Lähiöohjelma 2020–2022
Mukaan hyväksytyt kaupunkien hankekokonaisuudet
Espoon kaupunki:
Espoon keskus – tarinasta todeksi
Matinkylä – lähiöstä metrokeskukseksi
Helsingin kaupunki:
Malmin kehittämishankekokonaisuus
Malminkartano-Kannelmäen kehittämishankekokonaisuus
Mellunkylän kehittämishankekokonaisuus
Jyväskylän kaupunki:
Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle
Kuopion kaupunki:
Meidän Neulamäki
Meidän Puijonlaakso
Lahden kaupunki:
Mukkula
Rakokivi-Nastonharju
Lappeenrannan kaupunki:
Suur-Sammonlahden lähiökehityshanke – Sammontalo – meijän yhteinen
Oulun kaupunki:
Kestävä Kaijonharju
Porin kaupunki:
Kulttuuriviritin – Itä-Porin lähiöhanke (Väinölä ja Sampola)
Viherpolku – Pihlavan lähiöhanke
Seinäjoen kaupunki:
Itä-Seinäjoen lähiöohjelma
Tampereen kaupunki:
Peltolammin-Multisillan lähiöohjelma
Turun kaupunki:
Elinvoimainen Pansio-Perno
Uudistuva kumppanuuksien Runosmäki
Yhteisöllisesti kehittyvä Lauste
Vaasan kaupunki:
Ristinummen lähiökehittämisen suunnitelma
Vantaan kaupunki:
Ratikanvarren keskukset
Länsimäen energiatehokas kaupunkiuudistus
Radanvarren keskukset
Tikkurilan hyvinvointikeskus

Mukaan hyväksytyt tutkimushankkeet
Aalto-yliopisto
• Lähiöiden kivijalka – MAahanmuuttajayrittäjät osana KaupunkiUudistusta (MAKU-hanke)
• Lähiöpride - Lähiöympäristöt ja arkkitehtuuri identiteettien rakennusaineena
Helsingin yliopisto:
• Lähiöiden yhteisöllinen resilienssi ja sen segregatio - miten kansalaisyhteiskunta kannattelee
paikallisyhteisöjä koronakriisissä ja mitä opimme siitä seuraavia kriisejä varten?
• Re:Urbia – lähiöiden kehityssuunnat ja uudelleenkonseptointi 2020-luvun segregoituvien
kaupunkien haasteisiin
• Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)
• Yhdistävät palstat - viljelypalstat segregaation ehkäisemisessä Vantaan lähiöissä
Jyväskylän yliopisto:
• Kulttuuritoiminnan muodot ja merkitykset 2020-luvun lähiössä: kaksi tapaustutkimusta
Jyväskylässä
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Nuorten lähiöosallisuus ja -aktiivisuus
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT:
• Asukaslähtöiset kehittävät kokeilut ja monikerroksellinen tiedon keruu Mukkulassa
• Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö
Oulun yliopisto:
• Asumisen uudet muodot - Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut)
Suomen ympäristökeskus SYKE:
• Hyvä lähiö: paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja
kehittämisessä (HYVIÖ)
Tampereen yliopisto:
• Ekososiaalinen hyvinvointi ja osallisuus. Asuinalueiden erilaistumisen uusi dynamiikka.
• Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL
• Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen muokkaaja ja sosiaalisten ongelmien
muokkaajana
Turun yliopisto:
• KULTTUURISUUNNISTELU. Tutkimus taidelähtöisistä menetelmistä Porin Pihlavan ja Väinölän
lähiöiden kulttuurikartoituksessa ja yhteiskehittämisessä
• Oikeus lähiötilaan: julkinen tila, marginaali ja merkitykset lähiön arjessa
Vaasan yliopisto:
• (Lähiö-Inno) Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä – Kaksoistapaustutkimus
Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta

