Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) työryhmä
Muistio 1/2012
Aika:
Paikka:

11.1.2012, klo 9.00 – 11.08
Nakkilan kunnanvirasto

Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) työryhmä
Läsnä:

Mati Sjögren Nakkila, pj
Henna Lempiäinen
Jouni Kärki
Jari Prehti
Markku Setälä
Markku Mäkitalo
Arto Vitikka
Merja Välimäki
Ulla Ojala
Ari Pesonen Kokemäki
Paavo Immonen
Anna-Leena Seppälä
Mari Antikainen
Mikko Puputti
Timo Widbom

Nakkila
Karhukunnat, siht.
Karhukunnat
Harjavalta
Pori
Pori
Pori
Luvia
Huittinen
Pori
ELY-keskus
Prizztech
Prizztech
Pori

1. Kokouksen avaaminen
Työryhmän puheenjohtajana tässä kokouksessa toimi Matti Sjögren.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan
3. Kuntarakenneuudistuksen aikataulutiedotteet, Liite 4
Valtiovarainministeriön ylijohtaja Päivi Laajala joulukuussa 2011 esittämä Kuntauudistuksen
aikataulusuunnitelma liitteessä 4. Todettiin, että Satakunnan kuntien kuuleminen pidetään
6.3.2012.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi.
4. Nakkilan kunnan tilannekatsaus
Kunnansihteeri Matti Sjögren esitteli Nakkilan kunnan historiaa ja nykytilannetta. Läsnäolijoille jaettiin Nakkila tiedottaa-lehti, joka on toimitettu joulukuussa 2011 150-vuotisjuhlien
teemanumerona. Kunnanvaltuuston juhlakokouksessa päätettiin päiväkoti Kuperkeikan
laajennuksesta ja kunnan oman historian kokoamisesta.
– Kuntakeskus on toteutettu vuoden 1996 kuntastrategian ja tehdyn yleissuunnitelman mukaisesti EU-hankkeena
– Villilän elokuvastudiolla on vuosina 2003-11 toteutettu 12 elokuvaa, ja uusin on työn
alla
– uusi yleiskaavaesitys on myöhässä puoli vuotta ja valmistunee tämän vuoden alussa. Kaavassa on painopisteenä Ruskilan elävän kyläalueen vahvistaminen ja täydennysrakentaminen

– asukasluku on noussut viime vuonna 82 henkilöä, asutus tiivisty keskustaan ja uusi
kerrostalo täyttyi markkinoimatta, vanhempi ikäpolvi muuttaa keskustaan ja lapsiperheet asettuvat laitamille
Kaavaluonnoksia on valmistelussa kaksi
1. Pöyry Oy valmistelee Arantilankosken ranta-alueiden kaavaa, voimassa oleva
kaava on 50-luvulta ja ranta-alueen järjestämistä mietitään nyt uudelleen. Uuden
kaavan valmistelu on kestänyt jo neljä vuotta. Kerätyn kuntalaispalautteen mukaan rantaa halutaan yleisökäyttöön mm. uimarannaksi. Luontoselvityksessä on
todettu myös suojeltavia kasveja, rantalitukka ja eläimiä, liito-orava. Kaavatyö ei
ole edennyt eri intressitahojen näkemyserojen vuoksi.
2. Villilänhaan teollisuuskaavaa valmistellaan valtatien toiselle puolelle. Vaikeutena
on teollisuusalueen sopeuttaminen kulttuurimaisemaan. Yksi halli, joka käyttää
maalämpöä, on rakennettu poikkeusluvalla. Maalämpöratkaisuje n käyttöä on tavoitteena laajentaa. Kaava valmistunee keväällä
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi
5. Rakennemallin toimintasuunnitelma vuodelle 2012, Liite 1
Kehittämispäällikkö Mari Antikainen esitteli ensi vuoden rakennemallin toimintasuunnitelmaa.
Päätös: Tarkennettiin toimintasuunnitelmaa. Hyväksyttiin luonnoksen esittämisestä
toimikunnalle ja neuvostolle.
6. MAL-verkoston jatkorahoitushakemus
MAL-verkoston rahoitus KOKO-hankkeesta päättyi yllättäen vuoden vaihteessa. Verkosto
esittää jo suunnitellun toiminnan jatkamista mukana olevien seutujen rahoittamana. Vuonna
2011 Porin seudun osuus oli 4 400 .
Päätös: Esitetään Porin seudun Karhukuntien MAL-verkostorahoituksen jatkamista
vuodelle 2012 seutubudjetista 6000 € seuraavin perustein
KARHUKUNTIEN OSALLISTUMINEN MAL-TOIMINTAAN 2012
Porin seudun osallistuminen MAL-verkoston toimintaan vuodelle 2012 tukee seudun pyrkimyksiä päästä mukaan rakennemallin toteuttamissuunnitelmassa tavoitteena olevaan kansalliseen aiesopimusmenettelyyn sekä olla mukana kansallisen kaupunkipolitiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi verkostotyön jatkumista odottavat hankkeet, jotka valmisteltiin ja kilpailutettiin pilottikaudella. Ne koskevat yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamista ja hajarakentamisen vyöhykesuunnittelua ja myös osaltaan auttavat Porin
seudun rakennemallin toteuttamisessa. Verkostolla on myös käynnissä olevia hankkeita sekä
vireillä mm. yritys- ja kansalaisvuorovaikutusta koskevat hankevalmistelut, jotka ovat seudun
kannalta kiinnostavia.
7. Ajankohtaista joukkoliikennesuunnittelusta ja liikenneturvallisuudesta, Liite 5
Joukkoliikennesuunnittelija Jouni Kärki esitti tilannekatsauksen seudun joukkoliikennesuunnittelusta vuosina 2011-12. Seudullinen joukkoliikennelupaviranomainen aloittaa 1.7.2012.
Valmisteilla on parhaillaan uuden viranomaisen johtosääntö. Palvelutasomäärittely on tehty
ja hyväksytty.
Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2012-2016 -raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/tekninenpalvelukeskus/ajankohtaistaliike
nteesta/raportit/63sLywOIj/Porin_seudun_palvelutasomaarittely_12122011.pdf

Tiivistelmä palvelutasomäärittelystä on osoitteessa:

http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/tekninenpalvelukeskus/ajankohtaistaliike
nteesta/raportit/63sMPWaO1/tiivistelma_palvelutasomaarittely_12122011.pdf

Jouni kertoi myös valtakunnallisesta liikenneturvallisuuskampanjasta. Kampanjan tavoitteena on kehittää suomalaista liikenneturvallisuuskulttuuria kokonaisuutena entistä vastuullisempaan suuntaan, lisätietoja www.elakoon.fi. Kampanja on kolmivuotinen ja koskee kaikkia liikkumismuotoja; osallistuminen ei maksa mitään. Tarkoitus on tässä vaiheessa kannustaa mahdollisimman monia osallistumaan ja toimimaan henkilökohtaisin lupauksin, TraFi:n haastekirje liitteenä 5. Liikenneturvallisuutta parantavia ehdotuksia voi jatkossa esittää
seudun kunnista ja seudullisesti.
Todettiin, että seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen riippuu maakuntaliiton tulevaisuuden toiminnasta.
Paavo Immonen toi esiin kysymyksen seudullisen turvallissuunnitelman laadinnan tarpeellisuudesta.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi ja ehdottaa, että karhukunnat osallistuvat valtakunnalliseen liikenneturvallisuuskampanjaan.
8. Paikkatietoaineistot ja seutukartat, Liitteet 6-7
Tietopalveluasiantuntija Timo Widbom kertoi paikkatietopohjaisten karttojen laadintatilanteesta:
– pohja-aineistoja seudun tiedoista on hankittu lisää ja tietokantoihin on päivitetty
o yritysten toimipaikkatiedot, joka sisältää yli 10 henkilön toimipisteet
o vapaa-ajanasuntotiedot, seudulla niitä on 11 00 kpl
– eri tietokantatietoja voidaan yhdistellä tarpeen mukaan karttanäkymään, kaikkiin
karttoihin voi tehdä erilaisia hakuja rekisteritietojen perusteella
– jatkossa tavoitteena on, että jokainen kunta voi tarkastelujen lisäksi itse ylläpitää ja
tarkentaa tietokannan tietoja, tietokantapäivityksiä voi tilata Tilastokeskuksesta
– palvelukarttojen käytön yksinkertaistamiseksi, on Anne Autiomaalta tilattu ehdotus
kartoissa käytettäviksi symboleiksi, jolloin loppukäyttäjän on helpompi hakea tietoja
– tietokantojen päivityksessä ja mallipohjakarttojen laadinnassa on vielä paljon työtä,
joten seudullisesti ehdotetaan harjoittelijan palkkaamista Timon avuksi
– tehokas käyttöönotto edellyttänee myös opastuksen/koulutustilaisuuden järjestämistä kunnissa
Päätös: Työryhmä ehdottaa harjoittelijan palkkaamista paikkatietoaineistojen koostamista ja mallikarttojen laadintaa varten seutubudjetista.
Anna-Leena Seppälä kertoi, että ELY-keskuksille ollaan neuvottelemassa tulostavoitteita
SYKE:n ohjausindikaattoreiden pohjalta. Ohjausindikaattoreita ovat 1. Yhdyskuntarakenteen eheys ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset (väestötiheys min 20 asukasta/ha
osuus) ja 2. Yhdyskuntakehityksen suunnitelmallisuus kaupunkiseuduilla (asemakaavaalueelle sijoittuneiden uusien asuntojen osuus) . Kuvaukset liitteessä 6 ja tilastoarvot vuoteen 2010 asti liitteessä 7.
9. Porin seudun asuntopoliittinen strategia, Liite 2
Kehittämispäällikkö Mikko Puputti totesi, että alustavaan versioon seudun asuntopoliittiseksi strategiaksi odotetaan kommentteja, täydennyksiä ja korjauksia. Tarkoituksena on aloittaa tarkentavat kuntakierrokset, joiden aikataulu sovitaan asuntopoliittisen työryhmän seuraavassa kokouksessa.

Paavo Immonen kertoi, että ARA-päätöstiedot tulevat kuntiin 14.2. ja asuntotyöryhmä kokoontuu tämän jälkeen. Korjausrakentamisen avustusohjeet tulevat helmikuussa ja hakuiaka on huhtikuun loppuun. Lahden seudulla korjausavustukset haetaan keskitetysti. Uuden
hankeohjelman Asuinalueiden eriarvoisuuden ja segregaation vähentäminen rahoitus on
valmistelussa
Päätös: Työryhmä esittää, että asuntotyöryhmä sopii kuntakierroksen aikataulun strategian täydentämistä varten.
10. Muut ja tiedotettavat asiat, Liite 3
Lausunnot ympäristöhallinnosta on saatu seudun kunnista, Liite 3.
Päätös: Työryhmä ehdottaa karhukuntatoimikunnalle, että selvitystyö aloitetaan siihen
halukkaiksi ilmoittautuneiden kuntien kanssa.
Sairaanhoitopiirin SataTila-hankeraportti on valmistunut ja lähetetty lausunnolle kuntiin ja
kuntayhtymiin. Loppuseminaarissa todettiin, että sote-tiloja on nykyisin Satakunnassa 3,5
m2/asukas. Hankkeessa käsiteltyjen toimipaikkojen osoitetiedot on saatu seudun paikkatietokarttaa varten. Raportissa on esitetty vaihtoehtoiset visiot tulevaisuuden toiminnalle terveydenhuollossa.
Koko loppuraportti löytyy Satakunnan sairaanhoitopiirin etusivulta
www.satshp.fi

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous on Ulvilassa 22.3.2012 klo 13.00
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Matti Sjögren päätti kokouksen 11.08.

