UNELMIEN PORVOO 2030 -STRATEGIATYÖ (2018)

Porvoo valtuustotyöpaja 16.4.

Ryhmätöiden yhteenveto (14.45-15.00)
Tehtävänanto: Tiivistä kanvaasin ajatukset yhdeksi lauseeksi, joka kuvaa
ensimmäistä askelta tai kokeiltavaa asiaa ryhmänne tavoitteen edistämiseksi ja
strategian tekemiseksi näkyväksi kaupunkilaisille. Kerro lauseessa: Tavoitteen
numero (esim. 4.3.); Konkreettinen toimenpide; Kuka tekee; Mikä muuttuu?

Ryhmien vastaukset käytiin läpi yhteisessä yhteenvetokeskustelussa Screen.io:n
avulla.

Kärki 1:
1.1. PORVOOLAISILLE VIIHTYISÄ YHTEINEN MODERNI OSALLISTAVA OLOHUONE
JOSSA SAA KAIKKI PALVELUT ASIAKASLÖHTÖISESTI PORVOOLAISTEN ITSENSÄ
KEHITTÄMINÄ
1.1. Porvoo on vetovoimainen ja viihtyisä kaupunki, joka on ympäristövastuun
edelläkävijä ja se saavutetaan esimerkiksi luopumalla kertakäyttöastioista.
1.1. kehittyvät ja monimuotoistuvat asuinalueet. Kaupunkikehitys tekee (kaavoittaa).
Asumisen houkuttelevuus, laatu ja yksilöllisyys paranee.
1.3. Laaditaan uusi elinvoimaohjelma, jossa täsmennetään toimijoiden rooleja. Tekijä:
AKJ + Posintra + Yritysverkosto Mikä muuttuu? Ilmapiirin muokkaantuminen
yritysmyönteiseksi, innostavaksi ja houkuttelevaksi eri kokoisille yrityksille.
Kommentit:
- Jos haluamme olla koulutuksen edelläkävijä, pitää saada osaamiseen liittyviä
paikkoja jotta saadaan pidettyä nuoret

Kärki 2:
2.1. Porvoo-App, ulkopuolinen toimija kehittää ja ylläpitää yhdessä kaupungin
kanssa, helpottaa ja nopeuttaa vuoropuhelua asukkaiden ja kaupungin välillä sekä
sujuvoittaa palvelujen käyttöä ja kohdistamista
2.2. hyödynnetään lapsivaikutusten arviointia resurssien kohdentamisessa
1. 2.2. 2
 . Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa 3. Koko organisaatio ja
päätöksentekijät 4. Lasten tarpeet ja asema tulee näkyväksi päätöksenteossa,
turvallisempi ja lapsiystävällisempi, lasten määrä Porvoossa lisääntyy.
2.3. Kaupunki/virkapyörien hankinta kaupunkikehityksen toimesta
työllisyyspalveluiden ylläpitämänä, asenne työhyvinvointi sekä mieliala paranee ja
ympäristö kiittää.
Kommentit:
- Lapsiystävällinen ja turvallinen kaupunki (2.2). Kuntalaiset mukana
turvallisuustyössä, heitä osallistetaan turvallisuuden ylläpitämiseksi (esim.
kävelyt, turvallisuussuunnitelma).
Kärki 3:
3.1. Viihtyisä, elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät kumpuavat
Porvoon ainutlaatuisesta elinympäristöstä ja monimuotoisista palveluista.

#säilytetäänkyläkoulut #sivistys #kulttuuri #kaupunkikehitys #pussailupenkit
#vanha123
3.1. S
 ivistyslautakunta ja valtuusto pitävät huolen että kyläkoulut säilyvät ja
kirjastoauto kulkee
3.2. Kaikki porvoolaiset lapsista vanhuksiin mukaan yhdykset ja kolmas sektori
kanavana. Tekeminen lähtee vapaaehtoisuuden pohjalta. Avoin ilmapiiri,
positiivisuus.
3.3. Robotiikan mahdollisuuksien tunnistaminen. Koskee kaikkia kunnan yksiköitä.
Palvelut nopeutuu ja uusia voi syntyä.
3.4. Leijonan luolassa valitaan kaupunkilaisten rohkeita ideoita kokeiltavaksi
miljoonalla eurolla. Kaupunkilaiset ottavat kaupungin haltuunsa.
Kommentit:
- 3.1:”# Vanha123” = Matalan kynnyksen kulttuurikollektiivi, toimii vanhan
elokuvakeskuksen tiloissa. Järjestetään konsertteja, tapahtumia jne. Esimerkki
“pöhinästä” ja kaupunkikulttuurin edistämisestä.
Kärki 4:
4.1. ympärivuotinen kevyen liikenteen edistämishanke, kaupunkikehitys (kaavoitus ja
kuntatekniikka), henkilöautoliikenne vähenee merkittävästi, kaupunkiympäristö
muuttuu viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi ja kaupunkilaisten kunto kohoaa.
4.3. Käynnistetään projekti mobiilipalvelun luomiseksi, jolla eri kuljetustarpeet
voidaan yhdistää (tavarat, ihmiset, jätteet / Porvoon sisällä ja pendelöinti).
Logistiikka-asiantuntijoiden palkkaaminen ja eri toimijat kokoavan projektiryhmän
koolle kutsuminen. Apulaiskaupunginjohtaja käynnistää. Liikkuminen nopeutuu ja
sujuvoituu. Säästöjä syntyy päällekkäisten kuljetusten vähenemisestä. Päätavoite
(Hinku) täyttyy.
4.3. kaupunki tekee kestävän liikkumisen ohjelman, jossa kävely ja pyöräily
eriytetään ja ohjelmassa esitetään konkreettiset toimenpiteet ja porvoolaisten
terveys paranee.

RYHMÄTYÖVAIHE KLO 13.30-15.00

KÄRKI 1: Suosituin kotikaupunki (A3)
Ryhmä nro (1.1)
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?

Mitä puuttuu?
Mitä sanoittaisin toisin?
- 1.4 “Edunvalvonta on työkalu, ei tavoite”
- 1.5 “Vastuullinen talous on toimintatapa! Ei päämäärä ja tavoite.”
- 1.5 “ Talous on r aami strategialle, ei kärkeen liittyvä yksittäinen tavoite.”
Mitä erityisen hyvää
- 1.3 ”yrityksiin ja yrittäjyyteen tehdyt satsaukset. Yritykset ovat erittäin tärkeä
voimavara kaupungille.”
Muut kommentit:
- 1.1 “toisaalta kohdat 1.2, 1.3, ja 1.4 johtavat kohtaan 1.1.”

TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

1.1.

9

1.2.

5

1.3.

12

1.4

4

1.5

2. KIERROS: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 1.3 Menestyvät ja kasvavat yritykset
1.
-

verotulot lisääntyy
syntyy uusia arvoketjuja= lähi- ja tukipalvelut säilyy.
työpaikkojen omavaraisuus säilyy ja lisääntyy.
koulutus- ja asuminen, harjoittelut.
asumiselle tulee enemmän vaihtoehtoja= keskusta laajenee.
elävöittää kaupunkielämää.
kansainvälisyys
maanhankinta / keskustelut maanomistajien kanssa.

2.
-

osaaminen
vahva talous
työpaikka omavaraisuus
kohtuu hintaiset asunnot
liikenneyhteydet

3.
-

Kokeiltava asia:
laaditaan uusi elinvoima + ohjelma jossa täsmennetään toimijoiden rooli.
mukana yrittäjät, alue ja ilmapiirin muokkaantuminen
yritysmyönteisemmäksi
osaaminen ja koulutus= opiskelijoiden harjoittelupaikat
maanhankinta aktiivista ja määrätietoista
mahdolliset “valmiit konseptit” yrityksille
yritysimurointi

Ryhmä nro (1.2.)
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
- paikallisliikenteen kehittäminen.
Mitä sanoittaisin toisin?
Mitä erityisen hyvää?
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

1.1.

9

1.2.

5

1.3.

8

1.4

3

1.5

5

2. KIERROS: KANVAASI (A2)

Keskiympyrä: Suomen viihtyisin ja vetovoimaisin kaupunki.
1.
-

Palvelutarvonta monipuolistuu
laatu paranee
valinnanvapaus lisääntyy
kaupunki kansainvälistyy
asuinalueet kehittyy
monimuotoiset asuinalueet
ammattitaitoinen henkilöstö

-

Tilojen monipuolinen käyttö
kaavoitukseen jätetään valinnanvaraa
erityyppisiä ja kokoisia omakotitaloja
houkutteleva ja toimiva henkilöstöohjelma

2.
3.

Ryhmä nro (1.3.)
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
Mitä sanoittaisin toisin?
- Porvoo on kaksikielinen i hmisten kokoinen kaupunki
- 1.5 “verot eivät ole ainoastaan rasitus. Verorahoilla saamme paljon.
Mitä erityisen hyvää?
Muut kommentit:
- kaupungin väkiluku kasvaa tasapainoisesti
- laadukkaat ja monipoliset palvelut

TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

1.1.

12

1.2.

4

1.3.

5

1.4

3

1.5

7

2. KIERROS: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: Vetovoimainen ja viihtyisä kaupunki 1.1
1.
-

Yhteisöllisyys vahvistuu
Ainutlaatuisuus korostuu
Kaupunki muuttuu elävämmäksi uusien asukkaiden myötä
Kotiseutu- rakkaus ja -ylpey kasvaa
Matkailu lisääntyy , tuo työpaikkoja ja verotuloja

-

Porvoossa on suomen parhaat koulut ja päiväkodi
Porvoolla on suomen parhaat luontopalvelut kaupunkikeskustassa
Porvoo on ympäristövastuun edelläkävijä

-

Porvoon turvattava hyvällä työnantajapolitiikalla osaava henkilöstöresurssi
palveluissamme
Yhteistyön lisääminen oppilaitoksien ja kolmanne sektorin kanssa.
Ideakilpailuja opiskelijoille ja asukkaille.
Lautakunnan ja valtuuston järjestämiä kaupunkilaisille avoimia
kuulemistilaisuuksia
Porvoon julkiset toimijat eivät käytä kertakäyttöastioita
kaupunki käyttää sähköautoja
Vuoden ympäristölähettiläs nimetään joka vuosi

2.

3.

-

Ryhmä nro (1.4.)
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?

Mitä puuttuu?
- Mahdollistetaan laadukkaat ja monipuoliset kulttuuripalvelut
Mitä sanoittaisin toisin?
- Otsikko, Halutuin kotikaupunki
- Kuvaus: Porvoo on kaksikielinen, kaunis, h
 istoriallinen, elävä, v
 anha ja
idyllinen kaupunki.
- 1.2 Metropolialueen imussa Itäisen Uudenmaan kasvukeskus:
Kytkeydymme vahvasti metropolialueen kehitykseen ja
työssäkäyntialueeseen. Kehitämme I tä-Uusimaan sujuvan pendelöinnin
edellytyksiä. P
 orvoo luo edellytykset / turvaa kilpailukykyiset ja kaksikieliset
palvelut yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
- 1.3 Kehitämme elinkeinopolitiikkaa ja koulutusta yritysten tarpeet
huomioiden. Kehitämme matkailua yhdessä matkailuyrittäjien kanssa.
Verkostoituminen myös koulutuksessa → luoda alusta. Koulutus / osaaminen
tuo uusia työpaikkoja.
- 1.4 “...vahvistaakseen kaupungin asemaa kansallisessa/kansainvälisessä
kehityksessä”
Mitä erityisen hyvää?
Muut kommentit:
1.1 “...asumismahdollisuuksia, m
 yös maaseutu ja saaristo, …”
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

1.1.

10

1.2.

2

1.3.

5

1.4

6

1.5

13

2. KIERROS: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 1.1 Suomen viihtyisin ja vetovoimaisin kotikaupunki
1.
-

Joustavat asiakaslähtöiset palvelut

-

Monipuoliset vetovoimaiset asuinalueet monipuolisine
asuntovaihtoehtoineen
Lisää kaupunkilaisten “olohuoneita” nettiyhteydellä
Monipuolistetaan laadukkaat ja monipuoliset kulttuuripalvelut
Liikunta- ja urheiluintra kuntoon. Huippu-urheilu on vetovoimatekijä
Vetovoima
luonto
saaristo
matkailu
verkostoituneet opiskelijamahdllisuudet

-

Eriarvoisuutta vähentävä projekti! Kaikki toimialat

2.
3.

KÄRKI 2: Paras arkenakin
Ryhmä nro 2.1.
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
Mitä sanoittaisin toisin?
- 2.2 “lisätä: ehkäisemme… kaiken ikäisten ihmisten syrjäytymistä…
Mitä erityisen hyvää?
Muut kommentit:
- ”Paras arkenakin on hyvin muotoiltu”
- 2.3 “kaupunkipyörät”
- 2.4 “ “vastuunottaat asukkaat.” onko ristiriidassa kun “kaupunki tukee”
⇒mahdollistaa.”
- 2.4 “ikäihmiset aktiivisina kaupunkilaisina”
- 2.4 “ikäihmisille turvaa ja laadukkaat palvelut”

TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

2.1

12

2.2

12

2.3.

5

2.4

1

2. KIERROS KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 2.3 Fiksut arkiliikkumisen mahdollisuudet
1.
-

kaupunkipyörät
virkapyörät
uudet pyörätiet
kävelykeskusta
sujuva arki⇒ verkkokauppa
kutsuliikenne
kaupunkitilat uusiksi penkkejä istuskeluun kulkuväylille
pyöräparkit + palvelut lisää puita →
 hyvinvointi-terveys-liikkuvuus-mieliala
paranevat

-

Brändi ympäristöystävällisenä vahvistuu
Moderni
Hyvinvointi paranee - ympäristö kiittää

-

Porvoon pääväylien bulevardisointi 1-2 M €
Kävelykeskusta 500k €
Kaupunkipyörien hallinta ja ylläpito 100K €
Pyörätiet 2-3 M €

2.

3.

Ryhmä nro 2.2.
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?

-

-

Kaupunki tukee mahdollisuuksia osallistua v
 apaaehtoistyöhön mm.
Ikäihmisten arjen turvaaminen
I strategi förslaget fattas (nödvändiga) samarbetet med de östnylandska
kommunerna som vi ändå är beroende av inom bildning energilösningar
mm. Metropol-begreppet bör ej överdrivas.
= Strategiaehdotuksesta puuttuu yhteistyö itäuusmaalaisten kuntien kanssa,
joista olemme riippuvaisia esimerkiksi energiaratkaisujen rakentamisessa.
Metropoli-käsitettä ei tulisi liioitella.
Digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen bör även beakta den
äldre åldersgruppens tilltagande behov (bank- och butiksärenden, stadens
digitala information)
= Digitalisaation ja teknologisen kehityksen tulisi ottaa huomioon
vanhempien ikäryhmien kasvavat tarpeet (pankki- ja kauppa-asioiden hoito,
kaupungin digitaalinen informaatio)

Mitä sanoittaisin toisin?
- 2.1 Porvoossa on monipuoliset asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät
palvelut, joita…
- 2.3 Teemme porvoosta johtavan arkiliikkumiskaupungin, jossa ilma autoa
pääsee…
Mitä erityisen hyvää?
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

2.1

8

2.2

10

2.3.

2

2.4

5

2. KIERROS: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 2.2 Lapsiystävällinen ja turvallinen kaupunki
1.
-

Asukkaiden turvallisuudentunne lisääntyy (on vahva)
Lapsivaikutukset arvioidaan päätöksenteon pohjana
Lasten tarpeet ja asema tulee näkymäksi
Lasten määrä lisääntyy

2.
3.
-

Turvallisuustyö
kyläraadit
asukastoimikunnat alueilla
turvallisuussuunnitelmat alueilla
turvallisuuskävelyt
naapuriapu/ vapaaehtoistyö

-

Maksuttomat / edulliset harrastusmahdollisuudet -vapaaehtoistyö mm.
Aikuisten määrää lisätään tilapäisesti tarpeen mukaan lapsiryhmissä
(koulut/päiväkodit)

Ryhmä nro 2.3.
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
Mitä sanoittaisin toisin?
Mitä erityisen hyvää?
Muut kommentit:
- Oikeita kärkiä toiveiden tynnyreiden/ maailman syleilyn sijaan.
- Tavoite: Maan parhaat koulut ja oppimisympäristöt
- Palveluita myös keskusta-alueen ulkopuolella
- 2.4 Hyvä vanhustenhuolto
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

2.1

4

2.2

13

2.3.

4

2.4

4

2. KIERROS: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 2.2 Lapsiystävällinen ja turvallinen kaupunki.

1.
-

Lapsivaikutusten arviointi päätöstenteon pohjaksi
Lähiopetusta perusteita painottaen lasten syrjäytyminen ja
eriarvoistuminen vähenee

-

Lapsiystävällinen kaupunki houkuttelee lapsiperheitä
eriarvoistumisen väheneminen lisää turvallisuutta
→ lisää kaupungin houkutelevuutta.

-

1. Määritellään mihin ja miten lapsivaikutusten arviointi tehdään.
2. resurssien kohdentaminen ja joustavuuden lisääntyminen
koulutuspalveluissa ja niiden kesken
Mittarit: -Matematiikan ja äidinkielen oppimistulokset maan TOP 5:seen

2.

3.

-

Ryhmä nro 2.4.
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Muut kommentit:
- 2.1 Kunnan ja maakunnan vastuunjako näkyväksi
- 2.2 Palveluntuottajat sekä kunnallisia että yksityisiä
Ja hybridiratkaisuja
Privat + public - yhdessä
- 2.1 ja 2.2 Palveluiden turvaaminen haja, asutusalueille hoidettava
Mitä puuttuu?
- Terveyden- ja vanhustenhuolto puuttuu
- Syntyvyyden parantaminen
Mitä sanoittaisin toisin?
Mitä erityisen hyvää?
- 2.3 Arkipyöräily erittäin hyvä.

TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

2.1

8

2.2

8

2.3.

3

2.4

6

2. KIERROS: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 2.1 vaivaton ja sujuva arki
1.
-

Liikkuvat palvelut, mobiilipalvelut, hybridipalvelut
Asiakkaiden tarpeista saadaan säännöllistä tietoa

-

Rakkaudella

-

Toistuvasti säännölliset asiakaskyselyt.
Appsit, hymynaamat
24/7 palautteenantomahdollisuus

2.

3.

KÄRKI 3: “Kaupunkielämää”
Ryhmä nro 3.1.
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
- Henkilöstön osaamisen varmistaminen
- 3.1 #kaupunkielämää voi olla myös kylissä - festarit, kyläjuhlat, talkoot,
urheilujuhlat yms. #kyläelämää. S
 ana kaupunkielämää viittaa liikaa vain
keskustaan.
- 3.3.Digitalisaation jalkauttaminen esim. Kouluissa
- 3.1. Nuorten mielipiteitä k
 uullaan eri kohteiden (mm.keskustan) kehityksessä.
#pöhinää myös lapsille ja nuorille → Hyvää pöhinää edistetään myös

-

yhteistyöllä esim. koulujen ja päättäjien välillä. Kouluilla “kummit”
valtuustosta, jotka silloin tällöin kuuntelevat paikan päällä
3.1 Open office tyyliset avoimet työskentelytilat

Mitä sanoittaisin toisin?
- 3.1 Viihtyisä, elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta j a aktiiviset kylät:
“Mahdollistamme lisää pöhinää Porvoossa: elämyksiä, kaupunkikulttuuria,
kylien yhteisöllisyyttä, toimintaa ja tapahtumia, matalan kynnyksen
toimintaa.
- 3.4. Mahdollistamme matalan kynnyksen toiminnan ja kokeilukulttuurin
Mitä erityisen hyvää?
- 3.4 ihan paras! Esim vanha 123-hanke.
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

3.1.

9

3.2.

3

3.3.

3

3.4

7

2. KIERROS: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 3.1 Viihtyisä, elävä, ja vetovoimainen kaupunkikeskusta ja
aktiiviset kylät
1.
-

asumisviihtyvyys kasvaa asukasluku kasvaa
hyvinvointi kasvaa terveysmenot pienenevät

verotulot kasvavat

-

viihtyisä asuinympäristö houkuttaa uusia asiakkaita
monimuotoiset asumisympäristöt ovat porvoon valtti

-

Tarjotaan tontteja kaavoituksella
Säilytetään lähipalvelut, kuten päiväkodit, koulut, kirjastoauto
Rakennetaan Arkki/Arken, matalan kynnyksen kokeilukulttuuri Wanha 1-2-3

2.

3.

-

Tarinallinen kevyen liikenteen verkosto kuntoon, pussailupenkit nuorisolle ja
vähän vanhemmillekin,

Ryhmä nro (3.2.)
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
Mitä sanoittaisin toisin?
Mitä erityisen hyvää?
- 3.2. Luo positiivisempaa ympäristöä!
Muut kommentit:
- 3.1 Puistotapahtumia → tuo “pöhinää”. Toimiva, elävä tori ja sen ympäristö.
Pyöräparkkeja eri puolille keskustaa, “jatkuva kunnossapito”.
- 3.4. Unohdetaan vanhat kaavat ja budjetoidaan varoja kokeiluihin ja
kaupungin kehittämiseen rohkeasti. Kaupunkirakenteen tiivistäminen.
- 3.3 Digitalisaatio jo tämän päivän elinehto
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

3.1.

4

3.2.

11

3.3.

5

3.4

5

2. KIERROS: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 3.2. Vahva yhdessä tekemisen meininki
1.
-

Mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti päätöksiin (asukasraadit)
luo enemmän positiivista ilmapiiriä
Kaupunkikiinteistöjen ja piha-alueiden käyttö yhdistys- ja kolmannelle
sektorille.

-

Avoimen keskustelun ilmapiirin luominen kaupunkilaisten, viranhaltijoiden ja
luottamusmiesten välillä
Avoimen ilmapiirin luominen

2.
-

Luomalla avointa ilmapiiriä ja keskustelua, johon osallistuu kaikki
porvoolaiset, viranhaltijat ja poliittiset päätöksentekijät. Parannetaan
kaupungin kilpailukykyä asukkaista ja yrityksistä ja varmistetaan
verokertymä ja investoinnit.

-

Asukasraadit eri ikäisille ihmisille. Yhdistykset ja kolmas sektori kanavana.
Selkeä tiedottaminen. Kaikki porvoolaiset lapsista vanhuksiin
vapaaehtoisuuden pohjalta toteuttamassa.

3.

Ryhmä nro (3.3.)
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
Mitä sanoittaisin toisin?
- 3.3. (uusi otsikko) Automatisoinnilla ja robotiikalla tulevaisuuteen
- 3.1 Kaupunkikeskusta = keskusta
Mitä erityisen hyvää?
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

3.1.

5

3.2.

4

3.3.

5

3.4

6

2. KIERROS: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 3.3. Digitaalisen muutoksen kärjessä
1.
-

Nopeuttaa prosesseja (esim. Sairaala, kirjasto, kunnalliset palvelut)

-

Kouluihin uusia mahdollisuuksia, robottiavustajia, robotiikat koodeista
3D maailma (museot, elämykset)
Kohdistettuja palveluja (big data)
Vanhushuoltoon sosiaalista elämää (robottiavustaja)

-

Yksi suomen digitalisoinnin kärkikaupungeista

-

Analysoidanan robotiikan tuomat mahdollisuudet yksikkökohtaisesti
→ käyttöönotto yhteistyönä → omistajuus → koulutusta kaupungin
henkilöstölle
Maali: Kustannukset laskevat pitkällä tähtäimellä. Yrityksiä voi syntyä.
Koulumenestys nousee.

2.

3.

-

Ryhmä nro (3.4.): Sari, Maarit, Pasi, Aune, Aino-Marja
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
- Kaksikielisyys
Mitä sanoittaisin toisin?
- Käytetään tavallisia sanoja niin, että kaikki ymmärtää
Mitä erityisen hyvää?
- Runebergin tortut, saaristo, digitaalisuus, tapahtumat, geokätköily
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

3.1.

8

3.2.
3.3.
3.4

2. KIERROS: KANVAASI (A2)

Keskiympyrä: Rohkeat kokeilut
1.
-

-

Kaupunkilaisten hyvät ideat voivat toteutua
Puretaan normeja - Can do! Hämmennystä, innostusta, pöhinää, tuet
haetaan joustavasti tarpeen mukaan. Nonstop porvoolainen on itse
tekemässä kaupunkiaan!
Kaupunkilaiset valloittaa, ottaa kaupungin haltuunsa!

2.
-

Kasvattaa mainetta ja median kiinnostusta. Kansallista ja kansainvälistä.
Muualla kiinnostutaan, mitä Porvoossa tehdään, kun siellä on niin kivaa!

-

Rahaa myönnetään ja jaetaan joustavasti poikkihallinnollisesti valitulle
neutraalille toimijalle. “ Leijonan luola”
Ruokaraati 2019, skeittiraati 2020, kaupunkipuisto 2021 joustavasti.
Kaupungin tilat helposti ja joustavasti käytettävissä kokeiluihin.
Miljoona tai kaksi talousarvioon - minimissään 50 hanketta
Mittarit määritellään “leijonan luola” tyyppisessä kisassa, samalla sovitaan
kuka kaupungin osalta mukana hankkeessa seuraamassa toimintaa ja
budjettia.

3.

-

KÄRKI 4:
Ryhmä nro (4.1.)
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
- (lisäisivät uuden tavoitteen) 4.4. Kestävä palvelutuotanto: Kaupungin oma
palvelutuotanto myös hiilineutraaliuden edelläkävijäksi → Tuki vertailuun +
vaikutukset arviointiin! → Hankinnat & palvelut tehdään/tuotetaan
hiilibudjetin rajoissa.
Mitä sanoittaisin toisin?
- 4.1. Hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. → tämä voisi myös olla kärjen nimi!
- 4.3. Taloudelliset kannustimet huomioitava → “Asukkaiden on helppoa ja
edullista tehdä kestäviä valintoja.”
- Kärjen kuvaus: Viimeinen lause: “Porvoo o
 n ilmastotyön kansainvälinen
edelläkävijä.” siirrettävä alkuun!

Mitä erityisen hyvää?
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

4.1.

8

4.2.

4

4.3.

8

KIERROS 2: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 4.1 Hiilineutraali kaupunki vuonna 2030
1.
2.
3.
-

Ekologinen asuminen parantaa elämänlaatua: enemmän sähköautoja,
kimppa-autoja ja julkista liikennettä
Uusiutuvat energiaratkaisut (aurinkopaneelit yms)
Kunto paranee kävellen ja pyöräillen
Keskusta viihtyisämpi ja turvallisempi
Ilmastoystävällinen ruoka koulut + päiväkodit
Ekologinen asuminen houkuttelee uusia asukkaita
Brändille hyvä asia kun profiloidutaan hiilineutraaliksi
Vihreän lipun päiväkodit, koulut, työpaikat
Innovaatiohaaste työpaikoille!
Pyöräilytieverkot; sujuvat reitit/risteykset, talvikunnossapito, kehittämishanke
→ suositukset, sisäpyöräparkki
Kaavoitus, rakentaminen ja suunnittelu
Tilankäytön tehostaminen
Hallinnon keskittäminen
Koulut ym käyttöön sujuvasti
Mittarit: Hankinnoissa CO2 mittarit

Ryhmä nro (4.2.)
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?

Mitä puuttuu?
- Tavoitteet valittu oikein, tukevat kärkeä
- Materiaalien ja energian elinkaari otettava huomioon!
Mitä sanoittaisin toisin?
- 4.2. Kaupunki voi toimia moderaattorina ja edistää puurakentamista.
Voidaanko enää olla puurakentamisen edelläkävijä?
- 4.3. E
 lämäntapa → valinta
Mitä erityisen hyvää?
- Tavoitteet valittu oikein, tukevat kärkeä
- Erittäin hyvää: Energiatehokas kaavoitus (liikkuminen, lämmitys)
Muut kommentit:
1. Koldioxid neutral → riksdagen och högre politikled
= Hiilineutraalius → Eduskunta ja korkeampi poliittinen vaikuttaminen
2. Förlustvärme → rikspolitik, Neste, Fortum
= Hukkalämpö → Eduskunta, Neste, Fortum
TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

4.1.

5

4.2.

7

4.3.

8

KIERROS 2: KANVAASI (A2):
Keskiympyrä: 4.3. Kestävä liikkuminen
1.
-

Raideliikenne
Joukkoliikenne
Yhteiskäyttöautot
Sähköpyörät
Ajokieltoalueita
Dronet ja yhteiskuljetus tavaroille

-

Ei polulle vaan raiteille

2.
3.

-

Ajokiellot / Rajoitukset
Kaavoitusta edelleen kehitettävä (elinkaaritarkastelu)
Tiivistetään keskeisiä alueita (lisäkasvu kesk. liepeille)
Liityntä-pysäköintitalo
Yhdistelmäpalvelut (pendelibussit/keräilyautot)
Projekti: Digitaalinen alusta liikenneratkaisuille (kuka, mikä, minne)

Ryhmä nro (4.3.)
1. KIERROS: Mihin tavoitteisiin tulee erityisesti panostaa?
Mitä puuttuu?
- Ruoka puuttuu! Enemmän kasvi- ja hyönteisproteiineja → voisiko kaupungilla
olla rooli (esim hankinnat)
- Miksi kaupungissa on niin vähän aurinkopaneeleja
Mitä sanoittaisin toisin?
- 4.3. Liikenne on tärkeä, mutta vain yksi ympäristöä hyödyttävä tekijä.
Ilmaisisin: “Edistämme y
 mpäristöystävällisiä ratkaisuja, kuten…”
- 4.2. Epäselvä sanoitus → K
 iertotalousklusterin avaaminen
- 4.2. Mikä on kaupungin rooli → Helpompi sitoutua
Mitä erityisen hyvää?
- “Porvoo on tehnyt monipuolisesti..” “Asukkaiden on helppo tehdä kestäviä
valintoja”
- “Puurakentamisen edelläkävijä”
Muut kommentit:
- Pitäisi olla läpileikkaava teema, joka aina otetaan huomioon kaikissa
kärjissä eli i lmastonmuutoksen hillintä aina!
- Ilmastostrategia ja talouteen liittyvät strategiat kaipaavat
yhteensovittamista. Mm. toimenpiteet talouskasvuriippuvuuden
vähentämiseksi pitäisi olla osa ilmastostrategiaa.
- Vallassa olevan ilmastonmuutosteorian muuttumisen ei paljon pitäisi
vaikuttaa “ilmasto”-strategiaan, sillä useimmat ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi tarvkoitetut toimenpiteet pitäisi toteuttaa monesta muustakin
syystä.
- 4.2. Mitä tukea yksi suosituimmista rahallista voittoa tuottavista yrityksistä
tarvitsee? Kilpilahdesta riippumattomat ekopellot tarvitsevat tukea
ennemmin.

-

4.2. Biopohjainen puun käyttöön perustuva (kaukolämpöenergia ei ole
erityisen ympäristöystävällinen ratkaisu, varsinkaan sellainen, josta kovin
monet muut kunnat voisivat ottaa esimerkkiä.

TAVOITE NRO (1.1. - 4.3.)

PISTEET YHT.

4.1.

9

4.2.

3

4.3.

8

KIERROS 2: KANVAASI (A2)
Keskiympyrä: 4.3. Kestävä arki
1.
-

Lisää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia
Tuo säästöjä, sekä taloudellisia että ympäristön säästöjä
Parantaa elämänlaatua
Hyvä mieli
Lisää turvallisuutta
Porvoolainen liikkuu enemmän kävellen ja pyöräillen
Yhteisöllisyys lisääntyy (kimppakyydit, joukkoliikenne jne)
Ympäristö ja palvelut mahdollistavat ilmastoystävälliset valinnat asukkaalle
Uudistuva, kehittyvä, kansainvälinen kaupunki

2.
- Porvoon vetovoima lisääntyy ja kilpailukyky kasvaa, asukasluku kasvaa, tuo
positiivista “pöhinää”
- Kaupunkiin syntyy uusia mahdollisuuksia
3.
- Kaupungin toimintamalli:
Päätöksissä ja toimenpiteissä ilmastotavoite priorisoidaan ja otetaan aina
huomioon, ei ole talouden kanssa vastakkainen vaan yhdensuuntainen
tavoite. Pitemmän päälle tulee edullisemmaksi.
- Digitaalisten palveluiden kehittäminen: A
 itoja valinnan mahdollisuuksia
kuntalaisille.
Edistää toimintatapojen ja palveluiden ennakkoluulotonta, kuntalaisten
hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa tekemistä.
- Kaupunkilaisten aktiivisuuden hyödyntäminen → yrityksille aktiivinen
kumppani.

-

-

Ruokalinjaukset: Kasvisruoka ja ruokahävikki
Liikkminen: Pyöräily ja kävely ovat eri liikkumismuotoja → eri väylät.
→ pyöräilyn ja kävelyn suunnittelu. Esimerkkeinä Amsterdam, Tukholma ja
Kööpenhamina,
Ilmastoystävällisen liikkumisen edistämisohjelma (sähköpyörät, polkupyörät,
esteettömyys, pysäköinti, reitit)
Joukkoliikenteen edistämisohjelma + digitalisaation yhdistäminen tähän
Työtilat / työpajat pelle pelottomille → uusia ideoita!
Kaavoitus n
 iin että asukkaiden on helppo tehdä kestäviä valintoja

