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1. Taustaa
YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. YK:n
kestävän kehityksen tavoitteet pitävät sisällään 17 tavoitetta ja niillä on yhteensä 169 tarkentavaa
alatavoitetta. Kaupungeilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.
Suomessa monet kestävän kehityksen tavoitteista sisältyvät jo valmiiksi kaupunkien strategioihin
ja toimialoilla tehtävään työhön. Esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun strategia perustuu
kilpailukyvylle, kestävälle yhdyskuntarakenteelle ja hyvinvoivalle yhteisölle, jotka kattavat useita
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kaupunkien ja seutujen haasteena on kuitenkin kestävän
kehityksen tavoitteiden mittaaminen ja kaupungeissa tehtävän työn näkyväksi tekeminen.

Kuva 1. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. www.un.org.
Tämän raportin tarkoituksena on tuoda esiin Tampereen kaupunkiseudun kestävän kehityksen
tavoitteet seudullisen rakennetun ympäristön hyvinvointi-indikaattoristossa. Raportti on osa
HYMY-Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminenverkostohanketta. Hankkeen jäsenet ovat Tampereen kaupunkiseutu, Lahden, Kuopion ja
Jyväskylän kaupungit ja se saa STM:n myöntämää rahoitusta terveyden edistämisen määrärahasta.
Hankkeessa kehitetään rakennetun ympäristön hyvinvointi-indikaattoreja hyvinvointityön- ja
kaupunkisuunnittelun tueksi ja tuetaan kuntien strategisen hyvinvointijohtamisen valmiuksia.
Hyvinvointiympäristön mallintaminen paikkatiedolla mahdollistaa Tampereen kaupunkiseudun
kestävän kehityksen mukaisten arvojen näkymisen alueittain ja kuntien tekemän kestävän
kehityksen työn näkyväksi tekemisen laajemmille sidosryhmille.
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1.1 Tampereen kaupunkiseudun rakennetun ympäristön hyvinvointiindikaattorit
Tampereen kaupunkiseudun rakennetun ympäristön hyvinvointi-indikaattorit laadittiin
Suomen ympäristökeskuksen johdolla HYMY-hankkeen työpajoissa syksyllä 2019.
Mittariston laadinta pohjautui Suomen ympäristökeskuksen käyttämään spatiaaliseen
monitavoitearviointimenetelmään, mikä mahdollistaa useiden eri hyvinvointitekijöiden
mallintamisen samassa karttatasossa. Monitavoitearviointimenetelmä on luonteeltaan
subjektiivinen ja perustuu yhteisön yhdessä asettamiin strategisiin tavoitteisiin ja
arvoihin. Menetelmä on samalla monialainen oppimisprosessi, missä kuntien asiantuntijat
yli toimialarajojen asettavat yhdessä tavoitteet ja kriteerit, mitkä lopulta ohjaavat
kriteerien valintaa ja luokitteluperiaatteita. Kuntien viranhaltijoiden tehtävänä on myös
antaa jokaiselle mittarille painoarvo kuvaaman mittarin tärkeyttä suhteessa muihin
rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöihin.
Tampereen kaupunkiseudulla indikaattorien valmisteluun osallistui monialainen
asiantuntijajoukko kaikista Tampereen kaupunkiseudun kunnista. Indikaattorien pohjana
käytettiin tutkimustietoa rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöistä ja benchmarkingia
kansainvälisistä hyvinvointimittaristoista. Indikaattoreja työstettiin kahdessa Tampereen
kaupunkiseudun kunnille avoimessa työpajassa, joiden välillä kunnilla oli mahdollisuus
kommentoida mittaristoa sähköisesti. Seututoimiston rooli oli konkretisoida ja jäsentää
mittaristo viimeiseen työpajaan pisteytystä varten. Suomen ympäristökeskus vastasi
työpajojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lämpimät kiitokset kuuluvatkin Suomen
ympäristökeskuksen tutkijoille Maija Tiitulle ja Arto Viinikalle, jotka mahdollistivat HYMYhankkeessa kuntien rakennetun ympäristön kriteeristön laadinnan.

1.2 Spatiaalinen monitavoitearviointi hyvinvointi-indikaattorien
laadinnassa
Maija Tiitun ja Arto Viinikan mukaan rakennettuun ympäristöön liittyvien kysymysten ja
tutkimusongelmien ratkaisu vaatii monien tekijöiden yhtäaikaista huomioimista. Osa
tekijöistä voi olla jo tutkimuksenkin perusteella tärkeämpiä kuin toiset, mutta tekijöiden
keskinäinen merkittävyys sisältää aina myös arvovalintoja. Monikriteerimenetelmät
sisältävät erilaisia painokertoimia kriteerien tärkeyserojen kuvaamiseen, minkä takia on
keskeistä osallistaa asiantuntijat kriteerien laadintaan ja pisteyttämiseen.
Hyvinvointiympäristöä voidaan mallintaa myös ilman painokertoimia, jolloin saadaan
selville ero arvopohjaisten valintojen ja ”objektiivisen”, enemmän tutkimustietoon
nojaavan ympäristön välillä.
Tampereen kaupunkiseudun rakennetun ympäristön hyvinvointi-indikaattoreja kutsutaan
tässä työssä arvopuuksi, mikä haarautuu useampaan alatavoitteeseen, eli teemaan.
Teemojen ja kriteerien valintaa määrittää yhteisön yhdessä asettama kokonaistavoite.
Jokainen teema haarautuu pääkriteeriksi ja jokaisella teemalla on oma tavoite.
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Pääkriteerillä on tyypillisesti kaksi-kolme alakriteeriä, joita vastaa aina yksi
paikkatietoaineisto. Tampereen kaupunkiseudun arvopuun rakenne kuntien yhteisen
työpajan jälkeen on esitetty alla. Arvopuun teemat ja kriteerit heijastelevat Tampereen
kaupunkiseudun seutustrategiaa ja MAL-tavoitteita. Teemojen erottamisen
helpottamiseksi on käytetty erilaisia värejä.

Kuva 2. Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointiympäristön arvopuu.
HYMY-hankkeessa arvopuun kriteerit rajattiin koskemaan puhtaasti vain rakennetun
ympäristön hyvinvointitekijöitä. Myöhemmin erilaisia väestötietoja voidaan asettaa eri
tarpeiden mukaisesti rakennetun ympäristön karttatasojen päälle, jolloin saadaan selville
rakennetun ympäristön hyvinvointitekijät suhteessa alueen väestötietoihin. Myös tulevaa
väestö- ja työpaikkakehitystä voidaan käyttää analyyseissä.
Tiitun ja Viinikan mukaan monitavoitearvioinnissa arvopuun teemat ja kriteerit tulisi olla
tasapainossa suhteessa toisiinsa. Suuret erot eri teemojen kriteerien määrissä voivat
johtaa painotusharhoihin ja vääristää kuvaa. Arvopuun laatijat saattavatkin joutua
tekemään kiperiä valintoja, miten kriteerit sijoitetaan oikeisiin teemoihin, mutta samalla
arvopuun tasapainoinen rakenne säilyy. Lisäksi kriteerien tulee olla relevantteja
asetettujen tavoitteiden suhteen ja paikkatietoaineiston tulisi kyetä kuvaamaan kriteeriä
arvopuulle asetetulla mittakaavatasolla. Käytännössä ”kuntakohtaisen” arvopuun
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paikkatietoaineistot tulisi kattaa koko kunnan alueen, kun taas seudullisessa
monitavoitearvioinnissa paikkatietoa tulee olla tasaisesti saatavilla koko seudulta.
Paikkatiedon saatavuus ja laatu vaikuttavatkin oleellisesti kriteerien valintaan. Myös eri
mittakaavataso tulisi huomioida kriteerien ja paikkatiedon valinnassa. Menetelmä onkin
yhteinen oppimisprosessi, jossa on tärkeää tavoitteiden, kriteerien ja
paikkatietoaineistojen ymmärtäminen niin menetelmän tarjoaman tiedon, kuin
menetelmän rajoitteidenkin ymmärtämisen kannalta. Arvopuun monialaisella ja
osallistavalla laatimisella on arvo sinällään seutuyhteistyön kehittämisen ja tietotarpeiden
tunnistamisen kannalta.
Rakennetun ympäristön hyvinvointi-indikaattorit eivät kuvaa suoraan väestön
hyvinvointia, vaan ne kuvaavat rakennetun ympäristön potentiaalia tukea asukkaiden
hyvinvointia; esimerkiksi fyysistä ja psyykkistä terveyttä, aktiivisuutta ja toimintakykyä,
liikkumisen- ja sosiaalisen tekemisen mahdollisuuksia. Rakennetulla ympäristöllä
voidaan vaikuttaa asukkaiden arjen valintoihin valinta-arkkitehtuurin, sosiaalisen
markkinoinnin ja palvelumuotoilun kautta. Mitä enemmän valitut arvopuun kriteerit
nojaavat tieteelliseen tutkimustietoon, sen vahvempana rakennetun ympäristön ja
hyvinvoinnin välistä yhteyttä arvopuussa voidaan pitää. Valmiit kartat kuvaavat missä
on paljon rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöitä ja missä niitä on vähän.
Karttatarkastelut ilman painokertoimia tuottavat tietoa rakennetun ympäristön
hyvinvointitekijöistä kuntien hyvinvointikertomuksiin, seudun MAL-tavoitteiden
toteutumisen arviointiin ja muiden ohjelmien raportointiin.
Yhteisön yhdessä painottamat kriteerit auttavat puolestaan hahmottamaan
päätöksenteon eri vaihtoehtoja ja priorisoimaan kehittämisen kohteita yhteisön arvojen
ja tavoitteiden mukaisesti. Painokertoimien käytön etuna voidaan nähdä myös yhteisön
päätöksenteko-osallisuuden kasvattaminen. On täysin mahdollista osallistaa arvopuun
kriteeristön laadintaan kuntien luottamushenkilöt ja kuntalaiset laajemminkin. Ajatus
osallistamisesta vastaisi toisinaan seudullista päätöksentekoa koskevaan
demokratiavajeen kritiikkiin. Lopuksi on myös hyvä muistaa, että yhteisön yhdessä
muodostama arvopuu on alati muutoksessa oleva apuväline päätöksentekoon.
Suunnittelukysymysten, strategisten painopisteiden, uusien tarpeiden ja
tietoaineistojen muuttuessa arvopuutakin on syytä muuttaa.
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2. Kestävän kehityksen tavoitteet
2.1 Seudulliset rakennetun ympäristön hyvinvointi-indikaattorit ja YK:n
kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voidaan jakaa 17 päätavoitteeseen, joilla on vielä
yhteensä 169 alatavoitetta. Lisätietoja YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta ja 169:stä
alatavoitteesta
https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/kestavan_kehityksen_tavoitekortit_4_0.
pdf. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa paikallistasolla on hyvä
huomata, että tavoitteet on laadittu kansainväliseen kontekstiin, eivätkä ne huomioi
kansallisia erityispiirteitä. Kehittyvien maiden keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat
monesti kehitysmaita paremmat, jolloin kestävän kehityksen tavoitteetkin voivat olla
kunnianhimoisempia. Siten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen ei
tyhjenny pelkästään 17 tavoitteen ja 169 alatavoitteen toteuttamiseen, vaan kehittyvien
maiden tulisi asettaa omia korkeampia tavoitteita, mitkä heijastelevat maiden
erityispiirteitä ja kehittyneisyyttä.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita suhteessa seudulliseen rakennetun ympäristön
hyvinvointi-indikaattoreihin voidaan tarkastella kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä
tarkastelussa lähtökohdaksi voidaan ottaa arvopuun rakennetun ympäristön kriteerit ja
katsoa mihin kaikkiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ne kytkeytyvät. Seuraavassa
taulukossa 1 on esitetty mihin kaikkiin kestävän kehityksen tavoitteisiin seudullisen
arvopuun pääteemat: Taloudellinen ja sosiaalinen kaupunkiympäristö, liikkumisen
sujuvuus kaupunkiseudulla, elämyksellisyys, ympäristöterveys ja palveluverkon
saavutettavuus liittyvät.

Arvopuun
pääteema

Tavoite
arvopuussa

Taloudellinen ja
sosiaalinen
kaupunkiympäristö

Taloudellisesti ja
sosiaalisesti kestävä
kaupunkiympäristö

Liikkumisen
sujuvuus
kaupunkiseudulla

Sujuva, helppo ja
toimiva arki kaikille

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
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Elämyksellisyys

Ympäristön
omaleimaisuuden
ja
kulttuuriympäristön
vahvistaminen ja
säilyttäminen

Ympäristöterveys

Turvallinen ja
terveellinen
ympäristö

Palveluverkon
saavutettavuus

Yli kuntarajojen yli
hyödynnettävät
palvelut ovat
saavutettavissa

Taulukko 1. Seudullisen arvopuun pääteemat ja kestävän kehityksen tavoitteet.
Lähtökohdaksi voidaan ottaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja tarkastella
mitkä seudullisen arvopuun kriteereistä toteuttavat kestävän kehityksen tavoitteita.
Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon 2 on koottu kestävän kehityksen tavoitteet ja
tavoitteita vastaavat kriteerit seudullisessa arvopuussa. Taulukkoon on lisätty perustelut
kriteerien vastaavuudesta kestävän kehityksen tavoitteisiin nähden.
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YK:n
kestävän
kehityksen
tavoite

YK:n kestävän kehityksen
tavoitetta vastaavat
hyvinvointiympäristön kriteerit
seudullisessa arvopuussa
-Monipuoliset asumisen
mahdollisuudet
-Elämisen kalleus
-Yhdyskuntarakenteen
toiminnallinen monipuolisuus

-Alhainen melutaso
-Hyvä veden ja maaperän
laatu
-Alueen turvallisuus
-Ilman laatu

-Liikkumisen seudullinen
palvelutaso ja
saavutettavuus
-Kävelyn ja pyöräilyn
yhteydet
-Matkaketjut

-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Elämyspalvelut
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

-Kaupan saavutettavuus
-Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus
-Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuus
-Oppilaitosten saavutettavuus

-Liikkumisen seudullinen
palvelutaso ja
saavutettavuus

-Hyvä veden ja maaperän
laatu
-Alueen turvallisuus
-Ilman laatu

-Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus

YK:n kestävän
kehityksen
alatavoitteet
(perustelu)
1.4 By 2030, ensure that all men and
women, in particular the poor and the
vulnerable, have equal rights to economic
resources, as well as access to basic
services, ownership and control over land
and other forms of property, inheritance,
natural resources, appropriate new
technology and financial services.
1.5 By 2030, build the resilience of the poor
and those in vulnerable situations and
reduce their exposure and vulnerability to
climate-related extreme events and other
economic, social and environmental shocks
and disasters.

3.6 By 2020, halve the number of global
deaths and injuries from road traffic
accidents.
3.7 By 2030, ensure universal access to
sexual and reproductive health-care
services.
3.8 Achieve universal health coverage,
including…access to quality essential healthcare services and access to safe, effective,
quality and affordable essential medicines
and vaccines for all.
3.9 By 2030, substantially reduce the
number of deaths and illnesses from
hazardous chemicals and air, water and soil
pollution and contamination.

-Oppilaitosten saavutettavuus

4.3 By 2030, ensure equal access for all
women and men to affordable and quality
technical, vocational and tertiary education,
including university.
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YK:n kestävän
kehityksen
tavoite

YK:n kestävän kehityksen tavoitetta
vastaavat hyvinvointiympäristön
kriteerit seudullisessa arvopuussa
-Monipuoliset asumisen
mahdollisuudet
-Elämisen kalleus
-Yhdyskuntarakenteen
toiminnallinen monipuolisuus
-Liikkumisen seudullinen
palvelutaso ja
saavutettavuus
-Kävelyn ja pyöräilyn
yhteydet
-Matkaketjut

-Alueen turvallisuus
-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Elämyspalvelut
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

-Monipuoliset asumisen
mahdollisuudet
-Elämisen kalleus
-Yhdyskuntarakenteen
toiminnallinen monipuolisuus
-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Elämyspalvelut
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

1.4 By 2030, ensure that all men
and women…have equal rights to
economic resources, as well as
access to basic services, ownership
and control over land, inheritance,
natural resources.
5.2 Eliminate all forms of violence
against all women and girls in the
public and private spheres.
5.6 Ensure universal access to
sexual and reproductive health.

-Kaupan saavutettavuus
-Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus
-Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuus
-Oppilaitosten saavutettavuus

-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

YK:n kestävän
kehityksen
alatavoitteet
(perustelu)

-Hyvä veden ja maaperän
laatu

-Liikkumisen seudullinen
palvelutaso ja
saavutettavuus
-Kävelyn ja pyöräilyn
yhteydet
-Matkaketjut
-Kaupan saavutettavuus
-Kulttuuri- ja vapaa-ajan
palvelujen saavutettavuus
-Oppilaitosten
saavutettavuus

5.B Enhance the use of enabling
technology, in particular
information and communications
technology, to promote the
empowerment of women.
6.3 By 2030, improve water
quality by reducing pollution,
eliminating dumping and
minimizing release of hazardous
chemicals and materials.
6.6 By 2020, protect
and restore water
related ecosystems,
including forests,
wetlands, rivers,
aquifers and lakes.
8.2 Achieve higher levels of
economic productivity through
diversification.
8.3 Promote policies that support
productive activities, decent job
creation, entrepreneurship,
creativity and innovation.
8.4 Improve…global resource
efficiency in consumption…and
endeavour to decouple economic
growth from environmental
degradation.
8.9 By 2030, devise and
implement policies to promote
sustainable tourism that creates
jobs and promotes local culture
and products.
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YK:n
kestävän
kehityksen
tavoite

YK:n kestävän kehityksen
tavoitetta vastaavat
hyvinvointiympäristön kriteerit
seudullisessa arvopuussa
-Monipuoliset asumisen
mahdollisuudet
-Elämisen kalleus
-Yhdyskuntarakenteen
toiminnallinen monipuolisuus

-Alhainen melutaso
-Hyvä veden ja maaperän
laatu
-Alueen turvallisuus
-Ilman laatu

-Liikkumisen seudullinen
palvelutaso ja
saavutettavuus
-Kävelyn ja pyöräilyn
yhteydet
-Matkaketjut

-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Elämyspalvelut
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

YK:n kestävän kehityksen
alatavoitteet (perustelu)

9.1 Develop quality, reliable, sustainable
and resilient infrastructure, including
regional and transborder infrastructure,
to support economic development and
human well-being, with a focus on
affordable and equitable access for all.
9.C Significantly increase access to
information and communications
technology.

-Kaupan saavutettavuus
-Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus
-Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuus
-Oppilaitosten saavutettavuus

-Monipuoliset asumisen
mahdollisuudet
-Elämisen kalleus
-Yhdyskuntarakenteen
toiminnallinen monipuolisuus
-Liikkumisen seudullinen
palvelutaso ja
saavutettavuus
-Kävelyn ja pyöräilyn
yhteydet
-Matkaketjut

-Alueen turvallisuus
-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Elämyspalvelut
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

10.2 By 2030, empower and promote
the social, economic and political
inclusion of all, irrespective of age, sex,
disability, race, ethnicity, origin, religion
or economic or other status.
10.4 Adopt policies, especially fiscal,
wage and social protection policies, and
progressively achieve greater equality.

-Kaupan saavutettavuus
-Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus
-Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuus
-Oppilaitosten saavutettavuus
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YK:n
kestävän
kehityksen
tavoite

YK:n kestävän kehityksen tavoitetta
vastaavat hyvinvointiympäristön
kriteerit seudullisessa arvopuussa
-Monipuoliset asumisen
mahdollisuudet
-Elämisen kalleus
-Yhdyskuntarakenteen
toiminnallinen monipuolisuus

-Alhainen melutaso
-Hyvä veden ja maaperän
laatu
-Alueen turvallisuus
-Ilman laatu

-Liikkumisen seudullinen
palvelutaso ja
saavutettavuus
-Kävelyn ja pyöräilyn
yhteydet
-Matkaketjut

-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Elämyspalvelut
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

-Kaupan saavutettavuus
-Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus
-Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuus
-Oppilaitosten saavutettavuus

YK:n kestävän
kehityksen
alatavoitteet
(perustelu)
11.1 By 2030, ensure access for all to
adequate, safe and affordable housing
and basic services.
11.2 By 2030, provide access to safe,
affordable, accessible and sustainable
transport systems for all, improving
road safety, notably by expanding
public transport.
11.3 By 2030, enhance inclusive and
sustainable urbanization.
11.4 Strengthen efforts to protect and
safeguard the world’s cultural and
natural heritage.
11.6 By 2030, reduce the adverse per
capita environmental impact of cities,
including by paying special attention to
air quality.
11.7 By 2030, provide universal access
to safe, inclusive and accessible, green
and public spaces.
11.B By 2020, substantially
increase the number of
cities and human
settlements adopting and
implementing integrated
policies and plans towards
inclusion, resource
efficiency, mitigation and
adaptation to climate
change.

-Hyvä veden ja maaperän
laatu
-Ilman laatu

-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Elämyspalvelut
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

12.2 By 2030, achieve the sustainable
management and efficient use of
natural resources.
12.4 By 2020, achieve the
environmentally sound management of
chemicals…and significantly reduce
their release to air, water and soil in
order to minimize their adverse impacts
on human health and the environment.
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YK:n
kestävän
kehityksen
tavoite

YK:n kestävän kehityksen
tavoitetta vastaavat
hyvinvointiympäristön kriteerit
seudullisessa arvopuussa
-Yhdyskuntarakenteen
toiminnallinen monipuolisuus
-Liikkumisen seudullinen
palvelutaso ja
saavutettavuus
-Kävelyn ja pyöräilyn
yhteydet
-Matkaketjut

-Ilman laatu
-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

-Kaupan saavutettavuus
-Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus
-Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuus
-Oppilaitosten saavutettavuus

-Kulttuuriympäristöt ja
arvokkaat maisema-alueet
-Seudullisesti merkittävä
viheralueverkosto
-Rannat ja vesistöt

-Alhainen melutaso
-Hyvä veden ja maaperän
laatu
-Alueen turvallisuus
-Ilman laatu

YK:n kestävän
kehityksen
alatavoitteet
(perustelu)
11.B By 2020, substantially increase the
number of cities and human settlements
adopting and implementing integrated
policies and plans towards…mitigation
and adaptation to climate change.
13.1 Strengthen resilience and adaptive
capacity to climate-related hazards and
natural disasters in all countries.
13.3 Improve education, awarenessraising and human and institutional
capacity on climate change mitigation,
adaptation, impact reduction and early
warning.

15.1 By 2020, ensure the conservation,
restoration and sustainable use of
terrestrial and inland freshwater
ecosystems and their services, in
particular forests, wetlands, mountains
and drylands.
15.2 By 2020, promote the
implementation of sustainable
management of all types of forests, halt
deforestation, restore degraded forests
and substantially increase afforestation
and reforestation globally
15.3 By 2030…restore degraded land
and soil.
15.5 Take urgent and significant action
to reduce the degradation of natural
habitats, halt the loss of biodiversity
and, by 2020, protect and prevent the
extinction of threatened species.

-Alueen turvallisuus

16.1 Significantly reduce all
forms of violence and
related death rates
everywhere

Taulukko 2. Kestävän kehityksen tavoitteet ja vastaavat kriteerit seudullisessa arvopuussa.
Seudullinen hyvinvointiympäristön arvopuu vastaa yhteensä 13:een YK:n kestävän
kehityksen tavoitteeseen ja arviolta noin 36:een alatavoitteeseen. Yllä mainittujen
kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi seudullisen arvopuun monialainen ja kuntia
osallistava laadintaprosessi vastaavat kestävän kehityksen tavoitteen numero 17
toteuttamiseen (ks. taulukko 3 seuraava sivu). Seudullisen hyvinvointiympäristön
arvopuun laadintaprosessi nostaa siten kestävän kehityksen kriteerit yhteensä 14:ään ja
alatavoitteet 41:een.
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YK:n kestävän kehityksen
tavoite

YK:n kestävän kehityksen tavoitetta vastaavat
hyvinvointiympäristön kriteerit seudullisessa arvopuussa
17.14 Enhance policy coherence for sustainable development.
17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies
for poverty eradication and sustainable development.
17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships,
building on the experience and resourcing strategies of partnerships.
17.18 By 2020, enhance capacity-building support…to increase significantly the availability of
high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity,
migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national
contexts.
17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on
sustainable development.

Taulukko 3. Yhteistyö kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

2.2 Hyvinvointiympäristön mallintaminen ja soveltuvuus kestävän
kehityksen tavoitteiden mittaamiseen
Rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöiden mallintamista kartalle voidaan pitää yhtenä
raportointikeinona kunnan YK:n kestävän kehityksen seuraamisessa. Kuten edellisistä
taulukoista on havaittavissa, seudulliset rakennetun ympäristön hyvinvoinnin osatekijät
vastaavat pitkälti myös kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hyvinvointiympäristön
mallintaminen paikkatiedolla pitää sisällään kuitenkin myös useita rajoitteita esimerkiksi
aineistojen saatavuuden suhteen, joista on hyvä olla perillä, kun karttoja tulkitsee. Lisäksi
tulee huomata, että Tampereen kaupunkiseudun arvopuun laadinta ja kriteerien valinta
perustui hyvinvointiympäristön mallintamisen tavoitteeseen, ei YK:n kestävän kehityksen
mallintamisen tavoitteeseen. Vaikka hyvinvointiympäristön kehittämisen ja kestävän
kaupunkiympäristön kehittämisen tavoitteet ovat samansuuntaisia, on eri käsitteiden
välinen ero kuitenkin vaikuttanut arvopuun kriteerien valintaan. HYMY-hankkeessa
tuotettuja paikkatietoanalyysejä voikin pitää lähinnä suuntaa antavina analyyseinä myös
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mallintamiseen kartalle kunta- ja seututasolla.
HYMY-hankkeen paikkatietoanalyysit voivat tuoda lisäarvoa ja täydentää muita
menetelmiä kuntien ja kaupunkiseutujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
raportoinnissa. Täsmällisemmät kestävän kehityksen analyysit edellyttäisivät uuden
kokonaistavoitteen ja arvopuun kriteerien asettamista. Jatkossa seudullista
hyvinvointiympäristön arvopuuta voidaankin muokata vastaamaan eri tarpeisiin, kuten
YK:n kestävän kehityksen raportointiin.
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