Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) työryhmä
Pöytäkirja 3/2011
Aika:
Paikka:
Läsnä:

31.5.2011, klo 13.00 – 15.40
Kokemäen kaupungintalo, Tulkkilantie 2
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Markku Setälä
Matti Sjögren
Pauli Kekki
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Kirsi Sainio
Ulla Nissinen
Esa Hoffren
Mari Antikainen
Mikko Puputti

Pori, pj
Karhukunnat, siht. – 15.15
Huittinen
Karhukunnat
Harjavalta
Pori
Pori
Nakkila
Ulvila
Luvia
Posek Oy
Kokemäki
ELY-keskus
Prizztech Oy
Prizztech Oy

1. Kokouksen avaaminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus avasi kokouksen.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
3. Rakennemallin jakelu
Jaettiin painettu rakennemalli läsnäolijoille sekä Huittisten, Kokemäen ja
Harjavallan kaupunkien koko osuudet. Loput rakennemallikirjaset toimitetaan
kuntiin, kun ne saapuvat painosta. Rakennemalli on tarkoitus jakaa kunnan/kaupunginvaltuuston jäsenille sekä tarpeen mukaan viranhaltijoille sekä
muille sidosryhmille. Tarvittaessa lisätilauksia voi pyytää sihteeriltä.
4. Kokemäen kaupungin tilannekatsaus
Maankäyttöinsinööri Ulla Nissinen piti ajankohtaiskatsauksen Kokemäen
maankäyttö-, asumis- ja liikenneasioista. Liite 1 löytyy linkistä:
http://www.karhukunnat.fi/paras-kaupunkiseutusuunnitelma_2/kokousmateriaalia.html

Päätös: Merkittiin tiedoksi
5. Työsuunnitelma opinnäytetyöhön maapoliittiset periaatteet
Maankäyttöinsinööri Ulla Nissinen kertoi opinnäytetyön tilanteesta.
Tutkimussuunnitelma on tehty ja tällä hetkellä mietinnässä ovat erityisesti
liitteen 2 mukaiset kysymykset tehtävän määrittelystä.
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Todettiin, että tutkimussuunnitelmassa on myös huomioitu valtakunnallisten
kokemusten ja käyttötapojen kerääminen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
6. Yhdyskuntarakenne,
väestö
paikkatietojärjestelmässä

ja

palvelut

yhteistarkastelussa

Kehittämispäällikkö Mari Antikainen Työryhmälle esitti seuraavien seudullisten
paikkatietokuvausten laadintaa jatkotyötä varten, teemana ihmisten arki
- väestö- ja palvelutarkastelu
- lapset 0-7 ja 8-15
- nuoret 15- 24
- työikäiset
- vanhukset > 75 v
- palvelut väestöryhmittäin esim. päiväkodit, neuvolat, kirjastot jne
tarkastellaan eri palveluihin suuntautumisvaihtoehtoja siten, että
optimikohde on 7,5 minuutin ajomatkan päässä
Lisäksi tehdään tarkastelut seuraavista toteuttamissuunnitelmaan liittyvistä
aiheista:
- pendelöinti ja liikennevirrat
- alkutuotannossa, jalostuksessa ja palveluissa toimivien työpaikkojen
sijainti/keskittyminen
- kiinteistörekisteristä kesämökit, sijainti, rakennusvuosi, omistajan kotikunta
- ruutuaineistosta kaikki Rakennukset ja asuminen –teeman muuttujatiedot
Päätös: Hyväksyttiin em. esitys seuraavin muutoksin ja lisäyksin:
– tehdään saavutettavuustarkasteluja myös kevyen liikenteen
näkökulmasta
kävelyja
pyöräilyetäisyyksin
sekä
joukkoliikenteestä
– tehdään asukastiheystarkastelu taajamissa ja reuna-alueilla,
jolloin mahdollinen muutos on seurattavissa
– muutetaan lasten ikäryhmitystä siten, että tarkastelu tehdään
0-6 ja 7-15 ikäryhmissä
– tarkasteltavista palveluista hankekoordinaattorit sopivat Timo
Widbomin kanssa, peruspalvelujen lisäksi tehdään myös
vapaa-aikaan liittyvien palvelujen tarkastelua
Merkittiin lisäksi tiedoksi, että ensimmäiset tarkastelut tehdään syksyllä ja niitä
voidaan sitten vielä tarpeen mukaan muokata. Tavoitteena on havainnollistaa
yhteisessä suunnittelussa tarvittavia tietoja.
Indikaattoreiden osalta
tavoitteena on tässä vaiheessa kuvata nykytilaa tulevaisuuden tarkasteluja
varten, koska historia-(kehitys-)tietoa on tällä hetkellä saatavissa vain vähän.
Ylitarkastaja Esa Hoffren totesi, että indikaattoreita on jatkossa tarpeen
täsmentää myös valtakunnallisen vertailuun sopiviksi.
Lisäksi todettiin
– asiointitiedot ovat tärkeää taustatietoa joukkoliikennekuljetusten
suunnittelussa, esimerkiksi ikäihmisten kutsuliikennejärjestelyissä on
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todennäköisesti tarvetta jatkossa ylikunnalliseen suunnitteluun, koska
tarve on kasvamassa ja rahoitus rajallista
– liikennevirrat ovat merkittäviä ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta
– kevyt- ja joukkoliikenteestä Nakkilan kunnan alueella on Reijo Vaarala
tekemässä diplomityötä
– asuntokantaa on selvitetty asuntopoliittisessa työryhmässä, suuri osa
noin 2/3 on rakennettu ennen vuotta 1980, suurin osa 1970-luvulla
7. Ajankohtaista toteuttamissuunnitelmasta
– Pyöräilyosion eteneminen
– kehittämispäällikkö Mikko Puputti ja markkinointipäällikkö Kirsi Sainio
kertoivat, että seudullisessa liikunta- ja nuorisotyöryhmässä oli pohdittu
pyöräilyreittien kuvaamisesta mm. seuraavaa
o seudun kunnat toimittavat tiedot pyöräilyreiteistä sekä
haastepyöräilylaatikoiden sijainnista Mikolle 6.6. mennessä,
Porissa on pyöräilykartan uusiminen juuri menossa
o ensin tehdään paperiversio ja sitten mietitään mobiilikäyttöä,
esimerkiksi haastepyöräilyjen kirjaaminen on aktiiviharrastajille
hankalaa
o reitit profiloidaan käyttäjäryhmittäin ja niihin liitetään myös tietoa
esimerkiksi tarina- ja nähtävyys lapsiystävälliset perhereitit
o pyörän käyttö matkailijoille, mutta myös paikallisille tapahtumiin
tulijoille edellyttää, että pyöräilijät huomioidaan kunnolla
järjestelyissä esimerkiksi liikenteen ohjaus, pyöräparkit
säilytystiloin, virkistäytymismahdollisuudet jne.
o matkailijapalveluissa esim. pyörävuokraamot on vielä paljon
kehitettävää
o työryhmä ideoi ja kuvaa lisää reittejä yhteistyössä seurojen,
järjestöjen ym. aktiivikäyttäjien kanssa, kun perustiedot kunnista
on koottu
Liikenneinsinööri Markku Setälä totesi, että pyöräilyliikennemerkinnät eivät
tällä hetkellä ole kovin selviä eivätkä johdonmukaisia ja niissä on
paikkakuntakohtaisia eroja. Kehitettäviä asioita on tullut paljon esiin mm.
valtakunnallisessa hankkeessa, jossa Pori on mukana. Tärkeää on jatkuva
kehittäminen: pieninkin lisäyksin ja muutoksin on mahdollista nostaa
tavoiteltua käyttömäärää.
– Joukkoliikenne ja seudullinen lupaviranomainen
Liikennelogistikko Jouni Kärki totesi katsauksessaan, että ensimmäinen
luonnos seudullisen lupaviranomaistoiminnan järjestämiseksi on valmistunut.
Projektiryhmä on kokoontunut kolme, ja ohjausryhmä kaksi kertaa, seuraava
kokous , jossa luonnos on tarkasteltavana on 15.6. Luonnoksessa on
kuvattu vaikutusarviot, organisaatiomalli ja arvio kustannuksista:
o organisaatio on luonteeltaan viranomaiselin
o joukkoliikennelautakunnan (9 ) tehtävät ja kokoonpano on alustavasti
määritelty; 4+2+1+1+1 edustajaa kunnista
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o kustannusten jakoa ehdotetaan asukaspohjan mukaan, laskelmassa
kustannukset on arvioitu sekä viranomaistoiminnassa mukana oleville
että muille seudun kunnille joukkoliikennesuunnittelijan osalta
Keskustelu toteuttamisesta eri sidosryhmien kanssa aloitetaan ohjausryhmän
hyväksymän luonnoksen pohjalta.
– Seudullisen asuntopoliittisen strategian laadinta
Projektilakimies Paavo Immonen kertoi asuntopoliittisen työryhmän tilanteesta
seuraavaa
– Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) teemaverkostot DEMO
ja MAL järjestävät yhdessä Tampereen kesäyliopiston kanssa koulutustapahtuman asumisen strategisesta suunnittelusta Tampereella 8-9.6.2011,
esitetään kehittämispäälliköiden osallistumista
– Asuntopoliittinen työryhmä kokoontuu 14.6.2011 ja mukaan on kutsuttu Porin
seudun sosiaali- ja terveystoimen työryhmän edustaja erityisryhmien
palveluasumisen strategian laatimisen osalta
– Tämän vuoden ennakkotiedon (Tilastokeskus) mukaan väestömäärä on
laskenut kaikissa kunnissa Luviaa lukuun ottamatta. Paavo kysyi mitä lukuja
käytetään asumispoliittisen strategian väestöennusteena laadinnassa
Käydyssä keskustelussa kunnansihteeri Matti Sjögren kertoi, miten kasvutavoite
ja Tilastokeskuksen laatima ennuste on kuvattu Nakkilan kunnan strategiaa
varten, Liite 3.
Kehittämispäällikkö Mari Antikainen ehdotti seudullisen
kasvutavoitteen käyttöä. Kuntakohtaiset luvut selvitetään erikseen. (Harjavallan
kaupungin kannanotto 1.6.2011 on se, että seudun osalta tavoitetila voitaisiin
esittää, esim. esillä ollut 140.000, mutta kuntakohtaisia tavoitteita ei nähdä
tarpeellisena)
POSEK:n sijoittumispalvelujen kehittäminen
Markkinointipäällikkö Kirsi Suonio Maisa Oy:stä esitteli SIMA-hankkeen
kyselyaineistoa, haastattelut on toteuttanut Finnish Consulting Group.
Seuraavaksi lähdetään tuloksia analysoimaan toimenpide-ehdotuksien
laatimista varten.
Kirsi totesi lisäksi, että Merikarvia ja Harjavalta ovat jo kuvanneet koko
tonttitarjontansa myös asunto- ja vapaa-aikatontit. Yritystonttikannasta puuttuu
vielä yhden kunnan tiedot.
Tiedoksi hankkeita
Vs seutujohtaja Henna Lempiäinen totesi seuraavat rakennemallin
toteuttamistyöhön mahdollisesti vaikuttavat hankkeet
– Seudullinen teknisten työryhmä on esittänyt kuntien omistamien rakennusten
korjausvelan seudullista selvittämistä vuonna 2012
– sairaanhoitopiiri kerää tilasuunnitelmia vuoteen 2020 ja 2030 varten
SataTila-hankkeessa tietoja sote-palveluiden kiinteistöistä kunnissa
http://www.satshp.fi/portal/page?_pageid=126,1&_dad=wportal&_schema=WPORTAL

Päätös:
Työryhmä
merkitsi
yllä
olevat
tiedoksi
ja
hyväksyi
kehittämispäälliköiden osallistumisen koulutukseen 8.-9.6 Tampereella.
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8. KOKO-hankkeen ja MAL-verkoston ohjaus- ja teemaryhmien kokoustietoa
Vs. seutujohtaja Henna Lempiäinen esitti koosteen ajankohtaistietoa
valtakunnallisesta toiminnasta Hämeenlinnan seminaarista, koko aineisto
löytyy linkistä http://www.tem.fi/joukkokohtaus
Päätös: Merkittiin tiedoksi
9. Rakennemallityön jatkaminen, työpaja
Työryhmä teki ryhmätyönä ehdotuksen rakennemallista esiin nostettavista
asioista ja teemoista ensi vuoden toteuttamissuunnitelmaa varten.
Päätös: Koottiin työryhmän alustavat ehdotukset Liite 4.
10. Muut ja tiedotettavat asiat
Suurten kaupunkiseutujen esitys valtion hallitusohjelmaan, Liite 5
MAL-verkoston tuore julkaisu Elinkeinoelämän rooli seudullisessa
suunnittelussa (Jani Hanhijärvi) on saatavissa osoitteesta:
www.mal-verkosto.fi/materiaalit/muu_materiaali

Päätös: Merkittiin tiedoksi
11. Seuraava kokous
Päätös: Seuraava kokous on Luvialla 8.9.2011 klo 10.00
12. Kokouksen päättäminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus päätti kokouksen klo 15.40.

