Joensuun

Rantakylä - Utra:
Sosiaalista symmetriaa

Taustalla
Joensuun seudun kasvusopimus
Symmetrinen kaupunki
Kolme valmistelun aikana tunnistettua kasvun lähdettä:
1. Kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu; kaupunkirakenteen suureen
muutoshankkeeseen ja ydinkaupunkiseudun parhaisiin kasvualueisiin
perustuva kasvu = kasvusopimus, teemana symmetrinen kaupunki
2. osaamisintensiivinen kasvu = INKA -ohjelma, teemana vihreä kasvu
3. Venäjän kasvuvaikutus; venäläisten matkailijoiden tuoma ostovoima
ja kysynnän kasvu kaupan ja palvelujen aloilla. Läpileikkaavana
teemana sekä kasvusopimuksessa että INKA-ohjelmassa.

RANTAKYLÄ-UTRA: TAUSTATIETOJA
Asukasmäärä
(2011)

Huoltosuhde

Kaupungin vuokraasunnoissa asuvien
osuus

Työttömyysaste

Äänestysaktiivisuus
(syksy 2012)

Ulkomaalaistaustaisten
osuus

Rantakylä

8 927

1,61

17 %

19,3 %

45,5 %

5,74 %

Utra

3 580

1,23

24 %

17,6 %

48,4 %

9,36 %

Yhteensä

12 507

1,49

19 %

18,8 %

46,3 %

6,77 %

RANTAKYLÄ-UTRA: ASUINALUEOHJELMA

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

Rantakylä – Utra -hankkeen
vastuutetut osat

A. Osallisuus, moninaisuus, kuntalaisten
aktivointi ja turvallisuuden
edistäminen

D. Kustannukset, rahoitus,
avustusperiaatteet ja
päätöksenteko

B. Viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava
ympäristö, palvelu- ja työpaikkaalueiden kehittäminen, ekotehokkuus,
liikkuminen ja tilojen uudenlaiset
käytöt

E. Tietoaineiston tuottaminen

C. Palvelutarjonnan vahvistaminen ja
sosiaaliset innovaatiot, nuorten
kasvun ja sosiaalisen eheyden
edistäminen

F. Tutkimushankkeet
• hyvinvointi
• energiatehokkuus

Rantakylä – Utra -hankkeen
vaihe

A. Kaupunginhallitus sitoutunut
hankkeeseen (12/2012) vuosille
2013-16 (valtuustokausi)
B. Haettu ja päästy mukaan ohjelmaan
C. Haettu ja saatu ARA-osarahoitus
varsinaisen hankkeen
muodostamiseen vuonna 2013
D. Sovittu hankkeen pääosien vastuut,
ohjausryhmän koostumus
pääpiirteissään ja hankkeen sisällön
suuntaviivat

E. Hyvinvointiin liittyvä tutkimushanke
käynnistymässä
F. Koordinaattorin valinta tehty
TULOSSA VUODEN 2013 AIKANA:
G. Hankkeen täsmentäminen
H. Kumppaneiden haku ja valinta
I. Rahoituslähteiden perkaaminen
J. Kaupungin oma budjetointi
K. Varsinaisen hankkeen hankeohjelman
hyväksyminen
L. Rahoitushakemukset

