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Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
tammikuussa 2017 usean äänestyksen 
jälkeen Manner-Naantalin osayleiskaa-
van, jolla ohjataan merkittävästi tulevaa 
asuntorakentamista: Miten, minne ja 
minkälaista ympäristöä rakennetaan.

Naantalissa rakennettiin aikanaan yli 
400 asuntoa vuodessa ja tavoittee-
na  on ollut saavuttaa 200 asunnon 
valmistuminen vuodessa, jotta asukas-
luku kasvaisi hallitusti ja mahdollistaisi 
terveen yritystoiminnan. 

NAANTALIN ELINVOIMA  
TURVATAAN ASUNTO- 
RAKENTAMISELLA

Palvelut kuihtuvat

Naantali on epäonnistunut 

tärkeimmässä tavoittees-

saan, asukasluvun kasvun 

tuomassa elinvoimassa. 

Naantalin kasvu on pysähtynyt: Vuonna 
2016 Naantalissa valmistui vain 56 
asuntoa. Tämä näkyy kuihtuvina pal-
veluina ja menetettyinä työpaikkoina.  
Nordean tilat ammottavat tyhjyyttään, 

Naantalin SDP:n keskustarakentamisen vaihtoehto säästää  

yhteiset rantamme

kirjakauppaa ei ole ja putiikeilla on 
lappu luukulla. Tyhjät tilat keskustas-
sa ovat taantuvan kaupungin merkki. 
Naantali on epäonnistunut tärkeimmäs-
sä tavoitteessaan, asukasluvun kasvun 
tuomassa elinvoimassa. 

Mikäli onneton sote-esitys vielä run-
nataan läpi, on uhkanamme julkisten 
palvelujenkin näivettyminen. 

Vain asukkaiden määrän kasvu auttaa 
meitä nykyisiä asukkaita. On saatava 
aikaan käänne, muutos parempaan. 
Kaavoitus on tämän ratkaisun avain.

Kaupunginvaltuustossa 30.1.2017 
sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 
esitti Manner-Naantalin osayleiskaa-
vaan seitsemää muutosta:

1. Kuparivuorelle Mannerheimin- 
 kadun lounaan puolelle ei sallita  
 asumista. 

2. Leirintäalueelle ei kerrostaloja. 

3. Kalevanlahden itärannan vesi  
 alueelle ei rakentamista.

4. Lammasluodon asuntorakennus 
 alue pois.

5. Kylpylän ja siihen rajoittuvalle  
 pysäköintialueelle tehdään kehit- 
 tämisvarausmerkintä. 

6. Kurkelankadun varren lisäraken- 
 tamisalue poistetaan.

7. Laajennetaan keskusta Maija- 
 mäen-Kalevanniemen suuntaan.

Vaihtoehtoinen  
suunnitelma turvaa sekä 
rakentamisen että rannat.

Siksi yleiskaavoituksen 

aikana esitimme, että Au-

rinkotien ja junaradan 

välinen yhtäältä ja toisaalta 

Ruonanojasta Maijamäen 

pientaloihin rajoittuva alue 

otettaisiin asuntorakentami-

sen ja koulujen ja julkisten 

rakennusten alueeksi.

Jotta yllä mainitut herkät alueet erityi-
sesti Lammasluoto, Ruona, leirintäalue 
ja Kuparivuori säästyvät voimakkaalta 
lisärakentamiselta, tarvitaan rakenta-
mista muualle. Siksi yleiskaavoituksen 
aikana esitimme, että Aurinkotien ja 
junaradan välinen yhtäältä ja toisaalta 
Ruonanojasta Maijamäen pientaloihin 
rajoittuva alue otettaisiin asuntoraken-
tamisen ja koulujen ja julkisten raken-
nusten alueeksi. Tätä vaihtoehtoa ei 
virkamiesjohto eikä luottamushenkilöi-
den enemmistö halunnut edes selvittää. 
Siksi jouduimme tekemään selvitykset 
omin nokkinemme. Ja tässä se on. 

Tämä on keskustan vah-

vistamista. Tämä on nyky-

aikaista tiivistä kaupun-

kirakentamista hyvään 

joukkoliikenneyhteyteen 

tukeutuen ja kaiken lisäksi 

alue on lähellä hyvinvoin-

tikeskusta kylpylää sekä 

naantalilaisille tärkeää mer-

ta. Tällä Naantali kääntäisi 

kaupungin asukasluvun 

kasvuun rantoja säästäen.     

Oheinen pohjapiirros osoittaa, miten 
kaikki kerrosalat, joita on suunniteltu 
Lammasluotoon, Ruonaan, Kuparivuo-
relle ja Ristirantaan voidaan korvata 
suuremmalla asuntojen määrällä tämän 
luonnossuunnitelman mukaisesti. 

Tämä ei ole pilvilinna eikä ruuhkaraken-
tamista. Tämä on keskustan vahvis-
tamista. Tämä on nykyaikaista tiivistä 
kaupunkirakentamista hyvään joukko-
liikenneyhteyteen tukeutuen ja kaiken 
lisäksi alue on lähellä hyvinvointikes-
kusta kylpylää sekä naantalilaisille tär-
keää merta. Näihin asuntoihin pystyvät 
yhtälailla pientaloista luopuvat pitkän 
päivätyön tehneet asukkaamme kuin 
lapsiperheet ja myös sinkkuasukkaat 
muuttamaan. Tällä Naantali kääntäisi 
kaupungin asukasluvun kasvuun ranto-
ja säästäen.

Mikko Rönnholm, dipl.ins, Naantalin 

sosiaalidemokraattien puheenjohtaja

Sdpnaantali.fi

Tiivis rakentaminen on kaupungin kannalta talou-

dellista ja asukkaan kannalta edullista. Maijamä-

estä on vain kivenheitto avoimen meren rannalle, 

lenkkipoluille ja keskustan kauppoihin. 

Tämä on Naantalin SDP:n vaihtoehto.

NAANTALIN MAIJAMÄEN 
ALUEEN MAANKÄYTTÖ- 
SUUNNITELMA 9.3.2017
Kuva:  Sigge Arkkitehdit 9.3.2017



Aalto Hannu
rakennusmestari

Aalto Jukka-Pekka
palomestari

Aho Kimmo
pääluottamus-
mies, automaa-
tioasentaja

Aho Tuija
rakennusnainen

Ahonen Sari
sukututkija,  
eläkkeellä

Alho Riitta
keskusarkiston-
hoitaja, 
eläkkeellä

Ansamaa Eliisa
eläkeläinen

Ekiz Halil
kokki

Hagsberg Sirpa
sairaanhoitaja 
AMK

Hautala Isabella
kulttuurituottaja  
AMK, opiskelija

Helenius Markus
palomies

Hyvönen Jarmo
kiinteistön- 
hoitaja, koulu- 
tettu hieroja

Javanainen Anu
sosionomi

Kymäläinen  
Ann-Mari
yrittäjä

Kymäläinen Hilma   
opiskelija
Sit.

Laamanen  
Johanna
HR-assistentti

Laine Lauri
palomestari,  
eläkeläinen

Karvonen Arja   
kodinhoitaja,  
eläkkeellä
Sit. 

Lehtilä Risto
eläkeläinen,  
yrittäjä

Lehtinen Erno
professori

Lehtonen Jarmo
operaattori

Leino Lasse
metallimies

Lindgren Heikki
hitsaaja,  
pääluottamus-
mies

Maja Pirjo
palvelupäällikkö

Malmikare Jaana
työfysiotera- 
peuttien esimies

Metsäranta Miikka    
prosessi- 
operaattori
Sit.  

Muikkula Janne
maanmittaus- 
insinööri

Mäkelä Veikko
eläkeläinen, 
rakennusmestari

Mäkilä Markku
työnjohtaja

Nieminen Marja
erikoissairaan- 
hoitaja

Niemiölä Jukka  
kuormaauton- 
kuljettaja
Sit.   

Penttinen Elina 
lastenhoitaja, 
opiskelija
Sit.  

Polso Marika
VTM

Rantanen Erkki
eläkeläinen, 
ostaja

Rönnholm Mikko
dipl. ins.

Salmikivi Keijo
vesilaitoksen-
hoitaja,  
eläkkeellä

Sipponen Kaisa
KTM, myymälä-
päällikkö

Taka-Prami Irma
restonomi  
ylempi AMK, 
ruokapalvelun-
johtaja

Takanen Juha
mittausetumies, 
työsuojeluval-
tuutettu

Tammelin Toni
veturisähkö- 
asentaja

Uotila Lasse
erä- ja luonto- 
opas

Vaara-aho Petri
kiinteistönhoi-
taja

Vainio Seppo
kirjaltaja,  
eläkeläinen

Vienonen Hannele
perushoitaja,  
eläkeläinen

Virolainen Tero
operaattori

Vänttinen Rauno
eläkeläinen, 
työnjohtaja

Salminen Seija
perhepäivähoi-
taja

Salo Leena
tutkimusjohta-
ja, KTM

Salo Osmo
työnjohtaja,  
toimihenkilöiden 
pääluottamus- 
mies

Salonen Mervi   
avohuollon- 
ohjaaja
Sit.  

Scheinin Mika
professori
Sit.

Salonen Miia  
lastentarhan- 
opettaja
Sit.  
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Olen paljasjalkainen naantalilainen, 
täytän 18 vuotta juuri ennen kuntavaa-
leja. Opiskelen Ammattiopisto Liviassa 
luonto- ja ympäristöalaa. 

Vuodenvaihteessa mummini ja äitini 
keskustelivat tulevista kunnallisvaaleista 
kumpikin pohtien lähtemistä vielä eh-
dokkaaksi. Heidät tuntien arvasin kes-
kustelun kääntyvän toistensa kannusta-
miseen, yleensä kun samaa mieltä ovat 
asioista – ”vielä  olisi kirveellä töitä”. 

Moni pitää Naantalia kulttuurikaupun-
kina. Onhan meillä paljon kulttuuritar-
jontaa. Vai onko sittenkään? Ja jos on, 
kenelle suunnattua? Naantalin kulttuu-
ritarjonta on lähtökohtaisesti suunnattu 
laajalle yleisölle, mutta tavoittaa monel-
ta osin vain ne, jotka osaavat sitä etsiä, 
ovat halukkaita liikkumaan sen perässä 
ja valmiita maksamaan siitä. Joku voisi 
jopa puhua paikallisesta kulttuurieliitis-
tä. Tämä joukko käy vuoroin vieraissa 
ja pyörittää käytännössä koko tarjontaa. 

On kulunut kaksi valtuustokautta 
yhdistyneessä Naantalissa. Asukkaan 
kannalta Rymättylä on kutakuinkin 
säilyttänyt palvelunsa, terveysasema 
toimii edelleen hyvin, mutta lasten päi-
vähoito loppui kirkolta ja Kunnantupa 

Nuorena ehdolla kunnallisvaaleissa
Mutta sitä en arvannut, että äiti heittäisi 
ilmaan ajatuksen minun lähtemisestä 
ehdokkaaksi. Hoksasi minun olevan 
nippanappa vaalikelpoinen. Ja mummi 
heti vielä asiaa tarkistamaan… 

Asia jäi mieleeni kytemään ja keskuste-
lin asiasta poikaystäväni kanssa, joka 
myös on kiinnostunut yhteiskunnallisista 
asioista ja päässyt (lue: joutunut) kes-
kusteluihin mukaan meillä ollessaan.

Nuoria tarvitaan  
päätöksenteossa

Nuoria tarvitaan enemmän 

päätöksenteossa, sillä 

tälläkin hetkellä meidän 

ikäistemme asioista päättä-

vät 30–50 vuotta vanhemmat 

henkilöt. Jokainen on oman 

elämänvaiheensa asiantuntija.

Kymäläinen Hilma, opiskelija, sit.

Hautala Isabella, kulttuurituottaja, 

AMK, opiskelija

Kulttuuria kaikille
Aktiivinen kulttuurielämä toki on aina 
hyvä asia kaupungille. 

Aito kulttuurikaupunki on 

sellainen, jossa kulttuuri on 

läsnä ihmisten arjessa. Se 

on siellä elävöittämässä 

kaupunkimaisemaa, ihastut-

tamassa, vihastuttamassa 

ja inspiroimassa uuden 

kulttuurin syntymiseen.

Itse olen vahva kulttuuria kaikille - 
periaatteen kannattaja. Ei kaupungin 
kulttuuripalvelut ketään kotoa tule ha-
kemaan, vaan jokainen saa jatkossakin 
ihan itse valita osallistuuko tapahtumiin 
vai ei. Kulttuurin saavutettavuutta tulisi 
kuitenkin parantaa. Aito kulttuurikau-
punki on sellainen, jossa kulttuuri on 
läsnä ihmisten arjessa. Se on siellä 
elävöittämässä kaupunkimaisemaa, 
ihastuttamassa, vihastuttamassa ja 

Rymättylän kirkonkylä tänään? 

Äidin ja mummin vilkkaat keskustelut, 
heidän arvomaailmansa, jossa kaikki 
ovat yhdenvertaisia varallisuudesta 
riippumatta sekä vahvat mielipiteet, jot-
ka he uskaltavat tuoda julki, on saanut 
minut uskomaan voivani itsekin vaikut-
taa asioihin. Nuoria tarvitaan enemmän 
päätöksenteossa, sillä tälläkin hetkellä 
meidän ikäistemme asioista päättävät 
30 – 50 vuotta vanhemmat henkilöt. 
Jokainen on oman elämänvaiheensa 
asiantuntija.

Olen aina kokenut luonnon ja eläimet 
tärkeäksi itselleni, luonto kohtelee 
ihmistä hyvin, jos ihminen luontoa. 
Kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutus 
ympäristöön, pienilläkin asioilla voimme 
vaikuttaa. Ihminen tarvitsee luontoa, 
mutta luonto ei ihmistä, joten kohdel-
laan sitä kunnioittaen. Asioiden täytyy 
muuttua, jotta vielä tulevilla sukupolvilla 
olisi paikka jossa elää. Ilmastonmuutos-
ta ei pystytä estämään, mutta voimme 

lieventää sen vaikutuksia vähentämällä 
päästöjä, suosimalla kestävää kehitystä 
ja tekemällä oikeita päätöksiä.

Yhtä tärkeää on kuitenkin 

myös puhua siitä, miten 

saadaan Naantalin omat 

nuoret pysymään ja viihty-

mään täällä.

Paljon puhutaan, että Naantaliin pitäisi 
saada lisää lapsiperheitä. Se on tietysti 
tärkeää kaupungin tulevaisuuden kan-
nalta. Yhtä tärkeää on kuitenkin myös 
puhua siitä, miten saadaan Naantalin 
omat nuoret pysymään ja viihtymään 
täällä.

Emme nykyistä valtuustokautta aloit-
taessamme osanneet kuvitella, että 
kausi venyy keväälle 2017. SDP:n 
valtuustoryhmän kaikki 11 jäsentä ovat 
toimineet valtuutetun tehtävän ohella 
keskeisissä luottamustehtävissä eri sek-
toreilla. Työ vaatii vanhan tiedon muis-
tamista ja uuden tiedon omaamista. Se 
on perheen, oman työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittamista. Kokoonnumme aina 
ennen valtuuston kokousta yleiseen 
kokoukseen, jossa valtuuston esityslista 
käydään läpi. Naantalin Työväenyh-
distyksen yleinen kokous on meillä ylin 
päättävä elin. Lisäksi valtuustoryhmä 
kokoontuu ennen valtuuston kokousta 
kaupungintalolla. Valtuuston puheen-
johtajana on toiminut valtuustoryhmäm-
me jäsen Mikko Rönnholm.

Kulunut valtuustokausi on ollut myös 
poikkeuksellinen. Kaupunginjohtajam-
me valitettavan sairastumisen vuoksi 

v. 2012 jouduimme nopeasti ratkai-
semaan yhteistyössä virkamiesten ja 
luottamushenkilöiden kanssa, miten 
edetään.  Vt. kaupunginjohtajaksi ryhtyi 
Martti Sipponen. Tämä ”Kallun grillinä-
kin” tunnettu järjestely oli luonnollisesti 
väliaikainen, mutta hoitui hienosti. V. 
2014 saimme uudeksi kaupunginjohta-
jaksi kokeneen Jouni Mutasen.

Paljon isoja asioita

Neste Oyj:n kanssa käytävä 

neuvonpito, joka nyttemmin 

on edennyt välimiesoikeu-

teen asti, palvelustrategia-

työ ja tavoiteorganisaatio 

sekä laajaa kiinnostusta ja 

kansalaisaktiivisuutta he-

rättänyt Manner-Naantalin 

osayleiskaavatyö ovat olleet 

tämän kauden isoja asioita. 

Valtiovallan taholta tulleet jatkuvat 
lausuntopyynnöt erityisesti maakunta-
hallinnosta ja sote-uudistuksesta ovat 
työllistäneet erityisen paljon. Neste 
Oyj:n kanssa käytävä neuvonpito, 
joka nyttemmin on edennyt välimies-
oikeuteen asti, palvelustrategiatyö ja 
tavoiteorganisaatio sekä laajaa kiinnos-
tusta ja kansalaisaktiivisuutta herättänyt 
Manner-Naantalin osayleiskaavatyö 

Hagsberg Sirpa, sairaanhoitaja 

AMK

SDP:n valtuustoryhmä toimii
ovat olleet tämän kauden isoja asioita. 
Siivous-, ateria- ja kiinteistöhoidon osit-
taisen ulkoistamisen rinnalla selvitettiin 
myös ns. Arkea-vaihtoehto, joka työllisti 
koko viime kevään. Valtuusto päätyi yk-
simielisesti jatkamaan palveluita omana 
toimintana, joskin tehostetusti. Oli 
erittäin tärkeää, että valtuuston päätös 
oli yksimielinen. Luottamushenkilöistä ja 
kaupungin edustajista koottu seuran-
taryhmä arvioi vielä oman toiminnan 
tehostamisen vaikutuksia talouteen, 
mutta unohtamatta työssä jaksamista. 
Ammatillinen koulutus joutui val-
tionosuuksien vähentyessä keskittä-
mään koulutusta, joten Naantalistakin 
Raseko keskitti kaiken nuorisoasteen 
opetuksen Raisioon. Myös Rasekon 
kanssa käytiin tiiviit neuvottelut ja jat-
kossa Naantalissa säilyy opetus, mutta 
toki uudet tuulet puhaltavat.

Valtuuston päätäntävaltaa kritisoidaan 
erityisesti pienten puolueiden taholta. 
Suurimmat puolueet istuvat kaupungin-
hallituksessa, johon kaikki pienempien 
puolueiden edustajat eivät mahdu. 
Valtuustoryhmän puheenjohtajan työtä 
kuitenkin helpottaa kaupunginhallituk-
sen jäsenyys, jotta saa riittävän hyvän 
ja ”syvän” kuvan asioista. Hyväksi ja 
tärkeäksi tavaksi käydä läpi keskeisiä 
asioita kaikkien valtuustoryhmien kans-
sa on osoittautunut valtuustoryhmien 
puheenjohtajien oma tilaisuus, jonka 
kutsuu koolle kaupunginjohtaja.

Valtuustoon tuleva kaupunginhallituk-
sen päätös ei aina ole yksimielinen, 
vaan siitä on jouduttu äänestämään 
useammankin kerran. Tällä kaudella 
ylitse muiden nousee Manner-Naantalin 
osayleiskaavan sisältö, josta demariryh-
mä äänestytti vielä valtuustokäsittelyssä 
7 kohtaa. 

Kouluarvosanaksi 8,5

Kulunut valtuustokausi ansaitsee 
kouluarvosanan kaikkien haasteiden 
keskellä 8,5. Tämä on oma näkemykse-
ni. Olemme taatusti tehneet parhaam-
me. Seuraavalle valtuustolle annamme 
kotitehtävänä valtuuston oman yhteis-
työn kehittämisen, kuulluksi tulemisen 
tunteen parantamisen ja yhteen hiileen 
puhaltamisen säilyttämisen vähintään 
nykyisellä tasolla.

Arja, Eliisa, Hannele, Pirjo, Kaisa, 
Hannu, Mikko, Lauri, Juha ja Kimmo! 
Lämmin kiitos teille kaikille.

Sirpa Hagsberg, valtuustoryhmän 

puheenjohtaja

inspiroimassa uuden kulttuurin synty-
miseen.

Kulttuuria ihmisten arjessa

Ei kulttuuria välttämättä 

edes kannata enää viedä 

pölyttymään minkään ovien 

taakse. Paljon tärkeämpää 

on tuoda se ihmisten luok-

se.

Olen pitkään miettinyt, että meiltä puut-
tuu monipuolinen tila kulttuuritoiminnal-
le. Enkä ole yksin ajatusteni kanssa. 
Mitä enemmän liikun tuolla ns. suuressa 
maailmassa huomaan kuitenkin, että 
seinien merkitys vähenee. Ei kulttuuria 
välttämättä edes kannata enää viedä 
pölyttymään minkään ovien taakse. 
Paljon tärkeämpää on tuoda se ihmis-
ten luokse. Se voi olla kansanmusiikkia 

Laine Lauri, palomestari,  

eläkeläinen

Föli-vuorolla, graffitimaalausta torilla, 
etnisten ruokien teemaviikot kouluissa, 
kotimaiset klassikkoteokset nukketeat-
terina päiväkodeissa, hiekkataidetta 
uimarannoilla, ikäihmisten performanssi 
marketin parkkipaikalla tai valoku-
vasuunnistus saariston rengastiellä.

Kulttuuri voi työllistää

Joku saattaa tässä vaiheessa jo miettiä, 
kuka nämä kaikki sitten järjestää? Suo-
mi on täynnä kulttuurialan korkeakoulu-
tettuja, joille aivan varmasti kelpaa työ. 
Mitä jos vaikka työllistettäisiin muutama 
heistä? Kyllä meillä on siihen varaa, jos 
vain tahtoa riittää. Se mihin meillä ei 
enää ole varaa, on passiivisuus, sisään-
päin käpertyminen ja paikoilleen jämäh-
täminen. Nyt kaivataan sellaista hyvää 
pöhinää, jolla rakennetaan Naantalista 
moderni, elinvoimainen kulttuurikau-
punki, jossa tapahtuu kaikkea jännää 
ympäri vuoden ja koko kaupungissa.

jäi tyhjilleen. Postin saa nyt apteekista, 
pankki palvelee, pitäjätalo on monen 
yhdistyksen kokoontumistilana. Toinen 
kauppa lopetti ja on tyhjänä. Osa 
toimivan kaupan talon liikehuoneista on 
myös tyhjinä. Asukkaat vähenevät ja 

vanhenevat, koulussa on tilaa.

Kaikki saaristoon sopi-

va pienteollisuus sopii ja 

elävöittää myös Rymättylää. 

Täältä löytyy ahkeraa ja 

osaavaa tekijää monelle 

alalle. Matkailun määrätie-

toinen ja osin vähän uhka-

rohkeakin edistäminen on 

yksi mahdollisuus.

Röölässä toimii aktiivinen kyläyhdistys 
ja entisen sillifirman tiloihin on saatu 
uutta toimintaa, mutta hyvä satama 
on lähes tyhjäkäynnillä. Yhteysalukset 
kiertävät kaukaa, eikä joittenkin mie-
lestä niitä edes saa päästää Röölään. 
Kalastus on hiipumassa ja ei varhaispe-
runakaan ole enää yleinen pelloilla.

Tarvitaan rohkeita yrittäjiä ja 

yrittäjämyönteistä ilmapiiriä 

sekä kaupunkiorganisaa-

tion aktiivisuutta ja tukea.

Kaikki saaristoon sopiva pienteollisuus 
sopii ja elävöittää myös Rymättylää. 
Täältä löytyy ahkeraa ja osaavaa tekijää 
monelle alalle. Matkailun määrätie-
toinen ja osin vähän uhkarohkeakin 

edistäminen on yksi mahdollisuus. 
Rymättylään sopii vaikka taide-, tai muu 
kulttuuritoiminta vähän suuremmas-
sakin mittakaavassa. Veneilyyn liittyvä 
telakka- ja huoltotoiminta sekä kaikki 
kalastukseen liittyvä toiminta, saaristo-
laisruoka ja veneilijöiden ruokahuolto 
ovat luontevia mahdollisuuksia Ry-
mättylässä. Tarvitaan rohkeita yrittäjiä 
ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä sekä 
kaupunkiorganisaation aktiivisuutta ja 
tukea.

Vuoden 2016 talous- ja toimintasuun-
nitelmassa velvoitettiin koulutuslauta-
kunta laatimaan suunnitelma varhais-
kasvatuksen ja koulujen tulevaisuuden 
palveluverkosta. Suunnitelman pohjaksi 
tilattiin ulkopuoliselta konsultilta selvitys 
nykyisten yksiköiden kehittämistar-
peista ja -mahdollisuuksista ja ehdotus 
tulevasta palveluverkosta. 

Konsultin laatima selvitys ulottuu vuo-
teen 2026. Selvityksessä esitetään sekä 
päiväkotiverkon että kouluverkon rajua 
supistamista. Mikäli Naantalissa edet-
täisiin konsultin laatiman tavoitemallin 
mukaan, vähenisi päiväkotien määrä 
kaupungissa kahdestatoista kuuteen 
seuraavan kymmenen vuoden aikana. 
Peruskouluja mallissa on kymmenen 
sijaan seitsemän; näistä yksi on yläkou-
lu, yksi on yhtenäiskoulu ja loput viisi 
alakouluja.

Manner-Naantaliin sijoittuu mallissa vain 
kolme päiväkotia, jotka kaikki olisi mitoi-
tettu vähintään 165 lapselle. Luonnon-
maalle, Merimaskuun ja Rymättylään 
suunnitellut yksiköt olisivat hieman 
pienempiä. Kouluista lakkautettaviksi 
mallissa ehdotetaan Kuparivuoren, 
Lietsalan sekä Velkuan alakouluja. Näin 
manner-Naantaliin jäisi myös alakoulu-
laisille ainoastaan kolme yksikköä. 

Saavutettavuutta  
ei saa heikentää

Yksi Naantalin monista hyvistä puo-
lista on lyhyet välimatkat ja palvelujen 
saavutettavuus. Palveluverkon kar-
siminen heikentäisi saavutettavuutta 
huomattavasti. Koulumatkat Velkualta 
pystyttäisiin järjestämään lain sallimissa 
aikarajoissa, mutta ei inhimillisyyden 
ja koululaisten jaksamisen rajoissa. 
Pienten koululaisten matkat pitenisivät 
huomattavasti myös Kuparivuoren ja 
Lietsalan koulujen vaikutusalueiden 
oppilailla. Nykyään jopa 73% naantali-
laisista asuu enintään yhden kilometrin 
päässä lähimmästä peruskoulun yksi-
köstä ja alle kolmen kilometrin matka 
kouluun on 87 prosentilla. Uudessa ver-
kossa alle kolmen kilometrin matka olisi 
enää 67 prosentilla. Saavutettavuus 
on kuitenkin muutakin kuin kilometrit. 
Palveluverkkomallissa tulisikin päiväko-
tien osalta ottaa paremmin huomioon 
työmatkaliikenteen suuntautuminen. 

Sipponen Kaisa, KTM, 

myymäläpäällikkö

Kattava päiväkoti- ja kouluverkko säilytettävä
Koulujen saavutettavuuden takaami-
seksi tulee varmistaa kevyen liikenteen 
väylien turvallisuus ja julkisen liikenteen 
saatavuus.

Palveluverkkoselvitys sisältää myös aja-
tuksen ryhmäkokojen suurentamisesta. 
Päiväkotien käyttöastetta kohotettaisiin 
ja esiopetusryhmien kokoa kasvatettai-
siin. Perusopetuksessa laskennallinen 
opetusryhmäkoko kasvaisi 20 oppi-
laasta 22:een. Suuremmissa ryhmissä 
rauhattomuus lisääntyy ja yksilöiden 
huomioimisen mahdollisuudet heiken-
tyvät. 

Päivähoidon kustannukset ovat Naanta-
lissa kuntien keskitasoa, peruskoulussa 
kustannukset ovat hieman keskimää-
räistä korkeammat. Esitetty tavoitemalli 
esittää näihin kustannuksiin säästöjä. 
Osa mallin laskennallisista säästöis-
tä perustuu kuitenkin päivähoidossa 
olevien lasten ja oppilaiden määrän 
vähenemiseen eli kyseessä ei ole ai-
noastaan suuruuden ekonomian tuoma 
säästö. 

Selvityksessä suurena ongelmana näh-
tiin nykyisten, pienten yksiköiden sopi-
mattomuus nykyaikaiseen yhteisölliseen 
oppimiseen. Rohkenen olla tästä(kin) 
eri mieltä; pienissä yksiköissä kaikki 
tuntevat toisensa nimeltä ja yhteisölli-
syydelle on erinomaiset lähtökohdat.

Päiväkotien ja koulujen  
on pysyttävä lähipalveluina

Naantalin on siis jatkossa-

kin säilytettävä elinvoimai-

nen, monipuolinen ja katta-

va päiväkoti- ja kouluverkko 

sekä pidettävä ryhmäkoot 

kohtuullisina. Tämä olisi 

turvallinen, ekologinen ja 

inhimillinen valinta, jonka 

toivon toteutuvan seuraaval-

la valtuustokaudella.

Kuinka tästä eteenpäin? Palveluverk-
koselvitystä on käsitelty lukuisia kertoja 
eri kokoonpanoilla ja vaativa työ jatkuu 
vuonna 2017. Tässä vaiheessa konsult-
tien tekemä selvitys joutaisi sinne kuu-
luisaan mappi Ö:hön. Palveluverkkoa 
tulee tarvittaessa sopeuttaa väestömää-
rän kehityksen mukaan, mutta päiväko-
dit ja koulut ovat tärkeitä lähipalveluja ja 
sellaisina niiden tulee myös pysyä. 

Konsulttien laatiman tavoitemallin 
asemesta Naantalin on siis jatkossakin 
säilytettävä elinvoimainen, monipuoli-
nen ja kattava päiväkoti- ja kouluverkko 
sekä pidettävä ryhmäkoot kohtuullisina. 
Tämä olisi turvallinen, ekologinen ja 
inhimillinen valinta, jonka toivon toteutu-
van seuraavalla valtuustokaudella.

Sdpnaantali.fi



Pidetään  
kaikki  
naantalilaiset 
mukana

Terveys- 
keskuksen  
iltapäivystys.

Sdpnaantali.fi

Googlaa  
sdpnaantali

1. Satsaukset sivistykseen ovat satsauksia tulevaisuuteen

 • Pidetään huoli kouluistamme
 • Perheille enemmän yhteistä aikaa
 • Jokainen lapsi ansaitsee samat mahdollisuudet

2. Hyvinvointia kaikissa elämän vaiheissa

 • Verovarat on tarkoitettu ihmisten palveluihin
 • Arvokas vanhuus on jokaisen oikeus
 • Kaikkien resurssit käyttöön

3. Uudistuva ja elinvoimainen naantali

 • Kohtuuhintaisia koteja
 • Naantali kuntoon niin kuin koko suomikin
 • Parhaat ratkaisut tehdään lähellä ihmisiä

Ja  pidetään rannat naantalilaisten omana olohuoneena.

Kun haluat tietää enemmän oheisista tavoitteistamme,  
lue lisää sdpnaantali.fi/kirjoituksia -sivustolta.

Kun haluat tietää joko menneen neljän vuoden asioista  
Naantalissa tai pitää itsesi ajan tasalla tulevaisuudessa,  
seuraa sdpnaantali.fi -sivustoa.

Uutta tietoa ja mielipiteitä joka viikko.  
Nyt ja tulevan valtuustokauden aikana.

Naantalin sosiaalidemokraatit pitävät aina kiinni ihmisten tasa- 

arvoisesta kohtelusta. Me haluamme rakentaa niin Suomesta 

kuin Naantalistakin oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää 

kotikaupunkia.

Vaaliohjelmamme lyhyesti:
Syksyllä 2014 Naantalin kaupungin johtavat 
virkamiehet ylilääkäri, perusturvajohtaja ja kau-
punginjohtaja kirjoittivat sosiaali- ja terveyslau-
takunnan ja kaupunginhallituksen esityslistoil-
la, että iltapäivystystä ei ole syytä jatkaa eikä 
se olisi edes lain mukaan mahdollista. 

Kolme johtavaa virkamiestä toimialallaan johti 
päätöksentekijöitä joko laiskuuttaan tai tahalli-
sesti harhaan ja enemmistö kannatti muutoin-
kin toiminnan lopettamista.

SDP:n hallitusryhmä esitti, että iltapäivystystä 
on ehdottomasti jatkettava ja muut ryhmät oli-
vat  vastaan. Lisäksi todettiin, että lain mukaan 
on mahdollista jatkaa.

Monien keskustelujen ja neuvottelujen jälkeen 
päädyttiin SDP:n kaupunginhallituksessa 
tekemän esityksen iltapäivystyksen jatkamisen 
hyväksymiseen.

Olemme tyytyväisiä, että muutkin ryhmät kan-
nattavat nyt näyttävästi iltapäivystystä terveys-
keskuksessa, mutta jos SOTE muutos tulee 
maan hallituksen esittämällä tavalla voimaan 
se lopettaa todennäköisesti terveyskeskuk-
sen iltapäivystykset ja myös Merimaskussa 
ja Rymättylässä 
nyt tapahtuvan 
terveyskeskuksen 
toiminnan. Pää-
töksenteko siirtyy 
pois Naantalista.

Toivomme vilpitön-
tä yhteistyötä, ei 
ryöstökalastusta.
 

Hannu Aalto, rakennusmestari 

SDP:n hallitusryhmän puheenjohtaja


