Teknisen toimialan vuositavoitteet 2021
1.
Strategian painopiste

Hyvän elämän Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin

Kasvu- ja elinvoimaohjelma

Tavoite 2021

Vuoden 2022 investointien suunnitelmat ja kustannusarviot
valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä

Toimenpide

Investointiohjelmaan tulevien hankkeiden suunnitelmat
kustannusarvioineen valmistuvat aikataulun mukaisesti.
PTS-suunnitelmien valmiustasoa nostetaan toimenpiteen mukaisesti.

Mittari

% suunnitelmista valmiina kesäkuun loppuun mennessä
Tavoitetaso:
talousarviokirjan investoinnit 100 %
pts-suunnitelmat infra 80 %, tila 25 %

Vastuuhenkilö
Toimialajohtaja, yksikön päälliköt
Tämänhetkisen arvion mukaan vuodelle 2022 esitettävien investointikohteiden suunnitelmat ja niiden
kustannusarviot valmistuivat pääosin kesäkuun loppuun mennessä paria poikkeusta lukuun ottamatta. PTSsuunnitelmat kirjataan uuteen huoltokirjajärjestelmään aikataulussa.
2.
Strategian painopiste

Työn ja yrittämisen Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin

Kasvu- ja elinvoimaohjelma

Tavoite 2021

Toteutetaan henkilöstöresurssia ja siirtojen tavoitteita vastaava
toiminnan organisointi sekä asiakaspalvelua edistävät käytännön
toimet
Toteutetaan toiminnan organisointi vastaamaan henkilöstöresursseja
ja siirtojen tavoitteita (käytännön tasolla)
Otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet yksityisteiden avustamisessa
ja vahingonkorvausvaatimusten tekemisessä sekä mahdollistetaan
pysäköintilupien ostaminen verkkokaupasta.

Toimenpide

Mittari

Toiminnan organisoitumisen toteutuminen
Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto
Kiinteistönpidon sähköinen järjestelmä Manager otetaan käyttöön

Tavoitetaso:
Tarvittavat tehtävänkuvamuutokset ja töiden organisointi valmis.
Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto ja pysäköintilupien ostamisen
verkkokaupasta vuoden loppuun mennessä.
Manager käytössä ja koulutus annettu

Vastuuhenkilö
toimialajohtaja
Yksityistieavustuksiin on otettu uudet sähköiset lomakkeet käyttöön tämän vuoden avustusten osalta.
Sähköistä vahingonkorvausvaatimuslomaketta ei ole vielä saatu lopulliseen muotoon. Samoin
pysäköintilupien ostaminen verkkokaupasta on vaiheessa.
Granlund Manager – ohjelmiston käyttöönotto on suoritettu palvelupyyntöjen osalta. Laitteistotiedon
keruuta aloitetaan.
3.
Strategian painopiste

Hyvän elämän Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin

Kasvu ja elinvoimaohjelma

Tavoite 2021

Tilayksikkö suunnittelee 11.3.2021 alkaen voimaan tulevan
asetuksen määräämät kaupungin rakennuksien latauspisteet
pysäköintialueelle.
Laaditaan suunnitelma kaupungin kiinteistöjen pysäköintialueiden
latauspisteistä vähintään asetuksen tason mukaisesti.

Toimenpide

Mittari

Suunnitelman valmistuminen
Tavoitetaso: Suunnitelma valmis

Vastuuhenkilö
Tilayksikön päällikkö
Suunnitelma toteutetaan SAMK:n oppilastyönä. Tavoitteen mukaan suunnitelma on valmis vuoden loppuun
mennessä. Pilotointia on tehty kaupungintalon ja kaupunginsairaalan kohteissa.
4.
Strategian painopiste

Työn ja yrittämisen Pori, Hyvän elämän Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin

Kasvu ja elinvoimaohjelma

Tavoite 2021

Työllistämme vähintään 55 pitkäaikaistyötöntä toimialalle

Toimenpide

Tiivis yhteistyö konsernihallinnon työllisyyspalveluiden kanssa

Mittari

Työllistettyjen määrä
Tavoitetaso: Vähintään 55 pitkäaikaistyötöntä on työllistynyt

Vastuuhenkilö

Toimialajohtaja

Heinäkuun loppuun mennessä henkilötyövuosia työllistettyjen osalta on kertynyt 21,2 tavoitteen
ollessa 27,5 henkilötyövuotta. Tavoite todennäköisesti tullaan saavuttamaan.
5.
Strategian painopiste

Työn ja yrittämisen Pori, Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin

Kasvu- ja elinvoimaohjelma, Hyvinvointiohjelma

1

Tavoite 2021

Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.

Toimenpide

Lanseerataan kaupunkipyöräjärjestelmä, joka hankitaan
kokonaispalveluna huhti-lokakuun väliseksi ajaksi.
Laaditaan pyöräliikenteen viitoituksen toteutussuunnitelma ja
aloitetaan sen toteuttaminen.
Katujen perusparantamiseen varatuista määrärahoista osa
kohdistetaan jalankulku- ja pyöräilyväyliin

Mittari

Kaupunkipyörien määrä
Pyöräliikenteen viitoitussuunnitelman valmistuminen
Perusparantamisen määrärahojen kohdentaminen
Tavoitetaso: Käytössä on 50 kaupunkipyörää ja 10 asemaa.
Tavoitetaso: Pyöräliikenteen viitoitussuunnitelma laadittu ja toteutus
aloitettu
Tavoitetaso: Vähintään 10 % katujen perusparantamiseen varatuista
määrärahoista kohdistuu jalankulku- ja pyöräilyväyliin

Vastuuhenkilö

Infrayksikön päällikkö

Kaupunkipyöräjärjestelmä on otettu käyttöön 1.4.2021. Heinäkuun lopussa järjestelmässä oli 815
rekisteröitynyttä käyttäjää. Pyöräliikenteen viitoitussuunnitelman toteutussuunnittelu on
valmistunut ja sen toteutus kilpailutetaan ELY:n toimesta. Vuoden 2021 työohjelmassa katujen
perusparantamiseen varatuista määrärahoista 17 % kohdistuu jalankulku- ja pyöräteihin.
Työkohteet ovat käynnistyneet työohjelman mukaisesti ja noin puolet niistä on valmistunut.
6.
Strategian painopiste

Hyvän elämän Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin

Hyvinvointiohjelma

Tavoite 2021

Huolehdimme kevyen liikenteen väylien ja katujen
talvikunnossapidosta määriteltyjen kunnossapitoluokkien
mukaisesti ja tarkastelemme kunnossapitotyössä olevan kaluston
laatua ja määrää tulevaisuudessa.
Noudatamme sovittuja kunnossapitoluokkia ja kriteereitä sekä
varmistamme eri kaupunginosien tasapuolisen kohtelun
talvikunnossapidossa. Aurausreittejä tarkastellaan ja tutkitaan
vaihtoehtoisen kaluston hyödyntämistä talvikunnossapidon
tehtävissä.
Poikkeamat kunnossapitoluokkien mukaisesta ylläpidosta
Aurausreittien ja kaluston kehittäminen

Toimenpide

Mittari

Tavoitetaso:
Poikkeamia on alle viitenä päivänä talvessa
Aurausreittien tarkastelu toteutettu
Kaluston uusimisen periaatteet sovittu
Vastuuhenkilö

Infrayksikön päällikkö
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Talvi 2020-21 oli normaali talvi ja talvikunnossapidon työtehtäviä oli aurauksien ja liukkauden
torjunnan muodossa normaalista. Poikkeamista ei ole raportoitu.
7.
Strategian painopiste

Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin

Hyvinvointiohjelma

Tavoite 2021

Liikuntapaikkaverkoston kehittäminen

Toimenpide

Liikuntapaikkaverkoston tarkastelu toteutetaan 2021.
Yhteistyössä Sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön kanssa
tarkastellaan olemassa olevaa liikuntapaikkaverkostoa ja laadittuja
hoitoluokkia. Tarkastelussa huomioidaan myös infran kunnossapidon
alla olevat ulkoliikunta-alueet. Resurssien liikuttamisella
toimintayksiköiden välillä varmistetaan liikuntapaikkaverkoston
kehittämistä.

Mittari

Liikuntapaikkaverkon mitoituksen tarkastelun toteutuminen
Tavoitetaso: Liikuntapaikkaverkosto on mitoitettu vastaamaan
käytettävissä olevaa resurssia.

Vastuuhenkilö

Infrayksikön päällikkö

Liikuntapaikkaverkoston kehittämiseen liittyen tehtiin kuntalaiskysely toukokuussa. Uusille
päättäjille suunnattu kysely toteutetaan elo-syyskuussa. Kyselyjen tulokset käydään läpi syyskuun
loppupuolella, jonka jälkeen asia etenee päätöksentekoon.
8.
Strategian painopiste

Hyvän elämän Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin
Tavoite 2021

Energiatehokkuuden kehittäminen

Toimenpide

Kiinteistöpidon sähköisen järjestelmän kulutusseuranta otetaan
käyttöön (Manager)

Mittari

Sähkön ja kaukolämmön kulutusseuranta on otettu käyttöön
kaupungin rakennuksissa.
Tavoitetaso: Kaikkien ylläpidettävien rakennusten energian kulutusta
seurataan huoltokirjan kautta. Kaupunkilaiset voivat seurata
energian kulutustietoja.

Vastuuhenkilö
Tilayksikön päällikkö
Energiatehokkuuden kehittämistä tehdään sähköisten seurantajärjestelmien kehittämisellä. Energiatiedot
on saatu siirrettyä huoltokirjaan.
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9.
Strategian painopiste

Hyvän elämän Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin

Kasvu- ja elinvoimaohjelma

Tavoite 2021

Kaupungin tilat ovat esteettömät

Toimenpide

Esteettömyyskartoituksien tilaus

Mittari

Kartoitukset tilattu ja toteutettu

Tavoitetaso: Kartoitukset on tehty Satakunnan museoon ja
kaupungintalon rakennuksiin.
Vastuuhenkilö
Tilayksikön päällikkö
Esteettömyyskartoituksien hankinta kaupungintaloon ja Satakunnan museoon on tehty.
10.
Strategian painopiste

Hyvän elämän Pori

Yhteys strategisiin ohjelmiin

Hyvinvointiohjelma

Tavoite 2021

Kaupungin kiinteistöjen pihat ovat turvalliset

Toimenpide

Pihat siivotaan ja hiekoitetaan riittävän useasti sekä turvallisuutta
tarkkaillaan pihoilla yleisesti ja poikkeamiin reagoidaan. Kiinteistöjen
sisäisen liikenteen kehittämissuunnitelma on valmis.

Mittari

Tapaturmien määrä kiinteistöjen pihoissa
Tavoitetaso: Nolla tapaturmaa kiinteistöjen pihoissa.

Vastuuhenkilö
Tilayksikön päällikkö
Tavoitteen edistämiseksi pihoja siivotaan ja turvallisuutta tarkkaillaan toimitilojen ylläpitopalveluiden
toimesta säännöllisesti. Kiinteistöjen sisäisen liikenteen kehittämissuunnitelma tullaan kilpailuttamaan
vuoden aikana.
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