
                                                             
 
 

 

 
 

 
MERI-PORIN ASUKASTILAISUUS 25.1.2022 – KOONTI  
 
Porin kaupunki järjesti kahdeksalla palvelualueella asukastilaisuudet kaupungin uuden strategian valmisteluun 
liittyen. Meri-Porin tilaisuus järjestettiin 25.1.2022 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: 

• Uudet työpaikat ja yrityksille houkutteleva ilmapiiri – työpaikat merkittävä tekijä alueen vetovoimalle ja 
siten taistelussa väestökatoa vastaan. 

• Julkisen liikenteen kehittäminen – toimiva joukkoliikenne on vetovoimatekijä. Lisäksi esiin nostettiin 
henkilöjunaliikenteen kehittäminen. 

• Asukkaat voivat itse vaikuttaa kaupungin tulevaisuuteen puhumalla hyvää sekä osallistumalla 
tulevaisuuden kehittämiseen. 

• Lisäksi alueita tulisi kehittää pitkäjänteisesti, eli luomalla pitkän aikavälin suunnitelmat. Yyterin 
kehittämistä tulisi jatkaa tulevaisuudessa ja sen hyödyntämistä markkinoinnissa. Tonttitarjonnan tulee olla 
houkuttelevaa. 

 
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.  
 
Kysyttiin, mikä on Reposaaren päiväkodin korjaustarve ja miksi se pitää muuttaa omasta paikastaan. 
Varhaiskasvatustoiminnan siirryttyä Porin kaupungin vastuulle käytiin läpi päiväkotirakennuksen kuntoon liittyvät 
selvitykset. Niiden mukaan rakennukseen tulisi tehdä varhaiskasvatustoiminnan jatkamiseksi merkittäviä 
korjaustöitä. Niitä olisivat muun muassa koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen, keittiöremontti, 
lämmitysjärjestelmät. Nämä olivat osaltaan edistämässä esitystä ja palveluverkkopäätöstä sen osalta, että 
Reposaaressa peruskorjausinvestoinnit tehdään ns. puukortteliin, johon kaikki kaupungin palvelut pyritään 
keskittämään. 
 
Tiedusteltiin, onko Harry Gullichsenin tielle suunniteltu mitään turvallisuutta lisäävää. Kyseisen tien 
suojatieturvallisuuden parantaminen on otettu suunnittelukohteeksi v. 2022. 
 
Myös Harry Gullichsenintien liikennemäärien mittaamisesta tiedusteltiin, niin liikennemäärät ja ajonopeudet 
mitataan säännöllisesti muutaman vuoden välein. Viimeksi liikennemäärät ja ajonopeudet on mitattu keväällä 
2021, jolloin raskaan liikenteen määrä oli 10% koko liikenteestä. Ajoneuvojen keskinopeus mittausajankohtana oli 
40 km/h ja 90% kuljettajista ajoi maksimissaan 50 km/h nopeutta. 
 
Kysyttiin Pihlajanlahteen kohdistuvista suunnitelmista ja toteutuksista. Tilaisuuden aikana tätä kommentoitiin 
osittain, mutta lisäyksenä, että tulvasuojelun osalta lähitulevaisuudessa on tarkoitus toteuttaa Pihlavanlahden 
sivu-uomien kunnossapitotoimenpiteitä pintaruoppauksin ja niitoin. Pääuoman ruoppauksen ja muiden laajempien 
ruoppauksien tarvetta Pihlavanlahdella tullaan selvittämään tulvasuojeluhankkeen puitteissa tulevaisuudessa. 
Virkistyskäytön osalta Enäjärven ja Reposaaren vierasvenesatamien kunnossapitoruoppauksien suunnittelu on 
tarkoitus aloittaa lähitulevaisuudessa. 
 
 
Kysyttiin, että miten selvitetään tuhkajalostamon poistovesien sisältämien aineiden päästöjen vaikutukset mereen. 
Fortum Waste Solutions Oy:n Mäntyluodon tuhkankäsittelylaitoksella on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 



                                                             
 
 

 

 
 

myöntämä ympäristölupa, jota valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, mutta toiminnalle on myönnetty aloittamislupa. Ympäristöluvassa on määrätty raja-arvot 
mereen johdettavien vesien pitoisuuksille, joiden puitteissa toimintaa on mahdollista harjoittaa. 
Toiminnanharjoittaja raportoi ympäristölupaa valvovalle ELY-keskukselle mereen johdettavien vesien määristä ja 
pitoisuuksista. Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä vaikutustarkkailusta ja toiminnanharjoittaja on määrätty 
osallistumaan ELY-keskuksen hyväksymään merialueen yhteistarkkailuun. Ympäristöluvassa annetun 
määräyksen mukaan jätevesien vaikutusta sedimentin tilaan on seurattava määrätyin väliajoin ottamalla näytteitä 
purkupaikan vaikutusalueelta kolmelta eri etäisyydeltä sekä vertailunäyte vaikutusalueen ulkopuolelta. 
Raportointitietoja voi tiedustella Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta johtava asiantuntija Saila Porthenilta, p. 
0295 022 905.” 

 
Tilaisuudessa osallistuja on kertonut, että kunnan venerannan ja Teemuluodon lintutornin välisen reitillä olevat 
pitkospuut ovat kunnostamisen tarpeessa. Kiitoksia asian esiin nostamisesta. Tämä kirjattiin ylös ja välitettiin tieto 
eteenpäin. 
 
Tilaisuudessa esitettiin kysymys Yyterinniemen osayleiskaavasta. Valitettavasti loma-aikataulujen vuoksi tähän ei 
ole saatu kommenttia ajallaan. Pyrimme saamaan sellaisen ensi viikon aikana ja se päivitetään tähän uutiseen. 
Pahoittelut! 
 
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. 
 
 
 


