HYMY-Hyvinvointiympäristön tietopohjan
mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen
kehittäminen verkostohanke 2019-2021
Indikaattorien ja mittarien määrittäminen

Hyvinvointiympäristön
mittaristo (arvopuu)
muodostuu
kokonaistavoitteesta,
pääteemoista, pääteemaa
kuvailevista alateemoista ja
mitattavista tarkemmista
kriteereistä
Hyvinvointiympäristöä
voidaan teemoitella eri tavoin

Se, mihin tarkoitukseen
mittaristoa käytetään ja mikä
on mittaamisen tavoite,
määrittää teemoittelua ja
mittarien valintaa

Tavoitteet ja
pääteemat

Teeman
kuvailu eri
näkökulmista
(alateemat)

Alateeman kriteerit
(muodostavat
moduulin)

Tavoitteet määrittävät
mittareja
Kokonaistavoite= hyvinvoinnin edistäminen
•

Jokainen kohta sisältää arvovalintoja; mitä otetaan
mukaan?

•

Valintoja määrittää:

1) Tavoitteet; mikä asetetaan tavoitteeksi?
2) Kuntien omat painopisteet, haasteet,
paikkatietoaineistot
3) Hyväksi havaitut käytännöt ja tieteellinen tieto mikä
vaikuttaa hyvinvointiin
4) Mittakaavataso

Käsitemalleja pääteemojen luokitteluun

YK: SDG’s; A healthy city is an active city: a
physical activity planning guide

WHO: Global action plan for physical
activity 2018-2030: More active people for
healthier world

Skotlanti: Place
standard tool
https://www.place
standard.scot/

Englanti: Happy City
Index framework
http://www.happycity.org.uk/wpcontent/uploads/2017/08/Understanding-local-needs-forwellbeing-data-JULY-2017.pdf

Happy cities Index jatkoa: Thriving places Index ja
Happiness pulse
http://www.happycity.org.uk/measurement-policy/happiness-pulse/
http://www.happycity.org.uk/measurement-policy/thriving-places-index/

Arcadis
Sustainable
cities index,
linjassa
SDG’s kanssa
https://www.arcadis.com/en/global/ou
r-perspectives/sustainable-cities-index2018/citizen-centric-cities/

AN ECOLOGICAL
APPROACH TO CREATING
ACTIVE LIVING
COMMUNITIES.
Sallis, Cervero, Ascher,
Henderson, Kraft, Kerr.
Annual Reviev Public
Health 2006: 27.

Mallia käytetty:
Laatikainen, Tiina.
Environments for
Healthy and Active
Ageing. Aalto Yliopiston
väitös 2019.

A Conceptual Modeling
Approach to Health-Related
Urban Well-Being.
Szombathely, Albrecht,
Antanaskovic, J.Augustin,
M.Augustin, Bechtel, Bürk,
Fischereit, Grawe,
Hoffmann,, Kaveckis, Krefis,
Oßenbrügge, Scheffran,
Schlünzen. Urban science
2017: 1, 17.

Indicators of Activity-Friendly Communities
An Evidence-Based Consensus Process. Laura K. Brennan Ramirez,
Christine M. Hoehner, Ross C. Brownson, Rebeka Cook, Tracy
Orleans,Marla Hollander, Dianne C. Barker, Philip Bors,
Reid Ewing, Richard Killingsworth, Karen Petersmarck, Thomas
Schmid, William Wilkinson. American Journal of Preventive
Medicines. 2006.

Social cities Index
International Federation for Housing and Planning
2019 IFHP revealed its first results from
applying the Social Cities Index on a selected Danish
municipality.

Benchmarking
Kansainvälisiä ja suomalaisia rakennetun ympäristön
hyvinvointi mittareja ja indeksejä

•
•
•
•
•

Tanska: Urban Life Account
Tanska: Social Cities Index
Englanti: Happy Cities Index
Arcadis consultation: Arcadis Sustainable Cities Index
EU Urban Agenda: Urban Mobility Indicators

• HSY: Low Carbon District-konsepti
• HSY: kestävä liikkuminen ja vähähiiliset asemanseudut
• Helsinki: Viherkerroin

Kööpenhamina ja Urban Life Account
• Taustalla muuttuvat trendit ja preferenssit, joihin kaupungin pitäisi pystyä
vastaamaan ollaakseen kilpailukykyinen.
• Ensimmäinen Urban Life Account monitoroi ‘A Metropolis for People’ visiota.
Myöhemmin ‘Co-create Copenhagen: Vision for 2025’- vision monitorointi, jossa
ympäristötavoitteet näkyivät vahvemmin.
• Sekoitus hyvinvointikertomusta, kaupunkiympäristön ja teknisen sektorin dataa ja
asukaskyselyjen tuloksia. Talous- ja hyvinvointinäkökulma nähdään toinen
toisiaan tukevana.
• Miten kaupunkilaiset käyttävät kaupunkitilaa ja miten kaupunki pystyy
vastaamaan odotuksiin  Ei mitata vain strategioiden onnistumista ja kunnan
edistämistoimia, vaan ihmisten tarpeisiin ja odotuksiin vastaamista (kaupungin
houkuttelevuus, pitovoima)
• Teemat: More urban life for all, More people to walk ja More people to stay
longer
• Tehty vuosina 2010-2013. Vuonna 2015 viimeisen kerran mitattu.

Urban Life Account 2010

Talous, terveys ja hyvinvointi
kulkevat käsi kädessä

Urban Life Account 2011
Pehmeämmät arvot, uusien
alueiden kehittäminen

Urban Life Account 2012
Talousnäkökulma palaa

Urban Life Account 2013
Urban space eri
väestöryhmien näkökulmasta

Urban Life Account 2015
Ihmisen kokoinen mittakaava, uusien alueiden
kehittäminen

More walk:
Urban Life Account 2010; tuloksia joiden mukaan tehtiin toimenpiteet ja tulokset 2015

Stay longer – talous ja hyvinvointi käsi kädessä
Urban Life
Account
2013

More urban life to all
Mittareja:
-Viheralueet
-Kaupat ja kahvilat
-Liikenne
-Turvallisuus (liikenneturvallisuus ja kaupunkitilan koettu turvallisuus sukupuolittain,
yö- ja päiväaikaan)
-Etnisten ryhmien ja kulttuurien sekoittuneisuus
-Asukkaiden kokemus riittävän monipuolisesta kulttuurista asuinalueella
-Omaehtoisen tekemisen, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet
-Kaupunkitilan käyttöä kartoittavat tutkimukset
-Miesten ja naisten liikkumisjakaumat ja määrät kaduilla
-Asumismuotojen sekoittuneisuus
-Omistusmuotojen sekoittuneisuus
-Yritysten monipuolisuus alueella
-Kauppojen monipuolisuus alueella
-Tapahtumien määrä asuinalueittain
-Kävelymatkan etäisyydellä oleva julkinen liikenne
-Hiljaisten paikkojen saavutettavuus
-Melualueet
-Viheralueiden saavutettavuus
-Lasten aktiviteettien saatavuus
-Nuorten aktiviteettien saatavuus
-Ikäihmisten aktiviteettien saatavuus
-Tyytyväisyys ulkona oleviin istumapaikkoihin ja penkkeihin
-Konserttien, toripäivien ja näyttelyjen määrä

More people to walk
Mittareja:
-Liikenne ja liikkuminen (esim. kulkumuotojakaumat)
-Julkisen liikenteen saavutettavuus
-Tyytyväisyys kevyen liikenteen väylien kuntoon
-Tyytyväisyys kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon
-Tyytyväisyys lumen luomiseen kevyen liikenteen väyliltä
-Tyytyväisyys kevyen liikenteen väylien suolaamiseen ja hiekoitukseen
-Tyytyväisyys valaistukseen
-Liikuntapaikat
-Etäisyys leikkipaikkoihin
-Tyytyväisyys leikkipuistoihin
-Leikkipuistojen kävijämäärät puistoittain
-Vierailijoiden tiheys leikkipuistoissa (hlö/tunti/neliömetri)
-Tyytyväisyys pallopelimahdollisuuksiin ja kuntoiluun alueella
-Kävelyn määrä (per asukas/minuuteissa/pv)
-Kävelijöiden turvallisuus liikenteessä
-Kävelijöiden koettu turvallisuus päivällä sekä yöaikaan, myös
sukupuolittain
-Kävelijät sukupuolittain alueilla
-Tyytyväisyys viheralueiden designiin ja niiden tarjoamiin palveluihin
-Vierailukertojen määrä viheralueilla
-Vierailijoiden tiheys viheralueella (hlö/tunti/neliömetri)

More people to stay
longer
Mittareja:
-Asukastiheys
-Kauppojen ja kahviloiden määrä
-Kauppojen ja kahviloiden saavutettavuus
-Kauppojen monipuolisuus
-Tyytyväisyys kahviloihin ja ravintoloihin joissa on ulkona istumisen mahdollisuus
-Penkkien määrä ja terassilupien määrä

-Ulkona oleilu ja viipyminen ostoskaduilla ja aukioilla (ajassa)
-Vierailukertojen määrä ostoskaduilla ja aukioilla
-Suosituimmat paikat kaupungissa
-Kaupunkielämän katselu ja tarkkailutilojen määrä
-Tapahtumien määrä
-Kävelijöiden määrä ostoskaduilla
-Lähivihreän määrä
-Vierailukertojen määrä puistoissa ja lähivihreillä, satamissa ja rannoilla
-Kokemus puhtaudesta ja siisteydestä
-Autojen määrä
-Valaistus ja jalankulkuväylien kunto

-Saanut tarpeeksi tietoa palveluista
-Tyytyväisyys vapaa-ajanvietto ja virkistymismahdollisuuksiin

2013 Urban
life account

• Quality of Life Index 2019 Mid-Year; Kööpenhamina sijalla 16,
Reykjavik 17, Helsinki sijalla 26, melkein samoilla pisteillä Portland,
Tukholma 69, Oslo 78
• https://www.numbeo.com/quality-of-life/indices_explained.jsp

• Quality of Life Index (higher is better) is an estimation of overall quality of life by using an empirical formula which takes into account
purchasing power index (higher is better), pollution index (lower is better), house price to income ratio (lower is better), cost of living index
(lower is better), safety index (higher is better), health care index (higher is better), traffic commute time index (lower is better) and climate
index (higher is better).

Social Cities Index
Tunnistaa mittarit kolmella mittakaavatasolla; kotitalous, naapurusto ja kaupunkitason mittarit

Kotitalous

Naapurusto

Kaupunki

Asuntojen saatavuus:

Turvallisuus:

Työ ja koulutusmahdollisuudet:

•

Asunnottomuus

•

Henkirikosten määrä

•

Työllisyysaste

•

Asuntotuotannon ylijäämäkapasiteetti

•

Pahoinpitelyjen määrä

•

Kotitalouksien vapaa-ajan määrä

•

Asuntotuotannon monimuotoisuus

•

Liikennekuolemien määrä

•

Perusopetuksen saatavuus ja saavutettavuus lk 1-6

•

Asumisen kohtuuhintaisuus:

•

Luottamus toisiin ihmisiin

•

Perusopetuksen saatavuus ja saavutettavuus lk 7-9

Asumisen kohtuuhintaisuus:

•

Koettu turvallisuus

•

•

Saavutettavuus:

Toisen asteen koulutuksen saatavuus ja
saavutettavuus

•

•

Asunnon hinta m2
Vuokrakulut per m2 per vuosi

Asumisen kalleus tuloihin suhteutettuna

Asuntojen laatu:

Liikkuminen ja liikenne:

•

Julkisten palvelujen saavutettavuus

•

Jätehuollon saavutettavuus

•

Julkisten kokoontumis- ja oleskelu tilojen
saavutettavuus
Virkistysalueiden saavutettavuus

Kansalaisuus:

•

Etäisyys työpaikkoihin/kouluun

•

Matka-aika työpaikkoihin/kouluun julkisilla

•

Julkisen liikenteen kohtuuhintaisuus

•

Asukkaiden tyytyväisyys asuntoonsa

•

•

Asuntojen laadukkuus

Sosiaalinen pääoma:

•

Kokemus osallisuudesta

•

Henkilöiden määrä asunnossa per m2

•

Yhteisöllisyyden kokemus

•

•

Asunnon meluisuus

•

Sosiaalisten suhteiden koettu vähyys

Kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa
päätöksentekoon

•

Päivähoidon saatavuus ja saavutettavuus

Äänestysaktiivisuus

Päivänvalon määrä asunnossa

•
•

Koulupäivän jälkeisen iltapäivätoiminnan saatavuus
ja saavutettavuus

•

Työttömien ja kouluttamattomien määrä

•

Vapaaehtoistoiminnan aktiivisuus

•

Poliittisesti aktiivisten osuus

•

Arcadis Sustainable Social Cities Index
• Arcadis Sustainable Social Cities Index
• Kestävyyden pääteemat ovat People (ihmiset, sosiaalinen), Planet
(planeetta, ympäristö) ja Profit (tuottavuus, talous).
• Indeksi rakennettu SDG’s pohjalta. Mittarit valittu siten, että
kaupunkien kansainvälinen vertailtavuus mahdollista.
• Sis. painoarvot.
• Kaupunkitason mittaus.
• Arcadis Sustainable Mobility Index
• Samat pääteemat kuin edellä, mutta huomio liikkumisessa ja
liikenteessä. Kaupunkitason mittaus.

Arcadis Sustainable Cities Index
Ihmiset (People)

Ihmiset (People)

Koulutus

Rikollisuus

•

Peruskoulutuksessa olevat (% osuus ikäryhmästä, joka on peruskoulussa)

• Henkirikosten määrä 100 000 asukasta kohti

•

Yliopistojen menestys QC Wold University Rankingissa (yliopiston
kokonaispistemäärä)

Julkisen liikenteen saavutettavuus

•

% osuus väestöstä, jolla toisen asteen koulutus

• Bussi ja metropysäkkien määrä neliökilometrillä

Terveys

Julkisen liikenteen digitaalisuus

•

Eliniän odote

•

Vastasyntyneiden kuolleisuus (kuolleisuus ennen 1 ikävuotta per 1000
elävää kohti)

• Julkinen liikenne Google mapsissa, digitaalisten lippujen ja
digitaalisen maksamisen mahdollisuus

Demografiatiedot
•

Väestön huoltosuhde

Tulojen epätasainen jakautuminen

•

Ginikerroin

Kohtuuhintaisuus

Kulttuuritarjonta
• ”Things to do”-asioiden määrä TripAdvisorissa
Laajakaistan hinta

• Laajakaistan hinnan osuus GDP per capitasta
Julkisten palvelujen digitaalisuus

•

Ruokakorin hinta (osuus GDP per capita)

• Kiinteistö-, omaisuus- ja varallisuusveron digitaalinen
maksaminen

•

Vuokrataso (osuus GDP per capita))

WI-FI:n saatavuus

Työelämän tasapaino
•

Keskimääräinen työaika

• Asukaskysely ilmaisen WI-FI:n saatavuudesta/kuuluvuudesta

Arcadis Sustainable Cities Index
Ympäristö (Planet)

Ympäristö (Planet)

Viheralueet

Pyöräilyinfrastruktuuri
• Pyörien määrä hlöä kohti
• Yhteiskäyttöpyörät
Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen tuet
• Kansalliset ja paikallishallinnon tuet sähkökäyttöisten
kulkuneuvojen hankintaan
Kasvihuonekaasut
• CO2-kaasujen osuus tonneina per capita
Hiilidioksidia vähentävä ja varastoiva teknologia
• Hiilidioksidin sidontaan ja varastoimiseen liittyvät tilat
ja hankkeet
Luonnonkatastrofit
• Luonnon ääri-ilmiöiden; kuivuuden, maanjäristysten
ja äärilämpötilojen esiintyminen
Luonnonkatastrofien monitorointi
• Varoitusjärjestelmien lukumäärä, digitaalisten
varoitusjärjestelmien saatavuus

• Viheralueiden prosentuaalinen osuus kaupungin pinta-alasta
Energia

• Energiankäytön määrä kaupungissa
• Kierrätyksen osuus
• Energiankulutuksen osuus GDP:stä dollareina
Ilmansaasteet
• Ilmansaasteiden keskimäärä

Jätehuolto
• Kiinteän jätteen käsittely (kaatopaikka vs. kierrätyksen määrä)
• Jäteveden osuus, mikä käsitellään
Juomavesi ja vesihuolto
• Kotitalouksien % osuus, jolla juomavesi saavutettavissa

• Kotitalouksien % osuus, joka on vesihuollon piirissä
(=kotitalouksien % osuus, joilla on sisävessa)
• Vesihuollon riskin arviointi

Arcadis Sustainable Cities Index
Talous (Profit)

Talous (Profit)

Liikenneinfrastruktuuri
• Ruuhkaisuus
• Raideliikenteen infran määrä
• Lentokentän asiakastyytyväisyys
• Liikenne- ja logistiikka-alan toimijoiden tyytyväisyys
• Liikenteen julkinen rahoitus. Paikallishallinnon
budjetti ja investoinnit julkiseen liikennejärjestelmään
Talouden kehitys
• GDP per capita
Yritysten liiketoimintaympäristö
• Maailmanpankin ”Ease of doing business”
Turismi
• Turistien määrä
• Turistien määrä per capita

Mobiili kytkeytyneisyys
• Mobiililaitteiden käyttäminen
(mobiililaitteiden käyttäjät 100 asukasta
kohti)
• Laajakaistayhteydet (% osuus väestöstä
käyttää internettiä)
• Merkittävyys globaalissa verkostoissa
• Laajakaistayhteyksien nopeus
Työllisyys
• Työllisten % osuus kaupungin väestöstä
Yliopistojen tekniikan tutkimus
• Yliopiston sijoitus teknologia- ja
insinööritieteiden yliopistojen joukossa (QS
Wold University Rankings)

Arcadis Sustainable Mobility Index
Ihmiset (People)

Ihmiset (People)

Liikennekuolleisuus
• Kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien
määrä 100 000 asukasta kohti
Julkisen liikenteen saatavuus ja saavutettavuus
• Bussi ja metropysäkkien määrä neliökilometrillä
Kulkumuotojakauma
• Julkisen liikenteen osuus kulkumuodoista
Matkustajien tietoliikenneyhteydet
• WI-Fi:n kuuluvuus metrossa, bussissa, asemilla. 2G,
3G ja 4G kuuluvuus metroasemilla ja tunneleissa
Metron kehittäminen
• Vuosi milloin metroa on viimeksi kehitetty; raiteiden
lisääminen tai uusien asemien lisääminen

Pyörätuoli esteettömyys
• Bussien ja metroasemien määrä, jotka ovat
esteettömiä pyörätuolille
Lihasvoimin liikkuminen
• Pyöräilijöiden ja kävelijöiden kulkutapaosuudet
työmatkoilla
Joukkoliikenteen digitaalisuus
• Joukkoliikenne GoogleMapsissa, digitaalisten
lippujen ja digitaalisen maksamisen
mahdollisuus
Lentoliikenne
• Lentoliikenteen matkustajamäärät
Metron saatavuus
• Päivien määrä viikossa, jolloin metro kulkee 24h

Arcadis Sustainable Mobility Index
Ympäristö (Planet)

Ympäristö (Planet)

Liikenteen kasvihuonekaasut
• Liikenteen tuottamat
kasvihuonekaasut
Viheralueet
• Viheralueiden määrä kaupungin
pinta-alasta
Julkisen liikenteen toimintavarmuus
• Matkustusajan piteneminen
Pyöräilyinfrastruktuuri
• Polkupyörien määrä asukasta kohti ja
yhteiskäyttöpyörät

Ilmansaasteet
• PM10 (karkeat hiukkaset) taso
(ug/m3)/PM2,5 (pienhiukkaset) taso –
karkea keskiarvo pienhiukkasista
Liikenteen kasvihuonekaasujen
vähentämistoimet
• Kasvihuonekaasujen
vähentämistoimenpiteet ja niiden
merkittävyys,
polttomoottoriajoneuvojen päästörajat
Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen tuet
• Kansalliset ja paikallishallinnon tuet
sähkökäyttöisten kulkuneuvojen
hankintaan

Arcadis Sustainable Mobility Index
Talous (Profit)

Talous (Profit)

Matkustusajat
• Keskimääräiset matkustusajat
Liikenteen tuotot
• Liikennejärjestelmän tuotto
suhteessa menoihin
Julkisen sektorin rahoitus
• Kaupungin liikennejärjestelmän
budjettimenot

Väylien palvelutaso
• Max. nopeus kaupungin väylillä
Julkisen liikenteen
kohtuuhintaisuus
• Liikkumisen kustannukset %
asukkaan tuloista
Liikennejärjestelmän
hyödyntäminen
• Keskimääräiset matkamäärät
julkisella liikenteellä henkilöä kohti

Urban Mobility Indicators
For walking and public transport
•
•
•
•

Urban Agenda indicators relating to sustainable development goal 11.2
Goals of measurement: Access, safety, efficiency, affordability
4 pääteemaa: Viihtyisyys ja turvallisuus, Palvelutaso, Matkaketjut ja Valinta-arkkitehtuuri
Pitää sisällään ”objektiivisia” mittareja, asukkaiden kokemukseen perustuvia subjektiivisia
mittareja ja liikkumisen ja liikenteen laadullisia mittareja
• Indikaattorit sisältävät pääteemat ja kehät 1-3
• Kehä 1 pitää sisällään kansainväliset vertailtavat mittarit jotka kuvaavat pääteemaa ja kehän 2-3
mittarit täydentävät pääteemaa kuvailevia mittareja
”Measuring walking and public transport together gives much better understanding of how people
really travel and what they need”

Urban mobility Indicators: Viihtyisyys ja
turvallisuus
Toimintavarmuus
• Julkisen liikenteen keskimääräinen
toimintavarmuus

Liikkumisen koettu viihtyisyys ja turvallisuus

Kävelyinfrastruktuuri

• Kävely-ympäristön koettu viihtyisyys ja
turvallisuus

• Kävely-ympäristön määrä
kaupunkitilasta

• Julkisen liikenteen koettu viihtyisyys ja
turvallisuus

• Kevyen liikenteen väylien
materiaalien laatu

• Kulkuneuvojen km määrät

Turvallisuus

• Kevyen liikenteen väylien
kunnossapidon palvelutaso

• Reittien pituus

• Turvallisten risteysten määrä
• Pyörällä tai moottoripyörällä liikkumisen
koettu turvallisuus

• Liikenneonnettomuuksien määrä
• Kuolemaan johtavien
liikenneonnettomuuksien määrä
Turvattomuus
• Oman henkilökohtaisen turvallisuuden
kokemus käveltäessä

• Kävely-ympäristön sosiaalinen vilkkaus
• Naisten koettu turvallisuus (% osuus
naisista, jotka kokevat väkivallan uhkaa)
• Valaistuksen saatavuus

• Matkojen määrä kulkumuodoittain
• Pysäkkien määrä

• Kävely-ympäristön siisteys

• Kulkuneuvojen määrä kulkumuodoittain
kaupungilla

• Kävely-ympäristöjen hulevesien
hallinta

• Keskimääräinen odotus aika min pysäkillä

Julkisen liikenteen infrastruktuuri
• Asemien ja pysäkkien
esteettömyys %

• Julkisen liikenteen keskimääräinen nopeus
• Keskimääräinen vuorovälitiheys
• Julkisen liikenteen tulot ja menot

• Esteettömien julkisten
kulkuneuvojen määrä %

Moottoriajoneuvoliikenteen vaikutus
käveltävyyteen

• Asemien % osuus, joissa
askeleeton pääsy kadulta
asemalaiturille

• Kokemus sopivasta liikenteen nopeudesta

Kulkuneuvojen laatu

• Kokemus ilman laadusta käveltävyyteen

• Keskimääräinen kaluston elinikä

• Kokemus pysäköinnin vaikutuksesta
käveltävyyteen

• Kokemus melusta käveltävyyteen

Urban mobility Indicators: Palvelutaso

Urban mobility Indicators: Matkaketjut

Urban mobility Indicators: Valintaarkkitehtuuri

Päivittäiset matkat

Julkisen liikenteen pysäkkien saavutettavuus

Informointi

•

Kävellen ja julkisilla kulkuvälineillä tehtyjen matkojen
kokonaismäärä päivässä

•

•

Tiedon löytämisen helppous

•

Kävellen ja julkisilla kulkuvälineillä tehtyjen matkojen
kokonaismäärä päivässä ikäryhmittäin

•

Asukkaiden tyytyväisyys karttoihin, aikatauluihin ja
reittitietoihin

•

Kävellen ja julkisilla kulkuvälineillä tehtyjen matkojen
kokonaismäärä päivässä sukupuolittain

•

•

Kävellen ja julkisilla kulkuvälineillä tehtyjen matkojen
kokonaismäärä päivässä avustettavien erityisryhmien
osalta

Työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuus

•

•

Kävellen ja julkisilla kulkuvälineillä tehtyjen matkojen
frekvenssi (päivittäin, usein, satunnaisesti)

•

Kävellen ja julkisilla kulkuvälineillä tehtyjen matkojen
% määrä kokonaismatkoista

•
•

Kävellen tehtyjen matkojen ajallinen kesto päivässä
(min)
Julkisilla liikennevälineillä tehtyjen matkojen ajallinen
kesto päivässä (min)

•

Väestön % osuus <500m säteellä julkisen liikenteen
pysäkiltä
Matka-aika minuuteissa lähimmälle julkisen liikenteen
pysäkille asunnosta
Vaihtoehtoisten julkisten
moottorikulkuneuvojen/liikkumispalvelujen saatavuus

Työpaikkojen ja palvelujen (urban services) %
saavutettavuus 60 minuutin säteellä julkisilla
kulkumuodoilla

Kävely-ympäristöjen saatavuus ja saavutettavuus
•

Kävely-ympäristöä tukevan infran osuus, kuten
roskisten, valaistuksen, penkkien, tieviittojen ja
opasteiden osuus

Kohtuuhintaisuus
•

Liikenteen ja liikkumisen menot % suhteessa asukkaan
tuloihin

Tuet
•

Matkustajien määrä, jotka käyttävät alennus/tuettuja
lippuja

•

Matkustajien % osuus, jotka käyttävät alennus/tuettuja
lippuja

Happy Cities Index
• Osa vuonna 2011 ”Office for National Statistics (ONS)” käynnistämää
hyvinvoinnin mittaamisohjelmaa
• Happy Cities Index laadittiin yhteistyössä Public Health Englandin
kanssa. Laaja asiantuntija osallistaminen indikaattorien taustalla,
myös tutkimustieto.
• ”Ideaalisetti” sisälsi 26 indikaattoria, joista 23:lle todettiin olevan
tietopohjaa. 11 objektiivista, 14 subjektiivista mittaria ja yksi mittari
on niiden yhdistelmä
• Mitataan kaupunkihyvinvointia, tavoitteena saada kansallisesti
vertailtavaa tietoa

Happy Cities index
Talous
•

Yli 16v työttömyys %

•

Keskimääräinen tyytyväisyys työhön

•

Materiaalisessa köyhyydessä olevien % osuus

Terveys

•

Aikuisväestön % osuus, jotka harrastavat fyysistä aktiivisuutta
150+ min/viikko

•

Eliniänodote miehillä ja naisilla

•

Mielenterveysongelmien % esiintyvyys väestössä, 16-74
vuotiaat

Ympäristö
•

Kokemus osallisuudesta ja päätöksenteon
vaikutusmahdollisuuksista, %

Koulutus ja lapset

•

Rikosten määrä

•

Peruskoulusta valmistuneiden % osuus, jotka ovat osallistuneet
johonkin aikuiskoulutukseen

•

Viheralueiden käyttäjien % osuus väestöstä

•

Lasten kouluvalmius %

•

Asumisen oloihin tyytyväisten osuus

•

Lasten % osuus, jotka kokevat elämänlaadun heikoksi

•

Ilman laatu neljän tärkeimmän ilmanlaatuun vaikuttavan
tekijän kautta

•

Kulttuuripalveluihin ja yhteisöllisiin tapahtumiin osallistuvien %
osuus

Tasa-arvo
•

Elämänlaatua kuvaavan mittarin keskiarvo

Henkilökohtainen hyvinvointi

Yhteisöllisyys
•

% osuus väestöstä, jotka ovat samaa mieltä väittämän ”jos
tarvitsen apua, ihmiset auttavat minua” kanssa

Onnellisuuden kokemus 0-10 mitta-asteikolla

•

% osuus väestöstä, joiden mukaan muihin ihmisiin voi luottaa

•

Elämään tyytyväisyys 0-10 mitta-asteikolla

•

•

Elämän merkityksellisyyden kokemus 0-10 mitta-asteikolla

% osuus väestöstä, jotka tapaavat ystäviä, sukulaisia tai
työyhteisön jäseniä väh. kerran viikossa

•

Eilen huolestuneeksi ja levottomaksi tuntevat 0-10 mittaasteikolla

•

% osuus väestöstä, joka harrastaa vapaaehtoistoimintaa kerran
kuukaudessa

•

% osuus väestöstä, jotka ovat samaa mieltä väittämän ”tunnen
kuuluvani tähän naapurustoon/asuinalueeseen” kanssa

•

Kokemus oman elämän vaikuttamisen mahdollisuuksista

•

Low Carbon District- konsepti
•
•
•
•

Tiedot poimittu 25.4.2019 esityksestä, projektipäällikkö Pia Tynys, HSY.
Konseptin kehittäminen osa Smart-MR-hanketta
Pohjana One Planet Living, Breeam Communities, Leed-konseptit.
Valmisteltu yhteistyössä laajassa asiantuntijayhteistyössä osana SMART-MR –hanketta.
Sosiaalisia kriteereitä kehittänyt FCG
• Sisältää tavoitteita, mutta myös määrällisiä mittareja
• Hiilineutraalisuuden tavoitteleminen punaisena lankana, mutta mittareista useat
soveltuvat myös hyvinvointikertomuksiin ja hyvinvointiympäristön
paikkatietoanalyyseihin

Low Carbon District – konsepti
Asemanseudun maankäyttö ja raideliikenne

Asemanseudun maankäyttö ja raideliikenne

Aluetehokkuus asemanseuduilla - Aluetehokkuus asemilla ympäröivää aluetta
tehokkaampaa

Muutoksen hallinta (Leadership)

•

Aluetehokkuus 500 metrin säteellä asemasta e-luku> 1.2

•

•

Aluetehokkuus 500 –1 000 metrin säteellä asemasta e-luku1.2 -0.7 Rakennusten
käyttötarkoitus (vaikuttaa energiankulutukseen)

Muutosprosessia johtamaan on nimitetty vastuuhenkilö, “asemapäällikkö”.
Hänen vastuunaan alueen kehittäminen, kommunikaatio, yhteistyön
rakentaminen ja yhteisön vahvistaminen.

•

Alueella on avainsidosryhmien foorumi (asukkaat, palveluntuottajat ja
julkisen sektorin toimijat) jotka tapaavat säännöllisin väliajoin ajatuksena
kehittää aluetta yhdessä, sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja vahvistaa alueen
identiteettiä. Foorumi edistää yhteisöllisyyden kehittämistä alueella.

•

Resursseja on ohjattu kehittämistyöhön.

Sekoitettu maankäyttö asemanseuduilla
•

Asemanseudun maankäyttö on sekoitettua: asumista, katutasossa liike-ja
toimitiloja ja palveluita sekä alueella on toteutettu muunneltavia joustotiloja
hybridirakennuksissa 25 %

•

30-40 % maa-alueesta tulee olla rakentamiselle kaavoitettua, 20 -30 %
katualueita ja vähintään 15 % julkista tilaa ja maksimissaan 10 % muuta
maankäyttöä

•

40-60 % rakentamiselle kaavoitetusta maa-alasta tulee olla toimitilaa 500 metrin
vyöhykkeellä asemasta ja 10-40 % 500-1000 metriä asemasta

Alueen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys

Asemanseudun vähähiilitiekartta
•

Alueelle on laadittu vähähiilitiekartta laajassa yhteistyössä avaintoimijoiden
kanssa ja se on linjattu kaupungin ilmastotavoitteiden aikatauluun.

•

Tiekartta sisältää lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet ja
vastuutahot niiden toteuttamiseksi on nimetty.

•

Alueen kasvihuonekaasupäästöt on laskettu seudullista laskentamenetelmää
vastaavasti.

•

•

Alueen kasvihuonekaasupäästöt merkittävästi pienemmät kuin seudulla
keskimäärin. 

Asemanseudun toimijat, kuten taloyhtiöt, yritykset jne, on tunnistettu
ohjaavissa asiakirjoissa kohti kaupungin ilmastotavoitteita.

•

Vähähiilisen asemanseudun toteutuksen resurssointi

Alueen kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ovat alle 2 tonnia/asukas tai
alue voidaan osoittaa hiilineutraaliksi.

•

Kaupungin toimintasuunnitelma ja budjetti sisältävät resurssitavoitteita
asemanseuduille

•

Kaupungin toimintasuunnitelma ja budjetti kohdentavat resursseja
asemanseudun vähähiilitiekartan toteuttamiseen.

•

Asemanseudun toimijoilla (kuten taloyhtiöillä ja yrityksillä) on pitkän
tähtäimen investointisuunnitelma, joka varmistaa resurssit vähähiilisten
toimenpiteiden toteuttamiseksi.

•

Raideliikenteen palvelut ja saatavuus
•

Hyvä ja luotettava junaliikenteen palvelutaso ja riittävä vuoroväli erityisesti
merkittävimmissä vaihtopaikoissa. Aikatauluihin optimoitu liityntäliikenteen
vuoroväli erityisesti ruuhka-aikoina.

•

Automatisaation hyödyntäminen palvelutason parantamisessa. Kalustossa
huomioitu pyörien kuljetustarve ja selkeät merkinnät.

•

Tiheä vuoroväli ja jatkoyhteyksissä on-demand-palvelu tai robottibussi.
Monikäyttöinen kalusto pyörien kuljetustarpeet hyvin huomioiden.

Low Carbon District – konsepti
Uudet palvelut ja kierto- ja jakamistalous
Innovaatiot ja uudet palvelut
•
•
•

Uudet palvelut ja kierto- ja jakamistalous
Internet pohjaiset jakamistalouden alustat
•

Alueella on internet-pohjainen jakamistalouden alusta (esim. FB-ryhmä)

•

Alueella on toteutettu jokin päästöjä vähentävä kokeilu/pilottihanke, jolla kaupallista
potentiaalia.

Alueella on internet-pohjainen jakamistalouden alusta (esim. FB-ryhmä) ja kiinteä
toimitila jaettaville hyödykkeille

•

Alueella on pysyvästi useita, skaalautuvia, kaupallista potentiaalia omaavia päästöjä
vähentäviä palveluja. Niiden kehittämisessä on käytetty joukkoistettuja
ratkaisumenetelmiä (crowdsourcing).

Alueella on internet-pohjainen jakamistalouden alusta (esim. FB-ryhmä) ja
keskeisellä sijainnilla ylläpidetty toimitila kierto-ja jakamistaloudelle. Toimintaan on
kohdennettu henkilöresursseja.

Yhteisölliset tilat

Alueella on suunnitteilla jokin päästöjä vähentävä (Life Cycle Assessment (LCA)
laskenta tärkeä) kokeilu/pilottihanke, jolla kaupallista potentiaalia

Kunnan palvelut ja kiertotalous

•

Kortteleissa on yhteistiloja ja määritelty tavoite niille

•

Kuntien tarjoamissa palveluissa tarkastellaan jakamistalouden
edistämismahdollisuuksia. Kunta tuottaa kiertotalouspalveluita asukkaille.

•

Kortteleissa on työ-ja harrastustiloja, asukkaita yhdistävä idea/konsepti

•

Em. lisäksi kaupunki tukee ja vahvistaa asukkaiden kiertotaloustoimintaa esimerkiksi
järjestämällä kiertotalousaiheisen asukasillan, edistää yhteiskäyttötilojen lisäämistä

•

Kortteleissa on julkisia yhteistiloja, jotka tuottavat lisäarvoa muillekin kaupunkilaisille

•

Alueelle suunnitellaan pienliiketiloja, jotka soveltuvat kierto-/jakamistalouden
liiketoiminnan harjoittamiseen (pyörävuokraamot ja -huollot, suutarit, vaatturit,
vaatelainaamo).

•

Myös asemalla on tarkasteltu mahdollisuuksia lisätä kierto-ja jakamistalouden
liiketoimintaa.

•

Alueen yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia kiertotalousyhteistyöhön

Uusien ideoiden synnyttäminen yhdessä asukkaiden kanssa kierto-ja jakamistalouden
edistämiseksi
•

Alueella hyödynnetään osallistavaa prosessia uusien kierto-/ jakamistalouden
ideoiden luomiseksi

•

Alueen yhteisön luomista tuetaan esimerkiksi lisäämällä kohtaamisen
mahdollisuuksia (musiikki, urheilu, tapahtumat, kirpputorit)

•

Tuottajista ja kuluttajista kohti tuottaja-kuluttaja-mallia

Jakamistalous
•

Taloyhtiöillä/kortteleissa on yhteiskäyttötavaroita: sähköpyörät, peräkärryt, työkalut
tai tavaralainaamo

•

Asemanseudulla on yhteinen työtila ja tilojen varauspalvelu käyttöasteen
parantamiseksi

•

Asemalla tai sen läheisissä taloyhtiöissä/kortteleissa on toteutettu ylimääräisen
hävikkiruuan jakaminen, ns. People´s Fridge hygieniamääräykset huomioiden

Kiertotalous ja yhteisölliset toimintatavat
•

Korttelissa/Taloyhtiössä on tavaran lainaus-, vaihto-ja kierrätystilat ja palvelut

•

Aseman läheisyydessä/Kortteleissa on eri jakeet kattava kierrätys-piste
(miehittämätön). Tavaroiden lainaamo (Library of Things) on järjestetty
kunnan/kaupungin toimesta.

•

Korttelissa/Taloyhtiössä on asukkaiden vuokrattavissa oleva työtila tai korjaus-ja
kunnostustilat ja palvelut. Kunta kehittää aktiivisesti asiaa.

Low Carbon District – konsepti
Vähähiilisyyden sosiaalinen markkinointi
Liikkumisen palvelut (MaaS) - Tilantarve liikkumisen MaaS-palveluille ja muille täydentäville palveluille huomioitu
•

MaaS-palvelut hyvin näkyvissä ja heti käyttöön otettavissa asemanseudulla

•

MaaS-palvelut hyvin näkyvissä ja heti käyttöön otettavissa asemanseudulla ja kaiken tyyppisiä uusia vähähiilisiä liikkumisen ratkaisuja on tarjolla saavuttaessa asemalle osana matkaketjua.

Matkaketjujen suunnittelu
•

Pysäkkien optimaalinen sijoittelu, reaaliaikainen informaatio ja intuitiivinen ohjaavuus matkaketjujen tueksi sekä esteettömyyden huomiointi. Eri liikennevälineiden aikataulut on yhteensovitettu.

•

Reaaliaikaisen informaation tarjoaminen vaihtojen tueksi (kävelyreittien navigointi, sovellukset). Liikkumissuunnitelmiin päästötiedot mukaan liitettynä.

•

Reitistö suunnittelussa ja palvelutason toteutuksessa huomioitu matka-aikojen minimointi ja nopea syöttöliikenne asemille.

Liikkujan informaatio
•

Reaaliaikaisen informaation tarjoaminen joukkoliikenteestä, MaaS palveluista ja muista viimeisen kilometrin palveluista, autojen jakamispalveluista ja kimppakyydeistä

•

Reaaliaikaisen informaation tarjoaminen henkilöautoilijoille: keskustan ruuhkatilanne ja liityntäpysäköintitilanne

•

Sovellus /maksulliset premium- palvelut ja liityntäpaikat opastuksineen

Lajittelumahdollisuudet asemalla
•

Aseman yhteydessä on mahdollisuus lajitella jätteet.

•

Asukkaat voivat tuoda myös kierrätettäviä kotitalousjätteitä.

•

Asemalla on tila, jossa on mahdollista edistää tavaroiden uudelleenkäyttöä ja/tai jakamistaloutta.

Osallisuuden vahvistaminen
•

Asukkaiden osallistuminen talon/korttelin/julkisten tilojen kehittämiseen ja päätöksentekoon, myös energiaratkaisuihin. Osallistuminen tehty mahdollisimman helpoksi sekä asukkaille että
suunnittelijoille.

•

Nuorten osallistuminen ja aloitteiden kerääminen; osallistuvan budjetoinnin soveltaminen, myös energiaratkaisuiden osalta; mietitty asukaslähtöiset tavat järjestää osallistuminen motivoivalla
tavalla

Kulutustietoisuus
•

Mahdollisuus ladata sovellus, josta saa reaaliaikaisen kulutustiedon (vesi, sähkö tai lämpö).

•

Korttelissa näkyvällä julkisella paikalla reaaliaikainen kulutustieto (vesi, sähkö, lämpö); isännöitsijöiden koulutus kulutuksen seurantaan

•

Joka taloudella oma näkymä reaaliaikaiseen kulutustietoon myös euroina (vesi, sähkö, lämpö, khk-päästöt)

Low Carbon District – konsepti
Pyöräilyn edistäminen

Pyöräilyn edistäminen

Liikenteen hiilipäästöt - Alueen liikennesuunnittelussa asetetaan etusijalle kävely,
pyöräily ja joukkoliikenne tässä järjestyksessä.

Pyöräpysäköinti asemilla

•

Aseman lähimmät pysäköintipaikat on varattu ensisijaisesti pyöräpysäköintiin,
vähäpäästöisille autoille, autojen jakamispalveluille sekä Mobility as a Service
(MaaS)-palveluille. Valvonta järjestetty. Huomioitu järjestelyt liityntä-ja
saattoliikenteelle.

•

Asemanseutu on määritelty ja merkitty kaavaan ympäristövyöhykkeeksi, jolla
sallitaan vain vähäpäästöiset ajoneuvot, myös saatto-ja huoltoliikenteessä.

Pyöräily-ympäristön laadun parantaminen
•

Aseman lähiympäristössä sujuvat katkeamattomat yhteydet ja radan
ylitys/alitusmahdollisuudet. Suunnittelu priorisoitu autoliikenteen väyliin
nähden.

•

Pyöräilijöille tarjotaan asemanseuduilla selkeästi opastettu turvallinen ja
katettu pyöräpysäköintitila runkolukittavilla telineillä sekä korkealuokkaiset
säilytysmahdollisuudet ja pysäköintimahdollisuus tavarapyörille.

•

Pyöräpysäköintipaikat ovat turvallisissa lukittavissa katoksissa. Määrät on
asukastiheyteen sidottuja.

•

Asemanseudun asuinrakennusten polkupyöräpaikoista vähintään 50 % on
oltava säältä suojattuja, lukittavia tiloja ja lisäksi 30 % säältä suojaavia
katoksia. Myös tavarapyörien tai perävaunujen pysäköintipaikat on osoitettu.

•

Asemanseudulle rakennetaan selkeästi opastettu turvallinen pyöräkeskus,
jonne voidaan ajaa sisään saumattomasti luiskaa pitkin, ja jossa yhdistyvät
sisätiloissa pyörien korkealaatuiset säältä kokonaan suojatut ja valvotut
säilytysmahdollisuudet sekä palvelutarjonta, esim. huoltopalvelut.

•

Pyörätieverkon ja pyöräilyn pääväylät ja kävely on erotettu toisistaan
kaistamerkinnöin.

•

Hyvä ja selkeä opastus pyöräilijöille.

Pyöräilyn edistäminen ja palvelutason parantaminen

•

Kattava, säteittäin asemalle reititetty, hyvin opastettu (asemasymbolilla
varustettu) ja valaistu pyörätieverkko asemanseudulla (2-3 km säteellä), joka
kytkeytyy saumattomasti seudulliseen pyöräilyn verkostoon.

•

Asemalla on omatoiminen pyöränhuoltopiste.

•

•

Pyöräilyn pääväylät ja kävely on rakenteellisesti erotettu toisistaan.
Pyöräliikenteen väylät ovat yksisuuntaisia.

Asemanseudulla on optimaalisesti sijoitettu palvelupiste pyöränhuoltoa
varten sekä kaupunkipyöräasema.

•

Autoliikennettä on rajoitettu ja asemanseudulla on toteutettu pyöräkatuja.

•

Kaupunki on toteuttanut asemanseudulle kokonaisvaltaisen pyöräilyn
palvelupisteen, jonka palveluina on pyöränhuolto, wc, suihku, osittain katettu
pysäköinti myös peräkärryille, sähköpyörille (ml. lämpimiä ja lukittavia
latauspisteitä) ja kaupunkipyörille sekämyös sähköavusteisille pyörille.
Tarjolla pyörien vuokrausta, jossa huomioitu eri väestöryhmien tarpeet (esim.
turvaistuimelliset pyörät) ja kuljetustarpeet (esim. peräkärryt, lastenrattaat).

Pyöräteiden talvikunnossapito
•

Ympärivuotisen pyöräilyn edistämiseksi on suunniteltu ja järjestetty väylien
talvikunnossapito ja valaistus

•

Alueelle on säteittäisillä pääpyöräilyreiteillä tehostettu talvikunnossapito.

Pyörien yhteiskäytön edistäminen

•

Alueella on järjestetty reittikohtainen, tarvittaessa useita kertoja vuorokaudessa
toistettava reaaliaikaiseen tilanneseurantaan perustuva tehostettu kunnossapito
(esim. harjasuolaus-menetelmä).

•

Asemanseudun toimijoilla (ml. terveysasemat, koulut) on yhteiskäyttöpyöriä
henkilökunnalleen.

•

Alueen mahdollisuus liittyä kaupunkipyöräjärjestelmään on selvitetty.

•

Alueella on toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä asukkaille ja vierailijoille.

Low Carbon District – konsepti
Kävely-ympäristön kehittäminen – Valinta-arkkitehtuuri
Kävely-ympäristön laadun parantaminen
• Kävelytieverkko tarjoaa esteettömät (ml. talvihuolto) ja säteittäiset yhteydet asemalle sekä radan ylitys/alitus-mahdollisuudet.

• Asemanseutua kehitetään kävelypainotteisesti huomioiden lyhyimmät reitit, turvallisuus, valaistus, opastus ja esteettömyys.
Reiteille on sijoitettu riittävä määrä turvallisia levähdys-ja istumapaikkoja.
• Asemanseudun kävelyreitit ovat laadukkaita, mielenkiintoisia ja turvallisia, interaktiivisuus ja mm. valaistus huomioiden
Asemanseudun palvelut ja liikkumistarpeen minimointi
• Asemalla on kioski, kahvila ja verkkokaupan noutopalvelut.
• Alueella järjestetty julkiset ja kaupan peruspalvelut sekä kulttuuripalvelut. Liike-ja palvelutilojen yhteydessä on
pyöräpysäköintipaikat.
• Aseman lähiympäristössä on erikoisliikkeitä ja kulttuuripalveluita sekä liikuntamahdollisuuksia. Eri asemat ovat erikoistuneet eri
palveluihin. Liike-ja palvelutilojen yhteydessä on pyöräpysäköintipaikat.
Lähitalous ja –palvelut
• Alueella on julkiset peruspalvelut ja kaupan palveluja, kuten päivittäistavarakauppa
• Alueella on toimivia ruokapiirejä ja niille varattuja tiloja sekä toritapahtumia, kuten vaihtuvia toripäiviä
• Alueen tulee mahdollistaa uudentyyppisiä, yhteisöllisiä kaupan rakenteita: Kauppahallin uudet muodot, asukkaiden omistama
ruokakauppa (ja tehdä nämä näkyväksi)
Palvelun tarjoajat asemanseudulla
• Tarjotaan palveluntarjoajille tilaa popup-palveluille, jotka tukevat vähähiilistä arkea
• ”Ekokompassi” tai muu ekosertifikaatti 80 %:lla palveluntarjoajista

• Vihreät hankintaehdot (GPP) -käytössä 100 % palveluntarjoajista

Low Carbon District – konsepti
Autoilu
Kaupunkilogistiikka ja viimeisen kilometrin ratkaisut
•

Asemanseudulle on tehty kaupunkilogistiikan ja ns. last-mile– palveluiden osalta suunnitelma matkaketjujen tueksi.

•

Asemanseudulla on keskitetysti kaupunkilogistiikan palveluita, kuten pakettiautomaatteja, kauppakassien noutopisteitä. Logistiikkaliikenne tulee suunnitella siten, ettei se aiheuta
häiriötä jalankululle tai pyöräilylle tai hoidetaan pyörälogistiikalla.

•

Asemanseudulla on edellisten lisäksi myös viimeisen kilometrin liikkumispalveluita, esim. kutsuohjattu liikenne tai robottibussi.

Henkilöautojen liityntäpysäköinti
•

Liityntäpysäköinnin alueet ja paikkamäärät ovat seudullisen strategian mukaisia painottuen kauemmas seudun ytimestä. Asuintalojen pysäköintinormia on väljennetty 500m
asemasta, suositus 0,5 ap/asunto tai 1 paikka/125 k-m2 ja toimitilarakentamisessa 1 ap/200 k-m2

•

Liityntäpysäköintialueilla on asemaa lähinnä olevat paikat osoitettu jakamiskäytössä oleville ja uusiutuvaa energiaa käyttäville autoille.

•

Vähintään20 % autopaikoista on varustettu sähköautonlatauspisteellä. Sähköautojen latauspisteet on liitetty älykkääseen sähköenergiaverkkoon.

•

Liityntäpysäköinti on toteutettu mahdollisuuksien mukaan vuorottaispysäköintinä. Laajemmat liityntäpysäköintialueet on sijoitettu kauemmas asemasta. Liityntäpysäköinnin
kustannukset kohdistetaan autoilijoille ja kytketään matkakorttiin tai –lippuun.

•

Liityntäpysäköintipaikat on toteutettu tehokkaasti pysäköintilaitokseen, ei maantasopysäköintiä. Pysäköintilaitos tai liityntäpysäköintialue mahdollistaa tulevaisuuden toteutuksen
aurinkovoimalaitoksena.

Sähköautoilun edistäminen
•

Kaupunki on kartoittanut mahdollisuudet lisätä julkisia latauspisteitä omien toimipisteidensä yhteyteen.

•

Sähköautoille on asema-alueella vähintään 2-4 julkista latauspistettä.

•

Asuinrakentamisessa on edellytetty sähköautojen latauspisteitä.

Autojen yhteiskäytön edistäminen
•

Yhteiskäyttöautojen pysäköinnille on osoitettu asemakaavassa paikkoja asemien yhteyteen ja niiden pysäköinti on maksutonta asemanseudulla.

•

Yhteiskäyttöautoille varataan pysäköintipaikkoja asunto-osakeyhtiöiden pysäköintipaikoille.

•

Autopaikkoja on mitoitettu nykytasoa vähemmän.

Low Carbon District – konsepti
Luonto ja viherympäristö

Luonto ja viherympäristö

Luontopohjaiset ratkaisut kaupunkien viilentämiseksi

Viherrakenne

•

Kaupunkivihreän lisääminen ja luonnon integroiminen rakennuksiin ja muihin rakenteisiin

•

•

Kaupunkimetsien istuttaminen lisäämään hiilinieluja ja vähentämään lämpösaarekeilmiötä.
Tavoitteena kasvattaa nykyistä latvustonpeittoa 25 %:lla tai enemmän.

Asukkaiden ja käyttäjien osallistumiseen perustuva viherrakennesuunnitelma alueelle tehty, jos alueella
on jo lähiasukkaita

•

Viheralue on turvallisen kävelymatkan päässä kaikille asukkaille, pitkän aikavälin huoltosuunnitelma
viheralueelle tehty

•

Riittävät viheralueet (määrä + laatu) määritelty ja sisällytetty suunnitelmaan; ekosysteemipalvelut
määritelty; viherrakenteen suunnittelulla lisätään luonnon monimuotoisuutta ja luodaan ihmiselle
miellyttäviä ympäristöjä sekä lisätään ruuantuontanto mahdollisuuksia
Asemanseudulla on yksi tai useampi viljelijöiden markkinapaikka, jossa viljelijät ja asukkaat voivat myydä
ja ostaa tuotteitaan

•

Perustetaan uusia yhteisöllisiä puutarhoja ja kaupunkiviljelmiä paikalliseen ruuantuotantoon.

•

Puistojen määrä 500 m:n vyöhykkeellä tulisi olla maksimissaan 15 % maa-alasta, erityisesti
taskupuistoja.

•

Tavoitteena vähintään 24 m2 viheraluetta per asukas kaupunkitilassa, vähintään 10 minuutin
kävelymatkan päässä.

•

•

Julkiset viheralueet tulisi olla helposti saavutettavissa jalan tai pyörällä ja jakautua tasaisesti
kaupunkitilassa.

Viherkertoimen käyttö

Miellyttävä mikroilmasto
•

Hankkeen vaikutukset alueen mikroilmastoon on selvitetty ja tulokset ovat ohjanneet
suunnittelutyötä.

•

Miellyttävä mikroilmasto on määritelty ja otettu suunnitelmassa huomioon. Asemakaavassa
on huomioitu tuulen voimakkuus ja suunnat sekä rakennusten ilmansuunnat.

•

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevaan mikroilmastoon huomioitu. Yleisten alueiden,
kävely-ja pyöräilyreittien sekä puistojen ja niiden levähdyspaikkojensuunnittelussa sekä otettu
huomioon miellyttävän mikroilmaston vaatimukset

•

Kaavassa on asetettu viherkerroin

•

Viherkerroin on huomioitu tarkemmassa suunnittelussa

•

Viherkerroin on toteutettu rakennusvaiheessa

Viherrakenne, turvallisuus ja viihtyisyys
•

Yhteys lähipuistoihin on turvallinen ja helppo löytää. Asemalla ja sen läheisyydessä on turvallisia
istumapaikkoja saatavilla.

•

Aseman läheisyydessä on taskupuistoja ja asemalla kaupunkivihreä on toteutettu istutuksin ja
viherseinin.

Aseman pienilmasto, äänimaisema ja valaistus
•

Asemalla on sateelta ja tuulelta suojattu tila

•

Enimmäismäärä puistoaluetta on 15 % kokonaismaankäytöstä 500 metrin säteellä asemasta.

•

Asemalla on lämpimät ja äänieristetyt odotustilat

•

Aseman lähiympäristössä on taskupuistoja ja runsaasti viherrakenteita.

•

Melu ja pienilmasto on huomioitu aseman suunnittelussa

Kaupunkiviljely ja lähiruoka
•

100-500 m vyöhykkeellä asemasta on paikkoja pienimuotoiselle kaupunkiviljelylle. Myös parvekkeet
mahdollistavat sen.

•

500-1000 m vyöhykkeellä asemasta on paikkoja pienimuotoiselle kaupunkiviljelylle

•

Asemanseudulla on yksi tai useampi viljelijöiden markkinapaikka, jossa viljelijät ja asukkaat voivat myydä
ja ostaa tuotteitaan

Low Carbon District – konsepti
Rakennukset
Rakennusten lämpötilojen hallinta
•

Käytetään heijastavia tai vaaleita materiaaleja, pintamateriaaleja ja väritystä julkisivuissa ja erityisesti katoissa.

•

Hyödynnetään suojaavia rakennusosia ja kasvillisuutta heikentämättä aurinkopotentiaalia. Alueella on uusiutuvaan energiaan perustuvaa kaukojäähdytysverkko.

•

Kaavarungon / osayleiskaavan yhteydessä huomioidaan ja ennustetaan mikroilmasto (varjostus, kaupungin tuulitunnelit, lämpösaarekeilmiön hillintä).

•

Yli 70% alueen rakennusten jäähdytyksen jätelämmöstä hyödynnetään joko kaukojäähdytysverkon tai keskitettyjen lämmitys/jäähdytysjärjestelmien avulla.

Uudisrakennusten energiatehokkuus
•

Uudet julkiset rakennukset kuuluvat energialuokkaan A. Uudet asuinrakennukset ovat 20 % vaadittua minimivaatimustasoa energiatehokkaampia.

•

Uudet rakennukset kuuluvat pääosin energialuokkaan A.

•

Uudet rakennukset ovat pääosin plusenergiataloja

Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki
•

Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki on laskettu ja raportoitu pilottikohteissa

•

Julkisten rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki on laskettu ja se alittaa asetetut raja-arvot (*raja-arvoja ollaan asettamassa). Paikallisten materiaalien ja puun käyttö on huomioitu.

•

Kaikkien uudisrakennusten elinkaaren hiilijalanjälki on laskettu ja alittaa asetetut raja-arvot.

Olemassa olevat rakennukset ja infrastruktuuri
•

Alueen kiinteistöjen todellinen energiankulutus kartoitettu ja vertailu oletuskulutukseen tehty. Alueen toimijoille on tarjolla veloituksetonta energianeuvontaa.

•

50 % vanhasta rakennuskannasta on energiakorjattu peruskorjausten yhteydessä. Alueella on käytössä energiaremontointiin kannustavia ohjauskeinoja, kuten esimerkiksi lisärakennusoikeutta tai portaittaisia maankäyttömaksuja.

•

Energiatehokkuutta on parannettu koko olemassa olevassa rakennuskannassa ja yli 80 % vanhasta rakennuskannasta on energiakorjattu peruskorjausten yhteydessä.

Rakennusten käyttöasteen optimointi
•

Alueella on tehty tarkastelu julkisten rakennusten käyttöasteista ja niiden parantamisesta.

•

Alueella on tehty toimenpiteitä julkisten rakennusten käyttöasteiden parantamiseksi (esim. koulujen iltatoiminta, verkkopohjaiset varausjärjestelmät)

•

Alueella ei ole vajaakäytössä olevia julkisia tiloja. Myös yksityisten tilojen vajaakäytön vähentämiseksi on tehty toimenpiteitä.

Asuntojen lämpötasapainon hallinta
•

Asia huomioitu korttelisuunnittelussa tiiviisti rakennetussa ympäristössä

•

Rakennusten/asuntojen suuntaus on harkittu. Asuntojen jäähdytysmahdollisuudet, kuten viilentävät ikkunat ja säleiköt sekä kasvillisuus otettu käyttöön.

•

Toteutettu asuntoja viilentäviä ja kuumenemista hillitseviä ratkaisuja kuten lipat, säleiköt, kasvillisuus, ikkunoiden valinta. Kehitetty ratkaisuja myös olemassa olevaan rakennuskantaan.

Low Carbon District – konsepti
Asuminen
Elämänkaariasuminen
•

Turvalliset, esteettömät kulkuyhteydet, myös lapsille ja nuorille

•

Aseman läheisissä asuinkortteleissa on 100 % täysin esteettömiä asuntoja. Asunnot on muunneltavissa perheasunnoista ikäasumiseen

•

Aseman läheisissä asuinkortteleissa on eri sukupolvia yhdistäviä elämänkaarikortteleita

Sosiaaliset innovaatiot asumisessa
•

Saatavilla on hoivapalveluja lapsille ja vanhuksille

•

Asumisessa on käytetty joustavia pohjaratkaisuja; nuoria ja vanhoja yhdistäviä asumisratkaisuja; vanhusten tyhjät huoneet nuorten asunnoiksi vakituiseen tai AirBnBtapaan

•

Uudenlaisia työkokeiluja esim. hyvinvointipalveluissa

Sosiaalinen kestävyys asumisessa
•

Vuokra-asuntojen osuus on vähintään ____ % kaikista asunnoista asemanseudulla.

•

40-50 % uudesta asuntotuotannosta on kohtuuhintaista

•

Asuntojen omistusmuoto on monipuolista. Mahdollisuus toteuttaa ryhmärakentamisprojekteja on varmistettu.

Internet-pohjaiset yhteisöllisyys työkalut
•

Alueella on internet-pohjainen alusta (esim. FB-ryhmä) yhteisöllisyyden ja jakamistalouden mahdollisuuksien vahvistamiseksi

•

Alueella on internet-pohjainen osallistava suunnittelutyökalu, joka sisältää myös keskusteluryhmän ja vastuuhenkilö, joka edistää alueen kehittämistä ja ryhmän
keskustelua.

Low Carbon District – konsepti
Rakentaminen
Uusiutuvat rakennusmateriaalit
•

Uusiutuvien materiaalien käyttö on ohjaava periaate alueen suunnittelussa.

•

Uusiutuvien materiaalien osuus rakentamisessa on _____ % ja rakennusten käyttöikä on suunniteltu minimissään 70 vuodeksi. Materiaalivalinnoissa on huomioitu koko elinkaaren ympäristörasite.

•

Uusiutuvien materiaalien osuus rakentamisessa on lähes 100 % ja se koskee myös lämmöneristystä ja routaeristystä. Rakennusten käyttöikä on suunniteltu minimissään 100 vuodeksi.

Rakennusten muunneltavuus
•

Uusia julkisia rakennuksia suunniteltaessa otetaan huomioon monikäyttöisyys ja muunneltavuus.

•

Kaikissa uusissa julkisissa rakennuksissa otetaan huomioon monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Asemakaava ei salli asunto-ja toimistorakentamisessa yli 12 m runkosyvyyksiä monikäyttöisyyden lisäämiseksi.

•

Vähintään 30 %:ssa yli 100 m2 asunnoista edellytetään kahta sisäänkäyntiä.

Kiertotalous infrarakentamisessa
•

Alueella on selvitetty mahdollisuudet käyttää kierrätettyjä materiaaleja infrarakentamisessa (esim. asfaltti, betoni).

•

Infrarakentamisessa on käytetty vähintään kahta kierrätettyä materiaalia.

•

Rakentamisessa otetaan huomioon materiaalien ja maa-ainesten myöhempi uudelleenkäyttö-ja/tai kierrätysmahdollisuus.

Rakennusjätteiden hyötykäyttö
•

Korjattavien ja purettavien rakennusten materiaalien hyötykäyttö suunnitellaan ennen toimenpiteiden aloittamista.

•

Lajittelu toteutetaan sääsuojatusti, jotta materiaalien laatu pysyy hyvänä. Hyötykäyttö pyritään toteuttamaan alueella.

Massatalouden optimointi
•

Ylijäämämaiden syntyminen on minimoitu. Täyttöjä ja leikkauksia vältetään. Mahdollisimman paikalliset hyötykäyttö-ja kierrätysmahdollisuudet on selvitetty.

•

Vähintään puolet maamassoista hyödynnetään materiaalina paikallisesti.

•

95 % maamassoista hyödynnetään materiaalina paikallisesti.

Uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollistaminen talonrakentamisessa
•

Julkisessa rakentamisessa ja korjaamisessa otetaan huomioon rakennusosien huollettavuus ja materiaalien helppo kierrätettävyys.

•

Julkisessa rakentamisessa toteutetaan uudelleenkäytön mahdollistavia rakennusperiaatteita.

•

Julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa otetaan huomioon huollettavuus, kierrätettävyys ja uudelleenkäytön mahdollistaminen.

Lämpösaarekeilmiön hillitseminen
•

Lämpösaarekeilmiön suuruusluokka on arvioitu ja ilmastonmuutoksen vaikutus lämpösaarekeilmiöön on arvioitu

•

Ilmiö otettu huomioon alueen suunnittelussa

•

Toteutettu näyttöön perustuvia (evidence based) viilentäviä ja lämpösaareketta hillitseviä ratkaisuja kuten viherkattoja, varjoisia julkisia tiloja, rakenteita ja materiaaleja jne.

Low Carbon District – konsepti
Energiaratkaisut
Energiatehokkaat ja kestävää kehitystä tukevat lämmitysratkaisut
•

Uudisrakennuksissa edellytetään matalalämpöistä lämmönjakotapaa mahdollistaen erilaiset uusiutuvan energian ja jätelämmön hyödyntämisratkaisut

•

Rakennukset ovat liitettynä kaukolämpöverkkoon, jossa uusiutuvan energian osuus on yli 70 % tai rakennusten lämmitys perustuu muihin vähähiilisiin lämmitysenergialähteisin (kuten lämpöpumput ja jätelämpö)

•

Alueella hyödynnettävä kaukolämpö on hiilineutraalia

Älykkäät energiaratkaisut
•

Lähienergian edellytykset (mm. kattojen suunta) on huomioitu kaavoissa ja rakennusjärjestyksissä. Alueen energiansäästöpotentiaali on kartoitettu.

•

Alueen hukkalämpö-ja energiansäästöpotentiaalit on kartoitettu ja suurelta osin hyödynnetty, ja alueella on otettu käyttöön älykkäitä taloteknisiä ratkaisuja.

•

Alueen kohteet hyödyntävät järjestelmätason energiavarastoja tai muita huipputehon hallintamenetelmiä, alueella on käytössä kysyntäjoustopalveluja sekä pienen mittakaavan energiavarastoja (kuten aurinkosähkön varastointimahdollisuus)

Yritysten energiatehokkuus
•

Alueen yrityksille tarjotaan energianeuvontaa.

•

Kaikki alueen yritykset ovat toteuttaneet energiatehokkuustoimenpiteitä, kuten lämmön talteenotto-ja energiatehokkaita valaistusratkaisuja sekä työpaikkojen liikkumissuunnitelmia.

•

Alueen yritykset ovat mukana Ekokompassissa tai vastaavassa ympäristöjärjestelmässä ja hyödyntävät ympäristösertifikaatteja kuten LEED ja BREEAM. Yritysten jakeluliikenne toimii polkupyörillä tai sähköisillä liikennevälineillä.

Hajautettua energiajärjestelmää tukevat ratkaisut ja innovaatiot
•

Alueella on esimerkkejä eri käyttötarkoituksia yhdistävistä uusista energiainnovaatioista (kuten esimerkiksi integroiduista aurinkosähköelementeistä ulkovaipparakenteissa)

•

Rakennusten reaaliaikaiset energiankulutustiedot ovat hyödynnettävissä alueellisti. Rakennuksissa hyödynnetään älykästä mittarointia ja talotekniikan ohjausta mm. tehopiikkien minimointiin ja kysyntäjoustoon.

•

Rakennukset ovat nettoenergiaomavaraisia ja ylijäämäenergia voidaan siirtää ympäröivään energiajärjestelmään.

Aurinkoenergian tuotanto
•

Nykyisten ja suunniteltujen rakennusten aurinkoenergiapotentiaali on kartoitettu. Yli 5 % rakennusten vuosittaisesta sähkönkäytöstä tuotetaan paikallisesti aurinkopaneeleilla tai 30 % aurinkoenergialle soveltuvasta (katto)pinta-alasta on otettu käyttöön.

•

Olemassa olevien ja suunniteltujen rakennusten varjostuksesta on tehty erillinen 3D mallinnus ja sen pohjalta osoitettu aurinkoenergiankeräämiseen parhaiten soveltuva massoittelu. Yli 10 % rakennusten vuosittaisesta sähkönkäytöstä tuotetaan paikallisesti aurinkopaneeleilla tai
50 % aurinkoenergialle soveltuvasta (katto)pinta-alasta on otettu käyttöön.

•

Aurinkopaneeleille soveltuvasta pinta-alasta on otettu käyttöön yli 70 %.

Vedenkulutuksen vähentäminen rakennuksissa
•

Asuntokohtaisen vedenkulutuksen mittarointi ja laskutus on järjestetty siten, että asukkaat tietoisia omasta kulutuksestaan.

•

Kiinteistöjen vedenkulutusta on vähennetty korvaamalla vesikalusteet vähäkulutuksisilla kalusteilla, hanojen ja suihkujen paineita alentamalla, sekä lämpimän veden kulutusta pienentämällä

•

Lämpimän käyttöveden lämpötasoa hallitaan energiatehokkaasti, putkisto on hyvin eristettyä ja lämmön talteenotto on huomioitu. Sadeveden keräystä hyödynnetään osana käyttö-tai kasteluveden vähentämistä.

Low Carbon District – konsepti
Turvallisuus ja riskien hallinta
Tulvariskien hallinta
•

Kohdekohtaiset tulvariskit on arvioitu. Riskien arvioinnissa on mukana ilmastonmuutoksen vaikutukset riskin suuruuteen; tulvatilanteisiin on varauduttu.

•

Tulvariskialueille ei rakenneta tai alue on tulvasuojattu siten, että muiden alueiden tulvariskit eivät tämän johdosta kasva

•

Jäännösriskit on arvioitu ja toimet niiden hallitsemiseksi toteutettu; tulvan ja muiden riskien yhteisvaikutuksen arviointi

Riskienhallinta suunnittelussa
•

Ilmastonmuutoksen vaikutukset hankkeeseen on selvitetty

•

Hankkeelle on tehty ilmastoriskienhallinnan suunnitelma. Toimenpiteet ilmastoriskien vähentämiseksi on määritelty

•

Hankkeessa on varauduttu merkittäviin ja/tai poikkeuksellisiin sääilmiöihin, kuten harvinaisen voimakkaisiin rankkasateisiin.

Riskit huomioiva teknologia
•

Sähköverkko ja tietoliikennekaapelit on suojattu hyvin tulvilta ja myrskyiltä.

•

Ennakkovaroitusjärjestelmät on laadittu tiedottamaan asukkaille vesikatkoksista sekä odotetuista tulvista ja myrskyistä.

•

Kehittynyt ilmastomallinnus on käytössä tulevien sopeutumistarpeiden ennakoimista varten.

Turvalliset ja houkuttelevat kadut ja asemanseudut
•

Sää-ja ilmastovaikutukset otettu huomioon katujen, jalkakäytävien ja pyöräteiden suunnittelussa ja ylläpidossa

•

Suunnittelussa otettu huomioon ilmaston muuttuminen: suojaisia, valaistuja ja houkuttelevia reittejä, hulevesiratkaisut on kunnossa, puita on lisätty viilennystä varten.
Talvikunnossapitoon on tehty omat ratkaisut.

•

Reitit ovat mieleenpainuvia, asukasviestinnässä mahdollistetaan jatkuva palaute ja parantaminen, reittisuositukset ja ajantasainen ylläpitotieto ovat olemassa

Sosiaalinen turvallisuus asemalla
•

Asemalla on järjestettynä lipunmyynti, kameravalvonta tai vartiointi, opastusta sekä muita palveluita ja ympäröivistä asuintaloista on suorat näkemät asemalle

•

Asemalla on aktiivisesti kehitettynä "Innovatiivista kodikkuutta” keinoina sisustus, taide, älyvalaistus, puumateriaalit, laadukkaat materiaalit, ei houkuttele töhrijöitä

•

Asema on miellyttävä ja turvallinen kohtaamispaikka ja muodostunut yhteisön keskipisteeksi tarjoten esim. ulkoliikuntaa

Muista HSY:n aineistoista poimittuja
Liikkumisen mahdollisuudet
• Auton omistus kotitalouksissa alueittain
• Matka-aika vyöhykkeet
asemille kevyen liikenteen
reittejä käyttäen

Kestävä liikkuminen ja vähähiiliset asemanseudut.
Case Malmi: paikkatietotarkasteluja. 25.4.2019. Outi
Kesäniemi, Juha Viholainen

Asuinympäristön
energiatehokkuus ja ilmasto
• Rakennusten käyttöönottovuosi
• Rakennusten käyttötarkoitus
(vaikuttaa energiankulutukseen)
• Kuinka suuren % osuuden
käyttösähköstä voisi tuottaa
katoilla olevilla
aurinkopaneeleilla
• Sini-viherrakenne (hulevesien
hallinta; alle 2 metrin
kasvillisuus, yli 2 metrin
kasvillisuus, vesistöt)
• Vettä läpäisemättömien
pintojen määrä
• Viherkattojen kannalta riittävän
tasaisten kattojen määrä
alueella

Viherkerroin
Tutustu: Helsingin kaupungin
ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2014
• Elementtityyppejä kahdenlaisia:
”varsinaisia elementtejä”
(säilytettävät, istutettavat/kylvettävät,
pinnoitteet ja hulevesien
hallintarakenteet), joista saa
suuremman pistemäärän, ja
”bonuselementtejä”, joista saa
lisäpisteitä.
• Varsinaisia elementtejä on yhteensä
25 ja bonuselementtejä 18; yhteensä
suunnittelussa hyödynnettäviä
viherkerroinelementtejä 43
kappaletta.
• Elementit on jaoteltu edelleen
kasvillisuustyyppeihin
• Huom! Tiedot vuodelta 2014,
menetelmää kehitetty tämän jälkeen

Helsingin viherkerroin, elementit
Säilytettävä kasvillisuus ja maaperä
1. Säilytettävä hyväkuntoinen isokokoinen (täysikasvuisena > 10 m) puu,

vähintään 3 m (à 25 m²)

Pinnoitteet

2. Säilytettävä hyväkuntoinen, pienikokoinen (täysikasvuisena ≤ 10 m) puu,

1. Puoliläpäisevät pinnoitteet (esim. nurmikivi, liuskekivi)

vähintään 3 m (à 15 m²)

2. Läpäisevät pinnoitteet (esim. sora- ja hiekkapinnat, kivituhka)

3. Säilytettävä hyväkuntoinen puu (1,5-3 m) tai iso pensas (à 3 m²)
5. Säilytettävä luonnonmukainen avokallio (ainakin osittain paljas kalliopinta,

Viherkertoimeen sisällytettiin pinnoitteita, jotka mahdollistavat
hulevesien imeytymisen maaperään. Läpäisemättömiä pinnoitteita,
kuten asvalttia, ei sisällytetty viherkertoimeen.

vähäisesti puustoa)

Hulevesienhallintarakenteet

Istutettava ja kylvettävä kasvillisuus

1. Sadepuutarha (biosuodatusalue, ei pysyvää vesipintaa), jossa
monipuolista ja kerroksellista kasvillisuutta

4. Säilytettävä luonnonniitty tai luonnonmukainen pohjakasvillisuus

1. Isokokoinen puu, täysikasvuisena > 10 m (à 25 m²)
2. Pienikokoinen puu, täysikasvuisena ≤ 10 m (à 15 m²)
3. Isot pensaat (à 3 m²)

2. Imeytyspainanne kasvillisuus- tai kiviainespinnalla (ei pysyvää
vesipintaa, läpäisevä maaperä)

4. Muut pensaat (à 1,5 m²)

3. Imeytyskaivanto (maanalainen)

5. Perennat

4. Kosteikko tai tulvaniitty luonnonmukaisella kasvillisuudella (ainakin
osan vuodesta pysyvä vesipinta; muun ajan maa pysyy kosteana)

6. Niitty tai keto
7. Viljelypalstat
8. Nurmikko
9. Viherkatot (> 0,3 m)
10. Viherkatot (0,05 - 0,3 m)
11. Monivuotiset köynnökset (à 2 m²)
12. Viherseinä, vertikaalinen pinta-ala
13. Istutettava ja kylvettävä kasvillisuus sisältää tyypillisimmät pihojen
suunnittelussa hyödynnettävät elementit.

5. Viivytyspainanne kasvillisuus- tai kiviainespinnalla (ei pysyvää
vesipintaa)
6. Viivytyskaivanto tai -säiliö (maanalainen)

Helsingin viherkerroin, bonuselementit
Säilytettävä kasvillisuus ja maaperä
1. Hulevesien kerääminen läpäisemättömiltä pinnoilta kasteluvedeksi tai ohjaaminen hallitusti läpäisevälle kasvillisuudelle maassa
2. Hulevesien ohjaaminen läpäisemättömiltä pinnoilta rakennettuihin vesiaiheisiin, kuten lampiin ja puroihin, joissa vesi
vaihtuu/kiertää
3. Jalopuut ja metsähaapa, istutettava tai säil. isokok. puu (à 25m²)
4. Havupuut, istutettava tai säilytettävä isokokoinen puu (à 25 m²)
5. Havupuut, istutettava tai säilytettävä pienikokoinen puu (à 15 m²)

6. Varjostava isokokoinen puu (à 25 m²) rakennuksen etelä- ja lounaispuolella (erityisesti lehtipuut)
7. Varjostava pienikokoinen puu (à 15 m²) rakennuksen etelä- ja lounaispuolella (erityisesti lehtipuut)
8. Viljelyyn soveltuvat hedelmäpuut (à 15 m²)
9. Viljelyyn soveltuvat marjapensaat (à 3 m²)
10. Valikoima alueella luontaisesti esiintyviä lajeja, väh. 5 lajia/100 m²
11. Helsingille ominaiset puulajit ja kukkivat puut ja pensaat, väh. 3 lajia/100 m²
12. Perhosniityt
13. Näyttävästi kukkivat/tuoksuvat istutukset
14. Viljelylaatikot
15. Leikkimiseen tai urheiluun osoitettu läpäisevä pinta (esim. hiekka- tai sorapintaiset leikkipaikat, urheilukenttänurmi)
16. Yhteiskäytössä olevat kattoterassit, joissa kasvillisuutta vähintään 10 % pinta-alasta
17. Säilytettävä kuollut maapuu/kanto (à 5 m²)
18. Linnunpöntöt (à 2 m²)

HYMY-hankkeen käsitemalli pääteemojen
luokitteluun

Arvopuun näkökulmat perustuvat Sallisin ym. esittämään ”Aktiivisen elämän malliin”. Mallissa hyvinvointi ja ihmisten käyttäytymisen
muutos syntyvät kaupunkiympäristön säätelyn, fyysisen-, sosiaalisen- ja koetun ympäristön yhteisvaikutuksesta. HYMY-hankkeen
malliin on lisätty myös taloudellinen ulottuvuus
Sosiaalinen kaupunkiympäristö
• Sosio-ekonominen ja kulttuurinen monimuotoisuus; asuntojen saatavuus, kohtuuhintaisuus, monimuotoisuus ja laatu. Asumismuodot, omistusmuodot, asuntojen koko,
vuokrataso, asuntojen hinnat
• Julkisten palvelujen, päiväkotien, koulujen, terveyspalvelujen ja sivistyspalvelujen saatavuus, saavutettavuus
• Elämisen kohtuuhintaisuus; julkisen liikenteen kohtuuhintaisuus, ruokakorin hinta
• Elämisen helppous ja sosiaaliset yhteydet; Julkisen liikenteen saatavuus, saavutettavuus, toimintavarmuus
• Yhteisöllisyys; harrastamisen, sosiaalisen kohtaamisen ja omaehtoisen yhdessä tekemisen tilat, saatavuus ja saavutettavuus.
• Järjestöjen, yhdistysten tilat, tapahtumat
• Ilmaisten tietoliikenneyhteyksien ja laajakaistan/WIFIn saatavuus ja saavutettavuus

Fyysinen kaupunkiympäristö
• Viher- ja virkistysympäristöt, liikunta- ja leikkipaikat, saatavuus, saavutettavuus
• Ympäristöterveys; vesistöjen ja maaperän tila, melu, ilman laatu, rakennusten kunto
• Asuinympäristön ja väylien laatu ja rakennusmateriaalit
• Kulttuuriympäristöt
• Liikenneinfra ja väylät; palvelutaso, kytkeytyneisyys ja risteysten määrä, kunnossapito, valaistus, joukkoliikenteen pysäkkien tiheys
• Asuinympäristön, julkisten tilojen siisteys ja kunto
• Esteettömyys, kyltit, ohjeet ja opasteet

Subjektiivinen, koettu ympäristö
• Koettu asuinympäristön, julkisten tilojen, harrastus- ja kävely-ympäristön turvallisuus, liikenteen turvallisuus
• Asuinympäristön imago, hyväksyttävyys ja arvostus. Koettu ympäristön ja rakennusten design ja viihtyisyys
• Asuinympäristön ja väylien koettu saavutettavuus, laatu, esteettisyys, esteettömyys
• Päiväkodin, varhaiskasvatuksen ja koulun koettu laatu, ympäristön lapsiystävällisyys
• Moottoriajoneuvoliikenteen vaikutus käveltävyyteen
• Elämisen helppous ja arjen sujuvuus
• Ympäristössä viihtyminen ja ympäristöön kiinnittymisen mahdollisuudet, kokemus yhteisön tuesta ja päätöksenteko-osallisuudesta

Teemoja tarkastellaan yhdessä väestötietojen kanssa
Esim:
Lapset ja nuoret
Ikäihmiset
Työikäiset
Työttömyys
Toimintakyky heikentynyt/vammaiset
Sosio-ekonominen tilanne, syrjäytyneet
Etniset vähemmistöt
Sukupuoli
Koulutustaso
Terveys
Huoltosuhde
Ginikerroin (tuloerot), köyhät, lapsiköyhyys, tukien
määrä, kotitalouksien varat menojen jälkeen

Kaupunkiympäristön säätely
•Maankäyttö; aluetehokkuus, asukastiheys, tonttien käyttötarkoitus
•Vyöhykkeet maankäytössä; viherverkot, vihervyöhykkeet., siniset vyöhykkeet, kulttuurivyöhykkeet. Jalankulku-, joukkoliikenne ja autokaupunkivyöhykkeet.
•Luonnonsuojelualueet, merkitykselliset kulttuuri- ja historialliset suojelukohteet
•Joukkoliikenteen, raideliikenteen palvelutaso, lippujen hinnat ja vyöhykkeet
•Pyöräilyverkostot, kevyen liikenteen väylien palvelutasot ja kunnossapidon tasot
• Käveltävyys ja liikennemuotojen säätely; autoilun rajoitukset, pysäköintinormit
•Aluetta ja tonttia koskevat määräykset, tontinluovutusehdot, läpäisevät pinnat, kasvillisuus, ja hulevesihallinta

Kaupunkiympäristön hyvinvointitalous
•Asuinympäristön toiminnallinen monimuotoisuus; rakennusten käyttötarkoitus, kaupat, kahvilat, ravintolat, julkiset ja yksityiset palvelut, saatavuus ja saavutettavuus
•Asuntojen ja työpaikkojen sijainnit ja matka-aika, työpaikkojen määrä
•Toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut, saavutettavuus. Tutkimus- ja tuotekehitys, start-up- ja teknologiayritysten määrä, hyvinvointialan yritykset
•Virkistys- ja harrastus mahdollisuudet, opastetut reitit, loma-aktiviteetit, kulttuuripalvelut, majoituspalvelut, yhteydet ulkomaille, saatavuus ja saavutettavuus
•Älykkäät asumisen, asuinympäristön ja liikkumisen palvelut; energiaratkaisut, jätehuolto, jakamis- ja kiertotalous. Rakennusten ikä ja kunto.
•Vapaiden, julkisten tilojen saatavuus ja saavutettavuus, kirjastojen, kansalaisopistojen ym. sivistyspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus
•Kokeilut, pilotoinnit, hankkeet ja osallistava budjetointi

Arvopuuta läpileikkaavat teemat:
-Liikunta-aktiivisuutta tukeva
käyttäytymisen muutos, sosiaalinen
markkinointi, valinta-arkkitehtuuri
-Tasa-arvon edistäminen ja
segrekaation ehkäisy
-Kestävän kehityksen tavoitteet ja
ilmastonäkökulma

