New York – kyliä megalopolissa
Yksi merkittävimmistä kaupunkien sisäisten kylien syntymistä
selittävistä tekijöistä on asukkaiden sosioekonominen, kielellinen
tai etninen tausta. Jopa New Yorkin kaltaisten megalopolien
sisäinen rakenne on kylärakenne. Tunnetuimpia ovat eri
kaupunkien China‐townit sekä French ja greenwich Villaget.
Kaupunginosat eivät ole vain osia, vaan niillä on merkittävä
yhteisyyteen perustuva identiteetti.
(http://www.wnyc.org/slideshows2/languagemaps)
Väestöltään heterogeenisen kunnan toimivuus edellyttää taitoa
kohdata eri kulttuureja ja käsitellä moniin kieliryhmiin kuuluvien
yhteisöjen ja yksilöiden asioita. Hallinnon rakenteet, joilla ei ole
riittävän hyviä valmiuksia päätöksentekoon lähellä jonkin ryhmän
arkea, ajautuvat helposti ongelmiin väestön ja päätöksenteon
kesken.

Paikallisuus
Tämän ajatusrakenteen mukaan paikallisia ovat ne asiat, jotka
ovat kokonaisuudessaan hoidettavissa lähimmällä
identiteetiltään yhtenäisellä alueella. Seuraavan, seudullisen
tason muodostaa alue, missä kuntalaisen arkeen liittyvät asiat
tapahtuvat, ja maakunnallisen tason asiat, joihin elinkaaren
aikana vain joissain vaiheissa turvaudutaan. Tätä laajemman
alueen kattavissa palveluissa on syytä korostaa enemmän
asiakkuusroolia kuin jäsenyysasemaa.

Luonnonvarat
Perinteisesti maaseudulla on käytetty enemmän uusiutuvia ja
paikallisia energiavaroja ja raaka‐aineita, kun taas kaupungit
ovat tukeutuneet enemmän tuontienergiaan ja runsaampaan
kivimateriaalien ja öljyperäisten pinnoitteiden käyttöön.
Energian ja elämäntavan kannalta myös vapaa‐ajan asumisen ja
varsinaisen asumisen ja niihin liittyvän liikkumisen suhde
muuttuu

Alueilla on merkittävä asema ruoan, kuitujen ja energian
tuotannon lisäksi ihmisten viihtymisen ja vapaa‐ajan vieton
kannalta.
Kunnan kannalta on tärkeätä, että maaseudun olosuhteet
ymmärretään ja tiedostetaan niin, että tuotannolliset,
ympäristöön kohdistuvat ja muut yhteiskunnalliset odotukset
voidaan täyttää ilman, että tuottajien ja kuluttajien väliset
jännitteet kasvavat. On tärkeää luoda uudenlaisia kunnan
mekanismeja maa‐ ja metsätalouden, ympäristötavoitteiden ja
erityisesti ilmastonmuutoksen hallintaan.
Mitä paremmin odotuksiin voidaan vastata
markkinamekanismein, sitä helpommin muutos on hallittavissa.
Valtaosa taajamien ulkopuolisesta ympäristöstä on yksityisessä
omistuksessa, joko maa‐ tai metsätalouden piirissä.
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