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Tänään tapahtuu

9.6.2016 2

Kommentit tuloksiin

Keskustelu

Jatkotoimenpiteet

12.00 Tilaisuus päättyy

9.45 Tervetuloa

Klinikkatyöskentely, keskeiset 
tulokset ja suositukset

Tulokset Turun kaupungin 
näkökulmasta

ME-talo ja Fingerroos-säätiö 
osana alueen kehittämistä

Pistetään yhdessä toimeksi

Pansio-Pernon kehittäminen 
yhteistyössä

Elinvoimaa lähiöihin
Tulostyöseminaari

7.6.2016



Klinikkatyöskentely
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Klinikan tavoitteet

1. Kehittää asuinalueista elinvoimaisia, vetovoimaisia ja viihtyisiä elinympäristöjä 

• Konkreettinen lähiökehittäminen avaintoimijoiden yhteistyönä (Pansio – Perno)

• Vuorovaikutteinen peilaus muiden asuinalueiden kehittämiseen 

2. Parantaa kaupungin asuinalueiden kokonaisvaltaisen kehittämisen edellytyksiä ja mallia

• Lähiön palvelut (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori)

• Alueellinen korjaaminen, kehittäminen ja täydennysrakentaminen

3. Koota kaupungin toimialat ja muut toimijat työskentelemään yhteisen päämäärän hyväksi

4. Koota asuinalueiden kehittämisen yleisiä onnistumisen edellytyksiä ja parhaita käytäntöjä

5. Osaamisen lisääminen ja jakaminen toimijoiden kesken
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Klinikan vaiheistus

Elinvoimaa lähiöihin

Aloitustilaisuus, Turku 17.3.2016
Info ja osallistaminen. Kaupungin tavoitteet ja suunnitelmat. Muiden 
toimijoiden tarpeet ja mahdollisuudet. Klinikan tavoitteet ja toteutus. 

1. Työpaja, Turku 17.3.2016
Osallistujien intressit. Näkökulmia, tahoja, mahdollisuuksia, haasteita, 
ideoita, kipupisteitä ja reunaehtoja (SWOT).

2. Työpaja, Turku 14.4.2016
Skenaariot, visiot ja konseptit

Toimenpiteet ja roolit

3. Työpaja, Turku 10.5.2016
Toimenpiteiden tiekartta: riippuvuudet, synergiat ja ajoitus
Resursointi

Tulostyöseminaari, Turku                 7.6.2016
Alustavien tulosten esittely, koeponnistus ja jalostus
Jatkotoimenpiteiden valmistelu 

Elinvoimaa lähiöihin, Helsinki         9/2016
Klinikan tulosten jalostaminen peilaamalla muuhun 
kehitykseen. Jatkotoimenpiteet

Tulosraportti         10/2016



Klinikan keskeiset tulokset ja 
suositukset
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KAUPUNKIVETOINEN PROSESSI LÄHIÖIDEN 
KEHITTÄMISEKSI

• 1. Askel: Kaupungin tavoitteiden asetanta ja organisoituminen

• 2. Askel: Mahdollisuudet, haasteet, kipupisteet, reunaehdot ja villit 
ideat

• 3. Askel: Kirkastetaan alueen identiteetti ja visio

• 4. Askel: Kerätään toimenpiteitä, keskeisiä tahoja ja resursseja 
elinvoimahaavilla

• 5. Askel: Jaetaan toimenpiteet teemoihin ja kootaan teemaverkostot

• 6. Askel: Priorisoidaan ja aikataulutetaan toimenpiteitä 

• 7. Askel: Laaditaan valituille toimenpiteille tarkemmat tiekartat

• 8. Askel: Esitellään valitut toimenpiteet kaupungin päätöksentekijälle ja 
tehdään päätökset eteenpäin kehittämisestä
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1. Askel: Kaupungin tavoitteiden asetanta ja organisoituminen

Tavoitteiden asetanta

• Osana kaupungin strategiaa

• Kaupungin yleisten tavoitteiden 
täsmentäminen

• Laaditaan ylätason suunnitelma 
ja aikataulu

• Asetetaan lähiökohtaiset 
alustavat tavoitteet
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TAVOITTEET JA ORGANISOITUMINEN

Organisoituminen

• Tulee olla koordinaattori 
lähiöiden kehittämiselle 
kokonaisuutena

• Määritetään lähiö- tai 
projektikohtainen vastuuhenkilö

– Esim. Turun malli ja virkamiespöytä

• Määritetään tehtävät ja annetaan 
mandaatti toimia



2. Askel: Mahdollisuudet, haasteet, kipupisteet, reunaehdot ja villit ideat

Esimerkkinä CASE Pansio-Perno

• Alueella on potentiaalia ja paljon 
mahdollisuuksia

– Luonto, historia…

• Haasteena ovat asukkaiden 
osallistaminen ja alueen huono 
imago

• Kipupisteeksi on noussut 
alentunut turvallisuuden tunne

• Reunaehtona on asukkaiden 
matala tulotaso

• Villinä ideana kelluva merikylpylä
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IDEAPANKKI LÄHIÖIDEN KEHITTÄMISEEN

Pansio-Pernon alue

Mahdollisuudet

Haasteet

Kipupisteet

Reunaehdot

Villit ideat



3. Askel: Kirkastetaan alueen identiteetti ja visio

Identiteetti

Rouhea

(=rosoisuus identiteetin lähteenä)

Tapahtumilla lähestyttävä

Tuunattu tulevaisuus

Merellinen

Hevosvoima

teollinen – luonnonläheinen - omintakeinen
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ALUEELLINEN PROFIILI/IDENTITEETTI JA VISIO

Visio

Pansio-Pernon toiminnallisuus on voimistunut 
tulevaisuudessa merkittävästi. Asukkaille on luotu hyvät 
puitteet yhteistoimintaan ja pienen mittakaavan 
asukasaktiivisuus kukoistaakin alueella. Myös kolmas 
sektori on vahvasti mukana alueen kehittämisessä.

Alueella on monipuolista Pop up –toimintaa sekä erilaisia 
tempauksia, jotka innostavat asukkaita osallistumaan 
asuinalueensa toimintaan. Telakka-alueella järjestetään 
vierailupäiviä, ja telakan toimintaa on myös mahdollista 
tarkastella uudelta näkötornilta. Asukkailla on lisäksi 
mahdollisuus kaupunkiviljelyyn, ja toritoimintaa on 
kehitetty monipuolisemmaksi. Myös seurakunnan toiminta 
alueella on vakiintunut ja voimistunut.

Alueen palvelutaso on vakiintunut ja osittain myös 
uudistunut vastaamaan paremmin asukkaitten tarpeisiin. 
Alueella on tulevaisuudessa mahdollisesti myös yläkoulu. 
Älykkäitä palveluita hyödynnetään alueella tehokkaasti.

Esimerkkinä CASE Pansio-Perno



4. Askel: Kerätään toimenpiteitä, keskeisiä tahoja ja resursseja 
elinvoimahaavilla

• Toimenpide: Mitä toimenpiteitä 
tarvitaan lähiön kehittämiseksi? 

• Oma tavoite: Mitä ovat 
organisaatiosi/yksikkösi tavoitteet 
kyseisen toimenpiteen osalta?

• Yhteinen tavoite: Mitä ovat yhteiset 
tavoitteet?

• Keitä muita mukana: Keitä muita 
lisäksenne olisi hyvä olla mukana? 
Huomioitavaa: Mitä asioita olisi 
hyvä huomioida, kun lähiöitä 
kehitetään?
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TOIMENPITEIDEN KERÄÄMINEN LAAJASTI

Osallistaminen

Toimenpide Oma tavoite Yhteinen tavoite Keitä muita mukaan Huomioitavaa

Osallistaminen Saada(anko?) asukkaan ääni esiin + 

motivointi

Imagon ja paikallisylpeyden nosto Kaikki osapuolet myös yritykset ja 

kolmas sektori

Yhteiset tilat, kohtaamispaikat Hyvän asuinalueen konsepti Hyvä kaupunkitila Asukkaat, yritykset, kaupunki, 

paikalliset toimijat

Muutosagenttiverkoston perustaminen Löytää paikalliset toimijat = asukkaat, 

jotka haluavat edistää lähiön uudistumista

Kanava edistää, löytää olennainen 

tekeminen paikallisesti

Kaupungin vapaa-aikatoimen 

käynnistämä? Ehdottomasti annettava paikallisen äänen 

kuulua

Yhteistyö/yhteisöllisyys kaikkien osapuolien kanssa Tukitoimet Mahdollisimman laaja näkemys

Lähdettävä ”avoimin mielin”

Realiteetit mukaan

Yhteisöllisyyden lisääminen



               
   
 
 
 

           
 
 

T e e m a  

Asukkaat 

Toimijoiden 
välinen viestintä 

Turun kaupungin ylin 
johto (palaute 
alueelle) 

Kaupungin Toimialat 

Toimijat 

Yritykset 

6FB-ryhmää, jotka 
liittyvät alueeseen 

Järjestöt 

Supercell 

Sisäinen viestintä 

Ulkoinen viestintä 
Operaattorit 
Höveli (ME-säätiö) 
 
 
 

Päätöksentekijä 

Asukkaat (aktiivit) 
(Parlamentti) 

Kaupunki 
TVT 
Vapaa-ajan 
palvelut 
SOTE 
 
 

Huolto/isännöintiyhtiöt 

Alueen kasvot 

SRK 

Alueen yritykset 
Meyer 

Laivastoasema 

Rakennusurakoitsijat 

Investorit 

Aluekehityspalvelut 
”konsultti” 

Työkeskus 

Yritysten palvelut 

Pernon huolto 
Muut 
isännöitsijät 

Meyer 

Asukkaat 

Konsultit 

Rakentamismääräykset 

ARA-avustukset 

Majoituspalvelujen 
tuottajat 

Rak.lainsäädäntö 

Kaavoitus 
Kiinteistötoimi 

Suunnittelija
t 

Urakoitsijat 

Omakotiyhdistys 

Pankit 

TVT 

SPR/vastaanottokeskus 

Palveluasuntotoimijat 

Vuokranantajat 

Verkoston yhteen 
kokoava voima 

Pop-up kahvila/grilli Luvat koko alueelle 

Elokuva 

Yritykset 

Media 

Turun pyöräilijät 

YTO+KITO 

Sivistystoim
i 

Toimijat 

Asukas 

Urheiluseurat 

frisbeegolf/kalastus/pyöräily 
Tavarantoimittaja 

Urakoitsijat 

Musiikki 

Vapaa-aika 

Taide 

5. Askel: Jaetaan toimenpiteet teemoihin ja kootaan teemaverkostot 

• Tavoitteena on ottaa mukaan 
kehitystyöhön muitakin kuin 
kaupungin sisäinen porukka

– Ketä kuuluu kyseisen teeman 
verkostoon ensisijaisesti? 
(sisäkehä)

– Ketkä kuuluvat kyseisen 
teeman verkoston 
sidosryhmiin? (ulkokehä)

• Määritetään verkostoille 
ydintehtävät
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TEEMAT JA VERKOSTOJEN RAKENTAMINEN

Esille tulleet teemat
Asuminen
Viestintä/positiivinen imago
Alueen sydän/alueen kokonaissuunnittelu
Osallistaminen



6. Askel: Priorisoidaan ja aikataulutetaan toimenpiteitä

• Kootut toimenpiteet 
osoittautuivat kehityskohteiksi

• Määritetään 1. askel/toimenpide 
kehityskohteille

• Kehityskohteella voi olla useampi 
erillinen toimenpide

• Priorisoidaan toimenpiteet 
teemoittain

• Laaditaan suuntaa-antava 
aikataulu teemoittain

• Tarkistetaan kokonaisuus ja 
tehdään teemojen keskinäinen 
sovitus

Teema: Case Ratsastusreitti /osallistaminen/                              alueille 
jalkautuminen

Kehittämisen kohde/tavoite 1. askel/toimenpide Kommentit / seuraavat askeleet 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Yhteiset tilat, kohtaamispaikat  1. Järjestetään työpaja ratsastusreitin ideoimiseksi ja 
mietitään siinä reittiin liittyviä kohtaamispaikkoja ja 
yhteisten tilojen tarvetta

Muutosagenttiverkoston perustaminen (mukaan aktiivisia kaikista 
verkoston osista)

Jatketaan klinikassa aloitettua verkoston rakentamista Työpaja

Tapahtumia mm. kaupunginosaviikoilla Laaditaan tapahtumakalenteri On jo olemassa

Urheiluseurat mukaan tapahtumiin ja toimintaan + muut     2. Kartoitetaan alueen urheiluseurat ja lähestytään niitä

Luoda monipuolisia osallisuuttaedistäviä malleja osana 
esimerkkihanketta

Laaditaan kokonaissuunnitelma ratsastusreitin 
mahdollisuuksista

Työpaja

Taidelähtöiset menetelmät Otetaan taide osaksi reitin suunnittelua

Turvallisuuskävelyt Kartoitaan yhdessä asukkaiden kanssa mahdollinen 
reitti ja sen vaaran paikat

On jo / työpaja

Kantaväestön ja maahanmuuttajien "törmäyttäminen", 
vastaanottokeskuksen avaaminen

Kootaan aktiivit ideoimaan yhteistyökuvioita ja -
mahdollisuuksia

Työpajassa mietittävä, miten tämä tehdään

"Liikkuvan väen" kytkeminen yhteisöön Kootaan aktiivit ideoimaan yhteistyökuvioita ja -
mahdollisuuksia

Työpajan osallisuus
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TEEMAKOHTAISTEN TOIMENPITEIDEN JALOSTAMINEN

Aikajana

Toimenpide/1. askel

Kehityskohde



7. Askel: Laaditaan valituille toimenpiteille tarkemmat tiekartat

• Valitaan toimenpide ja laaditaan sen 
valmistelulle tiekartta

– Kuka vastaa toimenpiteestä 
kokonaisuutena (vastuutaho?)

– Pilkotaan toimenpide tehtäviin (Mitä?)

– Määritetään tehtäville tekijät (Kuka 
tekee?)

– Keitä muita osapuolia tarvitaan (Kenen 
kanssa?)

– Mitä muita resursseja tarvitaan kuin 
henkilöresursseja? (Muut tarvittavat 
resurssit)

– Milloin valmistellaan/toteutetaan? 
(Aikataulu)

– Mistä asioista pitää sopia muiden 
osapuolten kanssa (Sovittavat)
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TEEMAKOHTAISTEN TOIMENPITEIDEN JALOSTAMINEN

Tehtävä/mitä? Kuka tekee? Kenen kanssa? Muut tarvittavat resurssit Aikataulu Sovittavat asiat Muita huomioita

Alueyhteistyön kehittäminen Kaupunki ja (aluetoimijoiden 

verkosto), Me-säätiö

Asukkaat

Tila, ok

Työpajatyöskentelyä

syksy 2016 1. kokous Roolitus

Toimintasuunnitelma

Ei jaettua vastuuta

Taidelähtöiset menetelmät

- valotaideteos

Kaupunki ja (aluetoimijoiden 

verkosto), Me-säätiö

Kiinteistöliikelaitos

Taiteilija

”koulu”

Yritysyhteistyö

6-12kk Paikka Lupaprosessi



8. Askel: Esitellään valitut toimenpiteet kaupungin päätöksentekijälle ja 
tehdään päätökset eteenpäin kehittämisestä

• Esitellään valitut toimenpiteet 
päättävälle organisaatiolle

• Projektoidaan hyväksytyt 
toimenpiteet

• Jatketaan kehitystyötä kaupungin 
organisaatiossa verkoston 
avustuksella

LÄHIÖIDEN KEHITTÄMINEN ON 
JATKUVA PROSESSI!

Viestinnän tulee olla 
mukana koko 
prosessin ajan

– Positiivinen

– Realistinen

– Ei luvata liikoja

– Sisäinen ja 
ulkoinen

– Asukasviestintä
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PISTETÄÄN TOIMEKSI



Elinvoimaa lähiöihin suositukset

• Kaupungin lähiökehittämisen organisoituminen

– Selkeät vastuut

• Viestintäsuunnitelman laatiminen lähiöihin

– Kehittäminen ja positiiviset asiat näkyviin

– Jo tehdyistä toimenpiteistä tiedottaminen heti

• Teemaverkostojen kokoaminen

• Rohkeat kokeilut

• Lähdetään jatkokehittämään suunniteltuja toimenpiteitä

– Esimerkkinä Turun kaupungin toimenpiteet Pansio-Pernon osalta
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SANOISTA 
TEKOIHIN



Kommentit tuloksiin 
Keskustelu
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Jatkotoimenpiteet
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Seuraavat askeleet

• Tulosten jalostaminen ja niistä viestiminen

– RAKLI + Turun kaupungin viestintä

• Tulosseminaari Helsingissä syyskuussa

– Klinikan tulosten jalostaminen peilaamalla muuhun kehitykseen. 
Jatkotoimenpiteet

• Raportti 

– Julkaiseminen Helsingin seminaarin jälkeen
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Erkki Aalto
erkki.aalto@rakli.fi 

Marika Latvala
marika.latvala@rakli.fi

Lisätietoa

www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku

Aija Tasa
aija.tasa@rakli.fi

http://www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku.html
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