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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.

Helsinki Living Lab ISSUE 3 of 3
06/2021

RURAL-URBAN UPDATE

Helsingin Living Lab -tiimimme koostuu 
Luonnonvarakeskuksen (Luken) tutkijoista ja Helsingin 
kaupungin hallintohenkilökunnasta ja tutkijoista sekä 
muista alueen toimijoista. Living Labissamme keskitymme 
analysoimaan maaseutu-kaupunki -vuorovaikutusta ja 
monipaikkaisuuden merkitystä Uudellamaalla ja Helsinki-
Tallinnan (Viro) -alueella.

Tavoitteenamme Helsinki Living Labissa on löytää 
uusia malleja maaseutu-kaupunki -yhteistyön 
verkostotoimintaan. Suomessa yhteistyötä kaupunkien 
ja maaseudun välillä on tehty jo pitkään ja sille on 
luotu paljon toimivia käytäntöjä. Tiedonkulku erilaisten 
maaseutu-kaupunki -yhteistyöfoorumien välillä 
kaipaa kuitenkin kehittämistä. Helsinki Living Labissa 
analysoimme nykyisten verkostojen toiminta- ja 
hallintomalleja sekä teemme tutkimusta asumisen, 
investointien ja työpaikkavirtojen monipaikkaisuudesta 
toimintamallien kehittämisen tueksi.

Helsinki Living Lab Hallintajärjestelyjen innovaatiot 
Helsinki Living Labissa

Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin sekä 
hankkeemme toimintaan että laajemmin yhteiskuntaan. 
Maaseudun arvostus on jälleen kasvanut Suomessa 
ja monipaikkaisuus on noussut keskusteluun mm. 
lisääntyneen etätyön ja kiihtyneen kesämökkikaupan 
myötä. ROBUST-hankkeen päähuomio on sopivasti 
kohdistunut Suomen vetämään työpakettiin, jossa 
tutkimme maaseutu-kaupunki -vuorovaikutuksen 
hallintamalleja. Analysoimme jo olemassa olevia 
järjestelyjä eri Euroopan maissa ja kehitimme niitä 
yhteistyössä eteenpäin.

Helsinki Living Labissa syvennyimme Suomen kannalta 
olennaiseen kysymykseen: missä määrin maaseudun hyvin 
kehittyneet verkostohallinnan mallit ovat siirtymässä myös 
kaupunkien käyttöön ja samalla maaseudun ja kaupungin 
välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen? Selvitimme tätä 
tammikuussa 2020 järjestetyssä sidosryhmätyöpajassa, 
johon saimme osallistujia kansalaisjärjestöistä, paikallisista 
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toimintaryhmistä, kunnista ja valtionhallinnosta. Keskustelua 
käytiin erilaisista kaupunki-maaseutu-vuorovaikutuksen 
malleista ja niiden toteuttamismahdollisuuksista. 

Työpajan jälkeen otimme erityisen tarkastelun kohteeksi 
Suomen Kylät ry:n korttelijaoston. Haastattelimme 
yhdistyksen toimijoita ja muita hallintamallin kannalta 
olennaisia sidosryhmiä saadaksemme tietoa käytännön 
toiminnasta ja tavoitteista. Valitsimme korttelijaoston, sillä 
se on malliesimerkki siitä, kuinka hyväksi havaitut innovaatiot 
leviävät keskinäisen yhteistyön, vuorovaikutuksen ja 
oppimisen kautta. Yhdistyksen omin sanoin kyseessä on 
kaikkien paikalliskehittäjien järjestö, vaikka juuret ovatkin 
maaseutupolitiikassa, ja sen mukaisesti korttelijaosto 
keskittyy kaupunkien asukaslähtöiseen kehittämiseen. 
Yhdistyksessä on neljä jaostoa: Leader-, kylät-, kortteli- 
ja kansainvälinen jaosto. Korttelijaosto on aloittanut 
toimintansa 2019 ja tekee yhteistyötä erityisesti kyläjaoston 
kanssa tuoden yhteen kaupunkiaktivisteja, tutkijoita ja 
tietotaitoa maaseudun paikallisista toimintaryhmistä 
(Leader). Tavoitteena on vahvistaa Leader-tyyppistä 
yhteisöä paikallisen kehittämisen välineenä myös 
kaupunkialueilla. Korttelijaoston toiminnassa on 
suuremmassa mittakaavassa kyse maaseutu-kaupunki-
vuorovaikutuksen hallintajärjestelyjen kehittämisestä 
kansallisella tasolla Suomessa.

Mitä ROBUST-hankkeen jälkeen 

Monipaikkaisuus on tullut jäädäkseen. Koronapandemia 
on muuttanut yhteiskuntaamme ja ajattelutapaamme 
ja nostanut maaseudun arvostusta, mutta myös 
ymmärrystä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen 
ja yhteisvaikutuksen tärkeydestä. Mitä annettavaa ROBUST-
hankkeella on tämänhetkiseen keskusteluun ja mitä 
hankkeesta jää elämään sen päättyessä tänä vuonna? 

Hankkeessa on keskusteltu maaseudun ja kaupungin 
vuorovaikutuksen nykytilasta ja siitä, kuinka 
hallintajärjestelyjä voi kehittää. Tällä hetkellä maassamme 
on erilliset monen toimijan verkostot sekä maaseutu- 
että kaupunkipolitiikalle. Ne tekevät harvoin yhteistyötä. 
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) on vahva, monen 
toimijan verkostoyhteisö, johon kuuluu useampi eri 
hallinnan taso valtionhallinnosta kansalaisyhteiskuntaan. 
Sen tehtäviin on perinteisesti kuulunut myös maaseudun 
ja kaupungin välisen yhteisvaikutuksen edistäminen. 
Kaupunkipolitiikan kansallinen verkosto (neuvosto) 
on aiemmin keskittynyt edustamaan valtionhallintoa 
ja suurimpia kaupunkeja ja edistämään erityisesti 
kaupunkien yhteistä etua aluepolitiikassa. Tällä hetkellä 
toiminta on laajentunut kattamaan 22 kaupunkia sekä 
paikallis- ja aluehallintoa, mutta kansalaisyhteiskunta ei ole 
vielä edustettuna samalla tavoin kuin maaseutupolitiikan 
neuvoston puolella. 

Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus on muuttumassa 
yhä enemmän yhteisten etujen eli synergian etsimiseksi. 
Helsinki LL on omalta osaltaan tuonut sen tärkeyttä 
näkyväksi ja nostanut monipaikkaisuutta esiin 
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se työ ei pääty ROBUST-
hankkeen myötä.
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ROBUST-hankkeen loppukonferenssi 

Lisää tietoa ROBUST-hankkeesta

Paikalliset yhteystiedot

ROBUST-
hankkeen 

loppukonferenssi järjestetään 
verkossa 21.-22.9.2021. 
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