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PLANFÖRSLAG FÖR TÄTORTERNAS MARKANVÄNDNING, SERVICE OCH TRAFIK SÄNDS FÖR UTLÅTANDEN
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento, tel. 040 720 3056
Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse har godkänt det första förslaget till Egentliga Finlands etapplandskapsplan
för tätorternas markanvändning, service och trafik. Utlåtanden om förslaget ska ges senast 2 maj 2017.
Planförslaget har utarbetats i samarbete med kommunerna. Ett flertal workshops och planforum har ägt rum utöver de
officiella behandlingsfaserna. Landskapsplanen omfattar principerna för landskapets dragningskraft: interaktiv landskapsplanering, tillgänglighet för tjänster samt hållbar rörlighet och intern tillväxt framom ”röjning av ny mark”.
En utgångspunkt för granskningen av Egentliga Finlands helhetslandskapsplan var den nya markanvändnings- och bygglagen, som trädde i kraft år 2011. Lagen om en ändring av markanvändnings- och bygglagen (fortfarande ofullständig)
träder i kraft 1.5.2017. De nya bestämmelserna lyfter gränsen för detaljhandelns stora enheter från 2 000 till 4 000 kvadratmeter. Förändringsprocessen inom lagstiftningen har påverkat planförslagets beredning och tidtabell, speciellt lösningar
som rör handel.
Centrala förändringar i den ikraftvarande planläggningen och i planförslaget är:







Nya märkningar för industriella och logistiska mål och för detaljhandelns utvecklingsmål
Granskning och förtydligande av den regionala detaljhandelns gränser
Två alternativa riktgivande märkningar för väg 10 i Lundo
Riktgivande märkningar för trafiken mellan Kimitoön och Pargas
Planerad vägmärkning för S:t Karins västra omfartsväg
Bron mellan Hirvensalo och Uittamo, Natura-bedömning

Tilläggsinformation och planmaterial (tills vidare enbart på finska)
LAGEN OM REGIONAL UTVECKLING OCH TILLVÄXTTJÄNSTER GER EN FÖR OPTIMISTISK BILD AV MARKNADENS POTENTIAL
Tilläggsinformation: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio tel. 040 506 3715
Arbets- och näringsministeriet (fi. TEM) har begärt Egentliga Finlands förbunds utlåtande om utkast till regeringens proposition om lagstiftningen som rör regional utveckling och tillväxttjänster. Reformen av regional utveckling är knuten till
landskapsreformen.
Förbundet konstaterar i sitt utlåtande bland annat:
De grundläggande målen för lagförslaget stöder regional ekonomisk utveckling och vitalitet, delvis på lång sikt och på nya
sätt. En positiv aspekt är att den regionala utvecklingen ses som ett paraply för många olika förvaltningsområden med
olika tillväxtmekanismer. Lagen beskriver tillväxttjänster som ett av de mest centrala verktygen.

Enligt landskapsstyrelsen betonas tillväxttjänsternas roll för mycket i jämförelse med andra åtgärder som främjar utvecklingen. Det är beklagligt att lagförslaget rör endast ministeriets förvaltningsområde, vilket leder till att regionutvecklingens
mångfald ges en mindre roll.
Lagförslaget om regionutveckling har inte ändrats avsevärt. En ny samarbetsform är diskussionen om regionutveckling
mellan staten och landskapen. De anställda som förflyttas från landskapsförbunden till ansvarsområden som berör regional utveckling och vitalitet har inte fått sina roller definierade i lagförslaget.
Förverkligandet av målen i lagen beror på uppkomsten av en fungerande arrangör-leverantör-modell, kvaliteten på de
erbjudna tjänsterna och på tydliga produktionskriterier. Beredningen av reformen skulle ha behövt betydligt mera tid. Den
snäva tidsramen och beredningens hektiska tempo gör förverkligandet utmanande.
Reformens ekonomiska inverkan och uppskattningen av den befintliga marknaden är relativt optimistiska, rentav orealistiska. Lagförslaget betonar användningen av digitala tjänster som primära servicekanal, men man har inte räknat med de
kunder som har svårigheter att använda digitala tjänster.
Reformen av tillväxttjänster begränsar inte kommunernas industripolitik. Kommunerna och företagen kan fortsätta sin nuvarande verksamhet med kommunernas egen finansiering och projektfinansiering, men de kan inte agera som producenter
för konkurrensutsatta tjänster. Man borde ha inkluderat kommunerna i reformens beredning. för att undvika olika tolkningar
av lagen. Dessutom skulle det ha förtydligat organiserings- och produktionsansvaret för tjänsterna.
Ur kundens perspektiv ställer tjänsternas mångfald och tillgänglighet kunderna i en ojämlik ställning. En del tjänster är
subjektiva rättigheter och deras jämställdhet måste garanteras, poängterar landskapsstyrelsen.
Lagförslaget utvidgar kundens, och särskilt privatpersonens, valfrihet. Ett förtydligande behövs, vad gäller hur valfriheten
förverkligas och vilka typer av tjänster den berör. Kundens faktiska förmåga att genomföra valet bör noteras. Rådgivning
och stöd är speciellt viktiga. Valfriheten är utmanande i jämförelse med exempelvis valfriheten inom social- och hälsovårdsreformen. Kriterier för hur man kan upptäcka marknadsbrister har inte definierats i lagen.
I Nyland är lagen om ordnande av tillväxttjänster tunn. Särlösningarna ter sig som enbart ett nytt förvaltningsområde och
beaktar inte huvudstadsregionens särskilda position, och detta skapar ytterligare förvirring. Särlösningar bör inte utnyttjas
i andra landskap.
I HAVSPLANERING GRANSKAS BL.A. SKÄRGÅRDSHAVETS ENERGI, TRAFIK, TURISM OCH NATUR
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento, tel. 040 720 3056
Havsplaner ska göras för Finlands regionvatten och ekonomizoner före mars år 2021. För planeringen ansvarar de landskapsförbund, på vilkas områden regionvatten finns. Till koordinator för samarbetet inom havsplanering har Egentliga
Finlands förbund valts.
Egentliga Finlands förbund gör tillsammans med Satakuntaliitto upp en havsplan, som täcker Skärgårdshavet och södra
Bottenhavet havsområden och angränsande ekonomizoner. Man granskar och sammanjämkar speciellt följande teman:
energifrågor, sjötrafik, fiske och vattenodling, turism, rekreation, bevarande av miljö och natur. Dessutom bör försvarsmaktens behov beaktas.
PROJEKTFINANSIERING FÖR BL.A. ENERGI, ÄGARBYTEN, HÄLSA OCH FARTYGSMASKINERI
Tilläggsuppgifter: näringslivschef Petteri Partanen, tel. 040 7760 630, specialplanerare Ville Roslakka, tel. 050 592 0404

Landskapsstyrelsen har tilldelat Regionala innovationer och försök (AIKO) – finansiering till följande projekt:





Åbo stads projekt AKKU, som stöder utbildningsexport inom yrkesutbildning, 40 850 euro.
Egentliga Finlands företagare, projekt som främjar ägarbyten, 50 000 euro.
Åbo Yrkeshögskolas projekt ”Nordic Health Living Lab”, 67 608 euro.
Ukipolis Ab:s projekt Logis, som stöder industrins logistiska lösningar, 52 885 euro.

Hållbar tillväxt och Jobb 2014 - 2020 – Finlands nationella strukturfondsprogram finansierar:



Åbo yrkeshögskolas projekt ”SeBNet - Smart Electric Bus Network Integration” 275 478 euro och
projektet LÄMPÖÄ, där man stöder företagande kring temat lagrad värmeenergi, 178 965 euro.
Egentliga Finlands förbunds projekt ELLE, som stöder företagande som gäller energi, 108 128
euro.

