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PORI?



Porin uusi organisaatio 1.6.2017-



Prosessi

KAUPUNKISUUNNITTELU VIREILLE TULO VALMISTELU OAS KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS PÄÄTÖKSENTEKO TIEDOKSIANTO TOIMEENPANO
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Porin ominaispiirteet

Tasaisuus

Metsäalueita vähän

Uudet asuinasuinalueet pelloille

Ei olevaa kasvustoa juurikaan



CASE-KOHTEET

•Matkakeskus
•Asuntomessut 2018
•Klasipruukin asuinalue
•Kaarisillan päiväkoti
•Sampolan lähiö
•Kävis – Porin kävelykatu
•Kansallinen 
kaupunkipuisto

•Varmuuden Vuoksi



Matkakeskus
•Kaupunginhallituksen päätös 
toteuttamisesta 2013

•Suunnittelu loppuvuodesta 2015 alkaen 
Valmiiksi 8/2017

•Kaava 1997

•Ohjausryhmä

•Suunnittelijatyöryhmät

•Lähiympäristön muutospaineet



Asemakaava

• kaava











Hyvin meni

•Kansallinen 
kaupunkipuisto

•Tilaa luovuudelle

•Kaupunki kehittyy 
ja kasvaa

•Prosessi

•Tila

•Aikataulu

•Osallistaminen

•Kaupunkipuisto/YM

•Toimintojen hajasijoitus

Kehitettävää



Asuntomessut 2018
• Porin Asuntomessuilla haetaan innovatiivisia ja ekologisia ratkaisuja, joilla 

hyödynnetään mm. kierrätettäviä materiaaleja ja uusiutuvia 
energiamuotoja, edistetään luonnonympäristön säilymistä



Asemakaava



Viistokuva



Hyvin meni
•Sijainti

•Asuntomessukohde

•Ilme muuttuu, 
kaupunkikuva paranee

•Oleva ympäristö

•Tulvasuojelu

•Prosessi

•Tavoitteet vs. resurssit

•Tila, alueet, tontit

•Puistojen pinta-ala vain 
3,3% messualueesta

•Yhteisöllisyys

•Puolijulkinen rakennus 
keskellä puistoa

•KESYn huomiointi

Kehitettävää



Klasipruukin asuinalue

•Uusi pientaloalue Länsi-Porissa

•Alueella useita pieniä viheralueita, jonne 
osoitettu hulevesien käsittelyalueita



Oleva tilanne vs. asemakaava



Hyvin meni

• Hulevesimerkintä 
kaavassa

• Puistoalueita noin 30%

• Oleva ympäristö ja sen 
huomiointi, viheralueiden 
sijoittaminen

• Prosessi

• Pinta-alat vs. hulevesien 
käsittely

• Pinta-alat vs. alueen ylläpito

• Resurssit

• Suunnitelmien 
havainnollistaminen

• Tiedottaminen

• Osallistaminen

Kehitettävää



Kaarisillan päiväkoti

•Vanha päiväkoti käyttökelvoton

•Yhdistetään toimintoja

•Rakennetaan uusi laajempi päiväkotiyksikkö







Hyvin meni

•Päiväkoti-koulu-
keskittymä

•Työryhmä

•Koulun tontin 
hyödyntämättömyys

•Sijainti jokeen nähden 
(tie välissä)

•Sijoituspaikka 
viheralueella, 
toiminnot

•Tila

•Ei oteta huomioon 
asiantuntijalausuntoja

Kehitettävää



Sampolan lähiö

•Perustettu työryhmä, johon kuuluu 
kaupunkisuunnittelu, infrajohtaminen ja 
sivistystoimi

•Lähiönkeskustan toimintojen uudelleen 
suunnitteleminen

•Kaavaluonnosvaihe

•Erillisenä projektina Itä-Porin 
koulukeskuksen suunnittelu jo käynnissä ja 
suunnitelmat lähes valmiina







Hyvin meni

•Työryhmä

•Aikataulu

•Osallistamistavoite

•Koulukeskuksen 
suunnitelmat jo pitkällä

•Tila

•Alueen luonteen 
säilyminen?

Kehitettävää



Kävis

•Porin kävelykatu 40v

•Suomen 1. asemakaavoitettu kävelykatu

•Muuttunut vuosien saatossa 
markkina/tapahtuma-alueeksi



1980-luku

2017



Hyvin meni
•Käveltävyys

•Porilaiset ottaneet 
omakseen, 
porilaisuus

•Huoltoliikenteen 
järjestelyt

•Jäsentymättömyys

•Viihtyisyys

•Tuuliolosuhteet

•Vetovoimaisuus

Kehitettävää



Kansallinen 
kaupunkipuisto

MRL 68 §

Kansallinen kaupunkipuisto

Kaupunkimaiseen ympäristöön 

kuuluvan alueen kulttuuri- tai 

luonnonmaiseman kauneuden, 

luonnon monimuotoisuuden, 

historiallisten ominaispiirteiden tai 

siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, 

sosiaalisten, virkistyksellisten tai 

muiden erityisten arvojen 

säilyttämiseksi ja hoitamiseksi 

voidaan perustaa kansallinen 

kaupunkipuisto. (30.12.2008/1129)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a30.12.2008-1129


YM päätöksellä 
perustettu 2002

luonnonympäristö
kulttuuriympäristö
historia

säilyttämiseksi ja 
hoitamiseksi 

arvoja ei saa heikentää



Väestön määrä 
kaupunkipuiston
vaikutusalueella 







Varmuuden Vuoksi
•Kantakaupungin yleiskaavassa 2025 osoitettiin 
paikka uudelle jokiuomalle

•Tulvasuojelu ja ilmastonmuutokseen 
varautuminen



Lisäjoki / Kantakaupungin yleiskaava 2025

Noormarkku / Kahaluodon rantakaava

Ulvila / Suosmeren 

osayleiskaava



Lisäjoen linjaus Sunniemi – Kahaluoto (Ortokuva 2004)

Harjunpäänjoki

Sunniemi

Vaasantie

Ruosniementie

Lotskeri  

TuulikyläLuotsinmäki

Toukari

Kahaluoto



Mis onnistuttii?
•Mielipuisto

•Toivepuisto

•Kiertoliittymät

•Kirjurinluoto

•Keskuspuisto

•Ristikkäispuistot

•Porin metsä



Mis onnistuttii?



YHTEENVETO



Laajat strategiset linjaukset tukena 
viherverkolle

• Kansallinen kaupunkipuisto 2002-

• Varmuuden Vuoksi, uusi jokiuoma

• Toiminnan kannalta tarpeellisia
• Viheraluestrategia ja –ohjelma

• Hulevesiohjelma 

• Kestävän ympäristörakentamisen strategia

• Kaavamääräykset

• Viherkertoimen soveltaminen

Haasteena resurssit ja asenteet

Vanha teollinen perinne



Hyödyntämätön resurssi?
• Viherverkosto kapea, pirstaleinen

• Ihmiset ei liiku

• Ihmiset ei viihdy

• Hoito ei kustannustehokasta, paljon 
siirtymiä, käsityötä, jne.

• Mistä on vetovoimaiset kaupungit 
tehty?

• Pienellä ja vähällä saataisiin paljon…
• Hyvinvointia

• Asukkaita

• Yrityksiä

• Matkailijoita

• VETOVOIMAA

• Palveluja (Tärkeä osa 
palveluverkkoa)



Asuntomessut 2017 tutkimus

•Asukasbarometri: laaja 
tutkimusmateriaali 
asumisesta ja 
hyvinvoinnista. Vastaajina 
on 1525 suomalaista, 
ikäjakauma 20-75-vuotta

•Kun suomalainen valitsee 
asuntoa, näistä ei tingitä:

•Asuinalueen viihtyisyys
•Asuinalueen rauhallisuus
•Asunnon perusviihtyisyys



Asuntomessut 2017 tutkimus
Mielenkiintoisin ajanviete omalla asuinalueella:

1. Lähiluonnossa liikkuminen, ulkoilu 
luonnossa. 

2. Muut liikuntalajiharrastukset

3. Kulttuuri (elokuvat, teatteri, lukeminen, 
kirjoittaminen, soittaminen)

4. Lepääminen ja perheenjäsenten kanssa 
oleskelu

5. Ystävien tapaaminen

6. Puutarha

7. Internet, pelaaminen, tv

8. Shoppailu

9. Ravintolat, baarit, kahvilat

10. Käsityöt





Porilaine, mitä sää haluut?

• Kirjurinluodon ja lähialueen virkistysalueita koskeva 
kysely 2015
• Alueen puistomaisuus säilyy

• Virkistysmahdollisuuksista pidetään huolta ja niitä 
lisätään

• Opastuksen parantaminen, reiteistä kertominen

• Luonnonmukaisuuden ja rauhallisuuden säilyttäminen

• Toimintojen ja tapahtuminen lisääminen 

• Lasten ja nuorten mielipide, tulevaisuuden kaupunki



Viheraluebudjetti

Pienillä rahoilla Porissa
•Käyttötalous 3,4 milj. €
•Investoinnit 0,4 milj. €

•Paljon pitää rakentaa, vähän 
hyödynnettävää olevaa kasvillisuutta, 
maastonmuotoja jne.



100 puistoa -kampanja

• Tarkoituksena on tuoda esille suomalaisille tärkeitä puistoja ja puistokulttuuria 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

• Haastetaan mukaan kaikki Suomen kunnat ja kaupungit asukkaineen. 

• Tavoitteena on löytää erilaisia puistoja eri puolilta Suomea, vähintään sadasta eri 
kunnasta. 

• Kriteerinä on, että ehdotettava puisto on julkinen viheralue ja ehdottajalleen tärkeä.

https://www.vyl.fi/alan-kehittaminen/teemavuodet-ja-kampanjat/100puistoa/lomake/



Suunnitteluhortonomi
Katja Pesonen 

katja.pesonen@pori.fi

Projektipäällikkö 
Heli Nukki

heli.nukki@pori.fi

Instagram: @porinkansallinenkaupunkipuisto @poritpk Twitter: @Pori_NUP


