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Kaupunginjohtajan katsaus

Kestävä kehitys on nous-
sut globaaliksi puheen-
aiheeksi. Yhä useammat 
kunnat ja yritykset pyrkivät 
aktiivisesti täyttämään toi-
minnassaan kestävyyden 
kriteerit. Kunnan tehtävä 
on edistää asukkaidensa 
hyvinvointia ja alueen kes-
tävää kehitystä. Toimin-
nan laaja kirjo tekee työstä 
haastavaa.

Toimintatapojen muutos kunnassa tapahtuu 
askel askeleelta. Hyvän lähtökohdan työlle 
tarjoaa viime vuonna hyväksytty Aalborgin si-
toumusten peruskartoitus. Se antaa yleisku-
van kestävän kehityksen toteutumisesta 50 
sitoumuskohdan osalta ja esittää toimenpi-
teitä tilanteen parantamiseksi eri toimialoilla.

Kestävään kehitykseen kuuluu tasapainoi-
nen talous. Kaupungin tilinpäätös oli edelleen 
alijäämäinen, vaikkakin paranemaan päin. 
Ennakoitua paremman tuloksen taustalla oli-

vat pitkään jatkunut suotuisa taloussuhdan-
ne sekä toimintamenojen kasvun aktiivinen 
hillintä. Selkeitä talouden tasapainottamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä tarvitaan yhä, ja jokai-
sen työntekijän panos on tärkeä.

Kaupunkirakenteeseen liittyvät kysymykset 
ovat keskeisiä kestävyyden haasteita Turus-
sa. Paras-hankkeen asiantuntija-arvioinnin 
mukaan Turun seudun nykyinen kuntaraken-
ne vaikeuttaa keskuskaupungin yhdyskunta-
rakenteen järkevää kehittämistä. Hajautunut 
aluerakenne ei ole kenenkään etu, on koti-
kunnan nimi mikä tahansa. Velvollisuutemme 
on edelleen kehittää kuntien välistä yhteis-
työtä niin maankäytön, liikenteen, terveyden-
huollon kuin monen muunkin kestävyyden 
kannalta keskeisen toiminnan osalta. Seudul-
linen yhteistyö on kestävän kehityksen edel-
lytys.

Liikennesuunnittelussa yhteistyölle antaa hy-
vän pohjan viime vuonna valmisteltu Turun 
kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma, 
jossa esitetään kestävän liikenteen kannalta 

Kannen ja takakannen 
kuvat: 
Raija Kaapo-Kares.
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olennaiset toimenpidetarpeet. Suunnitelman 
toimeenpano on kaupunkikehityksen kannal-
ta oleellista. Kestävän liikenteen työ saa jatkoa 
vuonna 2008 käynnistyvällä joukkoliikenteen 
seudullista organisointia koskevalla työllä. 

Itämeren tila koskettaa ja huolestuttaa meitä 
kaikkia. Turun ja Helsingin kaupungit käynnis-
tivät viime vuonna haastekampanjan, jolla py-
ritään edistämään vesiensuojelutoimia niin Tu-
russa, Saaristomerellä kuin koko Itämeren alu-
eella. Itämeren hyvinvointi on yhteinen haas-
teemme, ja koskee myös tulevia sukupolvia.

Vuonna 2007 kehitys kääntyi monien mitta-
reiden valossa parempaa kohden. Kestävä 
kehitys on aikamme suurimpia haasteita, ja 
vaatii edelleen meiltä kaikilta aktiivista toimin-
taa. Tehty työ ja laaditut suunnitelmat avaa-
vat väylän kohti kestävämpää Turkua. Kes-
tävä kaupunki on terve kaupunki. Asukkaan 
kaupunki.

Mikko Pukkinen
kaupunginjohtaja

Viihtyisä Aurajokiranta 
on Turun elävän kes-
kustan vetovoimate-
kijöitä.

Kuva: Hannu Waher. 

TURKU 31.12.2007

VÄESTÖ  
Asukasluku  175 286 hlö
   josta ruotsinkielisiä 5,2 %
   josta ulkomaan kansalaisia 4,4 %
  
PINTA-ALA  
Kaupungin pinta-ala 306,4 km²
   siitä maapinta-ala 245,6 km²
   siitä kaavoitettu alue 93,2 km²
   siitä vesialueet  57,3 km²
Asukastiheys  714 as/km²
  
HENKILÖSTÖ  
Palvelussuhteessa  13 715 hlö
    josta ulkopuolisia sijaisia 3747 hlö
Henkilöstön keski-ikä 47,5
Henkilötyövuosia  13 308 
   sairauspäiviä henkilötyövuodesta 4,4 %
   tapaturmapäiviä henkilötyövuodesta 0,21 %
  
KAUPUNGIN TALOUS  
Toimintatuotot  251,4 M€

Valmistus omaan käyttöön 35,0 M€

Toimintakulut  -1039,9 M€

Verotulot  541,0 M€

Valtion osuudet  241,5 M€

Taseen loppusumma 1391,3 M€

Käyttöomaisuusinvestoinnit 75,1 M€

Vuosikate % poistoista 86,0 %
Omavaraisuusaste  55,4 %
Veroprosentti  18 %
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Kestävän kehityksen politiikka

Turku on tehnyt pitkäjänteistä työtä kestävän 
paikallishallinnon kehittämisessä. Tämä on nä-
kynyt muun muassa Rion konferenssia (1992) 
seuranneen Aalborgin julistuksen allekirjoitta-
misena vuonna 1996. Samalla kaupunki sitou-
tui Euroopan kaupunkien kestävän kehityksen 
kampanjaan, jonka olennainen osa on paikal-
lisen kestävän kehityksen toimintaohjelman 
laatiminen. Ensimmäisen kestävän kehityksen 
ohjelman Turku laati vuonna 2001. 

Aalborgin julistus sai jatkoa kesäkuussa 2004, 
kun Turku ensimmäisten kaupunkien joukos-
sa allekirjoitti Aalborg+10 -kestävän kehityk-
sen sitoumukset. Samalla oli jo valmisteilla 
Turun toinen päivitetty kestävän kehityksen 
ohjelma vuosiksi 2005 - 2008. Syksyllä 2005 
kaupunginvaltuusto hyväksyi kestävän kehi-
tyksen ohjelman, jonka lähtökohtana on ollut 
hallintokuntien kestävän kehityksen toimin-
nan edistäminen ja tukeminen.

Vuonna 2007 Aalborgin sitoumuksien edel-
lyttämä peruskartoitus (www.turku.fi /aal-
borg) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa, jo-
ka päätti samalla, että sitoumuksen mukaiset 
kestävän kehityksen mitattavissa olevat ta-
voitteet aikarajoineen asetetaan Turku-stra-
tegian päivityksen yhteydessä.

Täsmällisten tavoitteiden ja aikarajojen aset-
taminen paikallisesti merkittäville kestävän 
kehityksen teemoille tuo ne hallittavaksi ko-
konaisuudeksi ja jalkauttaa kestävän kehityk-
sen visiot käytännön toiminnaksi paikallishal-
linnon tasolla. 

Haastavalla tiellä kestävään
kehitykseen
Turun strategisena arvona on ollut pyrkimys 
kestävän kehityksen kriteereiden täyttämi-
seen kaikessa toiminnassa. Kunnat ja seu-
tukunnat ovat monimuotoisia ja dynaamisia. 
Niiden toimintoihin liittyvät päivittäiset valin-
nat vaikuttavat kaikki tavalla tai toisella asutun 
alueen ympäristökuormitukseen. Jokaisen 
kotitalouden yksilölliset valinnat ovat merkit-
täviä ympäristön kannalta. Kunnan tilaan vai-
kuttavat kuitenkin myös hallinnollisten rajojen 
ulkopuolella tehdyt valinnat. Naapurikuntien 
kaavoituspäätökset vaikuttavat liikenteeseen 
kuntarajojen yli. Alueellisten ja kansallisten vi-
ranomaisten toiminta vaikuttaa koko yhteis-
kuntaan. Näitä puolestaan ohjaavat EU-sää-
dökset.
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”Kestävän kehityksen 
mukaiseen tulevaisuu-
teen tähtäävä toiminta 
onnistuu tai epäonnis-
tuu nimenomaan kau-
punkialueilla” – Margot 
Wallström, Euroopan 
komission varapu-
heenjohtaja Vihreällä 
viikolla vuonna 2007.

Kuva: Hannu Waher.

Kestävän politiikan kehitys
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Turun kaupungin kestävän kehityksen raportti 

koko laajuudessaan:

www.turku.fi /kestavankehityksenraportti

Paikallisen politiikan tavoitteena on vastata 
ihmisten tarpeisiin. Tähän liittyy monia haas-
teita, kuten toimivan infrastruktuurin luomi-
nen, muuttoliikkeen ohjaaminen, ilmaston-
muutoksen hallinta sekä lapsista ja vanhuk-
sista huolehtiminen.

Kuntien resurssit näiden haasteiden hallitse-
miseksi ovat kuitenkin rajalliset. Haasteena 
on luoda yhä enemmän hyvinvointia kulutta-
matta luonnonvarojamme loppuun ja pitäen 
taloutemme tasapainossa. Tähän haastee-
seen vastaaminen vaatii osallistuvia proses-
seja ja laajaa yhteistyötä, jossa tähdätään toi-

minnallisten prosessien tehokkaaseen ja avoi-
meen hoitamiseen yli hallinnollisten rajojen. 

Kestävän kehityksen seuranta
Turun kaupungin kestävän kehityksen toteu-
tumista seurataan tämän vuosittain ilmesty-
vän kestävän kehityksen raportin avulla, jossa 
julkaistaan ympäristötilinpäätös, kestävyyden 
indikaattorit sekä edellisen vuoden toimintaa 
käsitteleviä teema-artikkeleita ja haastatte-
luita. Indikaattoreista osa on yhteisiä muiden 
isojen kaupunkien kanssa ja osa Varsinais-
Suomen kuntien kanssa. 

Turku oli MUE25-hankkeen kautta mukana kehit-

tämässä integroidun johtamisjärjestelmän mallia

eurooppalaisille paikallishallinnoille.

www.localmanagement.eu
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Ekologinen kestävyys

Haastateltavana Olli-Pekka Mäki, 
ympäristötoimi

Itämeren pelastaminen on suuri ekologinen 
ja yhteiskunnallinen haaste. Turku ja Helsinki 
haastoivat viime vuonna suomalaiset kunnat 
ja muita tahoja toimintaan Itämeren pelasta-
miseksi. Haasteen puuhamiehenä Turussa 
on toiminut vs. ympäristötoimenjohtaja Ol-
li-Pekka Mäki. Hän kuitenkin siirtää kunnian 
asiasta kaupunkien johtajille Mikko Pukkisel-
le ja Jussi Pajuselle, joiden ideasta asia lähti 
liikkeelle. 

– Ajatuksena oli luoda haaste, joka sisältää 
katsauksen Itämeren tilaan ja siihen vaikut-
taviin tekijöihin sekä Turun ja Helsingin oman 
toimenpideohjelman Itämeren tilan paran-
tamiseksi. Tarkoituksena on ollut, että nyt ei 
tehdä tutkimuksia ja selvityksiä, vaan konk-
reettisia toimia, jotka vaikuttavat positiivisesti 
Itämeren tilaan.

– Haasteeseen vastannut taho sitoutuu laati-
maan oman toimenpideohjelmansa, jossa on 
mietitty ne keinot, joilla se itse voi parhaiten 
vaikuttaa Itämeren tilaan. Ajatuksena on, että 
toimet ovat vapaaehtoisia, eivätkä siis sisälly 
toimijan lakisääteisiin velvollisuuksiin.

Mäki ynnää nopeasti, että haaste on lähetet-
ty yli 600 taholle, joista 109 on ottanut haas-
teen vastaan ja toimenpideohjelmiakin on 
palautettu jo 35. Haasteeseen vastanneilla 
on aikaa toukokuun loppuun saakka toimit-
taa oma toimenpideohjelmansa. Haastee-
seen vastanneet tahot löytyvät internetistä: 
www.itamerihaaste.net, jossa tullaan julkai-
semaan myös toimenpideohjelmia.

Turulle ja Helsingille on 
tietysti kunnia-asia olla 
eturivissä toteuttamassa 
omat ohjelmansa. Turus-
sa onkin jo muutettu kau-
pungin omistamaa maa-
talousmaata (1700 ha) 
mm. Ruissalossa vesien-
suojelun esimerkkikoh-
teiksi. Lisäksi kaupunki 
on ollut mukana perustamassa Saaristome-
ren suojelurahastoa, jonka tarkoituksena on 
saada varoja konkreettisten vesistönsuojelu-
toimien toteuttamiseen. Myös Aurajokisuun 
pilaantuneiden pohjasedimenttien kunnostus 
kuuluu toimenpideohjelman toteuttamiseen. 
Satamassa ollaan myös suunnittelemassa 
nykyistä ympäristöystävällisemmän ruop-
pauskaluston hankintaa. Mäki listaa ja toteaa, 
että tässä vain joitain esimerkkejä siitä mitä 
ollaan parhaillaan tekemässä. 

Mäki kokee asian saaneen erittäin myön-
teisen vastaanoton ja aikomuksena onkin 
laajentaa haastekampanjaa siten, että en-
si syksynä Suomesta haastetaan mukaan 
myös yrityksiä ja lähdetään viemään haas-
tetta myös muihin Itämeren alueen valtioihin. 
– ajatuksena on etsiä kustakin maasta kaksi 
asiasta kiinnostunutta kaupunkia koordinoi-
maan haastekampanjaa kansallisesti Turun 
ja Helsingin esimerkin mukaisesti. Kampanja 
on siis vasta aluilla, mutta konkreettisia tulok-
sia on nähtävissä jo niin Turussa, Helsingissä 
kuin monessa muussakin paikassa, Mäki to-
teaa lopuksi.
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Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys

Kestävä kaupunkirakenne on tiivis ja yhte-
näinen perustuen kestävään liikennejärjes-
telmään, jossa joukko- ja kevytliikenne ovat 
realistisia liikkumismuotovaihtoehtoja ja lä-
hipalvelut kaikkien saavutettavissa jalan tai 
pyörällä. Kestävä kaupunkirakenne luo myös 
edellytykset luonnonvarojen ja taajamien ul-
kopuolisten luontoalueiden säästämiselle se-
kä varaa luonnon monimuotoisuuden ja vir-
kistyskäytön kannalta riittävästi viheralueita 
myös asemakaava-alueen sisältä.  

Kaupunkirakenteen hajoaminen ja kaupun-
gin laajeneminen ilman merkittävää väestön-
kasvua aiheuttavat ongelmia kestävän kehi-
tyksen yhteensovittamisessa maankäytön 
suunnittelussa

Palveluiden saavutettavuus
Kestävässä kaupungissa niin sanotut lähipal-
velut ovat saavutettavissa jalan, jolloin ekolo-
ginen kuormitus minimoituu. Viheralueiden ja 
lähipalveluiden saavutettavuutta on arvioitu 
vuosittain selvittämällä enintään 300 ja 700 
metrin etäisyydellä (kävelyetäisyydellä) asuvi-
en asukkaiden osuus koko kaupungin asuk-
kaista.

Tarkastelussa ovat mukana julkinen tervey-
denhuolto, joukkoliikenteen pysäkit, kirjastot 
ja kirjastoautopysäkit, julkiset päiväkodit, pe-
ruskoulujen ala-asteet sekä hyötyjätepisteet. 
Päiväkotien ja ala-asteiden osalta väestö-
määrä on suhteutettu niissä käyvien ikäluok-
kien väestömäärään. Myös päivittäistavara-
kaupat kuuluvat lähipalveluihin, mutta niiden 
osalta tarvittavia tietoja ei ollut ajoissa saata-
villa vuoden 2007 osalta.

Julkisella liikenteellä ja viheralueilla on hyvä 
saavutettavuus. Heikoin saavutettavuus on 
peruskoulun ala-asteilla sekä julkisella terve-
ydenhuollolla. Vuodesta 2004 on terveyden-
huoltopalveluiden saavutettavuus heikenty-
nyt yli neljä prosenttiyksikköä. Myös perus-
koulun ala-asteiden osalta saavutettavuus on 
jonkin verran heikentynyt edelliseen vuoteen 
verrattuna. Negatiiviseen kehitykseen vaikut-
tavia tekijöitä ovat etenkin palveluiden keskit-
täminen ja kaupunkirakenteen hajautuminen.

Palveluiden saavutettavuuden kehitystä ku-
vaavat aikasarjat löytyvät koko laajuisesta ra-
portista: 
www.turku.fi /kestavankehityksenraportti

Lähipalveluiden saavutettavuus
300 ja 700 m etäisyydellä palveluista asuvien osuus kaikista asukkaista

Viheralueet Julkinen
terveyden-

huolto

Joukko-
liikenteen 

pysäkit

Kirjastot ja 
kirjastoauto-
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Jätehuolto:
hyötypisteet
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Kestävä kaupunkirakenne 
mahdollistaa keskeisten 
palveluiden saavuttamisen 
kävellen tai pyörällä.
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Turun kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma

Turun kestävän kaupunkiliikenteen suunnitel-
ma perustuu Turun kaupunginhallituksen pää-
tökseen 29.3.2005 hyväksyä Aalborgin sitou-
mukset. Sitoumukset allekirjoittavan kaupun-
gin tulee kehittää kokonaisvaltainen ja kestävä 
kaupunkiliikennesuunnitelma. Turun kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelma on laadittu 
osana BUSTRIP-hanketta, jossa vuonna 2006 
tehtiin kestävän kaupunkiliikenteen itsearvi-
ointi ja vertaisarviointi. Arviointiraportit netissä:
http://www.bustrip-project.net/turku.htm

Kaupunginvaltuuston 2.5.2005 hyväksymäs-
sä Turku-strategiassa kestävä kehitys on pe-
rusarvo. Kestävää kasvua ja hyvinvointia tu-
keva kaupunkirakenne sekä vastuullinen il-
masto- ja ympäristöpolitiikka on määritel-
ty strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi. 
Kaupunginvaltuuston 20.3.2006 hyväksy-
mässä ympäristöstrategiassa kestävä kehi-
tys on myös perusarvo. Strategisiksi paino-
pistealueiksi on määritelty kestävä kaupunki-
rakenne ja kestävä ilmastopolitiikka. Henkilö-
autoliikenteen tarpeen ja kokonaispäästöjen 
minimointi on kriittinen menestystekijä. 

Turun kestävän kaupunkiliikenteen suunni-
telmassa arvioidaan, miten Turun kaupungin 
kestävää kaupunkiliikennettä koskevat stra-
tegiset tavoitteet voidaan toteuttaa. 

Kehityskuva
Kehityskuvatarkastelussa on muodostettu 
kaksi tulevaisuusskenaariota.

A: Kaupunkirakenteen laajentu-
minen ja autoliikenteen kasvu

Kehityskuva kuvaa nykyisen kehitystrendin 
jatkumista. Kuntien välistä kilpailua hyvistä 
veronmaksajista ei hillitä. Seudullisia maan-
käyttö- ja liikennesuunnitelmia ei koordinoi-
da. Maankäytön ja liikenteen kehityksessä 
painotetaan ratkaisuja, jotka palvelevat ”hyviä 
veronmaksajia”. Kaupunkirakenteen hajautu-
minen ja autoliikenteen kasvu jatkuvat.

B: Kaupunkirakenteen tiivistämi-
nen ja autoliikenteen kasvun 
rajoittaminen

Turun kaupunkiseudun maankäytön, liiken-
nejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnittelu 
tapahtuu seudullisesti. 

Turun kaupunkiseudun maankäytön, liiken-
nejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnitte-
lu tapahtuu seudullisesti. Uudisrakentaminen 
ohjataan pääosin täydennysrakentamiseen 
ja liikenteen kasvu joukkoliikenteeseen, kä-
velyyn ja pyöräilyyn. Tavoitteeksi asetetaan 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuu-
den nostaminen kaupunkimaisella alueella 
2/3 matkoista.

Kehityskuvan arvioinnissa to-
dettiin nykyisen kehitystrendin 
jatkumisesta:
– Hajautetut maankäyttö- ja palvelurat-

kaisut kasvattavat henkilöautoliikenteen 
osuutta 

– Liikennemäärien kasvu johtaa liikenteen 
ruuhkautumiseen liikenneverkon solmu-
pisteissä. 

– Kehitys ei täytä Turun kansainvälisiä vel-
voitteita.

– Kehitys ei täytä Turun kaupungin strategi-
oiden kestävän kehityksen tavoitteita.

Tulee arvioida keinot, joilla nykyinen kehityst-
rendi, erityisesti maankäytön hajaantuminen 
ja autoliikenteen kulkumuoto-osuuden kas-
vu, voidaan katkaista. Turun strategiset ta-
voitteet täyttävä kehitys edellyttää toimivan 
yhteistyöratkaisun saavuttamista Turun seu-
dulla, maankäyttöratkaisujen uudelleenarvi-
ointia sekä suurehkoja panostuksia kävelyyn, 
pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Ympäris-
tö-, talous- ja sosiaaliset vaikutukset ovat 
pääosin myönteisiä. 

Kestävä kaupunkiliikenne
ja strategiat
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Kävely- ja pyöräily-
ystävällisen kaupun-

gin edellytyksiä.

– Turun keskustaa kehitetään seudun ve-
tovoimaisimpana liikekeskuksena ja työ-
paikka-alueena 

– Liikkumista ohjataan keskittyen arkisiin 
matkoihin. 

– Korjataan pyörätieverkoston puutteet, 
erityisesti keskustan pyörätiet

– Kävely-ympäristön laatua ja turvallisuutta 
parannetaan

– Esteettömyysohjelmaa toteutetaan pois-
tamalla esteitä ja toteuttamalla esteettö-
miä alueita

– Perustetaan seudullinen joukkoliikennevi-
ranomainen

– Toteutetaan joukkoliikenteen tiheästi lii-
kennöitävä runkolinjasto kaupunkimaisille 
alueille.

– Kävelyn ja pyöräilyn osalta suunnitelmaa 
tarkentaa kävelyn ja pyöräilyn kehittä-
misohjelma. Joukkoliikenteen seudullisen 
kehittämisen osalta tehdään tarkemmat 
selvitykset vuonna 2008.

Tavoitteet vuodelle 2030
Tavoitteet on asetettu Turun-strategioiden, 
valtakunnallisten ja EU-tavoitteiden mukai-
sesti. Tärkeimmät tavoitteet.
– Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät 

vähintään 30 prosenttia 
– Vähintään 2/3 matkoista kävellen, pyöräl-

lä ja joukkoliikenteellä
– Enintään 1/3 matkoista henkilöautolla
– 50 prosentin lisäys joukkoliikennemat-

koissa asukasta kohden
– 50 prosentin lisäys pyörämatkoissa asu-

kasta kohden
– Korkean palvelutason kävelyn, pyöräilyn 

ja joukkoliikenteen kaupunginosien osuus 
väestöstä ja työpaikoista kasvaa

Tärkeimmät toimenpiteet
Suunnitelmassa on esitetty laaja joukko toi-
menpiteitä. Tärkeimmät niistä ovat:
– Kaupunkiseudun maankäyttöratkaisut, 

palveluiden sijoitus ja liikenneverkko pää-
tetään, toteutetaan ja rahoitetaan seudul-
lisesti

– Kaupunkirakenteen laajentamisen tar-
ve ja täydennysrakentaminen arvioidaan 
seudullisesti uudelleen yhteisessä yleis-
kaavassa
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Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus

Sähkönkulutus kuvaa yhdyskunnan toimin-
nan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta se-
kä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja il-
man epäpuhtauspäästöjen määrää. 

Turussa, kuten valtakunnan tasollakin, säh-
könkulutus on viime vuosina ollut kasvus-
sa. Turku Energian myymä sähkö hankitaan 
pohjoismaisesta sähköpörssi Nord Poolista, 
jossa myytävästä sähköstä yli puolet tuote-
taan uusiutuvilla energianlähteillä ja noin 20 
prosenttia ydinvoimalla. Yksittäinen kuluttaja 
voi nykyään valita sähkönmyyjänsä, joten va-
litsemalla uusiutuvilla energianlähteillä tuotet-
tua sähköä voi jokainen helposti hillitä ilmas-
tonmuutosta.

Kaukolämmön tuotanto
Kaukolämmitystä pidetään yleisesti ekote-
hokkaana lämmitysmuotona, joskin tuotan-
totapa vaikuttaa tähän merkittävästi. Kauko-
lämmön markkinaosuus Turussa asukkaiden 
mukaan mitattuna on ollut tasaisessa kas-
vussa ollen nyt lähes 90 prosenttia. Vuonna 
2007 kaukolämpöä myytiin yhteensä 1630 
gigawattituntia.

Kaukolämmöstä tuotettiin uusiutuvilla luon-
nonvaroilla noin 22 prosenttia. Uusiutuvien 
energialähteiden osuus kaukolämmöntuo-
tannossa on tarkoitus nostaa yli 50 prosent-
tiin vuoteen 2020 mennessä. Parhaillaan ra-
kennetaan lämpöpumppua Kakolan jäteve-
denpuhdistamon yhteyteen. Lähitulevaisuu-
dessa on tarkoitus investoida myös toiseen 
biolämpölaitokseen.

Lue myös kaukolämpöjohtaja Rauli Saarelan 
haastattelu
www.turku.fi /kestavankehityksenraportti

Yhdyskunnan sähkönkulutus
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Sähkön ja energian-
kulutukseen liittyvissä 
asioissa sinua ja yri-
tystäsi neuvoo V-S 
kestävän kehityksen 
ja energia-asioiden 
keskus.

Ekologinen kestävyys

Kaukolämmön hankinta

22 %

78 %

Uusiutuvat
polttoaineet

Fossiiliset
polttoaineet

Yhdyskunnan sähkönkulutus on kasvussa

2003 2004 2005 2006 2007

Lähde: Turku Energia  ja Fortum

8 321 8 374 8 565 8 742 8 755



Ilmanlaatu ekologisena indikaattorina kuvaa 
hengitysilman laatua ja ilmanlaadun vaikutus-
ta terveyteen, luontoon ja elinympäristön viih-
tyisyyteen. Raja-arvotarkastelu mahdollistaa 
vertailun kaupunkien välillä niin EU:n kuin val-
takunnankin tasolla. Ilmanlaatuindeksi on mit-
taustuloksista laskettava luku, joka perustuu 
eri epäpuhtauspitoisuuksien vertaamiseen 
kansallisiin ohjearvoihin. Indeksin on tarkoi-
tus kuvata kansalaisille parhaillaan vallitsevaa 
ilmanlaatua. Indeksilaskennassa ja raja-arvo-
tarkastelussa mukana olevat epäpuhtaudet 
Turun keskustassa ovat typpidioksidi ja hen-
gitettävät hiukkaset.

Yhdyskunnan ilmanlaatu
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Reaaliaikaiset ilmanlaa-
tutiedot ovat nähtävillä 
kansallisessa ilmanlaatu-
portaalissa:
www.ilmanlaatu.fi 

Vuonna 2007 ilmanlaadulle annetut raja-ar-
vot eivät ylittyneet Turussa. Typpidioksidin 
vuosiraja-arvoon (40 µg/m³) verrannollinen 
pitoisuus oli 29 µg/m³ ja hengitettävien hiuk-
kasten vuosiraja-arvoon (40 µg/m³) verran-
nollinen pitoisuus oli 18 µg/m³. Hengitettävien 
hiukkasten vuorokausiraja-arvon (50 µg/m³) 
ylitysten määrä keskustassa oli 15. Sallittujen 
ylitysten määrä on 35.

Vuonna 2007 ilmanlaatu luokiteltiin ilmanlaa-
tuindeksin mukaan erittäin huonoksi kahtena 
ja huonoksi seitsemänä vuorokautena. Hy-
väksi ilmanlaatu luokiteltiin 53 vuorokautena. 
Yleisimmin ilmanlaatu luokiteltiin tyydyttäväksi.

Hengitettävien hiukkasten raja-arvon
numeroarvon ylitykset pysyivät sallituissa rajoissa
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Sallittu ylitysten määrä
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Raja-arvon numeroarvo-
jen ylityksiä Turun seudulla 
valvotaan Turun keskustan 
mittausasemalla kauppa-
torilla,

Ilmanlaadussa vain ajoittaisia ongelmia
Turun ilmanlaatuindeksi
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Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristövalistus

Vihreä lippu -koulut ja -päiväkodit

Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien val-
takunnallinen ympäristöohjelma ja ympäris-
tömerkki. Se on tunnustus, joka kuvaa ym-
päristökasvatukseen annettua panostus-
ta. Vihreässä lipussa keskeistä on lasten ja 
nuorten osallistuminen, ympäristökuormi-
tuksen vähentäminen sekä sitoutuminen jat-
kuvaan parantamiseen.

Vuoden 2007 lopussa Turussa oli yhteen-
sä kahdeksan koulua ja päiväkotia mukana 
Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmas-
sa. Turussa on peruskouluja, lukioita ja eri-
tyiskouluja yhteensä 73, päiväkoteja on 84. 
Kiinnostus Vihreää lippua kohtaan on edel-
leen hiipunut. Keskeisin syy tähän on osallis-
tumismaksut.  

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaosto esittää vuonna 2006 laadi-
tussa strategiassa, että kaikkiin koulutusor-
ganisaatioihin laaditaan oma kestävän kehi-
tyksen toimintaohjelma vuoteen 2010 men-
nessä. Tavoitteena on, että 15 prosenttia 
päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on 
saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifi kaatin 
kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 
2014 mennessä. 

Mikäli koulutusjaoston asettamiin tavoitteisiin 
halutaan päästä sovitussa ajassa, on panos-
tettava sekä päivähoidon että koulujen ja op-
pilaitosten kestävän kehityksen täydennys-
koulutukseen. Lisäksi on kehitettävä käytän-
töjä, joilla kunta voi tukea koulujen ja päivähoi-
don Vihreä lippu -osallistumismaksuja. Vihreä 
lippu -ympäristöohjelmaa toteuttaessaan 
koulut ja päiväkodit tuovat kunnalle kustan-
nussäästöjä jätteiden määrän sekä energian 
ja veden kulutuksen vähentyessä.
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Vihreä lippu -sertifi ointien suosio on vähentynyt 
Sertifi oidut koulut ja päiväkodit, kpl

päiväkoditkoulut

2003 2004 2005 2006 2007
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6 6

4

6

4

5

4 4

 Ympäristökasvatustapahtumat Luontokoulussa Luontoretkien
 Vuosi Koululaiset Muut Yht. kävijät osallistujat
 2000  400   50  450    410
 2001  870   80  950 2700  450
 2002 1770  240 2010 2700  525
 2003 1850  150 2000 3000  440
 2004 1117  507 1624 2500  510
 2005 3851 2277 6128 2600  689
 2006 4790 3345 8135 2800  1020
 2007 5556 3073 8629 3000  303

Ympäristökasvatukseen osallistuneet Turussa
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Vuoden 2007 lopulla toteutettu Ympäristö-
asenteet ja -toiminta kuntaorganisaatiois-
sa -kysely selvitti miten kaupungin työnteki-
jät asennoituvat ympäristöasioihin ja millaista 
heidän käytännön ympäristötoimintansa on. 
Kysely tehtiin yhteistyössä suurimpien suo-
malaisten kaupunkien kanssa. Turun kau-
pungin henkilöstöstä lähes 3000 vastasi ky-
selyyn.

Työntekijöiden ympäristöasenteet ovat kyse-
lyn perusteella kunnossa. Ympäristötoimin-
nan osalta tulokset olivat heikommat ja erot 
hieman selkeämmät. Toiminnan vertailussa 
Turku sijoittui kyselyn viimeiseksi. Eroja syntyi 
mm. siinä, että kuljemme harvimmin työmat-
kamme joukkoliikennevälineillä, pyörällä tai ja-
lan. Samoin osoittauduimme keskimääräistä 
laiskemmiksi toimijoiksi erilaisissa ympäristö-
työryhmissä.

Kyselyn perusteella työntekijät pitävät tär-
keänä, että kaupunki asettaa tavoitteita kes-
tävän kehityksen eteenpäin viemiseksi, mut-

Työntekijöiden ympäristöasenteet kohdallaan,
toiminnassa parannettavaa
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ta samalla poliittisilta päättäjiltä peräänkuu-
lutettiin sitoutumista näiden tavoitteiden to-
teuttamiseen. 

Avoimista kommenteista ilmeni, että käytän-
nön ympäristötoiminta ja mahdollisuudet sii-
hen ovat hyvin erilaiset eri hallintokunnissa. 
Monet kaipasivat myös tukea ja koulutusta 
ympäristöasioissa sekä parempaa tiedotta-
mista kaupungin kestävän kehityksen työs-
tä.

Hallintokuntien ja toimipisteiden välillä on sel-
västi suuria eroja mahdollisuuksissa huomioi-
da ympäristö jokapäiväisessä työskentelys-
sä. Selkeä viesti sisältyi siihen, että vastaajat 
olivat useimmin eri mieltä väittämien kanssa, 
jotka mittasivat kaupungin ympäristötyön vai-
kuttavuutta ja tiedottamista. Kaupunkitason 
kestävän kehityksen työ näyttäisi kaipaavan 
aiempaa selkeämpää koordinaatiota.

Kyselyn loppuraportti löytyy osoitteesta 
www.turku.fi /ymparistokysely

Espoo

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Kuutoskaupunkien henkilöstön ympäristöasenteet ja -toiminta
1 = huono, 2 = melko huono, 3 = melko hyvä, 4 = hyvä

ToimintaAsenteet

1 2 3 4
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Ympäristö ja talous

Ympäristötilinpäätös

Turku on raportoinut jo vuodesta 2000 lähti-
en kaupunkiorganisaation ympäristökustan-
nukset.

Ympäristötalouden luokittelu noudattaa en-
tistä selkeämmin Euroopan yhteisön tilasto-
toimiston (Eurostat) luokittelua. 

Ympäristötilinpäätöksen tunnusluvut kuvaa-
vat kaupungin taloudellista panostusta eko-
logiseen kestävyyteen. Tunnusluvuille ei ole 
asetettu euromääräisiä tavoitetasoja. Turku 
ei toistaiseksi ole liittänyt ympäristötilinpää-
töstään osaksi kaupungin varsinaista tilin-
päätöstä.

Kaikkien ympäristökustannusten lähtötiedot 
eivät ole hallintokuntien kirjanpidosta tai viral-

lisista tilinpäätöstiedoista, vaan ne perustuvat 
osittain arvioihin. Monet ympäristöasiat ovat 
integroituneet tavanomaiseen toimintaan si-
ten, ettei kaikkia ympäristökustannuksia ole 
kyetty ilmoittamaan tai osa kustannuksista 
on suuntaa antavia. Tästä syystä ympäristö-
asioiden taloudellinen merkitys on todennä-
köisesti suurempi kuin raportoidut ympäris-
tökustannukset.

Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Turun 
kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä 
koskevat ympäristökustannukset. Konser-
nin yhtiöitä ei ole mukana, mutta tarkemmat 
tiedot Oy Turku Energian ympäristökustan-
nuksista löytyvät Turku Energian yhteiskun-
tavastuuraportti -julkaisusta. 
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Ympäristötalouden jakautuminen ympäristönsuojelun 
osa-alueittain 2007

Ympäristötalouden tunnusluvut 2007 (1000 €)
 Ympäristö- Ympäristö- Ympäristö-
 tuotot kulut investoinnit

Ulkoilman- ja ilmaston suojelu 13 503 0
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 14085 9334 5395
Jätehuolto  4847 8049 0
Maaperän ja pohjaveden suojelu 0 383 1352
Melun ja tärinän torjunta 0 29 0
Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 0 49 3
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet     
Ympäristöhallinto 344 1686 0
Ympäristökoulutus, -kasvatus ja -neuvonta 359 584 0
Ekotehokkuutta parantava toiminta 1659 1601 3122
Ympäristöjohtaminen 1053 1398 0
Yleisten alueiden puhtaanapito 0 1271 0
Ympäristöperusteiset verot 0 1494 0
     
Yhteensä 22 361 26 382 9 871

Osuus kaupungin toimintatuotoista, -kuluista ja 
käyttöomaisuusinvestoinneista 8,9 % 2,5 % 13,1 %
Euroa/asukas 128 151 56

Ympäristötuottojen ja 
-kulujen kokonaismäärä 
oli lähes edellisvuo-
den tasolla. Sen sijaan 
ympäristöinvestoin-
tien kokonaismäärä 
pieneni 1,3 M€ (11 %). 
Kuitenkin maaperän ja 
pohjaveden suojeluun 
sekä ekotehokkuutta 
parantavaan toimintaan 
tehdyt investoinnit kas-
voivat.
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Vuonna 2007 ympäristötuotot olivat 22,4 M€, 
joka oli 8,9 % kaupungin kaikista toimintatuo-
toista (251,4 M€). Asukasta kohden ympäris-
tötuottoja kertyi 128 euroa. Jätevesien käsit-
tely oli suurin tuottoerä, jonka osuus oli 63 % 
kaikista ympäristötuotoista. Ympäristötuot-
tojen kokonaismäärä oli lähes edellisvuoden 
tasolla. Voimakkainta tulojen kasvu oli ympä-
ristöjohtamisen ja -hallinnon sekä jätehuollon 
osa-alueilla.

Ympäristökulut olivat hallintokuntien ilmoitus-
ten perusteella 26,4 M€ eli 2,5 prosenttia kai-
kista kaupungin toimintakuluista (1039,9 M€). 
Ympäristökulut (poistot mukaan lukien) kas-
voivat 0,3 milj. euroa (1,0 %) edellisvuodesta. 
Asukasta kohden laskettuna ympäristökuluja 
syntyi 151 euroa. Jätevesien puhdistukseen 
panostettiin eniten. Sen osuus oli 35 % kaikis-
ta ympäristönsuojelun kuluista. Jätehuollon 
kulujen osuus oli 31 % kuten myös muiden 
ympäristönsuojelutoimenpiteiden yhteensä. 
Voimakkaimmin kasvoivat ympäristöjohtami-
sen ja -hallinnon sekä yleisten alueiden puh-
taanapidon panostukset.

Vuonna 2007 ympäristöinvestointeja kirjat-
tiin 9,9 M€, joka oli 13,1 prosenttia kaupungin 
kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista (75,1 
M€). Suurimmat investointikohteet liittyivät 
vesiensuojeluun (jätevedenpuhdistus, viemä-
röinti ja öljyntorjunta 55 %) ja ekotehokkuutta 
parantavaan toimintaan (mm. vesijohtover-
kosto-jen saneeraukseen ja rakennusauto-
maatioon 32 %). Ympäristöperusteisia inves-
tointeja tehtiin asukasta kohden laskettuna 
56 eurolla.

Ympäristöinvestointien määrä väheni 1,3 M€ 
verrattuna edellisvuoteen. Voimakkaimmin 
kasvoivat maaperän ja pohjaveden suojeluun 
sekä ekotehokkuuteen tehdyt investoinnit. 

Ympäristövastuut
Ympäristöinvestoinnit vähenivät 1,3 M€ (11 %) 
verrattuna edellisvuoteen. Saastuneiden maa-
alueiden puhdistamiseen varattiin tilinpäätök-
sessä 0,6 M€ ja käytössä olevien kaatopaik-
kojen maisemointiin 2,6 M€, josta 0,3 M€ kir-
jattiin uutena pakollisena varauksena. Edelli-
sinä vuosina liian suuriksi arvioituja puhdistus-
kuluja tuloutettiin varausten purkuna 0,1 M€. 
Kertyneitä kuluja vastaan varausta purettiin 
0,4 M€.

Ympäristötuotot ja -kulut
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Turun kaupungin ympä-
ristötuotot olivat vuonna 
2007 yhteensä 22,4 M€.

Ympäristökulut olivat 
hallintokuntien ilmoitus-
ten perusteella yhteensä 
26,4 M€.

Lisää tietoa kaupungin 
taloudellisesta panos-
tuksesta ekologiseen 
kestävyyteen löytyy 
Turun kaupungin www-
sivuilla osoitteessa 
www.turku.fi /kestavan-
kehityksenraportti >ym-
päristö ja talous

Jätehuolto
22 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
63 %

Muut ympäristön-
suojelutoimenpiteet

15 % Muut ympäristön-
suojelutoimenpiteet

31 %

Ulkoilman- ja
ilmastonsuojelu
2 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
35 %

Jätehuolto
31 %

Maaperän ja
pohjaveden suojelu

1 %

Ympäristötuottojen 
jakautuminen vuonna 2007 

Ympäristökulujen 
jakautuminen vuonna 2007 

Ympäristöinvestoinnit
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Vuonna 2007 toteutetun 
HALO-projektin pohjalta 
muodostettiin Turun Han-
kinta- ja logistiikkakeskus, 
jonka tehtävänä on kilpai-
luttaa kaikki tavaroiden 
ja palveluiden hankinnat. 
Keskuksen johtajan Paulii-
na Lautiaisen mukaan tä-
mä oli suuri muutos, joka 
mahdollistaa myös kestä-
vän kehityksen periaattei-
den toteuttamisen aiem-

paa paremmin hankinnoissa. 

Lautiaisen mielestä myös tulossa olevat va-
raston ja jakelun keskittäminen sekä sähköi-
sen tilausjärjestelmän hankkiminen ovat uu-
distuksia, jotka tukevat kestävän kehityksen 
toteutumista. – Ylipäänsä normaali hankinta-
toimi omaa valtavan vaikuttamispotentiaalin. 
Yksin Turun kaupungin palveluihin ja tavaroi-
den hankkimiseen käyttämä rahasumma on 
lähes 400 miljoonaa euroa vuodessa, josta 
kilpailutettua on 250 miljoonaa.

Tähän vaikuttamismahdollisuuteen on kiin-
nittänyt huomiota myös eduskunta säätäes-
sään vuonna 2007 uuden hankintalain, jon-
ka mukaan hankinnat on voitava suunnitella 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisina ko-
konaisuuksina ympäristönäkökohdat huomi-
oon ottaen. – Turussa pyrimme siihen, että 
elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutuk-
set tulevat hankinnoissa huomioiduiksi. Elin-
kaariajattelussa tulee ajateltua vastuullisesti 
alusta loppuun koko prosessi.

Kestävien hankintojen merkitystä on herät-
ty pohtimaan myös ympäristöministeriössä, 

jossa on valmisteilla kestävien julkisten han-
kintojen toimintaohjelma. Lautiaisen mukaan 
Turussa on tarkoitus laatia oma toimintaoh-
jelma valtion ohjelman valmistuttua. 

Kestävien hankintakriteereiden määrittäminen 
on kyllä todellinen taitolaji, Lautiainen toteaa. – 
Pyrimme aktiivisesti lisäämään oman organi-
saatiomme osaamista kestävien hankintojen 
toteuttamiseksi. Tavoitteenamme on rohkais-
ta palveluiden ja tavaroiden toimittajia kiinnittä-
mään huomiotaan ympäristötekijöihin.

Kestävyyden ideologiaa toteuttaa myös 
suunnitteilla oleva jakeluliikenteen keskittämi-
nen. – Keskittämisellä saadaan vähennettyä 
valtava määrä ajokilometrejä ja kalusto tehok-
kaampaan käyttöön. Tällä on suora vaikutus 
myös ilmastonmuutoksen torjuntaan. Muu-
tos tulee olemaan suuri ja vanhoja rakenteita 
ravisteleva, mutta se on välttämätön. Nykyi-
nen malli on yksinkertaisesti kestämätön.

Kestävyyden tiellä oli myös kaupunginvaltuus-
to tehdessään aloitteen Turun julistautumises-
ta Reilun kaupan kaupungiksi. Lautiaisen mu-
kaan tämä ei kuitenkaan ole niin helppo asia 
kuin ensin saattaisi ajatella. Reilu kauppa, kun 
on tuotemerkki ja sen suosiminen kilpailutuk-
sessa olisi hankintalain vastaista. Asia on kui-
tenkin edelleen valmisteilla ja siihen pyritään 
löytämään lainmukainen ratkaisumalli.

Lautiainen muistuttaa vielä, että julkisten han-
kintojen lisäksi myös yksittäisten ihmisten 
hankinnoilla on suuri vaikutus. Meitä on paljon 
ja yhdessä voimme vaikuttaa maailman ke-
hitykseen. 
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Kohti kestäviä hankintoja 

Haastateltavana Pauliina Lautiainen, 
Hankinta- ja logistiikkakeskus
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Kokonaisvaltainen elämänhallinta

Elämänhallinta ja
taloudellinen turvallisuus 
Huostassa olevat lapset
Huostassa olevien lasten määrä kuvaa las-
tensuojelulain 16 ja 17 §:n mukaisia viranhalti-
joiden päätöksillä ja sosiaalilautakunnan pää-
töksillä huostaan otettujen lasten lukumäärää. 
Indikaattori kuvastaa huostassa olevien lasten 
lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä.

Vuonna 2007 huostassa olleita lapsia oli enem-
män kuin yhtenäkään muuna vuonna 1990- ja 
2000-luvuilla. Huostaanottojen taustalla on lu-
kuisia selittäviä tekijöitä. Perheiden ongelmat 
ovat viime vuosina vaikeutuneet, monimut-
kaistuneet ja pitkittyneet. Lasten kasvuolois-
sa on useita riskitekijöitä mm. perhetaustan 
rikkonaisuus ja puutteet vanhemmuudessa. 

Muita lasten ja nuorten huostaanoton taus-
talla olevia riskitekijöitä ovat: vanhempien tai 
lapsen/nuoren mielenterveyteen liittyvät syyt, 
puutteet lapsen kasvatuksessa ja hoidos-
sa, vanhempien tai nuoren päihteiden käyttö, 
perheväkivalta ja koulunkäyntivaikeudet. 

Työttömyysaste
Turun työttömyysaste laski edelleen vuon-
na 2007. Myös nuorisotyöttömyys on laske-
nut nopeasti viimevuosina. Työttömyysaste 
on kuitenkin pysytellyt hieman valtakunnan 
keskiarvoa korkeampana. Erityisen ongel-
malliseksi on osoittautunut pitkäaikaistyöttö-
myyden poistaminen. Pitkäaikaistyöttömien 
osuus työttömistä on edelleen noin neljän-
nes. Pitkäaikaistyöttömyys on osaltaan seu-
rausta teollisuuden rakennemuutoksesta ja 
1990-luvun alun lamasta.

Huostassa olevien lasten määrä 31. joulukuuta

*alustava tieto

Työttömyysaste jatkaa laskuaan
Prosenttia työvoimasta

2003 2004 2005 2006 2007

13 13
12

10,5
9,4*

Elämänhallinnan perus-
teita opetellaan jo pie-
nestä pitäen.
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Yleinen turvallisuus

Poliisin tietoon tulleet henkeen 
ja terveyteen sekä omaisuuteen 
kohdistuneet rikokset
Uusimmat yleiseen turvallisuuteen liittyvät ti-
lastotiedot ovat tietolähteestä (STAKES) joh-
tuen vuodelta 2006. Henkeen ja terveyteen 
sekä omaisuuteen kohdistuvien rikosten 
määrät ovat Turussa koko maan keskiarvo-
ja korkeammat. Ero on erityisen suuri omai-
suusrikoksissa, joissa Turku on tilastokakko-
nen heti Helsingin jälkeen. Muita kaupunkeja 
kärkikymmenikössä ovat esimerkiksi Forssa, 
Maarianhamina, Oulu ja Kotka. Henkeen ja 

2003

268

2004

253

2005

238

2006

199

2002

240

Henkilövahinkoihin johtaneet
liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet, kpl

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen sekä 
omaisuuteen kohdistuneet rikokset

Omaisuuteen kohdistuneet

Henkeen ja terveyteen kodistuneet

Turku

Turku

Koko maa

Koko maa

kpl/1000 as

120

100

80

60

40
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0

terveyteen kohdistuvien rikosten suhteelli-
sessa määrässä ei ole 2000-luvulla tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia. 

Henkilövahinkoihin johtaneet 
tieliikenneonnettomuudet
Liikenneonnettomuuksien määrä näyttäisi 
kääntyneen Turussa laskuun vuonna 2003 ja 
vuonna 2006 laskusuuntaus on kiihtynyt. Ai-
emmin 2000-luvulla onnettomuuksien määrä 
on ollut noin 250 onnettomuutta vuosittain. 
Tässä voidaan edelleen parantaa toimeen-
panemalla vuonna 2007 valmistunut Kestä-
vän kaupunkiliikenteen suunnitelma.
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Henkilövahinkoihin 
johtaneiden liikenne-
onnettomuuksien 
määrä on vähentynyt 
ilahduttavasti. Tätä 
trendiä pyrkii osaltaan 
tukemaan myös ne toi-
met ja tavoitteet, jotka 
on määritelty vuonna 
2007 valmistuneessa 
kestävän liikenteen 
suunnitelmassa.
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Kestävä kulttuuripääkaupunki 2011

Vastuullisuus on yksi Kult-
tuuripääkaupunkihank-
keen arvoista. Tämän 
mukaisesti hanke toteu-
tetaan kestävän kehityk-
sen periaatteella, ottaen 
vastuuta ihmisistä, tule-
vaisuudesta ja ympäris-
tön haasteista. 

Kulttuuripääkaupunki-
vuotta ei ole Turussa ha-
luttu ajatella yhtenä ohi-

menevänä tapahtumana, vaan pikemminkin 
pitkäkestoisena kehitys- ja oppimisprosessi-
na, mikä jo itsessään tukee kestävän kehityk-
sen ideologiaa. Turku 2011 -säätiön va. toimi-
tusjohtajan, Suvi Innilän, mielestä tämä on ai-
noa ajateltavissa oleva periaate näin mittavan 
hankkeen toteuttamisessa. 

– Nykypäivänä ei tulisi mieleenkään ajatella 
muulla tavoin. Katsomme kestävää kehitystä 
laajasti. Hankkeissa on huomioitava taloudel-
linen vastuullisuus, toteutuksen laadukkuus, 
saavutettavuus, ympäristöystävällisyys ja jat-
kuvuus.

Näitä periaatteita noudatetaan Innilän mu-
kaan myös Kulttuuripääkaupunkihankkeen 
omassa toiminnassa. – Istumme nytkin kier-
rätyskalusteilla ja nautimme Reilun kaupan 
kahvia. Olemme myös päättäneet, että pe-
rinteisen Kiinassa tuotettavan ”markkinoin-
tikrääsän” määrä minimoidaan. Sen tilalle on-
kin jo ideoitu paikallisille taiteilijoille suunnattua 
kilpailua, jonka kautta tuotettaisiin Turku 2011 

-designtuotteita. Näin saataisiin kulttuuripää-
kaupungin markkinointiin paikallisia taiteilijoita 
työllistävää ja markkinoivaa materiaalia.

Innilä listaa erilaiset tapahtumat ja matkus-
telun Kulttuuripääkaupunkihankkeen pahim-
miksi ympäristökuormittajiksi. Näitä vaikutuk-
sia pyritään kuitenkin minimoimaan. Suunnit-
teilla on muun muassa kulttuuritapahtumien 
järjestäjän ympäristöoppaan laatiminen ja vir-
tuaalinen kulttuuripääkaupunki, joka mahdol-
listaa taiteeseen tutustumisen myös verkon 
välityksellä. 

Toinen kulttuuripääkaupunki vuonna 2011 on 
Tallinna. Innilä näkeekin tämän ainutlaatuise-
na tilaisuutena esitellä muulle Euroopalle Itä-
meren alueen potentiaalia ja haasteita. Myös 
ympäristökysymykset sopivat tähän yhtey-
teen. Useita Itämereen liittyviä hankehake-
muksia onkin jo saapunut. Osa hankkeista 
tullaan toteuttamaan myös saaristossa, jol-
loin ympäristönäkökohtien huomioiminen 
korostuu.

Ympäristö ja kaupunkiympäristön viihtyisyys 
ovat muutenkin vahvasti esillä esimerkik-
si Salaiset puutarhat -teeman kautta, missä 
on tarkoitus luoda vehreitä ja olohuonemaisia 
tiloja kaupunkiin ja herätellä tätä kautta kes-
kustelua yhteisestä kaupunkimiljööstä, Innilä 
toteaa, ja kannustaa kaikkia turkulaisia osal-
listumaan Kulttuuripääkaupungin luomiseen. 
Hankehakemuksia voi jättää vielä toukokuun 
2008 loppuun saakka.

Haastateltavana: Suvi Innilä, 
Turku 2011 -säätiö
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