tarvitaan muitakin keinoja uudistaa energiantuotantoa, 
jotta Turku saavuttaisi kunnianhimoiset tavoitteensa. 

Rakennusten energiatehokkuutta on parannettava entisestään. Kau-
pungin tekniset palvelut, Turun ammattikorkeakoulu ja Siemens teke-
vät yhteistyötä kehittääkseen energiatehokasta ja toimivaa rakennus-
infrastuktuuria. 

Yhteistyön aikana on kehitetty työkalupakki älykkäiden kaupunki-
alueiden suunnitteluun. Skanssin alueesta rakennetaan älykäs ja kes-
tävä kaupunginosa. Alueella toteutetaan pilottiprojekti uudenlaisesta 

7 Tulevaisuudennäkymät
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Huolta saattavat herättää yhteistyön syyt, puolueellisuus päätöksenteos-
sa tai kilpailutuksen tasapuolisuuden turvaaminen. Huolenaiheiden häl-
ventämiseksi on läpinäkyvyys ehdottoman tärkeää koko hankkeelle.

Luottamuksen rakentamiseksi on kartoitettava mahdolliset ongel-
makohdat ja keskusteltava avoimesti odotuksista. Luottamus on perus-
ta, jonka kannattelemana eri alojen asiantuntijat päättäjistä toteuttajiin 
voivat luoda aidosti uudenlaisia toimintatapoja yhteistyössä. Tällaisen 
yhteistyön etuna on päästä kosketuksiin sellaisten asiantuntijoiden kans-
sa, joilla on vaihtoehtoisia tai täydentäviä näkemyksiä käytettävistä rat-
kaisuista. Päätöksentekoa parantamalla luodaan parempia ja teknisesti 
ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja kaupunkien kestävän kehityksen 
edistämiseksi.

Tämän raportin kaltaisesta yhteistyöstä kiinnostuneet kaupungit ja 
yritykset voivat ottaa yhteyttä sekä Turun kaupunkiin, että Siemensiin. 
Kumppanit auttavat mielellään kiinnostuneita löytämään keinot omien 
kestävyystavoitteidensa saavuttamiseksi.

Merkityksellinen pitkän ajan strateginen yhteistyö kaupungin ja yksi-
tyisen sektorin yrityksen välillä tarvitsee yhteiset tavoitteet, yhteis-

työprosessin ja läpinäkyvyyttä yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja 
yleisön välillä sekä joustavuutta määritellä tavoitteita uudelleen matkan 
varrella. Palapelin palasten yhdistämiseen tarvitaan molemmilta osapuo-
lilta sitoutuneita johtajia, jotka osaavat sovittaa yhteen vaatimukset ja 
odotukset ja löytää oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin.

Avainasemassa on ymmärtää, että keskikokoisten ja suurten kaupun-
kien tarpeet eroavat melko merkittävästi toisistaan. Pohjoiseurooppalais-
ten kaupunkien omistautunut ja ammattitaitoinen hallinto antaa erityi-
sen hyvän pohjan yhteistyölle. Jotkin suurten kaupunkien ratkaisut ovat 
ilmiselvästi epäolennaisia keskikokoisille kaupungeille, kun taas toisten 
sopivuutta pitää arvioida tilannekohtaisesti.

Turun kaupungin ja Siemensin kaltainen yhteistyö on vielä uutta sekä 
kaupungeille että liike-elämälle. Se herättää monia kysymyksiä, ei ainoas-
taan yhteistyökumppaneilta, vaan myös muilta yrityksiltä ja yleisöltä. 

8 Yhteenveto
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