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(a) Tavoitteena on hyvä elämä kaupungissa yhden 
planeetan ekologisen jalanjäljen turvin. 
 

(b) Kaupunkisuunnittelua määrittää se 
ihanneyhteiskunta, joka meillä on mielessämme. 
 

(c) Systeemiajattelu on avain monimutkaisen 
todellisuuden ymmärtämiseksi.  
 

(d) Onnistumistamme voidaan arvioida tuleville 
sukupolville jäävien mahdollisuuksien ja 
vapauksien avulla. 

LÄHTÖKOHDAT 



 

 70 % päästöistä syntyy kaupungeissa 
 

 Ympäröiviin olosuhteisiin vaikuttaminen on 
tehokkaampi tie kestävään hyvinvointiin 
kuin ihmisten arvoihin ja asenteisiin 
vaikuttaminen 

Kaupunkisuunnittelu on tehokas 
väline kestävää yhteiskuntaa 
tavoiteltaessa 
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Vahva kestävyysajattelu varmistaa, että 
tulevat sukupolvet voivat olla meistä ylpeitä  

 

Elämän edellytysten turvaaminen: 
hengityskelpoinen ilma ja juomakelpoinen 

vesi; kasvien pölytykset ja maaperän 
hedelmällisyys; ilmaston vakaus ja maa-
alueiden asuinkelpoisuus; luonnonvarat 

Arvokas elämä, ihmisoikeudet 

Vakaa talous 



Mikä saa jälkiteollisen aikakauden 
ihmisen kukoistamaan (kun 
perustarpeet on jo tyydytetty)? 

 

 Osallisuuden kokeminen? 
 Vaikuttamismahdollisuudet? 
 Itsensä toteuttaminen? 
 Arvokkuuden kokeminen? 

 



Teollinen 
yhteiskunta 

Informaatio-
yhteiskunta 

Tietoisuus-
yhteiskunta 

Materialistiset 
arvot 

Postmaterialistiset 
arvot 
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Hyvinvointikäsitys 

 

materiaalinen, 
kulutuskeskeinen 

 

henkinen, 
ihmissuhdekeskeinen 

 
Talouden 
toimintaperiaate 
 

 

kilpailu,  
omistajien voittojen 
maksimointi 

 

yhteistoiminta, 
yhteiskunnallisten 
epäkohtien poistaminen 

 
Luonnonvarat 

 

jätteitä syntyy 
valtavasti 

 

Kaikki kiertää: jätteet ovat 
osoitus virheellisestä 
tuote- tai 
palvelusuunnittelusta 
 

 
Energia 

 

fossiiliset 
energianlähteet 
 

 

puhdas energia 

Kulttuurinmuutoksen seurauksia 
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PERIAATE TOTEUTUSTAPA 

Ihmiset (a) Ihmistenvälisyys  
(b) Tasavertaisuus 
(c) Suvaitsevaisuus 
(d) Osallisuus 
(e) Luovuus ja virikkeellisyys 
(f) Itsensä toteuttaminen 

Helposti saavutettavat kohtaamisareenat  
- asukaspuistot 
- kulttuurihistoriallisesti merkittävät paikat 
- kirjastot 
- yhteisölliset liikuntamahdollisuudet 
- asukkaiden luomat muuttuvat tilat ja paikat 
Alueeseen integroituva taide 
Omistus-, vuokra- ja palveluasumista samalla alueella 

Rakennukset (a) Energia- ja resurssitehokkuus 
(b) Omavaraisuus 
(c) Esteettömyys 
(d) Osallistava suunnittelu 

Nollaenergia- ja plusenergiarakentaminen, 
LEED-ND standardi, 
Ilmaisenergian hyödyntäminen (kaavoitus), 
Puurakentaminen 

Energia Nollatoleranssi fossiiliselle energialle Rakennuksilla ja alueella omaa energiatuotantoa 

Jätteet Nollatoleranssi kaatopaikkajätteelle Jätteen synnyn ennaltaehkäisy alueen prioriteetiksi, 
Syntyvä jäte kiertoon 

Palvelut (a) Paikallisuus 
(b) Pienyrittäjyys 
(c) Monitoimijuus 
(d) Verkkoasiointi 

Elinkeinoelämä: Kivijalkayritykset, 
osuuskuntatoiminta, maatilapuodit 
Julkinen sektori: Monipalvelupisteet, terveyskioskit 
Koulutus: Peruskoulut ja päiväkodit lähietäisyydellä 

Liikkuminen (a) Miljöö, joka houkuttelee ei-
moottoroituun liikkumiseen  

(b) Palvelujen monitapainen 
saavutettavuus 

Palvelut helposti saavutettavissa kävellen ja 
pyöräillen; tyydyttävästi moottoriajoneuvoilla. 
Verkkoasiointimahdollisuudet. 

Viheralueet Luonnon integroituminen 
rakennettuun ympäristöön 

parkkipaikoista viheralueita, kaupunkipuutarhat, 
kävelyetäisyydellä sijaitsevat puistoalueet 
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