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• ”Palveluja kohdennetaan eri alueille ja asiakasryhmille 

tarvelähtöisesti”

• ”Lisätään asukas- ja asiakastiedon hyödyntämistä osana 

suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä”.  

• ”Kohdennetaan vapaa-aikatoimialan palvelut asukas- ja 

asiakastietoa hyväksi käyttäen”.

• ”Lisätään vuorovaikutusosaamista, jotta kommunikointi kehittyy 

sekä kaupungin ja sen asukkaiden välillä että asukkaiden kesken.”

Strategian toteuttaminen 



Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä 

hyödyntämällä 

• Ymmärtämällä kaupungin alueiden ominaispiirteet voidaan 

paremmin tukea positiivisen alueidentiteetin vahvistumista. 

Alueellisen identiteetin vahvistuminen lisää asukkaiden 

sitoutumista asuinalueeseensa ja turvallisuuden tunnetta, mikä 

puolestaan vähentää lieveilmiöitä, kuten ilkivaltaa. Alueiden tilojen 

avaaminen mahdollisuuksien mukaan kuntalaisten käyttöön luo 

puitteet oma-aloitteiselle toiminnalle. Kaupunkilaisilla tulee olla 

mahdollisuudet toteuttaa itselleen tärkeitä asioita itseohjautuvasti 

omalla asuinalueellaan, yksin, ryhmissä ja yhdistyksissä. 

Strategian toteuttaminen 



• Vakiinnutetaan kaupungin eri alueilla työskentelevien kaupungin 

toimijoiden yhteistyö, johon osallistuminen on osa perustyötä 

kaikilla toimialoilla. 

• Tarjotaan asukkaille alueen soveltuvia tiloja omatoimiseen 

käyttöön sekä kannustetaan heitä oma-aloitteisuuteen. 

• Alueiden identiteettiä vahvistetaan kaupungin sekä sen 

asukkaiden ja asiakkaiden yhteisellä suunnittelulla ja 

mahdollistamalla identiteettiä vahvistavia toimintoja ja tapahtumia 

alueilla.

• Aluetyöhön kutsutaan mukaan alueen kansalaistoiminnan ja 

järjestöjen edustajat.

Strategian toteuttaminen 



• Kaupunginosien eheyttä tuetaan tarjoamalla monimuotoista 

rakentamista ja monipuolisia toimintoja, asumisratkaisuja ja 

asumisen hallintamuotoja. 

• Edistetään alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistumista sekä 

kaupungin eri toimijoiden yhteistyötä tukemalla yhteiskäyttöisten 

tilojen toteutumista niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

Strategian toteuttaminen 



1. RAKLIn klinikkatyöskentelyllä on haettu syötteitä asuinalueiden 

”Turun mallin” rakentamiseen. Ratkaisuja on etsitty asuinalueiden 

kokonaisuuden kehittämiseen kaupunkitasoisesti

o Ohjaus, omistajuus, koordinaatio, priorisointi, teemoitus

2. Klinikoissa keskityttiin mallintamaan asuinalueen kehittämistä 

Pansio-Pernon pilottialueella monialaisella yhteistyöllä. 

Tunnistettuja yhteistyömuotoja ovat

o Toimialojen yhteistyö (”virkamiespöytä”)

o Järjestökumppanuus

o Yritys- ja muu sidosryhmäyhteistyö

Toiminnan osa-alueet Turussa
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Verkostoyhteistyö asuinalueen kehittämiseksi



• Omistajuus jatkossa konsernihallinnossa (Tuomas Heikkinen) 

• Hyvinvoinnin ohjausryhmä ja kaupungin johtoryhmä ohjaavat työtä

• Toimialojen alueellisen yhteistyön (”virkamiespöydät”) rakentaminen 

kaikilla suuralueilla. Koordinaattori aloittaa konsernihallinnossa 

elokuussa 2016

• Järjestökumppanuuden edistämiseksi laaditaan yhteistyösopimus 

Turku-seuran kanssa sekä perustetaan ohjausryhmä

• Yritysyhteistyötä vahvistetaan sekä alueellisesti että kaupunkitasolla, 
– Tunnistetaan laajasti alueella toimivat yritykset ja muut toimijatahot

– Luodaan yhteistyömallit ja kutsutaan mukaan yhteistyöhön

– Jatkuva yhteistyö kaupunkitasoisen kehittämisen ja alueryhmän kanss, 

esimerkiksi telakka (Pansio) haluaa kehittää yhteistyötä alueella ja on 

yhteydessä konsernihallintoon  linkitetään asia ”virkamiespöytään” 

soveltuvin osin

• Huomioitava investoinnit sekä alueiden elinvoiman vahvistaminen 

korjaus- ja täydennysrakentamisen keinoin

Mitä seuraavaksi tapahtuu Turun 
mallissa? 





• Alueellisen yhteistyön mallin vahvistaminen

– Tuki jo alkaneelle aluetyön kehittämiselle

– Vahva pilotointi yhdellä alueella, jonka tuloksena syntyivät 

keskeiset kehittämisteemat sovellettavaksi kaikilla kaupungin 

suuralueilla

• Kuusi painopistealuetta toteutettavaksi Pansio-Pernossa

– Projektointi ja edistäminen kehittämismallin mukaisesti

• Palvelujen, alueiden ja kiinteistöjen kehittäjät saman pöydän ympärillä

– Monialainen yhteistyö, moniääninen keskustelu

• Yritys- ja asunto-osakeyhtiöyhteistyön vahvistaminen alueellisessa 

yhteistyössä

– Hyvät kokemukset yhteisestä työskentelystä

• Työtapoja ja työkaluja työstää asuinaluekohtaista kehittämistä

Mikä oli RAKLIn klinikoiden anti? 



• Työstetään klinikkatyöskentelyissä syntyneiden Pansio-Pernon 

painopisteiden toteutusta

• Vahvistetaan asuinalueiden kaupunkitasoista kehittämistä ja 

koordinaatiota

• Seurataan hyvinvoinnin ohjausryhmässä ja strategian seurannassa 

asuinalueiden hyvinvointieroja

• Osallistetaan asukkaat asuinalueiden kehittämiseen

• Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tarkoituksenmukaisia palveluita sekä 

alueiden elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä

• Hyödynnetään valtakunnallisia ja paikallisia malleja ja kokemuksia

Miten jatketaan RAKLIn jälkeen? 
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