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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.

HELSINKI LIVING LAB
Helsingin

Living

Lab

KATSAUS VUOTEEN 2019
-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 HelsinkiTallinnan (Viro) -alueella.
Tavoitteenamme
uusia

malleja

Helsinki

Living

Labissa

maaseutu-kaupunki

on

löytää

-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 Lab:issa
analysoimme

nykyisten

verkostojen

toiminta-

ja

hallintomalleja sekä teemme tutkimusta asumisen,
investointien ja työpaikkavirtojen monipaikkaisuudesta
toimintamallien kehittämisen tueksi.
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Vuonna 2019 järjestimme Helsinki Living Lab:issä useita

hankepartneri- ja sidosryhmätapaamisia ja teimme
kaupunki-maaseutu-yhteistyöhön liittyvää tutkimusta.
Ensimmäinen

sidosryhmätyöpaja

järjestettiin

Aiko Lohtander

huhtikuussa, jolloin paikalle kutsuttiin kolmannen sektorin

maaseutu-kaupunkitoimijoita. Työpajassa keskusteltiin

alueellisen vuorovaikutuksen tilasta ja sen muodoista.
Esiin nousi erityisesti kasvava kiinnostus maaseutuja kaupunkielämän yhdistämiseen eli niin sanottuun

citymaalaisuuteen. Citymaalainen on monipaikkainen ja

voi asua osan viikosta kaupungissa ja osan maaseudulla
hyödyntäen molempien tarjoamia mahdollisuuksia.
Toukokuussa

Helsinki-tiimi

hankepartneritapaamista

isännöi

Helsingin

ROBUST-

Yrityslinnassa.

Kokoukseen saatiin ilahduttavasti osallistujia, kaiken

kaikkiaan 58 henkilöä. Kolmipäiväisen kokouksen aikana
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tutkimuksen eri teema-alueita työstettiin eteenpäin ja
käytiin myös virkistäytymässä helteisessä Nuuksiossa.

TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ
VUONNA 2020
Kuluvana

vuonna

päähuomio

Living

Labissämme

kohdistuu Suomen vetämään työpakettiin, jossa tutkitaan

maaseutu-kaupunki -vuorovaikutuksen hallintamalleja.
Analysoimme jo olemassa olevia järjestelyjä eri Euroopan
maissa ja kehitämme niitä yhteistyössä eteenpäin.
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Huhtikuun

alussa

Living

Lab:imme

matkustaa

Yhteinen illallinen ja kaupungin vastaanotto keräsivät

Toscanan kevääseen, Luccaan, jossa kokoonnumme

epävirallisimmissa merkeissä pitkään.

Osallistumme Luccassa paneeliin, jossa keskustellaan mm.

Toukokuussa Helsingin kaupunki järjesti seminaarin, jossa

vuodenaikoina vaihtelevan asukasmäärän vuoksi.

sidosryhmiemme

ihmiset yhteen ja innostavaa keskustelua jatkettiin

kanssa

pohtimaan

haasteista ja mahdollisuuksista, joita kunnat kohtaavat eri

esiteltiin hankkeessa tehdyn, Helsinki-Tallinna-tutkimuksen
tuloksia. ”Twin City Helsinki-Tallinn: Bigger, Smarter and

Monipaikkaisuuden

tutkija Tamás Lahdelma esitteli tutkimustaan, joka käsitteli

asiantuntijahaastatteluita

suomalaisyritysten motiiveja investoida Viroon.

näkökulmien huomioon ottamista.

Hankkeen

PAIKALLISET YHTEYSTIEDOT

paikallinen

Työpajaan

keskustelemaan

siitä,

työpaja

kutsuttiin

mihin

eri

järjestettiin

sidosryhmiä

suuntaan

maailma

maaseutu-kaupunki -vuorovaikutukseen Uudellamaalla.

Video

käsittelee

monipaikkaisuuden

täydentääksemme

eri

Luonnonvarakeskus (Luke)

sai Living Lab:issä toteuttamamme video kaupunkiyhteistyön

tuttuun

teemme

Tutkimusprofessori

näkökulmista. Keskustelu oli vilkasta ja erityisesti kiitosta
ja

lisäksi

Hilkka Vihinen

Aihetta lähestyttiin monipaikkaisen asumisen ja työnteon

synergioista

ja

Helsinki Living Labin yhteystiedot

on muuttumassa ja miten se tulee vaikuttamaan

maaseudun

vuonna,

jatkuu

Closer than Ever?” -seminaari keräsi hyvin yleisöä ja

toinen

tänäkin

analysointi

tapaan

lokakuussa.

tulevaa.

hilkka.vihinen@luke.fi

haasteista:

09 532 6633

merkityksiä

www.luke.fi

kaupunki-maaseutu -vuorovaikutuksen näkökulmasta
Uudellamaalla.

ROBUST-hankkeen eteneminen

Kahdeksas Informed Cities Forum järjestetään 2-3
huhtikuuta 2020. Lisätietoja: Informed Cities website.

Tilaisuuksia osallistua hankkeen toimintaan
Living Labin alueelliset
fokus-ryhmät

2017

2018

Hankkeen
aloituskokous
Edessä (NL)

Hankekokous 2
Lissabonissa (PT)

Sidosryhmien
työpaja
Brysselissä (BE)

Living Labin alueelliset
fokus-ryhmät

2019
Hankekokous 3
Ljubljanassa (SI)

ROBUSTkonferenssi
Luccassa (IT)

Sidosryhmien
työpaja
Brysselissä (BE)

2020
Hankekokous 4
Helsingissä (FI)

Hankekokous 5
Riika / Tukums (LV)

2021
Hankekokous 6
Grazissa (AU)

Hankkeen
loppukokous
Valenciassa (ES)

Lisää tietoa ROBUST-hankkeesta
ROBUST Project Coordinator
Prof.dr.ir. JSC (Han) Wiskerke
Professor and Chair of Rural Sociology
Wageningen University
info@rural-urban.eu

To learn more about the ROBUST project and to get the latest information about cutting-edge
research on rural-urban issues visit www.rural-urban.eu
@RuralUrbanEurope

@RuralUrbanEU
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