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Turun kaupunki 2004 
 
Turun kaupunkiorganisaatio 
 
Ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, joka päättää 
toiminnallisista tavoitteista ja rahoituksesta. Kaupunginhallitus 
ohjaa ja valvoo toimintaa. 
Turun kaupungin toiminnasta ja taloudesta vastaa 19 lautakun-
taa alaisinaan virastot ja liikelaitokset. Liikelaitoksia vuonna 
2004 olivat: Tilalaitos, Jätelaitos, Liikennelaitos, Turun Sata-
ma, Tekstiilihuolto ja Turun vesilaitos. 
 
Perustiedot 31.12.2004 
 
Väestö 
Asukasluku 
josta ruotsinkielisiä 
josta ulkomaan kansalaisia 
 
Pinta-ala 
Kaupungin pinta-ala 
siitä maapinta-ala 
siitä kaavoitettu alue 
siitä vesialueet 
Asukkaita 
 
 
 
 

 
174 824 
5,2 % 
4,2 % 
 
 
306,4 km² 
243,4 km² 
89,5 km² 
63,0 km² 
718 /km² 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstö 
Palvelussuhteessa 
josta ulkopuolisia sijaisia 
Henkilöstön keski-ikä 
Henkilötyövuosia 
sairauspäiviä 
/henkilötyövuosi 
tapaturmapäiviä 
/henkilötyövuosi 
 
Kaupungin talous 2004 
Toimintatuotot 
Valmistus omaan käyttöön 
Toimintakulut 
Verotulot 
Valtion osuudet 
Taseen loppusumma 
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Vuosikate /Poistot 
Omavaraisuusaste 
Veroprosentti 

 

228,4 M€ 
29,7 M€ 
-902,7 M€ 
469,2 M€ 
194,1 M€ 
1323,9 M€ 
-85,3 M€ 
102,5 % 
64,5 % 
18,0 % 

13 695 
3 932 
47,0 
11 646 
 
5,1 % 
 
0,2 % 
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Kestävän kehityksen politiikka 
 
Kohti kestävää kehitystä 
 

  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen Turun kestävän 
kehityksen ohjelman keväällä 2001. Ohjelman lähtökohtana on 
ollut kaupungin toiminnan muuttaminen kestävää kehitystä 
tukevaksi. Hallintokuntien toiminnan kautta ohjelman vaikutus 
ulottuu kaikkien turkulaisten elinympäristöön. Kestävän kehi-
tyksen ohjelma päivitettiin vuoden 2004 aikana. Kaupunginhal-
lituksen päätöksen mukaisesti työssä korostettiin sosiaalista ja 
taloudellista ulottuvuutta. Päivitetyssä ohjelmassa on nyt kah-
deksan selkeää päätavoitetta. Niiden toteutuminen vahvistaa 
samanaikaisesti ekologista, taloudellista ja yhteiskunnallista 
kestävää kehitystä. Kuva: Laura Suhonen 

 
Toimijat avainasemassa 
 
Kestävän kehityksen työn käytännön toteuttamisessa avainasemassa ovat kaupungin eri hallintokunnat 
ja muut kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat. Hallintokunnat ovat määritelleet omat kestävän kehityk-
sen tavoitteensa ja toimenpiteensä kaupungin päätavoitteiden mukaisesti. Käytännön toteutus ulotetaan 
hallintokunnissa yksiköihin ja jokaiseen työntekijään asti 
Kaupunginhallinnon rooli on toimia paikallisagendan vastuunkantajana ja taata sen toteuttamisen vaa-
timat toimintaedellytykset. Kun vastuu kestävän kehityksen toteuttamisessa on valtuustolla ja kaupun-
ginhallituksella, toiminta on koordinoitua ja hallintokunnat sitoutuvat paikallisagendan tavoitteisiin. 
Kaupunki luo osallistumismahdollisuuksia ja toimii esimerkkinä asukkaille. 
 
Kestävän kehityksen seuranta 
 
Turun kaupungin kestävän kehityksen toteutumista seurataan vuosittaisen ympäristötilinpäätöksen avul-
la. Kestävän kehityksen toimintalinjojen toteutumista seurataan määräajoin tarkasteltavien indikaattori-
en avulla. Niistä osa on yhteisiä muiden isojen kaupunkien kanssa ja osa Varsinais-Suomen kuntien 
kanssa. Hallintokunnat seuraavat omaa kestävän kehityksen toteutumista vuosittaisten raporttiensa yh-
teydessä. 
 
» Turku-strategia 2005 - 2008 
Laaditaan kerran valtuustokaudessa ja se muodostaa sisällöllisen pohjan kaupungin johtamiselle. Hallin-
tokuntakohtaiset hallintostrategiat syventävät Turku-strategiaa. 
 
» Ympäristöstrategia 
Määrittelee suunnan kaupungin ympäristö-, maankäyttö-, asunto- ja kaavoituspolitiikalle. Toimeenpa-
non välineet ovat yleiskaava, liikennejärjestelmäsuunnitelma, asunto- ja maankäyttöohjelma ja kestävän 
kehityksen ohjelma. 
 
» Kestävän kehityksen ohjelma 2005 - 2008 
Toimeenpanoväline kohti kestävää kehitystä ja osa ympäristöjohtamisjärjestelmää. Se toimii poikkihal-
linnollisena ohjaustyökaluna hallintokuntien omille toimintaohjelmille. Kestävän kehityksen ohjelmaa 
ohjaavat Turku strategia sekä muut merkittävät strategiat ja kansainväliset sopimukset. 
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Haastattelu: Kestävä kehitys ei pysähdy
 
”Kunnallissairaalantieltä kolmas tie vasemmalle, sii-
tä ensimmäinen oikealle, kaksi tienristeystä suoraan, 
ja taas vasemmalle kunnes tulee melkein huomaama-
ton tienhaara josta oikealle ja sitten vasemmalle ja 
toinen ovi oikealta. Siellä mun työhuoneeni on”, ker-
too ympäristösuunnittelija Turjo Jaakkola ajo-ohjeet 
puhelimessa. Tai siltä se ainakin eksyneen mielestä 
jälkikäteen kuulosti. 
 
Moni tietää kaupunginsairaalan alueesta vain sen 
olennaisimman – päivystyksen vastaanoton sisäänkäynnin. Alue on kuitenkin laaja ja kai-
kessa sokkeloisuudessaan kaunis. Rakennukset on siirretty pääosin Tilalaitoksen hallintaan 
ja viheryksikkö tekee parhaansa puistoalueen viehättävyyden eteen. Kokonaisuus näyttää 
toimivan. Eräs olennainen seikka myös – viihtyvyyden ja toimivuuden kannalta – on turval-
lisuus ja jätehuolto. Näitä Turun kaupunginsairaalan alueella kehittää Jaakkola, joka on 
aloittanut mm. kunnallissairaalan jätehuollon uudistamisen. 

Terveystoimen ympäristösuunnittelija Turjo 
Jaakkola 

 
”Kimmokkeena uudistuksille oli turvallisuusnäkökohta”, Turjo Jaakkola yllättää kysyjän 
vastauksellaan. ”Useimmat jäteastiat oli sijoitettu siten, että ne olivat käyttäjille ehkä käte-
vissä paikoissa, mutta paloturvallisuuslain vastaisia.” 
 
Jäteastioiden paikat suunniteltiin uudelleen ja lukuisien 600 litran sekajäteastioiden tilalle 
hankittiin muutama 3000 l - 8000 l vetoinen Uppo-säiliö. Jätepisteet uusittiin ja samalla la-
jittelun mahdollisuuksia tehostettiin. Jätteiden lajitteluohjeet päivitettiin ja julkaistiin myös 
Intranetissä. Jätteidenkäsittelykoulutusta osastoilla lisättiin. Jaakkola mainosti itseään entistä 
uutterammin ”sairaalajäteneuvojana”, jolle voi soittaa milloin vain. 
 
Jäteastioiden keskittämisen tuloksena astioita tyhjennetään nykyisin kerran viikossa 5-6 ker-
ran sijaan. Yhteensä se tarkoittaa n. 1500 tyhjennyskertaa vähemmän per vuosi. Sekajätteen 
määrä on pienentynyt oleellisesti tehostuneen lajittelun myötä, ja siten myös jätemaksut. 
”Aluksi joku saattoi hiukan mutista, kun jätepiste ei enää ollutkaan aivan yksikön ulko-oven 
vieressä. Tehostettuun lajitteluun kaikki suhtautuvat pääosin myönteisesti. Joitakin paran-
nuksia uusiin jätepisteisiin tehtiin henkilökunnan toiveiden mukaan. Nyt kaikki vaikuttavat 
tyytyväisiltä uudistuksiin”, Jaakkola kertoilee. 
 
”Oikea asenne helpottaa huomattavasti uudistuksiin sopeutumista. Nuoremmilla tietoisuus 
ympäristöasioista heijastuu asenteisiin ja koulutustilaisuuksissa se on huomattavissa. Nuoret 
suhtautuvat esimerkiksi kartongin- ja pahvinkeräykseen muita myönteisemmin, vaikka pak-
kausten litistäminen voi joskus kiireessä tuntua työläältä”, Jaakkola jatkaa. Jaakkola on ym-
päristömyönteinen ihminen vapaa-aikanakin ja ulkopuolisesta tuntuu, ettei pohjimmiltaan 
välinpitämätön olisi uudistamistyöhön niin perusteellisesti tarttunutkaan. Seuraavana työn 
alla on muun muassa sairaalan jätehuoneiden logistiikan parantaminen. Haaveissa on myös 
saada eniten jätettä tuottavien sairaala-alueiden jätepisteisiin jätepaalain, jolloin taas tyhjen-
nyskerrat vähenisivät ja kuljetuskaluston päästöt vähenisivät, ja jätemaksut alenisivat ja… 
 
”Kestävä kehitys ei pysähdy”, sanailee Jaakkola ja toimittaja riemastuu. Lausahduksessahan 
voisi olla otsikkoainesta. 
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Ekologisen kestävyyden indikaattorit 
 
Kaupunkien vertailu helpottuu 
 
Turku on vuoden 2004 aikana yhtenäistänyt ympäristörapor-
tointiaan yhdessä viiden muun kaupungin kanssa. Osana tätä 
prosessia on pyritty löytämään yhteismitallisia kestävän kehi-
tyksen indikaattoreita. Tulevina vuosina saadaan vertailukel-
poista tietoa kuutoskaupunkien (Helsinki, Vantaa, Espoo, Oulu, 
Tampere, Turku) kestävän kehityksen etenemisestä. Indikaatto-
rit auttavat kutakin kaupunkia löytämään omat heikkoutensa ja 
vahvuutensa sekä kehittämään omia toimintojaan. Joka neljäs 
vuosi tullaan julkaisemaan kuuden suurimman kaupungin yh-
teinen vertailuraportti. Kuva: Laura Suhonen 
 
Viisi aihealuetta 
 
Ekologisen kestävyyden indikaattoreita on yhteensä 27 ja ne on ryhmitelty viiteen aihealueeseen. Indi-
kaattoreilla kuvataan pääasiassa ekologisen kestävyyden etenemistä kaupunkiorganisaatiossa, mutta 
osin myös koko kaupungissa. 
 
Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit 
 

 
Kuva: Laura Suhonen 

Kestävä kehitys edellyttää taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen sovittamista luonnonvarojen määräämiin 
puitteisiin. Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit 
kuvaavat tämän kehityksen suuntaa yhdyskunnassa. 
Ne perustuvat laajaan tietomateriaaliin, jonka analy-
sointi on yhdenmukainen Euroopan ja valtakunnan 
tasolla. Tämä mahdollistaa laaja-alaisen vertailun. 
Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit pyritään las-
kemaan kerran valtuustokaudessa. Indikaattoreiden 
tiedot tulevat kuitenkin olemaan keskenään eri vuosil-
ta johtuen laskentatyökalujen taustatietojen eriaikai-
sesta päivittämisestä. 
 
Ekologinen jalanjälki 
 
Ekologinen jalanjälki kuvaa indikaattorina ihmisen aineellista riippuvuutta luonnosta ja helpottaa yh-
teiskunnan ekologisten rajoitusten ymmärtämistä. Ekologisella jalanjäljellä mitataan kulutuksen suoraan 
tai välillisesti vaatimaa maa-alaa riippumatta siitä, missä päin maapalloa alue sijaitsee. Ekologinen ja-
lanjälki kertoo montako hehtaaria ekologisesti tuottavaa maata tarvitaan tuottamaan väestön tarvitsema 
ruoka, kulutushyödykkeet ja energia sekä palauttamaan takaisin luontoon väestön tuottamat päästöt ja 
jätteet. Ekologinen jalanjälki pyritään laskemaan kerran valtuustokaudessa, eli neljän vuoden välein. 
 
Kasvihuonekaasupäästöt 
 
Kuvaa paikallista vaikutusta maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen. Kasvihuonekaasupäästöjen mää-
rä mittaa yhdyskunnan vaikutusta maapallon ilmastojärjestelmään ja siten myös yhdyskunnan vastuulli-
suutta globaalissa ympäristöongelmassa. Tulosta voidaan verrata keskimääräisesti hyväksyttävään asu-
kaskohtaiseen päästötasoon. Indikaattori pyritään laskemaan kerran valtuustokaudessa eli neljän vuoden 
välein. 
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Haastattelu: Energiansäästö on todellinen teko 
 
Turun tilalaitoksen hallinnassa on yli kolme miljoona kuutiometriä 
rakennuksia, lukumäärältään laskentavasta riippuen n 1.700. Tilalai-
toksella ekologinen ja ekonominen toden teolla lyövät kättä. Näin 
suuressa rakennuskannassa saadaan erilaisten toimenpiteiden avulla 
aikaiseksi selvin luvuin esitettävää rahan ja ympäristön säästöä. 
Näistä esimerkkinä nyt muutama. 
 
”Turku liittyi Kauppa- ja teollisuusministeriön vapaaehtoiseen ener-
giansäästösopimukseen vuonna 1998. Energiansäästölle asetettiin konkreettiset tavoitteet 
vuoteen 2010 mennessä,” Tilalaitoksen johtaja Martti Kuitunen kertoo. Säästösopimusten 
taustalla on Kioton sopimus, jossa lähes kaikki teollisuusmaat sitoutuivat vähentämään il-
man saasteita mm. energiansäästön kautta. 

Tilalaitoksen johtaja 
Martti Kuitunen 

 
Spar-Trim on Turun malli säästökohteiden kartoittamisen ja konkreettiseen toteuttamiseen. 
Spar-Trim -sopimukset kulkevat nykyisin valtakunnallisella tasolla ns. ESCO-konseptina, 
joka on näyttänyt säästävät kyntensä. 
 
”ESCO on kumppanuusmalli, jossa palvelun tuottajalle maksetaan korvaus investoinneista 
saavutettujen säästöjen myötä. Näin palvelun tarjoaja myös omalta osaltaan sitoutuu säästö-
toimiin ja hyötyy myös taloudellisesti onnistuneista toimista” kiinteistönylläpitoinsinööri 
Jarmo Love selittää tarkemmin konseptin ideaa. ”Turku on ensimmäinen julkissektori, joka 
on solminut ESCO-konseptin mukaisia palvelusopimuksia”, lisää Kuitunen. Kuitunen ja 
Love melkeinpä hierovat käsiään. Aihe on selvästi mieleinen. Eikä syyttä. Tuloksia on syn-
tynyt. ”ESCO-sopimusmallin avulla ollaan saatu selkeitä säästöjä aikaan. Esimerkiksi vuon-
na 2004 säästettiin kaupungin kohteissa lämmitysenergiaa 11 000 MWh ja sähköenergiaa 
300 MWh. Euroina säästöt olivat yhteensä noin 500 000 €. Yksistään Kupittaan urheiluhal-
lin osalta säästöt aiempaan verrattuna ovat vuositasolla 1400 MWh ja 50 000 €. 
 
Tilalaitos on myös toteuttanut monia pienempiä säästötoimenpiteitä. ”Esimerkiksi lämmön-
talteenottolaitteisiin rakennuksissa on panostettu, poistoilman mukana karkaavasta lämmös-
tä voidaan ottaa niiden avulla uudelleen käyttöön 60-70 prosenttia”, Kuitunen esittelee. 
”Toinen mukavan konkreettinen esimerkki on Varissuon jäähalli ja pysäköintiluola, johon 
lämmitys valtaosaltaan saadaan jääkenttien jäädytyslaitteiden tuottamasta hukkalämmöstä”, 
Love sanoo. ”Jää- ja uimahallit ovatkin muun muassa potentiaalisia säästökohteita.” 
”Rakennusautomaatiota on kehitetty erittäin voimakkaasti.” Kaksikko pursuaa esimerkkejä. 
”Yksi aste lämmönsäästöä säästää viisi prosenttia energiakustannuksia. Lämmönsäätelyn 
kauko-ohjaus ja -valvonta on eräs tehokas keino energian säästämiseksi. 
 
Kulutusmittareiden kaukoluennassa tulee kuluvan vuoden syksyn aikana olemaan jo noin 
200 tilalaitoksen hallinnassa olevaa kiinteistöä. Esimerkiksi päiväkodeilla ja kouluilla on 
mahdollisuus käyttää internetin kautta kaukoluennan suomaa mahdollisuutta apuna omien 
energiansäästöohjelmiensa seurannassa. ”Tarkat laskelmat voivat antaa motivaatiota ja ver-
taillessa aiempaan tietysti myös kiitosta”, muotoilee Kuitunen. 
”Minulta voi tarkistaa kuuluuko oma toimikiinteistö kaukoluennan piiriin. Jos kuuluu, niin 
kerron mielelläni lisää”, lupaa Love. 
 
Eli jos kiinnostaa, niin yhteydenotot sähköpostilla jarmo.love(a)turku.fi. Jospa maapallo 
kuitenkin pelastuisi? 
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Yhdyskunnan energian kulutus 
 
Energian kulutus kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta sekä välillisesti 
luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää. 
Yhdyskunnan energian kulutus lasketaan kerran valtuustokaudessa eli neljän vuoden välein. 
 

Turku Energialla kestävät arvot 
 

Oy Turku Energia hankkii, myy ja siirtää sähköä, kaukolämpöä 
ja kaukokylmää. Sähkö ostetaan pohjoismaisesta sähköpörssistä 
eri tuottajilta. Turku Energian myymästä sähköstä on tuotettu 
uusiutuvilla energialähteillä 53 %, ydinvoimalla 24 % ja fossiili-
silla energialähteillä ja turpeella 23 %. Hyötytuuliasiakkaille 
myydään sataprosenttista tuulisähköä. 

 

 
Kaukolämpö saadaan pääosin Naantalin lämpöä ja sähköä tuot-
tavasta lämmitysvoimalaitoksesta (Fortum) sekä Turun jätteen-
polttolaitokselta, biolämpökeskuksesta ja lämpökeskuksista. Oy 
Turku Energian omistama Orikedon biolämpökeskus tuotti 259 
gigawattituntia lämpöä vuonna 2004. Orikedon jätteenpolttolai-
tokselta ostettiin lämpöä 105 gigawattia ja kaatopaikkakaasua 
hyödynnettiin lämmöntuotannossa 5 gigawattitunnin verran. Yh-
teensä biolämpökeskuksesta ja jätteistä saatava lämpöenergia 
kattoi lähes neljäsosan myydystä kaukolämmöstä. 

Turku Energian laatupäällikkö 
Kari Lehtinen ja yhteiskunta-
vastuuassistentti Minna Nieme-
lä 

 
Turkulaiset siis saavat yllättävänkin vihreää sähköä ja lämpöä! Vihreässä lämmöntuotannos-
sa ei vuonna 2004 edes oltu huippulukemissa, sillä edellisvuonna biolämpökeskuksen tuo-
tanto ylitti selkeästi 300 gigawattia ja kun uusi jätteenpolttolaitos rakennetaan (jätteenpoltto-
laitoshanketta hoitaa Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto, johon kuuluvat mm. 
kunnat ja Fortum), tulee sen lämmöntuotto olemaan parempi kuin nykyisen. Ei mikään ih-
me, että Oy Turku Energia on nimennyt yhdeksi viidestä arvostaan ympäristömyötäisyyden. 
 
Ympäristömyötäisyys näkyy myös johtamisessa. Turku Energialle myönnettiin syksyllä 
2004 kolme sertifikaattia – ne liittyvät laadun ja ympäristöasioiden sekä työterveys- ja työ-
turvallisuusasioiden hallintaan. ”Kolmen sertifikaatin saaminen samanaikaisesti on toimi-
alalla harvinaista”, kertoo laatupäällikkö Kari Lehtinen. ”Sertifiointiprosessin aikana vah-
vistettiin visio ja arvomaailma, joka ohjaa kaikkea toimintaa yhtiössä. Sertifiointiprosessista 
hyötyvät asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja oma henkilökuntamme.” 
Johtamisjärjestelmän kehittämisen historia juontaa juurensa 1990-luvulle, kun Turku Ener-
gia yhtiöitettiin. ”Vähitellen aloimme olla valmiita ulkoisen sertifiointiyrityksen auditioin-
tiin. Varsinainen prosessi oli kahden vuoden mittainen ja täynnä työtä”, huokaa yhteiskun-
tavastuuassistentti Minna Niemelä, mutta näyttää tyytyväiseltä. ”Työstä saatavat hyödyt 
ovat jo nyt nähtävillä”, vahvistaa Lehtinen. 
 
Vuosiksi 2003-2005 laadittiin ympäristöohjelma, jonka 41:stä kohdasta oli jo vuoden 2004 
lopussa valtaosa saavutettu. Yhteiskuntavastuuraportin laadinnasta on jo tullut vuosittainen 
rutiini. Erityisesti sisäiseen tiedottamiseen on panostettu yksiköiden kokouskäytäntöjä yhte-
näistämällä. ”Työt sujuvat selvästi joustavammin, kun koko organisaatio on tietoinen pää-
töksistä ja tiedonkulku sujuu mutkattomasti”, Lehtinen toteaa ja esittelee toimintakaaviota, 
joissa tieto todella näyttää kulkevan mutkitta koko organisaation läpi. ”Henkilökunnan hy-
vinvointi on koko yhtiön tavoitteiden mukaista. Lopulta se näkyy yhtiön tuloksessa.” 
”Sertifikaattien saaminen ei kuitenkaan ole päätepiste. Ne viestivät asiakkaillemme ja yh-
teistyökumppaneillemme, että tuotteemme ovat laadukkaita ja toimintamme on luotettavaa 
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ja pitkäjänteistä. Sertifikaatit tulee ansaita joka vuosi uudestaan. Arvojen tulee olla kestä-
viä.”, Niemelä hymyilee. Kestävä kehitystyö jatkuu. 
 

Asukastyytyväisyys 
 
Kuvaa asukkaiden yleistä tyytyväisyyttä asuinkaupunkiinsa. Indeksi koostuu eri osatekijöistä, jotka ovat 
tyytyväisyys asumiseen, luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön, terveyspalveluihin, sosiaali-
palveluihin, kulttuuripalveluihin, vapaa-ajanpalveluihin, kouluihin sekä julkiseen liikenteeseen. 
Asukastyytyväisyys -indikaattori lasketaan kerran valtuustokaudessa eli neljän vuoden välein. 
 
Kaupungin henkilöstön ympäristöasenteet ja –tietoisuus 
 
Indikaattori kuvaa henkilöstön ympäristöasenteita ja –tietoisuutta. Tulokset perustuvat vastaajien omista 
ympäristöasenteista ja –tietoisuudesta tekemiin arvioihin. 
Henkilöstön ympäristöasenteet ja -tietoisuus selvitetään neljän vuoden välein henkilöstölle suunnatulla 
kyselyllä. 
 
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys 
 
Kaupungin laajenemisen ja kestävän kehityksen yhteensovit-
taminen tuo paineita maankäytön suunnittelulle ja kaupunki-
rakenteelle. Kestävä kaupunkirakenne luo edellytykset toimi-
valle joukkoliikenteelle, lyhyille työmatkoille, palveluiden 
saavutettavuudelle, tehokkaille kuljetusjärjestelmille sekä 
luonnonvarojen ja taajamien ulkopuolisten luontoalueiden 
säästämiselle.  
 
Turku-strategian yksi painopiste on kestävästi kehittyvä Tur-
ku, jonka kriittisinä menestystekijöinä nähdään muun muassa 
kestävä kaupunkirakenne. Näillä indikaattoreilla pyritään 
mittaamaan kestävän kehityksen toteutumista näiden strategisten painotusten alalla. 
 
Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuudet 
 
Kuvaavat taajama-alueen rakenteellista 
muutosta pyrittäessä kestävän kehityksen 
mukaiseen tiiviiseen ja eheään kaupunki-
rakenteeseen. Kuvaa myös väestön keskit-
tymistä taajamiin. 
 
Pyrkimyksenä on, että suhdeluvut kasvai-
sivat, mikä tarkoittaisi käytännössä kau-
punkirakenteen tiivistymistä. Viime vuosi-
na kehitys on ollut lievästi päinvastaisessa 
suunnassa, joskin asuntojen osalta suunta-
us on hidastunut. 
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Virkistys- ja suojelualueiden osuus asemakaava-alueella 
 
Indikaattori kuvaa maankäytön tehokkuutta ja kehityssuuntaa sekä alueen viihtyisyyttä ja monimuotoi-
suutta. 
 
Vuonna 2004 virkistys- ja suojelualueiden osuus asemakaava-alueesta oli 28 prosenttia. Virkistys- ja 
suojelualueilla tarkoitetaan kaavassa V- tai SL-merkittyjä alueita. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 
noin 2500 neliömetriä. 
 
Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus maa-alasta 
 
Kuvaa pyrkimystä säilyttää ja vaalia luonnonarvoja ja ekologisesti merkittäviä alueita sekä luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä. 
 
Vuonna 2004 indikaattoria ei laskettu. Jatkossa luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus maa-alasta 
pyritään laskemaan vuosittain. 
 
Palveluiden saavutettavuus 
 
Palveluiden saavutettavuutta ja ihmisten liikkumisen tarvetta tutkittaessa selvitettiin linnuntietä 300 
metrin (~ 15 minuutin kävelymatkan) ja 700 metrin päässä valituista palveluista – terveydenhuoltopal-
velut, joukkoliikennepysäkit, kirjastopalvelut, päivähoitopalvelut ja koulut – asuvien turkulaisten pro-
sentuaalinen osuus. 
 
Väestömäärä on päivähoito- ja koulupalveluita tarkasteltaessa suhteutettu näiden ikäluokkien väkimää-
rään. Selvitys perustuu ympäristö- ja kaavoitusvirastossa tehtyyn paikkatietoanalyysiin. Viimeksi selvi-
tys on tehty vuonna 2002. 
 
Terveydenhuolto ja julkinen liikenne 
 
Julkisen liikenteen saavutettavuus on Tu-
russa hyvä. Lähes 95 prosenttia turkulaisis-
ta asuu enintään 300 metrin etäisyydellä 
lähimmästä bussipysäkistä. Tarkastelussa 
oli mukana kaikki joukkoliikennereitit. 
Saavutettavuuden lievä parantuminen joh-
tunee siitä, että vuoden 2002 selvityksessä 
olivat mukana vain reitit, joilla bussi kulki 
vähintään kaksi kertaa tunnissa. 
 
Terveydenhuoltopalveluiden saavutetta-
vuus on pysynyt suunnilleen samana kuin 
vuonna 2002. Lievään paranemiseen voi 
vaikuttaa se, että tarkasteluun on otettu 
palveluita hieman laajemmin kuin aiemmin. 
 
Lähipalvelut 
 
Turun ympäristöstrategiassa on määritetty kestävän kaupunkirakenteen kriittiseksi menestystekijäksi 
muun muassa jalankulku-etäisyydellä olevan taloudellisen lähipalveluverkon kehittäminen. Tässä tar-
kasteltavista palveluista on kirjasto, kirjastoauto, päiväkoti ja peruskoulun ala-aste luokiteltu lähipalve-
luiksi. Lähipalveluiden saatavuutta ryhdytään seuraamaan kattavasti vuodesta 2005 lähtien. 
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Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus 
 
Yhdyskunnan ja kaupunkikonsernin toiminnassa tulisi pyrkiä 
vähentämään luonnonvarojen käyttöä kuitenkaan tinkimättä 
loppupalvelujen laadusta tai tuotetusta hyvinvoinnista. Toi-
minnassa olisi siis pyrittävä ekotehokkuuteen tuottamalla 
vähemmistä raaka-aineista ja energiasta enemmän palveluita 
ja hyvinvointia. 

 
Kuva: Laura Suhonen 

 
Näillä indikaattoreilla pyritään kuvaamaan palveluiden ja 
hyödykkeiden tuottamisen ekotehokkuutta ja niistä aiheutu-
nutta kuormitusta. 
 
Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus -indikaattorit pyritään 
laskemaan vuosittain. 
 
Yhdyskunnan sähkön kulutus 
 
Sähkönkulutus kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta sekä välillisesti 
luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää. 
 
Turussa kuten valtakunnan tasollakin sähkönkulutus on viime vuosina ollut kasvussa. Turussa kulutuk-
sen kokonaiskasvu oli vuonna 2004 hieman valtakunnan keskiarvoa korkeampi. Suurimmat sähkönku-
luttajat olivat yksityis- ja palvelusektori. 

 

 
Varsinais-Suomessa suurin osa energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Sähkön tuotanto aiheuttaa 
noin kolme prosenttia alueen kasvihuonekaasupäästöistä. 
 
Sähkön ja energian kulutukseen liittyvissä asioissa sinua ja yritystäsi neuvoo Varsinais-Suomen Ener-
giatoimisto. 
 
Yhdyskunnan veden kulutus 
 
Yhdyskunnan vedenkulutus kuvaa sen toiminnan vastuullisuutta ja ekotehokkuutta. Indikaattori laske-
taan verkostoon pumpatun vesimäärän ja Turun asukasmäärän suhteesta. Turussa lähes koko asutus on 
yleisen vesijohtoverkoston piirissä. Pumpatusta vedestä suurin osa on laskutettua eli myytyä. Laskutta-
mattomasta vedestä suurin osa on verkostosta hukkaan valunutta, mutta osa on teknisiin käyttötarkoi-
tuksiin, kuten verkostojen huuhteluihin käytettyä vettä. 
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Vuonna 2004 yhdyskunnan vedenkulutus oli noin 88 000 l/asukas/vuosi. Indikaattorin kehityssuunta on 
ollut laskeva. Tulos on sama, jos laskennassa käytetään myydyn veden määrää. 
 
Vuonna 2004 vedenkulutus oli Turussa 2000-luvun 
alhaisin. Viimeksi kulutus on ollut yhtä alhaisella 
tasolla vuonna 1965 (myydyn veden määrässä mitat-
tuna). Tähän on vaikuttanut suurten veden kuluttaji-
en käytön tehostaminen sekä usean toimijan tuotan-
non päättyminen Turussa. Viime vuosina myös koti-
talouksien käyttämä vesi on vähentynyt. Tähän on 
todennäköisesti vaikuttanut kotitalouksien kulutus-
tottumuksien muuttuminen viime vuosien kuivuu-
den aikana, vanhojen vesikalusteiden vaihtaminen 
vettä säästäviin sekä huoneistokohtaisten vesimitta-
reiden asentaminen remonttien yhteydessä. 
 
Kestävän kehityksen mukainen tavoite on, että vedenkulutus alenee kulutustottumuksia muuttamalla. 
Yhdyskunnan vedenkulutuksen laskuun voidaan vaikuttaa tehostamalla vesijohtoverkoston saneerausta 
(vuotovedet vähenevät) ja informoimalla kuluttajia siitä, millä keinoin vedenkulutusta voidaan vähen-
tää. 
 
Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen ja asukkaiden osuus 
 
Indikaattori kuvaa kaupunkirakenteen ja energiantuotannon suunnitelmallisuutta sekä välillisesti luon-
nonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää. 
 
Turun Seudun Kaukolämpö (perustettu vuonna 1979) siirtää kaukolämpöä tunnelia pitkin Fortumin 
Naantalin voimalaitokselta Turun seudulle. Lisäksi kaukolämpöä tuotetaan Turku Energian Orikedon 
biolämpökeskuksessa sekä kaukolämpökeskuksissa. Noin 86 prosenttia turkulaisista eli noin 150 000 
henkilöä asuu kaukolämmitetyissä asunnoissa. Osuus ei ole muuttunut merkittävästi viime vuosina. 
Kaukolämpöä ostavat Turun alueen yritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöt sekä julkinen palvelu, jotka 
tarvitsevat luotettavan kaukolämmitys- tai kaukokylmäjärjestelmän kiinteistöihinsä. Vuonna 2004 kau-
kolämpöjohtoja oli yhteensä 298 kilometriä. Kaukolämpöverkon kantaverkko laajenee nyt myös Hir-
vensaloon. 
 
Kaukokylmän tuotannossa on samanlainen toiminta-ajatus, kuin kaukolämmössä. Tarvittava energia 
tuotetaan keskitetysti kiinteistökohtaisen tuotannon sijaan. Verkostoa on Turun Biolaakson, Kupittaan 
ja Turun yliopiston ja läntisen keskustan alueilla. Keskustan alue liitettiin nykyiseen kaukokylmäver-
kostoon vuoden 2004 lopulla. Kaukokylmäjohtoja oli vuoden 2004 lopussa noin kuusi kilometriä. 
 
Lämpöindeksi kaupungin toimitiloissa 
 
Lämpöindeksi on lämmön normalisoitu ominaiskulutus. Se 
on sääkorjattu eri vuosien yhteismitallistamiseksi. Esitetyt 
lämpöindeksiluvut on esitetty Kuntaliiton käyttämän val-
takunnallisen normalisoinnin mukaisina. 
 
Lämpöindeksi kuvaa indikaattorina kaupungin 
toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta 
sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja il-
man epäpuhtauspäästöjen määrää. Indeksiin 
vaikuttavat rakennuksen ominaisuudet, ikä ja 
tekniikka sekä käyttöaste ja käyttötarkoitus. 
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Koko kaupungin tasolla energiansäästötavoitteena on rakennusten lämpöindeksin aleneminen vuoden 
1996 tasosta 11 prosentilla vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteena on 47,6 kWh:n kulutus kuutiometriä 
kohden. Vuoden 2004 osalta välitavoitetta ei saavutettu. Lämpöindeksi kuitenkin aleni vuoden 2003 
tasosta 1,1 prosenttia ollen 53,6 kWh/ 

 

  
 

Lämmön kokonaiskulutus 
 
Lämmön kokonaiskulutus laski seitsemän prosenttia vuodesta 2003. Kulutus oli vuonna 2004 noin 146 
000 MWh. Lämmitysenergian ostoon kului noin 3,9 miljoonaa euroa. Suurin osa rakennusten kulutta-
masta energiasta käytetään lämmitykseen. Arviolta 20 prosenttia kuluu lämpimän käyttöveden valmis-
tukseen. 
 
Sähkön ominaiskulutus kaupungin toimitiloissa 
 
Indikaattori kuvaa kaupungin toiminnan vas-
tuullisuutta ja energiatehokkuutta sekä välil-
lisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman 
epäpuhtauspäästöjen määrää. 
 
Sähkön osalta tavoitteena on ollut ominais-
kulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kään-
täminen laskuun ennen vuotta 2005. Vuonna 
2004 kaupungin kiinteistöjen kulutus oli 
16,9 kWh/m³. Se tarkoittaa 4,4 prosentin 
laskua vuodesta 2003 (17,7 kWh/m³). Omi-
naiskulutus on nyt laskenut kahtena vuonna 
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peräkkäin, joten tavoite näyttäisi olevan saavutettu. 
 
Sähkön ominaiskulutus on suurinta hoitoalan rakennuksissa. Vähiten sähköä kuluu opetusrakennuksis-
sa, joissa se on ainoana lievässä kasvussa. Muissa ryhmissä kulutus on laskussa. Kulutukseen vaikuttaa 
eniten tilassa tapahtuva toiminta ja siitä aiheutuva valaistuksen, jäähdytyksen ja koneiden vaatima vir-
rankulutus. Eniten sähköä kuluu erilaisissa prosesseissa. 

 
 

 
Sähkön kokonaiskulutus 
 
Tilalaitoksen omistamien rakennusten sähkön kokonaiskulutus oli vuonna 2004 noin 57 100 MWh. Yh-
teensä hallintokunnilta kului sähkön hankintaan noin 3,3 miljoonaa euroa (alv 0 %). Tämän lisäksi ka-
tuvalaistukseen kului sähköenergiaa noin 19 000 MWh, mikä on noin 33 prosenttia rakennusten säh-
könkulutuksesta. 
 
Veden ominaiskulutus kaupungin toimitiloissa 
 
Indikaattori kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja ekotehokkuutta sekä välillisesti myös veden 
puhdistuksesta, jakelusta ja kuljetuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. 
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Veden ominaiskulutus on ollut melko vakaata. Kasvua on 
tullut kaikkiaan alle yksi prosentti vuodesta 2003. Kulutus 
vaihtelee huomattavasti rakennustyypeittäin. Voimak-
kaimmin siihen vaikuttavat tilassa tapahtuva toiminta. 
Hoitoalan rakennuksissa vedenkulutukseen vaikuttavat 
toiminnan luonteelle asetettavat vaatimukset sekä tilojen 
käyttöaste. Suuri osa tiloista on käytössä ympäri vuoro-
kauden. 
 
 

 

 

 

 
Veden kokonaiskulutus 
 
Veden kokonaiskulutus on lisäänty-
nyt viisi prosenttia vuodesta 2003. 
Veden säästöön on viime vuosina 
alettu panostaa. Jo tehtyjen toimenpi-
teiden vaikutukset peittyvät osin 
huonokuntoisiin ja vuotaviin putkis-
toihin. Kokonaiskulutus oli Tilalai-
toksen omistamissa rakennuksissa 
vuonna 2004 noin 536 000 m³. Rahaa 
vesi- ja jätevesimaksuihin hallinto-
kunnilta kului noin 1,2 miljoonaa 
euroa. 
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Yhdyskunnan ilmanlaatu 
 
Ilmanlaatu ekologisena indikaattorina kuvaa hengitysilman laatua ja ilmanlaadun vaikutusta terveyteen, 
luontoon ja elinympäristön viihtyisyyteen. Raja-arvotarkastelu mahdollistaa vertailun Euroopan kau-
punkien kanssa ja indeksitarkastelu valtakunnallisen ja paikallisen vertailun. Ilmanlaatuindeksi on mit-
taustuloksista laskettava luku, joka perustuu eri epäpuhtauspitoisuuksien vertaamiseen kansallisiin oh-
jearvoihin. Indeksilaskennassa ja raja-arvotarkastelussa mukana olevat epäpuhtaudet Turun keskustassa 
ovat typpidioksidi ja hiukkaset. 
 
Vuonna 2004 ilmanlaadulle annetut 
raja-arvot eivät ylittyneet Turussa. 
Typpidioksidin vuosiraja-arvoon (40 
µg/m³) verrannollinen pitoisuus oli 
31 µg/m³ ja hengitettävien hiukkas-
ten 17 µg/m³. Hengitettävien hiuk-
kasten vuorokausiraja-arvon ylitysten 
määrä keskustassa oli kahdeksan. 
Sallittujen ylitysten määrä on 35. 

 
Vuonna 2004 ilmanlaatu luokitel-
tiin ilmanlaatuindeksin mukaan 
huonoksi tai erittäin huonoksi nel-
jänä vuorokautena ja hyväksi 45 
vuorokautena. Yleensä ilmanlaatu 
luokiteltiin tyydyttäväksi. 
 
Linkki: Ilmanlaatu tänään
 
Linkki: Ajankohtaista ilmanlaadus-
ta
 
 
Yhdyskunnan jätevesikuormitus 
 
Jätevesikuormitus kuvaa yhdyskunnan toiminnan aiheuttamaa vesistökuormitusta. Jäteveden mukana 
mereen joutuvien ravinteiden (fosfori, typpi ja orgaanien aines) määrä vaikuttaa suoraan merialueen 
rehevöitymiseen. Mitä vähemmän ravinteita jätevedenpuhdistamolta vesistöön pääsee, sitä paremmin 
merialue voi. 
 
Vuonna 2004 Turun jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin 24 300 000 m³ jätevettä. Kaikki ympäristöluvan 
raja-arvot saavutettiin. Energian ominaiskulutus puhdistamolla on vähentynyt vuoden 2003 tasosta noin 
20 prosenttia ja vuodesta 2000 noin 51 prosenttia. 
 
Energian ominaiskulutuksen vähenemään vaikutti eniten uusi typpeä jätevedestä poistava puhdistusme-
netelmä. Menetelmällä saavutettiin 58 prosentin typenpoistoteho. Tulokseen vaikutti merkittävästi myös 
työntekijöiden koulutus ja korkea motivaatio. 
 
Fosfori-, typpi- ja BHK-kuormitus on pienentynyt jo useana vuonna. Tämä on saatu aikaan parantamal-
la jäteveden käsittelyprosessin toimintaa ja ajamalla laitosta huolellisemmin. 
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Biokemiallinen hapenkulutus (BHK) ilmoittaa, kuinka paljon jätevedessä oleva orgaaninen aines kulut-
taa hajotessaan happea. Biokemiallinen hapenkulutus on siten jäteveden biologisesti helposti hajoavien 
aineiden määrän kuvaaja. 
 

 
 
Jätteenkäsittelypaikalle loppusijoitetun yhdyskuntajätteen määrä 
 
Jätteen määrä kuvaa yhteiskunnan kulutuskäyttäytymistä ja tuotantorakennetta sekä välillisesti jätteistä 
aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja, kaatopaikkojen kasvavaa tilantarvetta ja ilmaston-
muutoksen kiihtymistä. Mitä enemmän kulutetaan sitä enemmän syntyy jätteitä ja sitä enemmän käyte-
tään luonnonvaroja. 
 
Jätteenkäsittelypaikoille päätyneellä yh-
dyskuntajätteellä tarkoitetaan kotitalouk-
sien sekajätettä ja siihen rinnastettavaa 
kaupan, teollisuuden ja muun toiminnan 
jätettä, joka loppusijoitetaan kaatopaikal-
le. Turussa loppusijoitetuksi tilastoidun 
jätteen määrään vaikuttaa se, että suuri 
osa sekajätteestä toimitetaan polttolai-
tokselle. Poltettaessa jäte hyödynnetään 
energiana. Turun kaukolämmöstä noin 
kahdeksan prosenttia tuotetaan jätteen-
polttolaitoksella. Poltosta syntyvä tuhka 
ja kuona toimitetaan kaatopaikalle, mikä 
sisältyy tässä raportoitavaan lukuun. 
 
Jätteenkäsittelypaikalle loppusijoitettavan jätteen määrään vaikuttaa merkittävästi jätteiden lajittelun ja 
hyötykäytön tehokkuus. 
 
Hyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden määrä 
 
Hyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden määrä kuvaa indikaattorina kaupunkilaisten ympäristöasenteita ja 
kulutuskäyttäytymistä. 
 
Turussa jätteiden hyötykäyttöaste on ollut pitkään hieman alle 60 prosenttia, kun huomioidaan myös 
sekajätteen hyödyntäminen energiana. Viime vuosina hyödyntämisaste on ollut kasvusuunnassa. Erityi-
sen positiivista kehitys on ollut keräyskartongin osalta. 
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Biojätteen erilliskeräys on Turussa vapaaehtoista. Eräillä asuinalueilla, yksittäisillä asuinkiinteistöillä 
sekä osassa laitoksista ja ravintoloista kerätään biojätettä. Noin 20 000 - 25 000:lla turkulaisella on 
asuintalonsa pihalla mahdollisuus kerätä 
biojäte erikseen. Omakoti- ja rivitaloasuk-
kaita kannustetaan omatoimiseen pien-
kompostointiin. Arviolta noin 1000 tonnia 
biojätettä muutetaan mullaksi pienkompos-
teissa. 
 
Paperin keräyksessä turkulaiset ovat perin-
teisesti olleet kärkijoukkoa. Talteen saa-
daan noin 80 prosenttia käytetystä paperis-
ta. Valtakunnallisen keskiarvo on 71 pro-
senttia. 
Pahvin keräysmäärä on pysynyt suurin 
piirtein ennallaan. Se on suurimmaksi 
osaksi saatu talteen yritystoiminnasta. 
 
Keräyskartongin keräys on viime vuosina 
yleistynyt taloyhtiöiden pihoissa. Keräyskartongin määrä on lähes seitsenkertaistunut vuodesta 2000 
vuoteen 2004. Kokonaismäärä on kuitenkin 
vielä verrattain vähäinen. Kartongin kerää-
minen on toistaiseksi perustunut vapaaehtoi-
suuteen. 
 
Keräyslasin ja -metallin keräys on Turussa 
tehokasta, sillä jokaisen kerros- ja rivitalon 
pihalla on astia näille hyötyjätteille. Omako-
tiasukkaita varten on olemassa tiheä hyötyjä-
tepisteverkosto. Turussa paperin, lasin ja 
metallinkeräyksestä säädetään jätehuolto-
määräyksillä. 
 
 
 
Liikkumisen kestävyys 
 
Kestävällä pohjalla tapahtuva liikkuminen 
edellyttää toimivaa joukkoliikennettä, 
houkuttelevia ja turvallisia kevyen liikenteen 
väyliä sekä ehyttä yhdyskuntarakennetta. Suuri 
merkitys olisi myös asenteiden ja 
käyttäytymisen muutoksella, sillä suurin osa 
työmatkoista tehdään nykyisin omalla autolla. 
Tässä mielessä kehityksen suunta on viime 
vuosina ollut huononemaan päin. 

 
Kuva: Laura Suhonen 

 
Indikaattoreista osa lasketaan vuosittain ja osa 
kerran valtuustokaudessa. 
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Kulkumuotojakauma 
 
Kuvaa kaupungin liikennepolitiikan painotuksia, liikennejärjestelmän tehokkuutta, joukkoliikenteen 
toimivuutta ja palvelutasoa, paikallisliikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja asukkaiden ympä-
ristövastuullisuutta. Indikaattorissa otetaan huomioon työmatkat, koulu-, palvelu- ja asiointimatkat sekä 
kevyt liikenne, joukkoliikenne, henkilöautoliikenne sekä muut mahdolliset kulkutavat. 
Kulkumuotojakauma pyritään laskemaan noin neljän vuoden välein suurempien kyselytutkimusten yh-
teydessä. 
 
Autoistuminen 
 
Autoistuminen ekologisena indikaattorina 
kuvaa todennäköisyyttä sille, että henkilö-
liikenteeseen käytetään henkilöautoa. Li-
säksi sen voidaan nähdä kuvaavan liiken-
teen tilantarvetta ja sen aiheuttamia päästö-
jä ja melua sekä autojen valmistukseen ja 
käyttöön liittyvää luonnonvarojen kulutus-
ta. Autoistuminen kertoo myös maankäy-
tön suunnittelusta, palvelujen saavutetta-
vuudesta ja joukkoliikenteen tarpeesta. 
Vuoden 2004 lopussa Turussa oli 80 384 
rekisteröityä autoa, mikä on noin 460 autoa 
tuhatta asukasta kohden. Turussa autojen 
määrä on ollut 1990–luvun alun lama-
vuosien jälkeen jatkuvassa kasvussa. Au-
tokannan kehitys noudattelee valtakunnal-
lista kehityslinjaa. Kestävän kehityksen mukainen tavoite on, että henkilöautoliikenteen määrä ja pääs-
töt vähenevät. 
 
Henkilöautojen määrään vaikuttaa autojen hintataso, väestön varallisuus, väestörakenne, etäisyydet ja 
joukkoliikenteen toimivuus. Kahtena viime vuonna autokannan kasvuun lienee vaikuttanut myös vuon-
na 2003 voimaan astunut autoverouudistus. 
 
Autoliikenteen määrään voidaan vaikuttaa maankäytön suunnittelulla sekä parantamalla joukkoliiken-
teen ja kevyen liikenteen olosuhteita. Eri liikkumismuotojen välille voidaan luoda toimivat vaihto- ja 
jatkoyhteysjärjestelyt. 
 
Joukkoliikenteen matkustajamäärä 
 
Joukkoliikenteen matkustajamäärä kuvaa 
kaupunkilaisten liikkumistapavalintoja ja 
toisaalta myös joukkoliikenteen toimivuut-
ta. Matkustajamääriin yleisesti vaikuttavia 
tekijöitä ovat liikennepalvelujen tarjonta, 
toimivuus ja hinta. 
 
Vuonna 2004 Turussa tehtiin 20 995 400 
rekisteröityä matkaa joukkoliikenneväli-
neillä, mikä vastaa 0,33 mat-
kaa/asukas/vrk. Tämä on hieman vähem-
män kuin edellisvuonna. Turussa - kuten 
muuallakin Suomessa - joukkoliikenteen 
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matkamäärät ovat viime vuosina vähentyneet, mihin voidaan nähdä vaikuttaneen muun muassa henkilö-
automäärän kasvu ja kevyen liikenteen suosion lisääntyminen. 
Matkustajamääriin pyritään vaikuttamaan parantamalla joukkoliikenteen liikennöintiolosuhteita ja toi-
mivuutta sekä pitämällä taksataso kohtuullisena. 
 
Kevyen liikenteen verkon pituus 
 
Kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä liikkumista. Kattava kevyen liikenteen verkko mahdol-
listaa kulkumuodon valinnan. 
 
Vuonna 2004 Turun kaupungin kevyen liikenteen verkon kokonaispituus oli 356 kilometriä. Se tarkoit-
taa noin kaksi metriä asukasta kohden. Aikaisempina vuosina indikaattoria ei ole laskettu. 
 
Ympäristökasvatus ja ympäristövastuullinen kulutus 
 
Kestävän kehityksen saavuttamisessa yksilöiden toimintatapojen muuttuminen on tärkeää. Siinä kasva-
tuksella ja tiedottamisella on keskeinen rooli. Tieto ja ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista ovat 
välttämättömiä edellytyksiä omien toimintatapojen 
muuttamisessa kestävämpään suuntaan. 
 
Näillä indikaattoreilla pyritään mittaamaan ympä-
ristövastuullisten toimintatapojen ja aktiivisen 
tietoisuuden lisääntymistä kaupunkiorganisaatios-
sa. 
 
Paperin kulutus kaupungin virastoissa ja laitok-
sissa 
 
Indikaattorin pyrkimyksenä on osaltaan kuvata 
työntekijöiden kulutuskäyttäytymisen ympäristö-
vastuullisuutta ja ohjata kohti kestävämpiä kulu-
tustottumuksia. Paperihankinnat kuuluvat Turussa keskitetysti kilpailutettuihin tuoteryhmiin. 

 
Kuva: Nina Puistovaara 

 
Kaupungin painatusosaston tekemän 
selvityksen mukaan paperin kulutuk-
sessa ei ole tapahtunut merkittävää 
muutosta viime vuosina. Työntekijää 
kohden laskettu paperin kulutus on 
viime vuosina vaihdellut 3300 ja 3500 
arkin välillä. Vuonna 2004 hallintokun-
tien yhteenlaskettu valkoinen A4-
paperihankinta vähentyi noin 4,6 pro-
senttia. Nettovähennystä oli noin 4400 
riisiä eli 2,2 miljoonaa arkkia. Työnte-
kijää kohden laskettuna tämä tarkoittaa 
vain 143 arkkia. Vuoden 2005 alussa 
käyttöönotetun sähköisen työtavan 
oletetaan laskevan paperinkulutusta. 
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Ympäristönäkökohdat huomioivat kaupungin hankinnat 
 
Kuvaa kaupungin panostusta ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen. 
 

Kestävät hankinnat 
 

Suomen viidenneksi suurin kaupunki on suuri tavaroiden ja palveluiden kuluttaja. Turun 
kaupunki osti tavaroita ja palveluja 138 miljoonalla eurolla vuonna 2004. Kaupunki on 
myös merkittävässä asemassa suunnannäyttäjänä. Hankintojen kautta Turku voi toteuttaa si-
toutumistaan kestävään kehitykseen. Ja toki Turku niin tekee. 
 
Mitä kaupunki tarvitsee elääkseen? Ainakin sähköä, lämpöä, vettä, ruokaa, rakkautta.. ja to-
ki – paperinpyörittelijöiden paratiisissa kun ollaan – paperia sekä muita toimistotarvikkeita. 
Ajatteleeko Turku kestävästi näitä hankkiessaan? Hankintapäällikkö Antti Heikkilä ja han-
kintasuunnittelija Tuula-Marja Kosonen Kaupunginkansliasta vastaavat osaltaan kaupungin 
hankinnoista. Jospa he osaisivat jäsennellä Turun kaupungin ekologiikkaa ostojen yhteydes-
sä? 
 
”Turun kaupunki ostaa tuulisähköä mahdollisimman paljon”, aloittaa Kosonen listan alku-
päästä. Aamulla paistanut aurinko on hävinnyt pilveen ja hento viileys hiipii kevyesti pu-
keutuneiden kahvittelijoiden nilkoissa, mutta tunnelma on lämmin. ”Tuulisähköä käyttävät 
muun muassa päiväkodit ja koulukodit sekä monet kaupungin edustavimmista rakennuksis-
ta, kuten Suurtorin ympäristön rakennukset”, tarkentaa Heikkilä. ”Muukin sähkö ostetaan 
Turku Energia Oy:ltä, jonka myymästä sähköstä yli puolet on tuotettu uusiutuvilla energian-
lähteillä.” 
 
”Paperinhankinta suoritetaan keskitetysti ja kilpailutuksessa eräänä kriteerinä on ympäris-
tönäkökulmien huomioiminen”, Heikkilä kertoo. ”On olemassa työryhmä, joka hoitaa keski-
tettyjen hankintojen – paperi ei ole ainoa sellainen - kilpailutuksen. Se on sekä taloudellinen 
että kestävän kehityksen mukainen tapa toimia. Ne hankinnat, jotka hallintokunnat tekevät 
itsenäisesti, ovat hallintokuntien päätettävissä. On olemassa paljon ohjeita tarjouspyyntöjen 
laadintaan, ja näissä ohjeissa pyydetään ottamaan huomioon myös ympäristönäkökulmat 
eräänä kriteerinä. Ja hallintokunnissa toimitaan näissä asioissa hyvinkin ympäristömyöntei-
sesti.” Apteekkimuseon kahvilan terassipöydälle putoaa taivaalta muutama kylmä pisara. 
Tunnelma ei kuitenkaan kylmene. 
 
”Kaikissa hankinnoissa on kuitenkin mahdotonta löytää edes jonkinlainen ympäristönäkö-
kulma, johon tarttua”, Kosonen sanoo. ”Eikä ole välttämättä tarkoituksenmukaista takertua 
epäoleellisiin ekologisiin seikkoihin, vaan tulisi nähdä hankintojenkin yhteydessä kestävä 
kokonaisuus. Kokonaisuus kuitenkin on se joka ratkaisee”, Heikkilä lisää. 
 
Ymmärrettävää. Jokin näkyvä pieni ekoteko ei voi olla painavampi, kuin vuosien johdon-
mukainen, mutta ehkä vielä näkymätön työ kestävän kehityksen hyväksi. Pitäisi osata todel-
la hahmottaa kokonaisuus, tässäkin asiassa. Palvelujen hankinnassa kokonaisnäkemyksen 
saaminen on ehkä vaikeinta. 
 
Mutta entäpä ruoka? Kaupungin työntekijät, koululaiset, päiväkotilapset, sairaalan potilaat 
ja monet muut syövät valtavat määrät kaupungin keittiöissä valmistettua ruokaa. Sen han-
kinnassa kestävän kehityksen huomioiminen lienee selkeää? Kosonen ja Heikkilä katsahta-
vat toisiinsa. 
 
”No, se on ensinnäkin taloudellinen kysymys”, aloittaa Heikkilä. Toimittaja nyökkäilee. 
Vähiin on puristettu annoksen hinta tehokeittiöissä. Jokapäiväiseen luomuruokaan tuskin on 
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varaa. Mutta lähiruokaahan suositaan, luonnollisesti? Sen kuljetuskustannukset ovat var-
masti vähäisemmät kuin vaikkapa Brasiliasta laivatun. ”Elintarvikkeiden hankinta kilpailu-
tetaan keskitetysti hankintaryhmän toimesta, ja kilpailuttaessa kestävän kehityksen näkö-
kulma huomioidaan. Elintarvikehankintojen kilpailuttamista koskevien menetelmien vakiin-
nuttaminen on työn alla, ja uudistuksia on tulossa. Ollaan myös siirtymässä sähköiseen tila-
uskäytäntöön ja tavaranjakelua on viime vuosina parannettu sekä ekologiselta että ekonomi-
selta kannalta katsoen.” Heikkilä pyyhkäisee pullanmurun pöydältä. 
 
”Turku tulee tämän kehitystyön tuloksena ottamaan entistä paremmin kestävän kehityksen 
huomioon elintarvikkeidenkin hankinnassa”, tekee Kosonen yhteenvedon. Myönteinen kehi-
tysajatus lämmittää toimittajan mieltä. Asiasta kuullaan varmasti vielä! Ruoka-asia on aina 
tärkeä. Turku on sitä mitä se syö. 
 

Vihreä lippu -koulut ja –päiväkodit 
 
Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien valtakunnallinen ympäristöohjelma ja ympäristömerkki. Se on 
tunnustus, joka kuvaa ympäristökasvatukseen annettua panostusta pyrittäessä kohti kestävän kehityksen 
mukaista elämäntapaa. Ohjelmassa keskeistä on lasten ja nuorten osallistuminen, ympäristökuormituk-
sen vähentäminen sekä sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen. 
 
Vuoden 2004 lopussa yhteensä 12 Turun koulua ja päiväkotia oli mukana Vihreä lippu -ohjelmassa. 
Näistä kuusi oli kouluja ja kuusi päiväkoteja. Turussa on peruskouluja, lukioita ja erityiskouluja yhteen-
sä 73 ja päiväkoteja 84. Kiinnostus ohjelmaa kohtaan on kasvanut pikkuhiljaa. Varsinkin päiväkodit 
ovat kahden viimeisen vuoden aikana alkaneet innostua asiasta. Koulujen kiinnostus on pysynyt saman-
laisena. 
 
Monet koulut ja oppilaitokset ovat sisällyttä-
neet kestävän kehityksen ja ympäristökasva-
tuksen opetussuunnitelmiinsa. Myös päivä-
hoidolla on runsaasti ympäristökasvatuksel-
lisia tavoitteita. Vihreä lippu on käytännölli-
nen työkalu kestävän kehityksen periaattei-
den soveltamisessa arjen toimintoihin. Mo-
net koulut ja päiväkodit kokevat sen kuiten-
kin olevan liian työläs ja aikaa vievä. Siksi 
osallistuminen ohjelmaan on ollut hidasta. 
Toisena syynä, varsinkin päiväkodeille, saat-
taa olla ohjelman osallistumismaksu. 
Lisäämällä koulutusta ja neuvontaa voidaan madaltaa kynnystä osallistua Vihreä lippu -ohjelmaan. Sekä 
koulut että päiväkodit tarvitsevat enemmän tietoa Vihreä lippu -toiminnasta; miten paljon työtä se vaatii 
ja mitä kaikkea se voi antaa. Myös osallistumismaksun tukeminen saattaa kannustaa osallistumaan oh-
jelmaan. 
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Vihreän Lipun alla 
 
Seurakummun päiväkoti sijaitsee keskellä Paattisten 
idylliä. Kylämäisen miljöön keskellä on kodikas pi-
ha, jossa kasvaa puita ja jossa lapsilla on tilaa tem-
meltää. Melkein keskelle pihaa on pystytetty lippu-
tanko, jossa liehuu Vihreä Lippu. 
 
Vihreä lippu ei oikeasti ole vihreä, vaan Vihreä Lip-
pu -toiminnan tunnuslippu. Lipussa on symbolinen 
kuva, jossa keskellä avointa kirjaa lapsi pirskottaa 
vihreää ympärilleen tai lapsen voi nähdä puun run-
kona. Ja vihreä lehvistö levittyy korkealle. Tunnus 
on myös konkreettinen: ”Maanantaiaamut alkavat 
meillä lipunnostolla, ja perjantaina ennen kotiin läh-
töä laskemme lipun yhdessä alas”, kertoo lastentarhanopettaja Tiina Lepistö. 

Seurakummun päiväkodinVihreä Lippu 

Vihreän Lipun saavat ne koulut ja päiväkodit, joissa sitoudutaan kestävän kehityksen arvoi-
hin ja toimintaan. Vihreä Lippu on tunnustus ympäristökasvatuksen hyväksi tehtävästä työs-
tä. Toimintaa koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry ja paikallisella tasolla Var-
sinais-Suomen Agendatoimisto, joka kouluttaa opettajat ja ohjaajat sekä tarjoaa materiaalia 
toiminnan ylläpitämiseksi. 
 
Paattisten päiväkoti on ollut mukana Vihreä Lippu -toiminnassa syksystä 2003 alkaen ja sai 
ensimmäisen kerran vihreän lipun käyttöoikeuden joulukuussa 2004. Vaikka tunnustuksen 
saamisesta on niinkin vähän aikaa, tuntuu siltä, että paljon on saatu aikaan. Lukuvuodeksi 
2003-2004 valittuna ollut vesi-teema on omalta osaltaan taannut toimeliaan vuoden. Mu-
kaan on mahtunut vesiasiaa arkipäivinä kuin myös teemapäiviä. Aihealueita on ollut esi-
merkiksi Vesi eri kulttuureissa (YK-teemapäivä), Vesi eri olomuodoissa, Vesi ja lumitaidet-
ta sekä Retket veden äärelle ja Turun vesilaitokseen. 
 
”Teemapäivät ovat olleet niin lasten kuin ohjaajienkin mielestä mieleenpainuvia ja hauskoja 
tempauksia. Eräänä päivänä kartoitimme veden käyttökerrat. Seurauksena on muun muassa 
se, että lapset saattavat käsien pesun yhteydessä muistuttaa toisiaan, ettei hanan auki ollessa 
saa jäädä jutustelemaan. Ja ettei vessaa saa vetää montaa kertaa turhaan. Tilalaitokselta saa-
tujen lukujen mukaan veden kulutus kiinteistössä tosiaan laski,” asennekasvatuksen perille-
menosta ilahtunut Lepistö kertoo. Myös energiansäästökasvatus näyttää tuottaneen selkeää 
tulosta – kuukausiraportoinnin mukaan energiankulutus on ollut johdonmukaisesti lasku-
suunnassa. 
 
Lasten näkemyksiä kartoitettiin ennen ja jälkeen teemavuoden. Vastaukset muuttuivat hui-
masti. Jotain aikuista saattaisi oma tietämättömyys jopa hävettää. 
 
Lukuvuoden 2004-2005 teemaksi on valittu jätteet ja kierrätys. Teemaan kuuluu tutustumi-
nen jätteidenkäsittelylaitokseen, retket lähiympäristöön ja sen siistinä pitäminen. ”Meille 
olisi tärkeää, että myös kaupungin ylemmät tahot noteeraisivat tämän kaupungin strategioi-
den mukaisen toiminnan ennen kaikkea niin, ettei projektista koituisi osallistuvalle yksikölle 
ylimääräisiä menoja esimerkiksi lukukausimaksujen, raportointikulujen ja tutustumisretkien 
järjestämisen vuoksi. Että työnantaja tukisi tätä toimintaa, Lepistö toivoo. 
 
Vierailun lopuksi lapset kutsutaan nostamaan lippua – kuvaajaa varten. Lapset tekevätkin 
sen silmin nähden mielellään. He tietävät, mistä pihamaan salossa liehuva lippu kertoo. Lip-
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pua myös kohdellaan asiaankuuluvan kunnioittavasti. Suurin ympäristöä säästävä tekijä on 
asennekasvatus - luonnon ja ympäristön arvostaminen. 

 
Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen 
 
Erilaisten ympäristökasvatustapahtumien määrä kuvaa kaupungin panostusta ympäristökasvatukseen. 
Monipuolinen tarjonta antaa kuntalaiselle mahdollisuuden valita palvelu, joka kiinnostaa tai tukee häntä 
omassa työssään. 
 
Turun kaupunki järjesti vuonna 2004 luontokoulutoimintaa koululaisille muun muassa Ruissalon opas-
tuskeskus Tammenterhossa. Lisäksi järjestettiin luontoretkiä ja luontotapahtumia kaikille turkulaisille 
eri puolilla Turkua. Luontoretkiä on järjestetty vuosittain 18 - 22. 
 
Ympäristökasvatuskoulutuksia järjestettiin lähinnä kasvatustyötä tekeville kaupungin työntekijöille. 
Esimerkiksi päiväkotien henkilöstölle järjestettiin koulutusta jäteasioista, kierrätyksestä ja kestävästä 
kulutuksesta. 
 
Ympäristökasvatustapahtumien osallistujamäärät ovat osittain arvioita. Suurin osallistujaryhmä oli kou-
lulaiset. 
 
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristövastuullisuuteen. Ympäristövastuullinen ih-
minen on tietoinen siitä, miten luonto toimii ja miten oma toiminta ja elämäntavat kytkeytyvät olemassa 
oleviin ympäristöongelmiin. Hän huolehtii siitä, että luonnonvaroja ei käytetä liikaa ja pyrkii sopeutta-
maan omat toimintansa luonnon ehtoihin. 
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Ympäristö ja talous 
 
Ympäristötilinpäätös 
 
Ympäristötaloudelliset tunnusluvut kuvaavat kaupungin ta-
loudellista panostusta ekologiseen kestävyyteen. Tunnusluku-
ja ovat ympäristötuottojen, -kulujen ja -investointien summat 
ympäristönsuojelun osa-alueittain sekä niiden osuus kaupun-
gin toimintatuotoista, -kuluista ja käyttöomaisuusinvestoin-
neista. 
 
Turun kaupunginkanslia ohjeistaa vuosittain kaupungin viras-
toja ja laitoksia ympäristölaskennassa. Kuuden suurimman 
kaupungin työryhmän tuloksena syntynyt ohjeistus on tuonut 
muutoksia Turun kaupungin aiemmin raportoimiin ympäristötalouden tunnuslukuihin. Siksi vertailua 
aiempien vuosien tunnuslukuihin ei esitetä. Merkittävin on ensisijaisuuden periaatteen korottaminen. 
Sen mukaan ympäristökustannuksia aiheutuu toiminnoista, joiden ensisijainen tarkoitus on ympäristön-
suojelu. Selkeimmin muutos näkyy sisäilman laatua parantavien kulujen ja investointien kohdalla. Nii-
den katsotaan olevan enemmän terveydensuojeluun kuin ympäristönsuojeluun liittyvää toimintaa. 

Kuva: Laura Suhonen 

 
Rakenteellinen muutos aiempaan ympäristötilinpäätökseen on ympäristötalouden luokittelun muuttami-
nen noudattamaan entistä selkeämmin Euroopan yhteisön tilastotoimiston (Eurostat) luokittelua. 
Kaikkien ympäristökustannusten lähtötiedot eivät ole hallintokuntien kirjanpidosta tai virallisista tilin-
päätöstiedoista, vaan ne perustuvat osittain arvioihin. Osa tiedoista, kuten ympäristöperusteiset verot ja 
maksut, on laskettu arvioidun kulutuksen sekä veron ja maksun perusteen mukaan. Monet ympäristöasi-
at ovat integroituneet tavanomaiseen toimintaan siten, ettei kaikkia ympäristökustannuksia ole kyetty 
ilmoittamaan tai osa kustannuksista on suuntaa antavia. Tästä syystä ympäristöasioiden taloudellinen 
merkitys on todennäköisesti suurempi kuin raportoidut ympäristökustannukset. 
 
Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Turun kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä koskevat ympäris-
tökustannukset. Konserniyhtiöt eivät sisälly tähän tarkasteluun, mutta Turku Energian tiedot löytyvät 
Turku Energian yhteiskuntavastuuraportti -julkaisusta. 
 
Ympäristötuotot ja –kulut 
 
Kaupungin yhteenlasketut ympäristötuotot vuonna 2004 olivat 21,4 milj. euroa, joka oli 9,4 prosenttia 
kaupungin kaikista toimintatuotoista (228,4 milj. €). Asukasta kohden laskettuna ympäristötuottoja ker-
tyi 123 euroa. Suurimmat tuotot tulivat vesiensuojelusta ja jätevesien käsittelystä, mikä oli 64,7 prosent-
tia kaikista ulkoisista ympäristötuotoista. 
Turun yhteenlasketut ympäristökäyttökulut vuodelta 2004 olivat hallintokuntien ilmoitusten perusteella 
23,2 milj. euroa, joka oli 2,6 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista (902,7 milj. €). Asukasta 
kohden laskettuna ympäristökuluja kertyi 133 euroa. Suurimmat kuluerät olivat jätevedenpuhdistus 
(39,8 %) ja jätehuolto (24,6 %). 
 
Ympäristöinvestoinnit 
 
Turun kaupungin vuoden 2004 ympäristöinvestoinnit olivat 7,6 milj. euroa, mikä oli 8,9 prosenttia kau-
pungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista ( 85,3 milj. €). Suurimmat investointikohteet liittyivät 
jätevesihuoltoon ja viemäröintiin (69,8 %) sekä ekotehokkuutta parantavaan toimintaan (23%). 
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Ympäristövastuut 
 
Turun kaupunki on tunnistanut toimintaansa liittyvät ympäristövastuut. Saastuneiden maa-alueiden 
puhdistamiseen varauduttiin vuoden 2004 tilinpäätöksessä 1,8 milj. eurolla ja kaatopaikkojen maise-
mointiin 0,5 milj. eurolla. Pakollisen varauksen lisäyksenä on käyttötalouden menoihin kirjattu 1,7 milj. 
euroa. Ympäristövarausta purettiin 0,7 milj. euroa. 
 

 
 

Kestävä kaupunkirakenne 
 
Vuoden 2003 ympäristöraportissa tutustuttiin Turun lähipalveluverkkoon osana kestävää kaupunkira-
kennetta. Nyt tarkastellaan Turun kaupunkikeskustaa sekä siinä tapahtuneita ja vireillä olevia muutok-
sia, joiden pyrkimyksenä on pitää Turun keskusta elävänä ja urbaanina. 
 
Turku-strategian painopisteen - kestävästi kehittyvä Turku - kriittisinä menestystekijöinä nähdään 
muun muassa "kestävä kaupunkirakenne - urbaani keskusta - laadukkaat lähiöt". Ympäristöstrategian 
painopisteen - urbaani keskusta kaupunkikulttuurin sydämenä - yhtenä kriittisenä menestystekijänä on 
"kaupunkikulttuurin ja matkailun kehittäminen keskustan elävöittäjänä". Turun keskustaa onkin tarkoi-
tus kehittää kulttuuriarvoja luovana seutukunnan sydämenä. 
 
Pitkään valmisteltu ja merkittävään keskustauudistukseen johtava päätös oli kirjaston asemakaavan 
vahvistaminen. Rakennustyöt ovat jo käynnistyneet ja uuden kirjaston on määrä valmistua vuonna 
2006. 
 
Keskusta-asumista on pyritty tukemaan ja elvyttämään. Vuonna 2004 kerrostaloasumiseen tähdänneet 
kaavoituskohteet sijaitsivat useimmiten kantakaupunkialueella, ja niillä pyrittiin kaupunkirakennetta 
eheyttävään täydennysrakentamiseen. Keskustan täydennysrakentaminen ja keskustaa kiertävän ns. 
Brownfields alueen eli entisten teollisuus- ja varastoalueiden uudistaminen ovat keskustan elävöittämi-
sen kannalta keskeisiä toimia. 
 
Kakolan vankila-alueen uudistaminen on yksi Turun historian suurimmista yksittäisistä keskusta-alueen 
uudistushankkeista. Siksi tulevaa käyttöä varten haettiin ideoita kansainvälisellä aatekilpailulla. Kilpaan 
osallistui lähes 100 ehdotusta eri puolilta maailmaa. Kilpailu ratkaistiin vuoden 2005 keväällä ja sen 
voiton jakoivat Arkkitehtitoimisto Helin & Co Suomesta ja Lee & Kerry Architecture Australiasta. Alu-
een kaavoitus etenee palkintolautakunnan suositusten mukaisesti voittaneiden ehdotusten pohjalta. 
Vankilarakennukset tyhjenevät nykyisestä käytöstä vuonna 2007, jolloin myös uuden asemakaavan on 
tarkoitus olla valmis. 
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Kauppatorin ja sen ympäristön uudistamisen yleissuunnitelma valmistui lokakuussa 2004 ja lähetettiin 
kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kauppatoriin ehdotetut muutokset - istutettavat puurivit, uudet kioski-
rakennukset sekä kivipinnan uusiminen herättivät runsaasti julkista keskustelua. Kivipinnasta järjestet-
tiin torilla yleisöäänestys. Kaupunkilaiset osallistuivat kaupunkisuunnittelua koskevaan keskusteluun 
esittämällä mielipiteitään suoraan yksittäisten kaavojen yhteydessä, yleisönosastokirjoituksissa sekä 
osallistumalla Ympäristö- ja kaavoitusviraston nettisivuilla olevaan keskustelupalstaan "Keskustelua 
kaupunkisuunnittelusta". 
 
Kaupungin tukemat keskustatapahtumat kuten DBTL, Keskiajan markkinat sekä joulumarkkinat ottavat 
julkista kaupunkitilaa haltuunsa, luovat ihmisten mieliin positiivisia muistoja ja antavat uusia näkökul-
mia tuttuihin paikkoihin. 
 
Kaupungin keskustaan valmistui useita liikenne- ja katusuunnitelmia. Brahenkadun pyörätietä rakennet-
tiin välillä Linnankatu Yliopistonkatu ja Läntisen Rantakadun osuus hallintokorttelin kohdalla ehostet-
tiin. Turun kevyen liikenteen verkkoa pyritään kehittämään määrätietoisesti osana kestävää kaupunkira-
kennetta. Työn tuloksia seurataan vuosittain ympäristöraportissa. Vuonna 2004 kevyenliikenteen väyli-
en yhteispituus oli noin 350 kilometriä eli hieman yli 2 metriä asukasta kohden. 
 
Puistot muodostavat olennaisen osan elävää kaupunkikeskustaa. Turun vanhin ja merkittävin kaupunki-
puisto - Kupittaanpuisto - on toiminnallinen puisto, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Kupittaanpuiston 
historiallisen osan kunnostus jatkui ja puistossa otettiin käyttöön uusi paviljonki. Puiston urheilupuolel-
le suunniteltiin uusille toiminnoille suorituspaikkoja ja kenttien rakentamista jatkettiin. Lisäksi keskus-
tassa laadittiin parannussuunnitelmat muun muassa Rautatienpuistolle, Purserinpuistolle ja Olavinpuis-
tolle. 
 
Kaupunkilaiset voivat vaikuttaa kaikkiin suunnitelmiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaises-
ti. Kaupunkilaiset ovatkin itse osa elävää keskustaa ja voivat omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen, 
millainen Turun elävä kaupunkikeskusta on tänään ja tulevaisuudessa. 
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Hallintokunnat ja kestävä kehitys 
 
Vuoden 2004 toimintaa koskevat tiedot kerättiin keväällä 2005 
tehdyllä hallintokuntakyselyllä. Energiankulutustiedot on laatinut 
keskitetysti Tilalaitos. 
 
Energiankulutus 
 
Turun kaupunki liittyi Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) 
vapaaehtoiseen energiansäästösopimukseen 1998. Sitoumusta jat-
kettiin vuoden 2003 alussa. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu tiet-
tyihin energiansäästötavoitteisiin ja -toimenpiteisiin ja KTM sitou-
tuu näiden hankkeiden taloudelliseen tukemiseen. Erääksi konk-
reettiseksi energiansäästötavoitteeksi on asetettu lämmön ominais-
kulutuksen aleneminen vuoden 1996 tasosta 11 prosentilla vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteena on 47,6 
kWh:n kulutus kuutiometriä kohden. 

Kuva: Laura Suhonen 

 
Energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa keinoina ovat Motiva -katselmuksissa havaittujen energiata-
loudellisten korjausten suorittaminen muun muassa ESCO -konseptin säästösopimusten muodossa. ES-
CO eli Energy Saving Company on kumppanuusmalli, jossa korvaus suoritetuista investoinneista mak-
setaan palvelun tuottajalle kulutussäästöjen myötä. 
 
Kaupungin oma palvelutoiminta on suuri energiankäyttäjä. Palvelutoimintoihin on otettu mukaan katu-
valaistuksen sähkönkulutus sekä katulämmityksen lämpöenergiankulutus. Sataman, vesilaitoksen, jäte-
laitoksen, tekstiilihuollon ja Turku Energian osalta kulutuksia tarkastellaan erikseen. 
 
Energiankulutus liikelaitoksissa ja Turku Energiassa 
 
Liikelaitosten osalta ei ole käytettävissä tietoa lämmitettävien rakennusten määristä eikä niiden muutok-
sista eri vuosina. Tarkastelu perustuu pelkästään mitattuihin kulutuksiin. Ne sisältävät prosessien toteut-
tamiseksi tarvittavan energian ja kiinteistöjen osuuden, joita ei pystytty erottamaan toisistaan. 
 
Jätelaitos 
 
Jätelaitoksen lämmönkulutus on arvio jätteenpolttolaitoksen oman toiminnan käyttämästä laitoksen pro-
sessilämmöstä. Kulutus on pysynyt useita vuosia vakiona. Vuonna 2004 polttolaitoksella syntyvää pro-
sessilämpöä johdettiin kaupungin kaukolämpöverkkoon 104,7 GWh. Jätelaitoksen sähkönkulutuksesta 
yli 90 prosenttia kuluu jätteenpolttolaitoksen suurissa prosessilaitteissa. Topinojan jätekeskuksessa säh-
köä kuluu tilojen lämmitykseen sekä alueen valaistukseen. Jätelaitoksen vedenkäytöstä suurin osa ta-
pahtuu jätteenpolttolaitoksella, jossa vettä käytetään muun muassa savukaasupesurissa ja jäähdytysve-
tenä. 
 
Turun Satama 
 
Satamalla on satama-alueilla hallinnassaan noin 30 rakennusta, joiden kokonaistilavuus on 763 220 m³. 
Rakennuskuutioista noin 40 prosenttia ei lämmitetä. Lämmönkulutus on jo kolme vuotta ollut laskeva. 
Sähköä satamassa kuluu erilaisten rakennusten tarpeisiin sekä muun muassa aluevalaistukseen ja nostu-
reihin. Sataman vedenkulutuslukuihin ei sisälly laivoihin toimitettu vesi. 
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Tekstiilihuolto 
 
Tekstiilihuollon lämmönkulutuksesta yli 90 prosenttia kuluu prosessissa tarvittavan höyryn valmistami-
seen. Tekstiilihuollon sähköenergian kulutus on pysynyt suhteellisen vakiona. Vedenkulutus on suuri 
johtuen toiminnan luonteesta, mutta kuitenkin edelleen lievästi alenemassa. 
 
Vesilaitos 
 
Vesilaitoksen lämpöenergian kulutukseen vaikuttavat ulkoilman lämpötilojen lisäksi tuuliolosuhteet. 
Vesilaitoksen sähkönkulutus on suoraan verrannollinen toimitetun veden määrään eli veden vähentynyt 
tuotanto aikaisempina vuosina näkyy myös sähkön käytön vähenemänä. 
 
Turku Energia 
 
Turku Energia käyttää kattiloiden ja palamisilman lämmitykseen lämpöenergiaa, mikä aiheuttaa suuren 
lämmönkulutuksen. Jos kaukolämpöenergian tarve kasvaa kaupungissa, se näkyy myös yhtiön oman 
käytön lämmitysenergian määrän kasvuna. Turku Energian sähkönkulutus sisältää kiinteistöjen sähkön-
kulutuksen sekä lämmön tuottamiseen ja pumppaukseen käytetyn omakäyttösähkön. Sähkönkulutuksen 
lasku johtuu oman sähköntuotannon loppumisesta. Vedenkulutus on alentunut johtuen pääasiassa Lin-
nankadun voimalaitoksen kokovuotisesta seisokista. 
 
Toimitilojen kulutusseuranta 
 
Tilalaitos ja kiinteistöjen hoito -yksikkö ovat 
rakentaneet järjestelmiä, joilla energiankulu-
tusta voidaan mitata keskitetysti Tilalaitoksen 
omistamasta ja palvelutoimen käytössä olevas-
ta toimitilakannasta. Tilalaitoksen omistamien 
rakennusten tilavuus on noin 3,9 miljoonaa m³. 
Niistä rakennuskohtaisen kulutusseurannan 
piirissä on noin noin 87 prosenttia (303 koh-
detta). Rakennusten lämmitys kuuluu kaupun-
gin sisäiseen vuokraan. Sähkön- ja vedenkulu-
tuksen vuokralaiset maksavat suoraan asian-
omaisille tuottajille. 
 
Energiankulutuksessa saavutettavat säästöt ovat riippuvaisia käyttötottumuksista ja rakennusten sekä 
niiden eri järjestelmien teknisestä kunnosta. Tilalaitoksen rakennusten korjausvelan on arvioitu olevan 
noin 100 miljoonaa euroa. Tavoitteena on päästä korjausvelasta eroon vuonna 2025. Korjausvelkaa on 
myös rakennuksissa olevien teknisten laitteiden osalta. Tämä heijastuu lämpöenergian ja vedenkulutuk-
siin muun muassa epätarkkojen lämmönsäätölaitteiden ja vuotavien putkistojen myötä. 
 
Hallintokuntien lämmön, sähkön ja vedenkulutusta on tarkasteltu tarkemmin ekologisen kestävyyden 
indikaattoreiden yhteydessä. 

 30



 
Hiilidioksidipäästöt ja kuljetukset 
 
Turun kaupungin palvelutoimintojen ja liikelaitosten toimin-
nasta (sähkö, lämpö sekä virka-ajot) aiheutunut laskennalli-
nen hiilidioksidipäästö oli vuonna 2004 noin 76 100 tonnia. 
Luku sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen kulutuksen. 
Turussa asui vuoden 2004 lopussa 175 059 asukasta. Hiilidi-
oksidipäästö asukasta kohden oli noin 400 kilogrammaa vuo-
den aikana. Vuoden 2003 tasosta määrä on laskenut 100 ki-
loa. 
 
Lämmitysenergia tuotettiin pääasiassa kaukolämpönä Naanta-
lin kivihiilivoimalassa, jonka osuus tuotannosta oli noin 70 prosenttia. Noin 15 prosenttia lämmi-
tysenergiasta tuotettiin Orikedon biolämpölaitoksella puuperäisistä polttoaineista. Jätteenpolttolaitoksen 
osuus oli yli kuusi prosenttia. Kuormitushuippujen, kuten kovien pakkasten, aikana tarvittava lisäener-
gia tuotettiin Turku Energian varalämpölaitoksissa. Vuoteen 2003 verrattuna hiilen suhteellinen osuus 
hieman lisääntyi, puun ja öljyn hieman väheni ja jätteenpolton osuus pysyi ennallaan. 

Kuva: Matti Salonen 

 
Lämmönkulutuksen päästöt 
 
Kaupungin palvelutuotannon lämmön kokonaiskulutus vuonna 2004 oli 157 040 MWh, josta hiilidiok-
sidipäästöjä syntyi 40 900 tonnia. Luku sisältää katulämmityksen. Liikelaitosten kulutus oli 26 120 
MWh ja päästöt 6 800 tonnia. Yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt lämmönkulutuksesta olivat 47 700 
tonnia. Vuoteen 2003 nähden kulutus laski yli 11 000 MWh. 
 
Lämmönkulutuksessa kivihiilen hiilidioksidikertoimena on käytetty 94,6 g/MJ, raskaan polttoöljyn 77,4 
g/MJ, kevyen polttoöljyn 74,1 g/MJ ja puun 0 g/MJ. Yhdyskuntajätteen polton hiilidioksidikertoimena 
käytettiin aikaisempiin vuosiin verrattuna alhaisempaa kerrointa, 12,0 g/MJ, jossa päästöt on laskettu 
vain uusiutumattomien jätejakeiden (esim. muovi, kumi) osalta. 
 
Sähkönkulutuksen päästöt 
 
Kaupungin palvelujen sähkönkulutus oli vuoden aikana 80 217 MWh, josta lähes neljännes kului katu-
valaistukseen. Hiilidioksidipäästöjä muodostui sähkökulutuksesta noin 14 400 tonnia. Liikelaitosten 
kulutus oli 51 524 MWh ja päästöt 9 300 tonnia. Yhteensä liikelaitosten ja kaupungin palveluiden säh-
könkulutus oli 131 741 MWh. Vuoden 2003 tasosta kulutus laski yli 14 000 MWh. 
 
Sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjen laskennassa on käytetty kerrointa 180 kg/MWh. Samaa ker-
rointa on käytetty vuosien 2002 ja 2003 ympäristötilinpäätöksissä. 
 
Ajoneuvojen ja työkoneiden päästöt 
 
Kaupungin omistamilla virka-autoilla tai työntekijöiden omilla autoilla ajettiin vuonna 2004 yhteensä 
noin 9,6 miljoonaa kilometriä työtehtäviin liittyviä ajoja. Määrä on yli miljoona kilometriä vähemmän, 
kuin vuonna 2003. Hiilidioksidipäästöjä näistä virkatehtäviin liittyvistä ajoista ja työkoneiden kulutta-
mista polttoaineista muodostui 4 700 tonnia. Määrä oli lähes 1 000 tonnia vähemmän kuin vuotta ai-
emmin. 
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Hankinnat 
 
Turun kaupunginhallitus on vahvistanut kestävän kehityksen periaatteet yhdeksi kokonaistaloudellisuu-
den arviointikriteeriksi kaupungin hankinnoissa vuonna 1998. Kaupungin materiaaliostot ovat viimeisen 
kolmen vuoden ajan pysyneet euromääräisesti lähes ennallaan. Palvelujen ostot ovat sen sijaan lisäänty-
neet merkittävästi, vuoteen 2002 verrattuna noin 20 prosenttia. 
 

Palvelualan markkinoiden kehittyminen on nostanut 
asiakaspalveluiden ostamisen vaihtoehdoksi omalle 
toiminnalle. Kilpailuttamisen osaamisen vaatimukset 
korostuvat palveluhankinnoissa. Esimerkiksi siivous-
palvelujen ostaminen ulkopuolisilta palveluntuottajilta 
on osoittanut sekä kilpailuttamisen että palvelun so-
pimuksenaikaisen laaduntarkkailun haastavaksi. 
 
Siivouspalvelujen hankintaryhmä kilpailutti vuoden 
2004 aikana kolme suurta kokonaisuutta eli yhteensä 
noin 35 000 m². Tarjouspyynnössä laatua koskevana 
vaatimuksena oli siivoustyössä käytettävien menetel-
mien, välineiden ja tarvikkeiden tunnettavuus ja ylei-

nen hyväksyttävyys. Käytettävien siivous-aineiden osalta edellytettiin, että niiden tulee olla ympäristö-
vaikutukseltaan turvallisia ja hoidettaville pinnoille sopivia. Valintakriteerinä oli kokonaistaloudellisuus 
ja laadun painoarvona 20 prosenttia (laatu koostui henkilöstön ammattitaidosta, henkilöstön vaihtuvuu-
desta ja sijaisten käytöstä sekä laatujärjestelmästä). 
 
Valittu palveluntuottaja on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Heillä on erillinen ympäristö-
ohjelma, joka on ISO 14001 standardin mukainen. Palveluntuottajan käyttämille volyymipuhdistusai-
neille on myönnetty ympäristömerkki ja oikeaan siivousaineiden annosteluun kiinnitetään muun muassa 
siivoojien koulutuksessa erityistä huomiota. 
 
Vuonna 2004 kaupungin Internet-sivuilla oli nähtävillä lähes 50 tarjouspyyntöä. Näin tarjouspyyntöjä ei 
tarvinnut tulostaa, kopioida ja lähettää toimittajille, vaan nämä saivat halutessaan asiakirjat suoraan ver-
kon välityksellä. Tämä lisää myös avoimuutta kun tarjouspyynnöt ovat julkisesti nähtävillä ja saatavilla. 
Kaupungin intranet-sivuilta löytyy tavaratori-sivut, siellä on myös kaupungin irtaimiston kierrätyspals-
ta. Hallintokunnat voivat ilmoittaa palstalla irtaimistosta/tavaroista, joita eivät enää tarvitse. Tavaralle 
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voi antaa hintapyynnön tai luovuttaa sen veloituksetta. Tavarapörssissä voi tiedustella myös käytettyä 
tavaraa. 
 

Kestävät hankinnat 
Suomen viidenneksi suurin kaupunki on suuri tavaroiden ja palveluiden kuluttaja. Turun 
kaupunki osti tavaroita ja palveluja 138 miljoonalla eurolla vuonna 2004. Kaupunki on 
myös merkittävässä asemassa suunnannäyttäjänä. Hankintojen kautta Turku voi toteuttaa si-
toutumistaan kestävään kehitykseen. Ja toki Turku niin tekee. 
 
Mitä kaupunki tarvitsee elääkseen? Ainakin sähköä, lämpöä, vettä, ruokaa, rakkautta.. ja to-
ki – paperinpyörittelijöiden paratiisissa kun ollaan – paperia sekä muita toimistotarvikkeita. 
Ajatteleeko Turku kestävästi näitä hankkiessaan? Hankintapäällikkö Antti Heikkilä ja han-
kintasuunnittelija Tuula-Marja Kosonen Kaupunginkansliasta vastaavat osaltaan kaupungin 
hankinnoista. Jospa he osaisivat jäsennellä Turun kaupungin ekologiikkaa ostojen yhteydes-
sä? 
 
”Turun kaupunki ostaa tuulisähköä mahdollisimman paljon”, aloittaa Kosonen listan alku-
päästä. Aamulla paistanut aurinko on hävinnyt pilveen ja hento viileys hiipii kevyesti pu-
keutuneiden kahvittelijoiden nilkoissa, mutta tunnelma on lämmin. ”Tuulisähköä käyttävät 
muun muassa päiväkodit ja koulukodit sekä monet kaupungin edustavimmista rakennuksis-
ta, kuten Suurtorin ympäristön rakennukset”, tarkentaa Heikkilä. ”Muukin sähkö ostetaan 
Turku Energia Oy:ltä, jonka myymästä sähköstä yli puolet on tuotettu uusiutuvilla energian-
lähteillä.” 
 
”Paperinhankinta suoritetaan keskitetysti ja kilpailutuksessa eräänä kriteerinä on ympäris-
tönäkökulmien huomioiminen”, Heikkilä kertoo. ”On olemassa työryhmä, joka hoitaa keski-
tettyjen hankintojen – paperi ei ole ainoa sellainen - kilpailutuksen. Se on sekä taloudellinen 
että kestävän kehityksen mukainen tapa toimia. Ne hankinnat, jotka hallintokunnat tekevät 
itsenäisesti, ovat hallintokuntien päätettävissä. On olemassa paljon ohjeita tarjouspyyntöjen 
laadintaan, ja näissä ohjeissa pyydetään ottamaan huomioon myös ympäristönäkökulmat 
eräänä kriteerinä. Ja hallintokunnissa toimitaan näissä asioissa hyvinkin ympäristömyöntei-
sesti.” Apteekkimuseon kahvilan terassipöydälle putoaa taivaalta muutama kylmä pisara. 
Tunnelma ei kuitenkaan kylmene. 
 
”Kaikissa hankinnoissa on kuitenkin mahdotonta löytää edes jonkinlainen ympäristönäkö-
kulma, johon tarttua”, Kosonen sanoo. ”Eikä ole välttämättä tarkoituksenmukaista takertua 
epäoleellisiin ekologisiin seikkoihin, vaan tulisi nähdä hankintojenkin yhteydessä kestävä 
kokonaisuus. Kokonaisuus kuitenkin on se joka ratkaisee”, Heikkilä lisää. 
Ymmärrettävää. Jokin näkyvä pieni ekoteko ei voi olla painavampi, kuin vuosien johdon-
mukainen, mutta ehkä vielä näkymätön työ kestävän kehityksen hyväksi. Pitäisi osata todel-
la hahmottaa kokonaisuus, tässäkin asiassa. Palvelujen hankinnassa kokonaisnäkemyksen 
saaminen on ehkä vaikeinta. 
 
Mutta entäpä ruoka? Kaupungin työntekijät, koululaiset, päiväkotilapset, sairaalan potilaat 
ja monet muut syövät valtavat määrät kaupungin keittiöissä valmistettua ruokaa. Sen han-
kinnassa kestävän kehityksen huomioiminen lienee selkeää? Kosonen ja Heikkilä katsahta-
vat toisiinsa. 
 
”No, se on ensinnäkin taloudellinen kysymys”, aloittaa Heikkilä. Toimittaja nyökkäilee. 
Vähiin on puristettu annoksen hinta tehokeittiöissä. Jokapäiväiseen luomuruokaan tuskin on 
varaa. Mutta lähiruokaahan suositaan, luonnollisesti? Sen kuljetuskustannukset ovat var-
masti vähäisemmät kuin vaikkapa Brasiliasta laivatun. ”Elintarvikkeiden hankinta kilpailu-
tetaan keskitetysti hankintaryhmän toimesta, ja kilpailuttaessa kestävän kehityksen näkö-
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kulma huomioidaan. Elintarvikehankintojen kilpailuttamista koskevien menetelmien vakiin-
nuttaminen on työn alla, ja uudistuksia on tulossa. Ollaan myös siirtymässä sähköiseen tila-
uskäytäntöön ja tavaranjakelua on viime vuosina parannettu sekä ekologiselta että ekonomi-
selta kannalta katsoen.” Heikkilä pyyhkäisee pullanmurun pöydältä. 
 
”Turku tulee tämän kehitystyön tuloksena ottamaan entistä paremmin kestävän kehityksen 
huomioon elintarvikkeidenkin hankinnassa”, tekee Kosonen yhteenvedon. Myönteinen kehi-
tysajatus lämmittää toimittajan mieltä. Asiasta kuullaan varmasti vielä! Ruoka-asia on aina 
tärkeä. Turku on sitä mitä se syö. 
 

Sähköinen työtapa 
 
Kaupunginhallitus päätti 26.4.2004, 
että vuodenvaihteesta 2005 lähtien 
kaikki päätöksenteon asiakirjat on 
talletettava sähköisinä Joutsen-
asianhallintajärjestelmään. Kau-
pungin sisäisessä käytössä sähköi-
set asiakirjat rinnastetaan vastaa-
viin paperisiin ilman sähköistä al-
lekirjoitustakin. Päätöksessä kielle-
tään paperitulostus sisäisessä käy-
tössä tiedonsiirtoa varten. Tavoit-
teena oli päästä siihen, että asiakir-
jat siirretään ja valmistellaan säh-
köisinä kuitenkin samalla huolehti-
en pysyvästi säilytettävistä asiakir-
joista. 
 
Sähköisen työtavan koulutukseen osallistui 1 100 kaupungin työntekijää. Vaikka työtapojen muutos ei 
koskaan ole helppo, ovat hallintokuntien asenteet yleisesti olleet myönteisiä. Sähköistä järjestelmää 
käyttäen on voitu kehittää myös hallintokuntien omia työtapoja. 
 
Joutsen-järjestelmään kirjautuneiden ja muiden käyttäjien määrät kasvoivat kuluvan vuoden alussa erit-
täin nopeasti. Muutosta kuvaa myös Joutsen-järjestelmän käyttäjätunnusten määrän kasvu 650:stä noin 
nelinkertaiseksi pääasiassa vuoden 2004 aikana. Paperinkulutuksessa ei vastaavaa muutosta ole tapah-
tunut, mutta on muistettava, että päätöksenteon asiakirjat ovat vain osa kaupungin tuottamista asiakir-
joista. Kokonaisuutena voidaan todeta kaupunginhallituksen päätöksen pitkälti toteutuneen. 
 
Kehitystä on hidastanut järjestelmän verkkoversion riittämätön toiminnallisuus. Vuoden 2004 aikana 
käynnistyi kolmivuotisen sähköisen hallinnon EU-projektin suunnittelu. Projekti merkitsee JoutseNetin 
edelleen kehittämistä ja liittyy siten kiinteästi sähköiseen työtapaan ja sähköiseen asiointiin. 
 

Sähköisellä työtavalla tehoa ja paperinsäästöä 
Asianhallintapäällikkö Pentti Taskisen työhuo-
ne on epäilemättä eräs Turun hienoimmilla pai-
koilla sijaitsevista. Työhuone itsessäänkin näyt-
tää korkeine huoneineen, kakluuneineen ja kat-
tomaalauksineen eräältä niistä hienoimmista. 
Tämä on siis Turun kaupunkiorganisaation säh-
köiseen työtapaan liittyvien korkealentoisten 
ajatusten tyyssija. Ei siis ihme että.. Aloitetaan-
pa alusta. Asianhallintapäällikkö Pentti Taskinen 
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Vuonna 1994 otettiin käyttöön Joutsen ja JoutseNet asianhallinnan järjestelmä. Ajatuksena 
oli helpottaa paperinpyörittelijöiden työtä - asiakirjojen hallintaa, poistaa päällekkäisiä toi-
mintoja ja automatisoida aputoimintoja. Sähköiselle työtavalle oli luotu pohja. 
 
Kymmenen vuotta myöhemmin käyttäjätunnuksia oli 2 700 ja sisäänkirjautumisia Jout-
seNetissä lähes 35 000 ja internetissä olevassa Joutsen-järjestelmässä noin 40 000. Taskinen 
on selvästi tyytyväinen järjestelmän kehittymiseen. Hän näyttää graafista kuvaajaa, joka on 
vakuuttava. Jos järjestelmien suosio jatkuu samaa rataa, kymmenen vuoden kuluttua sisään-
kirjautumisten määrä ylittää reilusti A4-paperin yläreunan. 
 
”Tavoitteena on kaikkien kaupungin virallisten asiakirjojen saaminen sähköiseen muotoon”, 
Taskinen valottaa maallikolle järjestelmien tarkoitusta. ”Kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaan vuoden 2004 jälkeen kaikki asiakirjat tallennetaan sähköisesti. Sähköiset asiakirjat 
tulevat korvaamaan paperiset ja kaupungin sisäisessä tiedonsiirrossa paperiset asiakirjat tu-
levat katoamaan.” 
 
Taskinen on ollut suunnittelemassa sähköiseen työtapaan siirtymistä alusta alkaen. ”Uusi 
työtapa parantaa tiedonkulkua kaupungin sisällä ja valmisteluajat lyhenevät. Kuntalaisten 
tiedonsaanti paranee ja on ympärivuorokautista Internetin ansiosta. Asioiden käsittelypro-
sessia voi seurata lähes reaaliaikaisesti. Pitkällä tähtäimellä myös paperin kulutus vähenee,” 
Taskinen listaa hymynkare suupielessä. 
 
Mutta mihin kaikki tieto sitten tallennetaan? Eikö ole olemassa pelkoa siitä, että tallennus-
välineet pettävät ja kaikki tärkeät asiakirjat muuttuvat bittitomuksi sähköiseen avaruuteen? 
”Kyllä paperia vielä käytetään asiakirjojen säilytyksessä”, Taskinen rauhoittelee, ”täysin 
varmaa sähköisen tiedon tallennusmenetelmää kun ei vielä ole keksitty. Muun muassa tär-
keät viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat arkistoidaan vanhalla menetelmällä. Kokonaan pa-
perin käytöstä ei voida luopua.” 
 
Sähköinen työtapa on tulevaisuuden työtapa. Joutsenen ja JoutseNetin käyttäjäkunnan hui-
ma kasvu puhuu sen puolesta. Tietojen tallentaminen ja käsittely kuitenkin vaatii laajaa kou-
luttautumista kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Nyt koulutuksen kohderyhmäksi on 
muotoutumassa johto ja esimiehet. 
 
”Vastaanotto on ollut yllättävänkin myönteinen eli halua uudistumiseen tässä asiassa on.” 
Taskinen vilkaisee ikkunasta ulos. Aurajoen aallot kimmeltävät. ”Haasteita uudistustyö kyl-
lä tarjoaa, ja resursseja tarvitaan. Uskon kuitenkin, että lopputuloksesta tulee mahdollisim-
man hyvä ja ennen kaikkea kuntalaisten etujen mukainen.” Kello lähenee neljää ja aurinko 
näyttäytyy jokivarressa. Se veikistelee kutsuvasti. 
 
Kuntalaiset voivat seurata kaupungin päätöksentekoa lähes reaaliajassa osoitteessa 
www.turku.fi/paatoksenteko
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Jätehuoltotilanne 
 
Vuoden 2004 jätehuoltotietojen keruussa luovuttiin jätemäärien 
kysymisestä. Osalle toimipaikoista määrien laskeminen on ollut 
vaikeaa, eikä näitä tietoja ole saatu kaikilta. Toimipaikoilta tie-
dusteltiin sen sijaan hyötyjätteiden lajittelusta, syntyvistä ongel-
ma- ja erityisjätteistä. Lisäksi kysyttiin, onko työntekijöille tie-
dotettu toimipaikan jätehuoltojärjestelyistä ja mitä keinoja käy-
tettiin. 
 
Kaupungin toiminnoista valtaosa on sijoittunut kaupungin omis-
tamiin ja teknisten palveluiden kiinteistöjen hoito -yksikön huol-
tamiin rakennuksiin. Tekniset palvelut organisoi sekajätehuollon 
näissä kiinteistöissä ja jätehuoltokustannukset laskutetaan vuok-
ran yhteydessä. Hallintokunnat eivät yleensä ole tekemisissä jätehuoltokustannustensa ja jätemääriensä 
kanssa. 

Kuva: Ympäristönsuojelutoimisto 

 
Kaupungin liikelaitokset ja muutamat hallintokunnat huolehtivat itse jätehuoltonsa järjestämisestä. Täl-
laisia ovat muun muassa Turun Satama, Turku Energia ja kaupungin terveystoimi. Kaupungin toimi-
paikkoja on myös kiinteistöillä, joissa esimerkiksi taloyhtiö järjestää jätehuollon. Tällaiset toimipisteet 
ovat yleensä pieniä. 
 
Jätehuoltojärjestelyistä tiedottaminen 
 
Lähes kaikissa toimipaikoissa jätehuoltojärjestelyistä informoidaan henkilökuntaa. Ohjeita annetaan 
usein suullisesti työsuhteen alussa ja myöhemmin tietoja kerrataan kokouksissa. Monilla työpaikoilla 
käytetään tiedotteita tai ohjeet löytyvät ilmoitustaululta. Osalla on intranetissä omat sivut ympäristöasi-
oille. Osa hallintokunnista on järjestänyt työntekijöille koulutustilaisuuksia, joiden yhteydessä on käyty 
tutustumassa jätteenkäsittelypaikkoihin. Lajittelun onnistumista helpottaa selvästi merkityt astiat ja vä-
likeräysastioiden sijoittaminen siten, että lajittelu on vaivatonta. Hallintokunnissa on myös huomattu, 
että ohjeita on syytä kerrata jatkuvasti etteivät ne unohdu. 
 

Hyötyjätteiden lajittelu ja kierrätys 
 
Hallintokunnat huolehtivat pääosin itse hyötyjättei-
den keräyksen ja lajittelun järjestämisestä toimipai-
koissaan. 
 
Hallintokuntia pyydettiin ilmoittamaan kuinka mo-
nessa toimipaikassa lajitellaan: keräyspaperia, toimis-
topaperia, tietoturvapaperia, pahvia tai kartonkia, la-
sia, metallia tai biojätettä. Ilmoitetut luvut ovat osit-
tain arvioita, sillä vastauksia ei saatu kaikista toimi-
paikoista. 

Kuva: Virpi Laine 

 
Hyötyjätteiden lajittelu pysyi vuoteen 2003 verrattuna suunnilleen ennallaan. Värikasetit, 
atk-laitteet ja kalusteet toimitetaan yleensä kierrätykseen. Lisäksi joissakin toimipaikoissa 
kierrätetään muun muassa muoviastioita, oppikirjoja, harrastusvälineitä ja sähkökaapeliro-
mua. Joillakin hallintokunnilla on sisäisiä varastoja, jossa käyttökelpoinen tavara vaihtaa 
käyttäjää. Kaupungin intranetissä toimii myös kierrätyspalsta, johon toimipaikat voivat lait-
taa ilmoituksen itselleen tarpeettomista tavaroista tai kysellä, löytyisikö muilta kaivattuja 
hyödykkeitä. Netkun kierrätyspalsta palvelee myös kaupungin henkilöstöä. 
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Lajittelun edistämisessä on tärkeää, että työntekijät tuntevat kiinteistöllä olevat lajitteluastiat 
ja pyrkivät järjestämään lajittelun myös työpisteissään ja toimipaikan taukotiloissa mielek-
käällä tavalla. 
 
Jätelainsäädännön hierarkiassa jätteen synnyn ehkäisy on ensisijainen tavoite. Sen jälkeen 
tulevat kierrätys ja hyötykäyttö tai jätteen käyttö polttoenergiaksi. Tällä kertaa jätelomak-
keissa ei kuitenkaan kysytty hallintokuntien jätteen synnyn ehkäisemiseen suunnattuja toi-
mia. Jätemäärien vähentyminen toteutunee vähitellen ympäristöystävällisten hankintojen 
sekä muuttuvien työtapojen myötä. 
 
Metallin ja muiden hyötyjätteiden lajittelu vähentää huomattavasti sekajätteen määrää. Noin 
kolmasosa kaupungin toimipaikoista kertoi lajittelevansa keräysmetallin erikseen. 
 
Ongelmajätteet ja erityisjätteet 

 
Ongelmajätteet on tärkeää kerätä talteen muista jät-
teistä erillään, koska niillä voi olla haitallisia vaiku-
tuksia terveyteen tai ympäristöön. Ongelmajättei-
den ja erityisjätteiden osalta huolehtimis- ja jäte-
huollon järjestämisvastuu on kullakin hallintokun-
nalla ja yksiköllä itsellään. 
 
Hallintokunnilta kysyttiin syntyvistä ongelma- ja 
erityisjätteistä. Ongelmajätteiden osalta tiedusteltiin 
mahdollista vastuuhenkilöä sekä jätteiden välivaras-
tointi- ja toimituspaikkaa. 
 
Hallintokunnissa, joissa tehdään lähinnä toimisto-
työtä, syntyvät ongelmajätteet ovat loisteputkia ja paristoja. Kunnossapitoon ja terveyden-
hoitoon liittyvissä työpaikoissa ongelmajätteiden kirjo on huomattavasti laajempi. Erityisjät-
teistä määrällisesti suurin erä on jätteenpolttolaitoksen kuona ja savukaasupuhdistusjäte, jo-
ka sijoitetaan Topinojan jätekeskukseen. Erityisjätteitä ovat myös erilaiset lietteet ja riskijät-
teet, jotka vaativat normaalista yhdyskuntajätteestä poikkeavan käsittelyn. 

Kuva: Virpi Laine 

 
Ongelmajätteet tulee pitää erillään muista jätteistä ja toisistaan. Suurin osa hallintokunnista 
on ilmoittanut, että syntyville ongelmajätteille on nimetty vastuuhenkilö. 
 
Ks. Kestävä kehitys ei pysähdy -haastattelu 
 

Toimintajärjestelmät 
 
Kaupungin hallintokuntien toimialat ja toimintaympäristöt ovat hyvin erityyppisiä. Tästä johtuu myös 
niiden erilaisuus suhteessa ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmien rakentamiseen ja 
käyttöönottoon. Tyypillisesti tekniset ja teknistä koulutusta antavat hallintokunnat ovat omaksuneet 
parhaiten järjestelmäajattelun. 
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Laatujärjestelmiä eniten käytössä 
 
Hallintokunnissa on eni-
ten otettu käyttöön laatu-
järjestelmiä. Vuoden 2004 
aikana turvallisuusjärjes-
telmät ovat yleistyneet 
muita enemmän. Niitä on 
tällä hetkellä käytössä 
lähes yhtä paljon kuin 
laatujärjestelmiä. Ympä-
ristöjärjestelmiä on vielä 
toistaiseksi muita järjes-
telmiä vähemmän. Serti-
fioituja laatu-, ympäristö- 
tai turvallisuusjärjestelmiä 
on käytössä neljässä hal-
lintokunnassa. 
 
Laatujärjestelmien kautta pyritään parantamaan toiminnan laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Turvallisuus-
järjestelmien taustalla on useimmiten henkilöstön työterveys- ja työturvallisuusasiat. Ympäristöjärjes-
telmissä keskitytään merkittävimpien ympäristönäkökohtien parantamiseen. Yhdistetyssä järjestelmäs-
sä, joka sisältää laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat, pystytään kokonaisvaltaisesti hallitsemaan kaikki 
toiminnan tärkeimmät näkökohdat. 
 
Turku Energialla kolme sertifikaattia 
 
Turku Energian johtamisjärjestelmä sai kolme sertifikaattia syksyllä 2004. Kolmen sertifikaatin saami-
nen samanaikaisesti on toimialalla harvinaista. Suomessa on Turku Energian lisäksi vain muutama säh-
köyhtiö, jonka kaikki toiminnot on sertifioitu. Myönnetyt sertifikaatit liittyvät laadun ja ympäristöasioi-
den sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallintaan. 
 
- Sertifikaatit viestittävät asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että yhtiömme tuotteet ja pal-
velut ovat laadukkaita ja että toimintaamme voi luottaa. Panostamme vastaisuudessakin yhtiön toimin-
nan kehittämiseen, ymmärrämme vastuumme ympäristöasioissa ja huolehdimme henkilöstömme hyvin-
voinnista, kertoo toimitusjohtaja Risto Vaittinen. 
 
Turku Energiassa kirjattiin uusi visio ja arvomaailma, jotka ohjaavat yhtiön kaikkea toimintaa. - Sertifi-
kaattien saaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, kykyä itsearviointiin sekä sidosryhmien jatkuvaa kuule-
mista. Sertifikaatit eivät ole itsestäänselvyys, vaan ne tulee ansaita aina uudestaan. Toimintamme tul-
laan auditoimaan vuosittain, joten kehitystyö jatkuu vastaisuudessakin, toteaa Vaittinen. 
 
Ks. Turku Energian haastattelu. 
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Ympäristöriskit ja niiden hallinta 
 
Kaupungin hallintokunnilta kerättiin tietoa tapahtuneista ympäristövahin-
goista tai -onnettomuuksista vuonna 2004. Vain kaksi kaupungin hallin-
tokuntaa raportoi varsinaisista ympäristöonnettomuuksista ja -
vahingoista. Näissä oli kyse lähinnä vähäisistä öljy- tai kemikaalivahin-
goista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. 
 
Ympäristöriskien hallitsemiseksi on hallintokunnissa toimittu aktiivisesti. 
Erilaisia toimenpiteitä on toteutettu kahdessa hallintokunnassa. Hallinto-
kunnissa on tehty muun muassa ympäristöriskien kartoituksia, jätteiden 
keräyksen ja jätevesien käsittelyn parannuksia sekä muita suojaustoimia. 
Työntekijöille on myös annettu koulutusta ympäristöriskeistä. 

Kuva: Jarmo Laine 

  
Työntekijöiden ympäristökoulutus 
 
Turun kestävän kehityksen ohjelman keskeinen tavoite on kestävän kehityksen tietoisuuden vahvista-
minen ja sen mukaisen käyttäytymisen lisääntyminen. Vuonna 2004 kaupunki järjesti kestävän kehityk-
sen koulutusta kaikille hallintokunnille kestävän kehityksen ohjelman päivityksen yhteydessä. Perintei-
sen luontokoulutoiminnan lisäksi järjestettiin ympäristökasvatuskoulutusta. 
 
Vuoden 2004 aikana kaupunki päivitti kestävän kehityksen ohjelmansa. Siihen liittyen järjestettiin työ-
seminaareja hallintokuntien työntekijöille. Ohjelman päivitykseen osallistui eri hallintokunnista yhteen-
sä 83 työntekijää. Lisäksi työntekijöistä reilut 50 osallistui muuhun kestävän kehityksen työn suunnitte-
luun ja toteuttamiseen Varsinais-Suomen Agenda 21:n työryhmien toiminnan kautta. 
 
Ympäristökoulutukset, joihin työntekijöitä on osallistunut, ovat käsitelleet muun muassa ympäristö- ja 
laatujärjestelmiä, jätehuoltoa ja kierrätystä sekä omiin työtehtäviin liittyviä ympäristöasioita. Koulutuk-
set ovat olleet lyhyitä infotilaisuuksia kaikille työntekijöille ja teemakoulutuksia tietyille kohderyhmille. 
Ympäristöasioita on käsitelty myös muun koulutuksen yhteydessä. 
 
Esimerkiksi keväällä 2004 päivähoidolle järjestettiin jätteiden vähentämiseen ja kierrätykseen liittyvää 
ympäristökasvatuskoulutusta seitsemällä eri alueella. Koulutuksiin osallistui yhteensä 110 päiväkotien 
työntekijää. Syksyllä järjestettiin vastaavanlainen koulutussarja energiansäästöteemalla. 
 
Ks. Kestävä kehitys ei pysähdy haastattelu. 
 
Ympäristökasvatus 
 
Päivähoito 
 
Päivähoito on sisällyttänyt ympäristökasvatuksellisia tavoitteita toimin-
taansa. Keskeisiä aihealueita ovat luonnonsuojelu ja luontokasvatus, 
lähiympäristön kunnioitus, jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä 
jätteiden lajittelu ja kierrätys. Yhtenä keskeisenä ympäristökasvatuksen 
työkaluna päivähoidolla on Metsämörri. 
 
Koulut ja oppilaitokset 

Kuva: Nina Puistovaara  
Koulut ja oppilaitokset ovat sisällyttäneet kestävän kehityksen ja ympä-
ristökasvatuksen opetussuunnitelmiinsa. Keskeisiä aihealueita ovat: kestävä kehitys ja ympäristökasva-
tus laajasti, luonnonsuojelu, kierrätys ja ympäristöystävälliset kulutustottumukset, energiansäästö sekä 
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ympäristön saastuminen. Useat koulut ovat myös laatineet oman ympäristöohjelman tai osallistuneet 
johonkin ympäristökasvatus- tai kestävän kehityksen ohjelmaan. Kestävä kehitys kuuluu myös ammatti-
instituutin ja ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin. 
 
Koulujen käyttämiä ympäristöohjausvälineitä: 
 

Vihreä lippu -ohjelma: C.O.Malmin koulu, Turun Normaalikoulu, Nummen koulu, Nummen kou-
lun Halisten yksikkö, Puolalanmäen koulu ja lukio  

Turvallisuusohjelma: Ilpoisten koulu, Katedralskolan, Lausteen koulu, Runosmäen koulu, Sirkka-
lan koulu  

Energiansäästöohjelma: Lausteen koulu  
Kestävän kehityksen ohjelma/paikallisagenda 21/Ympäristöohjelma: Martin koulu, Paavolan 

koulu, Puolalanmäen koulu ja lukio, Pääskyvuoren koulu, Suikkilan koulu, Vasaramäen koulu, 
Wäinö Aaltosen koulu  

Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifikaatti: Pernon koulu 
 

Luontokasvatus 
 
Tammenterhon luontokoulu on jatkanut aktiivista toimintaansa myös vuonna 2004. Luontokoulussa 
kävi kaikkiaan 140 koululaisryhmää. Yhteensä oppilaita ja opettajia kävi noin 2500. Lisäksi Tammen-
terhossa opastettiin ja koulutettiin muita ryhmiä. Muun muassa nuorisotoimen iltapäiväkerhojen ohjaa-
jille järjestettiin luontoaskartelukurssi. Luontoretkille, joita järjestettiin kaikkiaan 22, osallistui 510 
luontoharrastajaa. 
 
Vihreä lippu 
 
Vihreän lipun saivat vuonna 2004: Seuravuorenkadun päiväkoti, Pernontien päiväkoti, Allergiapäiväko-
ti Sinisiipi ja päiväkoti Raunistulan lastenseimi sekä Nummen koulun Halisten yksikkö ja Vasaramäen 
koulu. Ruissalon Tammenterhossa järjestettiin Vihreä lippu -startti- ja jatkokurssit, joihin osallistui päi-
vähoidosta ja kouluista 9 henkilöä. Nuorisotalojen henkilökunnalle järjestettyyn Vihreä lippu -
infotilaisuuteen osallistui noin 20 nuoriso-ohjaajaa. 
 
Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatusohjelma, jossa keskeistä on lasten ja nuorten 
osallistuminen, ympäristökuormituksen vähentäminen sekä sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen. 
 
Ks. Vihreän Lipun alla. 
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