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HYMY hanke: Hyvinvoinnin edistäminen
kaupunkisuunnittelun keinoin
Lisätietoja hankkeesta täältä

• Hankkeessa tuotetaan rakennetun ympäristön
mittareja/indikaattoreja laajaan hyvinvointikertomukseen ja
kaupunkisuunnittelun tueksi.
paikkatietoa seutu- ja kuntatason päätöksentekoon.
• Keväällä 2020 kaupunkiympäristön laadullisia analyysejä ja syksyllä
strategisen hyvinvointijohtamisen kehittäminen.
• Julkaisu on osa HYMY-hankkeen ja Tampereen yliopiston välistä
yhteistyötä.
• YS4, 13 ryhmää, 7 viikkoa- 13 erilaista näkökulmaa hyvinvoinnin
edistämiseen kaupunkisuunnittelun keinoin.
• Seudullinen näkökulma, mutta ”seutu” ei määrittynyt
hallinnollisten rajojen mukaisesti – opiskelijoiden vapaus.
• Kaikille yhteiset paikkatietoanalyysit alueellisten erojen
tunnistamiseksi  oman hyvinvointinäkökulman ja case-kohteiden
valinta, strategian laadinta ja indikaattorit.

Lähtökohtia
 Mitkä ovat Tampereen kaupunkiseudun/Pirkanmaan rakennetun
ympäristön hyvinvointitekijät nuorten mielestä? Miten ne eroavat
”vanhemman” väestön arvostuksista? Onko olemassa ”kätkettyjä aarteita”
joissa on piilevää potentiaalia ja vetovoimaa?
 Miten hyvinvointiympäristöjä voidaan mitata ja mallintaa kartalle uusilla
tavoilla? Uusia innovatiivisia näkökulmia strategiatyöhön.
 Miten kaupunkiseudut vastaavat keski-ikäisten ja tätä nuorempien
väestöryhmien odotuksiin? Rakennammeko ympäristöä ”kuten ennenkin”,
vaikka todellisuudessa arvot ja arvostukset ovat muuttuneet? Teemmekö
oikeita asioita?

Uudet näkökulmat ja innovatiiviset ratkaisut rakennetun
ympäristön hyvinvointitekijöiden tunnistamiseksi ja
kehittämiseksi

Rakennetun ympäristön hyvinvointitekijät
Tampereen kaupunkiseudulla

Teollisuusperintö ja vesistöt
• Kaupunkiseudun identiteetin ja sosiaalisen
hyvinvoinnin vahvistaminen yhdistämällä
uutta ja vanhaa teollisuusperintöä ja
vesialueita
• Kestävällä rantarakentamisella ja rantojen
tasa-arvoisella saavutettavuudella hyvinvointia
• Vanhan infran hyödyntäminen, ei rakenneta
uutta, kierrätysmateriaalit, ekologisuus,
jakamistalous
“Thinking of Pirkanmaa region, there are specific historical
and natural attributes, such as the vast number of
industrial buildings and the strongly visible water
engagement …we talk about the social well-being…identity
is treated through using existing heritage and bringing it
back to the everyday life”

Ympäröivä maaseutu ja luonto
• Maaseudulla asuminen ja työskentely
nähtiin vaihtoehtona urbaanille elämiselle
• Maaseutu ja luonto rauhoittumisen
paikkana ja matkailun edistämisessä,
vastapaino “urbaanille hektiselle elämälle”
“The main goal is to keep small, rural areas alive
because they can provide kind of wellbeing that bigger
cities lack, therefore acting as an important alternative
to stressful city life…”

“Even if material basic needs are fulfilled, it doesn’t
always lead to experience of feeling well. Maybe there’s
something about modern way of life that prevents us
from finding our life meaningful?…an alternative to
urban life….”

Julkinen liikenne
• Julkisella liikenteellä vapautta, veljeyttä ja vapaaaikaa!
• Vapaus valita julkinen liikenne. Vapaus liikkua
mihin vain ja milloin vain
• Julkinen liikenne mahdollistaa harrastamisen ja
ystävyyssuhteet
• Nopeus (!) ja matkaketjujen vaivattomuus
“Our aim is to create as much time as possible for
self-actualization...We want to both reduce the stress
and time spent on the actual travelling from place-toplace and reduce the need to go to different places to
complete the actions of everyday life”
“Our vision is a future in which city planning and the
green environment challenge the car-oriented
lifestyle. We want to make public transport
competing option to private cars”

Uudet strategiat hyvinvointiympäristöjen
kehittämiseksi ja mallintaminen

Keskeisimmät huolet ja ongelmat
Sosiaaliset huolet:
• Alueet eriytyvät kaupunkiseudun sisällä, mutta
myös kuntien sisällä. Väestö vanhenee ja sekä
nuoret, että ikäihmiset yksinäisiä. Vapaa-aikaa jää
yhä vähemmän, mutta sitä arvostetaan yhä
enemmän, stressistä palautuminen.
Ekologiset huolet:
• Väestö lisääntyy, ei hyödynnetä riittävästi olemassa
olevaa infraa, kierrätystä ja maaseudun
potentiaalia. Ilmastoahdistus  tarvitaan
ekologisia ratkaisuja.
Vaihtoehdottomuus:
• Alueella ei tarjota vaihtoehtoja urbaanille elämälle
maaseudulla ja autottomuutta, ekologisia
vaihtoehtoja. Alueella/kunnilla ei vahvaa
identiteettiä ja pitovoimaa, muutetaan PKseudulle.

“Future trends that affect society are
climate crisis, urbanization,
globalization, change of nature of
work and mixing of services”

Elinvoimaa ekologisella uudelleenlöytämisellä Sosiaalisen kaupunkitilan kehittäminen
• Vanhojen teollisuusympäristöjen/rakennusten
uusiokäyttö yhteisöllisen ja monisukupolvisen
asumisen ja toiminnan tilana
• Omaleimaisten “hotspottien tunnistaminen”, missä
yhdistyvät olemassa olevat rakennukset,
joukkoliikenne, vanhat teollisuuskiinteistöt ja
vesistöt
• Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen
“hotspotteihin”
• Kulttuuriympäristöjen, rantojen, vesistöjen
tarjoumien ja tekemisen mahdollisuuksien
tunnistaminen asiakasvirtojen houkuttelemiseksi ja
omaleimaisuuden vahvistamiseksi
 Kunnan vetovoimaisuus ja identiteetti vahvistuvat,
samalla sosiaalinen hyvinvointi kasvaa

Leisuretopia – vapaa-ajan ekosysteemien luominen
maaseudulle
• Ympäröivä maaseutu vaihtoehtona ulkomaan
matkailulle – ekologisuus ja ilmasahdistus taustalla
• Pirkanmaan luonto, talvi ja hiljaisuus hyvin
eksoottisia
• Matkailun kannalta potentiaalisten alueiden ja
seudullisten “matkailuvyöhykkeiden” tunnistaminen
• Maaseudun elävöittämisideoita: Väliaikaiset
työskentelytilat, eri tasoisia
majoittumismahdollisuuksia, lähiruoka, seudulliset
retkeilyreitit, rauniokirkkojoogaa ja retriittejä…
 Joukkoliikenteen rengasreitit tukemaan
syöttöliikennettä, seudullisen joukkoliikenteen
palvelutason nosto

“On regional scale the
importance of local freetime
ecosystem services can grow as
choices of traveling… and
leisure is based on ecological
reasons“

Raideliikenteellä ja resurssien niukkuudella
hyvinvointia
• Ekologiset valinnat rakentamisessa ja liikkumisessa
• Vapaus valita autoton elämäntapa ja raideliikenne
• Palvelujen ja eri ikäryhmien sekoittaminen
• Optimaaliset seudulliset raideyhteydet työpaikka- ja
kaupan alueille  pysäkit markettien ja työpaikkojen
oville
• Hypermarketit sosiaalisen kanssakäymisen ja kaupan
tiloiksi, “hypermarkkinoiksi”
• Ekologiset valinnat rakentamisessa: Tiivistäminen kerrosalaa

nostamalla, pienen tilan rakentamisen salliminen tontille jälleenvuokrausta varten,
pienten kojujen ja kauppojen rakentamisen salliminen/pop-up kaupat katutilassa

• Ekologiset valinnat liikenteen kehittämisessä ja
liikkumistarpeen vähentämisessä: Yhteiskäyttöautot, liikenteen digitaaliset
ratkaisut, toimintojen sekoittuneisuus, KÄPY-ympäristöt, katuvarsipysäköinnin hylkääminen,
autottomat alueet ym.

“An outdated trading model where
weekly grocery shopping with car
takes place, could support the
transformation of hypermarkets
into market-like places”

Vapaudella ja vapaa-ajalla hyvinvointia
• Arjelta odotetaan sujuvuutta ja liikkumiseen
ei olla valmiita käyttämään aikaa
• Vapaa-aika tärkeä hyvinvoinnin, tasa-arvon,
asuinpaikan valinnan, ystävien tapaamisen ja
itsensä toteuttamisen kannalta
Julkisen liikenteen palvelutason
nostaminen, raideliikenne, matkaketjut
Liikkumistarpeen vähentäminen
sekoittuneella rakenteella, etätyöt, avoimet
työskentelytilat
Tekemisen ja harrastamisen
mahdollisuuksien seudullinen
tasapainottaminen

Uusia ideoita hyvinvoinnin mittaamiseen?
• Viihtyminen seudulla: Muuttohalukkuus ja muuttoluvut
• Arjen sujuvuus ja liikkumistarpeen mittaaminen: Palvelujen määrä tietyllä
aikavyöhykkeellä, kulkumuotojakaumat ja kotiin tarjottavien palvelujen saatavuus
• Sosiaalisen tekemisen mahdollisuudet alueella: Foursquaren data ihmisten
jakamista tekemistä tarjoavista tiloista, paikoista ja palveluista

• Jakamistalouden mittarit:
-Yksityisomistuksessa olevien tilojen, resurssien ja tavaroiden määrä verrattuna
vuokralla oleviin/lainattaviin/yhteisiin
-Alueen yhteisöjen; elinkeinoelämän/julkisen sektorin/kolmannen sektorin tekemä
yhteistyön määrä, freelancingin määrä, yhteistyösopimusten määrä
-Yhteisöllisten alustojen data
-Yhteistilojen laadun arvioiminen ja mittaaminen; joustavuus, vaihtelevuus,
soveltuvuus tarpeeseen, riittävät sisätilat?

Riittääkö Business as usual?

Miten kaupunkiseudut
Tarjoavat elämisen, asumisen ja virkistäytymisen mahdollisuuksia
ihmisille, joilla on käytettävissä vain vähän rahaa ja jotka liikkuvat vain
julkisilla?
Mitä tehdään matkustusaikojen lyhentämiseksi?
Miten kaupunkiseudut vastaavat ekologisten valintojen vaatimuksiin?
(Kaikki nuorten strategiat perustuivat ekologisuuteen)

Miten haasteet (ilmastonmuutos, resurssien niukkuus, maaseudun
hiljaisuus) nähtäisiin nuorten tavoin mahdollisuuksina?

Julkaisu ladattavissa
• Innokylässä https://www.innokyla.fi/web/tyotila8340044/materiaalit
• MAL-verkoston sivuilla https://mal-verkosto.fi/2019/12/12/uusijulkaisu-tampere-city-region-2040-regional-factors-of-well-being/
• Virtuaalikorttelissa HYMY-alustalla, oikeudet alustalle antaa
henna.malinen@ym.fi

