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1. Seudullinen näkökulma elinympäristön hyvinvointitekijöiden
tunnistamiseen
-

Miksi seudullista
elinympäristön
hyvinvointivaikutusten
mallintamista tarvitaan?
-

Ihmisten päivittäinen
elinympäristö ylittää
kuntarajat. Tampereen
kaupunkiseudun 390 000
asukkaasta noin 90% asuu
samassa taajamassa.

-

Seudullisessa
mallintamisessa pyritään
luomaan seudullisen tason
suunnittelulle olennaista
tietoa.

Talotyyppien monipuolisuus
Monipuoliset asumisen mahdollisuudet

Monipuolinen hallintamuotojakauma
Huoneistotyyppien monipuolisuus

Taloudellinen ja sosiaalinen
kaupunkiympäristö

Asuntojen kohtuullinen ostohinta
Elämisen kalleus

Asuntojen kohtuullinen vuokrataso
Joukkoliikenteen vuosikustannus

Tavoite: Taloudellisesti ja
sosiaalisesti kestävä
kaupunkiympäristö

Henkilöautoilun vuosikustannus
Väestön ja työpaikkojen tasainen jakauma

Yhdyskuntarakenteen toiminnallinen monipuolisuus

Rakennusten käyttötarkoituksen sekoittuneisuus
Yritysten toimialojen monipuolisuus

Liikkumisen seudullinen palvelutaso ja saavutettavuus
Liikkumisen sujuvuus
kaupunkiseudulla
Tavoite: Sujuva, helppo ja toimiva
arki kaikille

KOKONAIS
-TAVOITE:
Rakennetun
ympäristön
hyvinvointivaikutusten
seudullinen
mallintaminen
monialaisesti

Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet
Matkaketjut
Kulttuuriympäristöt ja arvokkaat maisema-alueet

Seudullinen joukkoliikenteen palvelutaso
Etäisyys keskusverkkoon
Seudullinen pyöräilyverkko
Kevyenliikenteen väylien tiheys
Liityntäpysäköintialueen läheisyys
Pyöräparkin läheisyys
Arvokkaat maisema-alueet
Kulttuuriympäristöt
Seudulliset reitit

Elämyksellisyys
Tavoite: Ympäristön
omaleimaisuuden ja
kulttuuriympäristön vahvistaminen
ja säilyttäminen

Elämyspalvelut

Seudulliset virkistys- ja harrastuskohteet
Loma- ja matkailualueet

Seudullisesti merkittävä viheralueverkosto
Rannat ja vesistöt

Suojelualueet ja kansallispuistot
Muu seudullisesti merkittävät viheralueet ja -yhteydet
Vesistön läheisyys
Vesistöihin liittyvät palvelut
Alhainen maantiemelu

Ympäristöterveys

Alhainen melutaso

Alhainen rautatiemelu

Hyvä veden ja maaperän laatu

Ei pilaantuneita maa-alueita

Alhainen lentomelu
Hyvä veden laatu

Tavoite: Turvallinen ja
terveellinen ympäristö

Alueen turvallisuus
Ilman laatu
Kaupan saavutettavuus

Katuturvallisuusindeksi
Alhainen liikenneonnettomuuksien määrä

Alhainen pienhiukkaspitoisuus
Alhainen radonpitoisuus
Erikoiskaupan saavutettavuus
Super- ja hypermarkettien saavutettavuus

Terveyskeskusten saavutettavuus
Palveluverkon saavutettavuus
Tavoite: Yli kuntarajojen
hyödynnettävät palvelut ovat
saavutettavissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus

Sosiaalitoimistojen saavutettavuus
Hammashoidon saavutettavuus
Kirjastojen saavutettavuus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuus

Nuorisotilojen saavutettavuus
Museoiden, teattereiden ja konserttisalien saavutettavuus

Oppilaitosten saavutettavuus

Toisen asteen oppilaitosten saavutettavuus
Korkeakoulujen saavutettavuus

Taloudellinen ja sosiaalinen kaupunkiympäristö
Tavoite: Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunkiympäristö
Kriteeri

Indikaattorin tarkempi kuvaus
paikkatietonäkökulmasta

Aineistolähde

Monipuoliset asumisen mahdollisuudet

Talotyyppien monipuolisuus:

Rakennus- ja huoneistorekisteri (DVV)
YKR (Syke)

-

Eri talotyyppien (omakotitalo-, rivitalo-, kerrostalo)
jakauma 750 x 750 m alueella
Mitä pienempi yleisimmän talotyypin osuus, sen
korkeammat pisteet

Monipuolinen hallintamuotojakauma:
-

Vuokra-asuntojen, omistusasuntojen ja muiden
asuntojen jakauma 750 x 750 m alueella
Mitä pienempi yleisimmän talotyypin osuus, sen
korkeammat pisteet

Huoneistotyyppien monipuolisuus:
-

Elämisen kalleus

Yksiöiden, kaksioiden, kolmioiden (ja sitä isommat)
jakauma 750 x 750 m alueella
Mitä pienempi yleisimmän huoneistotyypin osuus,
sen korkeammat pisteet

Asuntojen kohtuullinen ostohinta neliöltä
postinumeroalueella (mitä alhaisempi, sitä lähempänä 1)

Tilastokeskus: Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat
postinumeroalueittain

Joukkoliikenteen vuosikustannus (mitä alhaisempi,
sitä lähempänä 1)

Seudun joukkoliikennetiedot

Henkilöautoilun vuosikustannus (mitä alhaisempi,
sitä lähempänä 1)

Yhdyskuntarakenteen toiminnallinen
monipuolisuus

Väestön ja työpaikkojen tasainen jakauma:
- Mitä tasaisempi väestön ja työpaikkojen* jakauma 750
x 750 m alueella, sitä korkeammat pisteet
Yritysten toimialojen monipuolisuus:
- Mitä enemmän eri toimialojen työpaikkoja* 750 x 750
m alueella, sen korkeammat pisteet
*Työpaikkoina ”keskustatoimialojen” työpaikat

SYKE: Kaupunki-Maaseutu-vyöhykkeet
Henkilöliikennetutkimus: Vyöhykkeen
keskimääräinen autosuorite x kilometrikorvaus 0,43
euroa x 365.
SYKE: YKR

2. Esimerkki paikkatietoaineiston rakentamisesta:
Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunkiympäristö
Valinta 1: Mitkä alueet saavat
arvoja tässä osiossa?
Mikä rajataan
”kaupunkiympäristöksi”?
-

Corine maanpeiteaineiston
(2018) luokat 1,2 ja 3 sekä sen
jälkeen rakennetut alueet
rakennusrekisterin pohjalta

Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä
kaupunkiympäristö: Asuinympäristön
monipuolisuus

Huoneistotyyppien monipuolisuus

Asuinympäristön monipuolisuuden
osaindikaattorit:
- Talotyyppien monipuolisuus
- Huoneistotyyppien monipuolisuus
- Hallintamuotojen monipuolisuus

Talotyyppien monipuolisuus

Hallintamuotojen monipuolisuus

Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä
kaupunkiympäristö: Elämisen kalleus

Joukkoliikenteen vuosikustannus

Elämisen kalleusosaindikaattorit:
- Asuntojen hinta
- Joukkoliikenteen vuosikustannus
- Henkilöautoilun vuosikustannus

Asumisen hinta

Henkilöautoilun vuosikustannus

Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä
kaupunkiympäristö:
Yhdyskuntarakenteen toiminnallinen monipuolisuus

Väestön ja työpaikkojen tasainen jakauma

Toimialojen monipuolisuus

Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä
kaupunkiympäristö

3. Havaintoja menetelmästä ja ajatuksia tulosten
hyödyntäminen seudullisessa hyvinvointijohtamisessa
Huomioita menetelmästä:
-

Ymmärrys siitä, miten indikaattorit tulisi valita ja määritellä, rakentuu aineistoja muodostaessa
 Luo haasteita prosessin alkuvaiheessa kun indikaattorit tulisi valita ja pisteyttää

-

Menetelmän avulla on mahdollista hyödyntää suuria määriä erityyppistä, eri toimialoilla tuotettua
paikkatietoa. Kasvattaa sekä osaamista että ymmärrystä alueellisen tietopohjan kokonaisuudesta.

Tulosten hyödyntämisestä:
•

Menetelmä tuottaa ”työkalupakin” paitsi elinympäristön hyvinvointivaikutusten tunnistamiseen, niin
myös eri sektoreiden teemoihin. Osioita voidaan kehittää edelleen eri sektoreiden tarpeisiin.

•

Menetelmä tuo hyvinvointijohtamiseen aidosti monialaista näkökulmaa

•

Tietoaineiston luonti, visualisointi ja tuominen saataville (esim. karttapalvelut, dashboardit) ei yksin
riitä vaan se on saatava kytkettyä osaksi (hyvinvointi)johtamisen prosesseja

