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PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI
2012 TOIMINTASUUNNITELMA
1. Seudullinen maankäyttö
Selvitykset
Selvitys kuntien yhteisen
rakennusvalvonta- ja
ympäristöyhteistyön valmiuksista

Uudet toimintamallit

Pilotit

Edunvalvonta
MAL-aiesopimus

a) Selvitys kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyhteistyön valmiuksista
Porin kaupunkiseudun alueelle tehdään kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristöyhteistyön tarve- ja toteutustapaselvitys.
Vastuutaho: Karhukuntaneuvosto ja –toimikunta
Tilanne: Kuntiin lähetetty lausuntopyyntö, jonka mukaan edetään syksyllä 2012.

b) MAL-aiesopimus
Muutamat suomalaiset kaupunkiseudut (mm. Turku, Tampere) ovat tehneet valtion kanssa maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia aiesopimuksia.
Näissä aiesopimuksissa sekä kunnat että valtio ovat sitoutuneet mm. asunto- ja tonttitarjonnasta sekä tehneet yhteisiä liikennejärjestelmäsuunnitelmia.
Porin kaupunkiseutu pyrkii mukaan MAL-aiesopimusmenettelyyn.
Vastuutaho: KARMA, Karhukuntatoimikunta ja -neuvosto
Tilanne: Odotetaan TEM:n linjausta aiesopimuksista
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2. Oleminen: Asuminen, paikat, identiteetti
Selvitykset
Selvitys kuntien omistamien
rakennusten korjausvelasta

Uudet toimintamallit
Seudun yhteisen asuntopoliittisen
strategian laadinta, sis. mm:
- Asuntopoliittinen
investointiohjelma,
- Erityisryhmien
palveluasumisen strategia

Pilotit
Asuinalueiden kehittämisprojektit

Edunvalvonta

Seudullinen rakennusten
hankesuunnittelu

a) Seudullinen selvitys kuntien omistamien rakennusten korjausvelasta
Kuntien omistamien rakennusten ylläpidon ja tulevan käytön suunnittelu on tarpeen toimialojen toimintamallien muuttuessa. Tehdään selvitys Porin
seudun kuntien omistaman rakennuskannan tilasta ja arvioidaan tulevia korjaustarpeita ja yhteisiä toimintamalleja.
Vastuutaho: Karhukuntien tekniset viranhaltijat
Tilanne: Selvitys tulossa 2012 aikana

25.1.2012 3
b) Porin seudun asuntopoliittisen strategian laadinta
Porin kaupunkiseudulle laaditaan yhteinen asuntopoliittinen strategia, jolla on tiivis yhteys kuntakohtaisiin asuntostrategioihin. Asuntopoliittinen strategia
sisältää sekä seudun yhteisen asuntopoliittisen investointiohjelman että erityisryhmien palveluasumisen strategian ja ARA-asuntosuunnitelmat.
Vastuutaho: Asuntovirkamiestyöryhmä, Karhukuntien sosiaali- ja terveyspalvelut
Tilanne: Strategian valmistelu käynnissä, kuntakierros kevään 2012 aikana.

c) Seudullisen rakennusten hankesuunnittelun vahvistaminen
Rakennusten hankesuunnittelua yhdenmukaistetaan ja yhteistyötä kuntien välillä lisätään suurissa investointihankkeissa.
Vastuutaho: Karhukuntien tekniset viranhaltijat
Tilanne: Seudun kunnille on aiemmin laadittu yhteinen tilatarveselvitysmalli, investointikohteet on koottu ja yhteistä hankesuunnittelua pilotoitu.

d) Asuinalueiden kehittämisprojektit
Porin seudulla on käynnissä useita sekä uusiin että olemassa oleviin asuinalueisiin liittyviä kehittämisprojekteja.
Vastuutaho: kunnat
Tilanne:
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Tuottaminen: Työ, koulutus, elinkeinoelämä
Selvitykset
Alueellinen jätehuoltoviranomainen

Uudet toimintamallit
Pilotit
Elinkeinotoimijoiden, kaavoittajien ja Uusiutuvien energialähteiden
hyötykäytön lisääminen
yritysten välisen yhteistyön
kehittäminen
Yhdyskuntarakenteeseen sidottu
palvelurakenne tarkastelu ja –
tyypittely

Edunvalvonta

Kokonaisarkkitehtuurimalli
opetustoimen tietojärjestelmissä

a) Alueellinen jätehuoltoviranomainen
Selvityksen tekeminen alueellisesta jätehuoltoviranomaisesta on käynnissä.
Vastuutaho: Selvitystä varten perustettu yhteistyöryhmä
b) Elinkeinotoimijoiden, kaavoittajien ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen
Porin seudun elinkeinotoimijoiden POSEK Oy:n ja Prizztech Oy:n, kaavoittajien ja yritysten välinen yhteistyö systematisoidaan siten, että tieto yritysten
tarpeista, kuntien tarjonnasta ja kehittämistoiminnan mukanaan tuomista mahdollisuuksista kulkee entistä paremmin eri organisaatioiden välillä.
Tiedonkulku varmistetaan seutumarkkinoinnin ja kuntien kesken.
Vastuutahot: POSEK Oy, Prizztech Oy, kunnat
Tilanne: Haetaan uusia toimintatapoja yhteistyölle Prizztech Oy:n uudelleenorganisoitumisen yhteydessä.

25.1.2012 5
c) Uusiutuvien energialähteiden hyötykäytön lisääminen
Prizztech Oy valmistelee hanke-esitystä uusiutuvien energialähteiden hyötykäytön lisäämiseksi erityisesti maaseutualueilla.
Vastuutaho: Prizztech Oy
Tilanne: Hankevalmistelu käynnissä, hyödynnetään myös Energiaviisas Porin seutu –hanketta.

d) Yhdyskuntarakenteeseen sidottu palvelurakenne tarkastelu ja –tyypittely
Porin seudulla tehdään yhdyskuntarakenteeseen sidottu nykytilanteen palvelurakennetarkastelu, joka luo pohjaa tulevaisuuden suunnittelulle ja
ennakoinnille sekä antaa kokonaiskuvaa seudun palvelurakenteesta.
Vastuutaho: Karma-ryhmä
Tilanne: Jatketaan vuonna 2011 aloitettua palvelukartan laadintaa yhteistyössä Porin kaupungin PAX-työryhmän kanssa
d) Kokonaisarkkitehtuurimalli opetustoimen tietojärjestelmissä
Porin ja Huittisten kaupungit ovat laatineet yhteistyössä valtiovarainministeriön hankkeen kanssa uuden tietohallintolain ja määrittelymenetelmän mukaista
kokonaisarkkitehtuurisuunnitelmaa. Tehtyä työtä jatketaan ja tehdään laajentamissuunnitelma muihin seudun kuntiin.
Vastuutaho: Karhukuntien tietohallintotyöryhmä
Tilanne: Tehtyä työtä laajennetaan Porin ja Huittisten lisäksi muihin kuntiin.
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3. Liike: Julkinen liikenne ja infrastruktuuri
Selvitykset
VT2 toimenpidesuunnitelman
päivitys
Pori: Luotsinmäki- Söörmarkku
Seudullinen matkakeskus

Uudet toimintamallit
Seudullinen joukkoliikenneyhteistyö
Liikenneturvallisuusyhteistyö
erityisesti kevyen liikenteen osalta
Asiointi- ja työmatkapyöräilyn
edistäminen
Kutsuohjattu joukkoliikenne

Pilotit
Henkilöraideliikennekokeilu
Mäntyluoto-Kokemäki

Edunvalvonta
VT 8 Turku-Pori-Merikarvia
yhteysvälihanke
VT 8 Hyvelä-Söörmarkku
VT 2:n kehittäminen
Junayhteydet Pori-Helsinki,
Satamayhteydet: maakuljetusreitit
Lentoliikenteen vuorotarjonta:
Pori-Helsinki

a) Seudullinen joukkoliikenneyhteistyö
Seudullisen joukkoliikenteen lupaviranomaistoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen ja työmatkajoukkoliikenteen sekä vuorotarjonnan kehittäminen
Vastuutaho: Seudullinen lupaviranomainen
Tilanne: Palvelutasomäärittely on valmistunut. Lupaviranomaisen toiminta käynnistyy kesällä 2012, joukkoliikennelautakunta perustamisvaiheessa.

b) VT2 Toimenpidesuunnitelman päivitys
Valtatie 2:n toimenpidesuunnitelma päivitetään vuoden 2012 aikana. Nakkila-Pori-Ulvila toimenpidesuunnitelma on toimitettu Liikenneministeriölle.
Vastuutaho: Karhukunnat
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Tilanne: Päivitys on aloitettu.

c) Liikenneturvallisuusyhteistyö erityisesti kevyen liikenteen osalta
Liikenneturvallisuuden toteutuminen vaatii paikallista valitusta ja valvontaa sekä turvallisuutta helpottavia teknisiä ratkaisuja. Liikenneturvallisuutta
kehitetään seudullisilla kampanjoilla, valistuksella ja tiedottamisella sekä kevyen liikenteen infrastruktuuria kehittämällä erityisesti kuntakeskustojen välille.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuussuunnitelmatyö on käynnissä ja valmistuu vuoden kesällä 2012. Karhukuntien
liikenneturvallisuussuunnitelma on ohjelmoitu 2013. Työtä koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Kuntien toivotaan käynnistävän uudelleen kuntakohtaisten liikenneturvallisuustyöryhmien toiminnan ja päivittävän liikenneturvallisuusyhdyshenkilöt.
Kunnille esitetään osallistumista valtakunnalliseen Eläköön -liikenneturvallisuuskampanjaan (www.elakoon.fi).
Vastuutaho: Karhukunnat
Tilanne: Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuussuunnitelmatyön laatiminen on käynnistynyt.

d) Asiointi- ja työmatkapyöräilyn edistäminen
Asiointi- ja työmatkapyöräilyn edistämiseen kehitetään uusia toimintamalleja, esim. haastekampanja Porin seudulla toimiville yrityksille jne.
Vastuutaho: Karhukunnat
Tilanne: Pykälä -hanke jatkuu Pykälä II hankkeella 2012-2013.

e) Kutsuohjattu joukkoliikenne
Kutsuohjattua joukkoliikennettä kehitetään Porin seudulla eri toimialojen henkilökuljetuksissa.
Vastuutaho: Seudullinen joukkoliikenneviranomainen
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Tilanne:

f) Henkilöraideliikennekokeilu
Kokemäki-Mäntyluoto –välille valmistellaan henkilöraideliikennekokeilua.
Vastuutaho: Karhukunnat
Tilanne: Selvitetään mahdollisuus hakea Satakuntaliiton rahoitusta asiaa valmistelevalle hankkeelle.

e) Edunvalvonta
- VT 8 Turku-Pori-Merikarvia yhteysvälihanke
- VT 8 Hyvelä-Söörmarkku
- VT 2:n kehittäminen
- Junayhteydet Pori-Helsinki
- Satamayhteydet: väylähankkeet, maakuljetusreitit
- Lentoliikenteen vuorotarjonnan turvaaminen Pori-Helsinki
Porin seudun kunnat ja muut toimijat toimivat aktiivisesti edellä mainittujen infrastruktuurihankkeiden eteenpäin viemiseksi ja edistävät omalta osaltaan
hankkeiden toteutumista. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeita valmistelevien työryhmien, toimijoiden ja virkamiesten informoimiseen.
Vastuutaho: Karhukuntatoimikunta ja –neuvosto
Tilanne:
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4. Latautuminen: Vapaa-aika, liikunta, kulttuuri

Selvitykset
Kakkosasumisen hyödyntäminen

Uudet toimintamallit
Lähiympäristöjen kehittäminen

Tapahtumavälineistön hallinta

Pilotit
Pyöräilyreittien yhdistäminen ja
tuotteistus.

Edunvalvonta

a) Kakkosasumisen hyödyntäminen
Porin seudun alueella on paljon eri tyyppistä kakkosasumista. Selvityksen avulla saadaan kuva kakkosasumisen tämänhetkisestä tilanteesta sekä
kehittämistarpeista ja markkinointipotentiaalista.
Vastuutaho: Karhukunnat, POSEK, MAISA
Tilanne: Mahdollinen opinnäytetyö

b) Seudullisesti merkittävien liikuntapaikkojen ja reittien ylläpito, yhteiskäytön lisääminen, yhteismarkkinointi ja kehittäminen
Haastepyöräilyreittejä muunnetaan seudullisiksi pyöräilykohteiksi kohderyhmittäin. Nähtävyystietoja lisätään ja välivirkityspalveluverkosto kuvataan
Tilanne: GSP-tarkastelu ja karttapohja on tehty
Vastuutahot: Seudullinen liikunta- ja nuorisovirkamiestyöryhmä ja MAISA, seurat
c) Tapahtumien taustatyö ja uudet yhteistyömallit
Selvitetään mahdollisuus seudullisen tapahtumien väline- ja tarvikepankkijärjestelmän rakentamiseen
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Vastuutahot: Seudullinen liikunta- ja nuoriso sekä kulttuurityöryhmä, tietohallintotyöryhmä, MAISA Oy, Prizztech

d) Lähiympäristöjen kehittäminen
Porin seudun asukkailta haetaan ideoita lähiympäristön kehittämiseen esim. ideakilpailulla.
Vastuutaho: Karhukunnat, POSEK, MAISA
Tilanne:

