MAAKUNTAKAAVAFOORUMI
on osa Kumppanuusfoorumia

Hyvä Varsinais-Suomen maankäytön kehittämisessä mukana oleva
Varsinais-Suomen liitto järjestää Maakuntakaavafoorumin 14.11.2014
Tilaisuudessa haetaan uusia näkökulmia alueidenkäytön suunnitteluun ja herätellään keskustelua entistä
tiiviimmän ja avoimesti keskustelevan suunnittelutyön merkityksestä maakunnan vetovoimaisuuden
parantamiseksi. Teemoina taajamien maankäyttö, palvelut ja liikenne.

Tervetuloa suunnittelemaan varsinaissuomalaista tulevaisuuden aluerakennetta kumppanuudella!

Tulevaisuutta tehdään suunnittelemalla yhteistä alue- ja yhdyskuntarakennetta
”Suomessa alueilla ja maakunnilla on erityispiirteitä ja vahvuuksia, joiden huomioiminen
valtakunnallisissa aluerakenteellisissa kehityspoluissa on tärkeää. Näitä kehittämällä mahdollistetaan parhaiten
hyvinvoinnin tasainen jakautuminen sekä alueen monipuoliset kehitysmahdollisuudet.
Onkin tärkeää, että vahvuudet tunnistetaan ja otetaan käyttöön. Tunnistamisprosessin
tulisi toteutua alueiden sisällä aina kaupunkiseuduilta maaseudun kyliin. Kokonaisuuden hahmottaminen ja
pienienkin yksityiskohtien merkityksen ja vaikutusten ymmärtäminen yhdyskuntarakenteellisessa kokonaisuudessa edellyttää jatkuvaa keskustelua, yhdessä asioiden tarkastelua ja suunnittelua.
Varsinais-Suomen mieltäminen yhtenäiseksi työmarkkina-alueeksi nostaa esiin hyötyjä, joita
hyvin saavutettava aluerakenne mahdollistaa ja joiden eteen työskentely on kaikkien etu.
Varsinais-Suomella on sijaintinsa johdosta mahdollisuuksia kehittyä merkittäväksi Itämeren
toimijaksi ja vahvistaa koko eteläisen Suomen merkitystä Itämeren markkina-alueella. Tässä
onnistuminen edellyttää sekä fyysistä että henkistä saavutettavuutta ja toimivaa yhteistyöverkostoa.
Seudulliset ja alueelliset kysymykset arjen sujuvuudesta, elinkeinonharjoittajien menestymisestä
sekä viihtyisien ja turvallisten toimintaympäristöjen muodostumisesta nousevat esiin
maankäytön suunnittelussa. Yhteinen alue- ja yhdyskuntarakenne -teemakokonaisuuden avulla edistetään kaikkien MALPE -näkökulmien (maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeinot) mukanaoloa suunnittelun
alusta lahtien ja tavoitellaan eheän ja kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen kautta saavutettavaa yhteistä etua.”
Ote Varsinais-Suomen maakuntastrategiasta - Yhteinen alue- ja yhdyskuntarakenne -teemakokonaisuus
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VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

MAAKUNTAKAAVAFOORUMI

AURIGA-CENTER / Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku
14.11.2014 8:30 – 14:30

08.30

Tervetuloa
• aamukahvi

09.00

FOORUMIN Avaus
• Heikki Saarento, suunnittelujohtaja

09.15

ARJEN SUJUVUUS – ALUEIDENKÄYTÖN UUDET NÄKÖKULMAT
• Leo Kosonen, arkkitehti

10.00

VARSINAIS-SUOMEN kehityksestä
• Antti Vasanen, erikoissuunnittelija

10.30

VaihemaakuntakaavaTYÖn periaatteet
• maankäytön strateginen kehittäminen / Kaisa Äijö, maakunta-arkkitehti
• kaupan kysymykset ja mitoitus / Heikki Saarento, suunnittelujohtaja
• liikennestrategian toteuttaminen / Laura Leppänen, liikennesuunnittelija

11.15

Lounastauko
• omakustanteinen

12.15

Varsinais-Suomesta yhtenäinen asunto- ja työmarkkina-alue
• alustus: Sakari Somerpalo, Linea Oy
• keskustelemassa:
Leena Arvela-Hellen, kaupunginarkkitehti, Uusikaupunki
Jarmo Heimo, kaupunginarkkitehti, Salo
Kalle Rautavuori, arkkitehti, Loimaa
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö, Parainen
Markku Toivonen, toimialajohtaja, Turku
Antti Kärki, investointipäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Paula Virri, johtaja, Turun kauppakamari

14.15

FOORUMIN PÄÄTTÄMINEN
• yhteenvetoa päivän keskusteluista
• tilaisuus päättyy 14:30
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