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UUSI PÄIVÄ

Mielenterveyden ongelmat 
ovat korkeakouluopiskelijoil-
la yleisimpiä opiskelukykyyn 
vaikuttavia terveysongelmia. 
Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiön terveystutki-
muksen mukaan joka kolmas 
korkeakouluopiskelija kärsii 
psyykkisistä vaikeuksista. Ei 
siis ole ihme, että mielenter-
veydestä puhutaan mediassa 
nyt paljon. Kuitenkin, kun 
puhutaan mielenterveyson-
gelmien ennaltaehkäisystä, 
keskitytään vain yhteen asi-
aan – yksilöön.

Mediassa mielenterveystyön 
ammattilaiset nostavat usein 
mielenterveysongelmien en-
naltaehkäisyn keinoiksi sel-
laisia asioita kuin riittävä 
uni, liikunta, säännöllinen 
syöminen, sosiaalisten suh-
teiden ylläpito, armollisuus 
itseä kohtaan ja stressinhal-
linta. Puhutaan siis tavoista, 
joilla yksilö voi paremmin 
huolehtia omasta mielenter-
veydestään. Samalla opinnot 
pitäisi saattaa loppuun yhä 
nopeammin ja työelämässä 
olla yhä tehokkaampi. Yhteis-
kunnan vaatimusten kiristy-
essä tuntuu nurinkuriselta 
ennaltaehkäistä opiskelijoi-
den mielenterveysongelmia 

vaatimalla meitä huolehti-
maan itsestämme vielä vähän 
paremmin.

Moni korkeakouluopiskelija 
tunnistaa syyllisyyden tun-
teen, joka kumpuaa koulu-
töistä, joita ei pitäisi enää 
lykätä, siitä kun ei käynyt 
salilla, vaikka piti, tai siitä 
kun lähtikin baariin, vaikka 
ei olisi pitänyt. Syyllisyyden, 
joka kumpuaa siitä kun ei ole 
tarpeeksi nopea, tehokas ja 
hyvä.

Ennaltaehkäisykeskusteluis-
sa puhutaan melko harvoin 
opiskelijoihin kohdistuvis-

ta stressitekijöistä, vaikka 
YTHS:n terveystutkimuk-
sessa opiskelijoiden ylei-
sin psyykkinen ongelma on 
jatkuva ylirasituksen koke-
minen. Lisäksi mielenter-
veysongelmat näyttävät li-
sääntyneen samaan aikaan 
opintorahan heikentymisen, 
tukikuukausien rajaamisen 
ja tutkinnon suoritusaikojen 
tiukentamisen kanssa.

Kun ammattilaiset tarjoavat 
mielenterveysongelmien en-
naltaehkäisyksi parempaa it-
sestä huolehtimista, rakentuu 
sellainen mielikuva, että mie-
lenterveyden järkkyminen 

on itsestään huolehtimises-
sa epäonnistumista – toisin 
sanoen, ihmisen omaa syytä. 
Siksi epäilemättä hyvää tar-
koittavat neuvot unesta, ruo-
asta ja muista elämäntavoista 
tuntuvat mielenterveytensä 
kanssa kamppailevasta opis-
kelijasta alentuvilta ja syyl-
listäviltä. 

Mielenterveystyön ammat-
tilaisilla on valtavasti valtaa 
vaikuttaa käsityksiin mielen-
terveysongelmista, sillä juu-
ri ammattilaisille annetaan 
mediassa tilaa. Ikävä kyllä 
mielenterveyskuntoutujat ei-
vät itse saa samanlaista näky-

vyyttä. Virheellisiä käsityksiä 
mielenterveysongelmista ih-
misen omana epäonnistumi-
sena on koitettu purkaa iät 
ja ajat. Mikäli mielenterveys-
kuntoutujat saisivat omat 
ajatuksensa ennaltaehkäisys-
tä kuuluviin, tulisi selväksi, 
että mielenterveysongelmat 
eivät ole ihmisen oma vika. 

Se, että mielenterveyden yh-
teiskunnallisesta ulottuvuu-
desta puhutaan niin vähän, 
ilmentää sitä yksilökeskeistä 
kuvaa ihmisestä ja maailmas-
ta, joka yhteiskunnassa ny-
kyään tuntuu olevan vallalla. 
Siis sitä samaa kuvaa, jossa 
työttömyys johtuu yksilön 
aktiivisuuden puutteesta, ei-
kä työpaikkojen puutteesta, 
maailmanlaajuinen eriarvoi-
suus ihmisten ahneudesta, 
eikä kapitalismista, ja jossa 
ilmastonmuutos pysäytetään 
kiinnittämällä huomiota hen-
kilökohtaisiin elämäntapoi-
hin, eikä esimerkiksi muutta-
malla energiainfrastruktuuria.

Yhteiskuntaa ei pidä ajatella 
muuttumattomana luonnon-
voimana, johon ihmisen tulee 
vain sopeutua. Yhteiskunta 
tulee muokata ihmiselle sopi-
vaksi.

Nopeampi, 
tehokkaampi, 

parempi

Arttu Minkkinen - Turun Vasemmistonuorten hallituksen jäsen
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Hyvä työelämä pitää sisällään työtä, 
oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja 
vapaa-aikaa. Työelämän ohella moni 
muukin asia liittyy hyvään elämään, 
ja nämä kaikki yhdessä takaavat ihmi-
selle tasapainoisen elämän. Ay-liik-
keen toiminnan ydin on työpaikoilla, 
joilla työehtosopimukset ja muut työ-
elämän pelisäännöt muuttuvat 

todelliseksi elämäksi ja ihmisen ar-
jeksi.
Ammattiyhdistysliike on aina ollut 
jäsentensä edunvalvoja, neuvotte-
lija ja merkittävä yhteiskuntavai-
kuttaja. Nämä perustehtävät eivät 
ole muuttuneet miksikään vuosi-
kymmenten saatossa, itse asiassa 
ay-liikettä tarvitaan enemmän kuin 

koskaan.

Yleinen ilmapiiri on tällä 
hetkellä hyvin haasteellinen 
ammattiyhdistysl i ikkeitä 

kohtaan.
Oikeistoryhmien polii-
tikot ovat ottaneet elä-
mäntehtäväkseen pyrki-
myksen heikentää työ-
elämän pelisääntöjä; 
yleissitovuutta pidetään 
pahana ja paikallista so-
pimista halutaan lisätä. 

Yleissitovuus on kui-
tenkin paras 

tapa turvata työntekijöiden minimi-
toimeentulo. Ammattiyhdistysliik-
keen lähtökohta on, että työstä saa-
dulla palkalla pitää tulla toimeen. 
Yleissitovuus ei ole mikään ay-liik-
keen keksimä sopimus, vaan se sää-
dettiin jo vuonna 1970. Yleissitova 
työehtosopimus parantaa ennustet-
tavuutta ja ehkäisee epätervettä kil-
pailua.

Ammattiliitoilla ei ole reilua, paikal-
lista sopimista vastaan yhtään mi-
tään. Se on työpaikkojen arkipäivää, 
sillä urakoista ja pekkasvapaista so-
vitaan, työaikaa siirretään jne. Em-
me vastusta työelämän joustavuutta 
mutta yksipuoliseen saneluun emme 
suostu nyt emmekä tulevaisuudessa.

Paikalliselle sopimiselle tulee olla 
yhteisesti hyväksytyt raamit ja pe-
lisäännöt. Lisäksi nämä asiat sopii 
järjestäytyneiden työntekijöiden 
valitsema luottamusmies. Yleisesti 
kattava luottamusmiesjärjestelmä on 
paras tae sille, että työntekijöiden oi-
keudet työpaikoilla toteutuvat.

Osalle yrittäjistä työehtosopimusten  
ja valmiiden pelisääntöjen olemassa-
olo helpottaa työllistämistä, eivätkä 
he haikaile paikallisen sopimisen pe-
rään.

Uskallan väittää, että ilman vahvaa 
ammattiyhdistysliikettä ja sen jäse-
nistöä ei työstä maksettaisi ylityö-
korvauksia eikä lomarahaa, ei palkkaa 
sairausajalta, eikä olisi irtisanomis-
suojaa. Nämä kaikki ovat nimenomaan 
ay-liikkeen saavutuksia ja ne on saa-
tu aikaan sitkeällä ja pitkäjänteisellä 
työllä jäsenistön hyvinvoinnin eteen.

Yleissitovuus, työehtosopimus ja elä-
vänä eläkkeelle.  Siinä fiksun työelä-
män kolme peruskiveä.
Rakennetaan ammattiyhdistysliikkei-
nä fiksumpaa tekemistä, niin pääs-
tään terveenä eläkkeelle.

Ammattiyhdistysliikkeet ovat vahvoja 
neuvottelijoita ja yhteiskuntavaikut-
tajia, kone ei yski ja rivit ovat kunnos-
sa. Nyt on työväenpuolueiden aika ot-
taa koppi, ennen kuin on myöhäistä.

Eduskuntavaaleissa valtakunnalli-
nen tulos toi vihdoin vasemmistolle 
kaivatun vaalivoiton. Varsinais-
Suomessa voimme iloita Li An-
derssonin häkellyttävän suuresta 
äänisaaliista ja siitä, että piirimme 
edustajat ovat niin monipuolisia 
poliittisia osaajia. Kaksien vaalien 
kevät koettelee suomalaisten kun-
toa, mutta europarlamenttivaalien 
kampanjoita käynnisteltiin jo heti 
ääntenlaskun jälkeen. Tässä lehdes-
sä Turun Vasemmistoliiton puheen-
johtaja Jaakko Lindfors kirjoittaa 
EU-alueen työlainsäädännön yhte-
näistämistarpeesta ja vasemmiston 
keskeisestä tavoitteesta säätää laki, 
joka takaisi sen, että työstä saadulla 
palkalla voi tulla toimeen. 

Vappu on työn ja opiskelijoiden 
juhla, mutta tämän päivän Suomes-
sa sen paremmin opiskelijoilla kuin 
työläisilläkään ei juuri ole varaa 
juhlia. Edellisen hallituksen leikka-
uspolitiikka tuntuu kaikkien kukka-
rossa, mutta niin kuin vasemmisto 
on toistuvasti painottanut, leikka-
ukset ovat kohdistuneet kovimmin 
jo valmiiksi heikommassa asemassa 
oleviin ihmisiin, kuten  pienituloi-
siin perheisiin ja opiskelijoihin. 

Kansijutussa Arttu Minkkinen kir-
joittaa opiskelijoiden mielenterve-
ystilanteen kehittymisestä, joka on 
ollut jo pidempään huolestuttava. 
Opiskelijoiden lisääntyneen palvelu-
tarpeen ja kiristyneen korkeakoulu-

politiikan yhteyttä ei mielestäni voi 
ohittaa. Pidän epätodennäköisenä, 
että suuntaa saadaan muutettua 
niin kauan, kun yhteiskunnassa 
vallitseva eetos korostaa yksilön 
vastuuta oman onnensa seppänä, 
eikä toimivien turvaverkkojen osaa 
tunnusteta.

Vaaleissa äänestettiin hyvinvointiyh-
teiskunnan kehittämisen ja radi-
kaalin ilmastopolitiikan puolesta. 
Tällä hetkellä vasemmistolaisuuteen 
erottamattomasti kuuluvaa solidaa-
risuutta todella tarvitaan, jotta koko 
maailman tulevaisuutta uhkaava 
ilmaston lämpeneminen saadaan 
pysäytettyä ja maapallon hupenevat 
resurssit riittämään kaikille. Riippu-

matta siitä, mitkä puolueet istuvat 
tulevan neljävuotiskauden hallituk-
sessa, meidän vasemmistolaisten 
on jaksettava jatkaa kamppailua sen 
maailman puolesta, joka on reilu 
kaikille, ei vain harvoille.

Vaalit, Vappu, Vaalit

ammattiyhdistysaktiiVi ja työVäeNpuolue

Markku Rintala

Pääkirjoitus
Laura Tättilä - Uuden Päivän päätoimittaja

Markku Rintala

• Vasemmistoliiton Turun alueen rakennusalan yhdistyksen 
puheenjohtaja

• Rakennusalan työttömyyskassan hallituksen jäsen
• Rakennusliitto Turun aluejärjestön puheenjohtaja
• Turun kaupunginvaltuuston varajäsen
• Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunnan jäsen
• Raudoittaja

 Julkaisija: Turun Vasemmistoliitto - Päätoimittaja: Laura Tättilä - Vastaava päätoimittaja: Jaakko Lindfors (turunvasemmistoliitto@outlook.com)
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Kantelu tietojen salaamisesta
 
Jätin 1.4.2019 kantelun eduskun-
nan oikeusasiamiehelle Turun hy-
vinvointitoimialan toimialajohtaja 
Riitta Liuksan toiminnasta Turun 
kaupunginhallituksessa 11.3. Kun 
pyysin kokouksessa julkisia tietoja 
aluehallintovirastossa vireillä ole-
vista valvonta- ja kanteluasioista 
Turun vanhuspalveluissa, toimiala-
johtaja kieltäytyi antamasta näitä 
tietoja.
 
Kaupunginhallituksen kokouksen 
jälkeen sain toimialajohtajan salaa-
mat tiedot pyytämällä aluehallinto-
virastosta. Aluehallintoviraston mu-
kaan tiedot yksiköiden nimistä on 
julkisia. 
 
Toimialajohtaja ei ole missään 

vaiheessa vedonnut mihinkään oi-
keudellisiin perusteisiin olla anta-
matta tietoja kaupunginhallituksen 
kokouksessa. Suomen perustuslain 
mukaan julkisen vallan käytön tulee 
kuitenkin aina perustua lakiin.
 
Kun huomioidaan toimialajohtajan 
asema, kyseessä olevien asioiden yh-
teiskunnallinen painoarvo ja julki-
seen tietoon ja avoimuuteen perus-
tuvan demokraattisen päätöksente-
on turvaaminen, ei toimialajohtaja 
mielestäni ole noudattanut asiassa 
virkavelvollisuuttaan ja asian käsit-
telyn edellyttämää huolellisuutta. 
Toimialajohtajan toiminta on siksi 
mielestäni lainvastaista.

 

paraNNukset työhöN ja toimeeNtulooN koko eurooppaaN

Jaakko Lindfors, 31, on ehdolla europarlamenttiin. Eu-
roparlamenttivaalit käydään sunnuntaina 26.5.2019. 
Ennakkoäänestys on käynnissä kotimaassa 15.-21.5.
 
Lindfors on Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja 
ja Turun opettajien ammattiyhdistyksen varapuheen-
johtaja. Työkseen Lindfors opettaa ruotsinkielises-
sä lukiossa historiaa, yhteiskuntaoppia, filosofiaa ja 
elämänkatsomustietoa. Päätyönsä ohella Lindfors on 
toiminut opettajankouluttajana suomen- ja ruotsin-
kielisessä yliopistossa. Lindfors on myös kirjoittanut 
perusopetuksen oppikirjoja. Ennen opettajanuraansa 
Lindfors on työskennellyt sinfoniaorkesterimuusik-
kona useissa suomalaisissa kaupunginorkestereissa.
 
Koulutukseltaan Lindfors on filosofian maisteri ja 
musiikin maisteri. Tällä hetkellä Lindfors kirjoittaa 
väitöskirjaa Åbo Akademissa siitä, miten tulevaisuu-
den koulua muovataan koulutuspolitiikan vaikuttaji-
en monimutkaisissa verkostoissa.

 

Jaakko Lindfors

HidasteleeKo KoKoomuslainen KaupunginjoHto 
taHallaan sisäistä selvitystä?
 
7.1.2019 Turun kaupunginhallitus 
päätti esityksestäni äänin 8–5, 1 tyhjä, 
että entisen kiinteistötoimialan toimi-
alajohtaja Jouko Turton menettelystä 
Turun kaupunginteatterin remonttia 
koskevassa asiassa käynnistetään si-
säinen selvitys. Selvitys tuodaan kau-
punginhallituksen käsittelyyn, minkä 
perusteella arvioidaan, onko tarve 
aloittaa muita virkamiesoikeudellisia 
toimia.
 
Tätä selvitystä ei kuitenkaan ole huh-
tikuun puoleenväliin mennessä näky-
nyt eikä kuulunut. Kaupunginhallituk-
sen kokouksessa 8.4. vaadin selvitystä 
tuotavaksi ripeästi päätöksentekoon, 
mutta en saanut kokouksessa edes 

vastausta siihen, milloin asiaan tartu-
taan.
 
Asiat ovat usein juuri sitä, miltä ne 
näyttävät. Tällä kertaa asia näyttää 
siltä, että kokoomus halusi siirtää 
itselleen kiusallisen asian käsitte-
lyn kokonaan eduskuntavaalien jäl-
keiseen aikaan. Asia näyttää kokoo-
muksen vaalituloksen suojelulta, jota 
näyttää toteuttavan kokoomuslainen 
kaupunginjohto. 
 
Onko hidastelu päätöksenteossa il-
man mitään perusteluja sitten yleisen 
ja kuntalaisten edun mukaista toi-
mintaa? Minä väitän, että ei todella-
kaan.

Jaakko Lindfors

Seuraavalla europarlamenttikau-
della on parannettava työelämää 
ja toimeentuloa koko Euroopassa. 
Yleissitovat työehtosopimukset ovat 
peruskallio, joiden tueksi tarvitaan 
yleiseurooppalaiset minimitasot työ-
ehtoihin, toimeentuloon ja yritysvero-
tukseen.
 
Työstä on aina saatava työehtosopi-
musten mukainen korvaus, jolla tulee 
toimeen. Siksi alipalkkaus eli palkko-
jen polkeminen alle työehtosopimus-
ten on kriminalisoitava koko EU:n 
alueella. Alipalkkausta esiintyy muun 
muassa Turussa telakka-alueella. Te-
lakka-alueen työntekijöistä yli puolet 
on ulkomaisia, joille osa alihankki-
joista maksaa vain noin kolmen euron 
tuntipalkkoja töistä, joista suomalais-

ten työehtosopimusten mukaan pitäisi 
saada vähintään 12 euroa tunnilta.
 
Alipalkkausta harjoittavia työnantajia 
on teollisuudessa sekä hoiva-, ravinto-
la- ja rakennusalalla. Suomessa on jo-
pa yksittäisiä työpaikkoja, joissa ilme-
nee ihmiskaupan kaltaisia olosuhteita, 
kuten omistajien harjoittamaa pakot-
tamista tai uhkailua. Tämän ei pitäisi 
missään olosuhteissa olla mahdollista.
 
Alipalkkauksen kieltämisen ohella 
tarvitaan yleiseurooppalaiset mini-
mitasot työehtoihin, palkkoihin ja 
sosiaaliturvaan. Sitovien minimitaso-
jen myötä työehtoja, palkkoja ja toi-
meentuloa ei saisi enää koskaan pol-
kea minimitasojen alle missään EU:n 
jäsenvaltiossa. Näiden minimitasojen 

päälle rakennettaisiin vahvat, kansal-
liset, yleissitovat työehtosopimukset 
ja sosiaaliturvajärjestelmät. Näin pa-
rannettaisiin työehtoja ja turvattaisiin 
kaikkein heikoimmassa asemassa ole-
vien ihmisarvo ja toimeentulo.

Suomalaisen veronmaksajan etu on, 
että EU:ssa sovitaan myös yleis-
eurooppalaisista minimitasoista 
yritysverotukseen, jotta hai-
tallisen verokilpailun on-
gelmia kitketään. Suo-
malainen hyvinvoin-
tivaltio tarvitsee 
verotulonsa.



uusi PÄiVÄ 2/2019

Tehdään hyvä 
huominen.

www.tok.fi

turuN toriparkkisotku ei 
Näytä selViäVäN

Eva-Liisa Raekallio - Turun rakennus- ja lupalautakunnan jäsen

AATTEEN JA AY-LIIKKEEN 
VAPPU 1.5.2019

 - KUNNIAKÄYNTI TOVERIHAUDOILLA KLO 9 - 

Kokoontuminen klo 8.45 hautausmaan Vasaramäen 
portilla.

Puheet Amro El-khatib (vas.) ja Ahti Kautiainen (skp).

 

- VAPPUKULKUE KLO 11 - 

Järjestäytyy Puutorilla klo 10.30
ja lähtee liikkeelle klo 11.00.

- VAPPUJUHLA VANHALLA SUURTORILLA KLO 12 - 

TYÖNLAULAJAT
MC KAJO

PUOLUETERVEHDYKSET:
JAAKKO LINDFORS (VAS.)

KAIJA KIESSLING (SKP)

NUORISOJÄRJESTÖJEN TERVEHDYKSET:
HENRI RAUHALA (KOMNL)

ANNI PIHLAJA (TURUN VANU)

JUHLAPUHEET:
LI ANDERSSON (VAS.)

JYRI MÄNTYSALO (SKP)

CHYDENIUKSEN LAULUJA:
ELINA PARTANEN, DICK HOLMSTRÖM JA KARI MÄKIRANTA

 tervehdyksiä, yhteislaulua 
juontaa Petri Rajala

Turun rakennuslautakunta myönsi ra-
kennusluvan toriparkille marraskuussa 
2017. Sen jälkeen on sattunut yhtä sun 
toista. Rakennustöiden seuraukset al-
koivat valjeta viime vuonna, kun Turun 
joukkoliikenne ajautui kaaokseen, ja il-
meni että kaupunkilaiset joutuvat kaa-
oksen kulut maksamaan, vaikka alun-
pitäen turkulaisille ei pitänyt koitua 
rakennushankkeesta mitään kuluja.
Toriparkkityömaan vaikutukset to-
rin ympäristöön ja lähirakennuksiin 
herättivät alkuvuodesta 2019 paljon 
huolta, ja syystä. Foija-ravintolan toi-
minnan loppuminen epämääräisen ve-
sivahingon takia, ja erinäiset vajoamat 
ja halkeamat torin lähiympäristössä 
tekivät viimeistään selväksi, ettei kaik-
ki ole sujunut suunnitellulla tavalla. Ja 
tätä kirjoittaessani kaivuutyöt on kes-
keytetty savimaan liiallisen painumi-
sen takia. 

Pyysin lautakunnan kokouksessa 21.2. 
selvitystä toriparkkityömaan vaikutuk-
sista ja kaivannon ympäristön liikkeis-
tä. Se saapui lopulta 4.4. iltapäivällä 
puoli kahden aikaan, kun lautakun-
nan kokous alkoi klo 16.15. Ei meillä 
mitenkään voinut olla aikaa perehtyä 
selvitykseen, vaikka saimmekin suulli-
sen katsauksen tilanteesta kokouksen 
aluksi. Esitin selvityksen pöytäämistä 
tällä perusteella, ei mennyt läpi. Olin 
valmistellut myös lisäysehdotuksen 
– nythän selvitykset olivat toriparkin 
rakentajaan liittyvän firman tekemiä. 
Esitin että selvitykset tekisi Turun 
kaupungin rakennusvalvonnan asian-
tuntija, koska lautakunta edustaa tur-
kulaisia ja kaupungilla on hankkeessa 
merkittävä taloudellinen panos. Ei 
tullut kannatusta. Huomionarvoista 
on myös se, ettei lisäysesityksessä esit-
tämääni katselmusta itse työmaalle 
luvattu. Olemme käyneet vain kerran 
edes lähellä työmaata, kun meille pi-
dettiin 10.1. tänä vuonna powerpoint- 

esitys Skanskan toimistolla. Olemme 
Turun rakennusvalvontaviranomai-
sena katselmoineet aitoja, miksemme 
sitten toriparkkia.

Pyysimme samassa kokouksessa asi-
asta tiedotetta kaupunkilaisille. Se jul-
kistettiinkin 10.4., mutta kyseessä oli 
tiedote, jossa kerrottiin että selvitys on 
saatu. Sillä ei siis vastattu kaupunkilai-
sia huolestuttaviin kysymyksiin raken-
nustöden etenemisestä. Vauriot ovat 
katsauksen mukaan syntyneet kaivan-
non syvyyden lisääntyessä. Yhtenä 
ratkaisuna esitetään maan kaivamista 
ja kuormittavan massan poistamista. 
Joku saattaisi kysyä, eikö massa juu-
ri pitänyt kaikkea paikoillaan. Emme 
saaneet vastausta siihen, kuka maksaa 
esim. katujen halkeamisen korjaami-
sen.

Toriparkkisotkuun liittyy myös se, että 
Ilta-Sanomat uutisoi viime joulukuus-
sa Turun kauppatorin alle rakennetta-
vasta maailman suurimmasta aurin-
koenergian varastosta. Turkulaisissa 
lehdissä ei ole ollut aiheesta juttuja. 
Varasto ei myöskään ollut esillä lupaa 
myönnettäessä, ja rakennuslupaa  hy-
väksymässä ollut lautakunnan varajä-
sen on mukana kyseisessä hankkeessa 
järjestelmän suunnitelleen konsultti-
yhtiönsä kautta. Varaston rakentami-
nen on tulossa lautakunnan käsitte-
lyyn rakennustyön aikaisena muutok-
sena. Tiettävästi missään muualla ei 
ole toteutettu yhtä suurta aurinkoläm-
pövarastoa. Niin välttämätöntä kuin 
uusiutuvan energian soveltaminen 
rakentamisessa onkin, tämän toripark-
kihankkeen osana prosessi vaikuttaa 
sekavalta.

Tässä vaiheessa olisi parasta, että 
turkulaiset saisivat täydellisen ja puo-
lueettoman selvityksen siitä, missä to-
riparkkihankkeessa mennään.


