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KAAVAEHDOTUS, JOKA KÄSITTELEE TAAJAMIEN MAANKÄYTTÖÄ, PALVELUJA JA LIIKENNETTÄ, LÄHETETÄÄN LAUSUNNOILLE
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen
vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksen ja pyytää siitä lausunnot 2.6.2017 mennessä. Kaavaehdotus on valmisteltu yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa. Virallisten käsittelyvaiheiden lisäksi on järjestetty useita työpajoja ja kaavafoorumeita. Kaavatyön periaatteista nousee maakunnan vetovoimakehityksen periaatteet: vuorovaikutteinen suunnittelu, palvelujen saavutettavuus ja kestävä liikkuminen sekä sisäinen kasvu uudisraivaamisen sijaan.
Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen yhtenä lähtökohtana olivat maankäyttö- ja rakennuslain keväällä 2011 voimaan tulleen tarkistuksen yhteydessä kaupan palveluverkolle kohdistetut uudet ohjaukselliset tavoitteet.
Tämän jälkeen käynnistetyllä (vielä keskeneräisellä) 1.5.2017 voimaan tulevalla maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella nostetaan vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa 2 000 kerrosneliömetristä 4 000 kerrosneliömetriin. Lain muutosprosessi on vaikuttanut merkittävästi kaavaehdotuksen valmisteluun, erityisesti sen kaupan ratkaisuun ja aikatauluun.
Keskeisiä muutoksia voimassa olevaan kaavaan ja kaavaluonnokseen ovat mm:







Uudet kehittämisperiaatemerkinnät Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealue ja Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue
Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan alarajan tarkistus ja selkiyttäminen
VT 10 kääntö: kaksi vaihtoehtoista Ohjeellinen tie -merkintää (valinta Liedon yleiskaavoituksella)
Kemiönsaari - Parainen -yhteys Ohjeellinen tie -merkinnällä
Kaarinan läntinen Suunniteltu tie -merkinnällä
Hirvensalon ja Uittamon välisen sillan Natura-vaikutukset

Lisätietoa kaavasta ja kaava-aineistot
ALUEKEHITTÄMISTÄ JA KASVUPALVELUJA KOSKEVA LAKI ARVIOI MARKKINOIDEN LAAJUUDEN LIIAN OPTIMISTISESTI
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p.040 5063715
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy maakuntauudistukseen.
Liitto toteaa lausunnossaan muun muassa seuraavaa:
Lakiesityksen perustavoitteet ovat oikean suuntaisia ja tukevat alueiden elinvoimaisuuden kehittämistä pitkäjänteisesti ja
osin uudella tavalla. Positiivista on, että aluekehittäminen nähdään laaja-alaisena, monia eri hallinnonaloja yhdistävänä

sateenvarjona, jonka tukena on käytettävissä erilaisia kasvua tukevia mekanismeja. Näistä keskeisimpänä laissa uudenlaisena instrumenttina on kuvattu kasvupalvelukokonaisuus.
Paikoin kasvupalvelun rooli kuitenkin korostuu liikaa verrattuna muihin aluekehittämistä edistäviin toimiin, maakuntahallitus
toteaa. Valitettavaa on, että lakiesitys rajataan koskemaan yksinomaan TEM:n hallinnonalaa, jolloin aluekehityksen laajaalaisuus helposti jää sivuosaan.
Lakiehdotuksessa aluekehittämistä koskeva säätelyä ei ole merkittävästi muutettu. Alueiden kehittämisen keskustelu valtion ja maakunnan välillä on uusi yhteistyön muoto. Maakunnan liitoista siirtyvän, aluekehitykseen ja elinvoimatehtäviin
liittyvien työntekijöiden asemaa ei ole arvioitu.
Lain tavoitteiden toteutuminen riippuu toimivan järjestäjä-tuottajamallin syntymisestä, laadukkaasta markkinoilla tarjottavasta palvelusta ja selkeistä kriteereistä palvelun tuottamisessa. Uudistuksen huolelliseen valmisteluun olisi tullut antaa
selkeästi enemmän aikaa. Aikataulun tiukkuus ja valmistelun hektisyys tulevat aiheuttamaan haasteita toteuttamiselle.
Lainsäädännön toteuttamisen taloudelliset vaikutukset ja olemassa olevien markkinoiden laajuus on arvioitu varsin optimistisesti, jopa epärealistisesti. Luotetaan myös hyvin vahvasti digitaalisten palvelujen käyttöön ensisijaisena palvelukanavana. Esityksessä ei ole riittävän kattavasti arvioitu sellaisten asiakkaiden tarpeita, joilla digitaalisten palvelujen käyttäminen on ongelmallista.
Kasvupalvelu-uudistus ei sinällään rajaa kuntien elinkeinopolitiikan toteuttamista. Kunnat ja niiden sidosyksikköasemassa
olevat yhtiöt voivat jatkaa nykyistä toimintaansa kuntien omalla ja projektirahoituksella, mutta eivät voi toimia markkinoilla
kilpailutettavien palvelujen tuottajina. Kuntien mukaan ottaminen valmistelun eri vaiheisiin olisi ollut välttämätöntä. Näin
olisi vältytty erilaisista tulkinnoista ja selkeytetty rajapintaan sijoittuvien palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuita.
Asiakkaiden näkökulmasta maakuntien järjestämien palvelujen erilaisuus ja saatavuus tulee asettamaan asiakkaat eriarvoiseen asemaan. Yhdenvertaisuuden turvaaminen ainakin subjektiivisiksi luokiteltavien palvelujen järjestämisessä on
varmistettava.
Lakiesitys luo puitteet asiakkaiden valinnanvapaudelle, erityisesti henkilöasiakkaiden palvelujen suhteen. Se miten valinnanvapaus käytännössä toteutetaan kaipaa tarkennusta. Tulee huomioida asiakkaiden tosiasiallinen kyky tehdä valintoja. Asiakasohjaus ja neuvonta ovat oleellisia elementtejä. Haasteellista on myös valinnanvapauden erilainen määrittely
ja toimintalogiikka verrattuna esim. sote-uudistuksen valinnanvapauteen. Markkinapuutteen toteamiseen liittyviä kriteerejä ei ole laissa määritelty.
Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa on perusteiltaan ohut. Erillisratkaisu näyttäytyy vain
uutena hallinnollisena tasona eikä edesauta pääkaupunkiseudun erityisaseman huomioimista, vaan päinvastoin aiheuttaa enemmän sekaannuksia. Erillisratkaisua ei tule ulottaa muihin maakuntiin.
MERIALUESUUNNITTELUSSA TARKASTELLAAN MM. SAARISTOMEREN ENERGIAA, LIIKENNETTÄ, MATKAILUA JA LUONTOA
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle tulee laatia merialuesuunnitelmat vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.
Merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliitoksi on valittu Varsinais-Suomen liitto.

Varsinais-Suomen liitto laatii yhdessä Satakuntaliiton kanssa suunnitelman, joka kattaa Saaristomeren ja eteläisen Selkämeren alueet sekä niihin rajautuvat talousvyöhykkeet. Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita
ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja
vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.
HANKERAHOITUSTA MM. ENERGIAAN, OMISTAJANVAIHDOKSIIN, TERVEYTEEN JA LAIVOJEN KONESTOIHIN
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404
Maakuntahallitus myönsi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta seuraaville hankkeille:






Turun kaupungille hankkeeseen ”AKKU – Ammatillisen koulutuksen koulutusviennin edistäminen” 40 850 euroa.
Varsinais-Suomen Yrittäjille hankkeeseen ” Yhteistyöllä vauhtia omistajanvaihdoksiin Varsinais-Suomessa” 50
000 euroa.
Turun Ammattikorkeakoululle hankkeeseen ”Nordic Health Living Lab: PK‐innovaattorit, sairaala ja tutkimus
potilaslähtöisen, pohjoismaisen konseptin kehittäjänä” 67 608 euroa.
Turun Ammattikorkeakoululle hankkeeseen ”Marine Engineering - Laivakoneistojen osaamiskeskittymä” 41 720
euroa.
Ukipolis Oy:lle hankkeeseen ” Logis, logistiset ratkaisut teollisuuden sisäisissä ja ulkoisissa materiaali- ja tietovirroissa” 52 885 euroa.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetusta myönnettiin:



Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”SeBNet - Smart Electric Bus Network Integration” 275 478 euroa
sekä ”LÄMPÖÄ - Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa” 178 965 euroa
Varsinais-Suomen liitolle hankkeelle ”ELLE – ENERGIAAN LIITTYVÄN LIIKETOIMINNAN EDISTÄMINEN VARSINAIS-SUOMESSA” 108 128 euroa.

