
VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIAN 2040+ VALMISTELU 

Kestävän kasvun avaimet-työryhmä 

Aloituskokous 22.12.2020 klo 14:00-15:00, Teams 

 

Osallistujat: 

Ahola Pasi Turun kaupunki 

Erkkilä Vesa Turku Science Park Oy  

Fröberg-Niemi  Linda Turku Science Park Oy/ Smart Chemistry Park 

Hakala  Olli  Turun kauppakamari 

Hillgren Essi Turun ammattikorkeakoulu 

Iltanen Sami Proagria LS 

Juvonen Timo Varsinais-Suomen liitto 

Järvelin Anne-Mari 4Front Oy 

Konst Taru Turun ammattikorkeakoulu 

Lautkankare Rauli Turun ammattikorkeakoulu 

Lauttamäki Salla-Maria Varsinais-Suomen liitto 

Lehtinen  Riitta Varsinais-Suomen liitto, maakuntahallitus 

Leskinen Riikka Valonia 

Lindholm Hanna VARELY 

Liven Harri Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Madekivi Olli  Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Myllymäki Paavo MTK-Varsinais-Suomi 

Partanen Petteri Varsinais-Suomen liitto 

Porthen  Saila  Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Rannikko-Laine Malla Varsinais-Suomen liitto 

Rosala Lassi Naantalin kaupunki 

Saarento Heikki Varsinais-Suomen liitto 

Saarinen Ainokaisa Telia Company 

Saario Pasi Kaarinan kaupunki 

Sainio Sari  Varsinais-Suomen TE-toimisto 

Suominen Jenni Turun ammattikorkeakoulu 

Tähtinen Jade  Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO 
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1. Kokouksen avaus ja esittäytymiskierros 
 
Puheenjohtaja Olli Madekivi toivotti osallistujat tervetulleeksi mukaan työryhmän työhön. 
 
Kaikki osallistujat esittelivät lyhyesti itsensä. Todettiin, että koolla on monipuolista osaamista 
valmisteluun tuova ryhmä. 
 
 

2. Teemaryhmätyöskentely osana maakuntastrategiaprosessia 
 
Anne-Mari Järvelin esitteli maakuntastrategiavalmistelun kulkua ja työryhmän työskentelyn vaiheita 
ja tavoitteita. Strategiatyön aloituskokous on pidetty 26.11.2020. Kestävän kasvun avaimet on yksi 
neljästä työryhmästä. Muut kolme ovat Vakaa, hyvinvoiva ja onnellinen Varsinais-Suomi, 
Kansalaisyhteiskunnan uusi tuleminen ja Digitalisaatio etenee ja talous etsii suuntaansa. 

Valmistelun tähänastinen runsas pohjamateriaali on kaikkien teemaryhmien käytössä. SWOT ja 
skenaariot tulevat tammikuun puoliväliin mennessä kaikille työryhmille kommentoitavaksi. 

Ryhmän työskentely jatkuu maaliskuun alkupuolelle asti. Vielä on vähän auki jatkavatko työryhmät 
tämän jälkeen myös toimenpiteiden määrittelyvaiheessa. Tästä kerrotaan hyvissä ajoin ennen 
maaliskuuta. Työskentelyn sisällön osalta pitkän aikavälin näkemykset ulottuvat vuoteen 2040 
saakka. Lyhyen tähtäimen toimenpiteet määritellään maakuntaohjelmassa 2022-2025. 
 
Työryhmän oma tavoitetyöpaja pidetään 27.1.2021 klo 12–16. Työryhmän ”Vakaa, hyvinvoiva ja 
onnellinen Varsinais-Suomi” kanssa pidettävä validointityöpaja järjestetään 4.3.2021 klo 12–16. 
 
Kullekin teemaryhmälle tehdään Howspace -alustalle oma työpaja. Alustalla työskennellään omalla 
nimellä paikka- ja aikariippumattomasti. Sähköpostikutsu Howspaceen tulee tammikuun alussa. 
 

3. Taustoitusta 
 
Käytiin läpi tähän mennessä työssä esiin nousseita ympäristöön liittyvät tekijöitä vahvuuksien ja 
heikkouksien osalta. 
 
Käytiin aiheesta lyhyt keskustelu, jossa nostettiin esiin nousseiden lisäksi mm. seuraavia teemoja: 
- kasvukauden pituus ja auringon säteilyn määrä tulevat lisääntymään, tässä suhteessa hyödymme 

ilmastonmuutoksesta 
- logistiikka, raskaiden kuormien käyttö saaristossa 
- ympäristön tilasta pitäisi saada Varsinais-Suomen kilpailutekijä, houkuttelevuus sekä 

toimintaympäristönä että asuinpaikkana 
- miten kestävää kasvua saavutetaan kv-yritysten kautta, jotka myös työllistävät osaajia ja tuovat 

verotuloa alueelle, esimerkiksi akkujen kierrätysteknologia, biopohjainen tuotanto, 
bioenergiaratkaisut ja kiertotalouden ratkaisut rakennusmateriaaliteollisuudessa. 

- sisältyykö kohtaan osaaminen alkutuotannossa myös metsien marjat ja sienet? 
- metsä- / perintöverotus suhteessa hakkuuajankohtaan; miten voisi viivästyttää päätehakkuuta 

ja silti pitää huolta teollisuuden raaka-aineensaannista 
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- kyllä parhaaseen kasvuun pyrkiminen sitoo tehokkaimmin hiiltä, ei hakkuiden siirtäminen kasvun 
hidastuessa. Aikajänne ei saa olla 5-10 vuotta 

- sulfaattisavimaat yhdistettynä voimakkaisiin sateisiin voi olla haaste 
- lämpimät talvet vaikuttavat ruoan tuotantoon mm. tuholaisten kautta 
- Kaivoslain valmistelussa tulisi huomioida kestävä kehitys 
-  

Aikaisemmin esiin nousseiden muutostekijöiden lisäksi tuotiin esille: 

- materiaalin kierrätyksen kokonaisuus vihreän siirtymän sisälle 
- tulevaisuuden kesät; kuivuustekijä? Ilmastonmuutos huomioitava muutenkin kuin talven osalta 
- vesitalous ympärivuotisena; kasvukauden aikainen vedentarve on turvattava 
- kaupungissa mm. energiankulutus suurempaa kuin ympäröivillä maaseudulla 
- betonirakentamisen ympäristöpäästöt etenkin kaupunkiseudulla 
- vesistöjen tilan huonontuminen -> myös olemassa olevien ratkaisujen kohdentaminen 

vaikuttavammin 
- kaupungistuminen oltava mukana globaalina megatrendinä, miten strategiset muutokset 

tekevät kaupungeista vihreämpiä 
- Varsinais-Suomessa myös maaseutu erittäin tärkeä 
- hieman kyseenalaistaisin noita aiemmin mainittuja vahvuuksien kyseenalaistamista: lajikirjo 

vähenee koko ajan ja "puupellot" ja avohakkuut eivät edusta vaihtelevaa luontoa 
- ruokatuotannon muutos on valtava mahdollisuus (enemmän kasviperäistä, vähemmän 

eläinperäistä tuotantoa ja elintarvikkeita), uhan sille muodostavat lähinnä asenteet 
- monipaikkaisuuden toteutuminen kestävällä tavalla; esim. keskukset mahdollistavat 

joukkoliikenteen 
- kaupungistumiseen liittyy myös monipaikkaistuminen, kaupunkien sisällä ja niiden ulkopuolella. 
- kaupungin ja maaseudun välinen vuorovaikutus ja yhteistyö olisi tärkeää. Vahvuuksien ja 

mahdollisuuksien tunnistaminen molemmissa. 
 

Tavoitetilaan 2040 tuotiin seuraavia näkökohtia: 

- Varsinais-Suomen sijoittaminen kansainväliseen kilpailuun; kansalaisten ja yritysten auttaminen 
tässä, keskitasoisuus ei riitä kansainvälisessä kilpailussa 

- olisi oltava hyvä ryhmä kansainvälisiä yrityksiä 
- miten tuetaan kansainvälistyviä yrityksiä jäämään ja sijoittumaan Varsinais-Suomeen 
- prosessi- ja kemiateollisuus tuo usein ratkaisuja kiertotalouteen 
- hyvä innovaatiopohja, mutta miten vielä paremmaksi kansainvälisen kilpailun näkökulmasta 
- Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Voiko Varsinais-Suomi olla sitä vasta 

muita myöhemmin? (2040 ei riitä) 
- matkailun ja kestävän kehityksen yhdistäminen on kovin haastavaa. Varsinkin jos matkailijat 

tulevat alueelle lentäen. Ekologisempaa olisi, jos lentomatkailua ei olisi... 
- osaamiseen perustuva liiketoiminta on hyvä tavoite 
 

4. Kokouksen päätös 
 
Kokous päätettiin klo 15.00. 


