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Kehittämispäällikkö Timo Aro §1-3
1. Kokouksen avaaminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus avasi kokouksen klo 9.00
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan
3. Kasvusopimus- ja INKA-hakumenettelyt, Liite 1-2
Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupungista taustoitti kaupunkiseudun hakua kasvusopimukseen ja INKA (Innovatiiviset kaupungit -ohjelma) -menettelyyn. Sopimusten piiriin
pääsevillä kaupunkiseuduille on mahdollista saada kehittämis- ja investointiavustuksia erilaisiin hankkeisiin seuraavien 3-7 vuoden aikana. Kasvusopimushakupaperi Liite1 , INKAhaku Liite 2.
MAL-neuvotteluja on mahdollista aloittaa, kun päätös kasvusopimuksesta saadaan.
Neuvottelut tullaan todennäköisesti käymään yhdessä viisikkokaupunkien kanssa.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi
Kasvusopimuskäsittelystä on saapunut alla oleva viesti kokouksen jälkeen:
’Kasvusopimusten arviointi etenee maaliskuun aikana. Kasvusopimustyöryhmä tekee oman ehdotuksensa jatkovalmistelusta ministeriön johdolle, joka sitten päättää, miten etenemme.
yhteistyöterveisin
Olli T. Alho
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PL 32, 00023 Valtioneuvosto’
4. MAL-aiesopimus ja asuntopoliittinen strategia
Aiesopimuksen luonnos on valmistunut pientyöryhmässä. Työryhmä jatkaa em. neuvottelumenettelyjen selvittyä.
Aiesopimukseen on vielä mahdollista esittää kommentteja/muutosesityksiä.
Esa Hoffren totesi valituista indikaattoreista, että ne on valittu aineistoista, joita ELYkeskuksessa tuotetaan ja että niistä on mahdollista tehdä valtakunnallisia vertailuja.
Kehittämispäällikkö Mari Antikainen totesi, että seudullinen asuntopoliittiinen strategia on
lähes valmis. Meneillään on viimeinen tarkistuskierros, lähinnä lukujen ym tietojen tarkistuksia. Asuntopoliittinen työryhmä on saanut version 0.99 kommentoitavakseeen. Seuraavaksi strategia on tarkoitus hyväksyttää karhukuntatoimikunnassa 26.3.2013.
Päätös:

Työryhmä merkitsi MAL-sopimusluonnoksen tiedoksi

Päätettiin lisäksi, että sihteeri toimittaa asuntopoliittisen strategian version 0.99 tarkistettavaksi Karman kuntajäsenille vielä ennen toimikuntaan lähettämistä. (Toimitettu
12.3.2013 klo 11.56 sähköpostilla, sihteerin huomautus)

5. Liikenneturvallisuus- ja liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen
Liikenneinsinööri Sanna Välimäki kertoi seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksestä:
Liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY:stä on laatinut tarjouspyynnöt ja tilauspaperit ja toimii projektipäällikkönä
Destia Oy voitti kilpailun, hankkeen asiantuntijana toimii Christel Kautiala, joka on aiemminkin osallistunut suunnitelmien tekoon seudulla
kuntaosuudet maksetaan seutubudjetista
aloituskokous on ELY:ssä 13.3.2013, mukaan on kutsuttu kuntien TPK-edustajat sekä maakuntaliiton ja poliisin edustajat
päivityksen tuloksia käytetään ELY-hankkeiden priorisoinneissa ja ne tulevat olemaan
osana laadittaessa MAL-aiesopimuksen liikenneosuutta
turvallisuuskyselyssä tullaan käyttämään Harava-järjestelmää
hankkeen aikana on tarkoitus pitää maankäytön ja liikenteen suunnitelma-asioista yhteinen kokous Karma-ryhmälle ja teknisille johtajille
Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys on myös alkamassa, kyseessä on koko maakunnan suunnitelma:
tilaajana ja maksajana ovat maakuntaliitto ja ELY-keskus
Päivi Liuska-Kankaanpää totesi, että liikennejärjestelmätyö on vastuutettu maakunnan liitolle: maakuntahallitus on kokouksessaan 4.3.2013 päättänyt liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisestä yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
kanssa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on enintään 80 000€.
Työlle on tarkoitus perustaa erillinen seurantaryhmä, joka koostuu viranomaistahoista
ja kuntien edustajista, joka kokoontuu ainakin noin neljä kertaa. Tämän lisäksi perustettaisiin työtä tiiviimmin ohjaava työryhmä.
tavoitteena suunnittelussa on huomioida sekä asukkaiden arki että elinkeinoelämän
tarpeet
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Keskusteluissa Sanna Välimäki/Henna Lempiäinen on päätetty esittää, että seurantaryhmään nimetään Porin seudulta 3 edustajaa, Rauman seudulta 2 ja PohjoisSatakunnasta 1. Ehdotus on, että Porin seudun kuntaedustajat nimeäisi teknisten
työryhmä. Pienempään ohjausryhmään on suunniteltu yhtä kuntaedustajaa.
käytännössä suunnittelutyö alkaa kesäkuussa
Ehdotus: Työryhmä merkitsi tiedoksi ja päätti hyväksyä liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantaryhmän kokoamismenettelyn sekä valtuutti seutujohtaja Henna Lempiäisen pyytämään teknistä ryhmää nimeämään Porin seudun kuntaedustajat.
6. HARAVA-hankkeen eteneminen
Kehittämispäällikkö Mari Antikainen totesi, että seudulta ovat lähdössä mukaan Kokemäki
ja Huittinen:
Huittisissa on tarkoitus aloittaa keskustan kehittämissuunnittelu tänä keväänä
Kokemäellä tullaan etsimään ehdotuksia Pitkäjärven vapaa-ajan keskuksen kehittämisestä, alueella on vanha kaava. Työ aloitetaan ensi syksynä.
Todettiin, että Porin kaupunki on mukana omalla hankkeellaan Yyterinniemen kaavoitukseen osallistamisessa.
Todettiin, että pilotointi antaa kokemuksia vuorovaikutteisesta, karttapohjaisesta suunnittelusta, jonka perusteella saadaan tietoa siitä, miten mahdollinen pysyvä käytäntö tulevaisuudessa on tarkoituksenmukaista rakentaa.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi ja esittää, että mukana olevat kunnat raportoivat
käyttökokemuksistaan Karma-ryhmälle.
7. Energianeuvontapalvelujen järjestäminen Satakunnassa
Kehittämispäällikkö Mari Antikainen esitteli energianeuvontapalvelujen järjestämissuunnittelua. Tavoitteena tässä vaiheessa on palvelujen järjestäminen yhdistyspohjalta siten, että
sekä kunnat että yritykset voivat tuottaa niiltä edellytettyjä palveluja koko maakunnan alueella. Projektijohtaja Esa Merivalli vierailee kaikissa maakunnan kunnissa esittelemässä
hanketta ja tiedustelemassa kuntien halukkuutta osallistua.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi.
8. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma
Kehittämispäällikkö Mari Antikainen totesi, että tämän vuoden toimintasuunnitelma on rakennettavissa MAL-aiesopimuksen pohjalta. Seutujohtaja esitti, että toimintasuunnitelma
laaditaan jatkuvuuden vuoksi samaan muotoon kuin aiempina vuosina.
Päätös: Työryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman laadinnan MAL-aiesopimuksen
pohjalta ja hyväksyi laadintamuodon. Toimintasuunnitelma käsitellään seuraavassa
kokouksessa.
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous on tiistaina 14.5.2013 klo 13.00 Porissa.
Todettiin, että mikäli sopimusasiat etenevät ripeästi, tarvittaessa voidaan kokoontua aiemmin.
10. Kokouksen päättäminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus päätti kokouksen klo 10.30

