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Asuinalueiden kehittämisohjelman toiminta
Yleistä
Asuinalueiden kehittämisohjelmalla edistetään vuosina 2013–2015 asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäistään segregaatiota. Sen keskiössä ovat kaikki suurimmat kaupungit sekä lukuisat yliopistot ja tutkimuslaitokset Suomessa.
Ohjelmassa ovat mukana ARA, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kuntaliitto. Ympäristöministeriö koordinoi ohjelmaa ja ARA vastaa sen toteutuksesta. Ohjelmassa on jaettu vuosina 2013–2014 avustuksina
yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Hankeryhmätyöskentely
Ohjelmalle asetettiin hankeohjausryhmä 12.3.2014. Hankeohjausryhmän tehtävänä on seurata ohjelman etenemistä, ohjata ja valvoa ohjelmaan hyväksyttyjen hankekokonaisuuksien toteutusta sekä huolehtia aktiivisesti hanketoimijoiden välisestä verkottumisesta ja tiedonvaihdosta. Hankeohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jarmo Lindén ARAsta sekä sihteeri ohjelman projektipäällikkö Hanna Dhalmann ARAsta. Muita jäseniä ovat ohjelmapäällikkö
Reijo Munther Tekesistä, asuntojohtaja Auli Heinävä Tampereen kaupungilta,
erityisasiantuntija Tuula Tiainen ympäristöministeriöstä, asumisen asiantuntija
Laura Hassi Kuntaliitosta, johtava ylitarkastaja Hanna Koskela ARAsta sekä
controller Kaisa Lehtimäki ARAsta. Hankeohjausryhmä on kokoontunut toistaiseksi kolme kertaa.

Viestintä
Asuinalueiden kehittämisohjelman ohjelma- ja hankeviestintää toteutetaan yhteistyössä viestintätoimisto Hill and Knowlton Finlandin kanssa. Kevään 2014
aikana on hankkeille järjestetty yhteistyössä viestintätoimiston kanssa viestintäpäivä, jossa hankkeille on annettu apua ja ohjeistusta hankkeesta ja sen tuloksista viestimiseen. Viestintäpäivälle suunnitellaan jatkoa vuonna 2015. Tällöin on tarkoitus keskittyä tuloksista tiedottamiseen.
Ohjelman ensimmäinen uutiskirje ilmestyy syyskuussa, ja se tulee keskittymään hankkeiden toiminnan ja tulosten esittelyyn. Ohjelmalla on myös nettisivut sekä ara.fi- että ymparisto.fi -sivustolla. Näistä ARAn sivut ovat keskittyneet erityisesti hankeviestintään.
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Tapahtumat
Hankkeille on toistaiseksi järjestetty seuraavat tapahtumat:



Hanketapaaminen 28.5.2013, jossa kaikki hankkeet esittäytyivät.
Indikaattori-segregaatioseminaari 29.10.2013, jossa kuultiin koti- ja
ulkomaisten tutkijoiden asiantuntijaluentoja asuinalueiden eriytymiskehityksestä sekä käytiin aihepiiriin liittyvää keskustelua työpajoissa.



Asumisen asiaa ARAsta ja voimaa vuorovaikutuksesta 21.11.2013.
Hankekaupunkien tapaaminen, jossa kerrottiin hankkeille avustushakuihin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä kuultiin Lappeenrannan, Espoon ja Lahden hankkeiden kuulumisia.
Lapset ja nuoret oman elämänsä ja asuinympäristönsä asiantuntijoina 11.3.2014. Erityisesti tutkimushankkeille suunnattu tapaaminen,
jossa esiteltiin aiheeseen liittyviä tutkimushankkeita sekä ulkopuolisia
asiantuntijoita sekä keskusteltiin päivän aiheesta.
Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014. Ikä-aske-ohjelman
ja asuinalueiden kehittämisohjelman yhteinen seminaari, jossa esittäytyivät mm. Lahden, Kuopion ja Tampereen hankkeet ikääntyvään väestöön kohdistuvien toimenpiteiden näkökulmasta.
Täydentämällä tiivistä ja toimivaa kaupunkirakennetta – täydennysrakentamisen ratkaisut ja etenemispolut -seminaari 28.5.2014.
Asuinalueiden kehittämisohjelma järjesti yhdessä valtakunnallisen
MAL-verkoston kanssa koko päivän työpajan, jossa täydennysrakentamisen teemoihin pureuduttiin sekä käytännön kokemuksen pohjalta
että tutkimuksellisin keinoin. Kommenttinsa asiaan antoivat myös ympäristöhallinnon edustajat.
Poikkihallinnollinen yhteistyö ja strateginen suunnittelu lähiökehittämisessä –
haasteet, resurssit, ratkaisumallit 25.9.2014. Kaikille hankkeille
suunnattu tapaaminen, jossa kuultiin teemaan liittyviä kokemuksia Porin, Jyväskylän ja Kuopion hankkeista sekä käsiteltiin työpajoissa mm.
seuraavia kysymyksiä: Miten poikkihallinnollinen yhteistyö on organisoitu eri hankekaupungeissa? Mitä ongelmia on koettu, ja millaisia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja löydetty? Löytyykö poikkihallinnolliselle työlle resursseja? Löytyykö tutkijoille ja tutkimustiedolle paikkaa kehittämisen toimijaverkostoista? Kuka valtuuttaa ja vastuuttaa eri hallintokuntien toimijat poikkihallinnolliseen kehittämistyöhön alueella?
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Ohjelman hankkeet ja jaetut avustukset
Ohjelmassa on tällä hetkellä mukana 36 hanketta. Näistä 13 on kaupunkien
kehittämishankkeita, 20 tutkimushankkeita ja 3 niin sanottuja oppimateriaalihankkeita. Tarkemmat tiedot hankkeista ja niiden saamista avustuksista löytyvät liitteestä 1.

Hankkeiden tilanne kesällä 2014
Hankkeille suunnattiin kesällä 2014 pienimuotoinen kysely, jolla kartoitettiin
hankkeiden etenemistä, verkottumista sekä toiveita ja tarpeita ohjelman jatkoa
ajatellen. Vastauksia saatiin kahta lukuun ottamatta kaikilta hankkeilta.

Hankkeiden eteneminen
Suurin osa hankkeista etenee alkuperäisen aikataulun (79 %) ja suunnitelman
(91 %) mukaisesti. Syiksi aikataulun pieniin viivästymisiin mainittiin rekrytointiongelmat, ylihallinnollisen päätöksenteon hitaus sekä laajan kokonaisuuden
hallintaan liittyvät haasteet. Muutamille hankkeille onkin esimerkiksi henkilöstövaihdoksista johtuen myönnetty pidennystä ohjelmakauden ja hankebudjetin
sallimissa rajoissa.
Alkuperäiseen suunnitelmaan tulleet muutokset sen sijaan liittyivät usein uusien elementtien mukaan ottamiseen eli toisin sanoen hankkeen laajentumisesta alkuperäisestä suunnitelmasta. Ainoastaan yksi hanke ilmoitti, että se
saattaa jäädä jonkin verran alkuperäisistä tavoitteistaan. Syyksi tähän ilmoitettiin suunniteltujen kaava- ja rakennushankkeiden lykkääntyminen.

Ohjausryhmätyöskentely ja hankkeiden verkostoituminen
Suurimmalla osalla hankkeista (88 %) on ohjausryhmä. Ohjausryhmät olivat
kokoontuneet hankkeesta riippuen elokuun 2014 loppuun mennessä 0-7 kertaa, keskiarvon ollessa 2,3.
Yhtä hanketta lukuun ottamatta kaikki hankkeet ovat verkottuneet jollakin tapaa toisiinsa. Keskimäärin hankkeet olivat verkottuneet neljän (mediaani ja
keskiarvo) muun hankkeen kanssa, mutta määrä vaihteli hankkeittain yhdestä
kymmeneen. Yleisimmin verkostoituminen oli tapahtunut hanketapaamisten
yhteydessä (74 %) käytyjen keskustelujen kautta. Yli puolet hankkeista oli ollut toisiinsa yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla ja noin 40 % oli järjestänyt hankkeiden välisiä vierailuja. Noin 40 % hankkeista ilmoitti verkottuneensa
ohjausryhmätyöskentelyn kautta (hankkeilla edustajia toistensa ohjausryhmissä). Muina verkostoitumistapoina hankkeet mainitsivat yhdessä järjestetyt tapahtumat, tapaamiset muissa alan seminaareissa ja foorumeissa, epäviralliset
palaverit, työryhmien järjestämisen tutkimuspäiville ja yhteisjulkaisujen kirjoittamisen. Verkottumisen kautta oli päädytty myös suunnittelemaan uusia yhteishankkeita muihin rahoitushakuihin.
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Toiveita ohjelman toiminnalle
Hankkeita pyydettiin myös esittämään toiveita ja parannusehdotuksia Asuinalueiden kehittämisohjelman loppukautta ajatellen. 20 hanketta vastasi tähän
kysymykseen. Avustusten suhteen toivottiin, että hankkeet saisivat hyvissä
ajoissa tietoa vuoden 2015 avustushausta, ja että hakemukset käsiteltäisiin
mahdollisimman nopeasti vuoden alussa. Myös avustusta koskevaan ohjeistukseen (mihin avustusta voi saada) toivottiin täsmennyksiä.
Ohjelmassa on jo kiinnitetty huomiota edellä mainittuihin asioihin. Avustushaun 2015 aikataulusta ja hakulomakkeesta on tiedotettu hankkeille jo kesän
2014 aikana ja tiedottaminen jatkuu syksyn kuluessa. Lisäksi hakuohjeistusta
tullaan selkeyttämään ja yksityiskohtaistamaan. Uusi hakuohje on tarkoitus
saada hankkeille lokakuun alkuun mennessä. Lisäksi hankkeita on neuvottu
valmistelemaan hakemusta jo hyvissä ajoin ennen haun julkistamista, koska
haku tulee jälleen ajoittuman vuoden vaihteen lomien aikaan. Hankkeita on
myös kannustettu ottamaan yhteyttä ARAan kaikissa hakua ja avustuskohteita koskevissa kysymyksissä jo syksyn kuluessa.
Toistaiseksi ei ole tiedossa edellisten vuosien tapaan tekijöitä, jotka viivästyttäisivät avustusten käsittelyä. Koska avustus tulee kohdistumaan jo olemassa
oleviin hankkeisiin, hakemusten käsittelyn uskotaan olevan varsin nopeaa.
Hankkeet toivoivat myös suurempia avustusmäärärahoja, mutta toistaiseksi
näyttäisi, että ensi vuoden määrärahavaltuus on edellisen vuoden tapaan neljä miljoonaa euroa.
Tapahtumien suhteen toivottiin teema- ja hanketapaamisia monipuolisesti aikaisempaan tapaan. Muutamassa vastauksessa sopivaksi määräksi tapaamisille arvioitiin pari kertaa vuodessa. Kaksi vastaajaa toivoi hanketapaamisten
olevan maakunnissa toisissa hankekaupungeissa, jolloin ko. hankkeeseen
voitaisiin tutustua samalla. Tällaista konseptia voisikin kokeilla jossain vaiheessa ensi vuonna. Kaupunkivierailuja suunnitellessa tulee kuitenkin huomioida liikenneyhteydet maan eri puolilta, sillä muissa vastauksissa kävi ilmi, että ajallisten resurssien puute estää hyödyllisiksi koetut vierailut ja verkottumisen hankkeiden välillä. Ohjelman loppua kohden toivottiin laadukasta loppuseminaaria ja kokemusten jakoa siitä, mitä on saatu aikaan.
Yleensäkin hankkeet toivoivat keskustelua ja vinkkejä siihen, miten ohjelman
aikana aloitettu työ saisi jatkuvuutta ohjelman loppumisen jälkeen. Tästä aiheesta keskusteltiin 25.9.2014 pidettävässä hanketapaamisessa, mutta aihetta on syytä pitää esillä myös viimeisenä ohjelmavuonna. Vastauksissa tuotiin
myös esille, että kaupunkien lähiökehittämisen jatkuvuuden turvaamiseksi olisi hienoa, jos nyt mukana olevia voitaisiin hyödyntää tulevien lähiöohjelmien
sisältöaihioiden muodostamisessa.

Liite: Ohjelman hankkeet ja niille myönnetyt avustukset
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Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
KAUPUNKIEN HANKKEET
Kehittämisavustus
2013
72800

Kehittämis- Investointi- Yhteensä
avustus
avustus
2014
180000
252800

Hanke
Kaupunginosien Helsinki

Kohdealueet
Esikaupunkialueet

Kärkiteemat ja -tavoitteet
Demokratiatilojen kehittäminen, toteuttaminen ja toiminnan tukeminen

Kaupunginosien Helsinki

Esikaupunkialueet

Asuinympäristön laadun parantaminen ja uudet toimintamallit. Investointivustuksella julkisen 126000
kaupunkiympäristön parantaminen (esim. leikkipuistot, puistot, aukiot) itäisillä, koillisilla ja
läntisillä esikaupunkialueilla. Keskeisten asukastilojen kehittäminen Itä- ja Koillis-Helsingissä.

66000

Kaupunginosien Helsinki

Esikaupunkialueet

Täydennysrakentamisen edellytysten parantaminen

40000

90000

Espoon keskuksen kehittämisprojekti - visioista
tekoihin

Espoon keskus,
Suvela, Kirkkojärvi

Täydennys- ja korjausrakentaminen sekä käyttötarkoitusten muutokset, poikkihallinnollinen
yhteistyö, nuorten ja monikulttuurisuuden huomiointi kehittämisessä. Investointiavustuksella
erityisesti nuorten harrastus-, toiminta- ja kokoontumismahdollisuuksien parantamiseen
tähtäävät toimenpiteet.

773600

330000

650000

1753600

Länsimäen kehittämishanke (Vantaa)

Länsimäki

Vantaalaisen toimintamallin kehittäminen asuinalueiden laaja-alaiseen kehittämiseen.
Täydennys- ja perusparantaminen alueella, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen.
Investointiavustuksella mm. valaistusten sekä leikki- ja harrastealueiden kunnostusta sekä
Hakunilanraitin rakentaminen.

660000

315000

182319

1157319

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.

58440

146080

193000

397520

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.

50400

58000

338750

447150

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
sekä asukastilojen remontointia

25000

40000

164503

229503

Pihkassa Männistöön (Kuopio)

Männistö, Tiihotar,
Kehitetään uusi, monitoimijainen, poikkihallinnollinen asuinalueiden kehittämisen malli, joka
Linnanpelto, Itkonniemi vakiinnutetaan kaupungin toimintaan. Toimivat kumppanuudet 1. ja 3. sektorin välillä.
Investointiavustuksella mm. maisemapeltoja, puistokäytäviä, kevyenliikenteen väyliä ja
ulkoväylästöjen kunnostuksia.

36000

100000

116125

252125

Ristinummi - saavutettavuuden tasavertaisuus
(Vaasa)

Ristinummi

Täydennyskaavoituksen ja lisärakentamisen avulla lisätään esteettömyyttä ja luodaan
tilaratkaisuja, jotka parantavat asukkaiden viihtyisyyttää ja mahdollisuuksia osallisuuteen ja
yhteisöllisyyteen.

24000

33400

Koko Liipola oppimisympäristönä (Lahti)

Liipola

Osallisuuden vahvistaminen monitoimitalokonseptia kehittämällä, poikkihallinnollinen
yhteistyö ja sos. sekoittaminen täydennysrakentamisen kautta. Investointiavutuksella
monitoimitalon rakentaminen sekä valaistusten ja leikkialueiden kunnostamista.

150000

250000

1368021

1560021

130000

57400

595182

995182
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Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
KAUPUNKIEN HANKKEET
Kehittämisavustus
2013
36400

Kehittämis- Investointi- Yhteensä
avustus
avustus
2014
30720
122164
189284

Hanke

Kohdealueet

Kärkiteemat ja -tavoitteet

Sammonlahden suuralueen palvelujen ja
asukasosallisuuden uudet innovaatiot
(Lappeenranta)

Sammonlahden
suuralue

Asuinviihtyvyyden parantaminen, asukaosallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen
vähentäminen uudenlaisin toimintamallein ja hyväksi havaituin käytännöin.
Investointiavustuksella mm. Tervahaudanpuiston kohentaminen, Rantaraitin kehittäminen,
leikkipaikkojen ja puistojen kehittäminen, valaistuksen päivittäminen, pyöräilyverkoston
edistäminen.

Rantakylä-Utra -alueen kehittäminen (Joensuu)

Rantakylä-Utra

Palvelurakenteen kehittäminen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen ja alueen
arvostuksen nosto.

20592

12108

Hyvinvointia Huhtasuolle (Jyväskylä)

Huhtasuo

Uusien mahdollisuuksien ja toimintamallien luominen asukkaiden omatoimiselle hyvinvointia
edistävälle toiminnalle. Sektorien välinen yhteistyö ja kansalaisraati. Investointiavustuksella
Huhtasuon senioripuisto sekä ryhmätilojen ja kylätoimiston tilojen kunnostaminen.

465160

128000

186936

780096

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.

21200

48200

83000

152400

32700
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Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
TUTKIMUSHANKKEET
Hanke

Yhteistyökaupunki

Vastuuorganisaatio

Kärkiteemat ja -tavoitteet

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

TTY

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

KAKETSU - Kaukovainion
Kestävä Tulevaisuus

Oulu

Oulun AMK

Eheyttämisen edellytykset
(EHED)

Oulu

Osallistuva budjetointi
asukaslähtöisessä
kaupunkisuunnittelussa

Kehittämisavustus
2014
90159

Yhteensä

Viheralueiden suunnittelun asukaslähtöisyyden kehittäminen,
16600
yhteisöllisten viheralueiden suunnittelumallien luominen. Välineitä
viherarvojen säilyttämiseen täydennysrakentamisen paineessa.

54480

71080

Oulun yliopisto

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

87505

120646

Tampere

Tampereen yliopisto

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

102637

102367

Hyvinvoinnin tekijätasuinalueen hyvinvoinnin
kokemisessa

Joensuu

Itä-Suomen yliopisto

Asuinalueen merkitys hyvinvoinnin kokemisessa. Miten aluetta
23946
tulisi kehittää, jotta asukkaiden hyvinvointia voitaisiin lisätä? Mitkä
tekijät ovat merkityksellisiä?

107987

131933

Jyväskylän
Hyvinvointiohjelmaan 20132015 liittyvä tutkimus

Jyväskylä

Liikunnan ja
kansanterveyden
edistämissäätiön
tutkimuskeskus

Kehittävän arvoinnin tukikeinot kaupungin ohjelmalle,
ennakointitieto nuorten hyvinvoinnista.

58400

80000

138400

Asuinalue lapsiperheiden
kokemana

Lahti

Palmenia/HY

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

45840

103280

149120

Oma verkko: Tesoman nuorten Tampere
osallisuutta vahvistava malli

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

174123

Oma Paja: Nuoret ja
sosiaaliset innovaatiot

Tampereen yliopisto

Tarkastellaan, miten nuorten omaehtoinen osallistuminen työhön, 97820
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.

Tampere

Kehittämisavustus
2013
22598

33141

112757

97820
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Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
TUTKIMUSHANKKEET
Hanke

Yhteistyökaupunki

Vastuuorganisaatio

Kärkiteemat ja -tavoitteet

Kehittämisavustus
2013
34876

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.

Valikoivan muuttoliikkeen
dynamiikka asuinalueiden
eritytymisessä

Helsinki, Vantaa,
Espoo

Helsingin yliopisto

Tutkitaan valikoivan muuttoliikkeen merkitystä
eriytymiskehityksessä erityisesti alueiden monietnistymisen
näkökulmasta. Asuinalueiden työntö- ja 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 Helsinki
sekä Myllypuron
ostoskeskuksen
vaikutusalueselvitys -osahanke

Helsingin yliopisto

Elinvoimaisen alueen tilat
(ELINAT)

Espoo, Turku

Välittävät Valittavat Verkostot
(VVV)

Kehittämisavustus
2014
37168

Yhteensä
72044

67033

147243

183525

Tutkimuksessa analysoidaan Helsingin asuinalueiden urbaanien 52643
lähipalvelujen nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia valittavilla
kohdealueilla. Erityistapauksena tutkitaan myös Myllypuron ostari case.

82833

135476

Aalto yliopisto

Yhteisöllisten tilojen kehittämisen edellytykset paikallisesti sekä kv- 77533
esimerkkien valossa. Tilakonseptit, tilojen toteutustavat,
kehittäjäverkostot ja yhteisöllisyyden rakentuminen.

65653

143186

Espoo

Laurea AMK

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

139512

321137

Porin lähiöiden
kulttuurisuunnittelu

Pori

Turun yliopisto/ Porin
yksikkö

Kulttuurisuunnittelumenetelmän pilotointi ja jalkauttaminen hyvänä 41479
hallintokäytäntönä Porissa. Osallistiedon tuottaminen kaupungin
strategisen suunnittelun tarpeisiin.

107444

148923

Ikääntyneet paikallisen
yhteisöllisyyden rakentajina

Lahti

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.

41600

41600

Senioripalveluinnovaatioiden
tutkiminen ja pilotointi

Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Osallistavan senioripalvelun ja senioriasumisen turvapalvelun
tutkiminen ja pilotointi

123973

194527

Kaupunkikumppanuutta! –
iäkäs asukas, nuoret &
paikallinen palvelujärjestys

Helsinki

Helsingin yliopisto

Tutkitaan, onko vanhojen ja nuorten kohtaamisen tarvetta
32349
perheen ja suvun ulkopuolella ja missä tiloissa tämä voi toteutua?
Hankkeessa on esillä paikallinen kehittämistyö ja senioriasuminen
sukupolvien kohtaamisen näkökulmasta.

181625

70554

32349
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Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
TUTKIMUSHANKKEET
Hanke

Yhteistyökaupunki

Vastuuorganisaatio

Kärkiteemat ja -tavoitteet

Kehittämisavustus
2013
24000

Kehittämisavustus
2014
128000

Yhteensä

Tiede, taide ja teknologia
asuinalueen kehittämisessä

Turku

Turun yliopisto

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

Ristinummi 2.0

Vaasa

Åbo Akademi

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

42452

127355

169807

Muutosmallit

Kaikki kohdealueet

TTY

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

76218

77133

153351

Lähiökehittämisen
oppimateriaalituotanto LähiöOppi

Oppimateriaalihanke

TTY

Helposti omaksuttavan ja jäsennellyn monialaisen tiedon
tuottaminen lähiöiden kehittämisen tueksi.

22431

117533

139964

Sosiaalisesti kestävällä
innovoinnilla asuinalueiden
uudistamiseen -työkalu

Oppimateriaalihanke

Lappeenrannan yliopisto

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

161894

39168

201062

152000
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