
                                                             
 
 

 

 
 

 
LAVIAN ASUKASTILAISUUS 27.1.2022 – KOONTI  
 
Porin kaupunki järjesti kahdeksalla palvelualueella asukastilaisuudet kaupungin uuden strategian valmisteluun 
liittyen. Ahlaisissa tilaisuus järjestettiin 27.1.2022 etäyhteyksin. Tilaisuudessa esiteltiin alueen 
väestönkehitykseen, kouluverkkoon ja kaupunkikehitykseen liittyvä keskeisiä asioita. Tämän jälkeen kerrottiin 
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: 

• Huomioidaan ikäihmisten tarpeita palveluiden ja tiedon saavutettavuudessa. Tähän liittyen esiin 
nousi erityisesti joukkoliikenteen toimivuus laajemmalla alueella, että se palvelisi 
monipuolisemmin alueen asukkaita esimerkiksi mahdollistamalla asioimisen Keski-Porissa. 

• Yhteistyöllä saadaan kaupunki kasvuun ja asukkaita tarvitaan mukaan positiivisen viestin 
välittämiseen.  

• Yleisesti kaupunkimarkkinointia tulisi kehittää. Tuodaan esiin eri alueiden erityisiä ja hyviä 
puolia. Tämä pitää sisällään myös Lavian markkinointia (esimerkiksi mahdollisuus tehdä 
etätyötä luonnon lähellä).  

• Lämmitettyjen kiinteistöjen tehokkaampi käyttö – yhdistykset ja muut toimijat voisivat tuottaa 
aktiviteetteja alueella ja tärkeä mahdollistava tekijä olisi se, että kaupungin lämmitettyjä tiloja 
voisi käyttää vapaammin. 

 
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 kaikki kirjattiin ylös ja välitettiin eteenpäin.  
 
Tilaisuudessa tiedusteltiin, onko nuorisotila muuttamassa keskuskouluun. Nuorisotila sijaitsee vanhassa 
virastotalossa ja se palvelee tällä hetkellä nuorisopalveluiden tarpeita hyvin. Talon tulevaisuus ratkaisee myös 
nuorisotilan tulevaisuuden. Mikäli virastotalon suhteen on tulossa muutoksia, nuorisopalvelut ovat mielellään 
mukana suunnittelemassa korvaavia tiloja. Tässä tilanteessa keskuskoulu on varmasti yksi varteenotettava 
vaihtoehto nuorisotilalle. 
 
Tilojen hyödyntäminen laajemmin yhdistysten harrastustoiminnassa herätti paljon keskustelua. Keskuskoulun 
tilojen laajemmasta käyttöönotosta on keskusteltu teknisen toimialan tilayksikön kanssa. Tilayksikön puolesta 
asiassa voidaan edetä ja tällä hetkellä sivistystoimialalla valmistellaan asiaa liikunta- ja nuorisoyksikön sekä 
tilavarauksen yhteistyönä. Asiasta tiedotetaan lavialaiseille yhdistyksille, kun vuokraus on mahdollista. 
Todennäköisesti vuokraaminen käynnistyy koulujen liikuntatilojen käyttökauden alusta, eli 1.9.2022 alkaen, mutta 
mikäli kaikki asiat saadaan järjestymään jo aikaisemmin, käyttöönotto saattaa olla mahdollista jo aiemmin. 
 
Karhijärven pohjoispuolella perjantaisin kulkeneen asiointipalvelun tulevaisuudesta, niin asiointiliikenteen 
käyttäjämäärät vähenivät pariin säännölliseen matkustajaan ja jatkoa ei ole suunnitteilla. 
 
Joukkoliikenteestä tuli paljon palautetta illan aikana (kaikki kirjoitettiin ylös ja välitettiin eteenpäin). Tällä hetkellä 
joukkoliikenteelle myönnettyjä määrärahoja käytetään ensisijaisesti säännölliseen työmatka- ja 
opiskelijaliikenteeseen, joka painottuu klo 8-16 väliseen aikaan. Keskipäivällä ja illalla ajetaan vuoroja vain 
tiheästi asutuilla alueilla, joiden reiteillä tehdään viikoittain yli viisisataa matkaa. Muuta palvelua ei ole 
suunnitteilla. 
 



                                                             
 
 

 

 
 

Karhijärven vesistönsuojelusta, niin Porin kaupunki ei ole toteuttanut erityisiä Karhijärveen liittyviä 
vesiensuojelutoimia. Varsinais-Suomen Ely-keskus on asiassa päävastuutaho suurempien resurssien vuoksi ja 
on tukenut mm. särkikalojen poistopyyntiä. Karhijärven parhaaksi -yhdistystä kaupunki on viime vuosina tukenut 
pienehköillä summilla, avustus on liittynyt lähinnä vesiensuojeluvalistukseen ja asukkaiden osallistamiseen. 
 
Lisäksi illan aikana esitettiin kommentti, että Harmisaaressa on ollut upea uimaranta vuosikausia ja myös 
grillauspaikka, mutta nyt se on jäänyt huonolle hoidolle puuston sekä retkeilyn kannalta. Tämä kirjattiin 
kokonaisuudessaan ylös tilaisuuden aikana ja se on välitetty tekniselle toimialalle. 
 
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. 
 
 
 


