
RURALIZATION –tutkimus- ja innovaatiohanke 
perustuu ajatukseen, että ”ruralisaatiolla” 
voidaan muuttaa maaseutualueiden 
kehityskulkua luomalla uusia mahdollisuuksia, 
joilla kyetään selättämään väestöllinen ja 
taloudellinen heikentyminen. ”Ruralisaation” 
edistämiseksi eri puolilla Eurooppaa tarvitaan 
uusia politiikkakeinoja, joiden tueksi 
RURALIZATION tuottaa tietoa.

Euroopan Unionin Horizon 2020 –ohjelmasta 
rahoitettu RURALIZATION kokoaa yhteen 18 
hankepartneria 12 EU-maasta. Tutkimus-
organisaatioiden lisäksi hankkessa on mukana 
käytännön kentällä toimivia partnereita, 
esimerkiksi Access to Land -verkosto, joka 
tuottaa innovatiivisia ratkaisuja maaseudun 
kehittämiseen.

Toimijoiden monimuotoisuus takaa laajan 
näkemyksen ja taustatiedon kehittämistyön 
perustaksi. RURALIZATION voi luoda uusia 
ratkaisuja ja toimintasuosituksia, joilla 
vastataan eurooppalaisen maaseudun 
kehityshaasteisiin.

RURALIZATION
H2020-HANKE

Maaseutuasumisen, maatilayrittämisen ja
maaseudun työpaikkojen avautuminen

uusille sukupolville

www.ruralization.eu



Maaseudusta saatava houkuttelevampi vaihtoehto
monipuolistamalla taloudellista toimeliaisuutta,
kehittämällä elintasoa ja toivottamalla kasvava
joukko ihmisiä, erityisesti nuoria, tervetulleeksi
elämään ja työskentelemään maaseudulle.

Tuotokset

maallemuuton kysymyksiin
maatilatalouden sukupolvenvaihdokseen
maankäytön kysymyksiin

RURALIZATION pyrkii myötävaikuttamaan uudenlaisen
maaseudun kehittämiseen, maaseudun, joka tarjoaa
uusille sukupolville jännittäviä mahdollisuuksia heidän
unelmiensa toteutumiseksi. RURALIZATION keskittyy
erityisesti:

Miksi RURALIZATION?
Maaseutu- ja kaupunkialueet ovat kehittyneet 
epätasa-arvoisesti. Kaupunkialueiden taloudellinen 
kehitys on maaseutua voimakkaampaa. 
Maaseutualueilla on muitakin haasteita, esimerkiksi: 
maanomistus keskittyy, väestö ikääntyy, työvoima 
vähenee, viljelijöiden työn jatkajia on vaikea löytää 
eläköityvien tilalle, maaseutualueiden eristäytyminen, 
pienten maatilojen häviäminen, maiseman ja 
ympäristön taantuminen.

Tavoitteet

Onnistunut ruralisaatio tarkoittaa sitä, että 
maallemuutosta tulee normi eikä poikkeus.

Trendianalyysi ja nuorten 
unelmien kartoitus

Keinot 
maallemuuton ja 

maatilojen 
sukupolvenvaihdos-

ten edistämiseksi

Etsitään lupaavat 
käytännöt

Keinot maan
saatavuuden

vamistamiseksi

Analysoidaan maamarkkinoita 
ja maankäytön ohjauskeinoja 

kaikissa EU-maissa

Hanke tuottaa EU-kontekstissa
esityksiä politiikan

uudistamisvaihtoehdoista uusien
sukupolvien maaseutu-unelmien

toteutumisen edistämiseksi.

Lähestymistapa
Tutkimus- ja

innovaatiokehikko

Mahdollisuuksien 
tunnistaminen, 

ennakointianalyysi

Politiikkakeinojen
muotoilu ja 

toimeenpano

Euroopan kaupunkialueiden väestömäärän arvioidaan lisääntyvän 24,1 
miljoonalla henkilöllä vuoteen 2050 mennessä, jolloin 
kaupunkialueilla asuu vähintään 50 % EU-28 maiden asukkaista
(Eurostat, 2016). Samalla ajanjaksolla syrjäisten maaseutualueiden 
väestön ennustetaan alenenevan 7,9 miljoonalla henkilöllä. 
(ESPON Policy Brief ,2017)

Maaseudun toiminta- ja asuinympäristönä voi sinällään 
aiheuttaa esteitä uusille maatilayrittäjä- ja muun alan 
tulokassukupolville: osalle ihmisistä esimerkiksi 
kaupunkeja heikompi palvelutarjonta ja eristyneisyys 
voi vähentää maaseudun vetovoimaa.

Vuonna 2016 EU-alueen maatalousmaasta 52,6 % oli sellaisten
maatilojen hallinnassa, jotka edustivat vain 3,4 % koko tilajoukosta. 
Pienimpien tilojen, 77,2 % kaikista, viljelyksessä oli vain 11,3 %
alueen maatalousmaasta. Koska EU:n maataloustuki kohdennetaan
lähes kokonaan pinta-alaperusteisesti, suuret maatilat saavat suurimman 
osan EU:n CAP-rahoituksesta. (Eurostat, 2017)

Toimintamalli
RURALIZATION –hankkeen lähtökohtana on ajatus, että 
sukupolvenvaihdoksia on edistettävä, jotta tuleville 
sukupolville saadaan luotua houkuttelevia mahdollisuuksia 
sekä maaseudulla jo asuville että mahdollisille 
maallemuuttajille. Maallemuuttajat ja uudet maatilayrittäjät 
ovat innovaatioiden avaintekijöitä. RURALIZATIONissa 
tunnistetaan innovaatioiden monitahoisuus; ne voivat olla 
teknisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia.

RURALIZATION tunnistaa myös maatalouden tärkeän 
merkityksen modernin maaseudun kehityksessä. Erityistä 
huomiota kiinnitetään maatalousmaan saatavuuden 
ongelmiin sekä viljelijäksi pääsemisen haasteisiin, on kyse 
sitten perinteisistä sukupolvenvaihdoksista tai täysin 
uusista tulokkaista maatilayrittäjiksi.

RURALIZATION pyrkii hahmottamaan maaseudun 
sukupolvenvaihdoksen ajureita ja kehittämään 
päätöksentekijöille työkaluja, strategioita ja 
politiikkakeinoja, joilla sukupolvenvaihdoksia voidaan 
edistää. Tutkijoiden ja käytännön toimijoiden 
verkostoyhteistyöllä saadaan suora yhteys viljelijöihin
ja muihin maaseudun asukkaisiin. Hanke hyödyntää laaja-
alaisen tekijäjoukon asiantuntemusta ja kokemusta 
kootakseen perusteellisen ymmärryksen maaseudun 
haasteista eri puolilla Eurooppaa.

Yli puolet (56 %) EU-alueen maanviljelijöistä on yli 55-
vuotiaita, noin 30 % on eläkeiässä, alle 6% viljelijöistä 
on alle 35-vuotiaita. (Eurostat, 2018)




