
Porvoon kaupunki – Borgå stad  
 
Kaupunkistrategia vuosille 2022–2025, kaupunginvaltuuston käsittely 25.5.2022. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä kaupunkistrategian vuosille 2022–2025. 
 

Äänestystulokset: kaupunginhallituksen esitys – esitys 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysten jälkeen seuraavat esitykset: 

 

Äänestys 6. SILTAKORPI / PUROMIES 

Sivulla 14 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." 

Äänestystulos: 22-29 

Äänestys 7. SERVIN / LANKIA 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että sivulle 9 lisätään lause: ” Porvoon lumo- ja 
pitovoima tulee huomioida kaupungin kasvaessa. 

Äänestystulos: 18-33 

 

Kaupunginvaltuusto äänesti lisäksi esityksistä, joita ei hyväksytty: 

 

Äänestys 1. MATTSSON / SILTAKORPI 

Sivu 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." 
 

Äänestystulos: 27-24 

 

Äänestys 2. MATTSSON / LANKIA 

Sivu 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." 



 
Äänestystulos: 28-23 

 

Äänestys 3. METSOLA / LANKIA 

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."  

Äänestystulos: 30-21 

 

Äänestys 4. METSOLA / LANKIA 

Sivulle 11, vaivaton arki, lisäys: "Lapsiperheiden ja ikäihmisten sujuvaa arkea edistetään ja 
kehitetään erilaisilla pysäköinnin käytänteillä."  

Äänestystulos: 33-18 

 

Äänestys 5. METSOLA / LANKIA 

Sivulle 14: "Uudessa organisaatiossa on erityistä huomiota kiinnitettävä kunkin yksikön 
tavoiteasetantaan ja määriteltävä seurannan mittarit ja näiden säännöllinen seuranta. Mittareilla on 
ohjaava merkitys toiminnassa."  

Äänestystulos: 30-21 

 

Äänestys 8. LANKIA / RIIKONEN 

Sivu 14. Ilmastoviisaat yritykset ja asukkaat 
Ensimmäisen virkkeen jälkeen uusi lause. Kaupungin hankintojen kilpailutukset ovat 
houkuttelevia lähialueen yrityksille. 

Äänestystulos: 28-23 

 

Äänestys 9. KORPI / KARLSSON 

S.10 Tasapainoinen talous 

Lisätään toisen kappaleen toisen lauseen perään uusi lause: ”Keskeiset palvelut, kuten 
varhaiskasvatus, tuotetaan pääosin kaupungin omana toimintana.” 

Äänestystulos: 28-22 

 
Äänestys 10.  LUND / SÖDERBERG 

Kaupunkielämän sykettä, vetovoimainen kaupunkikeskusta, sivu 13. 
Poistetaan lause: ”Mahdollistamme kaupungin keskustan laajentumisen Kuninkaanportin 
suuntaan toteuttamalla Porvoon Puistokadun." 



Äänestystulos: 38-13 

Äänestys 11. SERVIN / TAULO 

Ilmastotekojen kaupunki: ilmastotekojen kaupunki poistetaan strategisista tavoitteista, eli 
sivu 14 poistetaan kokonaisuudessaan. Strategiaan riittää kolme kärkitavoitetta, paras 
arkenakin, suosituin kotikaupunki ja kaupunkielämän sykettä.  

Äänestystulos: 47-3 

Äänestys 12. TAULO / PAULOAHO  

Sivulle 10, tasapainoinen talous, lisätään lause ensimmäisen kappaleen loppuun "Kaupungin 
tulisi välttää lainan ottoa." 

Äänestystulos: 46-5 

 

Äänestys 13. TAULO / PAULOAHO  

Sivulle 11, paras arkenakin, vahva kaupunki, lause "Kehitämme kaupunkikonsernin työnjakoa, 
johtamiskäytäntöjä ja toimintakulttuuria." muutetaan "Kehitämme kaupunkikonsernin kaikkia 
toimintoja ja toimintakulttuuria." 

43-8 

 

Äänestys 14. TAULO / SERVIN 

Sivulle 14, 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. 

45-6 

Äänestys 15. PAULOAHO / TAULO 

Sivulle 10, tasapainoinen talous, lisätään "Kaupungin viranhaltijajohdon tulee välittömästi ja 
määrätietoisesti aloittaa organisaation sopeuttamistoimet uuteen toimintamalliin." 

Äänestystulos: 44-7 

 

Äänestys 16. PAULOAHO / TAULO 

Sivu 14, tekstiin lisätään, että ilmastonmuutokseen vähentämiseen tähtäävät toimien tulee 
olla konkreettisia eivätkä ne saa lisätä kaupunkilaisten kuluja tai haitata normaalia elämää, 
niiden vaikutukset ja tekojen kustannukset tulee ilmaista selkeästi. 

Äänestystulos: 45-6 

 


