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Turun kaupunki 2003

Turun kaupunkiorganisaatio

Ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, joka päättää toiminnallisista tavoitteista
ja rahoituksesta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa.

Turun kaupungin toiminnasta ja taloudesta vastaa 19 lautakuntaa alaisinaan virastot ja
liikelaitokset. Liikelaitoksia vuonna 2003 olivat kiinteistölaitos, Tilalaitos, Turun jätelai-
tos, Turun liikennelaitos, Turun Satama, Turun tekstiilihuolto ja Turun vesilaitos. Vuoden
2003 lopussa perustettiin seudullinen jätehuoltoyhtiö Turun Seudun Jätehuolto Oy.

Lisää perustietoja Turusta: www.turku.fi/turkuinfo

yh

VÄESTÖ
Vuodenvaihde 2003/2002
Asukasluku* 174 618
ruotsinkielisiä %        5,2
ulkomaiden kansalaisia % 4,4
* Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000

PINTA-ALA
Kaupungin pinta-ala, km2 306,4
siitä maa-pinta-ala, km2 243,4
siitä kaavoitettu alue, km2 89,3
siitä vesialueet, km2 63,0

HENKILÖSTÖ 2003
Palvelusuhteessa 31.12.      13 768
josta ulkopuolisia sijaisia 4 230
Henkilöstön keski-ikä 47,2
Sairauspäiviä / henkilötyövuosi*
    sairauspäiviä, % 5,2
    tapaturmapäiviä, % 0,2

*henkilövuosia oli 11 474

KAUPUNGIN TALOUS 2003
Toimintatuotot, milj. EUR        209,1
Valmistus omaan käyttöön milj. EUR 28,2
Toimintakulut, milj. EUR -846,8
Verotulot, milj. EUR 464,3
Valtion osuudet, milj. EUR 170,2
Taseen loppusumma, milj. EUR 1334,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 86,3
Vuosikate/Poistot, % 108,5
Omavaraisuusaste, % 64,5
Vero-% 18

Lisätietoja kaupungin toiminnasta ja taloudesta tilikaudelta 2003: www.turku.fi/hallinto
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KAUPUNGINJOHTAJAN
KATSAUS 2003
Turun kaupunki on määrätietoisesti pyrkinyt kehittämään johtamisjärjestelmiään ja
johtamiskulttuuriaan. Nykyään voikin hyvällä mielin sanoa, että kaupungin hallinnossa
tehtävän työn perustana on monipuolinen johtamisjärjestelmä, joka painottaa yhtei-
sesti valitun strategian toteuttamista hallintokuntien, kaupungin liikelaitosten ja yritys-
ten sekä keskushallinnon yhteistyönä. Vanhan kaupungin hallintomallit ja rakenteet
uudistuvat kuitenkin hitaasti. Vie varmasti vielä vuosia, ennen kuin johtamisjärjestel-
mämme kokonaisuudessaan vastaa niitä tavoitteita, joita sille olemme asettaneet.

Strategiatyössään kaupunki on ottanut vakavasti myös kestävän kehityksen haasteet.
Kestävä kehitys on yksi viidestä valtuuston määrittelemästä perusarvosta, jotka ohjaa-
vat kaupungin kaikkea toimintaa.

Kaupungin taloudenpidon viime vuosien suurimmat investointipäätökset ovat olleet ja
tulevat vielä lähivuosina olemaan vahvasti ympäristöpainotteisia. Uusi jätevedenpuh-
distamo, tekopohjavesihanke, uudet jätteenkäsittelyratkaisut ja mahdollinen maakaa-
sun tulo kaupunkiseudulle ovat Turussa poikkeuksellisen suuria hankkeita. Niille on
yhteistä se, että ne tulevat muodostamaan keskeisen osan kestävää kehitystä tuke-
vasta infrastruktuurista vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja eteenpäin.

Kestävä kehitys ei etene ainoastaan suurten investointien varassa. Keskeistä on se
arkipäivän työ, jota jokainen meistä tekee omissa hallintokunnissaan ja omissa työyk-
siköissään. Niissä tehtävien jatkuvien valintojen ja ratkaisujen summana muotoutuu
Turun kaupungin kehityksen suunta ja kestävyys.

Turku haluaa painottaa kaikkien kaupungin työntekijöiden yhteistä vastuuta kestävästä
kehityksestä. Hallintokunnat ovat erilaisia, joten jokainen joutuu hakemaan itselleen
sopivimmat ratkaisut. Sen seurauksena saattaa näyttää, että välillä mennään eri tah-
tiin, mutta tärkeintä on, että mennään samaan suuntaan.

Kuluva vuosi on poliittisesti tärkeä, uusi valtuusto valitaan syksyllä. Myös Turku strate-
gian päivitys tehdään vuonna 2004. Turku on valinnut ympäristöraportoinnin toiminnan
seuraamisen ja johtamisen välineeksi. Käsillä oleva raportti on laatuaan neljäs. Ym-
päristöraportoinnista saatujen hyvien kokemusten ja palautteen perusteella kaupunki
jatkaa toistaiseksi raportointia vuosittain.

Turku haluaa pysyä kestävän kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa ja kehittää
toimintaansa yhdessä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa. Haasteita riittää,
mutta ymmärrämme, että pienetkin askeleet kohti kestävää kehitystä riittävät, kun ne
ovat jatkuvia. Siihen me Turussa pyrimme.

Armas Lahoniitty, kaupunginjohtaja
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JOHDANTO

VUOTEEN 2003
Kaupungin neljäs ympäristöraportti painottaa maankäytön kehittämistä ympäristö-
strategian toteuttajana. Kaikkien Turun ajankohtaisten kaavoitus- ja suunnittelutehtä-
vien yhteisenä tavoitteena on kestävä kaupunkirakenne ja ympäristön laatu. Pyrki-
myksenä on turvata luonnon monimuotoisuus, torjua liikenteen ja tuotantolaitosten
aiheuttamia häiriöitä, edistää joukkoliikennettä, polkupyöräilyä ja muuta kevyttä lii-
kennettä sekä turvata palvelujen saatavuus.

Kestävän kehityksen ohjelman käytännön toimenpiteiden toteuttaminen on määritel-
ty hallintokuntien vastuulle. Raportissa jalansijaa saa hallintokuntien energian käyt-
tö. Lämpöenergian kulutus on kasvanut koko kaupungissa. Sähkön osalta kulutuk-
sen kasvu saatiin pysähtymään ja veden kulutus on alentunut kuusi prosenttia vuo-
desta 2002.

Ekotehokas toiminta vaatii investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin säästynei-
nä materiaaleina ja energiana. Kaupungin hankintaryhmät ja hallintokunnat pitävät
energiansäästöä eräänä tärkeänä hankintakriteerinä esimerkiksi virastojen laitehan-
kintoja tehtäessä. Myös uusien toimintatapojen omaksuminen on osa kokonaiste-
hokkuutta.

Ympäristökoulutuksella edistetään hallintokuntien kestävän kehityksen työtä. Esimer-
kiksi Vasaramäen koulussa energiansäästöohjelmaa on toteutettu onnistuneesti ja
Turun Satamassa koko henkilökunta osallistui koulutukseen ympäristöasioiden hoi-
dosta, hallinnasta ja riskeistä.

Jätteiden lajittelusta ja hyötyjätteiden kierrätyksestä hyvänä esimerkkinä toimii Liina-
haan vanhainkoti, joka on vähentänyt sekajätteen määrää 30 tuhatta litraa henkilö-
kunnan aktiivisella otteella asiaan ja yhteistyöllä jätehuoltotarkastajan kanssa.

Kaupunkiympäristön tilan kehitystä seurataan ilmanlaadun katsauksessa. Ilmanlaa-
dussa ei tapahtunut toimintavuonna merkittäviä muutoksia.

Raportti on rakenteeltaan aikaisemmin julkaistujen kaltainen. Raportti on julkaistu
myös pdf-versiona. Lukujen 3 ja 4 tiedot eivät koske koko Turku-konsernin toimintoja.
Konsernin yhtiöistä mukana on vain Oy Turku Energia. Raportti kertoo vuoden 2003
tuloksista. Joitakin tietoja on vuodelta 2004.



6

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
POLITIIKKA

Turku-strategia määrittelee kaupungin
hallinnon peruslinjat

Kerran valtuustokaudessa laadittava Turku-strategia muodostaa sisällöllisen poh-
jan kaupungin johtamiselle. Turku-strategiaa noudattavat hallintokuntien omat yksi-
tyiskohtaisemmat hallintostrategiat. Lisäksi on laadittu osastrategioita - kuten ympä-
ristöstrategia - joiden avulla kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ohjaavat lau-
takuntia. Strategioissa määritellään hallintokuntien toimintaa ohjaavat painopisteet,
kriittiset menestystekijät ja niitä kuvaavat mittarit.

Ympäristöstrategia - ympäristöasioiden ja
kaavoituksen ohjenuora

Ympäristöstrategia määrittelee suunnan kaupungin ympäristö-, maankäyttö-, asun-
to- ja kaavoituspolitiikalle. Kaupunginhallitus vastaa ympäristöstrategian ja sitä täy-
dentävien suunnitelmien täytäntöönpanosta. Toimeenpanon välineet ovat yleiskaa-
va, liikennejärjestelmäsuunnitelma, asunto- ja maankäyttöohjelma ja kestävän ke-
hityksen ohjelma.

Kestävän kehityksen ohjelma ja muut valtuuston hyväksymät
ohjelmat ovat  ympäristöstrategian toimeenpanovälineitä.

2
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Kestävän kehityksen ohjelma on
ympäristöstrategian toimeenpanoväline

Kaupunginvaltuusto määritteli Turun kestävän kehityksen politiikan ensimmäisen ker-
ran keväällä 2001. Tällöin hyväksyttiin Turku Agenda 21, vuoteen 2020 ulottuva kau-
pungin kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin
ekologista kestävää kehitystä ja sitä edistäviä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia
edellytyksiä.

Ympäristöstrategian toteutus ja seuranta

Kaupungin hallintokuntien toimia ohjaavat Turku-strategian, Ympäristöstrategian ja
Turku Agenda 21-ohjelman pohjalta laaditut talousarvio-ohjeet ja hankintaperiaatteet.
Hallintokunnat huomioivat nämä myös laatiessaan omia toimintastrategioitaan.

Ympäristöstrategian toteutumista seurataan normaalein talousarviokäytännöin, lisäksi
vuosittain kootaan kaupungin Ympäristöraportti ja -tilinpäätös. Strategian toteutumis-
ta seurataan myös hallintokuntien toimintakertomuksissa ja ympäristöraporteissa.
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Ympäristöstrategian toteutus hallintokunnissa.
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3
HALLINTOKUNNAT

JA KESTÄVÄ KEHITYS
Seuraavassa tarkastellaan yhteisiä toiminta-alueita, joita ovat:

 Asukasosallistuminen osana kaupunkisuunnittelua
 Energiankulutus ja kuljetukset
 Jätehuoltotilanne
 Hankintojen ympäristöystävällisyys ja materiaalitehokkuus
 Ympäristötietoisuus ja -koulutus hallintokunnissa

Vuoden 2003 toimintaa koskevat tiedot koottiin keväällä 2004 tehdyllä hallintokunta-
kyselyllä. Energiankulutustiedot on laatinut keskitetysti Tilalaitos.

ASUKASOSALLISTUMINEN
KAUPUNKISUUNNITTELUSSA

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja ra-
kentaminen siten, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Laissa on määritelty toimintatavat siitä kuinka asukkaat ja muut osalliset voivat osal-
listua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteen-
sä asiasta. Yleis- ja asemakaavan sisältövaatimusten tarkoituksena on kestävän
kehityksen tavoitteiden huomioon ottaminen. Osallisten pitää saada jo lähtökohta-
aineiston keräämisestä lähtien tieto kaavahankkeesta.

Lähitieto ja ympäristövaikutusten arviointi

Osallisilla on lakimääräinen mahdollisuus osallistua kaavoituksen valmisteluun ja
arvioida kaavoituksen vaikutuksia. Asukkailla on aluetta koskevaa ”lähitietoa”, jonka
perusteella voidaan arvioida ratkaisujen tarkoituksenmukaisuutta esim. lähipalvelu-
jen saatavuuden, ympäristön esteettömyyden, liikennemelun torjunnan ym. konk-
reettisten vaikutusten kannalta. Asukkailta tulee myös usein selkeästi ilmaistua tie-
toa siitä, mitä ehdottomasti ei saa sijoittaa heidän naapuriinsa.
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Viranomaiset, esimerkiksi eri hallintokunnat, arvioivat suunnitelmia omien toimialo-
jensa kannalta. Viime vuosina on kehitetty voimakkaasti muun muassa luonto-, ym-
päristö- ja liikennemeluselvitysten sekä uusimpana tulokkaana sosiaalisten vaiku-
tusten selvitysten tekemistä kaavahankkeiden yhteydessä.

Ympäristökeskus viranomaisvalvojana

Kaavoitusprosessiin on laissa rakennettu vuorovaikutusjärjestelmä, jolla tähdätään
mahdollisimman laajan tietopohjan saamiseen, prosessin läpinäkyvyyteen, avoimuu-
teen jne. Ympäristökeskus valvoo osallistumis- ja arviointimenettelyn riittävyyttä. Ym-
päristökeskus on vuosittaisessa kehittämiskeskustelussa antanut kiittäviä lausunto-
ja Turun kehitystyölle.

Tiedottaminen ja palaute

Ympäristö- ja kaavoitusvirasto on panostanut voimakkaasti vuoden 2000 alusta voi-
maan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen uudistetun kaavoitusprosessin
kehittämiseen ja siitä tiedottamiseen. Meneillään olevista ja lähiaikoina vireille tule-
vista kaavahankkeista tiedotetaan vuosittain ns. kaavoituskatsauksessa. Jokaisen
hankkeen vireilletulosta tiedotetaan postitse osallisille ja laajempien hankkeiden vi-
reille tulosta kuulutetaan myös lehdissä. Tämän lisäksi vireillä olevat kaavahankkeet
ovat löydettävissä Internetistä karttapohjaisina sekä Turun seudun kartta -sivulta että
ympäristö- ja kaavoitusviraston sivuilta. Kustakin hankkeesta ovat nähtävissä mm.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, käsittelyvaiheet, kaavaluonnokset (vaihtoehdot),
kaavaselostus ja -kartta havainnekuvineen.

Kaavahankkeista voi antaa palautetta suunnittelijalle sähköpostitse. Kaavoitusta kos-
kevaan keskusteluun voi osallistua myös viraston keskustelufoorumeilla - www.turku.fi/
ympakaavi

Turun seudun jätteenkäsittelyn kehittämissuunnitelmista tiedotet-
tiin asukkaille ohjelman mukaisesti ja asukkaat saivat osallistua
ympäristövaikutusten arviointiin antamalla mielipiteensä ja osal-
listumalla keskusteluun järjestetyissä tilaisuuksissa ja muilla
keskustelufoorumeilla. Asukkaita myös haastateltiin
kehittämisvaihtoehtojen ympäristövaikutusten kartoitustyön
yhteydessä. LS
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ENERGIANKULUTUS

Turun kaupunki liittyi KTM:n vapaaehtoiseen energiansäästösopimukseen 1998 ja
jatkoi sitoumusta vuoden 2003 alussa. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu tiettyihin
energiansäästötavoitteisiin ja -toimenpiteisiin ja KTM sitoutuu näiden hankkeiden
taloudelliseen tukemiseen. Koko kaupungin tasolla konkreettisiksi energiansäästö-
tavoitteiksi on asetettu rakennusten lämmön ominaiskulutuksen aleneminen 6 pro-
senttia vuodesta 1996 vuoteen 2002, 8 prosenttia vuoteen 2005 ja edelleen 11 pro-
senttia vuoteen 2010 eli tasolle 40,1 kWh/m3. Vuoden 2003 osalta välitavoitteeseen
ei päästy, lämpöindeksi kasvoi vuodesta 2002 (44,9 kWh/m3) 4,5 prosenttia ollen
46,9 kWh/m3.

Energiankulutuksen alenemiseen tähtäävät toimenpiteet tehtiin suunnitelmien mu-
kaisesti, mutta ne eivät riittäneet tavoitteen saavuttamiseksi, koska mm. ilmanvaihto-
laitteita asennettiin lisää ja ilmanvaihtolaitteiden käyntiaikoja jouduttiin lisäämään
sisäilmaongelmista johtuen. Näistä syistä myös energiankulutus lisääntyi. Edelleen
pyritään pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen, keinoina ovat Motiva-katselmuk-
sissa havaittujen energiataloudellisten korjausten suorittaminen mm. Spar-Trim sääs-
tösopimusten muodossa.

Kaikkiaan Tilalaitoksen hallinnassa olevien rakennusten tilavuus on noin 3,9 milj. m3

ja niistä rakennuskohtaisen kulutusseurannan piirissä on noin 3,5 milj. m3 (305
kohdetta) eli noin 89 prosenttia Tilalaitoksen toimitiloista. Turun kaupungin oma pal-
velutoiminta on suuri energiankäyttäjä ja tässä tarkastellaan, miten lämmön- ja säh-
kön kulutus on kehittynyt vuosina 1996-2003. Mukaan on otettu erikseen katuvalais-
tuksen sähkönkulutus sekä katulämmityksen lämpöenergiankulutus. Liikelaitosten
ja Oy Turku Energian kulutuksia tarkastellaan erikseen.
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Varsinais-Suomen Energiatoimiston
henkilökunta on iloinen, energinen ja
työstään selvästi innostunut joukko.
Haastattelijan ei tarvitse tietoja väkisin
Jarmo Pyörteeltä, Li isa Harjulal-Jarmo Pyörteeltä, Li isa Harjulal-Jarmo Pyörteeltä, Li isa Harjulal-Jarmo Pyörteeltä, Li isa Harjulal-Jarmo Pyörteeltä, Li isa Harjulal-
ta ta ta ta ta ja Anne Ahtiaiselta Anne Ahtiaiselta Anne Ahtiaiselta Anne Ahtiaiselta Anne Ahtiaiselta (kuvassa oi-
kealla) tiedustella, vaan energiansääs-
töasiasta tehdään selvää selkeällä ja
määrätietoisella tyylillä. Vaikuttaa itses-
tään selvältä, että Energiatoimisto pyrkii
tavoitteeseensa pääaseinaan neuvon-
ta ja koulutus.

Varsinais-Suomen Energiatoimiston
tehtävänä on lisätä energiatehokkuut-
ta ja uusiutuvien energialähteiden käyt-
töä Varsinais-Suomen alueella. Toimin-
ta-alueeseen kuuluu 56 kuntaa. Ener-
giatoimisto toimii Turun kaupungin Ym-
päristönsuojelutoimiston alaisuudessa.

Eräs Energiatoimiston hankkeista on
koulujen energiansäästön edistäminen.
Projekti sai alkunsa, kun huomattiin,
että palautteen saaminen kouluista on
vaikeaa. Heräsi ajatus, että on selvi-
tettävä tarkemmin, miten jaettua tietoa
sisällytetään koulujen jokapäiväiseen
toimintaan. Hanke oli kaksivuotinen ja
se loppui vuoden 2003 lopulla.

Ongelma koulujen energiansäästön
suhteen on se, ettei henkilökunta saa
suoraan tietoa koulun energiankulutuk-
sesta, eikä henkilökunta ole tietoinen
energiankäytön kokonaisuudesta.

- Ensimmäisenä pilottikouluille kerrottiin
ko. koulun energiankulutuslukemia ja
kartoitettiin siihen vaikuttavat tekijät,
kertoo projektisihteeri Liisa Harjula.
- Sen jälkeen ryhdyttiin miettimään kei-
noja joiden avulla energiansäästöä voi-
taisiin tehostaa.

Varsinais-Suomen Energiatoimiston
roolina hankkeessa oli välittää energia-
opetusmateriaalia, opastaa opettajia
sen käytössä sekä toimia taustatuke-
na ja tiedonlähteenä. Energiatoimisto
jakoi energiatietoa myös koulujen muulle
henkilökunnalle.

- Energiansäästössä on tärkeää, että
koko henkilökunta tiedostaa energian-
säästön mahdollisuudet. Todellisen
energiansäästön lisäksi on tärkeää
esiintyä esimerkkinä oppilaille ja säilyt-
tää toimissa opetuksellinen ydin, sanoo
johtava energia-asiantuntija Anne Ahti-
ainen.
– Lisäksi energiasäästövinkit kulkeutu-
vat oppilaiden kautta koteihin.

- Loppukäyttäjä vaikuttaa energian ku-
lutukseen 5-15 prosentilla, lisää energia-
asiantuntija Jarmo Pyörre. Yksittäisen
ihmisen energiansäästötoimet eivät ole
yhdentekeviä.

 Energistä neuvontaa
  energiansäästöön
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Toimitilat ja kulutusseuranta

Energiakustannuksista Tilalaitoksen perimään sisäiseen vuokraan kuuluu raken-
nusten lämmitys. Sähkön ja veden kulutuksen vuokralaiset maksavat suoraan itse
asianomaisille tuottajille. Tilalaitos on yhdessä teknisten palvelujen kiinteistöjenhoi-
toyksikön kanssa rakentanut järjestelmiä, joilla pystytään mittaamaan energian kulu-
tusta keskitetysti koko palvelutoimen käytöstä ja Tilalaitoksen omistamasta toimitila-
kannasta.

Saavutettavat säästöt eri kulutusten osalta ovat riippuvaisia paitsi käyttötottumuksis-
ta myös rakennusten ja niiden eri järjestelmien teknisestä kunnosta. Kokonaisuu-
dessaan Tilalaitoksen rakennusten korjausvelan on arvioitu olevan noin 100 milj.
euroa. Määritelmän mukaan korjausvelka on nolla, kun rakennusten teknisen päi-
vänarvon suhde jälleenhankinta-arvoon on 70 prosenttia (hyväksyttävissä oleva taso).
31.12.2003 mainittu luku oli 57,8 jolloin korjausvelkaa oli 12,2 prosenttia rakennus-
ten jälleenhankinta-arvosta. Tavoitteena on päästä korjausvelasta eroon vuonna 2025.
Edelläesitettyä korjausvelkaa on myös rakennuksiin sisältyvien teknisten laitteiden
osalla, mikä heijastuu myös lämpöenergian ja vedenkulutuksiin mm. epätarkkojen
lämmönsäätölaitteiden ja vuotavien putkistojen myötä.

Tavoitteet ja kulutus

Sähkön osalta tavoitteena on ominaiskulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntämi-
nen laskuun ennen vuotta 2005. Sähköenergian osalta kulutuksen kasvu pysähtyi ja
oli lievässä laskussa ollen 17,7 kWh/m3. Ominaiskulutus pienentyi 0,6 prosenttia
vuodesta 2002 (17,8 kWh/m3).

Lämmönkulutus on kasvanut volyymiltaan koko kaupungissa. Vuoden 2000 lukujen
alhaisuus selittyy lauhalla talvella, vuonna 2000 lämmöntarveluku (3398) oli 25 pro-
senttia alhaisempi kuin niin kutsuttu normaalivuoden lämmöntarveluku (4255). Tä-
hän normaalivuoteen normitetaan mitattu lämmönkulutus vuotuisten lämmöntarve-
lukujen avulla, jolloin saadaan eliminoitua suurimmaksi osaksi eri vuosien säävaih-
telut. Vuosien 2001 ja 2002 osalta lämpöenergian kulutuksen kasvu on selitettävissä
suurimmaksi osaksi lämpötilan vaihteluilla, vuoden 2002 osalta lämmöntarveluku
lähestyi normaalivuotta ollen ainoastaan 4 prosenttia sen alle. Vuoden 2003 osalta
kasvu osittain selittyy lisääntyneen rakennuskannan kulutuksella, edellisvuotta kyl-
memmällä jaksolla sekä tarkentuneella kulutusten raportoinnilla.

Vedenkulutus on alentunut 6 prosenttia vuodesta 2002. Vedensäästöön panostetaan
jatkossakin. Jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset peittyvät osin huonokuntoisiin ja
vuotaviin putkistoihin rakennuksissa ja varsinkin tonttialueilla kulkevien putkistovuoto-
jen vaikutuksiin. Vedenhankintaan hallintokunnat käyttivät rahaa vuonna 2003 noin
1,1 milj. euroa.
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Lämmönkulutus rakennustyypeittäin

Suurin osa rakennusten kuluttamasta energiasta käytetään lämmitykseen. Arviolta
noin 30 prosenttia kuluu lämpimän käyttöveden valmistukseen. Lämpöenergian ku-
lutuksen mittayksikkönä käytetään lämpöindeksiä kWh/m3, joka on nk. sääkorjattu
eri vuosien yhteismitallistamiseksi. Lämpöindeksiin vaikuttavat rakennuksen omi-
naisuudet, ikä ja tekniikka sekä toiminnalliselta puolelta käyttöaste ja käyttötarkoitus/
toiminta.

Vuonna 2003 suurin lämpöindeksi oli hoitoalan rakennuksissa ja pienin vastaavasti
kokoontumisrakennuksissa. Edelliseen vuoteen verrattuna lämmön kulutus on kas-
vussa kaikissa muissa ryhmissä paitsi erikoisrakennusten (ryhmä muut) osalta.
Rakennusten lämmön kokonaiskulutus oli vuonna 2003 noin 159 000 MWh ja koko-
naisuudessaan Tilalaitoksella lämmitysenergian ostoon kului noin 3,7 milj. euroa.

Sähkönkulutus rakennustyypeittäin

Lämmitykseen käytetty sähkö sisältyy edellä esitettyihin lämmönkulutustietoihin. Säh-
könkulutusta vertaillaan ominaiskulutuksen, kWh/m3, avulla. Sähkönkulutukseen vai-
kuttaa eniten tilassa tapahtuva toiminta ja siitä aiheutuva valaistuksen, jäähdytyksen,
koneiden ja laitteiden vaatima virrankulutus. Eniten sähköä kuluu erilaisissa proses-
seissa, jotka vaativat sähköä toimiakseen. Suurimmat mitatut sähkön ominaiskulu-
tukset ovat hoitoalan rakennuksissa. Pienin sähkönkulutus on opetusrakennuksis-
sa. Ainoastaan hoitoalan rakennusten osalta ominaiskulutus on edelleen kasvussa,
kaikissa muissa ryhmissä kulutus on laskussa.

Tilalaitoksen omistamien toimitilojen sähkönkulutus oli vuonna 2003 noin 61 400
Mwh ja yhteensä hallintokunnilta kului sähkön hankintaan 3,7 milj. euroa. Tämän
lisäksi katuvalaistukseen kului sähköenergiaa noin 18 600 MWh, noin 30 prosenttia
rakennusten sähkönkulutuksesta.

Vedenkulutus rakennustyypeittäin

Vedenkulutusta vertaillaan ominaiskulutuksen, litraa /rakennuskuutiometri, avulla.
Vedenkulutus vaihtelee huomattavasti rakennustyypeittäin. Voimakkaimmin veden-
kulutukseen vaikuttavat tilassa tapahtuva toiminta sekä toiminnan perusluonne. Hoi-
toalan rakennuksissa vedenkulutukseen vaikuttavat toiminnan luonteelle asetettavat
vaatimukset sekä tilojen käyttöaste. Suuri osa näistä tiloista on käytössä ympäri
vuorokauden.

Vedenkulutus on toimisto- ja hallintorakennuksia lukuunottamatta muissa raken-
nusryhmissä selvästi alentunut, kaikkiaan noin 6 prosenttia vuodesta 2002. Koko-
naisuudessaan veden kulutus oli Tilalaitoksen omistamissa rakennuksissa vuonna
2003 yhteensä noin 511 000 m3 ja rahaa vesi- ja jätevesimaksuihin hallintokunnilta
kului noin 1,1 milj. euroa.
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Lämmönkulutus rakennustyypeittäin

Hoitoalan rakennusten lämpö-
indeksi. Päiväkodeissa kulu-
tus on lievästi alentunut.
Muissa rakennustyypeissä
kulutus on kasvussa.

Opetusrakennusten lämpö-
indeksi. Peruskoulu- ja lukio-
rakennuksissa lievää kasvua,
ammatillisen opetuksen
puolella kulutus alenemassa.

Kokoontumisrakennusten lämpö-
indeksi. Uimahalleissa lämmön-
kulutus on eri rakennustyypeistä
suurinta, kulutus on kuitenkin huo-
mattavasti laskenut ja
vakiintumassa kuten myös jää-
halleissa sekä kirjasto-, museo- ja
näyttelyrakennuksissa. Muissa
ryhmissä kulutus on kasvussa,
varsinkin seura- ja kerho-
rakennuksissa.

Toimisto- ja hallintorakennusten
sekä ryhmän ”Muut” rakennus-
ten lämpöindeksi. Toimisto- ja
hallintorakennuksissa lämmön-
kulutus on lievästi kasvussa,
muissa kulutus on vakaata.
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Hoitoalan rakennusten säh-
kön ominaiskulutus. Lasten-
kodeissa lievää kulutuksen
alenemista, päiväkodeissa
ennallaan, terveydenhoito-
rakennuksissa ja huolto-
laitoksissa selkeästi kasvus-
sa vuodesta 2002.

Opetusrakennusten sähkön
ominaiskulutus. Kummassa-
kin ryhmässä kulutus on
alenemassa.

Kokoontumisrakennusten sähkön
ominaiskulutus. Uimahalleissa
sähkönkulutus on eri rakennus-
tyypeistä suurinta, kulutus on kui-
tenkin huomattavasti laskenut
kuten myös kirjasto-, museo- ja
näyttelyrakennuksissa. Jää-
halleissa kulutus on vakiintumassa,
samoin teatteri- ja konsertti-
taloissa). Muissa ryhmissä sähkön-
kulutus on huomattavasti kasvussa.

Toimisto- ja hallinto-
rakennusten sekä ryhmän
”Muut” rakennusten sähkön
ominaiskulutus. Toimisto- ja
hallintorakennuksissa kulutus
on lievässä kasvussa, ryh-
mässä ”Muut” kulutus on
selvästi alenemassa.

Sähkönkulutus rakennustyypeittäin
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Hoitoalan rakennusten veden
ominaiskulutus. Huoltolaitos-
rakennusten lievää kasvua
lukuunottamatta muissa ra-
kennuksissa kulutus on alen-
tunut.

Opetusrakennusten veden
ominaiskulutus. Ammatillisen
opetuksen osalta kulutus on
melko vakaata, peruskoulu-
ja lukiorakennuksissa selväs-
ti alentunut.

Kokoontumisrakennusten veden
ominaiskulutus.
Ominaiskulutukseltaan suurimpien
rakennusten, uimahallien,
ominaiskulutus on melko vakaata
tasolla 900 dm/m3 eli noin kymmen-
kertainen muihin kokoontumisra-
kennuksiin verrattuna. Alenevaa
kehitystä muiden rakennusryhmien
osalta.

Toimisto- ja hallintorakennusten
sekä ryhmän ”Muut” rakennusten
veden ominaiskulutus. Ryhmän
”Muut” kulutus on alenemassa,
toimisto- ja hallintorakennusten
osalta lievää nousua.

Vedenkulutus rakennustyypeittäin
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Vasaramäen koulun pihalla on runsaasti
puita. Puiden väliin on rakennettu erilai-
sia mahdollisuuksia välituntipeleille ja
muulle välituntitoiminnalle. Piha näyttää
siltä, että oppilaat viihtyvät siellä myös
koulun jälkeen. Ei ihme, että tästä ym-
päristössä on noussut idea hakeutua
Vihreä Lippu -kouluksi.

Vasaramäen koulussa on laadittu Hen-
kilökunnan ympäristöopas, joka poh-
jautuu Hanna NylundinHanna NylundinHanna NylundinHanna NylundinHanna Nylundin opinnäytetyö-
hön (Turun AMK). Ympäristöoppaassa
annetaan ohjeita jätteiden välttämiseksi
ja lajittelua varten, kehoitetaan ympä-
ristöystävällisiin hankintoihin ja kerrotaan
energiansäästötoimista.

Ympäristömyönteinen asenne on sisäl-
lytetty kaikkeen opetukseen ja ympä-
ristöä säästävät toimet on kirjattu myös
välituntijärjestäjän tehtäviin. Erityisesti on
kiinnitetty huomiota energiansäästötoi-
menpiteisiin.

- Energiansäästötoimia ovat muun mu-
assa ATK-laitteiden, kopiokoneiden ja
valaistuksen oikeaoppinen käyttö, tuu-
letuksen tehostaminen ja veden kulu-
tuksen vähentäminen, listaa rehtori JyrJyrJyrJyrJyr-----
ki Välimäkiki Välimäkiki Välimäkiki Välimäkiki Välimäki käytännön esimerkkejä.

- Oppilaiden ja opettajien keinot sääs-
tää energiaa ovat aika rajatut, ja suurin
osa energiasta kuluukin tilojen ja veden
lämmitykseen. Vaikka koulun väki sitou-
tuukin energiansäästötoimiin, iltatoimi-
joita ei voida valvoa, Välimäki sanoo.

– Koulussa kuitenkin toimitaan energi-
aa säästäen, sillä asennekasvatukselli-

nen näkökulma on rahallisia säästöjä tär-
keämpää.

- Mutta silti, taloudellisia tuloksia syntyi-
si varmastikin koulussa kuin koulussa
enemmän, jos säästyneet varat ohjat-
taisiin koulun omaan käyttöön, uumoi-
lee Välimäki. Opetustoimissa kun ollaan,
tiedetään porkkanan olevan kannusti-
mista tehokkaimman.

Vasaramäen koulussa kompostoidaan
osa biojätteistä oppilaiden voimin. Tar-
koitus on opettaa konkreettisesti op-
pilaille eloperäisien tuotteiden kiertokul-
kua luonnossa.
- Vastaava konkreettinen opetusmate-
riaali energiansäästössä ja -tuotannos-
sa olisi äärimmäisen havainnollinen, haa-
veilee rehtori Välimäki ja osoittaa ulos
koulun pihalle.

– Tuossa olisi hyvä paikka pienelle au-
rinkopaneelille, josta tuotettu virta voi-
taisiin johtaa jonkin tietyn koneen käyt-
töön. Energiansäästön lisäksi oman
energiantuotantolaitoksen avulla voitai-
siin havainnollistaa kokonaisuudessaan
energiaopetusta.

Haastattelijan korvissa idea kuulostaa
oikein järkevältä. Aurinkopaneeli opet-
taisi havainnollisesti energiantuotantoa...
Aurinkopaneelin viereen, pihan tuuliselle
nurkalle voitaisiin rakentaa myös pieni
tuulimylly.. Ja jospa ajatus saisi tuulta,
voisi Vasaramäkeen, koulun pihan tun-
tumaan, rakentaa vaikkapa pienen ener-
giapuiston..

Energia- ja ympäristöoppia
Vasaramäessä

Kuva Olavi Ojalehto
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Liikelaitosten ja Turku Energian
energiankulutus

Liikelaitosten osalta ei ole käytettävissä tietoa lämmitettävien rakennusten määristä
eikä niiden merkittävistä muutoksista eri vuosina. Tarkastelu perustuu pelkästään
mitattuihin kulutuksiin, jotka sisältävät prosessien toteuttamiseksi tarvittavan energi-
ankäytön sekä kiinteistöjen osuuden, jota ei pystytty erittelemään.

Jätelaitos

Jätelaitoksen lämpöenergian kulutus on arvioitu jätteenpolttolaitoksella omassa toi-
minnassa käytetystä laitoksen prosessilämmöstä. Jätteenpolttolaitoksella syntyvää
prosessilämpöä johdettiin kaupungin kaukolämpöverkkoon vuonna 2003 yhteensä
109,2 GWh. Topinojan jätekeskuksen tiloissa on sähkölämmitys.

Jätelaitoksen toimintojen sähkönkulutuksesta yli 90 prosenttia kuluu jätteenpoltto-
laitoksen suurissa prosessilaitteissa, esimerkiksi savukaasunpuhaltimissa. Topin-
ojan jätekeskuksessa sähköä kuluu tilojen lämmitykseen sekä alueen valaistuk-
seen.

Jätelaitoksen toimintojen vedenkäytöstä suurin osa tapahtuu jätteenpolttolaitoksel-
la, jossa vettä käytetään muun muassa savukaasupesurissa ja jäähdytysvetenä.
Sataman kulutuslukuihin ei sisälly laivoihin toimitettu vesi. Myös tekstiilihuollon ve-
denkulutus on suuri johtuen toiminnan luonteesta, mutta kuitenkin edelleen alene-
massa kuten jätelaitoksenkin vedenkulutus.

Turun Satama

Sataman hallinnassa on satama-alueilla noin 30 erilaista rakennusta, joiden koko-
naistilavuus on 765 000 m3. Rakennuskuutioista noin 40 prosenttia on lämmittämät-
tömiä. Tekstiilihuollon lämmönkulutuksesta yli 90 prosenttia käytetään prosessissa
tarvittavan höyryn valmistamiseen. Vesilaitoksen lämpöenergian kulutukseen vaikut-
tavat ulkoilman lämpötilojen lisäksi tuuliolosuhteet.

Satamassa sähköä kuluu rakennusten tarpeisiin sekä mm. aluevalaistukseen ja
nostureihin. Tekstiilihuollon sähköenergian kulutus on pysynyt suhteellisen vakiona.

Tekstiilihuolto

Tekstiilihuollon vedenkulutus on ollut laskeva jo neljänä perättäisenä vuonna. Posi-
tiivinen kehitys johtuu tarkemmasta tuotantoprosessin ohjauksesta. Pesuohjelmia
on pystytty muokkaamaan siten, että veden käyttö on tehokasta.
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Vesilaitos

Vesilaitoksen vedenkäsittelyprosessin sähkönkulutus on verrannollinen toimitetun
veden määrään eli veden vähentynyt käyttö näkyy myös sähkön käytön vähenemänä.
Toisaalta  raakaveden vähyys tai laatu lisää tarvetta siirtopumppauksiin vesistöstä
toiseen. Jäteveden pienentynyt määrä vähensi sähkönkulutusta. Lisäksi jäteveden
käsittelyprosessin ilmastuksen saneerauksella on saavutettu sähkönkulutuksen huo-
mattava pieneneminen parina viime vuonna.

Turku Energia

Turku Energia käyttää kattiloiden ja palamisilman lämmitykseen lämpöenergiaa, mikä
aiheuttaa suuren lämmönkulutuksen. Kun kaukolämpöenergian tarve kasvaa, se nä-
kyy Turku Energian oman käytön lämmitysenergian määrän kasvuna.

Turku Energian sähkönkulutus sisältää kiinteistöjen sähkönkulutuksen sekä sähkön
tuotantoon ja lämmön tuottamiseen ja pumppaukseen käytetyn omakäyttösähkön.
Sähkönkulutuksen kasvu johtuu oman tuotannon lisäyksestä viime vuonna. Kauko-
lämmön luvuissa näkyy uuden Orikedon biolämpökeskuksen ympärivuotinen käyttö.

Turku Energian veden kulutus on laskettu Turun vesilaitoksen ilmoittamista luvuista,
jotka sisältävät talous- ja prosessivesien kulutuksen kaikissa kiinteistöissä. Jäähdy-
tysvetenä käytetty merivesi ei ole mukana vedenkulutuksen laskelmassa.

Liikelaitosten ja Turku Energian lämpö- ja sähköenergiankulutus
sekä vedenkulus vuosina 2001-2003. Vesilaitoksen veden-
kulutusta ei ole mitattu erikseen.
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Energian kulutuksesta
aiheutuneet hiilidioksidipäästöt

Turun kaupungin palvelutoimintojen ja liikelaitosten toiminnasta (sähkö, lämpö sekä
virka-ajot) aiheutunut laskennallinen hiilidioksidipäästö oli vuonna 2003 yhteensä
noin 88 000 tonnia. Luku sisältää kaupungin omistamat kiinteistöt. Kaupungin palve-
luksessa oli Turku Energian henkilöstö mukaan lukien 14 070 henkilöä. Hiilidioksi-
dipäästö työntekijää kohden oli noin 5,7 tonnia vuoden aikana. Vuotta aiemmin hiili-
dioksidin kokonaispäästö oli 80 900 tonnia.

Lämmitysenergia tuotettiin pääasiassa kaukolämpönä Naantalin kivihiilivoimalas-
sa, jonka osuus koko lämmöntuotannosta oli noin 62 prosenttia. Lisäksi lämmitys-
energiaa tuotettiin jätteenpolttolaitoksella kuusi prosenttia, Turku Energian Linnan-
kadun voimalassa seitsemän ja Orikedon biolämpökeskuksissa runsas 17 pro-
senttia. Kuormitushuippujen, kuten kovien pakkasten, aikana Turku Energian öljylai-
toksissa tuotettiin loput tarvittavasta lämpöenergiasta. Vuoteen 2002 verrattuna puul-
la tuotetun lämpöenergian osuus kokonaistuotannosta pysyi suunnilleen samana.

Lämmönkulutuksen hiilidioksidipäästöt

Kaupungin palvelutuotannon lämmön kokonaiskulutus vuonna 2003 oli 167 300
MWh, josta hiilidioksidipäästöjä syntyi 48 000 tonnia.Liikelaitosten lämmönkulutus
oli 27 200 MWh. Vuoteen 2002 verrattuna yhteenlaskettu lämmönkulutus oli noussut
noin 18 800 MWh.

Lämmönkulutuksessa kivihiilen hiilidioksidipäästökertoimena on käytetty 94,6 g tuo-
tettua megajoulea kohden (g/MJ), raskaan polttoöljyn 77,4 g/MJ, yhdyskuntajätteen
159 g/MJ ja puun 0 g/MJ.

Ilmari-sähköauton hiilidioksidituotanto määräytyy sähköenergian
tuotannon mukaan.  Kaupunki-ilmaan ei Ilmari tuota lainkaan
epäpuhtauksia. Kuva Markku Kivivirta
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Sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöt

Kaupungin omistamien kiinteistöjen sähkönkulutus oli 84 800 MWh ja hiilidioksidi-
päästöt 15 800 tonnia. Luku sisältää myös katuvalaistuksen. Liikelaitosten yhteen-
laskettu sähkönkulutus oli 61 000 MWh ja hiilidioksidipäästöt noin 11 000 tonnia.

Sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjen laskennassa on käytetty kerrointa 180 kg/
MWh, jota käytettiin myös vuoden 2002 ympäristötilinpäätöksessä.

Ajoneuvojen ja työkoneiden
hiilidioksidipäästöt

Turun kaupungin omistamilla virka-autoilla ja työtekijöiden omilla autoilla ajettiin vuon-
na 2003 yhteensä yli 11 miljoona kilometriä, kun vuotta aiemmin kilometrejä ilmoitet-
tiin lähes kolme miljoonaa enemmän. Eroja aiheutui mm. kunnossapitokaluston
käytön erilaisesta ilmoittamistavasta. Suurin yksittäinen ajosuorite oli edellisvuosien
tapaan liikennelaitoksella liikennepalvelujen tuottajana. Virka-ajoista ja työkoneiden
käytöistä aiheutui noin 5 700 tonnin hiilidioksidipäästöt, joka on yli 1 000 tonnia
vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen laskenta perustuu samoihin VTT:n päästökertoi-
miin kuin aiempina vuosina. Kertoimet ovat erilaisia eri ajoneuvotyypeille ja niissä on
huomioitu kylmäkäynnistyksen ja joutokäynnin lisäpäästöt.

Hallintokuntien ajosuoritteet kilometreinä vuosina 2001-2003.
Diagrammista puuttuu teknisten palveluiden ajosuorite, joka oli
ajoneuvojen osalta 5 400 000 km (sis. liikennelaitoksen osuu-
den) ja työkoneiden laskennallinen ajosuorite.
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HANKINNAT JA YMPÄRISTÖ

Turun kaupunginhallitus on vahvistanut kestävän kehityksen periaatteet yhdeksi ko-
konaistaloudellisuuden arviointikriteeriksi kaupungin hankinnoissa vuonna 1998.

Vuonna 2003 kaupungin materiaaliostot olivat noin 61,4 (vuonna 2002 58,5) milj.
euroa ja palveluiden ostot noin 215,2 (vuonna 2002 221) milj. euroa. Materiaaliosto-
jen osuus kaupungin käyttötalousmenoista on pysynyt samana vuodesta 2002 (noin
6 % ja palvelujen osuus on noin 29 %).

Teknisten palveluiden osuus koko kaupungin kaikista hankinnoista oli noin 19 pro-
senttia, materiaalihankinnoista noin 25 prosenttia ja palveluhankinnoista noin 17
prosenttia. Toiseksi suurimmat osuudet yksittäisistä hallintokunnista oli terveystoi-
mella, sen osuus kaikista hankinnoista noin 15 prosenttia, materiaalihankinnoista
noin 21 prosenttia ja palveluhankinnoista noin 13 prosenttia.

Hallintokuntien kilpailuttamat hankinnat

Suurin osa kaupungin hankinnoista on hallintokuntien itsensä kilpailuttamia. Han-
kintatoimen kysymyksillä haluttiin selvittää, miten hallintokunnat ovat tarjouskilpailu-
tuksissaan huomioineet ympäristönäkökulman. Hallintokunnista vain kuusi on vuon-
na 2003 pitänyt ympäristönäkökulmaa ehdottomana vaatimuksena sopimuksen koh-
detta määriteltäessä tai teknisissä eritelmissä. Tällaisia ovat olleet muun muassa
rakennuttamisen urakkaohjelmat, painotalojen kilpailutukset, bussien ja polttoainei-
den hankinta, siivouksen kilpailutus.

Useimmat hallintokunnat (14/19) ovat ottaneet huomioon ympäristönäkökohdat toi-
mittajien valinnassa. Muun muassa ammattikorkeakoulu on ATK-työasemakilpailu-
tuksissaan vaatinut toimittajilta käytöstä poistettujen laitteiden kierrätyksen. Hallinto-
kunnista yli puolet on ilmoittanut tarvitsevansa koulutusta siitä, miten ympäristöasiat
voidaan huomioida hankinnoissa.

Keskitetty hankintatoiminta

Turun kaupungin käyttämät volyymituotteet kilpailutetaan keskitetysti. Keskitetyn han-
kintapaikkojen kilpailutuksen tekevät pääosin hankintaryhmät tai päävastuulliset hank-
kijat. Kaupunginkanslian hankintapalvelut koordinoi keskitettyjen hankintaryhmien
toimintaa ryhmien puheenjohtajien kanssa.
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Turun kaupungin painatusosaston teh-
täviin kuuluu kaupungissa tarvittavien
julkaisujen painatus ja graafinen suun-
nittelu. Tehtäväkenttään kuuluu myös
sähköisten julkaisujen, esimerkiksi
asiakirjojen, suunnittelu.

Painatusosasto tarjoaa myös asian-
tuntija-apua kaupungin eri sektoreille.
Asiantuntevuutta tarvitaan muun mu-
assa silloin kun valitaan kaupungin tar-
vitsema toimistopaperi ja sen toimit-
taja. Paperia kuluu kaupungissa vuo-
sittain valtaisat määrät.

Turun kaupungissa käytettiin vuonna
2003 noin 96 000 riisiä valkoista A4-
toimistopaperia eli 45 miljoonaa ark-
kia paperia. Yksi riisi käsittää 500 ark-
kia paperia. Keskimäärin yksi kaupun-
gin työntekijä käytti seitsemisen riisiä
(eli 3500 arkkia) paperia. Määrä on niin
huima, ettei ole ihme, että esimerkiksi
paperin hankinta suoritetaan kaupun-
gissa keskitetysti.

Painatuspäällikkö Rauli KoskenojaRauli KoskenojaRauli KoskenojaRauli KoskenojaRauli Koskenoja
toimii päävastuullisena hankkijana mm.
Turun kaupungin toimistopapereita
hankittaessa.

45 miljoonaa arkkia
ympäristömerkittyä paperia

Painatuspäällikkö Rauli
Koskenoja painottaa
ympäristönäkökohtia myös
yksityiselämässään.

- Valintakriteereinä on hinta, laatu, ym-
päristövaikutukset ja toimitusaika. Pa-
perin on oltava laadultaan sellaista, että
sen käyttö eri koneissa sujuu kangerte-
lematta. Ympäristönäkökulmaa paino-
tetaan, tarjouspyynnössä pyydetään
selvitys paperin mahdollisista ympäris-
tömerkeistä sekä myös toimittajan /toi-
mitusketjun voimassa olevista ympäris-
tö- ja laatusertifikaateista, erittelee Kos-
kenoja.
- Tietyllä tavalla ympäristöasioihin liittyy
myös toimitusaika ja -ehdot, pitkän mat-
kan kuljetukset ovat sekä ekonomises-
ti että ekologisesti kalliita. Viimeisen kil-
pailutuksen voittanut paperi on suoma-
lainen ja joutsenmerkitty.

Vuonna 2003 paperinkulutuksen mää-
rän kasvu kaupungissa on edellisiin vuo-
siin verrattuna selkeä. Onko kyseessä
jonkinlainen tilastoharha? Sähköisen
viestinnänhän piti vähentää paperin ku-
lutus minimiin?

- Vuoden 2003 tiedoissa on huomioitu
virastojen ja laitosten hankintapaikkapää-
töksen mukaisesti sisäänostaman pa-
perin määrä, ei siis mahdollisia varasto-
ja. Kulutuksen kasvu voi johtua osaksi
varastoista, mutta voi myös olla, että
yksiköissä tulostusten määrä on yksin-
kertaisesti kasvanut, Koskenoja pohtii.
- Tilastollisesti viime vuonna jokainen työ-
tekijä käytti yli puoli riisiä enemmän pa-
peria kuin edellisvuonna.

Turku on siirtymässä sähköiseen työta-
paan, mikä vähentää paperinkulutusta
tulevaisuudessa.

- Henkilökohtaisesti pidän ympäristönä-
kökohtia hyvinkin tärkeinä, viiden lapsen
isä toteaa haastattelun lopulla.
– Tiedän myös työni puolesta, että yksi-
lötasollakin voi vaikuttaa ympäristön hy-
vinvointiin.
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Hankintaryhmien kilpailutukset

Keskitettyjä hankintaryhmiä ovat elintarvikkeet, siivous- ja hygieniatarvikkeet, tekstiilit
ja jalkineet sekä osa teknisen puolen tarvikkeista, kuljetuskaluston hankinnat sekä
vakuutukset.

Kaupungin keskitettyjen hankintaryhmien kilpailutuksen perusteella tehtiin 29 han-
kintapaikkapäätöstä, näistä kymmenen koski kuljetuskaluston hankintaa ja näistä
kaikissa, jotka koskivat uuden auton hankintaa (9 päätöstä) oli yhtenä kokonaistalou-
dellisuuden arviointiperusteena auton saasteettomuus/päästöt sekä muut ympäris-
tövaikutukset. Kuljetuskaluston hankintaryhmä on edistänyt kestävän kehityksen pe-
riaatteiden toteutumista esimerkiksi olemassa olevan kaluston arvioinnilla sekä uu-
simalla vanhaa kalustoa, joka ei täytä nykypäivän ympäristövaatimuksia.

Materiaaliostoista elintarvikkeiden osuus kaikista hankinnoista on noin 16 prosent-
tia, lämmityksen 14 prosenttia ja sähkön 13 prosenttia. Elintarvikkeiden hankinta-
paikkapäätöksiä tehtiin vuonna 2003 kaksi ja molemmissa yhtenä kokonaistalou-
dellisuuden arviointiperusteena oli tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien ympä-
ristövaikutukset ja -kuormitukset sekä pakkausten kierrätysmahdollisuudet elinkaa-
ren aikana. Koska elintarvikkeiden toimituspisteet ovat hajallaan ympäri kaupunkia
ja useat toimituspisteistä ovat pieniä, ei isoja pakkauskokoja ole voitu kaikissa toimi-
tuspisteissä hyödyntää. Joissakin toimituspisteissä hyödynnetty eri yritysten yhteis-
kuljetuksia, kun se on aikataulullisesti saatu onnistumaan.

Sähkön kilpailutuksessa keväällä 2002 kartoitettiin mahdollisuus tuulisähkön han-
kintaan, tällöin kapasiteettia ei kuitenkaan riittävästi ollut tarjolla.

Tuotteet ja pakkaukset

Seuraavissa kilpailutuksissa on arviointikriteerinä ollut tuotteiden ja/tai niiden pakka-
usmateriaalien ympäristövaikutukset sekä -kuormitukset: kankaat, langat ja tekstiili-
työvälineet, inkontinenssituotteet, epästeriilit tutkimuskäsineet, kalenterit, teollisuus-
kemikaalit, poltto- ja voiteluaineet sekä pakkasnesteet, sähkötarvikkeet, siivousko-
neiden ja -laitteiden huolto- ja korjauspalvelut sekä värikasetit ja -rummut ja atk-
laitteiden oheismateriaalit. Ympäristökysymysliitteet olivat käytössä inkontinenssi-
tuotteiden sekä epästeriilien tutkimuskäsineiden tarjouspyynnössä. Kymmenessä
hankintaryhmien tekemässä kilpailutuksessa ei ole ollut valintaperusteena/arviointi-
kriteerinä ympäristövaikutuksia.

Kalustetoimittajien kanssa tehdyissä uusien kalusteiden hankintaprojekteissa on
otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevien, vanhojen kalustei-
den hyödyntäminen kokonaisuuksissa; aina ei tarvitse uusia koko kalustusta vaan
pärjätään vanhan täydentämisellä. Kalusteet pyydetään toimittamaan koottuna tai
pakkauksista purettuna ja pakkausmateriaalit tavarantoimittaja kierrättää tai uusio-
käyttää.
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2000-luvun tietotekniikka ja sähköinen
tiedonsiirto mahdollistavat myös las-
kutuksen järjestämisen sähköisesti.
Monet yritykset, kaupungit ja valtion-
hallinnon yksiköt ovatkin siirtyneet vä-
hitellen sähköiseen järjestelmään niin
tarjouspyyntöjen, tarjousten, tilausme-
netelmien kuin laskutuksenkin suhteen.
Turun kaupunki seuraa kehityksessä
mukana - kaupunki siirtyi sähköiseen
ostolaskujen käsittelyjärjestelmään
vuoden 2003 aikana. Näin Turku edis-
tää sähköisiin laskuihin siirtymistä yh-
tenä toimijana yhteiskunnassa.

- Sähköisen laskutusjärjestelmän avulla
pyritään siihen, ettei laskutuksen yh-
teydessä tarvitsisi lainkaan käsitellä
paperia. Laskun lähettäjästä alkaen
sen hyväksyjiin ja arkistointiin saakka
lasku kulkee sähköisenä, Turun kau-
pungin talousjohtaja Matti Wendelin
kuvailee.

- Turun kaupungissa käsitellään vuo-
dessa yli 300 000 laskua, joten ”pa-
perisota” helpottuu siltä osin oleellises-
ti. Keväällä 2004 kolmasosa kaupun-

gin ostolaskuista saapui sähköisesti
verkkolaskuna, laskentapäällikkö Sei-
ja Liinoja kertoo.
- Suuret laskuttajat siirtyvät verkkolas-
kutukseen ensin, pienemmät seuraa-
vat. Paperisena lähetetyt laskut skan-
nataan ja käsitellään sitten sähköise-
nä. Kestävän kehityksen kannalta mer-
kitystä on nimenomaan verkkolasku-
jen lisääntymisellä.

Mutta miten pienten laskuttajien on
mahdollista lähettää verkkolaskuja?

- Pankit, tilitoimistot ja internetissä ole-
vat palveluoperaattorit tarjoavat pienil-
le laskuttajille verkkolaskutukseen liit-
tyviä palveluita ja ohjelmia, vastaa Seija
Liinoja.

- Tulevaisuudessa paperisista laskuis-
ta päästään kokonaan eroon, mikä
tarkoittaa säästöä paperin kulutukses-
sa ja arkistoinnissa. Myös muu kirjan-
pitoaineisto on tarkoitus siirtää koko-
naan sähköiseksi, Matti Wendelin esit-
telee sähköistä järjestelmää ekologi-
sesta näkökulmasta.

Kokemukset ostolaskujen sähköises-
tä käsittelyjärjestelmästä ovat rohkai-
sevia, mutta kehitettävää on vielä. Jär-
jestelmää parannetaan vuoden 2004
aikana.

- Muutos on kuitenkin sen verran suu-
ri, että pieniä vastoinkäymisiä on  pääs-
syt syntymään, Wendelin pahoittelee.
- Ohjelmiston toimittajaja kaupungin
edustajat työskentelevät jatkuvasti jär-
jestelmän moitteettoman toiminnan
edistämiseksi.

On kai luonnollista, että suuret muu-
tokset takkuilevat aluksi hiukan. Lopus-
sa ekologinenkin kiitos seisoo.

Sähköinen laskutusjärjestelmä
tarjoaa ympäristöystävällisen
vaihtoehdon

Laskentapäällikö Seija Liinoja
ja talousjohtaja Matti Wendelin
toivovat sähköisen laskutus-
järjestelmän toimivan hyvänä
esikuvana muulle sähköiselle
arkistoinnille.
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Sähköinen hankintatoimi

Vuonna 2003 avattiin kaupungin Internet-sivuilla hankintapalveluiden sivut*, joilla on kans-
lian hankintapalveluiden yleisinformaation lisäksi avoimet tarjouspyynnöt kilpailutusasi-
akirjoineen keskitettyjen hankintojen osalta (enenevässä määrin myös hallintokuntien
omien kilpailutusten osalta). Tarjouspyyntöjä ei enää tarvitse tulostaa paperille ja lähet-
tää toimittajille - tämä säästää aikaa, työtä ja materiaaleja.

Kaupungin intranet-sivuille on avattu tavaratori-sivut**, joilta löytyy myös kaupungin ir-
taimiston kierrätyspalsta. Hallintokunnat voivat jättää palstalle ilmoituksen irtaimistosta/
tavaroista, joita eivät enää tarvitse. Tavaralle voi antaa hintapyynnön tai luovuttaa sen
veloituksetta. Tavarapörssissä hallintokunnat voivat myös tiedustella käytettyä tavaraa.

Ostolaskujen sähköinen käsittely ja
arkistointi

Taloushallintoon liittyen vuonna 2003 tapahtui ostolaskujen sähköisen käsittelyn ja ar-
kistoinnin käyttöönotto Turun kaupungin palvelualueilla. Järjestelmällä on hallintokun-
nissa kaikkiaan noin 2 500 käyttäjää. Se on nopeuttanut ja yksinkertaistanut laskun
kiertoa ja vähentänyt paperin määrää hallintokuntien arkistossa.

Suuret toimittajat ovat siirtyneet nopeasti suoraan sähköisen laskun lähettämiseen. Verk-
kolaskuja saapuu tällä hetkellä kolmasosa kaikista laskuista. Tämän johdosta talous-
hallinnosta poistuu 100 000 paperista ostolaskua. Jos arvioidaan, että liitteineen ja kirje-
kuorineen yksi lasku painaa keskimäärin 30 grammaa, tietää se kolmen tonnin paperi-
määrän poistumista jakelusta ja arkistoinnista.

Työasemat ja paperinkulutus

Kaupungin työasemien määrä on kasvanut 24 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2003.
Nettolisäys on 2537 työasemaa. Kaupungin laitehankinnoissa energiankäytön tehok-
kuus vaikuttaa suoritettavaan valintaan. Tietokoneiden tulee täyttää asetetut energia-,
ergonomia- ja ympäristövaatimukset.

Paperihankinnat kuuluvat keskitetysti kilpailutettuihin tuoteryhmiin. Turun kaupungin pai-
natusosaston tekemän selvityksen mukaan hallintokuntien yhteenlaskettu valkoinen A4-
paperihankinta on kasvanut noin 9 prosenttia vuodesta 2002. Nettolisäystä oli noin 7 500
riisiä eli 3,75 miljoonaa arkkia.

* www.turku.fi/etusivu/virastot/hankintapalvelut
** http://intra.turku.fi/kierratys/index.html

Hallintokuntien A4-paperi-
hankinta 2001-2003.

Työasemien lukumäärä ja
muutosprosentti 2001-2003.
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HALLINTOKUNTIEN
JÄTEHUOLTOTILANNE

Edellisten vuosien tapaan ympäristöraportin tiedonkeruussa kysyttiin myös syntynei-
tä jätemääriä ja mitä hyötyjätteitä toimipaikoilla lajitellaan. Suuressa organisaatios-
sa jätteiden kokonaismäärän kartoittaminen on vaikeaa, koska tietoa ei saada keski-
tetysti.

Sekajätteet

Turun kaupungin toiminnoista valtaosa on sijoittunut kaupungin omistamiin ja tek-
nisten palveluiden kiinteistönhoitoyksikön huoltamiin kiinteistöihin. Tekniset palvelut
organisoi sekajätehuollon näissä kiinteistöissä ja jätehuoltokustannukset laskute-
taan vuokran yhteydessä. Hallintokunnat eivät yleensä ole tekemisissä jätehuolto-
kustannustensa ja jätemääriensä kanssa. Kaupungin toimipisteitä on myös kiinteis-
töillä, joissa esimerkiksi taloyhtiö järjestää jätehuollon. Tällaiset toimipisteet ovat
yleensä pieniä.

Kaupungin liikelaitokset ja muutamat hallintokunnat huolehtivat itse jätehuoltonsa
järjestämisestä. Tällaisia ovat muun muassa Turun Satama, Turku Energia ja kau-
pungin terveystoimi.

Hyötyjätteiden lajittelu ja kierrätys

Hallintokunnat huolehtivat pääosin itse omien toimintojensa hyötyjätteiden erilliske-
räysten ja lajittelumahdollisuuksien järjestämisestä. Hyötyjätteiden lajittelu oli jonkin
verran lisääntynyt. Yksiköillä, jotka olivat ilmoittaneet hyötyjätteiden määrät sekä nyt
että viime vuonna, määrät olivat pysyneet suunnilleen samanlaisina.

Osa toimipaikoista kehitti jätteiden lajitteluaan vuoden aikana. Kaupunginkanslias-
sa tehostettiin papereiden, lasin ja metallin lajittelua. Ammatti-instituutin Peltolan
koulutalossa kiinnitettiin huomiota ongelmajätteiden oikeaan lajitteluun ja varastoin-
tiin. Liinahaan vanhainkodissa tehostettiin lajittelua mm. aloittamalla keräyskarton-
gin talteenotto ja kaatopaikkajätteen lajittelu erilleen tavallisesta sekajätteestä. Näi-
den toimipaikkojen henkilöstölle järjestettiin myös koulutusta.

Toimistopapereiden keräyksestä on tehty kaupungin yksiköitä palveleva sopimus,
jota kannattaa hyödyntää. Ulos sijoitettavat keräysastiat ja niiden tyhjennykset ovat
toimipaikoille maksuttomia. Toimipaikka sitoutuu lajittelemaan paperit oikein vaale-
aan toimistopaperiin ja kotikeräyspaperiin. Lajittelun onnistuminen kannattaa var-
mistaa sijoittamalla jokaiseen työpisteeseen keräysastiat molemmille paperilaa-
duille ja merkitsemällä astiat selvästi.
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Värikasetit, ATK-laitteet ja kalusteet toimitetaan yleensä kierrätykseen. Joillakin hallin-
tokunnilla on sisäisiä varastoja, jossa käyttökelpoinen tavara vaihtaa käyttäjää. Kau-
pungin intranetissä toimii myös kierrätyspalsta, johon toimipaikat voivat laittaa ilmoi-
tuksen itselleen tarpeettomista tavaroista tai kysellä, löytyisikö muilta kaivattuja hyö-
dykkeitä. Netkun kierrätyspalsta palvelee myös kaupungin henkilöstöä.

Fiksu tuottaa vähemmän jätettä

Jätteen synnyn ehkäisyllä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei
synny lainkaan. Jätelainsäädännön hierarkiassa jätteen synnyn ehkäisy on ensisijai-
nen tavoite ja ja vasta sen jälkeen tulevat kierrätys ja jätteen polttaminen energiaksi.
Jäte on tuhlattua raaka-ainetta. Siitä on maksettu sekä ostettaessa että jätteenä. Jäte-
määriä voidaan vähentää muuttamalla hankintoja ja toiminta- tai työtapoja.

Jätteen synnyn ehkäisyä on jätteen täydellisen välttämisen lisäksi myös haitallisten tai
myrkyllisten aineiden käytön vähentäminen sekä tuotteen uudelleenkäyttö sen alku-
peräiseen tai muuhun tarkoitukseen. Jätteiden lajittelu hyötykäyttöön ei siis ole jätteen
synnyn ehkäisyä, vaikka se vähentääkin jätteenkäsittelypaikoille vietävää jätettä.

Monessa hallintokunnassa käyttökelpoisille kalusteille etsitään uudet omistajat oman
kierrätyspisteen kautta, huutokauppaamalla tai toimittamalla ne kierrätyskeskukseen.
Käytettyjen kirjekuorien hyödyntäminen sisäisessä postissa ja yksipuolisesti kopioi-
tujen aanelosten käyttö muistilappuina ovat jokamiehen ja -naisen keinoja vähentää
jätettä. Kaksipuoleinen kopiointi ja tulostus ovat tehokkaita keinoja vähentää paperin
kulutusta ja paperijätteen määrää. Monissa toimipaikoissa sekajätettä syntyy vähem-
män, kun kertakäyttöiset paperipyyhkeet on korvattu pyyherullilla.
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Paperit voi lajitella yksinkertaisen pahvilaatikkomallin avulla.
Kuva Virpi Laine



30

Miksi vinyylikäsineet laitetaan siellä

omaan roskikseensa? ihmetteli Liina-

haan vanhainkodin työntekijä RaijaRaijaRaijaRaijaRaija

StirkkinenStirkkinenStirkkinenStirkkinenStirkkinen käytyään TKSissä syksyllä

2002.

Asia jäi ihmetyttämään myös hankitsi-

ja Pia SegermaniaPia SegermaniaPia SegermaniaPia SegermaniaPia Segermania ja sosiaalityönte-

kijä Marjo SalmistaMarjo SalmistaMarjo SalmistaMarjo SalmistaMarjo Salmista, joka hankkeen

käynnistyessä työskenteli lähihoitajana

Erillisen vinyylikäsineroskiksen syystä

päätettiin ottaa selvää. Liinahaan van-

hainkodissa käsinejätettä syntyy kym-

menien tuhansien parien verran vuo-

dessa. Ehkäpä erillinen roskis olisi tar-

peen myös Liinahaassa.

Salapoliisityön jälkeen selvisi, että vinyy-

likäsineet eivät ole poltettavaa sekajä-

tettä, sillä niiden palaessa syntyy mm.

suolahappoa, joka vaurioittaa poltto-

laitoksen koneita. Vinyylikäsineiden oi-

kea paikka olisi kaatopaikka, palamat-

tomien sekajätteiden jakeessa. Seger-

man ja Salminen ryhtyivät hankkee-

seen: vinyylikäsinejäte olisi toimitetta-

va sinne, minne se kuuluukin.

Vinyylikäsineasiaa selvitettäessä tuntui

järkevältä myös muun jätteiden lajitte-

lun järjestäminen vanhainkodissa.

Apuun tuli jätehuoltotarkastaja VirpiVirpiVirpiVirpiVirpi

LaineLaineLaineLaineLaine, jonka kanssa kartoitettiin van-

hainkodin jätevirrat ja lajiteltavat jäteja-

keet. Tuloksena syntyi kokonaisvaltainen

jätteidenlajittelusysteemi. Jokaiselle

osastolle ja keittiöön hankittiin eriväriset

astiat lajiteltaville jakeille, vinyylikäsineille

useita per osasto. Henkilökunnalle jär-

jestettiin koulutustilaisuuksia jätteiden

lajittelusta.

- Nykyisin jätteidenlajittelu toimii moitteet-

tomasti ja henkilökunta on tyytyväinen

uuteen ekologiseen järjestelyyn, iloitsee

Pia Segerman.

– Lajittelun kehittämistä tehostetaan seu-

raavaksi erityisesti toimistoissa.

Taloudellisista säästöistä tiedustellessa

Segerman hiukan vaivautuu. Jätemak-

sut kuuluvat vanhainkodin tilojen vuok-

ran yhteyteen, eikä vuokranantaja ole

vielä huomioinut sekajätemaksun pie-

nenemistä vuokrassa. Ekologinen arvo

on kuitenkin taloudellista tärkeämpää.

 – Lajittelu voi olla hauskaakin, lisää Marjo

Salminen. Esimerkiksi maitotölkkien litis-

tyskilpailu vappujuhlissa herätti hersyvät

naurut niin henkilökunnassa kuin van-

hainkodin asukkaissakin.

Kaiken takana on vinyylikäsineet...

30 000 litraa vähemmän
sekajätettä
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Ongelmajätteet ja erityisjätteet

Ongelmajätteet on tärkeää kerätä talteen muista jätteistä erillään, koska niillä voi olla
haitallisia vaikutuksia terveyteen tai ympäristöön. Ongelmajätteiden ja erityisjättei-
den osalta huolehtimis- ja jätehuollon järjestämisvastuu on kullakin hallintokunnalla
ja yksiköllä itsellään.

Ongelmajätteistä, niiden varastoinnista ja toimittamisesta on jätelain mukaan pidet-
tävä erillistä ongelmajätekirjanpitoa. Hallintokunnilta kysyttiinkin tähän velvoitteeseen
nojaten tietoa ongelmajätteistä sekä erityisjätteistä muita jätejakeita tarkemmin. Eri
yksiköiden ongelmajätemäärät vaihtelivat suuresti toimistojen muutamista kiloista
sataman noin 250 tonniin.

Yksiköt, joissa ongelmajätteitä syntyi vähän, toimittivat jätteet yleisimmin Ympäristö-
auto Yrjöön. Suuremmat määrät toimitettiin esim. Ekokem Oy:lle tai Topinojan ongel-
majätekeskukseen. Paristoja toimitettiin myös kadunvarsien paristoastioihin ja lääk-
keitä apteekkeihin. Osa yksiköistä oli tehnyt sopimuksen ongelmajätteiden säännöl-
lisestä noudosta jätehuoltoyrityksen kanssa.

Erityisjätteitä kuten hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä, tuhkaa ja kuonaa sekä
terveydenhuollon ja laboratorioiden erityis- ja riskijätteitä syntyi yhdessätoista yksi-
kössä. Suurin ilmoitetuista erityisjäte-eristä oli Topinojan kaatopaikalle sijoitettava,
yhdyskuntajätteen polttolaitoksessa syntyvä kuona ja savukaasupuhdistusjäte.

Turun Seudun Jätehuolto Oy

Vuoden 2003 lopussa perustettiin uusi alueellinen jätehuoltoyhtiö yhdistämällä Tu-
run jätelaitos, Lounaisrannikon jätehuolto Oy ja Paraisten jätelaitos. Uuden yhtiön
osakaskuntia ovat Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Parainen, Piikkiö, Raisio ja Turku.
Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-,
käsittely- ja neuvontatehtäviä ja toimintansa se aloitti vuoden 2004 alussa.

Turussa jätteiden lajittelun merkitys korostuu, sillä suuri osa
sekajätteestä poltetaan Orikedon laitoksella. Vasemmalla on
Orikedon jätteenpolttolaitos ja oikealla Turku Energian biolämpö-
laitos. Kuva Turun Seudun Jätehuolto Oy
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YMPÄRISTÖTIETOISUUS
JA -KOULUTUS

Hallintokuntien
toimintajärjestelmät

Laatujärjestelmien keskittyessä toiminnan laatuun ja asiakastyytyväisyyteen sisältä-
vät ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät myös ympäristöasioiden hallintaa. Erityi-
sesti ympäristöjärjestelmissä keskitytään merkittävimpien ympäristönäkökohtien pa-
rantamiseen. Turvallisuusjärjestelmissä keskitytään ympäristöriskeihin yhdessä
muiden toiminnan riskien kanssa. Yhdistetyssä järjestelmässä, joka sisältää laatu-
, ympäristö- ja turvallisuusasiat, pystytään kokonaisvaltaisesti hallitsemaan kaikki
toiminnan tärkeimmät näkökohdat.

Turun kaupungin hallintokuntien toimiessa hyvin moninaisilla toimialoilla ja toimin-
taympäristöissä on niiden tilanne myös ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmi-
en suhteen hyvin erilainen. Tekniset ja teknisen koulutukset hallintokunnat ovat omak-
suneet parhaiten järjestelmäajattelun. Laatujärjestelmiä on otettu käyttöön useassa
eri hallintokunnassa ja ne ovat yleistyneet vuoden 2001 jälkeen huomattavasti. Ym-
päristö- ja turvallisuusjärjestelmiä on vielä toistaiseksi vähemmän ympäristöjärjes-
telmien ollessa hieman yleisempiä. Turvallisuusjärjestelmien suosio on kasvanut
jonkin verran viimeisen vuoden aikana. Suuria muutoksia järjestelmien yleisyydessä
ei ole tapahtunut kolmen viimeisen vuoden aikana.

Yhdeksässä hallintokunnassa on käytössä tai rakenteilla yhdistetty vähintään kaksi
näkökulmaa käsittävä toimintajärjestelmä. Sertifioituja laatu-, ympäristö- tai turvalli-
suusjärjestelmiä on käytössä kolmessa hallintokunnassa. Hallintokunnissa, joissa
ei ole rakenteilla tai käytössä ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmää, on ympäristö-
politiikka ja ympäristöohjelma määritelty kahdessa organisaatiossa.
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Ympäristöriskit ja niiden hallinta

Kaupungin hallintokunnilta kerättiin vapaamuotoisesti tietoa myös tapahtuneista ym-
päristövahingoista tai -onnettomuuksista vuonna 2003. Vain kolme kaupungin liike-
laitoksista raportoi tapahtuneista onnettomuuksista ja vahingoista. Näissä oli kyse
lähinnä vähäisistä öljyvahingoista tai tulipalosta.

Ympäristöriskien hallitsemiseksi on hallintokunnissa toimittu aktiivisesti. Niissä on
toteutettu mm. erilaisia riskienkartoituksia, teknisten laitteistojen uusimisia ympäris-
töystävällisemmiksi/-turvallisemmiksi sekä toimintatapojen muutoksia.
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Turun Satama on viime vuosina panos-
tanut ympäristöpolitiikkansa kehittämi-
seen muun muassa sertifioimalla toi-
mintaansa. Turun satama on saanut
sertifikaatit laatu- ja ympäristöjärjestel-
mälleen (ISO 9001 ja ISO 14001) kesä-
kuussa 2002 ja vuonna 2003 aloitettiin
turvallisuusjärjestelmän rakentaminen
tavoitteena sertifiointi vuoden 2004
kuluessa.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien myö-
tä toiminnan kehittäminen on edennyt
suunnitelmien mukaisesti: Turun Sata-

man laatuvastaava Markku Alahä-Markku Alahä-Markku Alahä-Markku Alahä-Markku Alahä-
mememememe näyttää tyytyväiseltä. Syystäkin.

- Periaatteessa meillä ollaan nouda-
tettu sertifikaatin edellyttämiä työtapo-
ja ja -menetelmiä jo kauan, mutta nyt
toimenpiteet on määritelty selkeäksi
ohjenuoraksi ja säännöllisen seuran-
nan avulla voimme reagoida entistä
nopeammin mahdollisiin epäkohtiin.
Työtapamme tosin ovat jo vakiintu-
neet, eikä epäkohtia ole seurannas-
sa havaittu, Alahäme kertoo.

Vuosittain laadittavassa ympäristön-
hallintaohjelmassa  määritellään ympä-
ristöasioiden hoidon yksittäiset toi-
menpiteet. Sataman henkilökunnan
tulee olla tietoinen ympäristöasioiden
hoidosta, hallinnasta ja riskeistä. Ym-
päristökoulutusta järjestetään sään-
nöllisesti ja menettelyissä tapahtuvien
muutosten myötä on henkilökunnalle
annettu tarvittavaa koulutusta uusis-
ta asioista.

- Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti
olemme sitoutuneet toiminnassamme
kestävän kehityksen periaatteisiin.
Ympäristönäkökohdat huomioidaan
kaikessa toiminnassa ja edellytämme
sitä myös yhteistyökumppaneiltam-
me, Alahäme sanoo.
– Tavoitteena on täydellisesti sertifioi-
tu kuljetusketju Turun Sataman Itäme-
ren alueen yhteistyökumppaneiden
kanssa ja tämä tavoite on jo lähestul-
koon saavutettu.

Turun Satama - sertifioinnin konkari

Laatupäällikkö Markku Ala-
häme vastaa Turun Sataman
sertifiointijärjestelmistä. LS
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Ympäristökoulutus
hallintokunnissa

Turun kaupunki on asettanut kestävän kehityksen ohjelmassaan ympäristökoulutuk-
sen lisäämisen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Näin halutaan varmistaa kestävän
kehityksen mukaisten tavoitteiden toteutuminen kaupungin hallintokunnissa.

Turun kaupungin ympäristötilinpäätöksen kyselykaavakkeessa tiedusteltiin, ovatko
hallintokunnat saaneet ympäristökoulutusta vuonna 2003. Suurin osa oli saanut ym-
päristökoulutusta. Koulutukset ovat olleet lyhyitä infotilaisuuksia kaikille työntekijöille
ja teemakoulutuksia tietyille kohderyhmille. Lisäksi ympäristökoulutusta on annettu
muun koulutuksen yhteydessä. Ympäristöaiheita käsitteleviin seminaareihin on osal-
listunut vain muutaman hallintokunnan työntekijöitä. Kymmenen hallintokuntaa kirja-
si ympäristövalistuksen ja -koulutuksen osaksi hallintokunnan työtä.

Ympäristökoulutuksen aiheita ovat olleet mm. ympäristö- ja laatujärjestelmiin liittyvät
asiat, jätehuolto ja kierrätys sekä omiin työtehtäviin liittyvät ympäristökoulutukset. Esi-
merkiksi Liinahaan vanhainkodin hoitohenkilökunta on saanut lääkehuollon koulu-
tusta, jossa käsiteltiin mm. vanhojen lääkkeiden hävittämistä. Siivoushenkilökunnan
täydennyskoulutuksessa käsiteltiin ympäristöystävällistä siivousta.

Koulut ja oppilaitokset

Kouluilta ja oppilaitoksilta kysyttiin, kuuluuko ympäristökasvatus koulun opetussuun-
nitelmaan ja miten sitä toteutetaan. Ympäristökasvatus kuuluu sekä peruskoulujen
että Ammatti-instituutin ja Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin ja sitä toteute-
taan osittain läpäisyperiaatteella, osittain tempaus-, tapahtuma- ja projektiluontei-
sesti. Keskeisiä teemoja ovat: kestävä kehitys ja ympäristökasvatus laajasti, luon-
nonsuojelu, kierrätys, energiansäästö, kulutustavat sekä ympäristön saastuminen.

Kouluilta kysyttiin myös, osallistuivatko he viime vuonna johonkin ympäristökasvatus-
ohjelmaan.

 Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmassa olivat mukana: C.O.Malm, Normaali-
koulu, Nummi (myös Halisten yksikkö), Vasaramäki, Kastu, sekä Puolalanmäen kou-
lu ja lukio

 Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifikaattia havitteli Puolalanmäen koulu ja
lukio

 Paikallisagenda 21:een osallistui Puolalanmäen koulu ja lukio
 Baltic 21:een osallistui Puolalanmäen koulu ja lukio
 WWF:n Naturewatch -ohjelmassa olivat mukana Juhana Herttuan lukio ja Tope-

liuksen koulu
 Lisäksi Puolalanmäen koulu ja lukio on ollut mukana Peace Child Internationalin

Rescue Mission -projektissa vuodesta 1993.



35

Päivähoito

Turun päivähoidolta kysyttiin, onko päiväkodeilla /perhepäivähoidolla ympäristökas-
vatuksellisia tavoitteita ja ovatko he olleet mukana jossakin ympäristökasvatus- tai
kestävän kehityksen hankkeessa. Ympäristökasvatuksellisia tavoitteita on ja  keskei-
simpiä teemoja ovat luontokasvatus, luontoon tutustuminen ja luonnon tuntemuksen
lisääminen sekä jätteiden lajittelu ja kierrätys. Metsämörritoimintaa käytetään mo-
nessa päiväkodissa ympäristökasvatuksen työkaluna. Vihreä lippu -ympäristökasva-
tusohjelmaan osallistui viime vuonna Seuravuorenkadun päiväkoti. Paikallisagen-
datoiminnassa on mukana kaksi päiväkotia.

Vihreä lippu

Vihreän lipun sai vuonna 2003 toisen kerran Turun Normaalikoulu. Pysyvän vihreän
lipun käyttöoikeuden sai Puolalanmäen koulu ja lukio. Varsinais-Suomen Agendatoi-
miston järjestämiin Vihreä lippu -infotilaisuuksiin ja muihin ympäristökasvatuskoulu-
tuksiin osallistui vuonna 2003 yli 60 päivähoidon, koulujen ja vanhempien edustajaa.
Lisäksi Turussa järjestettiin toukokuussa Vihreä lippu -juhlat Puolalanmäen koulul-
la, johon osallistui yli 100 lasta ja aikuista.

Vihreä lippu on kouluille ja päiväkodeille suunnattu ympäristökasvatusoh-
jelma. Siihen osallistuvat pyrkivät tekemään kansainväliset kriteerit täyttä-
vää ympäristökasvatustyötä, muuttamaan arkikäytäntöjään ympäristöys-
tävällisemmiksi ja ottamaan oppilaat mukaan päätöksentekoon. Vihreä
lippu kertoo ko. koulun tai päiväkodin tekevän pitkäjänteistä, tavoitteellis-
ta ja tuloksellista ympäristökasvatustyötä.

Ohjelmaa voi kutsua myös ympäristöjohtamisjärjestelmäksi, sillä se tuo
kouluihin ja päiväkoteihin uudenlaista oppilaskeskeistä johtamiskulttuuria.
Suomessa projektista vastaavat Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
ja Pidä Saaristo Siistinä ry.  Lisää tietoa: www.sykse.net/vihrealippu

Vasaramäen koulu on mukana Vihreä lippu -ympäristökasvatus-
ohjelmassa. LS
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Halisissa sijaitseva päiväkoti näyttää
ulospäin aivan tavalliselta päiväkodilta.
Pihalla on hiekkalaatikoita ja kiipeilyteli-
neitä, sisätiloissa on huomiota herät-
tävän kodikasta. Tämä päiväkoti poik-
keaa kuitenkin ainakin yhdessä asias-
sa tavanomaisesta: Paavinkadun päi-
väkoti on myös Metsämörri-päiväkoti.

Metsämörritoiminnan tavoitteena on
saada lapset kiintymään luontoon oma-
kohtaisten kokemusten, elämysten ja
aistien avulla. Lähiluonnosta valitaan
kohde, jossa käydään omassa pien-
ryhmässä kerran viikossa, seurataan
vuodenaikojen kulkua ja opitaan uusia
asioita kasveista ja eläimistä.

- Pienissä ryhmissä kulkeminen tuot-
taa enemmän työtä, mutta pienryhmäs-
sä retkikohteista saadaan myös enem-
män irti, sanoo lastentarhan opettaja
Päivi BjörkgrenPäivi BjörkgrenPäivi BjörkgrenPäivi BjörkgrenPäivi Björkgren.
– Käymme lasten kanssa usein muu-
tenkin retkillä, esimerkiksi taidenäytte-
lyissä sekä muissa kulttuurikohteissa.

- Aiemminkin kävimme lapsien kanssa
paljon luonnossa, mutta Metsämörri-
koulutuksessa saimme uuden näkökul-
man. Aiemmin metsäkäynneissä oli
enemmän “luennoiva” ote ja kävimme
eri paikoissa. Metsämörriretkeily kes-
kittyy yhteen tutustuttavaan paikkaan
ja luontoon tutustuminen tapahtuu
enemmän lapsien ehdoilla, lisää lasten-
hoitaja Kirsi SaarinenKirsi SaarinenKirsi SaarinenKirsi SaarinenKirsi Saarinen.

- Lapset leikkivät omia leikkejään ja sii-
nä sivussa tutustutaan uusiin luonnos-
ta löytyviin asioihin ja huomioidaan esi-
merkiksi vuodenaikojen kulkua. Siten
leikki ja oppiminen yhdistyvät miellyttä-
väksi kokonaisuudeksi.

Metsämörritoiminnan perustavoitteet
ovat lähiympäristön luontoon tutustumi-
nen, luonnossa liikkumaan tottuminen,
luonnon monimuotoisuuden havaitsemi-
nen ja kunnioittaminen. Tulokset ovat ta-
voitteiden mukaisia. Luontoa kunnioite-
taan, eväspaperit kerätään visusti rep-
puun ja erilaisia kasveja sekä ötököitä
tutkitaan hartaasti. Välillä istutaan hiljaa
ja suljetaan silmät – kuunnellaan kuuluvia
ääniä. Voidaan silmät peitettyinä tunnus-
tella luonnon pintoja, pehmeää sammal-
ta, sileää kiveä ja karheaa lehteä.

Metsämörripäivinä metsässä ollaan vä-
hintään puoli päivää kerrallaan. Metsäs-
sä leikitään ja opitaan uutta. Parhain hetki
kuitenkin lienee aina eväiden syönti.
– Syksyllä ujompaankin lapseen tutustu-
minen käy helposti kalliolla istuessa ja
eväitä syödessä, kertoo Kirsi Saarinen.
Metsässä olo rauhoittaa villejä ja rohkai-
see ujoja. Muutos voi olla hyvinkin konk-
reettinen: esimerkiksi kinaa syntyy met-
sässä lasten kesken hyvin harvoin.

– Päiväkoti ei mielestämme ole rinnas-
tettavissa lasten parkkipaikkaan. Tavoit-
teemme on enemmän, muun muassa
tukea lasten itsetuntoa ja antaa valmiuk-
sia monipuoliseen oppimiseen. Joskus
tuntuu siltä, että tässä työssä kiitosta
syntyy vain määrällisestä tehokkuudes-
ta, vaikka pyrkimyksemme olla ennen
kaikkea laadukkaan lapsuuden ja oppi-
maan oppimisen eräs kulmakivi, toteaa
Päivi Björkgren.....

Muun muassa Metsämörritoiminnan
avulla Paavinkadun päiväkodin ohjaajat
pääsevät tavoitteeseensa – kiitoksen
antaa lasten ilo lähiluonnossa, kokemus-
ten jakaminen ja yhdessä oppiminen.

Metsämörri Paavinkadun
päiväkodissa



37

TALOUS JA YMPÄRISTÖ
Laajasti ymmärrettynä luonto on työn ja pääoman ohella keskeinen tuotannontekijä. Kau-
pungin yksiköt ovat tunnistaneet toimintaansa liittyen tehtäviä, joiden tarkoituksena on
tuottaa ympäristöhyötyjä, ennaltaehkäistä, vähentää ympäristöhaittoja, parantaa ympä-
ristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristötuotot, -kulut
ja -investoinnit on määritelty näiden tehtävien kautta.

Ympäristölaskentatoimen näkökulmasta kaupunkiorganisaation ympäristötuotot, -kulut
ja investoinnit on jaettu kolmeen luokkaan merkittäväksi arvioitujen tavoitteiden ja niiden
taloudellisen merkityksen perusteella. Nämä ovat resurssien hallinta, ympäristövaiku-
tusten hallinta sekä ympäristöjohtaminen ja hallinnolliset toimenpiteet. Ympäristötoi-
minnan tavoitteena on luonnonvarojen kestävä käyttö, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä
ympäristö sekä ympäristönsuojelun ja -terveydenhuollon korkean tason säilyttäminen.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Resurssien hallinta pitää sisällään toiminnan, jonka tavoitteena on luonnonvarojen kes-
tävä käyttö. Ympäristötuloja, jotka oli luokiteltu resurssien hallintaan, Turun kaupunki sai
2,4 milj. euroa (9,2 %) kaikista ympäristötilinpäätökseen ilmoitetuista tuloista. Vastaa-
vasti panostus resurssien hallintaan ilmoitetuista ympäristökuluista oli 4,3 milj. euroa
(10,8 %) ja ilmoitetuista investoinneista 2,1 milj. euroa (24,8 %).

Esimerkiksi kaupungin toimintayksiköissä on tehty kuluttajatottumuksien muuttamisen
lisäksi energiansäästökatselmointeja. Katselmoinneissa käydään läpi valittujen kohtei-
den energiataloudellisuus ja niiden toteuttamiseen saadaan 50 prosenttia avustusta.
Mikäli havaitaan ongelmia, ryhdytään toimenpiteisiin kohteen energiatalouden paranta-
miseksi. Investoinnit maksavat itsensä takaisin useimmiten alle viidessä vuodessa.

Ammattikorkeakoulun Ruiskadun toimipisteessä lämmönkulutus pieneni 16,8 prosent-
tia, lämpöpattereihin asennettiin termostaattinen patteriventtiili ja lämmitysverkosto pe-
russäädettiin. Sähkönkulutus pieneni 4,5 prosenttia muun muassa energiasäästölamp-
pujen ja aikakytkimien asennuksella. Vesihanojen kunnon säännöllisillä tarkastuksilla
vedenkulutus pienentyi 14,5 prosenttia.

Vaikka takaisinmaksuajat ovat lyhyitä, ovat investointirahat kuitenkin niukkoja. Tästä joh-
tuen kaupunki on tehnyt ns. Spar-Trim sopimuksia, jossa ulkopuolinen yritys investoi
lämmönsäästötekniikkaan ja kaupunki maksaa toteutuvasta energiansäästöstä yrityk-
selle. Kaupunki saa tekniikan itselleen sopimusajan umpeuduttua.

Energiasäästöjä ei kuitenkaan tehdä esimerkiksi sisäilman laadun kustannuksella. Kau-
pungin rakennuksissa havaitut sisäilmaongelmat johtuvat sekä takavuosien rakennus-
ja suunnitteluvirheistä että rakennusten virheellisestä käytöstä. Vuonna 2003 kosteus- ja
sisäilmaongelmiin varauduttiin kaupungin tilinpäätöksessä 2,8 milj. eurolla.
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Nimensä mukaisesti Turun kaupungin
tekstiilihuolto huoltaa kaikki kaupungin
toiminnassa tarvittavat tekstiilit. Tekstii-
lihuolto hankkii, pesee, kunnostaa ja
vuokraa tekstiilit myös Turun Yliopistol-
liselle Keskussairaalalle. Lisäksi Tekstii-
lihuollolla on yksityisiä asiakkaita Turus-
sa ja lähikunnissa. Pyykkiä pestään vuo-
dessa noin 2,9 miljoonaa kiloa, josta 35
prosenttia on kaupungin omaa pyyk-
kiä.  Tekstiilihuollosta tuli kaupungin lii-
kelaitos vuonna 2001.

Tekstiilihuolto on kunnostautunut ympä-
ristöasioiden hoidossa hämmentävällä
tehokkuudella. Veden kulutusta on alen-
nettu kolmessa vuodessa lähes 10 000
kuutiota. Höyryn kulutus on samassa
ajassa laskenut noin 30 prosenttia. Läm-
mitysenergian tarve on vähentynyt yli 500
megawattia vuoden 2001 lukemista.
Miten se on mahdollista?

Tekstiilihuollon johtaja Miika Markka-Miika Markka-Miika Markka-Miika Markka-Miika Markka-
nennennennennen näyttää tyytyväiseltä.
– Veden ja lämmitysenergian säästö ei
ole ainoa ympäristömyönteinen teko,
joka on toteutunut meillä. Tosin kehitys
on kokonaisvaltainen prosessi, jossa eri
toiminnot liittyvät toisiinsa kiinteästi.

- Materiaalitehokkuutemme ydin piilee
veden kulutuksen vähentämisessä, to-
teaa Markkanen. Pesulatoiminnassa
merkittävä osa käytetystä energiasta
kuluu veden lämmittämiseen. Johto-
päätös on, että veden kulutuksen vä-
hentäminen vähentää lämmityskuluja.

Veden kulutusta voidaan vähentää mm.
kierrättämällä pesuvesiä.
– Vesien kierrättäminen prosessissa toi-
mii jo nyt osittain, mutta suunnitteilla on
laajempi - ja tehokkaampi - menetel-
mä, joka perustuu suodatukseen,
Markkanen esittelee. Myös konekan-
taa uusittaessa on kiinnitetty huomiota
vesien kierrätysmahdollisuuteen. Vesi
kannattaa käyttää tehokkaasti. Lopul-
tahan viemäriin valuu pesuveden mu-
kana myös lämmitykseen käytetty ener-
gia.

Veden kulutusta on vähennetty itse pe-
suprosessissakin, jolloin väheni myös
pesuaineen kulutus. Myös tietokone-
pohjainen pesuaineen annostelu on vä-
hentänyt pesuaineen kulutusta.
- Käytämme myös ympäristöystävälli-
siä pesuaineita. Ympäristönäkökulma
oli yksi kriteeri, kun kilpailutimme niiden
toimittajia.

Tekstiilihuollossa ympäristömyönteiset
ja liiketaloudelliset toimet paiskaavat
kättä – ekotehokkuutta parhaimmillaan!

- Kokonaistehokkuudessa suurin kiitos
kuitenkin lankeaa ammattitaitoisille ja te-
hokkaille työntekijöillemme, Markkanen
muistuttaa lopuksi materiaalitehokkuu-
den lumoissa liitelevälle toimittajalle. Tär-
keintä ei pidä unohtaa.

Veden kulutus
materiaalitehokkuuden ytimessä

Tekstiilihuollon johtaja Miika
Markkanen esittelee uutta
vettä ja energiaa säästävää
pesulinjastoa.
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Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä
ympäristö

Ympäristövaikutusten hallinta pitää sisällään laskelmat luokista ilman-, vesien- ja
maaperän suojelu, jätehuolto, meluntorjunta sekä muut ympäristönsuojeluun liitty-
vät toimenpiteet. Ympäristötuottoja Turun kaupungille kertyi näistä toimenpiteistä 21,9
milj. euroa (85,3 %) kaikista ympäristötilinpäätökseen ilmoitetuista tuloista. Vastaa-
vasti Turku käytti vuonna 2003 26,0 milj. euroa (65,6 %) kaikista ilmoitetuista ympä-
ristökuluista (sisältää poistot) turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön turvaa-
miseksi. Ilmoitetuista investoinneista ympäristönsuojeluun käytettiin 3,3 milj. euroa
(40,1 %) ja kaupungin viherrakentamiseen ja alueiden kunnossapitoon 2,9 milj. eu-
roa (35,1 %).

Ympäristöjohtaminen ja  -kehittäminen

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon korkean tason säilymiseksi toi-
menpiteitä ovat mm. ympäristöperusteinen koulutus ja tutkimus, valistus, ympäristö-
vaikutusten arviointi sekä yleinen ympäristöhallinto ja -projektit ja henkilöstökoulu-
tus. Turku osallistuu kansainvälisten järjestöjen kestävää kehitystä tukevaan kau-
punkitason toimintaan muun muassa Itämeren kaupunkien liiton (UBC) kautta. Tu-
run seudulla kestävän kehityksen mukaista ympäristötiedotusta ja -valistusta tukee
Varsinais-Suomen Agendatoimisto ja Energiatoimisto.

Ympäristöjohtamisen ja -kehittämisen ympäristötuotot olivat yhteensä 1,4 milj. euroa
(5,5 %) ilmoitetuista ympäristötuloista. Kaupungissa käytettiin ympäristöhallintoon,
-opetukseen ja projekteihin yhteensä 9,4 milj. euroa (23,6 %) ilmoitetuista kuluista.

Ympäristötilinpäätös

Kaikkien ympäristökustannusten lähtötiedot eivät ole hallintokuntien kirjanpidosta tai
virallisista tilinpäätöstiedoista, vaan ne perustuvat osittain arvioihin esim. rakennus-
ten ympäristöhankkeista. Osa tiedoista, kuten ympäristöperusteiset verot ja maksut,
on laskettu arvioidun kulutuksen sekä veron ja maksun perusteen mukaan. Monet
ympäristöasiat ovat integroituneet tavanomaiseen toimintaan siten, ettei kaikkia ym-
päristökustannuksia ole kyetty ilmoittamaan tai osa kustannuksista on suuntaa anta-
via. Ympäristökustannusten arviointi on kuitenkin täsmentynyt jatkuvasti.

Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Turun kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä
koskevat ympäristökustannukset. Konsernin yhtiöistä mukana on vain Oy Turku Ener-
gia, jonka ympäristöerät on ilmoitettu erillisinä. Tarkemmat tiedot löytyvät Turku Ener-
gian yhteiskuntavastuuraportti-julkaisusta.

Ympäristömenojen määrittämisessä on sovellettu aikaisemmissa ympäristötilinpää-
töksissämme kuvattuja periaatteita sekä kuntajaoston yleisohjeessa ympäristöasi-
oiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä (Kuntajaosto
16.12.2003) annettuja ohjeita.
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Ympäristötuotot ja -kulut

Kaupungin yhteenlasketut ympäristötuotot vuonna 2003 olivat 25,7 milj. euroa, joka
oli 12,3 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista (209,1 milj. euroa). Kaupun-
gin ympäristötuottoihin kirjattiin 1,4 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tuotto-
jen kasvu johtui jätemaksuista saatavien tulojen kasvusta.

Turun yhteenlasketut ympäristökäyttökulut vuodelta 2003 olivat hallintokuntien ilmoi-
tusten perusteella 31,8 milj. euroa, joka oli 3,8 prosenttia kaupungin kaikista toimin-
takuluista (846,8 milj. euroa). Ilmoitetut ympäristökulut kasvoivat edellisvuodesta noin
5,1 milj. euroa eli noin 19,3 prosenttia. Kasvua tapahtui lähes kaikilla sektoreilla.
Eniten kasvoivat alueiden kunnossapito ja puhtaanapito, jäteverot sekä ympäristö-
hallinnon kulut.

Tilikauden ympäristötulos oli -14,0 milj. euroa. Ympäristötulokselle ei ole asetettu
taloudellista toimintatavoitetta.

Turku Energia raportoi ympäristötuottoja 0,2 milj. euroa, joka oli 0,13 prosenttia liike-
vaihdosta. Yhteenlasketut ympäristökäyttökulut olivat 1,6 milj. euroa. Ympäristökulu-
jen osuus kokonaiskustannuksista oli 1,63 prosenttia. Turku Energian ympäristö-
tulos ilman laskutettavia energian ympäristöveroja oli -1,5 milj. euroa. Laskutettavat
ja edelleen valtiolle tilitettävät energian ympäristöverot olivat yhteensä 9,7 milj. euroa.

Ympäristövastuut

Turun kaupunki on tunnistanut toimintaansa liittyvät ympäristövastuut. Saastuneiden
maa-alueiden puhdistamiseen varauduttiin vuoden 2003 tilinpäätöksessä 1,4 milj.
eurolla. Kosteus- ja sisätilaongelmiin varauduttiin 2,8 milj. eurolla. Varausta purettiin
2,2 milj. euroa kertyneitä korjauskuluja vastaan. Saastuneen maan puhdistamiseen
ja kaatopaikan pintarakenteiden hoitoon tehtyä varausta purettiin 0,6 milj. euroa ker-
tyneitä puhdistuskuluja vastaan.

Ympäristöinvestoinnit

Turun kaupungin vuoden 2002 ympäristöinvestointeja kirjattiin 8,3 milj. euroa, joka
oli 9,6 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista (86,3 milj. eu-
roa). Suurimmat investointikohteet liittyivät jätevesihuoltoon ja viemäröintiin (33,5 %),
kaupungin viherrakentamiseen (32,5 %) ja rakennusten ja vesijohtoverkoston sa-
neerauksiin (24,1 %). Vuosille 2004-2006 Turun kaupunki on varannut 36,4 milj.
euroa ympäristöinvestointeihin.

Turku Energia kirjasi ympäristöinvestointeja yhteensä 4,9 milj. euroa, josta ilman-
suojeluun liittyvät kaukokylmähankkeet sekä kaukolämmön lämpöakku olivat suu-
rimmat investoinnit.
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Turun kaupungin ulkoiset ympäristötuotot ja -kulut vuosilta
2003-2001 on esitettynä tuloslaskelmamuodossa. Osa luvuista
on arvioita ja suuntaa antavia eivätkä kaikilta osin ole suoraan
kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä todettavia toteumalukuja.
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Hallintokuntien ympäristöinvestoinnit ja ympäristövaraukset 2003-
2001 sekä tulevat ympäristöinvestoinnit vuosille 2004-2006.
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KESTÄVÄ
KAUPUNKIRAKENNE

Turun kaupungin palveluverkosto

Turku-strategian painopisteen - kestävästi kehittyvä Turku - kriittisinä menestyste-
kijöinä nähdään mm. “kestävä kaupunkirakenne - urbaani keskusta - laadukkat lähi-
öt”. Ympäristöstrategian painopisteen - kestävä seudullinen kaupunkirakenne - kriit-
tisenä menestystekijänä on taas “jalankulkuetäisyydellä olevan taloudellisen lähipal-
veluverkon kehittäminen”. Lisäksi strategiassa todetaan, että “Turun tehtävänä on
tuottaa lähiökehällä tiivistä pientalovaltaista, lapsiperheille sopivaa asumista, jotta
alueiden palvelut voidaan turvata”.

Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna palvelut voi ryhmitellä alueellisen tuottamisen
perusteella pääosiltaan neljään ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat palvelut,
jotka asukkaat saavat kaikkein lähimpää eli kotoa. Toiseen ryhmään kuuluvat palvelut,
jotka on saatavissa kävelymatkan päästä. Näitä palveluita voisi nimittää lähipalveluik-
si. Kolmas ryhmä on palvelut, jotka on saatavissa aluekeskuksesta. Näitä palveluita
voisi kutsua aluepalveluiksi ja ne on mahdollista saavuttaa esimerkiksi julkisella
kulkuneuvolla. Neljäs ryhmä on palvelut, jotka on saatavissa useimmin vain yhdestä
paikasta esimerkiksi kaupungin keskustasta ruutukaava-alueelta.

Lähipalveluiksi on määritelty kaupungin järjestämät
 neuvolapalvelut
 päiväkotipalvelut
 leikkikentät
 peruskoulu vuosiluokat 1-6
 iltapäivätoiminta
 liikuntapaikka

Pansio-Pernon lähialueen keskipisteenä on kauppakeskus
Höveli. LS

 kirjastoautopysäkki sekä muiden järjestämät
 korttelipoliisi
 yhteisöjen kerhotoiminta
 päivittäistavaramyymälä
 kioski
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Yleiskaavatoimisto on kerännyt palvelut paikkatietomuotoon ja laatinut lähipalvelu-
keskusten sisältämistä lähipalveluista sekä asukasmääristä selvityksen, jota voi-
daan käyttää jatkossa mm. palveluiden kehittämistä koskevien toimenpiteiden suun-
taamisessa ja ohjaamisessa ja jonka avulla voidaan tapahtuvaa kehitystä seurata ja
analysoida. Aineistoa voidaan lisäksi käyttää hyväksi kaikessa maankäytön suunnit-
telussa ja siihen liittyvässä vaikutusarvioinnissa. Lähipalveluille on tehtävä kaavoi-
tuksessa riittävät tilavaraukset, toisaalta maankäyttöä on kehitettävä siten, että tavoit-
teiden mukainen lähipalvelujen väestöpohja on saavutettavissa.

Lähipalvelualueen etäisyysrajaksi on määritelty 700 metriä. Lähipalvelukeskusten
alueilla on usein myös aluekeskustason palveluita. Pansio-Pernossa tällaisia ovat
lukio, yläaste, työväenopisto, terveysasema, sosiaaliasema, vanhustenhuoltolaitos,
hammashoitola, paloasema, kirjasto ja nuorisotila.

Elinvoimaisen lähipalveluverkon suositeltava väestöpohja on
noin 4000 asukasta. Riittävän väestöpohjan saavuttaminen
edellyttää usein täydennysrakentamista ja jopa lähiöiden uudel-
leen ryhmittelyä ja uusien paremmin saavutettavien lähipalvelu-
keskusten kehittämistä.
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Esimerkki yksittäisestä lähipalvelukeskuksesta. Pansio-Pernon
lähipalvelukeskus.
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Aluekumppanuuden päätavoite on
asukkaiden osallisuuden edistäminen
alueen kehittämiseksi Aluekumppanuu-
den tuella nostetaan eri alueiden palve-
lutasoa ja kehitetään lähiympäristöä viih-
tyisämmäksi asukkaiden lähtökohdis-
ta.

Aluekumppanuus antaa asukkaille mah-
dollisuuden vaikuttaa ja toimia, virkamie-
hille sekä luottamushenkilöille mahdolli-
suuden tavata asukkaita. Aluetyönte-
kijä on hankkeen palkkaama yhdyshen-
kilö virkamiesten ja asukkaiden välillä.
Aluetyöntekijä myös toimii alueellisen toi-
minnan koordinaattorina ja kehittäjänä.

Minna SaarinenMinna SaarinenMinna SaarinenMinna SaarinenMinna Saarinen on yksi Turun kau-
pungin kymmenestä aluekumppanuus-
hankkeen aluetyöntekijästä. Hänen alu-
eenaan on Pansio-Perno.

Pansio-Pernon alue näyttää keväises-
sä vihreydessään viihtyisältä. Minna
Saarinen kertoo myös alueen olevan
aktiivisten parannustoimien kohteena.
Vuonna 2003 aloitettiin mm. Pansion
lähiliikuntapaikan ja Kisapuiston raken-
taminen sekä lähivuosien lähiöparan-

nushankkeen ensimmäinen vaihe, Hö-
velin risteyksen viherkunnostamisen
suunnittelu. Hankkeissa toteutetaan ni-
menomaan asukkaiden ideoista ja tar-
peista lähtöisin olevia parannuksia.

- Erityisesti kisapuistoon rakennettu
skeittirata tuntuu olevan suosittu. Näyt-
tää siltä, että nuoria tulee kokeilemaan
rataa myös alueen ulkopuolelta, Minna
Saarinen kertoo.

Myös pienemmät parannustoimet ovat
saavuttaneet suosiota, esimerkiksi ke-
vään 2003 Rentukkatalkoisiin osallistui
yli 40 henkeä.
– Talkootoiminnassa siistimisen lisäksi
on tärkeää myös asukkaiden yhdessä-
olo ja tutustuminen, Minna Saarinen li-
sää.

Pansio-Pernon aluetyöryhmä kokoon-
tuu noin kerran kuukaudessa ja osan-
ottajia on mukana ollut kiitettävästi. Aika
ajoin keskustelun aiheeksi nousee myös
Metsäpubihanke, jossa ns. julkijuopot-
telijoille osoitettaisiin alue, jossa alkoholin
nautinta sallittaisiin, jotta saataisiin mah-
dolliset ”villit” häiriöt alueella minimoitua.

Eräänä suurena parannuksena Pansio-
Pernon alueella koettaisiin Koivuluodon
alueen saaminen asukkaiden virkistys-
käyttöön.
– Pansio-Pernolla on rantaviivaa useita
kilometrejä, mutta kaikki on virkistystoi-
minnalta suljettua. Mahdollisuus omaan
uimarantaan ja ulkoiluun rannalla nos-
taisi alueen viihtyisyyttä tuntuvasti ja an-
taisi alueelle sen ansaitseman merellisen
leiman, Minna Saarinen kiteyttää asuk-
kaiden mielipiteet.

Tuleeko Koivuluodon virkistysalueesta
Pansio-Pernon seuraava lähialuehanke?
Se jää vielä nähtäväksi.

Minna Saarinen tuntee
Pansio-Pernon alueen

Minna Saarinen työmaansa
keskipisteessä. LS
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KATSAUS
KAUPUNKIYMPÄRISTÖÖN

ILMANLAADUN SEURANTA

Vuonna 2003 Turun seudun ilmanlaadun mittausverkosto käsitti yhteensä seitse-
män mittausasemaa sekä sääaseman, jossa mitattiin tuulen suuntaa ja nopeutta.
Mitattavia ilman epäpuhtauksia Turun seudulla olivat typen oksidit, hengitettävät hiuk-
kaset, rikkidioksidi, hiilimonoksidi, otsoni sekä kokonaisleijuma. Suurimmat epä-
puhtauksien päästölähteet Turun seudulla ovat energiantuotanto, teollisuus ja lii-
kenne. Alhaisen päästökorkeutensa vuoksi liikenteen päästöillä on merkittävin vaiku-
tus kaupunki-ilmanlaatuun. Turun kaupunkiseudulla merkittävimmät mahdollisesti
haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavat ilmanepäpuhtauskomponentit ovat typen ok-
sidit ja hengitettävät hiukkaset. Terveysvaikutuksia niillä voi olla erityisesti huonojen
ilman sekoittumisolosuhteiden aikana.

Ilmanlaatutiedotus on noussut yhä tärkeämpään asemaan viime aikoina. Tiedon
halutaan olevan reaaliaikaista ja helposti ymmärrettävää, sillä etenkin keväisin katu-
pöly saattaa aiheuttaa astmaatikoille ja muille pölyallergikoille välittömiä oireita. Päi-
vittäiset ilmanlaatutiedot julkaistaan Internetissä (www.turku.fi/ympto > Ilmanlaatu
tänään) sekä Turun Sanomien sääsivulla. Tiedottamisessa käytetään tunneittain
päivittyvää ilmanlaatuindeksiä, joka antaa yleiskuvan ilman puhtaudesta. Turun kes-
kustan indeksissä huomioidaan kauppatorilla mitattavat ilman typpidioksidin, hengi-
tettävien hiukkasten ja hiilimonoksidin pitoisuudet.

Turun seudun ilmanlaadun mittausasemat. Ilmanlaadun seuranta
on lakisääteistä. Ilmanlaatua seurataan Suomessa noin 40
paikkakunnalla.
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Turun seudulla epäpuhtauksien pitoisuudet ilmassa ovat yleensä tasolla, jolla vain
herkät väestöryhmät kuten astmaatikot saattavat saada lieviä oireita. Ilman epäpuh-
tauksien terveydellisistä yhteisvaikutuksista on kuitenkin liian vähän tutkimustuloksia.

Aikasarja sellaisten päivien määrästä, jolloin ilman laatu on ollut
ilmanlaatuindeksillä luonnehdittuna hyvä Turun kauppatorilla.
Muuttuneen laskentatavan takia vuosien 2002 ja 2003 arvot ei
ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

Typpidioksidipitoisuudet Turun kauppatorilla ja Utössä. Aika-
sarjojen vertailu eri mittauspaikkojen välillä kuvastaa selkeästi
typpidioksidi-pitoisuuksiin liittyvien ilmanlaadullisten ongelmien
kaupunkikeskeisyyttä, mikä aiheutuu liikenteen päästöistä.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvot kohoavat keväällä
ilmassa leijuvan hiekoituspölyn vuoksi. Ongelmaa on parannettu
tehostetulla hiekoitushiekan poistolla, mutta raja-arvon numero-
arvon ylityksiltä ei silti ole vältytty. Vuonna 2003 raja-arvon
numeroarvon ylityksiä oli kauppatorilla 12. Ylityksiä sallitaan 35
kappaletta kalenterivuodessa. Mittaustulokset ovat vallitsevassa
ilmanpaineessa ja lämpötilassa ilmoitettuja arvoja.
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Otsonipitoisuuksien mittaaminen Turussa

Otsonia muodostuu auringonvalon vaikutuksesta ilmassa typen oksidien ja hiilivety-
jen välisissä reaktioissa auringonvalon vaikutuksesta. Otsonipitoisuudet laskevat
reaktioissa muiden ilman epäpuhtauksien (esim. typpimonoksidin) kanssa, jolloin
syntyy muita haitallisia epäpuhtauksia kuten typpidioksidia. Otsoni on voimakas ha-
petin ja lähellä maanpintaa esiintyvä (alailmakehän) otsoni on ihmisille, eläimille ja
kasveille haitallista. Korkeat otsonipitoisuudet ärsyttävät hengitysteitä, ja sitä pide-
tään nykyään hiukkasten ja typen oksidien ohella tärkeimpänä yhdyskuntailman ter-
veysriskinä. Otsoni vaurioittaa lehtiä ja neulasia. Otsonin vaikutuksesta metsien kas-
vu saattaa heikentyä ja se voi aiheuttaa viljelyksille satotappioita. Otsonille on annettu
kynnysarvo (110 µg/m3) terveyden suojelemiseksi.

Turussa kynnysarvon (110 µg/m3) ylittäviä pitoisuuksia on mitattu Ruissalossa tar-
kastelujaksolla 2001-2003 vuoden 2002 touko-, elo- ja syyskuussa sekä vuonna
2003 touko- ja syyskuussa. Otsonipitoisuudet Turun seudulla ovat peräisin kauko-
kulkeumana etelästä.

Korkeimmat kynnysarvoon (110 µg/m3) verrattavat 8 tunnin keski-
arvot laskettuna klo 0-8, 8-16, 16-24 ja 12-20.

Ilman laadun mittauskoppi Ruissalossa. Kuva Markku Kivivirta
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Oy Turku Energian toimintastrategiaan

on kirjattu yhtiön arvot: asiakastyyty-

väisyys, kannattavuus, toimintavar-

muus, ympäristömyötäisyys ja haluttu

työnantaja. Ympäristömyötäisyys nä-

kyy niin yhtiön toiminnassa kuin sen joh-

tamisstrategiassa.

Vuosille 2003-2005 on Turku Energias-

sa laadittu ympäristöohjelma, jossa on

viisi päämäärää: ilman epäpuhtauksi-

en, energiankulutuksen ja toiminnasta

aiheutuvien ympäristöhaittojen vähen-

täminen, jätehuollon kehittäminen sekä

ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuu-

den parantaminen.

- Ohjelman asettamista tavoitteista on

jo ensimmäisenä vuonna saavutettu jo

puolet, sanoo toimitusjohtaja RistoRistoRistoRistoRisto

VaittinenVaittinenVaittinenVaittinenVaittinen ja näyttää silminnähden tyy-

tyväiseltä.

Ohjelman puitteissa laadittiin myös hen-

kilökuntaa varten oma ympäristöopas,

jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti jät-

teiden käsittelystä, toimintaohjeet ym-

päristövahinkotilanteessa sekä yleisesti

kerrotaan Turku Energian ympäristöoh-

jelmasta.

- Ympäristöopas antaa yksityiskohtai-

set neuvot siihen, miten toiminnastam-

me syntyvät jätteet lajitellaan. Iso osa

jätteistä voidaan jo hyödyntää. Orike-

don lämpökeskuksen tuhkan hyöty-

käyttöä vielä selvitetään, toimitusjohtaja

Vaittinen kertoo.

– Ympäristöohjeita noudatetaan ja vii-

me vuonna kolme neljästä Turku Ener-

gian henkilöstöön kuuluvasta osallistui

ympäristökoulutukseen.

Monia ympäristömyönteisiä visioita on

Turku Energiassa esitetty. Niistä osa voi

lähitulevaisuudessa olla toteutettavis-

sakin.

- Kaukokylmää varten tarvittavan kyl-

män voisi johtaa merestä, se on täysin

toteutettavissa oleva idea. On myös

olemassa ajatus kylmän keräämisestä

Turun talvisista lumista, mutta ajatuk-

sen toteutus on vielä nykytekniikalla lii-

an kallis, visioi toimitusjohtaja Vaittinen

ja kuvailee lyhyesti idean pääpiirteet.

Myös tuulivoiman alalla tehdään tuke-

vaa tutkimus- ja kehitystyötä: tuulivoi-

ma on eräs tulevaisuuden energiamuo-

doista. Hyötytuulienergian kysyntä kas-

voi myös vuoden 2003 aikana. Turku

Energia vastaa kysyntään ja samalla

kantaa kortensa kekoon ympäristö-

myötäisen energiantuotannon kehittä-

miseksi.

Arvona ympäristömyötäisyys

Oy Turku Energian toimitusjoh-
taja Risto Vaittinen on innostu-
nut myös vaihtoehtoisen
sähkövoiman tutkimus- ja
kehitystyöstä. Kuva Seilo
Ristimäki
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TURKU ENERGIA JA
VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Turku Energialla on omia kaukolämmön energiantuotantolaitoksia noin 40, joita käy-
tetään pääosin huippu- ja varalaitoksina talviaikana. Vuonna 2003 kaukolämmön oman
tuotannon osuus kokonaishankinnasta oli noin 30 prosenttia. Omasta energiantuo-
tannosta uusiutuvien energialähteiden osuus oli noin 56 prosenttia. Linnankadun
kivihiilikäyttöinen voimalaitos ajettiin alas vuoden 2003 aikana. Pääosan myydystä
sähköenergiasta, noin 96 prosenttia, Turku Energia hankkii sähkömarkkinoilta.

Turun kaupunki omistaa Turku Energian koko osakekannan. Emoyhtiön liikevaihto
vuonna 2003 oli 126 miljoonaa euroa, liikevoitto 26 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa
vakituisessa työsuhteessa oli 281 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 21.

Ympäristöhankkeita

Loppuvuodesta 2003 ostettiin osakkuus norjalaisesta Svartisenin vesivoimalaitok-
sen tuotannosta. Hankinta vastaa 15 prosenttia Turku Energia vuosittain myymän
sähkön määrästä.

Turku Energia on osakkaana myös Suomen Hyötytuulipuistossa, joka tuottaa tuuli-
energiaa Porin Reposaaressa. Raaheen Rautaruukin tehdasalueelle rakennetaan
uusi 11,5 megawatin tuulipuisto. Tuulienergian osuus energian kokonaismyynnistä
on kuitenkin vielä vähäinen.

Puuenergialla toimiva Orikedon biolämpökeskus tuotti vuonna 2003 kaukolämpöä
315 GWh. Topinojalla syntyvää kaatopaikkakaasua hyödynnettiin kaukolämpöener-
giaksi viime vuoden aikana 6,3 GWh.

Turku Energian Linnankadun voimalaitos ajettiin alas vuoden
2003 aikana. Saneerauksen jälkeen toiminta jatkuu vuoden
2004 syksyllä (hiilikattilan tilalle tulee kaksi uutta öljykattilaa). LS
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Ympäristöohjelma toteutunut hyvin

Turku Energian ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2003-2005. Noin puolet esitetys-
tä 41:stä toimenpiteestä toteutettiin vuonna 2003. Painopisteenä oli henkilökunnan
ympäristövastuullisuuden ja -tietoisuuden lisäämiseen. Koko henkilökunta kutsuttiin
viime vuonna ympäristöinfoihin ja noin 73 prosenttia osallistui koulutuksiin. Henkilö-
kunnalle on jaettu kolmena vuotena päivitetty ympäristöopas, jossa on jätehuolto- yms.
ohjeita.

Vuonna 2003 panostettiin öljyvahinkoriskien vähentämiseen. Huhkolan, Koroisten ja
Ruohonpään päämuuntajien öljynsuoja-altaat tiivistettiin ja pohjavesialueella suojat-
tiin kahden pylväsmuuntamon maaperä öljynimeytysmatoilla. Toimenpiteitä jatketaan
myös vuosina 2004 ja 2005.

Vanha, suojeltu kaasukellorakennus on kunnostettu ja otettu käyttöön. Rakennuksen
alaosaan sijoitettiin lämpöakku, johon on varastoitu Orikedon biolämpökeskuksella
tuotettua energiaa. Akun energialla korvataan vuorokautisten kulutushuippujen aikana
käytettävää öljyenergiaa. Öljyn käytön on arvioitu vähenevän noin 20 GWh vuodessa.

Kaukokylmä-liiketoimintaa laajennettiin Turun läntisen keskustan alueelle.

Turku Energia ollut mukana Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmässä 15 vuot-
ta. Työryhmä mittaa säännöllisesti ilman epäpuhtauksia ja päästöjen pitkäaikaisia
ympäristövaikutuksia. Ryhmä raportoi mittauksistaan vuosittain.

Asiakkaille ja sidosryhmille jaettiin yhtiön ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti 2003.
Vuosittain julkaistavassa raportissa kerrotaan yhtiön ympäristö-, talous- ja sosiaali-
sesta vastuusta ja se sisältää ympäristötilinpäätöksen.

Suomen joutsen iltavalaistuksessa. Kuva Esko Keski-Oja



55

PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT
Ympäristöraporttia ja -tilinpäätöstä koskevaa palautetta otetaan mielellään vastaan Turun
kaupungin kotisivuilla, sähköpostitse tai postitse. Raportin kokoamisesta ja kirjoittamisesta vas-
tanneet ympäristöryhmän jäsenet vastaavat myös raportin herättämiin kysymyksiin.*

Ympäristöryhmä (kuvassa vasemmalta):
Takarivissä:

Markku Alahäme
Laatupäällikkö, Turun Satama
Jarmo Love
Kiinteistön ylläpitoinsinööri, Tilalaitos, ylläpito
Johanna Korpikoski-Kaarela (toim.)
Laskentasuunnittelija, Kaupunginkanslia, talouskeskus, laskentaryhmä
Helena Pakkala
Terveysinsinööri, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto
Tuula-Marja Kosonen
Hankintasuunnittelija, Kaupunginkanslia, hankintapalvelut

Istumassa:
Minna Niemelä
Yhteiskuntavastuuassistentti, Turku Energia, hallintopalvelut
Päivi Syrjänen
Suunnittelija, Sosiaalikeskus, johdon tukiryhmä
Virpi Laine
Jätehuoltotarkastaja, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto
Jaana Itälä-Laine
Projektipäällikkö, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Varsinais-Suomen Agendatoimisto
Olavi Ahola (puuttuu kuvasta)
Kaavoitusinsinööri, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, yleiskaavatoimisto

Raportin toteuttamiseen kirjoittajina ovat osallistuneet myös
Tiina Hartman
Ympäristötarkastaja, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto
(Ilman laatu)
Mika Vidqvist
Tutkija, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, yleiskaavatoimisto (Palveluverkosto)

Sähköpostiosoitteet
Turku Energia: etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi
Muut: etunimi.sukunimi@turku.fi
Turun kaupungin Internet-sivut: www.turku.fi
Turun kaupungin puhelinvaihde: (02) 262 7111
Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös PDF-tiedostona:
www.turku.fi/turkuinfo/ymparistotilinpaatos2003.pdf
Avainsanat: kestävä kehitys, ympäristöjohtaminen, ympäristöraportointi, ympäristötilinpäätös

Kestävän kehityksen toimikunnan kokoonpano
Pentti Sokajärvi (pj), Mika Helva (vpj.), Rauno Artesola, Jaana Kujanen, Eeva Siivonen, Ossi
Niininen, Matti Wendelin, Jaana Itälä-Laine, Helena Pakkala (esittelijä) ja Johanna Korpikoski-
Kaarela (siht.)

* Hallintokunnille keväällä 2004 tehty kysely ja sitä koskevat tarkemmat tiedot ovat
Turun kaupungin Intranet-sivuilla, osoitteessa http://intra.turku.fi/ohjeet/tymp/index.html
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