Elinvoimaohjelmalla edistetään
kaupunkistrategian toteuttamista
Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2018
Kaupunkistrategian 2022, jonka mukaan Naantalin visio 2030 on
seuraava:
Naantali on kasvava, elinvoimainen ja tulevaisuuttaan rohkeasti
rakentava saaristokaupunki. Luomme ainutlaatuista
kaupunkiympäristöä, jossa asiat nähdään myös lasten silmin.
Tarjoamme yrityksille kilpailukykyisen ja joustavan
toimintaympäristön. Tuotamme monipuolisia ja helposti saatavilla
olevia palveluja asukkaan tarpeen mukaisesti.
Elinvoimaohjelman tarkoituksena on olla kaupunkistrategian
toteuttamista edistävä käytännönläheinen suunnitelma, jolla
konkretisoidaan kärkihankkeiden sisältöä elinkeinopolitiikan ja
saariston kehittämisen näkökulmista.

Kaupunkistrategian menestysteemat
määrittelevät suunnan kaupungin
kehittämiselle vuoteen 2022 saakka.
Kaupunki rakentaa menestysteemojen kuvaamaa tulevaisuutta
seuraavien kärkihankkeiden avulla:
§ Osaava, palveleva ja hyvinvoiva
Naantali
§ Hyvien yhteyksien Naantali
§ Kasvava ja vetovoimainen
Naantali

Elinvoimaohjelman toteutus ja
seuranta
Naantalin elinvoima syntyy Varsinais-Suomen, Turun seudun ja
Naantalin omasta vetovoimaisuudesta, kilpailukyvystä ja
hyvinvoinnista. Naantalin kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä muiden
alueen kuntien, oppilaitosten sekä kehittämis- ja edunvalvontaorganisaatioiden kanssa Turun seudun kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat toimenpiteet, joihin kaupunki voi
vaikuttaa joko omilla toimenpiteillään tai rakentamalla yhteistyötä
edunvalvontaorganisaatioiden ja paikallisten yritysten, yhdistysten ja
muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Ohjelman tavoitteena
on vahvistaa hyvinvointia sekä hyviä elämisen ja toimeentulon
mahdollisuuksia kaikissa Naantalin osissa.
Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi tammikuussa 2019 asuntoohjelman 2019 – 2022. Parhaillaan valmistellaan myös
ympäristöohjelmaa ja viestintäsuunnitelmaa. Elinvoimaohjelmaa
laadittaessa tavoitteena on ollut välttää päällekkäisyyksiä näiden
kaupunkistrategian toteuttamista edistävien suunnitelmien kanssa.

Elinvoimaohjelma otetaan huomioon
valmisteltaessa seuraavien
talousarvioiden kaupunkitason ja
tulosalueiden strategisia
toimenpiteitä ja määrärahavarauksia.
Elinvoimaohjelman toteutumisesta
laaditaan keväällä 2021 seurantaraportti, joka käsitellään valtuustossa
ennen luottamushenkilökauden
päättymistä.

Naantalin elinvoimaohjelman toimenpiteet
Hyvien yhteyksien Naantali
Varmistetaan edunvalvonta Turun
kehätien E18 perusparantamiseksi
välillä Raisio-Naantali
Edistetään riittävän kattavaa ja
tarpeisiin vastaavaa
joukkoliikennettä
Kehitetään logistiikkayritysten
toimintaedellytyksiä
Rakennetaan asukkaita ja
matkailijoita hyvin palvelevat ja
turvalliset kevyen liikenteen väylät
myös saaristoon.
Varmistetaan saariston toimivat
tietoliikenneyhteydet

Osaava, palveleva ja hyvinvoiva
Naantali

Kasvava ja vetovoimainen
Naantali

Tuetaan kauppapalvelujen
monipuolisuutta ja kilpailuedellytyksiä

Kehitetään saariston vetovoimaisuutta
asuinpaikkana ja matkailukohteena

Tuetaan yrityksiä työvoiman
hankinnassa

Turvataan saaristo-osakunnan asema
ja saaristolisä (korotettu valtionosuus)

Turvataan saariston asukkaille hyvät
peruspalvelut

Kehitetään kumppanuutta asukkaiden,
yhdistysten ja yritysten kanssa

Tuetaan yritysten uusiutumista

Avustetaan yrityksiä erilaisia tarpeita
vastaavien toimitilojen hankkimiseksi
ja tarjotaan esirakennettuja teollisuusja yritystontteja

Tiivistetään yhteistyötä kaupungin ja
paikallisten yrittäjien välillä hankintoja
suunniteltaessa ja toteutettaessa
Kehitetään lähiruokamarkkinoiden
toimintaedellytyksiä ja tuetaan
ammattikalastuksen
toimintaedellytyksiä kaupungin
käytettävissä olevin keinoin

Toteutetaan monipuolista ja tehokasta
markkinointia

Hyvien yhteyksien Naantali
TOIMENPIDE

1

2

3

KUVAUS

Varmistetaan edunvalvonta
Turun kehätien E18
perusparantamiseksi välillä
Raisio-Naantali

• Varmistetaan tehokkaalla edunvalvonnalla E18
suunnittelun ja rakentamisen mahdollisimman
nopea toteutuminen

Edistetään riittävän kattavaa
ja tarpeisiin vastaavaa
joukkoliikennettä

• Lisätään nopeita vuoroja Naantalista Turkuun
• Tehokas edunvalvonta maksuttoman ja hyvin
toimivan lossi- ja yhteysalusliikenteen
varmistamiseksi
• Edistetään erityisesti saariston ilta- ja
viikonloppuliikennettä ja toteutetaan julkisia ja
yksityisiä kutsupohjaisia liikennekokeiluja
• Järjestetään kuljetuksia yhdistysten
tapahtumiin
• Lisätään vuoroja yritysalueille ja uusille
asuinalueille

Kehitetään logistiikkayritysten
toimintaedellytyksiä

•

• Mahdollisimman sujuva liikenne rakentamisen
aikana

•

Logistiikkayritysten tarpeiden selvitys (mm.
levähdyspaikat ja muut palvelut)
Hyvien yritystonttien tarjonta

TOIMIJAT JA VASTUUTAHO
• ELY
• Varsinais-Suomen liitto, alueen
kunnat, kauppakamari,
kansanedustajat
• Kaupungin johto ja tekniset
palvelut
• Naantalin Satama
• Föli ja seudun
joukkoliikennelautakunta
• Naantalin kaupunki (tekniset
palvelut, saaristolautakunta,
tietohallinto)
• Yrittäjät

• Elinkeinopalvelut ja Turun Seudun
kehitys Oy
• Tekniset palvelut ja
elinkeinopalvelut

Hyvien yhteyksien Naantali
TOIMENPIDE

4
5

KUVAUS

Rakennetaan asukkaita ja
matkailijoita hyvin palvelevat
ja turvalliset kevyen liikenteen
väylät myös saaristoon.

• Pienen rengastien kehittämissuunnitelma
(Naantali, Parainen, Turku)

Varmistetaan saariston
toimivat tietoliikenneyhteydet

• Säännölliset neuvottelut palvelutarpeista ja
tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta
operaattoreiden kanssa

• Yhteistyössä valtion kanssa rakennetaan
vaiheittain rengastien kevyen liikenteen väylät,
kiireellisimpänä hankkeena väylä Särkänsalmen
sillalle

TOIMIJAT JA VASTUUTAHO
• ELY
• Varsinais-Suomen liitto
• Naantalin kaupunki (kaupungin
johto, tekniset palvelut,
saaristolautakunta, Visit Naantali),
Parainen, Turku
• Kaupungin johto,
saaristolautakunta ja tietohallinto

Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantali
TOIMENPIDE

1
2

Tuetaan kauppapalvelujen
monipuolisuutta ja
kilpailuedellytyksiä
Tuetaan yrityksiä työvoiman
hankinnassa

Turvataan saariston asukkaille hyvät
peruspalvelut

KUVAUS
•

•
•

•

•

3

•
•

•

TOIMIJAT JA VASTUUTAHO

Kaavoitetaan ja tarjotaan kaupoille
vetovoimaisia liiketontteja

•
•
•

Kaupungin johto
Tekniset palvelut
Elinkeinopalvelut

Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen
Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyön
tiivistäminen Ely-keskuksen ja yritysten
kanssa

•

Oppilaitokset
Yrittäjäyhdistykset
Elinkeinopalvelut
Työllisyyspalvelut

Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen,
kiireellisinä hankkeina Velkuan koulun
peruskorjaus ja Luonnonmaan perhetalon
rakentaminen
Perhetaloista lähiyhteisöjen ”kylätaloja”
Saaristoalueiden tasapuolinen kehittäminen
Annetaan yksityisille palveluhankkeille
asiantuntija-apua hankerahoituksen
hakemisessa
Keskeisten kunnallisten lähipalvelujen
turvaaminen ja kehittäminen myös saaristossa
uusia ratkaisuja hyödyntäen, esim. liikkuvia
palveluja ja etädiagnostiikkaa

•

•
•
•

•
•
•
•

Sivistyspalvelut
Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Saaristolautakunta
Elinkeinopalvelut

Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantali
TOIMENPIDE
Tuetaan yritysten uusiutumista

6

•
•

4
5

KUVAUS

•

Tiivistetään yhteistyötä kaupungin ja
paikallisten yrittäjien välillä
hankintoja suunniteltaessa ja
toteutettaessa

Kehitetään lähiruokamarkkinoiden
toimintaedellytyksiä ja tuetaan
ammattikalastuksen
toimintaedellytyksiä kaupungin
käytettävissä olevin keinoin

•
•

•
•
•
•

TOIMIJAT JA VASTUUTAHO

Ohjaaminen Turku Science Parkin
asiantuntijapalveluihin ja hankkeisiin
Edistetään yritysten digitalisaation ja
robotiikan hyödyntämistä
Avustetaan saariston yrittäjiä tarvittavien
koulutus- ja asiantuntijapalveluiden
saamiseksi saaristoelinkeinojen kehittämistä
ja tuotteistamista varten

•

Hankintavuoropuhelu kaupungin
hankintatarpeiden ja yrittäjien välillä
Yritysten yhteistyöverkostojen ja
tuottajarenkaiden perustamisen edistäminen

•

Tuetaan lähiruoan tuottajia ja osto/myyntirenkaita
Luovutetaan myyntipaikkoja kaupungin
omistamilta alueilta
Lisätään kotimaisen kalan käyttöä kaupungin
ateriapalveluissa
Edunvalvonnalla ja yhteistyöllä kalatalouden
toimijoiden kanssa pyritään vähentämään
haittaeläinten aiheuttamia ongelmia

•
•
•

•
•
•

•
•

Elinkeinopalvelut
Turku Science Park
Koneteknologiakeskus Turku
Visit Naantali

Naantalin kaupunki
(hankintapäällikkö, tekniset
palvelut ja muut toimialat)
Yrittäjäyhdistykset
Yrittäjät

Ateriapalvelut
Saaristolautakunta
Elinkeinopalvelut

Kasvava ja vetovoimainen Naantali
TOIMENPIDE

3

TOIMIJAT JA VASTUUTAHO

Kehitetään saariston
vetovoimaisuutta asuinpaikkana ja
matkailukohteena

• Vuokra-asuntojen määrän lisääminen
saaristossa
• Yhteistyö Visit Naantalin kanssa, matkailun
masterplania toteutettaessa
• Maanhankinta saaristosta, asuin- ja
yritystonttien kaavoitus
• Merellisten tonttien tarjonnan lisääminen
Ø ”Saaristokylä”
• Kaupunki suhtautuu myönteisesti vapaa-ajan
asuntojen muuttamiseksi vakituiseen
asumiseen

• Saaristolautakunta
• Visit Naantali
• Tekniset palvelut

Turvataan saaristo-osakunnan
asema ja saaristolisä (korotettu
valtionosuus)

Tehokas edunvalvonta

•
•
•
•

Kehitetään kumppanuutta
asukkaiden, yhdistysten ja yritysten
kanssa

Kuullaan asukkaiden, yhdistysten ja yritysten
näkemyksiä ja tarjotaan mahdollisuuksia
osallistua tulevaisuutta koskevien suunnitelmien
valmisteluun

• Kaupungin johto ja toimialat
• Yhdistykset
• Yritykset

1
2

KUVAUS

Kaupungin johto
Saaristolautakunta
Varsinais-Suomen Liitto
Saaristoasiain neuvottelukunta

Kasvava ja vetovoimainen Naantali
TOIMENPIDE

4

5

KUVAUS

TOIMIJAT JA VASTUUTAHO

Avustetaan yrityksiä erilaisia
tarpeita vastaavien toimitilojen
hankkimiseksi ja tarjotaan
esirakennettuja teollisuus- ja
yritystontteja

• Yritysten tarpeiden huomioon ottaminen
maankäytön suunnittelussa
• Yritys- ja toimitilatonttien riittävä kaavoitus
• Yritystonttien esirakentaminen
Ø TA

• Yrittäjäjärjestöt
• Elinkeinoasiamies
• Tekniset palvelut

Toteutetaan monipuolista ja
tehokasta markkinointia

Markkinointiresurssien tehokas kohdentaminen,
messujen hyödyntäminen markkinoinnissa

• Kaupunki (viestintä-, elinkeinopalvelut ja henkilöstöpalvelut)
• Asuntomessuorganisaatio
• Visit Naantali

• Markkinoidaan Naantalissa olevia työpaikkoja
• Työnantaja-imagon vahvistaminen ja
rekrytointi sosiaalisessa mediassa
• Lisätään läsnäoloa ja näkyvyyttä tapahtumissa

