Joensuun kaupunki: Hanke-ehdotus asuinalueiden kehittämisohjelmaan

Rantakylä-Utra – alueen kehittäminen
1. Hankekokonaisuus ja ohjelman tavoitteet
Rantakylä-Utran alueen kehittämishankkeella tavoitellaan palveluiltaan vahvan alueen nostamista
arvostetuksi asuinalueeksi, jossa
tehdään myönteisiä muutoksia arkipäivän elinympäristössä
tonttien ja asuntojen kysyntä ja arvostus lisääntyvät
energiankäyttö asumisessa ja liikkumisessa vähenee
asukas- ja asuntorakenne monipuolistuvat
vanhenevalla väestöllä on hyvät asumismahdollisuudet omissa asunnoissaan ja omalla alueellaan
väestön väheneminen pysähtyy tai kääntyy hienoiseen nousuun
asukkaat arvostavat itseään, toisiaan ja asuinaluettaan
asukastoiminta on vireää ja palkitsevaa
julkisten palveluiden koettu toimivuus paranee
yksityiset palvelut alueella lisääntyvä valikoimaltaan ja määrältään
hyvinvointi ja turvallisuus paranevat
Tämä hakemus sisältää kehittämishankkeen idean, ei varsinaista kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelma
laaditaan vuoden 2013 alkupuoliskolla hankkeen hyväksyttävyyden ja rahoituksen varmistuttua.
Hanketta viedään kuitenkin eteenpäin riippumatta siitä, onko hanke hyväksyttävissä YM:n
asuinalueohjelmasta. Rahoitus vaikuttaa kuitenkin toteutettavan hankkeen laajuuteen.
Hanke toteutetaan yhden valtuustokauden aikana vuosina 2013–16.

2. Asuinalue, jolle kehittämishankekokonaisuus kohdistetaan.
Rantakylän ja Utran kaupunginosat muodostavat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden, jonka palvelut
ovat pääosin keskittyneet Rantakylän keskukseen. Rantakylän rakentaminen on aloitettu 1970-luvulla ja
Utran 1980-luvulla. Alueiden yhteinen väestömäärä on 12 507 asukasta. Kohdealue muodostaa
valtaosan Joensuun palveluverkkosuunnitelman (2011) mukaisesta palvelualueesta 2.
Asukasmäärä on hienoisesti laskeva, mikä johtuu erityisesti Rantakylän alueen iästä ja
uudisrakentamisen vähäisyydestä. Asukkaiden ikärakenne on painottumassa vanhempiin ikäryhmiin,
vaikkakin Utra on edelleen joensuulaista keskiarvoa nuorempi väestöltään.
Alueen asukkaista on joensuulaisittain merkittävä osuus ulkomaalaistaustaisia. Huomattava osuus
väestöstä asuu kaupungin vuokrataloyhtiön kohteissa. Äänestysaktiivisuus on Joensuun alhaisinta.
Koulutustaso on Rantakylässä selvästi kaupungin keskiarvoa alempi. Alueen maine on heikko, mikä
näkyy mm. vuokralaisten vaihtuvuutena ja matalana omistusasuntojen hintatasona.
Rantakylässä on joensuulaisista lähiöistä monipuolisin julkisten ja yksityisten palveluiden sekä
joukkoliikenteen tarjonta, mikä perustuu 1070-lukulaiseen lähiöajatteluun ja vahvaan väestöpohjaan.
Yksityiset palvelut ovat kohtuullisen monipuolisia, mutta alue menettää ostovoimaansa mm. keskustan
ja kaupan suuryksikköjen alueille. Päivittäistavarakaupan osalta tilanne on erikoiskauppaa parempi ja
kohentumassa. Kaupungin ylläpitämät palvelut alueella ovat muutostilassa sekä toiminnan sisällön että
tilaratkaisujen osalta. Alue on kevyen liikenteen saavutettavuudeltaan erinomainen ja tasaiset maastoolosuhteet ovat omiaan tukemaan vanhusväestön omatoimista liikkumista.

Asukasmäärä
(2011)
Rantakylä
Utra
Yhteensä

Huoltosuhde

8 927
3 580
12 507

1,61
1,23
1,49

Kaupungin vuokraasunnoissa asuvien
osuus
17 %
24 %
19 %

Työttömyysaste
19,3 %
17,6 %
18,8 %

Äänestysaktiivisuus
(syksy 2012)
45,5 %
48,4 %
46,3 %

Ulkomaalaistaustaisten
osuus
5,74 %
9,36 %
6,77 %

Taulukko 1. Tunnuslukuja alueesta

Kuva 1. Aluerajaus opaskartalla, joukkoliikenne, kevyen liikenteen reitit

3. Kehittämishankekokonaisuuden teemat ja niihin liittyvät
toimenpiteet
1. Osallisuus ja moninaisuus
a. Osallisuuden vahvistamisessa sovelletaan Vanhus-Kaste II -hankkeena toteutetussa
Joensuun Kiihtelysvaaran palvelualueen kehittämishankkeessa opittuja menettelyitä.
Kohdealueelle luodaan pysyväksi tarkoitettu verkostomainen toimintamalli, jolla
varmistetaan paikallisten toimijoiden vaikutusmahdollisuudet.
b. Osallistumisen menettelyt suunnitellaan hankkeen käynnistysvaiheessa yleispiirteisesti
koko hankkeen keston ajalle (osallistumissuunnitelmat). Suunnitelmaa päivitetään ja
tarkennetaan säännöllisellä menettelyllä.
c. Hankkeella pyritään tavoittamaan erityisesti maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät,
vanhusväestö ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Osallistumisella haetaan vastauksia ja
näkemyksiä konkreettisiin ratkaistaviin kysymyksiin ja pyritään tunnistamaan ratkaisua
vaativat asiat ja ongelmat, jotka eivät ole tiedossa.
d. Osallistumista ja osallisuutta tuetaan tutkimuksilla ja selvityksillä (ks. kohta 7).
2. Viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö
a. Käynnistetään Rantakylä-Utran oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen, jonka
tavoitteet
ovat
asumisen,
palveluiden,
työpaikkojen
ja
liiketoiminnan
täydennysrakentamisen mahdollistaminen, alueen kaupunkikuvallinen uudistaminen,

puurakentamismahdollisuus, jokivarren hyödyntäminen, esteettömyys, ympäristön
turvallisuus, energiatehokkuus ja liikenneolosuhteiden parantaminen erityisesti jalankulun,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen osalta.
Hankkeessa sovelletaan vuosina 2010–12 laaditun Joensuun keskustan osayleiskaavan
menettelyitä. Tavoitteena on työn valmistuminen vuonna 2015.
b. Tavoitellaan alueen työpaikka- ja palveluomavaraisuuden nostamista käynnistämällä
erilliset kehittämishankkeet Rantakylän ostos- ja palvelukeskuksen sekä Jukolankadun
varren työpaikka-alueen uudistamiseksi (mm. entiset Perloksen ja postin toimi- ja
varikkotilat). Tällä vähennetään liikkumistarvetta ja nostetaan alueen arvostusta.
c. Selvitetään mahdollisuudet luopua osasta alueen vuokra-asuntokantaa tarkoituksena
monipuolistaa asuntojen hallintamuotoja ja hajauttaa Joensuun Kodit Oy:n vuokraasuntokantaa kaupunginosiin, joissa vuokratalojen osuus on vähäinen.
Määritellään ne peruskorjausikäiset kohteet, joista Joensuun Kodit Oy voi luopua, etsitään
kohteille investoijat, haetaan kohteiden ARA-rajoitteiden purkua siten, että vastaava määrä
vuokra-asuntoja toteutetaan muualle kaupunkiin, ja laaditaan kohteelle asemakaavan
muutos, jossa rakennusoikeutta nostetaan alueelle soveltuvasti ja siten, että kohde on
yksityisen sijoittajan kannalta kiinnostava.
Tavoitteena on huolehtia vuokra-asuntokannan riittävyydestä niin, että Joensuun Kodit
Oy:n vuokra-asuntojen määrä ei vähene.
3. Tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot
a. Kaupungin hallinnassa olevien palvelutilojen uudelleen järjesteleminen alueella on tarpeen
jo tehtyjen palveluverkkoon liittyvien päätösten vuoksi. Selvitetään tilojen käyttöaste,
käyttötarve, korjaus- ja rakentamistarpeet, mahdollisuudet tonttien muuhun käyttöön ja
tilojen monikäyttömahdollisuudet yhteishankkeena tilakeskuksen, palveluhallintokuntien ja
kaavoituksen kesken. Tavoitteena on tukea toimilla kehittämishankkeen tavoitteita.
Luodaan mahdollisuuksia alueen oman vanhusväestön asumiseen omassa asunnossa ja
tarvittaessa palveluasumiseen alueella siten, että yksityiset toimijat ja kaupunki luovat
toimintamalleja, joissa osapuolten palvelut voidaan sovittaa yhteen toimiviksi ja
taloudellisiksi,
toisiaan
tukeviksi
kokonaisuuksiksi
ja
toteuttavat
uusia
palveluasuntokohteita omaksutun kampusajattelun pohjalta.
4. Nuorten kasvun ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen
a. Tuetaan yhdistysten hankkeita, joilla luodaan uutta vapaa-ajan toimintaa (mm. kulttuuri, liikunta- ja asukastoiminta) ja joilla tuetaan tämän hankkeen tavoitteita. Kaupungin tuki
on taloudellista ja sisällöllistä tukea sekä koordinaatiota, tiedonvaihtoa toimijoiden välillä
ja tilojen tarjoamista kohtuullisilla ehdoilla.
b. Selvitetään Joensuun Seudun kansalaisopiston tarjonta alueella ja mahdollisuudet
tarjonnan muuttamisen siten, että sillä tuetaan tämän hankkeen tavoitteita. Selvitetään
ja ratkaistaan mahdolliset muutosten esteet (esim. tilakysymykset).

4. Kehittämishankkeiden integrointi
Hankkeelle nimetään vastuuhenkilö ja muodostetaan yhteistyöryhmä, joka kootaan kohdassa 5
luetelluista toimijoista ja kaupungin luottamushenkilöistä.
Hanke kytketään Joensuun seudun ja valtion välillä tehtävään kasvusopimukseen osaksi MAL-teemaa.
Osahankkeet kytkeytyvät alla lueteltuihin valtionhallinnon ohjelmiin tai tavoitteisiin. Rahoituksen
puitteista esitetään sovittavaksi kasvusopimuksessa.

OKM: Erityisesti koulutustakuu, tasa-arvo-ohjelma, lähiliikuntapaikat ja kulttuurin
saavutettavuus
STM: Kaste – ohjelma, erityisesti riskiryhmiin, lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin sekä
iäkkäisiin liittyvät tavoitteet
SisM: Sisäisen turvallisuuden ohjelma, erityisesti rakennetun ympäristöön, nuoriin ja
iäkkäisiin liittyvät tavoitteet
LVM: Liikennepoliittisen selonteon jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
edistämistä koskevat tavoitteet
TEM: Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet, erityisesti elinvoimaisuuteen,
hyvinvointiin ja elinympäristöön liittyvät tavoitteet
ARA: Kunnallistekniikan rakentamisavustukset eheyttävään asuntotuotantoon
Tekes: Rakennettu ympäristö -ohjelma
Hanke integroidaan kaupungin palveluverkon pitkän aikavälin suunnitteluun, jota ollaan
käynnistämässä vuoden 2013 alusta uusimuotoisena Jyväskylän KymppiR – mallia soveltaen. Kastehankkeessa luotu Kiihtelysvaaran alueellinen palvelumalli otetaan käyttöön myös kohdealueella.
Huomioidaan laadittu kaupungin asumisen strateginen suunnitelma 2010-15, käynnissä olevat Kasteohjelman hankkeet, laadittavina olevat joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmän aiesopimukset,
aiesopimus
pitkäaikaisasunnottomuuden
poistamiseksi
(2012-15)
ja
sopimuksen
toimeenpanosuunnitelma.

5. Hankekokonaisuuden kumppanuudet ja poikkihallinnollisuus
Hankkeeseen kytketään Joensuun kaupunkikonsernista seuraavat yksiköt:
konsernihallinto
yhdyskuntasuunnittelu (kaavoitus, liikenne, joukkoliikenne)
varhaiskasvatus- ja koulutoimi (päivähoito, esiopetus, perusopetus, kansalaisopisto)
sosiaali- ja terveystoimi
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi
kaupungin tilakeskus ja muut toimitilakiinteistöjä hallinnoivat yhteisöt
Joensuun Kodit Oy (kaupungin omistama vuokrataloyhtiö)
Kaupungin organisaation ulkopuolelta haetaan kumppaneita seuraavilta tahoilta:
Rantakylän seurakunta
asukasyhdistykset
maahanmuuttajien, sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan järjestöt
yksityiset vanhusten palveluiden ja palveluasumisen tuottajat
Pohjois-Karjalan poliisilaitos

6. Hanketta tukeva tutkimus
Hankkeeseen kytketään seuraavat tutkimukset tai selvitykset:
a. Alueen asukkaiden näkemyksiä kartoittavat kyselyt vähintään hankkeen käynnistyessä ja
sen päättyessä (yhteistyökumppaniksi haetaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulua).
b. Alueen energiatehokkuuden parantamiseksi vaikuttavimpien toimien tunnistaminen ja
niiden vieminen käytäntöön (yhteistyökumppaniksi haetaan VTT:tä).
c. Selvitetään tavat, joilla voidaan mitata alueen vetovoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia
(yhteistyökumppaniksi
haetaan
Itä-Suomen
yliopistoa
tai
Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulua).
d. Selvitetään rajapinta ja yhteistyömahdollisuudet käynnistymässä olevaan hyvinvointia
selvittävään ATH-tutkimukseen (Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ry, PKSSK,
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto).

