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1. Kokouksen avaaminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus avasi kokouksen klo 10.05

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan

3. Joukkoliikennesuunnitelman päivitys, liite 1-2
Liikenneinsinööri Sanna Välimäki ja joukkoliikennesuunnittelija Jouni Kärki esittelivät joukkoliikennesuunnittelun tilannekatsauksen ja päivitystarpeet. Joukkoliikennesuunnitelman
päätavoitteena on tarkentaa tarvittavin osin seudullista palvelutasomäärittelyä, laatia konkreettinen aikataulu- ja reittisuunnitelma kustannusarvioineen sekä hahmotella joukkoliikenteen hankintakohteet siirtymäajan jälkeen hoidettavasta liikenteestä. Lippujärjestelmä on
tarkoitus toteuttaa valtakunnallisin suunnitelmin yhtenäisenä. Perustelut Liite 1 ja kustannusten jako kunnittain Liite 2.
Todettiin, että karhukuntatoimikunta on jo hyväksytyn selvityksen aloittamisen ja asia on
esillä vielä neuvostossa 5.9.2012.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi

4. Seudullinen paikkatietoaineisto
Tietopalveluasiantuntija Timo Widbom ja kehittämispäällikkö Mikko Puputti esittivät tilannekatsauksen seudullisen palveluaineiston koonnista yhteiseen tietokantaan sekä seudun
pyöräilykarttapalvelusta. Harjoittelija Joonas Lipping teki demoversion seudullisesta karttapalvelusta, joka on tarkoitettu asukkaiden käyttöön. Työ jatkuu vielä mm. symbolien määrittelynä, hakemisto-/valikko-ominaisuuden lisäämisellä jne. Kuntien virkamiesten omaan
käyttöön tarkoitettuun versioon on jatkossa tarkoitus yhdistää ruututietokanta, jolloin aineistoa voi käyttää esimerkiksi kuljetusten ja muuhun suunnitteluun.
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Pyöräilykarttojen seudullinen netti- ja mobiiliversio julkaistiin kesäkuussa osoitteessa:
http://www.maisa.fi/matkailijat/porin-seutu/pyoraily Satasykkeli-palvelusta voi valita reittejä
luokituksen, pituuden ja sijainnin mukaan. Vastaavia palveluja, johon reitit on koottu, ei ole
aiemmin tehty muualla. Palvelu on saanut hyvän vastaanoton ja sitä kehitetään edelleen
kuntien liikuntatyöryhmässä mm. lisäämällä reiteille tietoa nähtävyyksistä, pysähdyspaikoista jne. Myös yksityiset yritykset kuten hotellit ja ravintolat ovat kyselleet mahdollisuutta tiedon sijoittamiseen. Toistaiseksi mobiiliversioita ei ole saatavilla IPhone-laitteisiin. Ohjelmiston ylläpitäjäksi tulevaisuudessa on ehdolla erään yrityksen paikallinen toimipiste.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi.
5. MAL-hankkeet, liite 3 - 4
Kehittämispäällikkö Mari Antikainen esitteli hankesuunnitelmayhteenvedot, jotka on toimitettu maakuntaliiton kyselyyn. Satakuntaliittoon ehdotetut hankkeet ovat
1. Raideliikenneselvitys, josta hankesuunnitelma on jo tehty
2. Vetovoimainen asuminen, jonka sisältö perustuu toukokuussa pidetyn ideointityöpajan tuloksiin ja valtakunnalliseen Elinympäristön tietopalveluthankkeeseen, johon Porin seutu on anonut mukaan
Elinympäristön tietopalvelut-hankkeen työpaja järjestetään 19.9.2012
keskiviikkona, jonka jälkeen pilotit valitaan, Mari Antikainen ja Henna
Lempiäinen ovat ilmoittautuneet, vielä ehtii mukaan muitakin KARMA-jäseniä, jos ilmoittaudutte nopeasti !
pilottikohteiden tarkemman sijainnin voivat kunnat itse määrätä kehittämis- ja palautetarpeiden mukaan, mikäli mukaan pääsemme
3. Seudullisen paikkatietojärjestelmän soveltava käyttö, jossa on tavoitteena
jatkaa netti- ja mobiilipalvelujen kehittämistä asukaskäyttöön
Prizztech Oy:ssä käynnistyy vuodenvaiheesta kansainvälinen EU:n Urbact-hanke, jossa
päivitetään alueellinen innovaatiostrategia.
Karhukuntatoimikunnassa toukokuussa Luvian kunnanjohtaja Kari Ojalahti esitti, että MALaiesopimukseen liitettäisiin yhtenä osan Selkämeren kansallispuiston kehittäminen.
Vuoden 2013 rakennemallin toteuttamissuunnitelmaan otetaan mielellään vastaan lisäehdotuksia teemoiksi!!!
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi

6. Seudun asuntopoliittinen strategia
Kehittämispäällikkö Mikko Puputin totesi, että kaikki kuntahaastattelut on tehty, mutta osa
sovituista täydennystiedoista on vielä tulematta. Tietoja karhutaan lähiaikoina.
Asuntopoliittisen strategiaan pyritään luonnostelemaan päätösesitykset MAL-aiesopimusta
varten ennen ARA-tilaisuutta marraskuussa (kohta 7)
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi

7. Muut ja tiedotettavat asiat, liitteet 5-6
MAL-verkoston tukiryhmä vierailee Porissa tänä syksynä. Tarkoituksena on valmistella
MAL-aiesopimusta heidän kanssaan, vaihtoehtoisesti on esitetty verkostossa määritetyn
vyöhykesuunnitteluun perustuvaa yhdyskuntarakenteen suunnittelun esittelyä. Vierailusta
ja ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.
Projektilakimies Paavo Immonen kertoi, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA
ja Valtiokonttori on viestittänyt tänä vuonna järjestävänsä eri puolilla Suomea maakunnallisia alueseminaareja mm. vähenevän väestön ja myös muille kunnille. Seminaari on tarkoitus toteuttaa Porissa marraskuussa. Toiveena on, että Porista, Karhukunnista ja muista lä-
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hiseudun kunnista pääsisi mahdollisimman laajasti asumisen, kaavoituksen ja maankäytön
suunnittelusta vastaavaa henkilöstöä sekä päättäjiä mukaan. Todettiin, että Porista on lähetetty ehdotus seminaarin sisällön sovittamisesta seudun tarpeisiin; alkuperäinen ehdotus
oli tarkastella erityisesti mm. tyhjien asuntojen vähentämiskeinoja, johon toimintaan alueen
kunnissa ei pääsääntöisesti ole tarvetta. Seminaariin ehdotetaan esitettäväksi rakennemallin toteuttamista, aiesopimuksen valmistelua ja asuntopoliittisen strategian laadintaa sekä
Porin seudun kuntien asuinalueiden profilointihankkeen tuloksia. Seminaarikutsut lähettää
ARA ja Valtiokonttori.
Valtion hallitusohjelman mukainen poikkihallinnollisen ohjelman, jolla edistetään asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäistään seggregaatiota, valmistelu käynnistyy kick-offf tilaisuudella
16.10.2012, Olavi Mäkelä Porin kaupunkisuunnittelusta on ilmoitettu yhdyshenkilöksi.
Joukkoliikennesuunnittelija Jouni Kärki kertoi, että Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja
koulukuljetusseminaari 4.-5.10.2012 järjestetään laivaseminaarina
- ohessa liitteenä 5- 6 kutsu/ohjelma ja ilmoittautumislomake. Tänä vuonna vetovastuu seminaarista on Satakunnan poliisilaitoksella ja seminaarin teemana on alueelle
täksi vuodeksi valittu liikenneturvallisuusteema "päihteet ja liikenne".
- kukin osallistuja maksaa omat matkakustannuksensa. Matkan hinta sisältää hyttipaikan, kuljetukset ja ohjelman mukaiset ruokailut (arvio hinnasta 113 - 138 € hyttiluokasta riippuen). Seminaariin järjestetään edestakainen linja-autokuljetus Porista,
Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan ja Euran kautta.
Kaikkien on täytettävä ilmoittautumislomake. Ilmoittautumiset viimeistään 14.9.2012
mennessä osoitteeseen: jouni.karki@pori.fi
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous on torstaina 25.10. klo 9.00 Porissa.

9. Kokouksen päättäminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus päätti kokouksen klo 11.30.

