
 

   

 RELOCAL on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimusta ja innovointia 

rahoittavalta Horisontti 2020 -ohjelmalta avustussopimuksen nro 727097 

mukaisesti. 

 

            Syksy 2019 – Uutiskirje IV  @h2020relocal       

www.relocal.eu 
Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development 

Tervetuloa lukemaan neljättä RELOCAL-uutislehteä 

RELOCAL-hankkeella on alhaalta ylöspäin suuntautuva näkökulma aluekehittämisen monitasoisessa 

rakenteessa. RELOCALin tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, miten alueet ja yhteisöt voivat vahvistaa 

osallistumistaan eurooppalaisen koheesiopolitiikan suunnitteluun, toteuttamiseen ja hyväksikäyttöön. 

Epätasa-arvoinen kehitys alueiden välillä on Euroopassa viime vuosikymmenien aikana paremminkin 

kiihtynyt kuin kaventunut. Tässä yhteydessä RELOCALin perusolettamuksena on, että paikallisten 

lähtökohtien ja yhteisöjen panosten perusteella voidaan edistää alueellista oikeudenmukaisuutta ja 

paikallislähtöisiä toimintamahdollisuuksia. 

 

Tutkimuksessa on tehty 33 tapaustutkimusta, jotka edustavat erilaisia kehityshaasteita alueellisen 

oikeudenmukaisuuden toteutumisessa. Eri maiden kokemuksia ja käytäntöjä vertailevan tutkimuksen 

tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat paikkaperustaisten strategioiden vaikutukseen 

tasapainoisen ja kestävän kehityksen saavuttamisessa. Tämän lisäksi hankkeessa rakennetaan 

paikallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa moniulotteista ja moniarvoista keskustelua 

paikkaperustaisten strategioiden tulevaisuudesta ja kehityksestä. Tapaustutkimukset edustavat erilaisia 

joko EU:n tai kansallisen/paikallisen tason rahoittamia kehittämistoimenpiteitä ja -politiikoita.   

 

RELOCAL-hankkeen 33 tapaustutkimusta esitellään tässä yhteydessä. Yksityiskohtaiset 

tapaustutkimusraportit sekä lisä tietoja niin hankkeesta kuin tapaustutkimuksista saa napsauttamalla 

linkkiä https://relocal.eu/all-cases/. 

 

https://relocal.eu/all-cases/
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Alueellinen oikeudenmukaisuus ja kaupungin ja maaseudun tiiviimpi vuorovaikutus 

Northumberland Uplandsin paikallinen 

toimintaryhmä 

Northumberland – Iso-Britannia 

 
Tapaustutkimus on vapaaehtoisten johtama ja 

toteuttama LEADER-lähestymistavan mukainen 

maaseudun kehittämistoimenpide. Siinä on 

painopisteenä kehitysrahoituksen jakaminen 

harvaan asutulle ylämaa-alueelle rakenteellisten 

kehittämishaasteiden helpottamiseksi. 
 

 

Älykäs maaseutu 

Ostwestfalen-Lippe – Saksa  

 
Kehittämistoimenpiteen tavoitteena on vastata 

väestömuutoksen haasteisiin edistämällä 

digitaalista muutosta maaseudulla. Siinä tarjotaan 

multimediainfrastruktuuria kyliin, koulutetaan 

paikallista väestöä käyttämään digitaalisia 

tekniikoita ja kehitetään uusia kansalaistoiminnan 

muotoja. 
 

 

Paikallinen yhdistys Mara-Natur 

Maramuresin maakunta – Romania 

 
Paikallinen LEADER-toimintaryhmä toteuttaa 

laajoja elinkeinojen ja yhteisöjen 

kehittämishankkeita entisellä kaivosseudulla 

Espanjassa. Sidosryhmät arvostavat yhdistyksen 

kehittämistoimintaa, mutta ovat myös sitä mieltä, 

että maassa on tarve laajemmalle hallinnolliselle 

uudistukselle. 

 

 
 

Maaseudun julkiset tilat  

Domachowo, Potarzyce ja Stara Krobi – Puola  

 
Kolmea puolalaista kylää koskeva tapaustutkimus, 

jossa huomioidaan kylien saavutukset sosiaalisten 

siteiden luomisessa ja uusien hankkeiden 

kehittämisessä. Keskeisessä asemassa on myös 

paikallisten yhteyksien muodostaminen aiemmin 

erillään olleiden alueiden ja sektorien välille.  
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Goottikylä 

Masłomęcz – Puola  

 
Ainutlaatuinen esimerkki yhteisöstä, joka on 

määritellyt uudelleen identiteettinsä ja vahvan 

paikkakiintymyksensä välisen yhteyden.  

Toiminnan perusteella on saavutettu kaivattua 

taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kasvua. 
 

 

Balatonin ylämaan paikallinen 

toimintaryhmä 

Balatonin ylämaa – Unkari  

 
LEADER-ohjelman toteutusta Balatonin ylämaalla 

tarkastellaan siltä osin, miten siinä on onnistuttu 

kehitystoimenpiteissä, henkilöstöresurssien 

tehokkaassa käytössä ja alueellisen epätasa-arvon 

torjumisessa.  

Tuottajaorganisaatio 

Szentes – Unkari  

 

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan sitä, voiko EU:n 

yhteisen maatalouspolitiikan tukema 

yhteistoiminnallisen organisaation muoto estää 

maaseudun köyhtymistä puolustamalla 

pienviljelijöiden etuja. 

 

Yhteisöjen vahvistaminen  

Isle of Lewis, Ulko-Hebridit – Iso-Britannia  

 
Analyysi siitä, miten Skotlannin hallituksen 

kehitysviraston prioriteettialueiden mukaiset  

paikkalähtöiset interventiot ovat torjuneet 

alueellista epätasa-arvoa Lewisin saarella, joka 

kuuluu Skotlannin länsirannikolla sijaitseviin Ulko-

Hebridien saaristoon.  
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Alueellinen oikeudenmukaisuus ja alueelliset talouden kehittämisstrategiat 

 

Monistrol 2020 -strategiasuunnitelma  

Monistrol de Monserrat – Espanja  

 
Monistrol de Monserratia tarkastellaan esimerkkinä 

kaupungista, joka on onnistunut uudelleen 

määrittelemään olemassa olevia sosiaalisia resursseja ja 

luonnonvaroja sekä samalla vaalinut positiivista 

paikallista näkökulmaa.  

 

 

Euralens – paikallinen hanke Pas-de-Calais’n 

kaivosseudun uudelleenkehittämiseksi 

Pas-de-Calais – Ranska 

 

Yhteiskunnan eri sektorien yhteistyönä tämä entinen 

kaivosseutu Ranskassa aikoo aktivoida paikallista 

bottom up -kehitystä ja luoda innovatiivisen 

lähestymistavan paikallisen kehittämispolitiikan 

hallintaan. 

 

Lieksan kaupungin strategia 2030  

Lieksa – Suomi  

 
Syrjäinen suomalainen maaseutukaupunki Lieksa 

kamppailee ongelmien kanssa, jotka liittyvät jatkuvaan 

väestön vähenemiseen, syrjäiseen sijaintiin (heikkoon 

saavutettavuuteen) niin alueellisessa kuin kansallisessa 

kontekstissa sekä taloudellisten resurssien 

hupenemiseen. Tässä tapaustutkimuksessa selvitetään, 

millä keinoin Lieksan kaupungin johto on 

perinpohjaisesti muuttamassa lähestymistapaansa 

paikallishallinnon prosesseihin/käytäntöihin kaupungin 

sosioekonomisen elinvoimaisuuden turvaamiseksi (tätä 

ilmentää Lieksan kaupungin strategia 2030). 

 

 

Erityiskehitysohjelma  

Länsi-Makedonia – Kreikka 

 
Tässä tutkimuksessa analysoidaan ympäristö- ja 

talouspaineiden alla olevan hiili-intensiivisen alueen 

pyrkimystä kehittää vaihtoehtoinen kehitysväylä.  
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Alexander-innovaatiovyöhyke 

Thessaloniki – Kreikka 

 
Alexander-innovaatiovyöhyke pyrkii edistämään 

alueellista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla uusia 

mahdollisuuksia tutkimus- ja yrittäjäyhteisöjen 

vuorovaikutukseen. Tämä tapahtuu edistämällä 

tutkimusta, innovaatiota ja teknologiaa sekä 

soveltamalla ”top-down”- ja ”bottom-up” -käytäntöjä. 

 

 

Yhteistyöekosysteemi 

Karditsa – Kreikka 

 
Lieventääkseen alueen alueellista, taloudellista ja 

sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta paikallinen 

kehittämisvirasto kehitti paikallisten sidosryhmien 

kanssa mekanismin, joka tukee sosiaalisen talouden ja 

solidaarisuustalouden kollektiivisen toiminnan 

verkoston luomista bottom up -menetelmien ja 

osallistavan kehittämisen edistämiseksi. 

 

 

Ihmisten aiheuttamien maanjäristysten 

vaikutusten kohtaaminen 

Koillis-Groningen – Alankomaat  

 
Tässä tapaustutkimusraportissa analysoidaan alueellista 

oikeudenmukaisuutta, joka liittyy Groningenin alueen 

koillisosassa säännöllisesti esiintyviin maanjäristyksiin. 

Nämä maanjäristykset ovat ihmisen aiheuttamia ja 

johtuvat maakaasun talteenotosta alueella. 

 

Pata Cluj -projekti 

Cluj-Napoca – Romania  

 

Tämä projekti kohdistui Cluj-Napocan kaatopaikan 

lähellä olevaan Pata Râtin huono-osaiseen alueeseen 

tarkoituksena valmistella alueella olevien yhteisöjen 

sosiaalista aseman parantamista. Projektin välitön 

positiivinen vaikutus oli, että 10 % perheistä sijoitettiin 

uudelleen. Projekti ei kuitenkaan tuonut muutosta 

kaupungin politiikkaan, joka koskee Pata Râtia, häätöjä, 

asuntoja tai kaupunkikehitystä. 
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Alueellinen oikeudenmukaisuus ja Euroopan kaupunginosien ajantasaistaminen  

Toinen yritys: nuoriso- ja sosiokulttuurikeskus 

Görlitz – Saksa  

 
Tämä raportti tarkastelee aatteellisen 

nuorisojärjestön vaikutusmahdollisuuksia syrjäisessä 

keskikokoisessa kaupungissa. Nuoriso- ja 

sosiokulttuurikeskuksen perustamisen tarkoituksena 

on aktiivisesti osallistaa nuoria kaupunkikehitykseen 

ja poliittiseen päätöksentekoon. 

 
 

Sosiaalisesti kestävän kehityksen toimikunta 

Tukholmassa 

Tukholma – Ruotsi  

 
Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisesti kestävän 

kehityksen toteuttamista Tukholmassa. Vaikka 

Tukholma on kansainvälisesti kilpailukykyinen 

kaupunki, joka menestyy monilla taloudellisilla 

mittareilla, se kärsii vakavasta ja syvenevästä 

eriytymisestä. 

 

 

Etelä-Rotterdam: Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid 

Rotterdam – Alankomaat  

 

Valtion oppilaitoksia ja paikallisia yrityksiä edustavat 

sidosryhmät kehittivät kotitalouksien alueellisesta 

eriytymisestä aiheutuvan epäoikeudenmukaisuuden 

torjumista varten Nationaal Programma Rotterdam 

Zuid -ohjelman, joka koordinoi jäsentensä toimia. 

 
 

Asunnottomuusprojekti: ”pop up -kylä” 

PLACE/Ladywell 

Lewisham – Iso-Britannia  

 

Vastauksena Lontoon asuntokriisiin PLACE/Ladywellin 

pop up -kylä tarjoaa modulaarisen ja täysin 

siirrettävän asuntorakenteen asunnottomille perheille 

sekä edullista toimistotilaa. Järjestelmä on suunniteltu 

käytettäväksi rakentamista odottavilla tyhjillä tonteilla, 

ja sitä voidaan siirtää neljä–viisi kertaa 60 vuoden 

elinkaarensa aikana. Sillä on monitahoisia 

seuraamuksia alueellisen oikeudenmukaisuuden 

kannalta. 
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Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen hanke 

Kotkan kaupungissa 

Kotka – Suomi 

 
EU-rahoitusta hyödyntäen LEADER-toimenpiteitä 

hallinnoiva organisaatio pyrkii laajentamaan 

rakennerahastovaroin (ESR) yhteisölähtöistä 

paikallista kehittämistä kaupunkiympäristöön. Kahden 

perättäisen projektin tavoitteena on työttömien, 

nuorten ja maahanmuuttajien ja muiden heikossa 

asemassa olevien ryhmien aseman parantaminen. 

 

 

Mălin-Codlea-projekti 

Codlea, Brașovin maakunta – Romania  

 
Accountability of citizens in the field of housing -

nimisen projektin tuloksena 10 prosenttia projektin 

kohteena olleista Mălinin alueen kotitalouksista hyötyi 

osittain laillistamisprosessista, eli he pystyivät 

ostamaan maan, jolla heidän talonsa sijaitsivat. 

Epävirallisen asutusalueen monet oikeudelliset ja 

sosioekonomiset ongelmat jäivät ratkaisematta. 

 

 

Plumbuitan alueen integroitu 

kaupunkirakentamissuunnitelma 

Bukarest – Romania 

  
Tämä projekti on määritelty ”pitkän aikavälin 

aluekehitysstrategiaksi, jonka tavoitteena on 

työmarkkinoiden kasvu ja taloudellinen kasvu”, mutta 

loppujen lopuksi vain kaksi osaa siitä on toteutettu. 

Toinen näistä oli videovalvontajärjestelmä, joka 

vahvisti alueen köyhimpien leimautumista, ja toinen 

edisti tieinfrastruktuurin parantamista. 

 

 

Toimintasuunnitelma elämänlaadun 

edistämiseksi eriytyneessä kaupunginosassa 

Premià de Dalt – Espanja  

 
Katalonian hallituksen hanke pyrki lisäämään Santa 

Maria/Santa Anna-Tión asukkaiden mahdollisuuksia 

sosiaalisten ohjelmien kehityksen avulla ja 

toteuttamaan julkisen tilan parannuksia kattavan 

urbaanin intervention avulla. 

 
 

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/27_RO_Case-2_Malin-Codlea_Final.pdf
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La Minan kaupunginosan muutossuunnitelma  

Sant Adrià de Besòs – Espanja  

 
Tapaustutkimus on yksi Barcelonan köyhimmistä 

yhteisöistä. Siinä seurataan kaupunki- ja 

sosiaalirakenteen elävöittämissuunnitelmaa, jossa 

asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin. 

 
 

 

Give Kids a Chance -ohjelma 

Encs – Unkari  

 
Give Kids a Chance -ohjelma suunniteltiin 

parantamaan lasten ja perheiden elinolosuhteita 

alueella, jolle on tunnusomaista taloudellisesti 

rappeutuvat pienet kylät, valikoiva poismuutto, 

erittäin korkea työttömyys ja alhainen koulutustaso. 

  

Kymmenen vuotta kaupunkialueen 

elvyttämistä köyhässä kaupunginosassa  

György-telep – Unkari  

 
Tapaustutkimuksessa analysoidaan projektia, joka 

etsii pitkän aikavälin ratkaisua alueelliseen ja 

sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen entisessä 

kaivosyhteisössä. Tässä yhteisössä äärimmäisen suuri 

osuus asunnoista on heikkotasoisia, koulutustaso on 

erittäin alhainen ja työttömyysaste on korkea.  
 

 

Alueellinen oikeudenmukaisuus ja älykkäämpi alueellinen hallinta  

 

Digitaalinen Västerbotten  

Västerbottenin maakunta – Ruotsi  

 
Monilla maaseutualueilla Euroopassa kehityssuuntana 

on väestön väheneminen ja heikkenevä talous. 

Tapaustutkimus tarjoaa näkemyksiä siitä, miten 

digitaaliset ratkaisut voivat helpottaa kuntien välistä 

yhteistyötä ja siten vähentää kustannuksia ja jakaa 

osaamista. 
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Eco-Citén rakentaminen: EPA Alzette-Belval  

Pohjois-Lorraine – Ranska  

 
Kun kontekstina on deindustrialisaatio sekä työvoima, 

joka on ohjattu suuntautumaan lähellä sijaitsevaan 

Luxemburgiin, EPA on ainutlaatuinen Ranskan valtion 

johtama virasto, jolla on mahdollisuudet palauttaa 

itselleen suunnitteluvastuu muilta hallinnon tasoilta 

tiettyjen alueiden suunnittelemiseksi. 

 

 

Kallikratis: Pirstoutumisen poistaminen 

aluehallinnossa  

Volos – Kreikka  

 
Tapaustutkimus analysoi uuden Volosin kunnan rajoja 

ja lainkäyttövaltaa merkittävästi laajentaneen 

Kallikratis-uudistuksen vaikutuksia alueelliseen 

oikeudenmukaisuuteen Keskeisenä seikkana on, miten 

uudistus on auttanut kaupunkia käsittelemään 

paremmin kohtaamiaan haasteita ja tarjoamaan 

parempia palveluita asukkailleen. 

 

 

Kuntayhdistys koordinoidun paikallisen 

kehittämisen puolesta 

Eix de la Riera de Caldes – Espanja  

 
Kun taloudellisten ja teollisten toimien laajamittaisen 

keskittämisen ajanjakso oli päättynyt alueelle 

perustettiin Eix de la Riera de Caldesin kuntayhdistys, 

jonka tavoitteena on parempien ja yhtenäisempien 

palvelujen tarjoaminen paikallisille asukkaille. 

Tahattomasti syntyi työkalu neuvottelukyvyn 

parantamiseksi korkeampien hallintotasojen kanssa. 

 

Osallistava budjetti 

Łodź – Puola  

 
Tapaustutkimuksessa Łodź tarjoaa esimerkin 

osallistavasta budjetoinnista käyttämällä sitä työkaluna 

Łódź 2020+ -kehitysstrategian toteuttamiseen 

paikallisvetoisissa projekteissa. Ne keskittyvät henkisen 

pääoman, paikallisen tietoisuuden ja alueellisen 

muutoksen rakentamiseen. 
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Communal Service -osuuskunta  
Brzenziny – Puola  

 
Osuuskunta on esimerkki paikallisten resurssien 

elävöittämisestä laajassa merkityksessä. Prosessi 

yhdistää teknisiä toimintoja (kunnostus, modernisointi 

ja uudelleenarvottaminen) sosiaalisiin ja taloudellisiin 

toimintoihin. 

 

Mielipiteesi on mekitsee! Osallistu seuraavaksi asiantuntijoiden verkkokyselyyn   

 

Kutsumme sinut vastaamaan asiantuntijakyselyymme alueellisen oikeudenmukaisuuden 

rakentamistyökaluista tapaustutkimusanalyysiemme perusteella. Tämä ei vie enempää kuin 5 minuuttia. 

Lisäksi saat palauteraportin, jossa on tulokset ja osallistujien mielipiteet. Kyselyn yksittäiset vastaukset 

pidetään tietenkin nimettöminä. 

 

RELOCAL-hankkeen vuoden 2019 toimintoja  

 

October 2019, Imajine & RELOCAL workshop (COMING NEXT) on “Spatial disparities in Europe: from 

regions to localities to individuals”. 

October 2019, RELOCAL Half Day Session at DG Regio’s Open Days (COMING NEXT) under the title of 

“Shrinking Rural Areas and Spatial Justice” in collaboration with INTERREG ESPON ESCAPE project. 

July 2019, RELOCAL Special Sessions at Venice AESOP Congress on “The role of the local in improving 

cohesion and spatial justice”. 

March 2019, RELOCAL Conference in Lodz, involving researchers from H2020 projects COHESIFY, 

IMAJINE and PERCEIVE on regional justice and EU cohesion policy. Discussion of concerns on the reform 

of the Cohesion Policy to address spatially divergent trends of social-economic development across 

Europe.  

 

News briefs 

 

- “Le Parlement Intempestif du Label Euralens": Cyril Blondel and the POLAU elaborate on April 4th 2019 the 

staging of a fictive assembly, uniting local actors, labelled initiative holders and institutional actors from 

Pas-de-Calais.  

- “Using the Potentials of Youth Participation in Urban Development!”: ILS researcher Viktoria Kamuf presented 

and discussed results from one RELOCAL case study during a workshop in March 2019. 

-  “Smart Country Side Ostwestfalen-Lippe” Case Study in the national debate. ILS Researcher Sabine Weck 

discussed results of one of RELOCAL case study at German national-level events. 
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- “Beyond the Economic Dimension” – The Social and Environmental Impact of a Producer Organisation: Poster-

pitching session with RELOCAL case study on Szentes in charge with CERS HAS. 

- “Geographies of (in)justice”: Guest lecture series in geography and spatial planning, organised by the 

Institute of Geography and Spatial Planning of the UniLux in partnership with the JSSJ Spatial Justice 

Journal. 

- “RELOCAL project and spatial justice”: Interview to Estelle Evrard, from University of Luxembourg, on the 

Luxembourg socio-cultural Radio100.7.  

 

RELOCALin konsortio  
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