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RURAL-URBAN UPDATE
Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies (ROBUST 2017-2021) on eurooppalainen tutkimushanke,
jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä maaseutu- ja kaupunkialueiden keskinäisistä suhteista.
Hankkeessa tutkitaan yhteistyömuotoja – ja menettelyjä – joilla voidaan tukea kestävää kehitystä
Euroopassa. Lähtökohtana on, että mitä tiiviimpiä linkkejä maaseudun ja kaupunkialueiden välillä on,
sitä toimivampaa ja parempaa tulevaisuutta voidaan rakentaa. Hankkeessa on 24 eurooppalaista
kumppania. Yhdessä ne toimivat 11 alueella ns. Living Labeinä kehittäen maaseutu-kaupunki
-vuorovaikutusta. Sen lisäksi hankkeessa paneudutaan viiteen käytännön teemaan.

Living Labit
kehittämistä käytännössä

Helsinki Living Lab
Helsingin Living Lab -tiimi on koottu yhteen Luonnon-

Living Lab on alueellinen toimintaympäristö, joka kokoaa

varakeskuksen (Luken) tutkijoista ja Helsingin kaupungin

uusia tapoja ratkaista ongelmia. ROBUST-hankkeen Li

toimijoista. Yhdessä he keskittyvät analysoimaan maa

erilaisiin maaseutu-kaupunki -yhteistyön haasteisiin.

Uudellamaalla ja Helsinki-Tallinnan (Viro) -alueella.

paikalliset toimijat yhteen kehittämään ja kokeilemaan

hallintohenkilökunnasta ja tutkijoista sekä muista alueen

ving Labit sijoittuvat 11 Euroopan maahan ja pureutuvat

seutu-kaupunki-yhteistyöhön liittyvää toimintaa erityisesti

Tutkijat ja alueiden hallinnon asiantuntijat muodostavat
jokaisessa maassa tiimit, jotka keskittyvät joihinkin alla
olevista teemoista.
•

Uudet liiketoimintamallit ja työmarkkinat

•

Kestävät ruokajärjestelmät

•

•
•

Julkinen infrastruktuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut
Kulttuuriset yhteydet
Ekosysteemipalvelut

Aiko Lohtander
Helsinki Living Lab

Tukums Living Lab

Tavoitteena Helsinki Living Labissa on löytää uusia malleja

maaseutu-kaupunki

-yhteistyön

verkostotoimin

taan erilaisten kokeilujen ja lähestymistapojen kautta.

Suomessa yhteistyötä näiden alueiden välillä on tehty jo
Mid Wales Living Lab

pitkään ja sille on luotu paljon toimivia käytäntöjä. Tie-

Ede Living Lab

Gloucestershire Living Lab
Frankfurt Rhein-Main
Living Lab

Metropolitan Area of
Styria Living Lab
Ljubljana Living Lab
Lucca Living Lab

Lisbon Living Lab
Valencia Living Lab

donkulku erilaisten maaseutu-kaupunki -yhteistyöfooru-

mien välillä kaipaa kuitenkin kehittämistä. Helsinki Living
Lab analysoikin nykyisten verkostojen toiminta- ja hal-

lintomalleja. Kuinka maaseudun näkökulmaa tuodaan

esiin eri verkostoissa - ja millaista vaikutusta verkostojen
toiminnalla on päätöksentekoon? Toimintamallien kehittämiseksi hankkeessa tehdään myös tutkimusta mm.

asumisen, investointien ja työpaikkavirtojen monipaikkaisuudesta.

Tiiviimpään yhteistyöhön

Tekeillä nyt

Helsinki Living Labin tavoitteena on kokeilla ja tutkia ns.

Helsinki Living Labin toiminta alkoi nykytilan kartoituksel-

maaseutu-kaupunki -yhteistyöverkostoista. Hankkees-

kerätty uutta aineistoa Helsinki-Tallinna -alueella toimi-

”verkostojen verkostoa”, joka koostuisi olemassa olevista

la yritysverkostoista ja monipaikkaisuudesta. Lisäksi on

sa analysoidaan nykyisiä yhteistyön muotoja ja tutki-

vista suomalaisista tytäryrityksistä.

taan, miten verkostot voisivat tehdä entistä tiiviimpää

Seuraavaksi hankkeessa simuloidaan monipaikkaista

yhteistyötä – ja tehdä samalla vaikuttavampaa maa

Suomea vuonna 2030 ja haetaan sekä kaupunki-maa

seutu-kaupunkipolitiikkaa. Keskeistä on selvittää toimin

seutu -vuorovaikutuksen että yleisemmin aluerakenteen

tamallit, joilla on parhaiten vaikutusta valtakunnan tai

potentiaalisia kehityspolkuja. Lisäksi tunnustellaan erilai-

kuntatason päätöksentekoon.

sia toimivia yhteistyömenetelmiä – millä keinoin missäkin
tilanteessa voidaan edistää maaseudun ja kaupungin

Yhteistyöverkostoja lähestytään seuraavien tutkimus-

myönteistä yhteistyötä.

teemojen kautta:

Teema 1: Uudet liiketoimintamallit ja työmarkkinat

Paikalliset yhteystiedot

Osaamisverkostot ja suomalaisten tytäryritysten
sijoittuminen Viroon

Helsinki Living Labin yhteystiedot

Teema 2: Julkinen infrastruktuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut

Hilkka Vihinen

Monipaikkaisuus maaseutu- ja kaupunkialueilla

Luonnonvarakeskus (Luke)

Tutkimusprofessori
hilkka.vihinen@luke.fi
09 532 6633

Teema 3: Ekosysteemipalvelut

www.luke.fi

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -suunnittelu, ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys
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