
 

 

 

 

 

 

 

 

NAANTALIN  

ELINKEINOPALVELUT 

 

 

 

 

 

 



 

NAANTALIN ELINKEINOPALVELUT 

KAAVIONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAANTALIN 

ELINKEINOPALVELUT

Naantalin 
Matkailu Oy

Hankintapäällikkö

Toimintaedellytysten 
parantaminen

Elinkeinoryhmä Yleiset alueet

Kaavoitus- ja 
maankäyttö

Kaupungin 
rakennetut 
kiinteistöt

Neuvontapalvelut

Elinkeinoasiamies

Turku Science Park Potkuri



1 NEUVONTAPALVELUT 

1.1 ELINKEINOASIAMIES 

Elinkeinoasiamies toimii ensisijaisena linkkinä yritysten ja kaupungin sekä muiden 

elinkeinopalvelujen välillä. 

Elinkeinoasiamies auttaa toimintasi kehittämisessä, toimitila- ja tonttiasioissa, työvoima- ja 

koulutusasioissa ja sopivien rahoituslähteiden löytämisessä. 

Elinkeinoasiamies auttaa sinua löytämään myös tarpeisiisi sopivia erityispalveluita, joita voidaan 

tarvita esim. tuotekehitykseen tai kansainvälistymiseen. 

Yhteystiedot: 

Jorma Ranta 

044 733 4691 

jorma.ranta@naantali.fi 

1.1.1  TURKU SCIENCE PARK 

Yritysten tarpeisiin Naantali ostaa niiden tarvitsemia erityispalveluita Turku Science Park Oy:ltä.  

Ota ensin yhteys kaupungin omaan elinkeinoasiamieheen, jonka kanssa keskustelet yrityksesi 

tarpeista. Tämän jälkeen sovitaan, mitä asiantuntijapalveluita käytetään, jotta tarpeisiin vastataan 

mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 

Turku Science Parkin palvelut ja yhteyshenkilöt ovat mm.: 

Kansainvälistämispalvelut:  

Tero Piispanen 0400 781 683 

Kasvu- ja kehittämispalvelut:  

Marko Puhtila 040 550 9560 

1.1.2 POTKURI 

Yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut saat Uusyrityskeskus Potkurista. Potkuri järjestää 

ryhmäinfoja yritystoiminnan aloittamisesta kiinnostuneille.  

Infoissa saat tietoa mm. perustamisprosessin vaiheista, yrittäjäeläkevakuutuksesta, starttirahasta ja 

ohjeita liiketoimintasuunnitelman tekoon. 

Henkilökohtaisen ajan uusyritysneuvojalle voi varata numerosta 040 488 2000. Vaikka palveluja 

voit saada kaikilta Potkurin neuvojilta, naantalilaisten yhteyshenkilönä toimii: 

Maarit Tontti 050 559 0297  

maarit.tontti@turkusciencepark.com 

mailto:jorma.ranta@naantali.fi
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2 TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN 

2.1 ELINKEINO- JA MAANKÄYTTÖRYHMÄ 

Elinkeino-  ja maankäyttöryhmä käsittelee yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavia asioita, joihin 

kaupunki voi vaikuttaa. Ne voivat koskea yksittäistä yritystä tai laajempaa yritysjoukkoa.  

Elinkeinoryhmässä pohditaan, mitä toimenpiteitä käsiteltävän asian suhteen on tehtävissä, 

päätetään työnjaosta ja aikataulusta. Yksittäistä yritystä koskevat asiat käsitellään 

luottamuksellisina.  

Esittelijänä kokouksissa toimii elinkeinoasiamies. 

Elinkeinoryhmän kokoonpano: 

Kaupunginjohtaja, Jouni Mutanen (pj)  

Elinkeinoasiamies, Jorma Ranta (esittelijä) 

Maankäyttöpäällikkö, Elise Lehikoinen (esittelijä) 

Tekninen johtaja, Reima Ojala 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Mika Hirvi 

Kaupunginarkkitehti, Oscu Uurasmaa 

 

2.2 YLEISET ALUEET 

Teihin ja kaupungin yleisiin alueisiin liittyviä tehtäviä hoitaa ympäristövirastoon kuuluva 

yhdyskuntatekniikan osasto. Sille kuuluu näiden alueiden suunnitteluun, kunnossapitoon ja 

vuokraukseen kuuluvat tehtävät.  

Esimerkiksi tapahtumia varten yhdyskuntatekniikan osasto vuokraa maa- ja katualueet ja myöntää 

kaupungin puolelta luvat niiden järjestämiseen.  

Yhteystiedot: 

Mika Hirvi 

050 464 9902 

mika.hirvi@naantali.fi 

 

Viherrakentamiseen ja kaupungin puistoalueiden hoitoon ja toripaikkoihin liittyviin kysymyksiin 

vastaa kaupunginpuutarhuri.  

Yhteystiedot: 

Esa Viertola 

050 339 0530 

esa.viertola@naantali.fi 
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2.3 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 

Kaavoituksella, maanhankinnalla ja tonttien luovutuksella luodaan uusia mahdollisuuksia 

yritystoimintaan ja asumiseen.  

Teollisuus- ja liiketilarakentaminen pyritään ohjaamaan niiden toimintaan parhaiten soveltuville 

alueille.  

Yritystoiminnan laajentaminen tai muuttaminen voi vaatia kaavamuutoksen, josta on syytä 

keskustella hyvissä ajoin maankäyttöpäällikön ja arkkitehtien kanssa. 

Yhteystiedot: 

Maankäyttöpäällikkö 

Elise Lehikoinen  

050 464 9906 

elise.lehikoinen@naantali.fi 

 

Kaupunginarkkitehti 

Oscu Uurasmaa 

044 417 1229 

oscu.uurasmaa@naantali.fi 

2.4 KAUPUNGIN RAKENNETUT KIINTEISTÖT 

Kaupungilla on omistuksessaan jonkin verran rakennettuja kiinteistöjä, joita voidaan myydä tai 

vuokrata asumiseen tai yritystoimintaan.  

Yhteystiedot: 

Pekka Alm 

044 733 4729 

pekka.alm@naantali.fi 

3 NAANTALIN MATKAILU OY 

Matkailutuotteiden ja tapahtumien kehittäminen.  

Matkailutuotteiden myynti ja yhteismarkkinoinnin koordinointi.  

Yhteystiedot: 

Tarja Rautiainen 

040 7478847 

tarja.rautiainen@visitnaantali.com 
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4 HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 

Kaupungin hankintoihin liittyvät asiat, kuten yritystili- ja ostopaikkasopimukset, kilpailutukset ja 

merkittävimmistä hankinnoista tiedottaminen.  

Yhteystiedot: 

Riikka Söderlund 

044 417 1465 

riikka.soderlund@naantali.fi 

 

 

mailto:riikka.soderlund@naantali.fi

