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• San Diegon keskushierarkia esimerkkinä
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Smart growthin käsitteestä

• Olennainen pyrkimys on vastustaa yhdyskuntarakenteen
hajaantumisen kielteisiä vaikutuksia ja tarjota vaihtoehtoja
tulevalle kasvulle (Lee & Leigh 2005)

• Suuntaus alkoi 1990-luvulla (Marylandin osavaltio
ensimmäisenä) ja kattaa sekä Yhdysvallat että Kanadan

• ”Amerikkalainen versio” kestävän kehityksen käsitteestä –
paikallisagenda 21:n tavoin pyrkii sovittamaan yhdyskunnan
eheyden, talouden ja ympäristönsuojelun tavoitteet (Krueger & Gibbs
2008)

• Jossain määrin väljä käsite, jota voi tulkita monin tavoin
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Smart growth ajallisesti jäsennettynä

Kasvun ohjauksen viimeisimpänä vaiheena:
• Era of growth controls ca. 1950 – 1975
• Era of comprehensive planning ca. 1975 – 2000
• Era of smart growth, after 1999 (Chapin, 2012)

Siirtymänä paikallisemmalle tasolle, markkinalähtöisemmäksi:
• Growth management as a topic of debate since the 1920s; the

command and control regulatory model during the 1960s
• Under the Ronald Reagan era: growth control => growth

management,
• The 2nd wave of growth management: a broader strategy of

limiting the power of the government (Krueger & Gibbs 2008)
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Smart growthin käsite
– ”suunnittelijan kolmio”
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(Kuvio on peräisin jo
vuodelta 1996, jolloin
smart growth oli vasta
orastava suuntaus)



Smart growthin kymmenen periaatetta
1. Toimintojen sekoittaminen
2. Tiiviin rakentamisen hyödyntäminen
3. Vaihtoehtoisten asumismuotojen mahdollistaminen
4. Jalankulun suosiminen asuinalueilla
5. Omaleimaisten, houkuttelevien asuinalueiden ja selkeän paikan

tunnun suosiminen
6. Avoimen tilan, viljelysmaan, luonnonkauneuden ja herkkien

ympäristöjen säilyttäminen
7. Rakentamisen kehittäminen ja suuntaaminen olemassa oleville

asuinalueille
8. Vaihtoehtoisten liikkumismuotojen tarjoaminen
9. Kehittämispäätösten ennakoitavuus, tasapuolisuus ja

kustannustehokkuus
10. Asuinalueen ja hankkeen yhteinen päätöksenteko kehittämisessä

(The Smart Growth Network)
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Smart growth on käytännössä
sulautunut nk. new urbanismiin
SMART GROWTH:
• Vaikutteita ympäristönsuojeli-

joilta ja maankäytön suunnit-
telijoilta (policy planners)

• Sai alkunsa Yhdysvalloissa
osavaltiotasolla (aluesuunnit-
telussa)

• Taustalla land preservation
movement ja aiempi kasvun
ohjauksen politiikka

NEW URBANISM:
• Vaikutteita arkkitehdeilta ja

rakennetun ympäristön
suunnittelijoilta (physical
planners)

• Kattaa useita perinteisiä
asumalähiö-/asuinalue-
konsepteja

• Vaikutteita mm. Jane
Jacobsin kirjoituksista, joissa
esitettiin toimintojen
sekoittamista, jalankulkua
suosimista ym. piirteitä.
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New urbanismin periaatteita
The Charter of the New Urbanism (1999).
Kolmitasoinen jäsentely, jonka kukin taso käsittää yhdeksän
periaatetta, ”to guide public policy, development practice, urban
planning, and design”:
1. alue
2. asuinalue
3. kortteli ja katu
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”Urban village” ja TOD

New urbanism on konservatiivinen ja osin kaupallinenkin suuntaus,
joka korostaa yhdyskunnan sisäistä rakennetta.
=> Urban village on tärkeä käsite.

Transit-oriented development, TOD: julkiseen liikenteeseen
tukeutuva kehittäminen. Kaksi perustyyppiä:
• transit village: liikenteen solmukohdan (aseman tms.) ympärille

rakentuva tiivis toiminnoiltaan sekoittunut yhdyskunta
• urban village: nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen liitetty tai

erilleen sijoitettu sosiaalisesti tasapainoinen yhdyskunta
(kävelyetäisyydet, sekoitetut toiminnot, erilaisia asumismuotoja,
ikäryhmiä, sosiaaliryhmiä…)
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Smart growthin saamaa kritiikkiä

• Ekologisesti ”vaaleanvihreää”, markkinoiden ehdoilla
• Kestävyys muodostuu rakentajien, ympäristötahojen ja

viranomaisten vaatimusten kompromissina
• Kompromissit kohdistuvat sinne missä aita on matalin.
• Kestävyyden toteutumista ei seurata pitkäjänteisesti
• New urbanismin sosiaalista ohjelmaa on kritisoitu.
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Smart growthin soveltaminen
San Diegon suunnittelussa
• Alueellisella tasolla SANDAG

(San Diego Association of Governments) *
• yleissuunnitelma = Regional Comprehensive Plan, 2004
• smart growth opportunity areas – alueet joita kannattaa kehittää

• San Diegon kaupunki
• yleiskaava (General Plan), “City of Villages” -strategia

* Kaliforniassa seutusuunnittelua tehdään kahdesta lähtökohdasta, joko
alueellisen piirin (regional planning district) tai itsenäisen, osapuolten välisellä
sopimuksella (joint powers agreement) perustetun suunnitteluelimen toimesta.
San Diegon metropolialueella sovelletaan jälkimmäistä mallia.

27.5.2014
11



San Diegon seutukaavan
keskusluokitus
• Metropolitan center (San Diegon piirikunnassa San Diegon

keskusta)
• Urban center, joka tarkoittaa pienempää kaupunginosakeskusta
• Town center, vielä pienempi keskittymä, esimerkiksi

pikaraitiotien pysäkin ympäristö
• Community center, jollainen saattaa sijaita esimerkiksi

kaupunginosan paikalliskeskittymänä
• Transit corridor eli julkisen liikenteen käytävä, jonka runkona voi

olla esimerkiksi merkittävä katu
• Special use center, esimerkiksi yliopiston kampus
• Rural community eli maaseututaajama.
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Reproduced by courtesy of the San Diego
Association of Governments (SANDAG).



Smart growth / new urbanism:
mitä voisimme oppia?
1. Systemaattinen seudullinen lähestymistapa

• keskusten käsitteellinen hierarkia
• liikenteen ja maankäytön sovittaminen tärkeää
• soveltuu sekä täydentämiseen että uudisalueille

2. Keskusten sisäisen rakenteen tarkastelu
• paikkojen ”kyläpotentiaalin” analysointi (San Diegossa)
• yksilöllinen kehittäminen, vahvuuksien hakeminen
• kaupunkiympäristön kvaliteettien korostaminen

3. Konkreettisuus, soveltamisen tarttumapinnat
• käsitteisiin on helppo tarttua, havainnollisuus
• tarjoutuu paljon lähtökohtia eri osapuolille => yhteistyö
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Pääkaupunkiseutu smart growth -
tyyppisen lähestymistavan
mahdollisena kohteena?
Olennaista ylittää kuntarajat: kuntauudistus,
maankäytön periaatteiden kehittäminen.
Esimerkiksi Helsinki – Espoo – Vantaa, erilaiset
rakenteet, kuntarajojen hankaluus?
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Sisempi kaupunkialue
Ulompi kaupunkialue
Kaupungin kehysalue
Maaseudun paikalliskeskukset
Kaupungin läheinen maaseutu
Ydinmaaseutu
Harvaan asuttu maaseutu

Suomen ympäristö-
keskuksen kaupunki–

maaseutu-luokitus
sisältää seitsemän

luokkaa ja on riippumaton
kuntien ja poliittisen

päätöksenteon rajoista.
(Lähde: SYKE 2013)


