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HYMY-hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta

Tutkimuskatsaus

”Numerous authors have identifies environmental and policy interventions as the
most promising strategy for creating population-wide improvements…some policy
realms, particularly zoning, development, land use, and transportation
regulations, may affect several active living domains” Sallis, Cervero, Ascher, Henderson, Kraft, Kerr. Annual
Reviev Public Health 2006: 27.

“Various elements of the built environment are more appropriately
measured at various scales of geography...neighborhood or broader
regional scales (metropolitan area or several square miles within a larger
city)...automobile trips are more heavily influenced by the structure of the region
than the characteristics of the neighbourhood, while walking trips are more heavily
influenced by the characteristics of the neighbourhood than by the structure of the
regions”
Susan Handy., Marlon Boarnet., Reid Ewing., Richard Killingsworth. How the Urban Environment Affects Physical Activity. Views from Urban Planning. American Journal
of preventive Medicine. 2002.

Fyysistä aktiivisuutta ja ympäristön välistä
yhteyttä tutkivat tutkimukset
• Kirjallisuuden perusteella tehdyt metatutkimukset ja tutkimukset,
joissa yhdistettiin asiantuntijahaastattelut ja kirjallisuuskatsaukset
indikaattorityöhön

”The first generation of studies on environmental correlates was limited to recreational physical activity. The
first environmental physical activity studies in the early 1980s evaluated signs that encourage use of stairs”
AN ECOLOGICAL APPROACH TO CREATING ACTIVE LIVING COMMUNITIES. Sallis, Cervero, Ascher, Henderson, Kraft, Kerr. Annual Reviev Public Health 2006: 27.

How the Urban Environment Affects Physical Activity. Views from
Urban Planning.

Susan Handy., Marlon Boarnet., Reid Ewing., Richard Killingsworth. American Journal of preventive Medicine. 2002. Kirjallisuuskatsaus.

Luettelo sopivista indikaattoreista naapurustotason ja kaupunkiseututason analyyseihin. Huom! Alla
olevassa listassa artikkelin alkuperäiset neliömailit muutettu suoraan neliömetreiksi.
• Tiiviys: Asukastiheys/ työpaikkojen määrä neliömetrillä
• Maankäytön monimuotoisuus: Kaupallisten tilojen osuus alueen kokonaislattia-alasta, etäisyys
asunnosta lähimpään kauppaan, eri toimintojen osuudet kokonaismaankäytöstä, dissibilarity
index,
• Katujen kytkeytyneisyys: Risteysten määrä neliömetrillä, suorien katuyhteysten määrä
verkostomaisesta katuverkossa, keskimääräinen korttelin pituus
• Katuskaala: Rakennusten korkeuden suhde kadun leveyteen, keskimääräinen matka kadusta
rakennukseen
• Esteettinen laatu: Varjossa olevan maa-alan % osuus iltapäivällä mitattuna, graffittien määrä
rakennuksissa ja kiinteissä rakennelmissa neliömetrillä
• Yhdyskuntarakenne: Tiiviyden väheneminen keskustasta ulospäin mentäessä, aktiviteettien
(palveluverkot, kaupunkitilan tarjoamat palvelut) ja liikennejärjestelmään liittyvien palveluiden
väheneminen mentäessä keskustasta ulospäin. Mittaaminen johonkin
luokittelujärjestelmään/vyöhykkeisiin perustuen.

An Ecological Approach to Creating Active Living
Communities
Sallis, Cervero, Ascher, Henderson, Kraft, Kerr. Annual Reviev Public Health 2006: 27. Malli hyvinvointitekijöiden

tutkimiseen.

Hyvinvointia lisäävät tekijät:
• Liikuntapaikkojen saatavuus ja saavutettavuus korreloi fyysisen aktiivisuuden
kanssa
• Mahdollisuus ottaa osaa liikunta-aktiviteetteihin korreloi fyysisen aktiivisuuden
kanssa
• Ympäristön esteettisyys korreloi liikunta-aktiivisuuden kanssa
• Asuinalueen julkinen kaupunkitila ja kadut ovat tärkeitä tiloja fyysistä aktiivisuutta
tukevia tiloja etenkin jos muita turvallisia paikkoja ei ole
• Virkistysympäristöjen saatavuus ja saavutettavuus korreloivat fyysisen
aktiivisuuden kanssa
• Ympäristön esteettisyys, soveltuvuus kävelyyn ja liikenteen volyymit vaikuttivat
kävelemisen määrään
• ”Käveltävän” asuinympäristön kehittäminen korreloi pyöräilyn, kävelyn ja
joukkoliikenteen käyttömääriin ja fyysiseen aktiivisuuteen. ”Käveltävän
ympäristön” tunnusmerkkejä olivat sekoittunut maankäyttö, katujen
kytkeytyneisyys ja riittävän suuri väestöntiheys alueella.

”Studies have yielded
surprisingly consistent
results. Walking and
cycling for utilitarian
purposes is generally higher
in the presence of mixed
uses, street connectivity,
and higher population
densities”.

Indicators of Activity-Friendly Communities. An
Evidence-Based Consensus Process.

Laura Ramirez., Christine Hoehner., Ross

Brownson., Rebeka Cook., Tracy Orleans., Marla Hollander., Dianne Barker., Philip Bors., Reid Ewing., Richard Killingsworth., Karen Petersmarck., Thomas Schmit., William
Wilkinson. American Journal of Preventive Medicine. 2006. 31; 6.
Sekoittunut maankäyttö

Liikennejärjestelmä

•

Asumisen ja kaupan osuus maankäytöstä tiheästi asutulla alueella •

•

30 min kävelymatkan päässä olevien palvelujen määrä asunnosta

•

Väestötiheys ja työpaikkatiheys alueella

•

Tilat

Vaihtoehtoisten (autoilulle) kulkumuotojen ja vaihtoehtoisen
kulkumuoto infran saatavuus ja saavutettavuus (esim. pysäkit,
pyöräbaanat, kevyen liikenteen väylät)
Helppous kulkea kävellen (esteettömyys) kotoa lähimmälle
bussipysäkille/metropysäkille tai muulle raideliikenteen
asemalle/pysäkille

Maankäytön talousnäkökulma
•

Paikallisen hallinnon budjetti ja investoinnit
puistoihin ja virkistysalueisiin

•

Paikallisen hallinnon varojen käytön kohdentumisen
määrä fyysistä aktiivisuutta tukeviin paikkoihin

•

Paikallisen hallinnon investoinnit uusiin tiloihin

•

Katujen osuus, joissa kaistat kevyen liikenteen kulkijoille

Institutionaaliset ja organisatoriset tekijät

Matka-aika kävellen asunnosta lähimpään puistoon

•

Pyöräilyväylien osuus maileina henkilöä kohti

•

•

Virkistysalueiden määrä ja sijainti

Liikkuminen

Tukien määrä ja tukien kohdistuminen ei moottorilla
kulkeville kulkumuodoille

Puistojen sijainnit

•

Ei-moottorilla kulkevien kulkumuotojen osuudet matkan
tarkoituksen ja matkan pituuden mukaisesti

•

•

Työpaikkojen toimet lihasvoimin liikkumisen
edistämisessä

•

Kävellen ja pyöräillen kuljettujen matkojen osuudet
minuuteissa/viikossa

•

Organisaatioiden määrä, jotka antavat työntekijöille
etuja liikunta-aktiivisuudesta

•

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskennat

•

Täydentävät kyselyt

•

Liikuntapaikkojen / viheralueiden saatavuus ja saavutettavuus

•

Sosiaalinen ympäristö
•

Yhteisöllisyyttä tukevien asioiden läsnäolo ja häiriötä
aiheuttavien asioiden poissaolo

•

Muiden asukkaiden koettu liikkumisaktiivisuus

•

Fyysisesti aktiivisten asukkaiden laskeminen alueelta

•

Sosio-ekonominen epätasa-arvo alueella

Liikennejärjestelmän talousnäkökulma

•

Paikallisen hallinnon liikennejärjestelmäsuunnittelun budjetti ja
investoinnit kävely- ja pyöräily-ympäristön kehittämiseen

Estetiikka
•

Nähtävyyksien, palvelujen ja mukavuuksien määrä,
häiriötekijöiden poissaolo

•

Paikallisen hallinnon väylävarojen kohdentumisen määrä kävely- ja
pyöräily-ympäristön kehittämiseen ja kunnossapitoon

•

Kiinnostavien katseltavien asioiden määrä käveltäessä

•

•

Roskien ja epäsiisteyksien määrä tietyllä katuosuudella

Pyöräilyväylien investointien prosentuaalinen osuus kaikista
väylävaroista henkilöä kohti

Markkinointi
•

Aktiivista elämäntapaa tukevien kampanjoiden
määrä

•

Yhteisön aktiivisuus liikkumisen edistämisessä
(tapahtumat)

•

Aktiivisen liikkumisen näkyminen mediassa

Landscape and well-being: a scoping study on the
health-promoting impact of outdoor environments
International Journal Public Health. 2010:55. Abraham, Sommerhalder, Abel. Metatutkimus.

”The way urban landscape and environment is designed and built is crucial for the level of
physical activity in daily life, work and leisure time”
Henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä
edistävät ympäristöt:
• Luonnonympäristöt; rannat, vesistöt,
metsät, puistot ja vuoret
• Avointen julkisten viihtymisen ja kuntoilun
tilojen saatavuus

Fyysistä hyvinvointia edistävät ympäristöt:

•

Fyysisten liikuntapaikkojen saavutettavuus ja
olemassaolo

•

Asuinalueiden toiminnallisuus; kevyen
liikenteen väylät, liikenteen säätely, kävely- ja
pyöräilyreitit

Sosiaalista hyvinvointia edistävät
ympäristöt:
• Puistot
• Yhteisölliset puutarhat ja viljelykset
• Turvallinen, houkutteleva, käveltävä ja
monimuotoinen ympäristö

•

Sekoittunut maankäyttö

•

Katujen kytkeytyneisyys (connectivity)

•

Liikenteen turvallisuus (etenkin kävely)

• Rikas kasvillisuus

• Helppous päästä liikenteen melusta vapaille
viherympäristöille (esteettömyys,
saavutettavuus, saatavuus)

•

Esteettisesti miellyttävä ympäristö

• ”Villi” luonto

•

Asuinalueen luottamuksen määrä

• Julkisesti avoimet ja saavutettavat metsät

•

Asuinalueen aktiivisuus

• Avoin julkinen urbaani tila ja kasvillisuus
urbaanissa ympäristössä

•

Puistojen, leikkipaikkojen ja urheilupaikkojen
läheisyys ja saavutettavuus

•

Maaseutumaisilla alueilla esteettisyys

• Visuaaliset miellyttävät ärsykkeet
ympäristössä; ympäristön monimuotoisuus
ja rikkaus

Luonnonympäristöillä suurempi elvyttävä vaikutus kuin urbaanilla vihreällä, julkisella
kaupunkitilalla tai liikuntapaikoilla.

A Conceptual Modelling Approach to HealthRelated Urban Well-Being

Szombathely, Albrecht, Antanaskovic, J.Augustin, M.Augustin, Bechtel,

Bürk, Fischereit, Grawe, Hoffmann,, Kaveckis, Krefis, Oßenbrügge, Scheffran, Schlünzen. Urban science 2017;1.. Kirjallisuuden perusteella.

Hyvinvointia vähentävät tekijät:
• Mitatut ilmansaasteet,
pienhiukkaset (yhteys
kuolleisuuteen)
• Koettu ilman saasteisuus (yhteys
liikunta-aktiivisuuteen)
• Melu (liikenteen melulla yhteys mm.
sydänvaivoihin, astmaan, COPDtautiin, masennukseen)
• Allergisoiva siitepöly
• Urbaanin vihreän ja sinisen vähäisyys
• Äärimmäiset lämpö- ja
kylmyysjaksot (yhteys
kuolleisuuteen)

Julkisten tilojen käyttöä
lisääviä tekijöitä:
• Miellyttävä lämpötila
• Sateen suoja

How Does the Urban Environment Affect Health
and Well-Being? A Systematic Review

Krefis, Augustin, Schlünzen, Oßenbrügge,

Augustin. Urban science. 2018. Metatutkimus.

Hyvinvointia lisäävät tekijät:

Hyvinvointia vähentäviä tekijöitä:

•

Nuorilla kulttuuri-, urheilu ja kaupallisten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

•

• Kaupungin tarjoamien asuntojen terveyshaitat

Ikäihmisillä julkisten palvelujen laatu

•

Yleinen terveys ja mielenterveys lisääntyi asuinympäristön koetun: turvallisuuden,
esteettisyyden, käveltävyyden ja palvelujen lisääntyessä

•

Ilmaiset bussimatkat lisäsivät ikäihmisten sosiaaliseen kaupunkielämään
osallistumista, hyvinvointia ja vähensivät yksinäisyyttä

•

Asuinalueen sosiaalinen pääoma

•

Viheralueiden käyttöaste korreloi lasten elämänlaatua

•

Viheralueideen saatavuus ja saavutettavuus vaikuttivat stressin kokemiseen ja
yleisen terveyden kokemiseen

•

Fyysinen aktiivisuus tai vierailukertojen määrä viheralueilla talvella

•

Kaupunkiviljelijöillä parempi terveys ja vähemmän mielenterveysongelmia

•

Joen läheisyydessä oleskelu paransi terveyttä ja hyvinvointia

•

Asukkaat, joiden asuinalueella oli enemmän vihreää (kuin toisilla alueilla) kokivat
hyvinvointinsa paremmaksi ja heillä oli vähemmän mielenterveyden ongelmia

•

Arkkitehtoniset piirteet, jotka lisäsivät visuaalisia ja sosiaalisia kontakteja lisäsivät
merkittävästi suoraan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä. Vaikuttivat epäsuorasti
myös kokemukseen sosiaalisesta tuesta ja stressiin.

• Kaupunkiympäristö rajoittaa terveellisten valintojen
tekemistä
• Koettu luottamuksen puute asuinalueella

• Moottoritien läheisyydessä asuvilla merkittävästi
huonompi henkinen hyvinvointi
• Viheralueiden vähäinen määrä ja huono saavutettavuus
ennustivat stressin esiintymistä väestössä
• ”Vapaa maa” alueella lisäsi rikollisuutta ja vaikutti
mielenterveyteen

”In study…increase in better mental health as positive
perceptions of the neighborhood safety, aesthetics,
walkability and services increased, whereas only a weak
association was found between mental health and
individual socio-demographic factors”

Sosiaalista kestävyyttä ja tasa-arvoa kuvaavat
tutkimukset

Urban Planning and Health Equity
Mary Northridge and Lance Freeman. Journal of Urban Health. 2011. Vol.88. Kirjallisuuskatsaus.

Rakennettu ympäristö

Ihmiset

Palvelujen saavutettavuus ja ympäristön tarjoomien yhteensopivuus omien tarpeiden
kanssa

Sosiaaliset verkostot ja luottamus

•

Ympäristön turvallisuus, terveellisyys, palvelujen kohtuuhintaisuus, palvelujen ja
tarjolla olevien tuotteiden sopivuus omaan kulttuuriin ja arvoihin)

•

Yksilöiden ja yhteisöjen väliset vahvat sidokset, mahdollisuus vaihtaa
tietoa, yhteisen keskustelun tuloksena syntyneet näkemykset

Ympäristön kunnossapito ja turvallisuus

Osallisuus

•

•

Hyvin pidetty, houkutteleva, siisti ja kulttuurisesti sopiva ympäristö niin esteettisyyden
kuin ääniympäristönkin suhteen, koettu turvallisuus ja turvallisuus tilastojen valossa

Asukkaiden aktiivisuus poliittisessa päätöksenteossa ja yhteisöllisessä
toiminnassa, halukkuus toimia yhteisen hyvän eteen

Puistot ja avoimet kaupunkitilat

Yhteisön normit, käyttäytyminen ja asenteet

•

•

Turvalliset, siistit ja avoimet saavutettavat puistot, kaikille ikäryhmille aktiviteetteja
tarjoavat puistot, kaikille avoimet lähiviheralueet ja laajat luonnonmukaiset, suojellut
viheralueet

Liikkumismahdollisuudet
•

Turvallinen, luotettava, saavutettavissa oleva ja kohtuuhintainen julkinen liikenne ja
kävely- ja pyöräily-ympäristö

Asuminen
•

Turvallinen, saatavilla oleva, kohtuuhintainen asuminen

Ilmanlaatu, vesistöt ja maaperä
•

Turvallinen ja ympäristömyrkytön vesistö, maaperä, sisä- ja ulkoilma sekä
rakennusmateriaalit

Taide ja kulttuuri
•

Yhteisön vallassa oleva käyttäytymismalli asioita kohtaan, standardit ja
normit jotka johtavat joko asian hyväksyntään/hyljentään; mitkä tekijät
ympäristössä vaikuttavat yhteisön tekemiin terveellisiin/epäterveellisiin
valintoihin

Mahdollisuuksien luominen kaikille
Etninen oikeudenmukaisuus ja ryhmittymien väliset suhteet
•

Interventiot ja organisaation toimintatavat, jotka mahdollistavat palvelut
kaikille, positiiviset välit eri ihmisryhmien välillä

Työpaikat ja ympäristön omistajuus
•

Yhteisön mahdollisuus itsensä toteuttamiseen taiteen ja kulttuurin avulla,
osallistumismahdollisuudet

Paikallisten yhteisöjen omistamat työpaikat ja asuminen, mahdollisuus
ja pääsy käsiksi erilaisiin investointivälineisiin (esim. asuntolainat),
työpaikkojen määrä, elämisen kustannukset kattavan työn mahdollisuus

Koulutus

•

Korkealaatuiset koulutusmahdollisuudet ja elinikäisen oppimisen
mahdollisuudet riippumatta etnisyydestä, sukupuolesta tai
taloudellisesta tilanteesta

Social sustainability tool for assessing land use planning process.
2018. A.Rashidfarokhi., L. Yrjänä., M. Wallenius., S.Toivonen., A. Ekroos & K. Viitanen. European Planning Studies. 26:6.

•

Kirjallisuuskatsauksen perusteella indikaattorit. 1. vaiheessa 120 kriteeriä, toisessa vaiheessa jatkoon 45

•

Teemat: Tasa-arvoisuus, sosiaalinen inkluusio, sosiaalinen koheesio, sosiaalinen pääoma, osallisuus ja turvallisuus

•

Jatkoon menneissä vähän rakennetun ympäristön indikaattoreja, mutta 120 indikaattorilistan joukossa muutamia käyttökelpoisia

Asuinympäristö:

Palvelut:

•

Julkisten tilojen saatavuus ja saavutettavuus

•

•

Tasa-arvoiset mahdollisuudet resursseihin (asuntoon,
liikkumiseen, maahan)

•

Kohtuuhintainen asuminen

•
•

Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen ym. julkisten
palvelujen saavutettavuus ja saatavuus

Subjektiiviset indikaattorit:
•

Eri kulttuurien koettu hyväksyttävyys alueella

•

Paikkaan kuulumisen tunne

•

Vapaa-ajan palvelut ja urheilutilat

•

Asuinalueen imago

•

Koulutuspalvelujen tasa-arvoinen saatavuus ja
saavutettavuus vauvasta vaariin

•

Itsensä toteuttamisen, kulttuurin ja taiteen ilmaisun
mahdollisuus alueella

Asumismuotojen sekoittuneisuus

•

Internetin saatavuus ja saavutettavuus

•

Tyytyväisyys asuinalueeseen

Toimintojen sekoittuneisuus alueella

Liikenne ja liikkuminen:

•

Ympäristön kauneus

•

Yhteisöllisyyttä vahvistavat uudet asumisen muodot

•

•

•

Sosio-ekonominen sekoittuneisuus alueella

Ympäristöterveys:

Sosiaalisen pysyvyyden tunne (yhteisön muuttumattomuuden
tunne)

•

Esteetön muotoilu

•

•

Muuttohalukkuus alueella

•

Muuttoluvut alueella

•

Koettu luottamus yhteisöön

•

Ympäristön ilmeen vaihtelevuus

•

Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin

•

Monitoimirakennukset

Kävely-ympäristön kehittäminen
Ympäristön fyysiset, biogiset, kemialliset,
sosiaaliset ja psykososiaaliset tekijät

Oleellista sekä ”kovan että pehmeän infrastruktuurin”
yhdistäminen asuinalueella. ”Kova infra”: Rakennukset, julkiset
kaupunkitilat, kaupunkirakenne, morfologia. ”Pehmeä infra”:
Sosiaaliset verkostot, asuinalueen palvelut, ohjelmat ja hankkeet

Osallisuus:
•

Äänestysaktiivisuus

•

Vapaaehtoistyöhön osallistujien määrä

•

Eri osapuolten välisen kommunikaation ja yhteistyömuotojen
määrä ja vilkkaus

•

Asuinalueosallisuuden tukeminen

Tutkimukset, joissa hyvinvointiympäristön tekijöitä kysytty

asukkailta itseltään
“Measurement most commonly used by researchers reflect the availability of
data as well as the traditional concers of transportation planning and are not
necessarily well suited to the study of the link between the built environment
and physical activity”
Susan Handy., Marlon Boarnet., Reid Ewing., Richard Killingsworth. How the Urban Environment Affects Physical Activity. Views from Urban Planning. American Journal
of preventive Medicine. 2002.

“Changes in the urban environment influence the price or utility of travel, primarily by
changing travel distance and time..however, for walking and biking, quality of the travel
experience may also be important component”
Susan Handy., Marlon Boarnet., Reid Ewing., Richard Killingsworth. American Journal of preventive Medicine. 2002

“ A derived-demand perspective is too narrow for understanding walking behaviour
…influence of friends and peer groups, perceptions of crime rates and personal safety,
aesthetic appeal of the streetscape are certainly more important of walking behaviour than
of driving”
Susan Handy., Marlon Boarnet., Reid Ewing., Richard Killingsworth. How the Urban Environment Affects Physical Activity. Views from Urban Planning. American Journal of preventive
Medicine. 2002.

Towards contextuallu sensitive urban densification: Location-based
softGIS knowledge revealing perceived residential environmental
quality. Marketta Kyttä, Anna Broberg, Tuija Tzoulas, Kristoffer Snabb. Landscape and Urban Planning. 113. 2013.
• Tutkittiin miten henkilöt kokevat ympäristön laadun ja saavutettavuuden, mitkä tarjoomat ympäristössä koettiin

•

•

•
•

merkityksellisiksi. N: 3100 asukasta, 11 Helsingin asuinalueelta. Positiiviset täpät ja negatiiviset täpät kartalle
Positiiviset: Ympäristön kauneus, kävelyn ja pyöräilyn helppous, luonnonläheisyys, viheralueet. Positiivisesti
täpätyillä alueilla viheralueiden osuus 37%, negatiivisilla 13%. Asuinalueen yhteisö, harmoniset
naapurisuhteet, turvallisuuden tunne, ympäristöstä huolehtiminen, hyvä maine ja sopivasti sosiaalista
vaihtelevuutta. Julkisissa tiloissa korostui kävely- ja pyöräily-ympäristö ja julkinen liikenne
Negatiiviset: Liikennealueet, tilan liiallinen hektisyys, luontaantyöntävyys, turvattomuuden tunne, huono
maine. Tiiviimmällä alueella vähemmän pos. täppiä. Negatiivisesti täpättyjen alueiden keskimääräinen tiheys
72 asuntoa/ha, positiivisesti täpätyillä alueilla 48. Sosiaalisesti merkitykselliset alueet olivat molemmat
melko tiiviillä asuinalueella, tiiviys ei aina ole huono asia sosiaalisen ”pöhinän” kannalta
Alueen toiminnallisuuteen liittyvät asiat saivat positiivisia, laadun puuttumiseen liittyvät negatiivisia täppiä.
Esim. vihreys ei riittänyt, vaan se piti olla saavutettavissa ja siellä piti olla tekemisen mahdollisuuksia ja
elämyksiä.
Aikaisemmissa tutkimuksissa merkittävimmät asiat olivat rauhallisuus, turvallisuus ja lapsiystävällisyys

Loppupäätelmä: Ympäristön esteettisyyden (vihreys!) ja kävely- ja pyöräily-ympäristön parantaminen
täydennysrakentamisessa kompensoi tiivistämisen negatiivia vaikutuksia, sekä…

“Understanding the habitual behavioural of residents is probably more relevant for urban planners
than environmental experiences as such”  valinta-arkkitehtuuri!

Sallis, J.F. et al. (2016) Physical activity in relation to urban
environments in 14 cities worldwide: a cross-sectional study.
The Lancet 6736(16):348.

Fyysistä aktiivisuutta selittivät:
• Asukastiheys, risteystiheys, julkisen liikenteen pysäkkitiheys, puistojen
määrä  68-89 min/vko enemmän fyysistä aktiivisuutta
Sliden tiedot esityksestä: Kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen suunnittelussa. Urbaani Onni tutkimuksen tuloksia pääkaupunkiseutu, 2009.
Marketta Kytän esitys. Maankäytön suunnittelun professori, Aalto-yliopisto/ Rakennetun ympäristön laitos.

Hyvinvointia lisääviä ympäristön tekijöitä
Sliden tiedot ja kuva
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Sliden kuvat ja tiedot esityksestä: Kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen suunnittelussa. Urbaani Onni tutkimuksen tuloksia
pääkaupunkiseutu, 2009. Marketta Kytän esitys. Maankäytön suunnittelun professori, Aalto-yliopisto/ Rakennetun
ympäristön laitos.

Viheralueet kokemuksellisesti tärkeitä,
Tiiiviys nostaa elinympäristön koettua
laatua JOS se tuo palveluja lähemmäksi

Sliden tiedot ja kuva esityksestä: Kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen suunnittelussa. Urbaani Onni tutkimuksen tuloksia pääkaupunkiseutu,
2009. Marketta Kytän esitys. Maankäytön suunnittelun professori, Aalto-yliopisto/ Rakennetun ympäristön laitos.

• Urbaani arki- projekti Tampereella hahmotti eri asukastyyppejä,
”heimoja” preferenssien mukaan. Heimot: Naapurustolainen, säpisijä,
kotoilija
• Näillä eri kulkumuotojakaumat ja asuinympäristöt. Kotoilijat asuivat
väljemmin rakennetussa, vähemmän palveluja olevalla alueella ja
käyttävät muita useammin autoa.

• Kytän ryhmästä Anna Kajosaari kartoitti vuonna 2017 nuorten
elämäntapaprofiileja. Nuoret sanoivat kyllä urbaanille asumiselle,
vihreälle vapaa-ajalle ja lähipalveluille. Ei kiitos autoriippuvuudelle.

Netta Mäki: Kokemus lähiympäristöstä ja liikuntaaktiivisuus. Mikä vaikuttaa liikunta-aktiivisuuteen?
(Teoksessa Hyvinvoinnin monet ulottuvuudet. Elinolojen ja –tapojen yhteyksiä helsinkiläisten terveyteen ja hyvinvointiin. Helsingin kaupungin tutkimuskatsauksia 2017.

• Pitkät etäisyydet palveluihin lisäsivät selvästi liikunnan harrastamattomuuden
todennäköisyyttä. Pitkästä etäisyydestä paljon haittaa liikkumattomuuden
todennäköisyys oli kaksinkertainen.
• Kulkuväylien valaistus: Haittaa jonkin verran ja haittaa paljon ryhmät yhdessä:
25%, tilastollisesti merkitsevä.

•

Jalankulkuväylien liukkaus, etenkin jos tästä on paljon tai melko paljon
haittaa

• Melko tai erittäin tyytymättömillä asuinalueen turvallisuuteen
kaksinkertainen todennäköisyys liikunnan harrastamattomuuteen
• Huonot julkiset liikenneyhteydet, etenkin jos tästä on paljon tai melko paljon
haittaa

• Ei yhteyttä liikunta-aktiivisuuteen:
• Liikenteen tai teollisuuden aiheuttama melu,
haju tai pöly
• Ympäristön epäsiisteys

• Vaaralliset risteykset tai kulkuväylät
• Rakennusten huono kunto
• Asuinalueen rumuus
• Toisaalta kuntoliikunnan (kuten juoksu)
harrastamiseen vaikutti jalankulkuväylien
liukkaudesta johtuva pienikin haitta ja
ympäristön lieväkin epäsiisteys

Spatial nature of urban well-being.

Sanna Ala-Mantila, Jukka Halonen,

Seppo Junnila & Perttu Saarsalmi. Regional Studies 2018, 52:7.

• Aineistona alueellisen terveyden ja hyvinvoinnin kysely 2013, -14 ja -15, Tilastokeskuksen Paavo
tietokanta, Helsingin tilastokeskuksen Aluesarjat, HSY:n alueellinen tieto ja Sykkeen tietokannat
• Hyvinvointia kuvattiin Happiness ja Quality of Life kysymysten avulla (THL:n kyselystä)
• Ympäristön muuttujat: Kävely-, joukkoliikenne ja autokaupunkivyöhykkeet (Syke), tiiviys
(asumisen lattiapinta-ala suhteessa maan pinta-alaan postinumeroalueella ja asumisen
lattiapinta-ala suhteessa rakennusten lattiapinta-alaan 250x250 ruudussa)
• Koetun ympäristön muuttujat: Haittaa pitkä matka palveluihin, haittaa melu, haittaa liikenne,
haittaa huono julkinen liikenne, tyytyväisyys turvallisuuteen, tyytyväisyys asumisen kustannuksiin
• Lisäksi epätasa-arvoon ja yhteisöllisyyteen liittyviä muuttujia ja sosio-ekonomisia muuttujia
• Tulokset olivat riippuvaisia mittaamistavoista; onnellisuutta vai elämänlaatua?

”Subjective characteristics, such as perceived accessibility or safety, can have an
even greater impact on well-being than objective spatial characteristics”

Spatial nature of urban well-being jatkuu. Sanna Ala-Mantila, Jukka Halonen, Seppo Junnila & Perttu
Saarsalmi. Regional Studies 2018, 52:7.

• Autokaupunkivyöhykkeellä asukkaat onnellisimpia
• Keskustan kävelyvyöhykkeillä asukkailla taas suurempi koettu elämänlaatu
• Intensiivisellä joukkoliikenteen käytävillä toiseksi korkein onnellisuus ja elämänlaatu. Nähtävissä
kuitenkin ”klustereita”, missä onnellisuus matalaa
• Sekä onnellisuus että elämänlaatu matalaa alakeskusten kävelyvyöhykkeillä.
• Postinumeroalueilla, missä väestötiheys suuri  matalampi onnellisuus, mutta tiiviydellä ei vaikutusta
elämänlaatuun
• Tärkeimmät fyysisen ympäristön tekijät elämänlaatuun ja onnellisuuteen: Koettu turvallisuus ja
asumisen kohtuuhintaisuus
Onnellisuuden ja elämänlaadun spatiaalisuus noudattelee asuinalueiden koulutustasoa ja asukkaiden
tulotasoa  sosio-ekonominen sekoittuminen tasoittaa alueiden onnellisuus- ja elämänlaatueroja
Eroja selittää palvelujen määrä ja työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuus (alakeskuksissa pitkät
matkat, vähän palveluja ja köyhemmät ihmiset vs. keskustojen runsas palvelutarjonta ja varakkaammat
ihmiset)

Psychological Wellbeing Benefits of Stimulated
Exposure to Five Urban Settings: an Experimental
Study From the Pederstrian’s Perspectives.

Anna Bornioli, Graham

Parkhurst, Phillip Morgan. 2018. Journal of Transport and Health.No. 9.

Mitkä tekijät houkuttavat oleilemaan alueella, mitkä tekijät laittavat ihmiset välttelemään alueita. Sis. talousnäkökulman.
•

Kävely-ympäristön visualisointi videoilla; historiallinen kävely-ympäristö, urbaani moderni kävely-ympäristö, vihreätä ja historiallisia elementtejä
sisältävät kävely-ympäristöt, puistot ja autoja sekä kauppoja sisältävät kadut

•

Rentoutuminen: Korkein vihreätä ja historiallista sis. ymp, matalin autoja ja kauppoja sisältävillä kaduilla

•

Aistinautintoa tuottavat alueet: Historialliset kävely-ympäristöt, vihreätä ja historiaa sisältävät kävely-ympäristöt ja puistot, matalin autoja ja kauppoja
sisältävillä kaduilla

•

Palautumista ja voimaantumista edistävät alueet: Kaikki kävely-ympäristöt, vähiten auttoi palautumaan ja voimaantumaan autoja ja kauppoja
sisältävät kadut ilman vihreää

•

Kiinnostavuus ja houkuttelevuus: Kävely-ympäristöt, autoja ja kauppoja sisältävät kadut vähiten kiinnostavia

•

Parhaiten menestyivät kävely-ympäristöt joissa oli vihreätä, sitten kävely-ympäristöt joissa vain vähän vihreää ja huonoiten autoja sisältävä ympäristö

Oleilun ja alueella viihtymisen kannalta sekä fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkein tekijä
oli autoton ympäristö
Tutkijat: Tulosten merkittävyyttä lisää se, että videosimuloinnilla tehdyssä tutkimuksessa liikenteen ja
autojen negatiivinen vaikutus on vähäisempi, kuin se todellisuudessa on

The experienced psychological benefits of
place attachment.
Leila Scannell, Robert Gilford. 2017. Journal of Environmental Psychology. 51.

Paikkaan kiinnittymisen tunne (place attachment) korreloi elämänlaadun, tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kanssa. Vahvistaa
yhteisöllisyyttä, koheesiota, stressiä, positiivisia elämyksiä.

• Merkityksellisten paikkojen raportoidut koetut hyödyt: Muistin tukeminen, tunne kuulumisesta johonkin, ”juurtuminen”,
rentoutuminen, onnellisuus, tukee asukkaan aktiivisuutta; harrastamista, liikkumista tai työskentelyä. Turvallisuuden
tunne, henkilökohtainen kasvu, vapauden tunne, viihteellisyys, luontoyhteyden vahvistaminen, käytännön hyödyn
saaminen paikasta, yksityisyyden saaminen, esteettisyys.
• Naisilla merkitykselliset paikat tukivat muistamista. Miehillä tällä ei ollut merkitystä. Sukupuolten välillä ei muita eroja.

• Ehkä hieman yllättäen iällä tai asunnon omistusmuodolla ei ollut merkitystä mikä paikka oli merkityksellinen. Kulttuurien
välisiä eroja ei tutkittu.
Mitkä asiat ympäristössä olivat merkityksellisiä?
• Oma koti tai lapsuuden koti. Joillekin ”koti” tarkoitti myös naapurustoa
• Toiseksi yleisin; puistot, vapaa-ajan viettopaikat, tai kaupungit joissa vieraili
• Virkistysalueet, hautausmaat, liikennevälineet ja työpaikat hyödyn näkökulmasta mainittiin myös

Environmental, individual and personal goal influences on older adults’
walking in the Helsinki Metropolitan Area. International Journal of Environmental Research and Public Health.
2018. Tiina Laatikainen, Mohammad Haybatollahi, Marketta Kyttä-Pirjola

• N= 844, +55 v merkitsivät kartalle kulkureitit, kulkutavan ja vierailukertojen tiheyden
• Tutkijat kartoittivat henkilöiden psyykkisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden epäsuoria
ja suoria yhteyksiä tehtyihin kävelymatkoihin ja niiden määrään
• Tutkimuksen asetelmana sekä naapurustotason tekijät, että asuinaluetta laajemmat,
kaupunkitilan hyödyntämistä ja tilassa liikkumiseen vaikuttavat tekijät
• Tutkimuksessa käytetyt GIS-muuttujat:
• Käveltävien katujen tiheys (käveltävien katujen osuus kilometreissä Open Street Mapista)
• Asukastiheys (asumisen käytössä oleva lattiapinta-ala suhteessa maankäyttöön, HSY:n
SeutuCD 2014)
• Kytkeytyneisyys (kolmen tai useamman kadun risteysten määrä tietyllä bufferilla kotoa ja
julkisen liikenteen pysäkkien määrä, Digiroad 2017)
• Liikuntapaikkojen määrä (liikuntapaikoilla tarkoitettiin: Liikuntapaikat, virkistyspaikat ja
retkeily- ja kuntopolut, LIPAS tietokanta)

Environmental, individual and personal goal influences on older adults’
walking in the Helsinki Metropolitan Area jatkuu
• Kotitalouksien tuloilla negatiivinen ja koulutustasolla positiivinen vaikutus kävelyaktiivisuuteen. Ainoat henkilötason
tekijät, jotka selittivät kävelyaktiivisuutta! (esim. sukupuolella, perhesuhteilla (avioliitto) ym. demografiatiedoilla,
koetulla terveydellä ja muilla psyykkisillä yksilöllisillä tekijöillä ei yhteyttä kävelyaktiivisuuteen)
Suora ja melko suuri positiivinen yhteys kävelyaktiivisuuteen:
• Käveltävien katujen tiheys, risteysten tiheys, asukastiheys, julkisen liikenteen pysäkkitiheys ja liikuntapaikkojen
tiheys

• Suurin merkitys ikäihmisten kävelyaktiivisuuteen ja fyysiseen aktiivisuuteen yleisesti oli julkisen liikenteen
bussipysäkkien tiheys  tarjoaa pääsyn ja saavutettavuuden liikkumispalveluihin, ympäristöihin
•  korostaa julkisen liikenteen palvelutason ja kohtuuhintaisuuden merkitystä liikunta-aktiivisuudessa!

”Built environment had an independent effect on older adults walking regardless of
individual demographic or psychological features…even for those not interested in physical
activities”

Sliden tiedot esityksestä: Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat elinympäristöt . Rakennetun ympäristön ja
asumisen tietoaineistot (RASTI) –seminaari 17.9.2019. Tiina E. Laatikainen. Tutkijatohtori, Rakennetun ympäristön
laitos , Aalto Yliopisto, SEKÄ Environments for Healthy and Active Ageing, Laatikaisen Väitöskirjatutkimus, 2019.

Koettu elinympäristön laatutekijät eroaa ikäryhmien välillä.
• Aikuiset: viher- ja vesialueet
• Lapset ja nuoret: Urheilu-, asuin-, institutionaaliset- ja julkiset tilat
• Nuorten positiiviset paikat sijaitsivat selkeästi pisimpänä kotoa ja
ikääntyvien lähimpänä kotia

Vihreän asuinympäristön ja luontosuhteen yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja
terveyteen. Soile Puhakka, tohtorikoulutettava, ODL Liikuntaklinikka, Oulun
Diakonissalaitoksen säätiö, Maantieteen tutkimusyksikkö & Elinikäisen terveyden
yksikkö, Oulun yliopisto. Väitöskirjatutkimus.
1.

Nuorten miesten luontosuhde ja siihen yhteydessä olevat tekijät (MOPO-tutkimus 2013) –Mitkä asuinympäristöön, liikunta-aktiivisuuteen
ja terveyteen liittyvät tekijät ovat yhteydessä luontosuhteeseen?

 Luontosuhde voi motivoida liikkumaan. Ala-asteikäisenä lapset liikkuvat vanhempiensa kanssa luonnossa ja se vahvistaa luontosuhdetta.
Liikkuvat myös jatkossa. Luontosuhde, hyvä terveys ja liikunta kulkevat käsi kädessä.
• 2. Vihreän asuinympäristön yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja terveyteen työikäisillä – Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –tutkimus.
Kiinnostus erityisesti kevyen liikkumisen edistämisessä.
•  Kevyeen liikunnan harrastamiseen liittyi vastaajan naissukupuoli, ympäristön vihreys, kaupungin ulkopuolella asuminen,
elämäntyytyväisyys, alhaisempi BMI

Yhteenveto:
Tutkimuksissa toistuvat rakennetun ympäristön osatekijät:
•

Maankäytön monimuotoisuus, sekoittunut rakenne (asumisen monimuotoisuus, työpaikat ja palvelut)

•

Riittävän suuri väestötiheys, jos tiiviyttä seuraa palvelut ja viheralueet eivät kärsi

•

Asumisen ja julkisen liikenteen kohtuuhintaisuus

•

Ympäristöterveys; pienhiukkaset, melu, kemikaalit, koettu ilman saasteisuus

•

Katujen kytkeytyneisyys

•

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

•

Ympäristön esteettisyys, kiinnostavuus, kulttuurihistoria

•

Liikuntapaikat- ja muut virkistysalueet

•

Viheralueet (lähi- sekä laajat retkeilyalueet), puistot

•

Kävely-ympäristön soveltuvuus (autoton, vihreä, esteetön ja kunnossapidetty.)

•

Lihasvoimin liikkumisen infrastruktuuri ja joukkoliikenteen palvelutaso (esim. kevyen liikenteen väylät, kulkumuodot, pysäkkien määrä)

•

Avoimet, turvalliset kaupunkiympäristöt ja tilat

•

Itsensä toteuttamisen ja yhdessä tekemisen tilat

•

Nuorilla kulttuuri-, urheilu ja kaupallisten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

•

Ikäihmisillä julkisten palvelujen laatu ja palvelujen saatavuus ja saavutettavuus (lähipalvelut)

•

Kevyen liikenteen väylien valaistus ja koettu liukkaus, ympäristön siisteys ja kunnossapidon taso

