Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) työryhmä
Muistio 6/2011
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29.11.2011, klo 9.30 – 11.30
Porin kaupungintalo, KH:n huone 1. krs
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Pori, pj
Karhukunnat, siht.
Karhukunnat
Harjavalta
Pori
Pori
Pori
Pori
Nakkila
Ulvila
Luvia
Huittinen
Merikarvia
Pomarkku
Kokemäki

Kimmo Kurunmäki, MALverkosto
Esa Merivalli, Prizztech
1. Kokouksen avaaminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus avasi kokouksen 9.30
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan
3. Tampereen seudun aiesopimus , Liite 1
Kimmo Kurunmäki, projektipäällikkö, MAL-verkoston projektipäällikkö esitteli aiesopimuksen valmistelua ja toteutusta Tampereen seudulla sekä aiesopimuksille tulevaisuudessa asetettavia tavoitteita Liite 1. Todettiin, että aiesopimusmenettelyä ei
(ainakaan vielä?) ole ohjeistettu, joten sopimusneuvottelut voi aloittaa esimerkiksi
ottamalla yhteyttä ympäristöministeriön yhdyskuntaryhmien päällikköön Matti Vatiloon tai liikenne- ja viestintäministeriöön.
Kimmo jakoi raportin MAL-verkoston toiminnasta 2010-2011 ja kertoi, että verkoston tukirahoitus KOKO-hankkeesta päättynee jo tämän vuoden lopussa.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi ja esittää aiesopimuksen tekemistä ensi vuoden
toteutussuunnitelmaan.

KARMA-muistio 29.11.2011

2(3)

4. Energiaviisas Porin seutu –hanke, Liite 2
Projektijohtaja Esa Merivalli esitteli Energia-viisas Porin seutu hanketta. Hankkeen
ohjausryhmään tarvitaan kaksi kuntien edustajaa. Alustavasti on ehdotettu nimettäväksi yksi kaavoittaja ja yksi rakennusvalvoja, lisäksi molemmille varahenkilöt.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi ja päätti ohjausryhmään nimettäväksi kuntien
edustajajäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Kaavoittajaedustaja Porin kaupungista Olavi Mäkelä ilmoittaa myöhemmin
Varalle kaavoitusarkkitehti Susanna Roslöf Ulvilasta
Rakennusvalvonnan edustaja LVI-tarkastaja Tapio Harjanne Porista
Varalle rakennustarkastaja Seppo Saarimaa Nakkilasta
5. Palvelurakennetarkastelu, Liite 3
Tietopalveluasiantuntija Timo Widbom esitti tilannekatsauksen paikkatietopohjaisten
karttojen laadinnasta. Todettiin, että nyt kunnista saadut 360 kohdetta on viety karttoihin ja lisäksi on laadittu yksityiskohtainen kartta Porin kaupungin liikunta- ja virkistyskohteista. Palvelut on karkeasti luokiteltu JHS-luokituksia soveltaen.
Liikunta- ja virkistyspaikoista on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä karttapalvelu
www.liikuntapaikat.fi josta on saatu paikkatietoaineisto. Myös muuta aineisto on kerätty ja hankittu mm. kuntayhtymien palvelupisteistä ja yritysrekisteristä kaupan palvelupisteet ( yli 20 henkilön toimipisteet), mutta kaikkia tietoja ei ole vielä viety karttapohjiin.
Jatkossa on sovittava, miten eri palvelut merkitään karttoihin (symbolit) sekä mitä
ryhmittelyjä käytetään. Palvelukarttoja voidaan käytössä yhdistää väestö- ym. pohjatietoihin. Tässä vaiheessa kuvataan palvelujen nykytila, suunnittelukäyttöä mietitään tarkemmin jatkossa.
Todettiin, että Porissa tulevaisuuden palveluverkon yhteistä suunnittelua varten on
perustettu nk. PAX-ryhmä, jota vetää Olavi Mäkelä. Vastaavia tarkasteluja on aiemmin tehty yhteistyöllä eri toimijoiden kuten yritysten kanssa.
Kimmo Kurunmäki kertoi, että myös Tampereen seudulla on valmisteilla palvelukartta ja vastaava on tehty mm. Helsingin kaupungissa ja Espoossa.
Päätös: Työryhmä asetti tavoitteeksi, että palvelukartta on tulevaisuudessa avoimesti käytettävissä sekä eri sidosryhmille että asukkaille.

6. Rakennemallin toimintasuunnitelma vuodelle 2012, Liite 4
Sihteeri esitteli ensi vuoden toimintasuunnitelmaluonnosta, joka on tehty ohjausryhmässä tehtyjen valintojen sekä tämän vuoden kehittämiskohteiden pohjalta.
Käydyn keskustelun pohjalta tehtiin joitakin muutoksia (versio 03.)
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Päätös: Työryhmä tarkentaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2012 seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen se viedään käsittelyyn karhukuntatoimikuntaan ja –
neuvostoon.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokousaika on
keskiviikko 11.1.2012 klo 9.00 Nakkilassa
Kokouksen aiheina ovat yllä mainittu toteutussuunnitelma 2012 sekä kuntarakenneuudistuksen tilanne.
8. Kokouksen päättäminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus päätti kokouksen klo 11.35.

