
Porvoon kaupunki – Borgå stad  
 

Kaupunkistrategialuonnoksen käsittely kaupunginhallituksessa 16.5.2022 
 
Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 
kaupunkistrategian vuosille 2022–2025.  
 
Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavat lisäyksen esitykseensä: 
 

• Sivu 9, kestävä kasvu, lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun uusi lause: ”Keskeisten alueiden 
osayleiskaavan valmistuttua käynnistämme kylärakenneohjelman päivittämisen”.  

 
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen: 
 

• Kansi, strategian nimi: “Unelmien Porvoo - Kasvun kaupunki” muutetaan muotoon “Unelmien 
Porvoo - Mahdollisuuksien kaupunki”. 

• Sivu 3, viimeisen kuvan alla oleva teksti muutetaan muotoon ”Sijaintietu. Pääkaupunkiseudun ja 
lentokentän kyljessä sekä Itä-Uudenmaan veturina.” 

• Sivu 6, sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja itärata, viimeinen lause ensimmäisessä kappaleessa 
muutetaan muotoon: ”parantamalla sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä niin kaupungin sisällä kuin 
pääkaupunkiin kohdistuen.” 

• Sivu 9, Menestyvät yritykset: kappaleen loppuun lisätään lause: ”Nykyinen 90 prosentin 
työpaikkaomavaraisuus on pidettävä jatkossakin yhtenä kilpailuetuna.” 

• Sivu 10, tasapainoinen talous, toisen kappaleen ensimmäinen lause muotoon: ”Tulo- ja 
kiinteistöveroprosentit pidetään kilpailukykyisellä tasolla suhteessa pääkaupunkiseutuun ja sen 
ympäryskuntiin.” 

• Sivu 11, vaivaton ja sujuva arki, toisen kappaleen loppuun lisätään lause: “Kaupungin sisäistä 
joukkoliikennettä uudistetaan palvelemaan paremmin asukkaiden tarpeita." 

• Sivu 11, oppimisen ja kasvamisen kaupunki, kappaleen toisen lauseen jälkeen lisätään lause: 
”Keskusta-alueen ulkopuolella panostamme ensisijaisesti sivistyskeskuksiin, jotka kokoavat yhteen 
useampia sivistyksellisiä toimintoja (kuten eri kieliryhmien koulut, kirjasto, varhaiskasvatus). 

• Sivu 11, vahva kaupunki: ”Rakennamme myös uusia yhteistyömalleja muiden kuntien, valtion ja 
hyvinvointialueiden kanssa edistääksemme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä” muutetaan 
muotoon: ”Rakennamme myös uusia yhteistyömalleja muiden kuntien, valtion, hyvin-
vointialueiden ja kolmannen sektorin kanssa edistääksemme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä”. 

• Sivu 12, vetovoimainen kaupunkikeskusta. Poistetaan kappaleen ensimmäinen lause ”Tuomme 
lisää ”kaupunkia” Porvooseen. 

• Sivu 12, vetovoimainen kaupunkikeskusta: lause “Noin kahden kilometrin säteelle Porvoon torilta 
syntyy mahdollisuus rakentaa koteja noin 5000 uudelle porvoolaiselle vuoteen 2030 mennessä” 
muutetaan muotoon ”Porvoon keskusta-alueelle ja sen läheisyyteen syntyy mahdollisuus rakentaa 
koteja noin 5000 uudelle porvoolaiselle vuoteen 2030 mennessä”. 

• Sivu 12, vetovoimainen kaupunkikeskusta, kappaleen loppuun lisätään lause: ”Kaupunkikeskustassa 
olevat tyhjät tontit saadaan rakentumaan ja kaupunkikuvaa kehitetään siistimmäksi ja 
viihtyisämmäksi.”    

• Sivu 12, täydennetään ja muotoillaan virkettä: ”Laaja vuorovaikutus, osallisuuden vahvistaminen, 
avoin ja saavutettava viestintä sekä suunnitelmallinen markkinointi vahvistavat myös Porvoon 
vetovoimaa ja brändiä.” 

• Sivu 13, hiilineutraali kaupunki, kappaleen loppuun lisätään lause: ”Kiinnitämme huomiota 
vesistöjen sekä rantojen kestävää ja monipuolista virkistyskäyttöä edistäviin toimiin.” 

• Sivu 13, hiilineutraali kaupunki, kappaleen loppuun lisätään lause: ”Ilmastotoimia tehdään 
sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.” 



• Sivu 13, Nea Hjeltin esitys, hiilineutraali kaupunki, viimeinen lause muutetaan muotoon 
“Suojelemme vesistöjä sekä vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä 
myös osana rakennettua ympäristöä”. Käsittelyn aikana Nea Hjeltin esitys voitti ensin Tuuli 
Hirvilammen esityksen äänin 9-4 (äänestys 12). Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi 
yksimielisesti Nea Hjeltin esityksen (äänestys 13). Tuuli Hirvilammi esitti, että sivulla 13 virke 
”Suojelemme vesistöjä sekä vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä” 
muutetaan muotoon: ”Suojelemme vesistöjä, soita ja metsiä. Vaalimme luonnon 
monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä myös osana rakennettua ympäristöä.” 

 
Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysten jälkeen seuraavat esitykset: 
 

• Nea Hjeltin esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 7-6 (äänestys 6). Nea 
Hjelt esitti, että sivulta 10, tasapainoinen talous, poistetaan seuraava osa lauseesta: ”mikä 
tarkoittaa kaupungin investointien priorisoimista yhteensä noin 100 miljoonan euron tasolle 
vuosina 2022–2025.” 

• Matti Valastin esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 8-5 (äänestys 7). Matti 
Valasti esitti, että sivulta 10, tasapainoinen talous, ensimmäisen kappaleen viimeinen lause 
muutetaan: ”Kaupungin lainakanta säilyy kuntien keskiarvon alapuolella, ja taloudellisesti hyvinä 
vuosina pyritään alentamaan lainakantaa tai vaihtoehtoisesti panostetaan enemmän 
investointeihin.” 

• Anette Karlssonin esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 7-6 (äänestys 9). 
Anette Karlsson esitti, että sivulle 11 vaivaton ja sujuva arki, lisätään toisen kappaleen loppuun uusi 
lause: ”Panostamme erityisesti suurimpien asuinlähiöiden kehittäm iseen ja niiden palveluiden 
turvaamiseen.” 

• Anette Karlssonin esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 7-6 (äänestys 11). 
Anette Karlsson esitti, että sivulle 12, aito vuoropuhelu ja laaja vuorovaikutus, toisen kappaleen 
loppuun lisätään lause ”Viestinnässä huomioidaan kaksikielisyyden lisäksi myös selkokielisyys.” 

 
Kaupunginhallitus äänesti lisäksi esityksistä, joita ei hyväksytty: 
 

• Johan Söderbergin esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 5-8 (äänestys 1). 
Söderbergin esitys sivulle 7, ensimmäisen kappaleen toinen lause: ”Pitkän tähtäimen tavoitteena 
on, että kaupungin väkiluku kasvaa keskimäärin noin prosentin vuodessa, vuoteen 2050 mennessä 
noin 70 000 asukkaaseen." muutetaan muotoon ”Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaupungin 
väkiluku kasvaa keskimäärin noin 0,5 - 1 % vuodessa, vuoteen 2050 mennessä noin 60 000 - 70 000 
asukkaaseen." 

• Kevin Servinin esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 4-9 (äänestys 2). 
Servinin esitys: sivulle 9 lisätään teksti: ”Kasvu ja tiivistäminen tulee tehdä siten, että ne eivät tuhoa 
Porvoon lumo- ja vetovoimaa.” 

• Elin Blomqvist-Valtosen esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 6-7 
(äänestys 3). Blomqvist-Valtosen esitys: sivulle 9, suosituin kotikaupunki, kestävä kasvu, toinen 
kappale ”Kasvua ei tavoitella kestävän kehityksen, ilmastotyön tai luonnon monimuotoisuuden 
kustannuksella. Varmistamme, että kaupungin palvelut kehittyvät kasvun tahdissa." muutetaan 
muotoon: ”Emme kuitenkaan tavoittele väkiluvun kasvua monipuolisen ja saavutettavan palvelun, 
kaupungin viihtyisyyden tai kestävän kehityksen kustannuksella. Varmistamme, että kaupungin 
palvelut kehittyvät kasvun tahdissa." 

• Nea Hjeltin esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 5-8 (äänestys 4). Hjeltin 
esitys sivulle 9, osaajien kaupunki, lisäys: ”Kaupungin uusi organisaatio antaa mahdollisuuksia 
toimintojen uudelleen priorisointiin, mutta ei saa lisätä käyttömenoja. Varmistettava kaupungin 
toiminta ja imago luotettavana työnantajana, kun henkilöstöä eläköityy merkittävästi ja osaavasta 
työvoimasta on pulaa.” 



• Anette Karlssonin esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 4-9 (äänestys 5). 
Karlssonin esitys sivulle 10, tasapainoinen talous, lisätään toisen kappaleen toisen lauseen perään 
uusi lause: ”Keskeiset palvelut, kuten varhaiskasvatus, tuotetaan pääosin kaupungin omana 
toimintana.” 

• Nea Hjeltin esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 4-9 (äänestys 8). Hjeltin 
esitys sivulle 11, vaivaton arki: ”Lapsiperheiden ja ikäihmisten sujuvaa arkea edistetään ja 
kehitetään erilaisilla pysäköinnin käytänteillä.” 

• Bodil Lundin esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 3-10 (äänestys 10). 
Bodil Lundin esitys sivulle 12, kaupunkielämän sykettä, vetovoimainen kaupunkikeskusta, 
poistetaan lause: ”Mahdollistamme kaupungin keskustan laajentumisen Kuninkaanportin suuntaan 
toteuttamalla Porvoon Puistokadun." Johan Söderberg, Bodil Lund ja Johnny Holmström jättivät 
seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Strategiassa ei tulisi ottaa kantaa yksittäisen kadun 
rakentamiseen eikä myöskään päättää keskeisten alueiden osayleiskaavan rakennemalleista ennen 
kaavaprosessin ratkaisua.” 

• Nea Hjeltin esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 5-8 (äänestys 14). 
Hjeltin esitys sivulle 14: ”Uudessa organisaatiossa on erityistä huomiota kiinnitettävä kunkin 
yksikön tavoiteasetantaan ja määriteltävä seurannan mittarit ja näiden säännöllinen seuranta. 
Mittareilla on ohjaava merkitys toiminnassa.” 

 
Seuraavia esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat: 
 

• Kevin Servinin esitys sivulle 5, lause ”Koronakriisin kielteiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti 
niihin lapsiin, nuoriin, perheisiin ja asukkaisiin, jotka ovat olleet jo ennestään heikoimmassa 
asemassa.” muutetaan ”Koronakriisin kielteiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti niihin lapsiin,  
nuoriin, perheisiin ja kaupunkilaisiin, jotka ovat olleet jo ennestään heikoimmassa asemassa.” 

• Kevin Servinin esitys, ilmastotekojen kaupunki: ilmastotekojen kaupunki poistetaan strategisista 
tavoitteista, eli sivu 13 poistetaan kokonaisuudessaan. Strategiaan riittää kolme kärkitavoitetta, 
paras arkenakin, suosituin kotikaupunki ja kaupunkielämän sykettä.  

• Kevin Servinin esitys sivulle 10, tasapainoinen talous, lisätään lause ensimmäisen kappaleen 
loppuun ”Kaupungin tulisi välttää lainan ottoa.” ja ”Veroja ei pidä korottaa toimintojensa 
kasvattamisessa.” 

• Kevin Servinin esitys sivulle 10, tasapainoinen talous, lisätään ”Kaupungin johdon tulee välittömästi 
ja määrätietoisesti aloittaa organisaation sopeuttamistoimet uuteen toimintamalliin.” 

• Kevin Servinin esitys sivulle 11, paras arkenakin, vahva kaupunki, lause ”Kehitämme 
kaupunkikonsernin työnjakoa, johtamiskäytäntöjä ja toimintakulttuuria.” muutetaan ”Kehitämme 
kaupunkikonsernin kaikkia toimintoja ja toimintakulttuuria.” 

• Kevin Servinin esitys sivulle 12, vetovoimainen kaupunkikeskusta, lause lisätään loppuun ”Suojeltua 
rakennuskantaa tulee uudistaa aktiivisesti.” 

• Kevin Servinin esitys sivulle 13, tekstiin lisätään, että ilmastonmuutokseen tähtäävät toimien tulee 
olla konkreettisia eivät ne saa lisätä kaupunkilaisten kuluja tai haitata normaalia elämää, 
vaikutukset ja tekojen kustannukset tulee ilmaista selkeästi. 

• Kevin Servinin esitys sivulle 13, hiilineutraali kaupunki, lause ”Porvoon kaupunki tavoittelee 
hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä” muutetaan ”Porvoon kaupunki tavoittelee 
hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon myös taloudellisen kykynsä toteuttaa 
tämän.” 


