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LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA NÄHTÄVILLE
Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, puh. 040 721 3137
erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu, Timo Juvonen, puh. 040 829 5543
erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus, Lasse Nurmi, puh. 040 543 5473
paikkatietosuunnittelija Satu Kottonen, puh. 040 350 9096
Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto tulee nähtäville alueen kuntiin ja liiton
virastoon 26.3.–27.4.2018 väliseksi ajaksi mahdollisten mielipiteiden esittämistä varten. Lisäksi maakuntahallitus
päätti pyytää valmisteluvaiheen aineistosta lausunnot eri viranomaisilta. Kuulemisen tavoitteena on saada eri sidosryhmiltä palaute siitä, onko kaavatyölle asetetut tavoitteet huomioitu ja tuotu riittävällä tavalla esille kaava-aineistoissa ja
siihen liittyvissä selvityksissä siten, että kaavalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.
Valmisteluvaiheen nähtävillä olon jälkeen järjestetään luonnonvarafoorumin sidosryhmätilaisuuksia, joiden kautta osaltaan määritellään kaavan ehdotusvaiheen sisältöä. Nämä luonnonvarafoorumin vuorovaikutustilaisuudet pidetään 15.5.,
22.5., 5.6., 7.6. ja 13.6. Turussa Forum Marinumissa.

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laatiminen Varsinais-Suomessa käynnistyi joulukuussa
2015. Kaava-alue kattaa koko Varsinais-Suomen alueen. Valmisteluvaiheen aineistossa on kuvattu kierto- ja
biotalouden näkökulmasta taustatiedot luonnonsuojelun ja ekologisten arvojen, luonnon virkistys- ja matkailukäytön ja luonnonvarojen hyödyntämisen ja niiden potentiaalien osalta.
MAAKUNTAHALLITUS: JULKISTEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJEN VÄLIAIKAISTA JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVASSA LAKIESITYKSESSÄ PALJON EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Lisätietoja Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakunnan liiton lausuntoa hallituksen esityksestä julkisten työvoimaja yrityspalveluiden väliaikaista järjestämistä koskevasta lakiluonnoksesta. Esityksen tavoitteena on lisätä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta mahdollistamalla muiden kuin julkisten
palvelutuottajien palvelujen hankinta eräissä työvoima- ja yrityspalveluissa. Työ- ja elinkeinoviranomaisten
ohella myös palveluntuottajat voisivat mm. haastatella työnhakijoita, arvioida työnhakijan palvelutarpeen sekä
laatia työllistymissuunnitelman yhdessä työnhakijan kanssa.
Ehdotettu muutos mahdollistaisi työnhakija-asiakkaiden kokonaisten palveluprosessien hankkimisen
palveluntuottajilta. Lakimuutos mahdollistaa myös työvoima- ja yrityspalveluihin liittyvien kokeiluhankkeiden
käynnistämisen jo ennen varsinaisen maakuntauudistuksen voimaantuloa 1.1.2020. Kokeiluhankkeet on tarkoitus valmistella alueiden lähtökohdista ja sovittaa yhteen alueen maakunta- ja kasvupalveluvalmistelun
kanssa.

Yhteenvetona lakiesityskokonaisuudesta Varsinais-Suomen liitto toteaa, että esityksen mahdollisia vaikutuksia
on kattavasti arvioitu, mutta useisiin osa-alueisiin liittyy varsin paljon epävarmuustekijöitä. Markkinoiden rakentamiseen liittyvät kokeilut tukevat sinänsä maakuntauudistuksen ja kasvupalveluiden toimeenpanoa, mutta
asetettu aikataulu on niin tiukka, että kokeiluista saatavien tulosten hyödyntäminen uudistuksen valmistelussa
lienee teoreettista.
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO TUKEE FÖLIN JOUKKOLIIKENNEKOKEILUA TURUSTA KURJENRAHKAN
KANSALLISPUISTOON
Erikoissuunnittelija Lasse Nurmi p. 040 543 5473
Varsinais-Suomen liitto osallistuu Fölin joukkoliikennekokeilun Turusta kurjenrahkan kansallispuistoon rahoitukseen. Liitto on vuosia ollut aktiviinen kehittäjä maakunnallisella tasolla merkittävässä Kuhankuonon retkeilyreitistössä. Edistääkseen joukkoliikennekokeilua liitto pyrkii toimimaan paikallisten toimijoiden ja Fölin välisenä
yhteistyön organisoijana, sillä Kurjenrahkalla on hyvin vähän olemassa olevia ja pysyviä palveluita retkeilijöiden käyttöön ja alueen palvelutaso ei vastaa lisääntynyttä kävijämäärää. Palveluiden osalta tilannetta on mahdollista parantaa Föli-kokeilun mahdollisesti tuomien uusien retkeilijöiden palvelutarpeiden kautta sekä järjestämällä ideointitilaisuuksia, sparraamalla yrittäjiä ja keräämällä tapahtumakalenteria kokeilun ajaksi.
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli käynnistää joukkoliikennekokeilun Turun keskustasta
Kurjenrahkan kansallispuistoon. Kokeilun ajankohta on 4.6.–12.8.2018, jonka aikana ajetaan jokaisena
arkipäivänä 5 ja viikonloppuisin 10 edestakaista vuoroa Kurjenrahkan kansallispuistoon ja
Kuhankuonon retkeilyreitistön ydinalueelle. Kokeilu toteutetaan Föli-alueen kuntien (Kaarina, Lieto, Naantali,
Raisio, Rusko ja Turku), muiden Kuhankuonon rajapyykkiin rajoittuvien kuntien (Masku, Mynämäki ja Nousiainen), Metsähallituksen ja Varsinais-Suomen liiton yhteisrahoituksella. Kokeilun suosiosta riippuen sitä voidaan
jatkaa vuonna 2019.
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO SOLMII KUMPPANUUSSOPIMUKSEN SAARISTOMEREN BIOSFÄÄRIALUEEN KANSSA
Lisätietoja Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, +358 40 720 3056
Varsinais-Suomen liitto ja Saaristomeren biosfäärialue solmivat kumppanuussopimuksen. Varsinais-Suomen
liiton roolit biosfäärialueella ovat:
- ylläpitää maakuntakaavaa
- laatia merialuesuunnitelma
- vastata alueen liikennejärjestelmäsuunnittelusta
- edistää aluekehitystä
- tehdä alueellista edunvalvontaa
Vuonna 1994 perustettu Saaristomeren biosfäärialue koostuu Saaristomeren kansallispuistosta sekä saaristoalueista puiston ympärillä. Saaristomeren kansallispuisto muodostaa biosfäärialueen suojellun ydinalueen.
Muutoin biosfäärialue koostuu yksityisessä omistuksessa olevista maa- ja vesialueista. Se on pinta-alaltaan
5 400 km² josta 4 580 km² on vesialueita. Alueen rajojen sisäpuolella asuu noin 3 800 henkilöä. Edistämällä
kestävää kehitystä sekä turvaamalla luonto- ja kulttuuriarvoja, biosfäärialue pyrkii luomaan tasapainoisen suhteen taloudellisten ja ekologisten päämäärien välille. Ihmisen ja luonnon merkitys on yhtä suuri. Saaristomeren

biosfäärialueen toiminta perustuu yhteistyöhön. Saaristomeren biosfäärialueen ohjausryhmään kuuluvat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Metsähallitus, Åbo Akademi ja Turun yliopisto. Ohjausryhmä vastaa toiminnan suunnittelusta ja luo strategiset suuntaviivat biosfäärialueen toiminnalle. Saaristomeren biosfäärialue toimii yhteistyössä maailmanlaajuisen biosfäärialueiden verkoston kanssa
kestävien ratkaisujen mallialueena.
ALUEELLISEN VASTUUMUSEON KÄSITE KESKEINEN KYSYMYS VARSINAIS-SUOMELLE
ESITTÄVÄN TAITEEN JA MUSEOIDEN VALTIONRAHOITUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVASSA MUISTIOSSA
Lisätietoja Kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja Henri Terho p. 040 585 5031 tai
viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg p. 040 551 3120
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Opetus- ja kulttuuriministeriön
muistiosta esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamiseksi. Liitto lausuu muistiosta mm. seuraavaa:
-Maakunnan kannalta keskeisin kysymys on alueellisen vastuumuseon käsite ja rajaus. Varsinais-Suomessa
on tällä hetkellä erikseen maakuntamuseo ja aluetaidemuseo (Turun taidemuseo). Ehdotus yhdistäisi
aluetehtävän siten, että alueellisen vastuumuseon tehtävä saattaisi siirtyä kokonaan yhdelle museolle.
Muutos saattaa olla etenkin Turun taidemuseon kannalta todella haastava. Mahdollisten muutosten osalta tulisi turvata myös niiden museoiden rahoitus ja riittävä siirtymäaika, joilta poistetaan aluetehtävä.
-Ehdotuksessa museoita arvioidaan vain kokoelmien näkökulmasta. Museoiden merkitystä tulisi arvioida myös
näyttelytoiminnan näkökulmasta.
-Jos uudistuksella tavoitellaan liikettä ja dynamiikkaa etenkin esittävien taiteiden kentälle, ei pelkkä
laki riitä vaan tarvitaan myös lisärahoitusta. Ilman lisärahoitusta vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi. Tällöin sinällään hyvin toimivien olemassa olevien rakenteiden uusiminen on turhaa.
-Valtionosuuspäätöksistä tulisi ehdotuksen mukaan määräaikaisia. Tämä ei kuitenkaan ole kaikkien kohdalla
tarpeellista. Valtionosuusrahoituksen on tarkoitus olla pysyvää ja turvaavaa. Tällöin toistaiseksi voimassa olevat rahoituspäätökset olisivat määräaikaisuutta parempi vaihtoehto.
-Ehdotuksessa tulisi huomioida vahvemmin myös muiden kuin esittävien taiteiden, kuten esim. alueellisen kuvataiteen järjestökenttä ja galleriakenttä sekä rakenteiden vahvistaminen. Ehdotuksessa tulisi arvioida, mitä
tulevia tukirakenteita näille kannattaisi rakentaa, koska ne eivät ole mukana valtionosuusjärjestelmässä.
-Tanssin aluekeskukset ovat keskeisiä tanssitaiteen toimijoita ja mm. Varsinais-Suomessa esittävän
taiteen olennainen osa. Maakuntahallitus haluaa tuoda esiin, että niiden asema jää huolestuttavasti
väliinputoajaksi uudessa rakenteessa. Tanssin aluekeskusten asemaa tässä tulisi vahvistaa.

