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1 Elinvoiman tunnuslukuja - yhteenveto

• Keskustan kehittämisohjelma laaditaan vetovoiman kehittämiseksi ja 

elinvoiman parantamiseksi. * Elinvoiman edistymisen seuranta 

edellyttää mittaamista ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita 

seurannan, päätöksenteon ja strategisen ohjaamisen tueksi. 

• Keskustan elinvoiman seurattaviksi indikaattoreiksi ehdotamme sekä 

määrällisiä että laadullisia mittareita, joita seurataan 

valtuustokausittain:

• Väestön määrä/ muutos

• Työpaikkojen määrä / muutos

• Nuorten (15-29v) osuus väestöstä 

• Myönnettyjen rakennuslupien määrä

• Elinvoimaluku ja tyhjien tilojen osuus (%)

• Koettu tyytyväisyys: asukkaat ja yrittäjät

* Pori-sopimus 2017-2021

• Tilasto- ja paikkatietopohjaisen seuranta-

ja ennakointijärjestelmän kehittäminen 
kaupunkikehityksen kärkikohteille.

• Vuosittaisena kyselynä keskustan alueella 

toteutettava hyvinvointi- ja viihtymiskysely. 



2 Väestö

Keskusta numeroina:

Väestön määrä 2020 ja muutos (2015-2020) 

keskustan jalankulkuvyöhykkeellä

12 453 +230

Nuorten (15-29v) osuus väestöstä (2019) 

keskustan jalankulkuvyöhykkeellä ja koko Porissa

26,3% 17,4%

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, 8.10.2021

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, 10.11.2020

Keskustan jalankulkuvyöhykkeellä asuu 15 % Porin 

väestöstä.



• Porin väestö keskittyy 

keskustan ja sitä ympäröivien 

lähiöiden alueelle. 

• Noormarkun ja Rieskala-

Pihlavan alue ovat Porin 

keskustaajaman ulkopuolella 

ovat väkirikkaimmat alueet.

• Keskustan 

jalankulkuvyöhykkeellä asuu 

koko Poriin verrattuna 

suhteellisesti enemmän  16-64 

sekä yli 64-vuotiaita. Alle 16-

vuotiaita sen sijaan on 

suhteellisesti vähemmän 

keskustan 

jalankulkuvyöhykkeellä, kuin 

koko Porin alueella.

• Keskustan 

jalankulkuvyöhykkeellä asuu 

15 % Porin väestöstä.

Väestö 2020



Väestön muutos 2015-2020

• Porin väestö on 

viimeisen viiden 

vuoden aikana 

vähentynyt hieman 

(0,8 %).

• Ihmiset ovat viime 

vuosina muuttaneet 

keskustaan, joka 

näkyy keskustan 

jalankulkuvyöhykkee

n väestömäärän 

lisääntymisenä 

(2015-2020 muutos 

1,9%). 

• Eniten väestö on 

lisääntynyt 

keskustan lisäksi 

keskustaa 

ympäröivillä uusilla 

asuinalueilla.

• Väestö on 

vähentynyt 

merkittävimmin Meri-

Porin alueella sekä 

Impola-Sampola-

Väinölä-Ruosniemi 

akselilla. 



• Keskustan 

jalankulkuvyöhykkeellä 

väestö on kasvanut 

viimeisen viiden vuoden 

aikana 1,9 %.

• Keskustan uusien 

kerrostalojen 

rakentuminen näkyy 

väestön määrän 

kasvuna.



3 Työpaikat

Työpaikkojen määrä 2018 ja muutos (2010-2018) 

keskustan jalankulkuvyöhykkeellä 

8 860 -2 168

Vähittäiskauppa (pl. Moottoriajoneuvojen ja 

moottoripyörien kauppa) 2017 ja muutos 2010-2017

keskustan jalankulkuvyöhykkeellä ja koko Porissa

1 017 -194

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, 10.11.2020 Keskustan jalankulkuvyöhyke Pori

Työpaikkojen määrä, 2017 9 099 34 842
Muutos 2010-2017 -1 929 -1 463

Työpaikkojen toimiala
Teollisuus, 2017 141 4 455
Muutos 2010-2017 -47 -1 091

Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvojen ja 

moottoripyörien kauppa, 2017

1 017 2 730

Muutos 2010-2017 -194 28

Julkinen hallinto ja maanpuolustus 956 1 569
Muutos 2010-2017 -37 -60

Työllisten koulutusaste, %
Perusaste 9,6 10,3
Keskiaste 52,2 50,8
Korkea-aste 38,1 38,9

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, 8.10.2021

2 730 28

Keskustan jalankulkuvyöhykkeelle keskittyy 27,2 % 

Porin työpaikoista.



Työpaikat 2018 • Työpaikat keskittyvät 

Porin ydintaajaman 

alueelle.

• Yksittäisinä 

suurempina 

työpaikkakeskittymi-

nä erottuvat 

Noormarkku sekä 

Kaanaankorpi



Työpaikat 2018 • Keskustan 

jalankulkuvyöhykkeelle 

keskittyy 27,2 % Porin 

työpaikoista.

• Suurina 

jalankulkuvyöhykkeen 

työpaikka-alueina 

erottuvat Puuvillan ja 

ydinkeskustan alueet.

• Jalankulkuvyöhykkeen 

ulkopuolella suurina 

työpaikkakeskittyminä 

erottuvat Satasairaalan 

alue sekä 

Kaupunginsairaalan 

alue.



Työpaikkojen muutos 2015 - 2018
• Työpaikat ovat vuosien 

2010 – 2018 välillä 

vähentyneet Porissa 2,6 

%.

• Erityisen paljon (-19,7 

%) työpaikat ovat 

vähentyneet keskustan 

jalankulkuvyöhykkeellä 

2010 – 2018 välillä. 

• Työpakkkoja on 

syntynyt eniten 

Mikkolan/honkaluodon 

alueelle sekä 

Noormarkkuun ja 

Teknologiakeskuksen 

alueelle.

• Satasairaalan 

merkittävä lisäys ei ole 

todellinen, vaan johtuu 

ruutujen tietojen 

sijoittumisesta väärää 

(vierekkäiseen ruutuun)



4 Myönnettyjen rakennus- ja toimenpidelupien määrä

Rakennusluvat

Toimenpideluvat

Yhteensä

29

104

133

Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat vuosina 2018-2020 

kaupunginosissa 1-4

• Linna

• Teljä

• Malminpää

• Karhunpää



Lähde: Elinvoimalaskennan tulokset - Pori kevät/2021. TietojärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy, Martti Wilhelms

5 Elinvoimaluku ja tyhjien tilojen osuus (%)
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