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Kaupungin ja maaseudun
vuorovaikutuksen parempi
hallinta – miksi se on tärkeää?
Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus liittyy suoraan ihmisten
arkeen ja heidän käsityksiinsä elämänlaadusta! Nämä yhteydet
ovat erityisen tärkeitä:
1. asumispreferenssien
2. liikkumisen ja saavutettavuuden sekä
3. palveluiden järjestämisen osalta.
Näiden tekijöiden huomioiminen ja järjestäminen sekä kaupunkialueilla että seudullisella tasolla vaikuttavat merkittävästi ihmisten tyytyväisyyteen ja heidän asuin- ja työpaikkavalintoihinsa. Jos kaupunkiseutu
ei pysty tarjoamaan monipuolisia asuinympäristöjä, jotka kestävällä
tavalla vastaavat eri ihmisten odotuksiin ja elämäntyyleihin, se tuskin
voi kutsua itseään houkuttelevaksi tai kilpailukykyiseksi paikaksi asua ja
työskennellä!

NEW BRIDGES
Strengthening of Quality of Life through
Improved Management of Urban Rural
Interaction

Kukin kaupunkiseutu ja sen kehitys ovat riippuvaisia kaupunki- ja maaseutualueista sekä vuorovaikutuksesta näiden eri alueiden välillä. Vuorovaikutus ja liikkuminen kaupungin ja maaseudun välillä rajoittuvat
harvoin kuntarajoihin, vaan ulottuvat laajemmalle kaupunkiseudulle.
Lisäksi kaupungin ja maaseudun sekä niiden välisen vuorovaikutuksen määritelmät ja käsitykset vaihtelevat paljon Itämeren alueella eri ihmisten, maiden sekä suunnittelu- ja päätöksentekokulttuurien
välillä. Riippumatta asuinyhteisön koosta tai hallinnollisesta rakenteesta, yksi asia yhdistää kaupungin
ja maaseudun vuorovaikutusta Itämeren alueella:
Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen parempi hallinta mahdollistaa kaupunkien ja seutujen houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantamisen!
Miten tämä toteutetaan?

NEW BRIDGES -hankkeen, johon osallistuu 12 partneria 8 maasta, tavoitteena on:
• parantaa kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen hallintaa
• ottaa käyttöön elämänlaatu – käsite kaupungin ja maaseudun suunnittelussa
• arvioida uusia mahdollisuuksia kestävämpään kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen
hankkeessa mukana olevilla Itämeren alueen esimerkkiseuduilla
• kehittää ja kokeilla hallintamallia, joka vastaa Itämeren alueella asuvien ihmisten tarpeita, arvoja ja
elämäntyylejä nykyistä paremmin
• sisällyttää yksilöiden ja eri sidosryhmien näkökulmia seutusuunnitteluun
• rakentaa uusia kumppanuuksia kaupungin ja maaseudun välille
• edistää kaupunkiseutujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä

NEW BRIDGES -partnerit saavuttavat nämä tavoitteet yhdistämällä yksilön näkökulman
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen
parempi hallinta edellyttää järjestelmällistä osallistamista; toisin sanoen suunnitteluun ja
päätöksentekoon on saatava mukaan kyseisellä alueella asuvat ja työskentelevät.
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Tuotokset
• käsikirja elämänlaadun käsitteestä, sisältäen
» asumispreferenssit
» palveluiden järjestäminen
» liikkuminen ja saavutettavuus
• partnerialueiden kaupungin ja maaseudun
vuorovaikutuksen hallintasuunnitelmat
• politiikka- ja käytäntösuositukset
• partnerien pilottihankkeet
• uusia suunnittelutyökaluja ja malleja kaupungin
ja maaseudun vuorovaikutuksen parempaan
hallintaan

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan eri sosiaalisten ryhmien (esim. perheiden,
yrittäjien, eläkeläisten) ja muiden sidosryhmien (esim. elinkeinoelämän järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, liikennöitsijöiden) preferenssit ja niitä verrataan olemassa oleviin ohjelmiin ja
käytäntöihin. Tulosten pohjalta määritellään partnerikaupunkiseuduilla toteutettavat pilottihankkeet.
Projektin toisessa vaiheessa pilottihankkeiden valmistelua jatketaan hyödyntämällä yleiskaavoja, käymällä neuvotteluja sidosryhmien kanssa ja järjestämällä työpajoja.
Projektin kolmannessa vaiheessa pilottihankkeet toteutetaan partnerikaupunkiseuduilla. Kukin
partneri laatii myös suunnitelman kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen hallinnan parantamiseksi kaupunkiseudullaan.
Lopuksi koko projektikonsortio tuottaa yhdessä politiikkasuositukset paikalliselle ja valtakunnalliselle tasoille Itämeren ja EU:n alueella.

Strengthening of Quality of Life through
Improved Management of Urban Rural Interaction

Ota yhteyttä meihin
UBC Environment and Sustainable Development Secretariat (UBC EnvCom, Lead Partner)
Sakari Saarinen, Project Coordinator
Eija Eloranta, Communication coordinator
Mobile: +358 44 907 5994
Mobile: +358 44 907 5993
sakari.saarinen(at)ubc.net
eija.eloranta(at)ubc.net
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Union of the Baltic Cities (UBC) (FI)
Nordregio (SE)
ECAT-Lithuania (LT)
Regional Council of Southwest Finland (FI)
City of Turku (FI)
Freie und Hansestadt Hamburg (DE)
Region of Lower Silesia (PO)
Municipality of Kaunas district (LT)
Zemgale Planning region (LV)
City of Örebro (SE)
Hiiumaa County Government (EE)
Triangle region (DK)

•
•
•
•
•

Finnish Ministry of Environment
Latvian Ministry of Environment
Estonian Ministry of Economic Aﬀairs and Communication
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Baltic Sea States Sub-regional cooperation (BSSSC)
SOG Baltic 21
City of Salo (Southwest Finland)
Urban Studies Network – Centre for Urban and Regional
Studies and Department of Architechture
Helsinki University of Technology
Hafencity Universität -Hamburg Germany
Ludwigslust County Germany
German Federal Oﬃce for Building and Regional planning
Kärdla Town Municipality, Hiiumaa Cooperation Network

Hankkeen kokonaisbudjetti on 2, 8 MEUR. Hanke kestää helmikuusta 2009 tammikuuhun 2012.
Tiedote on Euroopan Unionin (Europan aluekehitysrahaston), Suomen ympäristöministeriön ja partnerikaupunkien/seutujen osarahoittama. UBC:n
ympäristösihteeristö on yksin vastuussa tiedotteen sisällöstä eikä sitä voi missään tapauksessa pitää Euroopan Unionin kantana asiassa.

Valokuvat: Lower Silesia, Nordregio, Turun kaupunki, UBC EnvCom.
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