
Naantalissa uskotaan, että kau-
punki säilyttää itsenäisyytensä
kuntarakenneuudistuksessa.
-Ensimmäinen lähtökoh-

tamme on, että saamme poik-
keuksen 20000 asukkaan
rajaan kuntalaissa kunnan
saaristoisuuden perusteella.
Paras-Iaissakin perusteeksi
hyväksyttiin saaristoisuus, pe-
rustelee kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Mikko Rönn-
holm (sci).
Naantalin asukasluku jää

hieman alle valtion esittämän
rajan, millä kunta voisi hoitaa
itsenäisenä sote-asiat.Kaupun-
gin johdossa ollaan yksimieli-
siä suhtautumisessa valtion
kaavailuiliin muuttaa kunta-
rakennetta.
- Meilläolisikapasiteettia ot-

taa vastaan lisääkin asukkaita,
sanoo puolestaan kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja
Markku Tuuna (kok.).-Pys-
tymme osoittamaan kasvun ja
käyttämään perusteena saaris-
toisuutta. EioleTurunkaan etu
ottaa tällaisia alueita hoidetta-
vakseen, toteaa Rönnholm
Molemmat päättäjät usko-

vat, että jos Naantali olisi osa-
na Turkua, palvelut kärsisivät.
- Voi olla hyvinkin toden-

näköistä, että esimerkiksi Vel-
kuan koulu lakkaisi ja samoin
Rymättylän terveyskeskus,
miehet pohtivat. - Rajaon kai-
ken kaikkiaan keinotekoinen,
juuri Naantalin kokoiset kun-
nat ovat tehokkaita. Toimin-
nalliset kokonaisuudet ovat
tärkeämpiä kuin keinotekoi-
set rajat, Tuuna kriti~oi.
. Sote-puolellakaan emme
ymmärrä, miksi toimiva sys-
teemi pitäisi vääntää väkisin
uudeksi, Rönnholm sanoo.

Kaupungissa tehtiin pal-
velutyytyväisyyskysely saa-
ristolaisille vuosi sitten, ja sen
mukaan saaristolaiset ovat
tyytyväisiä palveluihinsa Kou-
luarvosanoin mitattuna saa-
ristolaiset katsoivat palvelut
kahdeksikon arvoisiksi.
Valtalrunnallisessakin pal-

velutyytyväisyyskyselyssä
palvelutyytyväisyysarviossa
Naantali on ollut kakkosena,
ja terveys keskus palvelut ovat
kymmenen parhaan joukossa
Taaksepäin katsottuna

Tuuna ja Rönnholm pitävät
saaristokuntien liittymis-
tä Naantaliin onnistuneena.
Liitoksen myötä kaupungin
pinta-ala kasvoijopa kymmen-
kertaiseksi.
Valtuustossa on suhteelli-

nen osuus edustettuna kai-
kista liittyjäkunnista. Mitään
raskaita päätöksiä, kuten kylä-
koulujen lakkautuksia, ei ole
jouduttu kaupungissa teke-
mään. - Päinvastoin aikamoi-
nen panostus on esimerkiksi
ollut vesihuoltoon ja siihenJiit-
tyvään infrastruktuuriin, Tuu-
na toteaa.

Lähitulevaisuuden haas-
teet ovat likipitäen samoja
kuin muissakin Turun seudun
kunnissa. -Verotulot tulevat
menemään huonompaan
suuntaan. Päättynyt vuosi oli
miinusmerkkinen, ja kuluvan
vuoden talousarvio rakennet-
tiin nollaratkaisulle. Tulopuo-
len kehittyminen on pyritty
laatimaan varovaiseksi ja edel-
leenkin on tarkan euron poli-
tiikkaa harjoitettava, Tuuna
sanoo.
-Sataman ja muiden kau-

pungin omistamien yhtiöiden
tilanne heijastuu luonnolli-
sesti kaupungin talouteen.
Uusi tilanne on se, että Turku
on kasvanut, ja muun muas-
sa Naantali on a1haisemman
kasvun kuntia. Ehkä se johtuu
moottoritiestä, Rönnholm
pohtii.
Tilanne on kaupungille uu-

si, sillä sen väestöpohja on

tähän saakka ollut kasvus-
sa. Tuuna kiteyttää monel-
le kunnalle välttämättömän
selviämiskeinon: Menokehi-
tyksessä kaupungin on oltava
tiukka ja väestökehityksessä
aktiivinen Valtuuston johtaja
näkee, että verojen nosto ei ole
oikea ratkaisu enää lähiaikoi-
na. -Kaikkiin tekijöihin eivät
kuntapäättäjät voi kuitenkaan
vaikuttaa, kuten kaavavalituk-
sUn,jotka hidastavat kehitystä,
hän sanoo.
VaikkaTuuna ja Rönnholm

jatkavat kaupungin johdossa,
Naantalin valtuustossa eletään
uutta aikaa siinä mielessä;että
valtuustoon nousi peräti viisi
perussuomalaista. Kokoomus-
laisen, vaalien ääniharavan,
Tuunan näkemys on, että pe-
russuomalaiset ovat tervetul-
leita näyttämään kyntensä.
-Perussuomalaisilla oli 25eh-
dokasta ja he onnistuivat vaa-
leissa hyvin, hän sanoo.
Naantali on Suomen suurin

suomenkielinen saaristokun-
ta. Valtuuston puheenjohtaja
toivoisi muun muassa mat-
kailussa yhteistyötä nykyis-
tä enemmän saaristokuntien
kesken -Matkailun edistämi-
seksi voisi herättää vaikka van-
hoja laivayhteyksiä henkiin,
miettii Mikko Rönnholm.


