
                                                             
 
 

 

 
 

 
 
LÄNSI-PORIN ASUKASTILAISUUS 11.1.2022 – KOONTI  
 
Porin kaupunki järjesti kahdeksalla palvelualueella asukastilaisuudet kaupungin uuden strategian valmisteluun 
liittyen. Länsi-Porin tilaisuus järjestettiin 11.1.2022 etäyhteyksin. Tilaisuudessa esiteltiin alueen 
väestönkehitykseen, kouluverkkoon ja kaupunkikehitykseen liittyvä keskeisiä asioita. Tämän jälkeen kerrotiin 
kaupungin käynnissä olevasta strategiatyöstä, jonka jälkeen osallistujat pääsivät ääneen.  
 
Kaikilla palvelualueilla järjestettävien asukastilaisuuksin tarkoituksena oli kuulla asukkaiden ajatuksia kaupungin 
tulevaa strategiaa varten. Illan aikana keskusteltiin eri aiheista ja tiivistetysti seuraavat asiat nousivat esille: 

 
• Työ- ja opiskelupaikat tärkeitä teemoja – niitä tulee olla tulevaisuudessakin. Yrityksien osaamisen 

tarpeisiin tule vastata ja nuoria opiskelijoihin tulee panostaa, jotta heidät saadaan houkuteltua jäämään 
alueelle. 

• Liikuntapalveluiden ja lähiluonnon hyödyntäminen mainostamisessa, sillä ne tärkeitä vetovoimatekijöitä 
alueella. Tämä tarkoittaa myös sitä, että niistä huolehtiminen ja niiden kehittäminen on myös 
tulevaisuudessakin tärkeää. 

• Joukkoliikenne tulee olla toimivaa. Infrasta myös mainittu, että teiden kunto ja turvallisuus tärkeää, 
erityisesti koulujen läheisyydessä! 

• Asukkaiden osalta mainittiin, että positiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tulisi levittää. Asukkaiden osallistaminen 
on tärkeää toimintaa kaupungilta ja asukkaiden olisi tärkeää myös osallistua tähän toimintaan, eli oman 
alueensa kehittämiseen. 

 
Tilaisuudessa annettiin myös asukkaiden esittää kysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin ei pystytty tilaisuuden aikana 
kommentoimaan, joten ne on välitetty eteenpäin asiasta tietäville tahoille. Tämä koskee myös yleisesti 
kehitysideoita ja palautteita, jotka on kirjoitettu ylös ja välitetty eteenpäin.  
 
Korpraalintien päivittämisestä, niin siellä on koko matkalla jalkakäytävä, joka on joiltain osin toteutettu 
yhdistettynä jalankulku- ja pyörätienä. Valitettavasti Korpraalintien katualue ei mahdollista juurikaan tätä 
leveämpää jalankulkuväylää. Pidempimatkalaisia palvelee valtatien ja Korpraalintien välisellä puistoalueella oleva 
pyörätieyhteys. 
 
Tiedusteltu, koska Liinaharjasta/Vähärauman alueelta tulee joku kyltti Viikinäisen alueelle. Kaupunki toteuttaa 
kaupunginosakylttejä tapauskohtaisesti aloitteiden ja kysynnän mukaan. Kaupunginosaviitoituksen osalta 
viitoitettava kohde valitaan tapauskohtaisesti kaupunginosan suuruuden ja sijainnin perusteella. 
 
Kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämisestä, niin liikenneturvallisuustoimenpiteitä toteutetaan saapuneiden 
aloitteiden perusteella vuosittain siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Laajemmalti jalankulku- ja pyöräily-
yhteyksien turvallisuutta ja sujuvuutta käsitellään vastikään käynnistyneessä Porin keskustan 
liikenneverkkosuunnitelmassa. Myös keskustan laajempi nopeusrajoituksen alentaminen on suunnittelupöydällä. 
 
Kysytty, että onko Varstatien ja Alisentien välissä olevaan rivitalojen väliin tulossa jotain puistoa. Varstatien ja 
Alisentien välinen Karhipuisto on suunnitteluohjelmassa vuonna 2026. Kaavassa siihen on osoitettu mahdollisuus 
leikkipaikkaan, mutta suunnitelma ei tule sisältämään sellaista, koska lähin puistoleikkipaikka sijaitsee 
Vierupuistossa. Karhipuisto tullaan suunnittelemaan niittymäiseksi alueeksi, jonne istutetaan myös puustoa ja se 
sisältäneen puistokäytävän. 

 



                                                             
 
 

 

 
 

Lisäksi tilaisuudessa nostettiin esille Suulotinpuiston ja Musan metsän epäsiisteys sekä toivottiin roskiksia 
Päiväkoti Pikkurepun ja Leppäkorven viipalekoulun väliselle alueelle. Nämä on välitetty teknisen toimialan tietoon. 
 
Kuten mainittiin, niin joukkoliikenne nousi esille tilaisuudessa. Kysymysten osalta tiedusteltiin palvelulinjaa 
Vähärauman alueelle. Porissa ei ole erillisiä palvelulinjoja. Lähes kaikki joukkoliikenteen vuorot ajetaan 
esteettömillä linja-autoilla, joihin rollaattorin saa ottaa mukaan maksutta. Tilaisuudessa kysyttiin myös, miten 
Musasta pääsee aamulla rautatieasemalle. Musasta rautatieasemalle pääsee Vähäraumantien pysäkeiltä 
vuoroilla 35, 40M tai 43 tai Yläruukintieltä Citylinjan vuoroilla (1). 
 
Iso kiitos kaikille tilaisuuteen osallistujille. Helmikuun aikana tilaisuuksista saaduista ajatuksista on koostettu 
materiaalia strategiatyötä varten ja ne on myös esitelty eteenpäin kaupungin strategiaryhmälle. Valitettavasti tällä 
kertaan suurin osa tilaisuuksista piti järjestää etäyhteyksin heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Tarkoituksena on 
kuitenkin tulevaisuudessakin järjestää keskustelevia asukastilaisuuksia, sillä tilaisuuksien järjestäminen on 
yleisesti saanut asukkailta kiitosta. 
 
 


