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138.000 

asukasta 
9 kuntaa 
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yritystä 

Karhukunnat 

Porin Seutu 







Porin seutu tarjoaa monipuolisia asumis- ja elämäntapavaihtoehtoja  
yli 100.000 asukkaalleen.  

Oleminen 



 

 



Monipuoliset 
asumis- ja 

elämäntapa-
vaihtoehdot 

Aluerakenteen 
täydentäminen ja 

kehittäminen 

 Erilaiset 
elämäntapavaihto-

ehdot kaavoituksessa, 
asuntotuotannossa, 

seutumarkkinoinnissa  

 Rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen 

hyödyntäminen 

Asuntopolitiikka, 
asumisstrategiat 

Porin seudun 
asumisen strategiat 
ja asuntopolitiikka 

Asuinalueiden 
kehittämisprojektien 

toteuttaminen  

Asuntomarkkinoiden 
toimivuuden 
edistäminen 

Alueiden 
profiloiminen 

Seudun kuntien 
profiilien ja 
vahvuuksien 

hyödyntäminen 
sekä työnjaosta 

sopiminen 

Alueprofiilien 
hyödyntäminen 
markkinoinnissa 
sekä seudullisesti 
että yksittäisillä 

alueilla tai 
alueryhmittäin 

Energiatehokas 
aluerakenne 

Energianeuvonta 

Energiatehokkuus-
vaatimusten 

harmonisointi 

Edelläkävijyys 

Oleminen 



Asuntopolitiikan linjaukset Porin seudulla 

Taustaa 

- Väestönkehitys, uusi arvio 

- Asuntomäärät, seudulla vuokra- ja omistusasunnot 

- Uudisrakentaminen, arviomäärät 

- Profilointihanke 

 

Painopisteenä kuntakohtaiset ja yhteiset hankkeet kuntakeskustojen ja 

profiloitujen asuinalueiden kehittämiseksi 

 





Kuntakeskustojen ja asuinalueiden 

kehittäminen 

Taustaa: 

- Vahvistuva muuttoliike keskustoihin ikäpolvien vaihtuessa 

- Taajamien eheyttämistarpeet 

- Asuinalueiden profilointiesitykset 

 

Linjaukset: 

- Keskusta-alueiden soveltuvuus eri ikäryhmille, erityisesti esteettömyys 

- Kulttuurirakennusten ja – maisemien ominaispiirteiden säilyttäminen  

- Yhteisölliset menetelmät kehittämiseen asukkaiden kanssa (Harava-pilotti) 

- Profiiliominaisuuksien vahva markkinointi 

- Selvitys mahdollisuudesta luoda yhdistetty toimija vuokra-asuntojen   

hallinnointiin 

 

 



Porin kaupunki

Karjarannan kaupunginosan
kehittämisen URBACT II Sure

Strategiset linjaukset Karjarannan
kaupunginosan monialaiselle ja
käyttäjälähtöiselle kehittämiselle:
vuorovaikutustyö osallisryhmien kanssa

» Kuva Juho Ruohola



Porin kaupunki

Energiatehokkuus ja
kulttuurihistoria

Klasipruukin pientaloalueen vetovoima
perustuu mm. alueen kulttuurihisto-
riaan sekä ympäristössä säilyneeseen
vanhaan rakennuskantaan. Alueen
lounaispuolella on 1800-luvulla
sijainnut lasitehdas
Valtaosa alueen omakotitaloista
suuntautuu pitkä julkisivu kohti etelää,
mikä mahdollistaa aurinkoenergian
hyödyntämisen rakennusten lämmityk-
sessä ja taloussähkön tuotannossa.

• Klasipruukin alueella on 103 suu-
rehkoa pientalotonttia, ja alueen
asukasluvuksi tulee 300-400.



Uudisrakentamisen painopisteet 

Taustaa: 

- Maanhankinta ja tonttitarjonta toistaiseksi pääsääntöisesti hyvällä tasolla 

- Uusien asuinalueiden profilointi on huomioitu kunnissa 

 

Linjaukset 

- Alueiden ja asuntomuotojen monimuotoisuuden vahvistaminen 

- Julkinen tonttitarjonta, yksityinen rakentaminen 

- Tonttitarjonnan varmistaminen vuoden 2020 jälkeen 

- Kevyen liikenteen väylien lisärakentaminen 

 

 



Seniorikortteli:
1. Yhteisöllisyys ja
verkostoituminen
2. Turvallisuus
3. Omatoimisuuden sekä
henkisen ja fyysisen
vireyden ja toimintakyvyn
ylläpito
4. Kotona asumisen
tukeminen
5. Joustavuus
palvelujärjestelmässä
6. Esteettömyys



Tattuu uuden merellisen omakotialueen
asemakaavan laatiminen



Energiatehokkuus ja korjausrakentaminen 

Taustaa: 

- Seudun asuntokannan ikärakenne 

- Uudet energiavaatimukset 

- Laitosasumisen suuri määrä 

 

Linjauksia 

- Selvitys seudun asuntokannan korjaustarpeista 

- Selvitys korjausrakentamisen vaihtoehdoista, huomioiden myös mahdolliset 

myyntitarpeet 

- Seudullinen energianeuvonta ja korjausneuvonta 

- HISSI-Esteetön Suomi-2017-ohjelma 

- Yhteisiä hankkeita vanhainkotipaikkojen muuttamisesta palveluasunnoiksi 

 

 



Siltalanrannan
palveluasuntojen
alue:
- Asuntokannan

udistaminen
- Erityisasunto-

ratkaisujen
edistäminen

- Teollisuusprosessin
hukkalämmön
hyödyntäminen



Porin kaupunki

Muuta ajankohtaista

- kuntaliitokset – Toukari-Noormarkku osayleiskaava
- selvitys Olkiluodon henkilöstön vaihtuvuudesta ja

asuntotarpeista
- hintasegregaatio



 

 

  

 Porin kaupunkiseudun yhteisen asuntopoliittisen strategian 

 laatiminen, sisältää sekä seudun yhteisen asuntopoliittisen 

 investointiohjelman, että erityisryhmien palveluasumisen strategian  

 (Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Huittinen) 

 

 Tyhjien asuntojen poistaminen – ARA käyttöasteprojekti jatkuu 

 (nyt  91 tyhjää asuntoa ensi vuonna 53 asuntoa) 

 

 Yleiskaavojen yhteishankinta toteutettu 

 Porin ja Kokemäen kaupunkien ja Luvian ja Nakkilan kuntien   

 

 Vastuutaho:  

 Asuntovirkamiestyöryhmä, Karhukuntien sosiaali- ja terveyspalvelut 

  

  

  

Kaupunkiseutusuunnitelman/rakennemallin  

toteuttamistoimenpiteet asumisen osalta 



 

 

  

-tuottaa energiatehokkuutta tukevaa tietoa ja osaamista, kuntien ja 

yritysten päättäjille, oppilaitosten ja rakentajien käyttöön 

 

-järjestänyt yhteistyössä Porin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa 

koulutusta ammattilaisille energiatehokkaasta ja laadukkaasta 

rakentamisesta ja rakentamisen laatukoulutusta kaikille rakentamista 

suunnitteleville.  

 

-Oulun mallin –pientalonlaatu  käyttöönotto  /  ERA17-toimintaohjelma 

 

- energiatehokkaan rakentamisen seurantakohteet, rakentamisen laatu 

Energiaviisas Porin seutu –hanke 

2011-2013 



  

Energianeuvonta Porin seudulla -hankkeen tavoitteena on  

edistää energiatehokkuutta ja energian säästämistä  

yksityistalouksien jokapäiväisessä elämässä.  

 

Hanke on saanut tukea osana valtakunnallista työ- ja elinkeinoministeriön  

ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010-2011. 

  

 Energianeuvoja tarjoaa neuvontaa seuraavilla osa-alueilla: 

  

 * uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus 

 * rakennusten lämmitystapavalinnat 

 * kestokulutustavaroiden valinta 

Seudullinen energianeuvonta 



Kestävän kehityksen innovaatiot rakentamisessa -hankkeessa 

tuetaan rakentamisen arvoketjun eri vaiheissa toimivia 

rakennusalan, erityisesti puutuoteteollisuuden yrityksiä 

löytämään ratkaisuja materiaalitehokkaaseen rakentamiseen 

 

Edetään kohti hiilineutraalia rakentamista 

Kestävän kehityksen innovaatiot 

rakentamisessa –Puurids 2011-2013 



 

 

Satakunnan maakuntaan on sijoittunut kansallisesti merkittävin ja 

monipuolisin energian tuotantoteollisuuskokonaisuus 

  

Satakunnan osaamiskeskuksen energiateknologian klusteriohjelma 

koostuu seuraavista kokonaisuuksista:  

  

1. FinNuclear ohjelma (suomalaisen ydinenergiaosaamisen 

yhteismarkkinointi) 

2. Uusiutuva energia (painopisteenä aurinkoenergia ja offshore 

tuulivoima ) - Porin uimahalli, aurinkoenergian hyödyntäminen 

3. Magneettiteknologia  

4. Vetyteknologia 

  

  

Yhteistyö Satakunnan energiateknologian 

osaamiskeskusohjelman kanssa 




