Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) työryhmä
Muistio 5/2012
Aika:
Paikka:

torstai 25.20.2012, klo 9.00 -10.20
Porin kaupungintalo: KH:n nh , 1.krs

Läsnä:

Kari Hannus, pj
Henna Lempiäinen, siht
Ari Pesonen
Sanna Välimäki
Olavi Mäkelä
Kirsi Sainio
Mari Antikainen
Esa Merivalli

Pori
Karhukunnat
Kokemäki
Pori
Pori
Maisa Oy
Prizztech Oy
Prizztech Oy

1. Kokouksen avaaminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus avasi kokouksen klo 9.00

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

3. Seudullinen asuntotyöryhmä, liite 1 ja 6
– PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE - loppuraportti
on valmistumassa, kokouksessa jaettiin versio, johon vielä tehdään joitakin päivityksiä,
Heikki Perko Prizztech Oy:stä esittelee loppuraporttia hankkeen loppuseminaarissa 21.23.11.2012
– ARA-seminaari on Porissa 1.11.2012, liite 1
– asuntopoliittisen työryhmän kokoonpanoa on ehdotettumuutettavan siten, että työryhmän puheenjohtajan toimii jatkossa Porin kaupunkiin valittava varainhoitopäällikkö ja
sihteerinä Maija Tenho, liite 6
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi raportin ja seminaariohjelman.
Työryhmä hyväksyi asuntopoliittisen työryhmän muutoksen esitettäväksi karhukuntatoimikunnalle.

4. Asuntopoliittinen strategia, liite 2 ja 7
Vs. seutujohtaja Henna Lempiäinen esitteli strategian sisältö ja jatkotyöstämisen aikataulutusta. Todettiin, että strategiaan voi vielä toimittaa kommentteja ja muutosehdotuksia Mikko Puputille joulukuun alkuun asti. MAL-sopimus tulee olemaan yksi Porin seudun sopimuksista kuntien ja valtioiden välillä, joiden aikataulut määrittelevät ministeriön edustajat.
Henna Lempiäinen esitti ehdotuksia asuntopoliittisiksi MAL-painopisteiksi ja työryhmä kävi
niistä evästyskeskustelun, kokouksessa päivitetty ehdotus liitteenä 7.
Päätös: Työryhmä merkitsi tässä vaiheessa tiedoksi
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5. HARAVA-hankkeen eteneminen, liitteet 3-5
Kehittämispäällikkö Mari Antikainen kertoi, että Harava-palvelu Elinympäristön tietopalveluthankkeen osana etenee nyt vauhdilla ja karttapohjainen käyttöympäristö tulee käyttöön ensi vuoden alussa. Pilottiversiota voi tarkastella osoitteessa www.eHarava.fi
Tavoitteena on edistää kuntalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa. Käyttöympäristö on Porin seudun
kuntien käytössä vuoden 2015 loppuun ilmaiseksi. Seutu on mukana pilottina teemalla:
VETOVOIMAINEN ASUMINEN, joka on yksi kesällä KARMA:ssa työstetyistä aiheista.
Keskustelussa tuotiin esiin, että tässä vaiheessa on tärkeää miettiä sekä yksittäisissä kunnissa, että seudulla, miten uutta työvälinettä tullaan käyttämään niin, ettei siitä muodostu
vain yksisuuntaista, kuormittavaa palautekanavaa. Esimerkiksi seuraavia näkökulmia käyttöön nousi esiin:
o kanava voi toimia ’ moottorina’ yhteisöllisiin tuunauskohteisiin, joiden toteuttamiseen osallistuvat asukkaat, yhdistykset jne
o kanavan käyttö positiivisena eli kunta/kaupunki viestii, että suunnittelun alla
on esimerkiksi jokin puiston kunnostus, uusi lähiliikuntapaikka tms, kertoo
varatun määrärahan ja pyytää kuntalaisilta ehdotuksia ja osallistumisia toteuttamiseen
o välineen käyttö varhaisen vaiheen tiedon keruulähteenä uusia kaavoituskohteita mietittäessä (’osallistamisen 0-vaihe’)
Valmiita kysymyspatteristoja mietitään parhaillaan pilottikunnissa, suurin osa piloteista liittyy
maankäytön suunnitteluun. Kysymyksiä voi kuitenkin muokata tarpeen mukaan jatkossa aihepiiristä riippuen eikä käyttöä siten ole tarpeen rajata.
Ehdotus: Työryhmä sopi, että käyttötapoihin palataan seuraavissa kokouksissa.
6. MAL-verkoston toiminta
MAL-verkosto järjestää työpajan viikolla 47 tai 48, johon Porin seutu on kutsuttu yhtenä
toimijana, viesti Kimmo Kurunmäki:

’MAL-verkosto järjestää viisikkokaupungeille + Kouvola ja valtio-osapuolelle yhteisen maksuttoman työpajan, jossa käsitellään maankäytön, asumisen ja liikenteen
(MAL) kytkemistä valmisteltaviin kasvusopimuksiin. Tilaisuudessa kuullaan kaupunkien ja seutujen sopimusvalmistelusta ja siitä mitä MAL-sisältöjä nähdään tarpeellisiksi huomioida sopimuksessa. Näkökulmana on erityisesti kaupungin tai seudun sisäiset MAL-asiat. Lisäksi kuullaan valtio-osapuolen linjauksista ja näkemyksistä. Ohjelma tarkentuu lähipäivinä. Työpajaesimerkkinä voitte tutustua suurille kaupunkiseuduille pidetyn työpajan ohjelmaan ja aineistoihin
http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/mal-aiesopimustyopaja_2012_09_11

MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksessa 24.10.2012 päätettiin nostaa asuminen voimakkaammin esiin ensi vuoden pääteemaksi. MAL-verkostossa jatkaa näillä näkymin 1215 kaupunkiseutua ja ministeriöt ovat edelleen lupautuneet mukaan omalla panoksellaan.
Ohjausryhmä esitti seutukohtaiseksi maksuksi ensi vuodelle 6000 €.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi ja hyväksyi Porin seudun osallistumisen MALtoimintaan. Työryhmä esittää verkostomaksua otettavaksi seututyön budjetista vuodelle 2013.

7. Muut asiat
Liikenneinsinööri Sanna Välimäki kertoi, että tarjouskilpailun perusteella joukkoliikennesuunnitelman tekee Ramboll Liikennejärjestelmät Oy. Porin seudun joukkoliikennesuunnitelman aloituskokous pidetään Porissa 30.10.2012, johon kutsutaan ne Karhukuntien edus-
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tajat, jotka kuuluvat Satakunnan joukkoliikennetyöryhmään, Joukkoliikennetoimikunnan jäsenet, Varsinais-Suomen Elyn edustaja(t) ja suunnitelman tekijä(t) Ramboll Liikennejärjestelmä Oy:stä.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi
Projektijohtaja Esa Merivalli esitteli suunnitelmia energiahankkeiden jatkamisesta selvitystyöllä, jonka tuloksena olisi kuvaus ’Satakunnan energiapalvelut’:
o Toimintamallista
o Business-logiikasta
o Palveluiden tuotteistuksesta
o Yhteistyökumppaneista
o Kuntien ja energiayhtiöiden roolista
o Toiminnan aloittamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä
Suunnitelmiin palataan vielä seuraavassa kokouksessa.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous on Porissa tiistaina 8.1.2013 klo 9.00

