
Porin kaupunkia markkinoidaan joen ja meren kaupunkina. 

Kokemäenjoki Porin kaupunkikeskustassa määrittelee kau-

pungin luonnetta ja on myös olennainen osa Porin kansallista 

kaupunkipuistoa. Merelle päin jokisuisto kasvaa arvokkaaksi 

lintuvedeksi.

 

Porin Puuvillan uuskäyttö ja Porin Oluttehtaan Karhukortteliin 

kohdistetut odotukset ovat tuoneet jokiympäristön yhä mer-

kittävämmäksi osaksi Porin ydinkeskustaa, Promenadi-Poria.

Porin kaupunginhallitus korostaa hallitusohjelmassaan Poria 

tapahtumakaupunkina, jonka kehitettäviä kaupunkiraken-

teellisia kohteita ovat Eteläranta ja Kirjurinluoto. Puuvillan 

kehittäminen nostaa myös Puuvillanrannan ja joen yli yhdis-

tävät kevyenliikenteen yhteydet samaan kehykseen.

Porin Jokikeskus korostaa toiminnallista, maisemallista ja ark-

kitehtonista jokea ympäröivää kehystä ja tuo samalla esiin ne 

mahdollisuudet, joita rantavyöhykkeitä ja yhteyksiä kehittä-

mällä voi tuottaa.

Porin Jokikeskus kohottaa Porin kaupunkikeskustan ilmettä ja 

vetovoimaa ja antaa nostetta piilevän potentiaalin käyttöön. 

Porin Jokikeskus toteuttaa Porin kaupunginhallituksen halli-

tusohjelmaa.

Hankkeen tavoiteasettelun täsmentämiseksi tehdään aloitus-

vaiheessa taustaselvitys. Siinä kartoitetaan asukkaiden, yritys-

ten ja matkailijoiden paikkaan kohdistamia toiveita ja kehittä-

misideoita ja myös puutteita ja uhkakuvia.

Porin Jokikeskus - yleiskuvaus 2010

Taustaselvitys valmistellaan yhteistyönä Porin yliopistokes-

kuksen Turun yliopiston kultturituotannon ja maisemantut-

kimuksen yksikön kanssa. Palautteen keräämiseksi käytetään 

erilaisia menetelmiä haastatteluista facebookiin. Taustaselvi-

tystä varten tehdään esittelyaineistoa paikan ominaisuuksista. 

Palauteaineistoa kerätään pääasiassa heinäkuun 2010 aikana 

ja raportti laaditaan perään syksyn aikana.

Taustaselvityksen avulla haarukoidaan Porin Jokikeskuksen 

potentiaalia. Jokikeskuksen asema kaupungin ytimessä on 

vajaasti hyödynnetty ja rakenteita on rikki ja rapistunut. Konk-

reettisimmat työkohteet, isot julkiset ulkotilat, jotka kaipaavat 

kohennusta ovat Eteläranta ja Puuvillanranta. Näihin liittyy 

kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen Kirjurinluodon 

kärjen kautta. Kohteiden suunnittelu ja rakentaminen on 

haastava tehtävä. Jokikeskuksen rantarakenteet ja sillat muo-

dostavat keskeiset ulkoiset puitteet rantojen ja ympäristön 

käytölle.
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Taustaselvitys antaa pohjaa konkreettisten toimenpiteiden 

valmisteluun. Arvokkaassa kulttuurimaisemassa esteettisillä 

arvoilla on korostunut merkitys. Käytännön tasolla kestävät 

rakenteet ja ylläpidon helppous on tärkeää. Käyttäjien viih-

tymistä lisäävät korkeatasoinen valaistus, kalustaminen, veh-

reys ja yleinen turvallisuus. Käyttö määrittelee mm. pintojen 

ja infrastruktuurin tasoa ja materiaalivalintoja. Jokikeskuksen 

rantarakenteet ovat samalla myös tulvapatoja. Veden korkeu-

den vaihtelu asettaa reunaehtoja.

Jokikeskuksen rantarakenteiden ja siltojen suunnittelussa ja 

rakentamisessa on monia vaihtoehtoja, erilaisia kilpailutus-

mahdollisuuksia ja toimenpiteiden vaiheittamista. Niistä pitää 

löytää mallit oikeaan paikan ominaisuuksia korostavaan pori-

laiseen ratkaisuun. Olennainen osa Jokikeskuksen toteutusta 

on kumppanien yhteistyö ja resurssointi.

Porin Jokikeskuksen taustaselvitys, ideapaja kesä 2010 on 

aloitus monivaiheisessa, kunnianhimoisessa toimenpiteiden 

ketjussa, joka nostaa Porin kaunkikeskustan rannat, Porin Jo-

kikeskuksen, paikan arvon mukaiselle tasolle.
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