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SAATESANAT
Kuntien välisellä yhteistyöllä on Varsinais-Suomessa pitkät perinteet. Viime vuosikymmenellä alkoi kestävän kehityksen työ saada jalansijaa alueemme kunnissa ja johti vuosikymmenen
lopulla myös laajaan kuntien väliseen yhteistyöhön uudella sektorilla. Vuonna 1999 valmistunut
ensimmäinen kestävän kehityksen alueellinen toiminta-ohjelma edusti uutta ajattelua alallaan,
ei ainoastaan Suomessa, vaan laajemminkin maailmassa.
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyössä päätavoitteena on ollut kestävän kehityksen
mukaisten toimien tukeminen ja edistäminen kunnissa erityisesti sellaisilla sektoreilla, jotka
ovat kaikille yhteisiä, mutta joissa kuntien omat resurssit ovat olleet vähäiset ja joissa yhteistyö
tuottaa eniten lisäarvoa osanottajille. Yhteisen suunnittelutyön pohjalta työn painopisteiksi
valittiin seuraavat painopistealueet: haja-asutusalueiden vesiensuojelun tehostaminen, kestävä
liikkumisen edistäminen, yleinen ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristökasvatus. Nämä
painopistealat täydentyivät vuonna 2008 energia-asioiden neuvonta- ja valistustyöllä, kun aiemmin erillisenä toiminut Varsinais- Suomen Energiatoimisto yhdistettiin toimintaan ja uusi Valonia
syntyi.
Nyt käsillä olevan ohjelmapaperin on tarkoitus ohjata tähän saakka menestyksekkään alueellisen energia-asioiden ja kestävän kehityksen yhteistyön jatkumista Varsinais-Suomessa vuosina
2011–2014. Ohjelma on hyväksytty Valonian johtoryhmässä, eikä sitä ole tarkoitus viedä kuntien
poliittiseen päätöksentekoon. Ohjelman on luonteeltaan ohjeellinen ja sen tavoitteena on kertoa kuntien päättäjille, minkälaisiin asioihin Valonian toiminnassa on tarkoitus seuraavan neljän
vuoden aikana keskittyä. Asetettujen tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on, että sille
saadaan riittävästi ulkopuolista rahoitusta. Kunnilta haettava rahoitusosuudella, johon kuntien
toivotaan sitoutuvan tulevan neljävuotisjakson ajaksi, katetaan noin neljännes Valonian vuotuisesta budjetista. Loput 75 prosenttia koostuu hankekohtaisesta erillisrahoituksesta.
Valonian työ on mielestäni ollut tuloksellista ja alueemme kuntien kannalta hyödyllistä. Toivonkin, että toiminnassa mukana olleet kunnat jatkavat edelleen kestävän kehityksen yhteistyötä ja
että saamme mukaan myös uusia toimijoita. Työtä ja haasteita on edelleen paljon ja hyvä yhteistyö on avain menestykseen ja maakuntamme kestävään kehitykseen.

Turussa 10.6.2010

Mikko Jokinen

ympäristötoimenjohtaja, Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto
Valonian johtoryhmän puheenjohtaja
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1. JOHDANTO
Kestävän kehityksen ohjelmatyöllä on Varsinais-Suomessa pitkät perinteet. Vuonna 1997 perustettiin Varsinais-Suomen Agendatoimisto ja pari vuotta myöhemmin Varsinais-Suomen Energiatoimisto. Vuonna 2008 toimistot yhdistyivät. Agenda- ja Energiatoimiston liitosta syntynyt
VALONIA – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus on vakiinnuttanut maakunnallisen kestävän kehityksen työn pysyväksi toiminnaksi.
Alueellinen yhteistyö on innostanut kuntia omien kestävän kehityksen ohjelmien laatimiseen.
Ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu on lisännyt ohjelmatyötä myös ilmasto- ja energiaasioissa. Esimerkiksi Turun kaupunki hyväksyi vuonna 2009 uuden Ilmasto- ja ympäristöohjelman 2009–2013, joka sisältää kestävän kehityksen tavoitteita ja toimenpiteitä varsin kattavasti.
Varsinais-Suomesta peräti kaksi kuntaa, Uusikaupunki ja Mynämäki, on mukana Hiilineutraalit
kunnat -hankkeessa. Laaja-alainen, monella taholla ja tasolla tapahtuva toiminta tuo kestävän
kehityksen asiat lähelle kuntien ja kuntalaisten jokapäiväistä elämää. Toista vuosikymmentä
jatkunut alueellinen kestävän kehityksen ohjelmatyö on hyvänä osoituksena tästä.
Ensimmäinen Varsinais-Suomen kestävän kehityksen toimintaohjelma koottiin vuonna 1999.
Toimintaohjelmaa työstettiin laajapohjaisten teemaryhmien kanssa. Vähitellen muotoutui
yhteinen näkemys siitä, mitä kestävä kehitys voi eri teemojen osalta tarkoittaa ja miten sitä voidaan kunnissa toteuttaa. Tavoitteena oli päivittää ohjelma määräajoin sekä arvioida ja seurata
sen toteutumista. Näin on myös tehty. Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin – VarsinaisSuomen kestävän kehityksen ohjelma 2011–2014 käynnistää alueellisen ohjelmatyön neljännen
kauden.

KAIKILLE. Kestävän kehityksen edistäminen pitää
sisällään niin ilmasto- ja
energiapolitiikan suuret
linjat kuin lasten kanssa
tehtävän käytännön työn.
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2. KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEET
Kestävän kehityksen työn tavoitteena on ympäristövastuullisuuden lisääntyminen. Taustalla ovat suuret maailmanlaajuiset haasteet, kuten luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.
Luonnonvarojen käyttö ylittää edelleen maapallon kantokyvyn. Luonnonvaroja myös käytetään maailmalla hyvin epätasaisesti. Teollisuusmaat kuluttavat
reilusti eniten, jopa 4/5 käytettävissä olevista luonnonvaroista. Tutkimuslaitos
Global Footprint Networkin mittausten mukaan maailman ylikulutuspäivä
vuonna 2009 oli 25.9. Tämä tarkoittaa, että ihmiset ovat siihen mennessä
kuluttaneet loppuun kaikki luonnon sinä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Loppuvuosi elettiin velaksi. Luonnonvarojen liiallisen käytön lisäksi
kuluttaminen aiheuttaa muitakin ongelmia, kuten eliölajien häviämistä, makean veden likaantumista sekä päästöjen ja jätteiden kertymistä. Kestämätön
kulutusrakenne on myös ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien taustalla.
Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan maapallon liiallista lämpenemistä, joka
aiheutuu ihmisen toiminnallaan tuottamista kasvihuonekaasuista. Merkittävin
kasvihuonekaasu on hiilidioksidi, jonka osuus päästöistä on noin 80 prosenttia. Hiilidioksidia vapautuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä mm. teollisuudessa ja liikenteessä. Muita kasvihuonekaasuja ovat metaani, jota syntyy mm.
maataloudessa ja kaatopaikoilla, sekä typpioksiduuli, keinotekoiset CFC-aineet
(freonit) ja otsoni.
Maapallon ilmasto on muuttumassa. Uusimpien skenaarioiden mukaan maapallon keskilämpötila nousee vuoteen 2100 mennessä 1,1–6,4 astetta verrattuna
vuosien 1980–1999 keskilämpötilaan. Myös sadanta muuttuu; se kasvaa napojen lähettyvillä ja
pienenee monilla alueilla, joilla kuivuus on jo nyt ongelma. Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia.
Sen vaikutukset sekä luonnolle että yhteiskunnalle ovat arvaamattomia ja tuovat mukanaan kasvavia
riskejä. Ilmastonmuutos onkin luonnon ekosysteemien ja ihmiskunnan tulevaisuuden suurin uhka.

KULUTUS. Markkinoille on saatu
eko- ja kierrätysmateriaaleista
tehtyjä tuotteita.

Vakavasta uhkasta huolimatta paljon voidaan vielä tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Ilmastonmuutoksen täydellinen pysäyttäminen on mahdotonta, sillä monet ihmisen toiminnasta
syntyvät kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä satoja vuosia. Sen etenemistä voidaan kuitenkin
hidastaa niin paljon, etteivät ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vahingot ole mahdottomia hoitaa.
Paikallisesta näkökulmasta ilmastonmuutos saattaa tuntua liian suurelta ongelmalta, jotta siihen
voisi vaikuttaa. Sen ymmärtäminen helpottuu, kun lähestyy sitä niiden toimintojen kautta, jotka
vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Maailmanlaajuisesta ulottuvuudestaan huolimatta ilmastonmuutos aiheutuu lukuisista paikallisista asioista, energiankäytöstä, liikenteestä, ostoksista,
jätteiden käsittelystä. Ilmastopäästöjen vähentämiseksi tarvitaan sekä kansainvälistä yhteistyötä
että paikallisia ilmastotekoja.

Yhteiset tavoitteet ja sitoutuminen kestävän kehityksen onnistumisen ehto
Kaikella tekemisellämme on ympäristövaikutuksia. Omat valinnat ratkaisevat, ovatko vaikutukset ympäristön kannalta positiivisia vai negatiivisia. Ympäristövastuullisten valintojen tekemisen
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ei kuitenkaan pidä olla vain yksittäisten kuluttajien harteilla, sillä usein valinnan mahdollisuus
on vaikea tai sitä ei edes ole. Jotta yhteiskunnalliset olosuhteet ovat sellaiset, että asenteiden ja
toimintatapojen muutos on mahdollista, tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja yhteisiä tavoitteita, joiden suunnitteluun poliittiset päättäjät ja yhteiskunnan eri toimijat ovat sitoutuneet. Myös
työpaikkojen johdon tuki on välttämätön, jos halutaan tehdä muutoksia työpaikan toiminnoissa, kuten energiankäytössä, jätteiden vähentämisessä tai hankinnoissa.
Muutokset kestävämpään suuntaan ovat mahdollisia, mutta se edellyttää käytännön toimiksi
konkretisoituvaa tahtoa sekä valtion, kunnan että yksittäisen ihmisen taholta. Paikalliset valinnat sekä päätöksenteossa että toiminnassa ovat ratkaisevia, sillä ne ohjaavat maailmanlaajuisia
ympäristövaikutuksia. Vaikutukset voivat tulla yksittäisistä suurista muutoksista, kuten maankäytön tai kaavoituksen suunnittelusta tai monesta pienestä muutoksesta, kuten oman auton
käytön vähentämisestä. Meidän käsissämme on pitkälti se, ovatko tulevien sukupolviemme
ongelmat nykyistä suurempia vai pienempiä.

3. LISÄÄ VOIMAVAROJA KUNTIEN
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖHÖN
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2011–2014 on työkalu, joka tukee ja täydentää kuntien kestävän kehityksen työtä. Ohjelma on luonteeltaan toimeenpano-ohjelma, jonka
tarkoituksena on toteuttaa sekä valtion että alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen
asiakirjojen tavoitteita. Näitä ovat mm.
valtakunnalliset ja alueelliset ilmasto- ja energiastrategiat
Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2009–2013
Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010–2016
kansalliset vesiensuojeluohjelmat.
Lisäksi ohjelma ottaa huomioon kuntakohtaiset kestävän kehityksen asiakirjat. Keskeiset asiakirjat on listattu liitteessä 2.
Toimintaohjelman painopistealueita vuosille 2011–2014 ovat: energia- ja materiaalitehokkuus,
kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus. Teemojen valinnassa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden työstämisessä on ollut mukana laaja joukko kuntien,
alueellisten organisaatioiden ja yritysten sekä eri alojen asiantuntijoiden edustajia. Valittujen
teemojen avulla keskitytään pääosin niihin kestävän kehityksen osa-alueisiin, jotka eivät ole lakisääteisiä, mutta joiden toteuttamista kuntien tulisi edistää. Ohjelmaan valitut osa-alueet ovat
sellaisia, joiden toteuttamiseen ei kunnilla yleisesti ole riittävästi henkilöresursseja. Sitoutumalla kestävän kehityksen ohjelmaan 2011–2014 kunnat osallistuvat Valonian palveluiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja saavat tarvittavia lisäresursseja kestävän kehityksen toteuttamiseen
omassa kunnassaan.
Ohjelmassa keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin ja uuden kehittämiseen sekä korostetaan
kestävien valintojen merkitystä. Toimintatavoissa tärkeää on ympäristötietoisuuden lisääminen
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ja ympäristövastuullisuus – ympäristökansalaisuus. Keskeistä on osallistuminen ja yhdessä tekeminen. Ohjelman toteuttamisen toimintatapoja ovat muun muassa:
koulutukset ja kyläillat
materiaalipaketit
kiertävät näyttelyt
teematapahtumat
kilpailut
keskustelufoorumit
erilaiset osallistavat työpajat
tiedotus
Ohjelma on suunnattu pääosin kunnille ja kuntalaisille, mutta myös yrityksille ja järjestöille
on kohdistettu tavoitteita ja toimenpiteitä. Ohjelman toteuttamisen päävastuu on Valonialla.
Muita vastuutahoja ovat kunnat, Varsinais-Suomen liitto, Ely-keskus sekä osa alueen yrityksistä.
Toimenpiteiden toteuttamiseen tulee osallistumaan paljon yhteistyökumppaneita.

Ilmastonmuutosta
aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen määrä on laskenut
EU:n tavoitteiden mukaisesti.

Ihmiset tunnistavat ympäristön
muutosten merkitykset ja omien
tekojensa vaikutukset.

Kuluttaminen on kohtuullista ja
tuotanto materiaalitehokasta.

VARSINAIS-SUOMEN
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
PÄÄMÄÄRIÄ
VUODELLE 2020

Liikkumistarve ja liikenteen
päästöt ovat vähentyneet.

Vesiä kuormittavat päästöt
ovat vähentyneet ja vesien tila
on parantunut.

Luonnonvarojen käyttö on
kestävällä tasolla ja luonnon monimuotoisuus on turvattu.

Energiankäyttö on kääntynyt
laskuun ja uusiutuvien energioiden käytön osuus on noussut.
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4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
4.1. ENERGIA- JA MATERIAALITEHOKKUUS
Energia- ja materiaalitehokkuus ulottuvat kaikkiin elämänalueisiin ja kaikkeen toimintaan.
Kulutamme huomaamattamme jatkuvasti energiaa ja erilaisia materiaaleja, kuten vettä, metalleja, mineraaleja, maa-aineksia, uusiutuvia luonnonvaroja ja öljyä. Energia- ja materiaalitehokkuudesta puhuttaessa voidaan puhua myös jätteen synnyn ehkäisystä, kestävästä kuluttamisesta tai energiansäästöstä. Toimet koskevat niin yksittäistä kuluttajaa, kotitaloutta, kuntaa
kuin yritystäkin.
Kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävä kunnianhimoisesti kaikilla sektoreilla ja tärkeää on kannustaa
eri toimijoita omatoimiseen kehittämistyöhön. Energian ja materiaalien käytön tehostamisen
tueksi on olemassa monenlaisia työkaluja, joita kunnat, yritykset ja kotitaloudet voivat hyödyntää.

TÄRKEÄ RUOKA. Yksittäisen ihmisen kulutusvalinnoissa ruualla on suuri
rooli. Lähi- ja kausiruuan
suosiminen on hyvä
valinta. Vielä tärkeämpää
on minimoida roskikseen
menevän ruuan määrä.
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Yksittäisen ihmisen kohdalla uudenlaisten kulutusvalintojen omaksuminen on enemmän tunne- ja kulttuurisidonnaista kuin tietoon ja järkeen perustuvaa. Tämän takia on tärkeää innostaa
ja motivoida ihmisiä positiivisella ja tuoreella näkökulmalla sekä elämänlaatua ja elämyksellisyyttä korostamalla, jotta he voivat inspiroitua toimimaan uudella tavalla.

TAVOITE:

Valonia toimii alueellisena materiaalitehokkuuden,
energiatiedon ja kestävän kuluttamisen
asiantuntijakeskuksena.

ENERGIA- JA MATERIAALI
TEHOKKUUS

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Vahvistetaan Valonian roolia verkostojen luojana ja ylläpitäjänä sekä kehitetään työnjakoa
ja yhteistyötä kuntien ja muiden toimijoiden
kanssa.

Verkostojen,
yhteistyökumppaneiden määrä

Kunnat, kuntalaiset, yritykset ja
järjestöt

TAVOITE:

Kunnat tekevät tuloksellista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

ENERGIA- JA MATERIAALI
TEHOKKUUS

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Kannustetaan kuntia järjestelmälliseen ilmastotyöhön ja jaetaan tietoa ja tukea kunnille
sekä oman että seudullisen ilmastotyön järjestämiseksi, esim. työtä tukevista kampanjoista
ja sopimuksista tiedottaminen, seudullisen
ilmastostrategian koordinoiminen.

Sopimuksiin liittyneiden määrä

Viranhaltijat,
päättäjät

Tehdyt ohjelmat
ja suunnitelmat

Kiinteistöjen
käyttäjät ja
vuokralaiset

Tarjotaan kunnille ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää koulutusta ja muita palveluja,
kuten energiatehokkuussuunnitelmien laatimista sekä uusiutuvien energialähteiden katselmuksia.
Järjestetään kuntien teknisten toimien tapaamisia energiatehokkaiden toimintatapojen ja
esimerkkien levittämiseksi. Samalla kerrotaan
rahoitusmahdollisuuksista.

Toteutuneet
toimenpiteet
Energia- ja
päästötase
Saavutettu
energiansäästö

Jaetaan kulutustietoja ja palautetta kuntien
kiinteistöjen loppukäyttäjille säännöllisesti.
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UUSIUTUVAA. VarsinaisSuomen energiasta
tuotettiin 11 prosenttia
uusiutuvilla energialähteillä vuonna 2007. Uusiutuvien käyttöä tulee lisätä
vähintään kaksinkertaiseksi
vuoteen 2020 mennessä.

TAVOITE:

Kuntien yhdyskuntasuunnittelu on kestävän
kehityksen mukaista. Rakentamisessa otetaan
energia- ja materiaalitehokkuus huomioon.

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Jaetaan tietoa kuntien päättäjille ja viranhaltijoille yhdyskuntasuunnittelun ilmastovaikutuksista,
vaihtoehtoisista energialähteistä, päästöjen
vähentämisestä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta rakentamisessa ja rakennuttamisessa.

Tuotetut tietopaketit ja muu
materiaali

Viranhaltijat,
päättäjät ja kuntalaiset

Annetun neuvonnan määrä

Taloyhtiöt, omakotiasukkaat

Tarjotaan kunnille koulutusta ja neuvontaa
energia- ja materiaalitehokkaasta rakentamisesta sekä tehokkaista energiansäästötoimista
kaikkiin hallintokuntiin.
Järjestetään asuinkiinteistöjen energiaeksperttikoulutuksia ja ylläpidetään energiaeksperttitoimintaa sekä järjestetään neuvontaa
passiivi- ja energiarakentamisesta sekä lämmitysvaihtoehdoista.
Kehitetään ja tarjotaan hyvien käytäntöjen tietopaketteja energiatehokkuudesta ja energiansäästötoimista sekä uudis- että korjausrakentamiselle ja välitetään tietoa rahoitustyökaluista.
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ENERGIA- JA MATERIAALI
TEHOKKUUS

Nettiseuranta
Koulutuksiin
osallistuneiden
määrä

TAVOITE:

Kunnat edistävät omassa toiminnassaan materiaalitehokkaita ratkaisuja ja vähentävät jätteen syntyä
pitkällä aikavälillä.

ENERGIA- JA MATERIAALI
TEHOKKUUS

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Tehostetaan kuntien päättäjiin kohdistuvaa
tiedotusta. Luodaan erityisesti heille suunnattuja materiaaleja päätöksenteon tueksi. Lisätään tiedotusta myös lautakuntien kokousten
yhteydessä.

Tilaisuuksien ja
osallistujien lukumäärä

Viranhaltijat, kuten hankintatoimen ja it-toiminnan vastaavat,
päättäjät

Järjestetään teemakohtaisia kuntakampanjoita
esimerkiksi ruokapalveluihin, rakentamiseen ja
kiinteistöihin liittyen.
Tarjotaan kuntien työntekijöille ja päättäjille
selkeitä työkaluja materiaalitehokkaan toiminnan edistämiseen. Kehitetään esimerkiksi koulutuksiin ja materiaaleihin motivaatiota lisääviä
toimintamalleja.

Tuotetut materiaalit
Materiaalitehokkaiden toimintatapojen lisääntyminen

Jatketaan kuntien hankintatoimen kanssa
tehtävää yhteistyötä mm. järjestämällä yhteisiä
hankintapäiviä.
Kannustetaan kuntia integroimaan toimintoja ja
tehostamaan tilojen ja kaluston käyttöä, esim.
monitoimitilat, monitoimilaitteet, yhteiskäyttöautot.
Kannustetaan kuntia edistämään sähköistä asiointia ja vähentämään paperinkulutusta.

TIEDONVAIHTOA.
Kunnille Valonia tarjoaa mm. koulutusta,
materiaaleja sekä tilaisuuksia, joissa esitellään uusia ja toimiviksi
havaittuja käytäntöjä.
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TAVOITE:

Materiaalitehokkaan toiminnan ja jätteen synnyn
ehkäisyn keinot tulevat alueen yrityksille tutuksi.

ENERGIA- JA MATERIAALI
TEHOKKUUS

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Lisätään yrityksille suunnattua tiedotus- ja tapahtumatoimintaa, jossa tuodaan esille tekojen
kustannusvaikutuksia, hyviä käytäntöjä sekä
esimerkkejä.

Tilaisuuksien
lukumäärä

Yritykset,
viranhaltijat

Kootaan yrityksille materiaalipaketteja ja
tarjotaan työkaluja (esim. sovellettu ympäristöjärjestelmä, Petra) jaettavaksi neuvonnan ja
erilaisten tilaisuuksien sekä viranomaiskäyntien
yhteydessä.
Kehitetään materiaalitehokkuuden asiantuntemusta (esim. rakentaminen) ja edistetään
eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä,
jotta yrityksille suunnattua neuvontaa voidaan
parantaa.

Ympäristötekokilpailuun osallistuneet
Asiakastyytyväisyyskysely
Yhteydenottojen
lukumäärä
Materiaalitehokkaiden toimintatapojen lisääntyminen

Vahvistetaan ja lisätään yrityksille ja julkisille
organisaatioille suunnattua tiedotusta kartoittamalla tiedotuksen ja tiedonkulun kannalta
keskeisiä henkilöitä.

NÄYTTELYSSÄ. Valonian näyttelyissä sekä
ryhmät että yksittäiset
ihmiset saavat vinkkejä siitä, miten omaa
arkea voisi elää hieman kestävämmin.
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NÄKYVÄSTI. Ihmisten
huomiosta kilpaillaan
tiukasti. Siksi myös
kestävää kehitystä on
tuotava esille
näyttävästi.

TAVOITE:

Kuntalaisten kulutuskäyttäytyminen muuttuu
ympäristövastuullisemmaksi.

ENERGIA- JA MATERIAALI
TEHOKKUUS

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Järjestetään koulutusta ja tapahtumia eri
kohderyhmille mm. messuilla, yleisöluentotilaisuuksissa ja tapahtumapäivillä.

Tapahtumien
lukumäärä

Kuntalaiset,
viranhaltijat,
päättäjät ja luottamushenkilöt

Osallistujamäärä
Kehitetään edelleen tiedotusta panostaen raikkaisiin näkökulmiin, innovatiivisiin menetelmiin
ja mediayhteistyöhön.
Järjestetään säännöllisesti teematyöpajoja
pohtimaan konkreettisia toimintatapoja ja
valintoja.

Tuotetut oppaat
ja muu materiaali
Verkkosivujen
kävijämäärät
Mediaosumat

Kehitetään verkkosivujen kiinnostavuutta ja
käytettävyyttä sekä luodaan energian loppukäyttäjille mahdollisuus kulutustietojen ja
niiden vertailuarvojen saamiseen.
Käytetään olemassa olevia neuvontakeskuksia
(esim. luonto-, kierrätys- ja korjausrakentamisen keskukset) tiedottamisen kanavina ja tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
esimerkiksi näyttelyitä, julkaisuja ja opetuspaketteja.
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4.2. KESTÄVÄ LIIKKUMINEN
Kestävä liikkuminen tarkoittaa ympäristöystävällisten liikkumismuotojen suosimista. Kestäviksi liikkumismuodoiksi
voidaan lukea muun muassa kävely, pyöräily, joukkoliikenteen käyttö, autojen yhteiskäyttö ja kimppakyydit. Kaikessa
autoilussa tärkeää on taloudellisen ajotavan omaksuminen.
Kestävään liikkumiseen liittyy olennaisesti oman liikkumistarpeen vähentäminen. Liikennepäästöjä voidaan vähentää
kestävien liikkumismuotojen käytön lisäksi minimoimalla
omaa liikkumistarvetta. Liikkumista voidaan vähentää esimerkiksi käymällä kaupassa työmatkalla, yhdistämällä monipuolisesti vapaa-ajan matkoja ja valitsemalla asuinpaikka
mahdollisuuksien mukaan läheltä palveluita, työpaikkaa ja
harrastuksia.

TAVOITE:

Varsinais-Suomessa toimii liikkumisen ohjauksen
palvelukeskus ja -verkosto.

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Käynnistetään yhteistyössä alan toimijoiden
kanssa kaksivaiheinen hanke, jonka ensimmäisessä vaiheessa laaditaan suunnitelma liikkumisen ohjauksen palvelukeskuksen perustamiseksi ja toisessa vaiheessa käynnistetään pysyvä
toiminta.

Liikkumisen ohjauksen verkoston toimijoiden
määrä

Kunnat, kuntalaiset, yritykset ja
järjestöt

Kootaan liikkumisen ohjauksen verkosto asiaan
liittyvistä toimijoista: kunnat, muut viranomaiset, yritykset ja kansalaisjärjestöt. Kootaan kestävän liikenteen portaali yhteistyössä verkoston
kanssa.
Edistetään kestävää työ- ja vapaa-ajan liikkumista järjestämällä koulutusta ja tapahtumia
kuten Pyörällä töihin -kilpailu ja Liikkujan viikko
sekä kannustamalla lähi- ja hyötyliikuntaan. Kehitetään uusia toimintatapoja, joilla tavoitetaan
uusia kohderyhmiä.
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KESTÄVÄ
LIIKKUMINEN

Tapahtumien
ja osallistujien
määrä

TAVOITE:

Kunnilla ja yrityksillä on toimivia kestävän
liikkumisen suunnitelmia.

KESTÄVÄ
LIIKKUMINEN

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Vuosien 2011–2012 aikana toteutetaan liikkumissuunnitelmien pilotointivaihe, jossa
käynnistetään liikkumissuunnitelmien laatiminen muutamassa työpaikassa, kuten esim.
oppilaitoksessa, virastossa tai tavaratalossa.
Suunnitelmiin sisällytetään selvitys liikkumisen
kustannuksista ja ohjauksella saavutettavista
säästöistä.

Suunnitelmien
määrä ja käyttöönotetut suunnitelmat

Julkisen sektorin
organisaatiot, yritykset, järjestöt

Kootaan hyviä esimerkkejä eri työpaikoilla toimivista käytännöistä, esimerkiksi työsuhdematkalipun käyttöönotto, etätyö ja videoneuvottelut sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Uusien yrityskontaktien määrä

Hyvien käytäntöjen ja käyttäjien
määrä

Teollisuusalueet,
logistiikkakeskukset ja työpaikat

Laajennetaan hyvät mallit ja esimerkit Valonian
toiminta-alueella kuntien ja muiden organisaatioiden käyttöön vuosien 2013–2014 aikana.
Laajennetaan ja kehitetään edelleen logistiikkahankkeissa hyväksi havaittuja kokemuksia ja
käytäntöjä. Etsitään uusia kohteita, joihin näitä
markkinoidaan.

MATKALAISET. Liikkumissuunnitelmilla
etsitään kestävämpiä
vaihtoehtoja
yksityisautoilulle.
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TAVOITE:

Kuntien kestävän liikkumisen ohjauksen linjaukset
ovat yhtenäiset ja systemaattiset.

KESTÄVÄ
LIIKKUMINEN

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Lisätään kestävän liikkumisen neuvontaa ja tiedotusta, jossa priorisoidaan julkisen liikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn käyttömahdollisuuksia.

Organisaatiot,
tilaisuudet ja tapahtumat, joissa
hyödynnetään
materiaaleja

Kuntien rakennusvalvonta,
liikennesuunnittelu, kaavoitus- ja
kiinteistöpuoli

Laaditaan kuntien käyttöön työkaluja, joita voidaan käyttää apuna suunnittelussa ja ympäristökartoitusten tekemisessä. Työkalut voivat olla
esim. lyhyitä ja tiivistettyjä ohjeistuksia, kuten
muistilistoja tai huoneentauluja, jotka sisältävät
kestävän liikkumisen kriteerejä.
Laaditaan lista kestävän liikkumisen keskeisistä
asioista erilaisia massatapahtumia varten. Listassa tuodaan esille kestävän liikkumisen etuja
sekä kerrotaan julkisten kulkuneuvojen aikatauluista, kävely- ja pyöräilyreiteistä ja pyöräparkkipaikoista.

Kuntalaiset, massatapahtumat
kuten konsertit,
urheilukisat, messut jne.

PYÖRÄLLÄ PÄÄSTÄÄN.
Kuntien linjauksilla on
tärkeä rooli kevyen ja
joukkoliikenteen
käytön lisäämisessä.
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4.3. VESIENSUOJELU
Itämeri, etenkin Saaristomeri, on keskeinen osa Varsinais-Suomen kulttuurimaisemaa. Vesiensuojelun merkitys kansallismaiseman säilymisessä on ratkaiseva, sillä Saaristomerta kuormitetaan runsaasti. Merkittävin kuormittaja on maatalous. Myös haja-asutus, yhdyskunnat ja
paikallisesti kalankasvatus kuormittavat.
Rehevöitymisen vaikutukset tuntuvat Saaristomerellä monin eri tavoin. Näkyvimpiä ovat jokakesäiset sinileväkukinnot. Rehevöityminen vaikuttaa kalaston ja muun eliöstön koostumukseen
ja vähentää biologista monimuotoisuutta sekä lisää rannan läheisten vesialueiden umpeenkasvua. Vesien tilan heikkeneminen vähentää ainutlaatuisen alueen luonnonarvoja ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Saaristomereen päätyvän vesistökuormituksen keventämiseksi kaikkien on kannettava vastuunsa ja ryhdyttävä toimiin. Toimenpiteitä on tehtävä niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Haja- ja vapaa-ajan asuntojen jätevesien asianmukainen käsittely on yksittäisen
kansalaisen tehokkain vesiensuojelutoimi.

TAVOITE:

VESIEN
SUOJELU

Haja- ja vapaa-ajan asutuksen
jätevesipäästöt vähenevät.

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Järjestetään haja- ja vapaa-ajanasutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvää koulutusta ja tuotetaan materiaalia kuntien asukkaille, viranhaltijoille ja alan yrittäjille.

Neuvonta- ja koulutustilaisuuksiin
osallistujat

Kunnat, kuntalaiset, asukasyhdistykset, alan
yrittäjät, hankeyhteistyötahot,
järjestöt

Kannustetaan ja autetaan kiinteistönomistajia
ottamaan käyttöönsä parempia jätevesien käsittelyjärjestelmiä sekä tuetaan puolueettoman
suunnittelun toteutumista.
Edistetään jätevesijärjestelmien huoltoa ja
ylläpitoa.

Tapahtumien
ja koulutuksien
määrä
Tuotettu materiaali
Nettiseuranta

Tiedotetaan vesihuollon kehittämissuunnitelmista kuntalaisille yhteistyössä kuntien kanssa
ja edistetään viemäriverkostojen laajentumista.
Lisätään kuivakäymälätietoisuutta.
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KOMPOSTIVOIMAA.
Kuivakäymäläjätteen
kompostointi tuottaa
arvokkaita ravinteita
kotipuutarhaan.

TAVOITE:

Jätevesilietteistä aiheutuva vesistökuormitus
vähenee hyötykäytön lisääntyessä.

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Järjestetään koulutusta pienpuhdistamo- ja
saostussäiliölietteen asianmukaisesta käytöstä
ja pyritään tiedottamisen avulla vähentämään
jätevesilietteen käyttöön liittyviä ennakkoluuloja.

Neuvonta- ja koulutustilaisuuksiin
osallistujat

Kunnat, kuntalaiset, asukasyhdistykset, alan
yrittäjät, hankeyhteistyötahot,
järjestöt

Tuotetaan tietoa lietteiden hyötykäytöstä ja jätevesiasioista ympäristötukineuvontaa tekeville
tahoille.
Tehdään yhteistyötä jätevesilietteen asianmukaisen käsittelyn edistämiseksi. Selvitetään
mahdollisuuksia ja edistetään muun muassa
haja-asutusalueilla jätevesilietteen kyläkohtaista hyödyntämistä energiantuotannossa.
Tuetaan taustaselvityksin ja neuvonnalla jätevesilietteiden käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä.
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VESIEN
SUOJELU

Tapahtumien
ja koulutuksien
määrä
Lietteen hyötykäytön mahdollisuudet ja
hyötykäyttöön
menevän lietteen
määrä selvitetty

TAVOITE:

Kuntalaisten vastuullinen toiminta vesiensuojelun
hyväksi lisääntyy.

VESIEN
SUOJELU

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Lisätään paikallisten toimijoiden ja asukkaiden
vuorovaikutusta ja verkostoitumista vesiensuojelussa.

Paikallisten
vesiensuojeluyhdistyksien
verkostoitumista
ja yhteistyön kehittymistä tukeva
sekä kansalaisia
vesiensuojelutoimiin ohjaavan
hankkeen toteuttaminen

Kuntalaiset, yhdistykset, viranhaltijat

Edistetään vesiensuojelun toimenpideohjelmien toteuttamista ja haetaan toteuttavia tahoja.
Edistetään paikallisten vesiensuojeluyhdistysten verkostoitumista sekä ranta- ja vapaa-ajan
asukkaiden ja veneilijöiden neuvontaa vesiensuojelussa. Tuetaan hyvien käytäntöjen ja
toimintatapojen leviämistä yksittäisiltä yhdistyksiltä myös muiden vesiensuojeluyhdistyksien
piiriin sekä tuetaan yhdistysten välistä yhteistyötä ja yhteishankkeiden syntyä.
Tarjotaan vesiensuojeluvinkkejä vesistöjen läheisyydessä asuville, vapaa-ajan asukkaille sekä
maatalousyrittäjille, mm. vesistötietous, jätevesiasiat, maatalouden vesiensuojelutoimet,
vajaasti hyödynnettyjen kalojen tehokalastus,
kuivakäymälät, kaivojen huoltaminen ja vedensäästö sekä arkiset käytännöt kuten mattojen ja
autojen pesu.

Kysely kuntalaisten vesiensuojelukäytännöistä
toimintakauden
alussa ja lopussa

Kannustetaan asukkaita oman ranta- tai lähiveden laadun seurantaan.

JÄTEVEDET. Kiinteistölle asennetaan
jätevesipumppaamoa osuuskuntaan
liittymisen yhteydessä.
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4.3. YMPÄRISTÖTIETOISUUS JA -KASVATUS
Suomen perustuslain mukaan jokaiselle on
turvattava oikeus terveelliseen ympäristöön
sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään
koskevaan päätöksentekoon. Myös kuntalaissa korostetaan asukkaiden mahdollisuutta
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Kansalaisyhteiskunta tarkoittaa vapaaehtoisesti järjestäytynyttä toimintaa ja instituutioita,
jotka eivät ole osa julkista sektoria. Se tarkoittaa myös erilaisia yhteisöjä ja liikkeitä, kuten
kansalaisjärjestöjä, urheiluseuroja, liikeyrityksiä, uskonnollisia yhteisöjä ja perheitä. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee aktiivisia kansalaisia,
jotka osallistuvat ja haluavat toimia yhteisten
asioiden hyväksi.
Osallistuva ympäristökasvatus tukee kansalaisyhteiskuntaa. Lasten ja nuorten kohdalla
se tarkoittaa pääosin koulun ulkopuolelle
ulottuvaa yhteistyötä esimerkiksi nuorisoparlamenteissa. Aikuisten osallistuvaa toimintaa
on esimerkiksi kylätoimikunnissa tai omalla
asunalueella työskentely konkreettisten ympäristökysymysten parissa.
Työpaikoilla, kouluissa ja oppilaitoksissa
osallistuminen ympäristöasioihin on tärkeää.
Systemaattiseen kestävän kehityksen edistämiseen on olemassa selkeitä ja käytännöllisiä
työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi työpaikkojen
kestävän kehityksen ohjelmat sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten Vihreä lippu
-ympäristöohjelma ja kestävän kehityksen
sertifikaatti.

PELAAMISEN ILO. Peli-iloon ei tarvita aina
suuria seteleitä. Tämä
peli on tehty maalatuista munakennoista
ja pullonkorkeista.
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TAVOITE:

Kuntien yhteiskunnalliset olosuhteet ja asenneilmapiiri helpottavat kuntalaisten osallistumista
kuntasuunnitteluun ja kestävän kehityksen mukaisiin
valintoihin.

YMPÄRISTÖTIETOISUUS
JA -KASVATUS

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Tehdään tunnetuksi toimivia käytäntöjä ja kehitetään uusia menetelmiä, joiden avulla asukkaat voivat ja haluavat osallistua kuntasuunnitteluun tai kyläsuunnitteluun.

Osallistumismenetelmien käyttöönotto suunnittelussa ja muissa
vastaavissa

Viranhaltijat,
päättäjät, poliitikot, kuntalaiset,
järjestöt, perheet, vähemmistöryhmät

Uudistetaan ja kehitetään paikallisagendaprosessia osallistumisen työkaluna ja lisätään
päättäjien osallistumista paikallisagendatyöhön. Järjestetään seminaareja, joissa esitellään
konkreettisia esimerkkejä.
Esitellään esimerkkejä toimivista ympäristökasvatuksen malleista ja hyvistä kuntien tekemistä
ympäristökasvatuksen päätöksistä erilaisissa
kokouksissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa.
Luodaan kontakteja eri puolueiden piirijärjestöihin ja järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia.

Tilaisuuksien ja
niihin osallistujien määrä
Kansalaiskyselyyn
vastanneet
Nuorisoparlamenttien ja muiden foorumeiden
määrä
Verkostoon
osallistuneiden
määrä

Laaditaan kansalaiskysely kestävän kehityksen aiheisiin liittyvistä toiveista ja tavoitteista
ennen kunnallisvaaleja tai muita päätöksentekoprosesseja, jolloin voidaan paremmin tuoda
esille päättäjien toiveita ja tavoitteita koskevia
mielipiteitä.
Tuetaan nuorten osallistumista kuntasuunnitteluun erilaisten työryhmien kautta ja kannustetaan nuoria ja päättäjiä yhteistyöhön nuorten
foorumeissa, kuten Nuorisoparlamenteissa.
Lisätään asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan tehostamalla
esimerkiksi paikallisten yhdistysten välistä yhteistyötä ja verkottumista. Järjestetään yhteisiä
tapahtumia ja tilaisuuksia.
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TAVOITE:

Kouluilla, päiväkodeilla, toimistoilla ja muilla työpaikoilla on toimiva ympäristöhallintajärjestelmä.

YMPÄRISTÖTIETOISUUS
JA -KASVATUS

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Lisätään kestävän kehityksen ohjelmatyön
suunnittelemiseen ja toteuttamiseen tähtäävää
tukea ja koulutusta sekä esitellään toimivia
esimerkkejä.

Vihreiden lippujen, sertifikaattien ja muiden
kestävän kehityksen ohjelmien
määrä

Koulut ja oppilaitokset, päivähoito, muut kunnan
toimipaikat

Kannustetaan varhaiskasvatusta, kouluja ja
oppilaitoksia osallistumaan Vihreä lippu -ohjelmaan ja/tai kestävän kehityksen sertifikaattiin
lisäämällä koulutusta ja neuvontaa, tarjoamalla
tukihenkilöitä, esittelemällä hyviä käytäntöjä ja
toimintamalleja sekä kehittämällä uusia innovatiivisia toimintatapoja ohjelmien markkinoimiseksi.
Kannustetaan kuntia tukemaan Vihreä lippu
-osallistumismaksuja lisäämällä tietoa ohjelman
toteuttamisen aikaansaamista kustannussäästöistä.

KOULUTUS. Toimivien
keinojen ja käytäntöjen jakaminen on
tärkeää. Tässä harjoituksessa tutustutaan
ravintoverkkoihin.
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ILMAISTA. Ekosysteemipalveluautomaatti
havainnollistaa luonnon tarjoamia ilmaisia palveluja, kuten
tuulta, ruokamullan
valmistusta, pölytystä
ja tuholaistorjuntaa.

TAVOITE:

Lasten, nuorten ja aikuisten ympäristönlukutaito on
kehittynyt ja luonto- ja ympäristösuhde vahvistunut.

YMPÄRISTÖTIETOISUUS
JA -KASVATUS

TOIMENPITEET

SEURANTA

KOHDERYHMÄT

Kehitetään alueellinen luonto- ja ympäristökouluverkosto, lisätään luonto- ja ympäristökoulutusta tarjoavien tahojen määrää ja monipuolistetaan koulutusmenetelmiä.

Luonto- ja ympäristökoulutusta
tarjoavien tahojen määrä

Lapset, nuoret,
aikuiset, perheet,
yhdistykset,
viranhaltijat

Kehitetään aikuiskoulutusta integroimalla
ympäristöasiat entistä vahvemmin erityyppisiin
koulutuksiin. Muun muassa järjestetään ympäristöalan täydennyskoulutusta.

Osallistujien ja
tilaisuuksien
määrä

Kootaan erilaisia ympäristöaiheisia opetus- ja
materiaalipaketteja kasvattajille opetuskäyttöön ja leireille sekä työpaikkojen virkistys- ja
koulutustilaisuuksiin.
Edistetään henkilökohtaiseen ympäristövastuuseen kasvamista jakamalla hyviä käytäntöjä
ja toimintatapoja erilaisista arjen valinnoista
liittyen esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
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5. TOIMEENPANO JA SEURANTA
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen toimintaohjelma ohjaa alueellista kestävän kehityksen
työtä vuosina 2011–2014. Valonian tehtävänä on huolehtia ohjelman toteuttamisesta yhdessä
kuntien kanssa. Kaikki kuntalaiset voivat osallistua käytännön toteutukseen.
Kestävän kehityksen työn tuloksellisuutta seurataan sekä laadullisin että määrällisin keinoin.
Seurannan tarkoituksena on selvittää, tapahtuuko muutosta oikeaan suuntaan. Samalla voidaan
myös arvioida sitä, ovatko valitut keinot olleet tehokkaita vai onko niitä syytä muuttaa. Vuosittain julkaistavassa toimintaraportissa seurataan muun muassa kuntalaisten osallistumisaktiivisuutta Valonian järjestämiin tilaisuuksiin sekä kestävää kehitystä koskevien tilaisuuksien määrää. Viiden vuoden välein laaditaan kyselytutkimus, jossa tarkastellaan ympäristöasenteiden ja
-käyttäytymisen muutosta Varsinais-Suomessa.
Valonian toiminnan tuloksellisuudesta laaditaan vuonna 2010 opinnäytetyönä arviointitutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää kestävän kehityksen työn roolia ja tarpeita kunnissa sekä
Valonian toimintaa kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaationa. Opinnäytetyön tuloksia
voidaan käyttää Valonian työn kehittämisessä kuntien yhteisenä palveluorganisaationa vuosien
2011–2014 aikana.

PUIDEN HUMINAA.
Metsä on täynnä jännittäviä asioita. Siksi
se tarjoaakin oivan
retkeily- ja rauhoittumispaikan sekä lapsille että aikuisille.
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LIITTEET
LIITE 1: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSITTEITÄ
Agenda 21

Kestävän kehityksen toimintaohjelma, jonka 180 valtiota hyväksyi YK:n Ympäristöja kehityskokouksessa Rio de Janeirosssa 1992. Agenda on suomeksi esityslista.
Luku 21 viittaa 21. vuosisataan.

Ekosysteemi

Eliöyhteisön ja sen elottoman ympäristön muodostama toiminnallinen kokonaisuus.

Energiaekspertti

Energiaekspertiksi voi ryhtyä kuka tahansa energia-asioista kiinnostunut asukas,
joka saa valtuutensa esim. taloyhtiön hallitukselta. Hän ei tee taloudellisia päätöksiä, mutta voi ehdottaa energiataloudellisia toimenpiteitä.

Energiakatselmus

Katselmuksessa selvitetään kiinteistön tai tuotantoprosessin energian käytön
nykytila ja tehostamismahdollisuudet kannattavuustarkasteluineen. Katselmusten
työkustannuksiin voi hakea työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) myöntämää tukea.
Myös energiatehokkuuden parantamiseksi tehtäviin investointeihin voi saada
tukea.

Energiatase

Laskelma, joka kertoo kuinka paljon, millä polttoaineilla ja miten energiaa tuotetaan sekä kuka energiaa kuluttaa.

Energiatehokkuus

Palvelu tai tuote, joka tuotetaan mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

Fossiiliset
polttoaineet

Polttoaineita, jotka ovat muodostuneet biomassasta ja varastoituneet maaperään miljoonia vuosia sitten. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. kivihiili, ruskohiili,
maakaasu ja turve. Fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumattomia luonnonvaroja tai
hyvin hitaasti uusiutuvia, kuten noin 10 000 vuoden ajanjaksolla uusiutuva turve.

Hajakuormitus

Useasta tunnistamattomasta, vaihtuvasta tai muutoin vaikeasti yksilöitävästä
lähteestä peräisin oleva ympäristökuormitus, esimerkiksi maa- ja metsätalous,
haja-asutus ja liikenne.

Hiilineutraali kunta

Hanke, jossa viisi mukana olevaa kuntaa on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään Euroopan Unionin asettamia tavoitteita enemmän ja myös sovittuja
aikatauluja nopeammin. Kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtäävissä toimissa
otetaan huomioon kunta, sen elinkeinoelämä ja kuntalaiset.

Ilmastonmuutos

Sääolojen yleisen luonteen muuttuminen pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutoksia
ovat esimerkiksi maapallon lämpeneminen ja siitä johtuvat sateiden ajallisen ja
alueellisen jakauman muutokset, tuulisuhteiden muutokset ja myrskyjen yleistyminen sekä jääkaudet ja niiden jälkeinen lämpeneminen. Yleisessä kielenkäytössä
ilmastonmuutoksella viitataan ilmaston lämpenemiseen.

Indikaattori

Yhteiskunta-, talous- ja ympäristötieteissä sekä laatujärjestelmissä esiintyvä tunnusluku, joka kuvaa asioiden tilaa ja kehitystä.

Kasvihuonekaasu

Kaasu, joka ilmakehässä ollessaan imee ja heijastaa auringosta tulevaa ja planeetan pinnalta heijastuvaa lämpösäteilyä aiheuttaen kasvihuoneilmiön. Merkittävin
luonnollinen kasvihuonekaasu on vesihöyry. Hiilidioksidi, typpioksiduuli ja metaani
ovat Suomessa yleisimmät ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista.
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Kasvihuoneilmiö

Normaali luonnonilmiö, joka ihmisen toimien vuoksi voi kiihtyä tai tehostua ja aiheuttaa näin ilmakehän alempien kerrosten keskimääräistä lämpenemistä tai jopa
maapallon lämpenemistä. Lämpeneminen johtuu ilmakehässä olevista kaasuista,
jotka hidastavat lämpösäteilyn poistumista maapallolta. Näitä kaasuja ovat esimerkiksi hiilidioksidi, kaasumaiset hiilivedyt ja vesihöyry. Yleisessä kielenkäytössä kasvihuoneilmiöllä viitataan ihmisen aiheuttamaan kasvihuoneilmiön voimistumiseen.

Kestävä liikkuminen

Ympäristöystävällisten liikkumismuotojen suosimista ympäristöä saastuttavien
muotojen kuten yksityisautoilun sijasta. Kestäviksi liikkumismuodoiksi voidaan
lukea muun muassa kävely, pyöräily, joukkoliikenteen käyttö, autojen yhteiskäyttö
ja kimppakyydit.

Kestävä logistiikka

Kuten kestävän liikkumisen määritelmä, mutta sovellettuna tavarakuljetuksiiin.
Keinoja kestävämpään logistiikkaan ja toimitusketjun hallintaan ovat mm. tehokas
kierrätyslogistiikka, ekopakkaukset, yhteisjakelut, yhteiskuljetukset ja -hankinnat,
junan ja laivan suosiminen rekkakuljetusten sijaan, suuremmat kuormakoot sekä
sähköiseen laskutusjärjestelmään siirtyminen.

Liikkumisen ohjaus

Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein. Liikkumisen
ohjauksen tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista ja lisätä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumistapoja.

Kansalaisyhteiskunta

Kaikkea vapaaehtoisesti järjestäytynyttä inhimillistä toimintaa ja instituutioita,
jotka eivät kuulu julkiseen sektoriin eli lähinnä valtioon ja kuntiin. Näitä yksityiseen
sektoriin kuuluvia liikkeitä ovat esimerkiksi kansalaisjärjestöt, urheiluseurat, liikeyritykset, uskonnolliset yhteisöt ja usein myös perheet.

Kantokyky

Tietty määrä jonkun eliölajin yksilöitä, jonka jokin ympäristö pystyy elättämään.
Yleensä kantokyky saavutetaan jossain vaiheessa, koska lajeilla on luonnostaan
taipumus lisääntyä. Jos esimerkiksi jossain lammikossa on ravintoa 100 kalalle,
lammikon kantokyky on 100 kalapopulaatiolle. Tällä hetkellä ei olla varmoja siitä,
kuinka monta ihmistä maapallo pystyy elättämään mutta on väitetty, että ihmispopulaatio maapallolla olisi jo ylittänyt maapallon kantokyvyn rajan.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Laajasti määriteltynä
kestävä kehitys sisältää kolme toiminnallista ulottuvuutta: ympäristötaloudellisen
eli ekologisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden.
- Ekologisesti kestävän kehityksen perusehtona on luonnon monimuotoisuuden
säilyttäminen ja ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen
maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn.
- Yhteiskunnallisesti oikeudenmukainen kehitys turvaa ihmisille yhdenvertaiset
mahdollisuudet oman hyvinvointinsa luomiseen, perusoikeuksien toteutumiseen
ja elämän perusedellytysten hankkimiseen sekä mahdollisuuden tasa-arvoiseen
osallistumiseen ja vastuunottoon päätöksenteossa omassa maassa ja maailmanyhteisössä.

- Kulttuurinen kestävyys tarkoittaa ihmisen mahdollisuutta henkiseen uudistumiseen ja vapaan toiminnan kehittämiseen, eettisen kasvun sekä kulttuurien
moninaisuuden säilymiseen ja kehittymiseen sukupolvesta toiseen
Kestävä kulutus

Tavaroiden ja palvelujen kulutus, joka vastaa perustarpeiden tyydyttämisestä
ja parantaa elämänlaatua samalla minimoiden luonnonvarojen ja myrkyllisten
aineiden käytön sekä jäte- ja saastepäästöt koko elinkaaren aikana siten, ettei
tulevien sukupolvien tarpeiden tyydytys vaarannu.

Luonnon
monimuotoisuus

Monimuotoisuuskäsite jaetaan yleensä kolmeen luokkaan: eliölajit, geenit ja
ekosysteemit. Kaikissa tapauksissa monimuotoisuuden yhtenä arviointiperusteena on eri tyyppien runsaus. Eliölajeilla lajirunsauden lisäksi tärkeänä kriteerinä
on myös eri lajiryhmien runsaus, esimerkiksi monimuotoisuus on suurempi
alueilla, missä kolmen lintulajin sijasta on kaksi lintulajia ja yksi matelijalaji.
Monimuotoisuutta lisäävät myös lajien suhteelliset yksilömäärät, populaatioiden
ikärakenteet, yhteisössä tapahtuvat muutokset ym.

Luonnonvarat

Luonnon tuotteita tai ilmiöitä, joita ihminen voi hyödyntää raaka-aineena,
energianlähteenä tai muulla tavoin. Luonnonvarat voidaan jakaa toisaalta elollisiin ja elottomiin luonnonvaroihin, toisaalta uusiutuviin ja uusiutumattomiin
luonnonvaroihin.
- Uusiutuvat luonnonvarat ovat luonnonvaroja, joiden määrää niiden käyttö
vähentää, mutta joita muodostuu lisää kohtuullisella nopeudella. Uusiutuvat
luonnonvarat eivät lopu, jos niiden käyttö ei ylitä niiden uusiutumista. Uusiutuvia luonnonvaroja ovat esimerkiksi puu ja muut kasvituotteet, kalat ja riista.
- Uusiutumattomat luonnonvarat ovat luonnonvaroja, jotka käytössä vähenevät, mutta niitä ei muodostu lisää. Uusiutumattomia luonnonvaroja ovat
esimerkiksi fossiiliset polttoaineet (öljy, kivihiili, maakaasu), useat mineraalit ja
maa-ainekset sekä ihmiselle tarjolla oleva elintila (Katso uusiutuvat energialähteet).

Materiaalitehokkuus

Vähemmistä raaka-aineista ja energiasta tuotetaan enemmän palveluita ja hyvinvointia. Materiaalitehokkuuteen kuuluu mm.
- Materiaalin tarpeen vähentäminen tuotteissa ja palveluissa
- Energiantarpeen vähentäminen tuotettaessa tuotteita ja palveluja
- Myrkyllisten materiaalien vähentäminen
- Kierrätys ja tehokas uusioraaka-aineiden käyttö
- Tuotteiden parempi kestävyys
- Palvelun osuuden lisääminen tuotettaessa palveluita ja tavaroita
Vrt. energiatehokkuus

Oppilaitosten
kestävän kehityksen
sertifiointi

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA-säätiö) ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja,
neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin
ja sertifikaatin hakemisen.

Paikallisagenda

Paikallistason (yleensä kunnan) toimintaohjelma kestävän kehityksen toteuttamiseksi sekä prosessi, jossa toimintaohjelma syntyy.

Passiivitalo ja
-rakentaminen

Passiivienergiatalo ei yleisen määritelmän mukaan tarvitse lainkaan lämmitys- eikä jäähdytysenergiaa. Suomen ilmastossa ei vielä
päästä kustannustehokkaasti tasoon, jossa lämmitystä ei tarvita
lainkaan. Passiivitalo tarvitsee lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa
noin 20 kWh/brm² vuodessa ja Pohjois-Suomessa noin 30 kWh/
brm² vuodessa.
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Petra-ympäristöjärjestelmä

Palvelu auttaa kuntaa tai yritystä kehittämään omaa jätehuoltoaan ja vähentämään jätteen määrää. Palvelun laajentaminen Varsinais-Suomen alueelle on
suunnitteilla.

Rehevöityminen

Ravinteikkuuden lisääntymisestä johtuva biologisen tuotannon kasvu vesissä.
Aluksi rehevöityminen johtaa lajien lukumääräsuhteiden muutoksiin. Tyypillinen
ilmiö on kasvillisuuden ja mikrobien lisääntyminen kuten leväkukinta (esimerkiksi
sinilevät). Rehevöityminen voi johtaa vesissä hapen puutteeseen, happikatoon tai
jopa yksittäisen järven kuolemaan.

Uusiutuvat
energialähteet

Aurinko- tuuli, vesi- ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa energiaa. (Bioenergiaa ovat puut, hakkuutähde, metsä- ja sahateollisuuden jätepuu ja jäteliemet, peltokasvit, kasvi- ja eläinperäiset biomassat. Myös
kaatopaikkojen biokaasu on bioenergiaa.)

Vihreä lippu
-ympäristöohjelma

Kouluille ja päiväkodeille suunnattu ympäristöohjelma, jota koordinoi Suomen
Ympäristökasvatuksen Seura. Se on osa kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön
FEEE:n Eco Schools -ohjelmaa. Lipputangossa liehuva vihreä lippu on ympäristöasiat
kaikessa toiminnassaan huomioineen koulun tai päiväkodin tunnus.

Ympäristöjärjestelmä

Toimii yrityksen työkaluna ympäristöasioiden hoidossa sekä vakuuttaa asiakkaat
tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä. Suomessa ympäristöjärjestelmät
yleensä noudattavat EMAS asetuksen tai ISO 14000 -standardisarjan periaatteita.

Ympäristöohjelma

Ohjelma, jossa määritetään tietyt ympäristöpäämäärät ja ympäristövaatimukset
sekä keinot niiden saavuttamiseksi ja noudattamiseksi. Ympäristöohjelmat voivat
olla kansainvälisiä, kansallisia tai organisaatioiden sisäisiä ohjelmia. Kansainväliset
ympäristöohjelmat ovat usein erilaisten ympäristösopimusten mukaisia toimintasuunnitelmia. Vrt. Kestävän kehityksen ohjelma.

Ympäristökansalaisuus

Ympäristövastuullista, aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta: ymmärrystä siitä,
että omilla ajatuksilla ja teoilla on merkitystä. Ympäristökansalaisuutta tukeva
osallistuva ympäristökasvatus tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden oppia
kansalaisuutta oman toimintansa kautta.

Ympäristökuormitus

Tiettyjen ympäristöhaittaa aiheuttavien tekijöiden kokonaismäärää jossakin kohteessa.

Ympäristönlukutaito

Kyky havainnoida ja aistia ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Vrt. ympäristöherkkyys: yksilön kokemusten ja havaintojen pohjalle rakentuva tunnepitoinen
suhde ympäristöön sekä empatia ympäristöä kohtaan, ympäristösuhde.

Ympäristövastuullisuus

Yksilön tai yhteisön pyrkimys toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella
tavalla omien kykyjensä ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ympäristövastuullinen ihminen on esimerkiksi:
- vastuussa muista ihmisistä ja luonnosta
- Huolehtii siitä, että luonnonvaroja ei käytetä liikaa
- Sopeuttaa omat toimintansa ja elämäntapansa luonnon ehtoihin
- Kunnioittaa elämää sen kaikissa muodoissa
- Ymmärtää omien toimintojensa merkityksen

Ympäristövaikutus

Hyödyllinen tai haitallinen muutos luonnossa, joka on kokonaan tai osittain seurausta yksilön tai yhteisön toiminnoista. Ympäristövaikutuksia voivat olla esim. energian kulutuksesta ja tuotannosta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus
ilmaston lämpenemiseen tai sekajätteen tuottamisesta aiheutuva kaatopaikkojen
täyttyminen.

MESSUILLA. Turun
Messuilla syksyllä
2009 Valonian osastolla pääsi kokeilemaan värikkäiden
nappikorujen
tekemistä.

LIITE 2: OHJAAVIA ASIAKIRJOJA
VALTAKUNNALLISIA JA ALUEELLISIA STRATEGIOITA JA OHJELMIA
Pitkän aikavälin Ilmasto- ja energiastrategiassa (2008 Valtioneuvoston hyväksymä) käsitellään ilmastoja energiapoliittisia toimenpiteitä ja asetetaan päästöjen vähentämistavoitteita, uusiutuvan energian
edistämistavoitteita ja energiankäytön tehostamistavoitteita. Yksityiskohtaiset toimenpiteet ulottuvat
vuoteen 2020 ja viitteenomaiset aina vuoteen 2050 asti. Strategian toimeenpanemiseksi käynnistetään
toimeenpano-ohjelmia, joissa määritellään käytännön toimenpiteitä strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kansallinen luonnonvarastrategia – Älykkäästi luonnon voimin (SITRA 2009) kannustaa uudenlaiseen
luonnonvara-ajatteluun, jossa luonnonvaroja ja niiden käyttöä tarkastellaan eri sektoreita laajemmasta
näkökulmasta. Strategian toteuttaminen auttaa toteuttamaan monia muita luonnonvarojen käyttöön
liittyviä tavoitteita. Näitä ovat esimerkiksi ilmasto- ja energiapolitiikan, luonnon monimuotoisuuden
turvaamisen sekä metsäsektorin uudistumisen tavoitteet.
Ehdotus energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiksi (2009, Työ ja elinkeinoministeriön
energiatehokkuustoimikunnan mietintö) sisältää 125 toimenpidettä, joilla voidaan päästä suuriin
energiansäästöihin vuoteen 2020 mennessä. Ehdotukset koskevat yhteiskunnan kaikkia osa-alueita
elinkeinoelämästä yksityiseen kulutukseen. Energian loppukulutus on esitettyjen toimenpiteiden myötä vuonna 2020 noin 11 prosenttia alempi, kuin mitä se olisi ilman näitä toimia. Tavoitteet ovat Pitkän
aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaiset.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan Ilmastopoliittisessa ohjelmassa 2009–2020 sitoudutaan
kansallisiin ja Euroopan unionin yhteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteisiin. Tavoitteiden mukaan Suomen tulee vähentää liikenteen ja muita päästökauppasektoriin kuulumattomia kasvihuonekaasupäästöjä 16 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Toimenpiteinä esitetään mm. henkilöautokannan uudistamista, liikenteen energiatehokkuuden parantamista
sekä viestinnän lisäämistä.
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Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (voimaan
vuonna 2004) koskee haja-asutusalueen asukkaita ja mökkiläisiä.
Suomen Itämeren suojeluohjelman (2002 valtioneuvoston hyväksymä) päätavoitteina ovat mm. rehevöitymisen torjunta, Itämeren käytön aiheuttamien haittojen vähentäminen ja ympäristötietoisuuden
lisääminen.
Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelma (2005 ympäristöministeriön hyväksymä) on laadittu
Itämeren suojeluohjelman toteutumisen edistämiseksi.
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 (2006 valtioneuvoston hyväksymä) painopisteenä on vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen. Keskeisiä vesiensuojeluun ja -hoitoon liittyviä toimia vuoteen
2015 mennessä ovat mm. rehevöittävän kuormituksen vähentäminen, haitallisista aineista aiheutuvan
kuormituksen vähentäminen sekä vesiluonnon suojelu ja vesien monimuotoisuuden turvaaminen.
Itämeren suojelukomission toimintaohjelma vuoteen 2021 tavoitteena on palauttaa Itämeri hyvään
ekologiseen tilaan vuoteen 2021 mennessä. Ohjelma kattaa Itämeren pahimmat ympäristöongelmat:
rehevöitymisen, meriympäristön kemiallisen saastumisen, biodiversiteetin ja luonnonsuojelun sekä merenkulusta aiheutuvat uhat.
Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategia 2006–2014 (2006) luo valtakunnalliset
raamit ja asettaa alue- ja paikallistason yhteistyön kehittämiselle merkittäviä haasteita, esimerkiksi alueellisesti kattavan kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiskeskusverkoston kokoaminen, paikallisen yhteistyön vahvistaminen sekä oman kestävän kehityksen ohjelman laatiminen kaikkiin
koulutusorganisaatioihin.
Opetusministeriön strategia Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2005–2014 (2006) on
kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä 2005–2014 varten.
Strategialla halutaan nostaa kestävä kehitys koulutuspolitiikan tärkeäksi painopisteeksi.
Ympäristö osaksi arkea – Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategian 2010–2016 keskeisiä tavoitteita
ovat ympäristökasvatuksen roolin ja merkityksen vahvistaminen, ympäristökasvatusosaamisen lisääminen sekä toiminnan vakiinnuttaminen molemmissa maakunnissa ja resurssien turvaaminen ympäristökasvatustoiminnalle. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa yhteistyötä ja sitoutumista. Tarkoituksena on, että alueen organisaatiot, kuten koulut, päivähoito, kuntien virastot ja muut tahot ottavat
ympäristökasvatusstrategian osaksi omia toimintaohjelmiaan ja -suunnitelmiaan.
Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi (2006) on kansallinen kestävän kehityksen strategia, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin turvaaminen luonnon kantokyvyn rajoissa. Lähtökohtana on, että strategian keskeiset linjaukset antavat pohjaa hallitus- ja politiikkaohjelmien laadinnalle.
Tavoitteiden aikajänne on vuoteen 2030.
Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa ja ympäristöohjelmassa 2006–2012 (päivitetty ohjelma vuosille
2010–2014) muodostaa näkemyksen ympäristöä koskevista tavoitteista ja niistä keinoista, joilla ne saavutetaan Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on säilyttää ympäristön hyvä tila ja parantaa jo
heikentynyttä ympäristöä. Strategian keskeiset tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet ulottuvat vuoteen
2020. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelman teemat sisältyvät strategian painopisteisiin.
Kompassi tulevaisuuteen. Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma 2030 ja Maakuntaohjelma 2011–
2014 (luonnos 1.3.2010) korostaa mahdollisuuksia hyvään elämään niin ympäristön, ilmaston,
palvelujen, viihtyisyyden kuin työllisyydenkin puolesta. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen.
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LIITE 3: OHJELMAN SUUNNITTELUN TYÖRYHMÄT
VESIENSUOJELU
Jyrki Lammila, Ely-Keskus
Minna Nummelin, Ely-Keskus
Samu Numminen, Pro Saaristomeri
Harri Ekebom, Centrum Balticum
Seija Niskala, Loimaan kaupunki
Jani Kreula, Liedon kunta
Pirkko Paranko, Salon kaupunki
Sinikka Koponen-Laiho, Paimion kaupunki
Tuija Lojander, Raision kaupunki
Marjut Taipaleenmäki, Naantalin kaupunki
Jouni Saario, Kaarinan kaupunki
sihteerinä Katja Holttinen, Valonia
KESTÄVÄ KULUTTAMINEN JA
MATERIAALITEHOKKUUS
Pirjo Siik, Liedon kunta
Päivi Kohvakka, Salon kaupunki
Ilpo Penttinen, Turun amk
Piia Nurmi, Turun amk
Miia Jylhä, Turun Seudun Jätehuolto
Jorma Ojala, Kaarinan kaupunki
Fredrik Klingstedt, Turun kaupunki
Pauliina Lautiainen, Turun kaupunki
Taru Penttilä, Turun amk
Marja Rantanen, Salon kaupunki
sihteerinä Riikka Leskinen, Valonia
ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIANSÄÄSTÖ
Minna Niemelä, Turku Energia
Maria Kukonlehto, Raision kaupunki
Ari Blomroos, Liedon kunta
Janne Rainio, Salon kaupunki
Pasi Tainio, Hinku-kunnat
Antti Kemi, Loimaan kaupunki
Mika Palmroos, Turun kaupunki
Kaisa Leiwo, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi
Timo Oja, Mynämäen kunta
Inkeri Parviainen, Uudenkaupungin kaupunki
Markku Kuusinen, Salon kaupunki
sihteerinä Liisa Harjula, Valonia

LIIKKUMISEN OHJAUS
Sirpa Korte, Turun kaupunki
Jaana Mäkinen, Turun kaupunki
Mikko Laaksonen, Varsinais-Suomen liitto
Niina Jääskeläinen/Petri Antola, Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue
Roope Virta, Salon kaupunki
Raine Ruohonen, Kaarinan kaupunki
sihteerinä Jaana Itälä-Laine/Juuso Pulli, Valonia
YMPÄRISTÖTIETOISUUS JA -KASVATUS
Johanna Aaltonen, Turun yliopiston koulutus- ja
kehittämiskeskus
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Mitä on kestävä kehitys? Entä mikä on Valonian rooli kestävän kehityksen edistäjänä Varsinais-Suomessa? ”Kestäviin valintoihin paikallisin keinoin – VarsinaisSuomen kestävän kehityksen ohjelma 2011–2014” vastaa näihin kysymyksiin sekä
listaa ne tavoitteet ja keinot, joilla Valonia pyrkii edistämään kestävää kehitystä.
Ohjelma on työkalu, joka tukee ja täydentää kuntien kestävän kehityksen työtä.
Se on luonteeltaan toimeenpano-ohjelma, jonka tarkoituksena on toteuttaa sekä
valtion että alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita.
Ohjelman painopistealueita vuosille 2011–2014 ovat energia- ja materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus.
Ohjelmassa korostetaan uusien toimintatapojen kehittämistä ja kestävien valintojen merkitystä. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat konkreettisia ja keskittyvät toimintojen muutoksiin. Keskeistä on osallistuminen ja yhdessä tekeminen.

