Tekninen palvelukeskus
Yrjönkatu 6 B /PL 95
28101 PORI
Neuvonta: Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 6 B
puh. (02) 623 4100
fax. (02) 634 9465
porina@pori.fi
Puhelinvaihde: (02) 621 1600
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pori.fi
www.pori.fi/tpk

Luomme asukkaillemme ja asiakkaillemme viihtyisän,
turvallisen ja toimivan rakenteellisen ympäristön ja
edistämme seutuyhteistyötä teknisissä palveluissa. Toimimme myös toimialallamme seutu-kunnallisena suunnannäyttäjänä. Tekninen palvelukeskus valmistelee ja
panee täytäntöön teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat asiat.
Teknisen palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa , ylläpitää ja luoda palveluja kaupunkilaisille ja eri hallintokunnille sekä huolehtia kaupungin omaisuudesta valtuuston myöntämien resurssien puitteissa.
Tekninen palvelukeskus on kumppanuusperiaatetta soveltava, asiakkaat huomioiva, kustannustehokas ja kilpailukykyinen palvelujen järjestäjä ja tuottaja. Teknisen
palvelukeskuksen palvelutuotannossa olevat henkilöstö- ja kalustoresurssit käytetään täysipainoisesti ja ensisijaisesti hyödyksi.

Siinä torin laidalla...

TEKNINEN PALVELUKESKUS

Palvelupiste Porinasta
KARTAT
- rakennuslupa-/tonttikartat
- pyöräilykartat
- veneilykartat
- suunnistuskartat
- johto- ja kaapelikartat
TONTIT
- omakotitontit
- yritystontit
- rivitalotontit
PALVELUT RAKENTAJILLE
- naapuritiedot rakennuslupiin
- kiinteistönmuodostus
- pohjatutkimukset
- tonttijaot
- rakennuslupamittaukset
- katukorkeuslausunnot
KASSAPALVELUT
- henkilöstökassa
- kaupungin laskut kuluitta
- pysäköintiluvat

AIKATAULUNEUVONTA

KATUTYÖT JA -LUVAT
- katutyö- ja sijoitusluvat
- katutöiden valvonta
- kalastusluvat kaupungin vesialueille
VENEILYYN
- 1400 venepaikan vuokraus
- Etelärannan vieraslaituri
- veneilyreitit Pori-Luvia
YLEISÖPÄÄTE, TELEFAX,
KOKOUKSET JA TILAISUUDET
YM....

Tekninen palvelukeskus huolehtii kaupungin yli 500
km pituisesta katuverkosta, 300 km kevyen liikenteen
väylistä, hoitoonsa kuuluvista yksityisteistä sekä vesillä
pienvenereiteistä ja -satamista. Lisäksi Tekninen
palvelukeskus hoitaa yhteensä noin 450 hehtaarin
viheralueita, joihin istutetaan vuosittain tuhansia
puita, pensaita ja kesäkukkia. Omakotitontteja
luovutetaan vuosittain lähes 100. Myös kaupungin
muun maaomaisuuden, leikkipuistojen, metsien ja
kiinteistöjen omistajatehtävät kuuluvat Tekniselle
palvelukeskukselle, unohtamatta perustehtäviä eli
kaupungin omistamien satojen kiinteistöjen uudis- ja
korjausrakentamista, sekä laajenevan kaupunkimme
mittausta ja kartoitusta.
Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus, palvelunumerot
Puhelinvaihde:
(02) 621 1600* (Porin kaupunki)
PORINA, palvelupiste (02) 623 4100*
Palvelupäällikkö
Heikki Tuominen, 044 701 1687
Palveluasiantuntijat
Porina, (02) 623 4100
Jan Kaski
Marja-Liisa Lehto
Petra Virtanen
Mari-Anne Leppäkoski
Sini Veromaa
Piia Uusi-Laurila		
Katutyövalvonta
Jukka Latva, 044 701 9722
Mika Oksanen, 044 701 8939
Kassapalvelut		
Eija Salmi, 044 701 1878
Leena Halonen 044 701 1879
Vahtimestari		
Esa Reuna, 044 701 4745
Porin Linjat		
Raili Arola, (02) 621 2933
sähköpostilla:		
porina@pori.fi

