Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
TUTKIMUSHANKKEET
Hanke

Yhteistyökaupunki

Vastuuorganisaatio

Kärkiteemat ja -tavoitteet

KehittämisKehittämisKehittämisYhteensä
avustus 2013 avustus 2014 avustus 2015
22598
90159
95121
207878

Segregaation ehkäiseminen ja alueen Tampere
elinvoimaisuuden lisääminen
uudistavan aluekehittämisen avulla
(SEULI)

TTY

Ennustemallit alueen arvonmuutosten arviointiin erilaisten uudis- ja
korjausrakentamishankkeiden vaikutuksesta (sekä asunnot että alue
yleisesti). Täydennysrakentaminen.

KAKETSU - Kaukovainion Kestävä
Tulevaisuus

Oulu

Oulun AMK

Viheralueiden suunnittelun asukaslähtöisyyden kehittäminen, yhteisöllisten
viheralueiden suunnittelumallien luominen. Välineitä viherarvojen
säilyttämiseen täydennysrakentamisen paineessa.

16600

54480

28120

99200

Eheyttämisen edellytykset (EHED)

Oulu

Oulun yliopisto

Täydennysrakentamisen edellytysten tarkastelua sekä prosessikuvaus
maankäytön suunnittelun ja sote-puolen yhteistyön sujuvuuden kannalta
oleellisista tekijöistä.

33141

87505

63521

184167

Osallistuva budjetointi
asukaslähtöisessä
kaupunkisuunnittelussa

Tampere

Tampereen yliopisto

Tutkitaan ja pilotoidaan, miten osallistuvan budjetointia voi soveltaa
asuinalueiden kehittämisessä ja suunnittelussa suomalaisella
asuinalueella.

102637

101437

204074

Hyvinvoinnin tekijät-asuinalueen
hyvinvoinnin kokemisessa

Joensuu

Itä-Suomen yliopisto

Asuinalueen merkitys hyvinvoinnin kokemisessa. Miten aluetta tulisi
kehittää, jotta asukkaiden hyvinvointia voitaisiin lisätä? Mitkä tekijät ovat
merkityksellisiä?

23946

107987

85098

217031

Jyväskylän Hyvinvointiohjelmaan 2013- Jyväskylä
2015 liittyvä tutkimus

Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiön
tutkimuskeskus

Kehittävän arvoinnin tukikeinot kaupungin ohjelmalle, ennakointitieto
nuorten hyvinvoinnista.

58400

80000

84000

222400

Asuinalue lapsiperheiden kokemana

Lahti

Palmenia/HY

Toimintamallin kehittäminen lapsiperheiden, nuorten ja lasten
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tutkitaan näiden ryhmien toimijuutta ja
hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

45840

103280

103280

252400

Oma verkko: Tesoman nuorten
osallisuutta vahvistava malli

Tampere

Tampereen yliopisto

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa yhteiskunnallista osallisuutta
vahvistavat ja sitä heikentävät tekijät tesomalaisten nuorten elämässä
sekä tehdä suunnitelma paikallisten nuorten osallisuutta vahvistavasta
palvelumallista yhteistyössä nuorten ja alueella nuorten kanssa
työskentelevien kanssa.

20694

153429

131730

305853

Oma Paja: Nuoret ja sosiaaliset
innovaatiot

Tampere

Tampereen yliopisto

Tarkastellaan, miten nuorten omaehtoinen osallistuminen työhön,
koulutukseen ja harrastuksiin tähtäävän toiminnan kehittämisessä ja
palvelusuunnittelussa toteutuu sekä, millaisia palvelu- ja toimintaratkaisuja
on tästä lähtökohdasta mielekästä/ mahdollista tavoitella.
Toimintatutkimuksen keinoin edistetään nuorten itse suunnitteleman
työpajan ja kahvilan toteuttamista.

97820

4000

101820

Koulu keskellä kortteleita

Turku

Turun AMK

Tutkitaan, voiko laajennettu koulu -malli toimia keskeisenä ja luontevana
elementtinä eri yhteisöjen kohtauspaikkana. Mikä voisi olla lähikoulun rooli
alueiden kehittämisessä.

34876

49336

121380

37168
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Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka
asuinalueiden eritytymisessä

Helsinki, Vantaa, Espoo Helsingin yliopisto

Tutkitaan valikoivan muuttoliikkeen merkitystä eriytymiskehityksessä
erityisesti alueiden monietnistymisen näkökulmasta. Asuinalueiden työntöja vetotekijät sekä alueilla pitkään asuneiden näkemykset muutoksesta.

67033

Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset
alueelliseen eriytymiseen

Espoo, Vantaa

Kuluttajatutkimuslaitos

Pääkaupunkiseudun muuttovirtojen analysointi ja mallintaminen suhteessa
eriytymiseen ja valikoivuuteen. Asuinalueiden veto- ja työntötekijät.

36282

Ostoskeskukset julkisina tiloina ja
kaupunkiaktivismi paikallisen
kehittämisen voimavarana

Helsinki

Helsingin yliopisto

Tutkimuksessa analysoidaan Helsingin asuinalueiden urbaanien
lähipalvelujen nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia valittavilla
kohdealueilla. Lisäksi tarkastellaan kaupunkiaktivismin hyödyntämisen
mahdollisuuksia ja mekanismeja osana asuinalueiden kehittämistä.

Elinvoimaisen alueen tilat (ELINAT)

Espoo, Turku

Aalto yliopisto

Yhteisöllisten tilojen kehittämisen edellytykset paikallisesti sekä kvesimerkkien valossa. Tilakonseptit, tilojen toteutustavat, kehittäjäverkostot
ja yhteisöllisyyden rakentuminen.

Välittävät Valittavat Verkostot (VVV)

Espoo

Laurea AMK

Asukkaiden osallisuuden, verkostoimaisen kehittämistyön mallin sekä
tehokkaiden toimintamuotojen kehittäminen eri toimijoiden yhteistyölle ja
yhteistyössä toimijoiden kanssa.

Porin lähiöiden kulttuurisuunnittelu

Pori

Turun yliopisto/ Porin yksikkö

Kulttuurisuunnittelumenetelmän pilotointi ja jalkauttaminen hyvänä
hallintokäytäntönä Porissa. Osallistiedon tuottaminen kaupungin
strategisen suunnittelun tarpeisiin.

Ikääntyneet paikallisen yhteisöllisyyden Lahti
rakentajina

Lapin yliopisto

Tuotetaan tietoa ikääntyneiden paikallisesta yhteisöllisyydestä ja
ikääntyneiden roolista asuinalueen yhteisöllisyyden rakentajina suhteessa
muihin ikäryhmiin. Selvitetään, miten ikääntyneet haluavat kehittää
toimintakykyään ja osallisuuttaan tukevaa yhteisöllisyyttä.

Senioripalveluinnovaatioiden
tutkiminen ja pilotointi

Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Osallistavan senioripalvelun ja senioriasumisen turvapalvelun tutkiminen ja
pilotointi

70554

Kaupunkikumppanuutta! – iäkäs
asukas, nuoret & paikallinen
palvelujärjestys

Helsinki

Helsingin yliopisto

Tutkitaan, onko vanhojen ja nuorten kohtaamisen tarvetta perheen ja
suvun ulkopuolella ja missä tiloissa tämä voi toteutua? Hankkeessa on
esillä paikallinen kehittämistyö ja senioriasuminen sukupolvien
kohtaamisen näkökulmasta.

32349

Tiede, taide ja teknologia asuinalueen Turku
kehittämisessä

Turun yliopisto

Tutkitaan sijaintipohjaisen mobiiliteknologian mahdollisuuksia edistää
asukkaiden osallistumista esim. keräämällä julkisen tilan
kehittämisehdotuksia teknologian avulla.

24000

128000

84859

236859

Ristinummi 2.0

Åbo Akademi

Pilotoidaan digitaalisia sisältöjä, palveluja ja konsepteja, joiden avulla
seniorikansalaiset ja maahanmuuttajataustaiset voivat ylläpitää
aktiivisuuttaan ja toimintakykyään.

42452

127355

84903

254710

Vaasa

Vastuuorganisaatio

Kärkiteemat ja -tavoitteet

Kehittämisavustus 2013

Kehittämisavustus 2014

Kehittämisavustus 2015

Yhteensä

56335

123368

147243

129875

313400

52643

82833

119447

254923

77533

65653

25739

168925

181625

139512

103712

424849

41479

107444

112703

261626

41600

58700

100300

123973

103173

297700

32349
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Kehittämisavustus 2013
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Yhteensä

Muutosmallit

Kaikki kohdealueet

TTY

Malleja ikäihmisten esteetöntä asumista sekä sosiaalisesta ja
toiminnallisesti sekoittunutta asumista tukevaan asuntojen ja kerrostalojen
muutossuunnitteluun.

76218

77133

Lähiökehittämisen
oppimateriaalituotanto - LähiöOppi

Oppimateriaalihanke

TTY

Helposti omaksuttavan ja jäsennellyn monialaisen tiedon tuottaminen
lähiöiden kehittämisen tueksi.

22431

117533

125000

264964

Sosiaalisesti kestävällä innovoinnilla
asuinalueiden uudistamiseen -työkalu

Oppimateriaalihanke

Lappeenrannan yliopisto

Tutkimusperustainen oppimateriaalin tuotekehitys, jossa rakennetaan
internetpohjainen käytäntöä palveleva työkalu asuinalueiden
kehittämiseen.

161894

39168

62286

263348

153351

