Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
KAUPUNKIEN HANKKEET
Hanke

Kohdealueet

Kärkiteemat ja -tavoitteet

Kaupunginosien Helsinki

Esikaupunkialueet

Demokratiatilojen kehittäminen, toteuttaminen ja toiminnan tukeminen

Kaupunginosien Helsinki

Esikaupunkialueet

Asuinympäristön laadun parantaminen ja uudet toimintamallit.
Investointivustuksella julkisen kaupunkiympäristön parantaminen (esim.
leikkipuistot, puistot, aukiot, valaistus), esteettömyyden parantaminen sekä
pyöräilyn ja kävelyn edistäminen. Asukastilojen kehittäminen.

Kaupunginosien Helsinki

Esikaupunkialueet

Täydennysrakentamisen edellytysten parantaminen
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Espoon keskuksen kehittämisprojekti - Espoon keskus, Suvela, Täydennys- ja korjausrakentaminen sekä käyttötarkoitusten muutokset,
visioista tekoihin
Kirkkojärvi
poikkihallinnollinen yhteistyö, nuorten ja monikulttuurisuuden huomiointi
kehittämisessä. Investointiavustuksella asukkaiden harrastus-, toiminta- ja
kokoontumismahdollisuuksien parantamiseen sekä ympäristön
viihtyisyyteen tähtäävät toimenpiteet.
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Länsimäen kehittämishanke (Vantaa) Länsimäki

Vantaalaisen toimintamallin kehittäminen asuinalueiden laaja-alaiseen
kehittämiseen. Täydennys- ja perusparantaminen alueella, yhteisöllisyyden
ja osallisuuden tukeminen. Investointiavustuksella mm. valaistusten, leikki-,
piha- ja harrastealueiden, reittien ja viheralueiden kunnostusta.

660000

315000

154000

182319

516780 1828099

OmaTesoma (Tampere)

Tesoma

Nuorten yhteiskuntatakuuseen alueellisella mallilla vastaaminen ja tämän
palvelumallin pilotointi. Asuntotarjonnan monipuolistaminen.
Poikkihallinnollisuus. Investointiavustuksella mm. Tesomajärven
virkistysalueen kehittämistä ja vuokratalojen piha-alueiden ja asukastilojen
kunnostusta sekä asukkaiden monikäyttötilojen rakentamista.
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Vetovoimainen Turku - hyvinvoivat,
viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet

Halinen, Varissuo,
Pansio-Perno

Asuinalueiden kilpailukyvyn lisääminen ja yhdyskuntarakenteen
edeyttäminen asukkaita osallistaen. Toimiva palveluverkko, monimuotoisen
täydennysrakentamisen edellytykset ja sosiaalinen eheys.
Investointiavustuksella mm. Pansionrannan rantareitti ja Ruissalon reitti,
Halistenkosken viheralueen peruskorjausta ja leikkipaikkojen kunnostusta.
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Kaikkien Pori

Pihlava, ImpolaSampola,
Pormestarinluoto,
Väinölä

Yhteensovittavan toiminnallisen konseptin luominen, tilojen uudenlaiset
käytöt, nuorten kasvun tukeminen ja osallisuuden lisääminen.
Investointiavustuksella mm. valaistusten parantamista, kevyenliikenteen
väyliä, tilojen kehittämistä asukkaiden monitoimikäyttöön, viheralueiden ja
leikkipaikkojen parannuksia, ympäristötaidetta.
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Pihkassa Männistöön (Kuopio)

Männistö, Tiihotar,
Linnanpelto, Itkonniemi

Kehitetään uusi, monitoimijainen, poikkihallinnollinen asuinalueiden
kehittämisen malli, joka vakiinnutetaan kaupungin toimintaan. Toimivat
kumppanuudet 1. ja 3. sektorin välillä. Investointiavustuksella mm.
maisemapeltoja, puistokäytäviä, kevyenliikenteen väyliä ja ulkoväylästöjen
kunnostuksia.
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Ristinummi - saavutettavuuden
tasavertaisuus (Vaasa)

Ristinummi

Täydennyskaavoituksen ja lisärakentamisen avulla lisätään esteettömyyttä
ja luodaan tilaratkaisuja, jotka parantavat asukkaiden viihtyisyyttää ja
mahdollisuuksia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen.
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Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
KAUPUNKIEN HANKKEET
Hanke

Kohdealueet

Kärkiteemat ja -tavoitteet

Koko Liipola oppimisympäristönä
(Lahti)

Liipola

Osallisuuden vahvistaminen monitoimitalokonseptia kehittämällä,
poikkihallinnollinen yhteistyö ja sos. sekoittaminen täydennysrakentamisen
kautta. Investointiavutuksella monitoimitalon rakentaminen sekä
valaistusten, leikkialueiden ja viheralueiden kunnostamista.
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Sammonlahden suuralueen palvelujen Sammonlahden suuralue Asuinviihtyvyyden parantaminen, asukaosallisuuden edistäminen ja
ja asukasosallisuuden uudet
syrjäytymisen vähentäminen uudenlaisin toimintamallein ja hyväksi
innovaatiot (Lappeenranta)
havaituin käytännöin. V. 2014 Investointiavustuksella mm.
Tervahaudanpuiston kohentaminen, Rantaraitin kehittäminen,
leikkipaikkojen ja puistojen kehittäminen, valaistuksen päivittäminen,
pyöräilyverkoston edistäminen. V. 2015 investointiavustuksella Muukontien
Kanavasillan kevyenliikenteen väylän korjaus turvalliseksi.
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Rantakylä-Utra -alueen kehittäminen
(Joensuu)

Rantakylä-Utra

Palvelurakenteen kehittäminen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen ja
alueen arvostuksen nosto.
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Hyvinvointia Huhtasuolle (Jyväskylä)

Huhtasuo

Uusien mahdollisuuksien ja toimintamallien luominen asukkaiden
omatoimiselle hyvinvointia edistävälle toiminnalle. Sektorien välinen
yhteistyö ja kansalaisraati. Investointiavustuksella Huhtasuon senioripuisto
ja koirapuisto, ryhmätilojen ja kylätoimiston tilojen kunnostaminen,
esteettömyys parannuksia.
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Tulevaisuuden Kaukovainio (Oulu)

Kaukovainio

Ympäristön kunnostaminen, moniammatillisen toiminnan vahvistaminen
sekä palvelukeskuksen kehittäminen asukkaiden kohtauspaikaksi.
Investointiavustuksella mm. Kaukovainion viheralueiden ja
toiminnallisuuden kehittäminen ja Kainuunpuiston esteettömyyden ja
saavutettavuuden parantaminen sekä Haukkapuiston leikkipuiston
kehittäminen.
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