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Tavoitteet
● SYKEn roolina hankkeessa oli kehittää
menetelmää, jossa tunnistetaan seutu- ja
kuntatason rakennetun ympäristön
hyvinvointitekijöitä paikkatietopohjaisesti
● Tavoitteena tunnistaa rakennetun
ympäristön hyvinvointitekijät kartalle
 paikkatietoa seutu- ja kuntatason
strategiseen suunnitteluun ja
päätöksentekoon

StrateGIS

Monikriteerimenetelmät
•
•

•
•

Rakennettuun ympäristöön liittyvien kysymysten ja tutkimusongelmien
ratkaisu vaatii monien vaikuttavien tekijöiden huomioimista
Osa tekijöistä voi olla jo tutkimusten perusteella tärkeämpiä kuin toiset,
mutta useimmiten tekijöiden keskinäinen merkittävyys sisältää myös
arvovalintoja
Useat monikriteerimenetelmät sisältävät erilaisia painokertoimia kriteerien
tärkeyserojen kuvaamiseen
Painokertoimien vaikutus lopputulokseen voi olla merkittävä, minkä takia
keskeistä on:
–

•

Kuka painokertoimet määrittää ja miten?

Menetelmien käytettävyyden ja läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää, että
painokertoimien määritys raportoidaan ja sen vaikutus lopputuloksiin
tunnistetaan

Spatiaalinen monitavoitearviointi
•
•
•
•

Osallistava menetelmä: ongelma ja tavoitteet (esim. hyvinvoinnin lisääminen)
jäsennellään osallistujien kanssa
Tärkeänä osana on arvopuu, johon kootaan tutkimuksen tavoitteet ja niitä
kuvaavat kriteerit, jotka pisteytetään
Ei ole objektiivinen menetelmä, vaan sisältää subjektiivisia painokertoimia,
jotka työstetään yhdessä osallisten kanssa
Menetelmä on oppimisprosessi, jossa tärkeää on tavoitteiden ja
kriteereiden ymmärtäminen

Kehitystyössä
hyödynnettiin
KATVI- ja BEMINEhankkeissa tehtyä
tutkimustyötä
viherrakenteen ja
täydennysrakentamisen
yhteensovittamisesta

KATVI-hankkeen tutkimusraportti
(Tiitu ym. 2016)
BEMINE-hankkeen tutkimusartikkeli
(Tiitu ym. 2018)

StrateGIS-raportti ja koulutusmateriaali (Tiitu ym. 2020)

StrateGIS - soveltaminen
hyvinvointitekijöiden tarkasteluun
● Perustuu spatiaaliseen monitavoitearviointiin
● Keskeistä asettaa selkeä tavoite, johon etsitään vastausta (=kokonaistavoite)
● StrateGIS-työkalussa yksittäisen tutkimusongelman sijaan haetaan kartallista tietoa
ilmiöiden alueellisesta jakautumisesta yleisemmin
● Lopputuloksena saadaan arvotettuja karttavisualisointeja, joka näyttävät alueelliset
erot potentiaalisessa hyvinvoinnissa

● StrateGIS-menetelmän tavoitteena muunneltavuus ja päivitettävyys
koulutusmateriaalin avulla esim. strategisten painopisteiden vaihtuessa
● Tulosten tarkkuus riippuu tutkimusalueen mittakaavasta ja käytettävissä olevista
paikkatietoaineistoista ja niiden laadusta
● Tuotoksena on parhaimmillaan tarkkaa, alueellisesti räätälöityä ja jäsenneltyä tietoa
hyvinvoinnin potentiaalista eri kaupunginosien välillä

StrateGIS-menetelmä jakautuu
viiteen osakokonaisuuteen:
1)
Menetelmään tutustuminen ja
1.
arvopuun laatiminen
2)
Käytettävien
2.
paikkatietoaineistojen
selvittäminen ja tarkistus
3.
3)
Kriteereiden kuvaustavan ja
kynnysarvojen valinta
4.
4)
Arvopuun pisteytys
5.
5)
Paikkatietoanalyysit
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1) Menetelmään
1.
tutustuminen ja
arvopuun
laatiminen

Rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöitä
tutkimuskirjallisuudesta ja kuntien tarpeista

Oppilaitosten saavutettavuus
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden saavutettavuus
Lähikaupan saavutettavuus
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus
Päiväkotien saavutettavuus
Liikuntapalveluiden saavutettavuus
Leikkipaikkojen saavutettavuus
Ulkoilureitit
Lähivirkistysalueiden saavutettavuus
Laajat metsäalueet
Katuvihreä
Perinneympäristöt, harvinaiset biotoopit
Vesistön läheisyys
Vesistöihin liittyvät palvelut
Julkinen taide
Alhainen melutaso (esim. tie-, rautatie-, lento- ja teollisuusmelu)
Hyvä ilmanlaatu (alhainen pienhiukkaspitoisuus)
Hyvä vedenlaatu
Ei pilaantuneita maa-alueita
Rakennetut kulttuuriympäristöt
Arvokkaat maisema-alueet
Asuinalueet, joille laadittu rakentamistapaohjeet tai olleet
arkkitehtuurikilpailun kohteena (arkkitehtuurin ilme / laatu)
Kokoontumispaikat (esim. torit, aukiot, asukastuvat, kerhotilat)
Joukkoliikenteen palvelutaso (mm. vuorotiheys, kävelyetäisyys pysäkille)
Kävelyn ja pyöräilyn väylien palvelutaso

Hyvä liikenneturvallisuus
Alueen turvallisuus (esim. katuturvallisuusindeksi)
Monipuolinen asuntojen hallintamuotojakauma
Talotyyppien monipuolisuus
Huoneistotyyppien monipuolisuus
Asuntojen kohtuullinen hintataso
Asuntojen kohtuullinen vuokrataso
Olemassa oleva vesihuoltoverkosto
Kulkuväylien valaistus
Tieverkon yhdistävyys
Kevyen liikenteen väylätiheys
Tietoverkkopalvelut julkisessa palvelupisteessä
Kaupunkipyörät
Luonnonsuojelualueet
Alhainen radonpitoisuus
Väylien hyvä kunnossapito
Etäisyys keskustaan / keskusverkkoon
Yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuus (esim. väestön ja työpaikkojen
tasainen jakauma; rakennusten käyttötarkoituksen sekoittuneisuus tai
yritysten toimialojen monipuolisuus)
Matkaketjujen sujuvuus (esim. liityntäpysäköintialueen tai pyöräparkin
läheisyys)
Penkkien määrä
Alhainen ahtaasti asuvien osuus
Asemanseutujen saavutettavuus
Joukkoliikenteen / henkilöautoilun vuosikustannus
Loma- ja matkailualueet

Alakoulun saavutettavuus

1) Menetelmään
1.
tutustuminen
ja arvopuun
laatiminen

Keskeistä on löytää
ymmärrys ja
rakentava dialogi
käsitteistä eri
sektoreita
edustavien
osallistujien kesken

Arjen toimintojen
saavutettavuus

Arvopuuhun jäsennellään
osa-alueet eli kriteerit,
jotka osallistujat
pisteyttävät

KOKONAISTAVOITE:
Rakennettu
ympäristö (luonto,
palvelut,
rakennettu) tukee
optimaalisesti
lapsiperheiden
hyvinvointia

Tavoite: Toiminnot ovat
ihmislähtöisesti saavutettavia –
etäisyys, ekonominen näkökulma,
tarve, ennakoiva näkökulma,
ajallinen saatavuus (24/7)

Yläkoulun saavutettavuus
Lähikaupan saavutettavuus
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus
Päiväkotien saavutettavuus
Kaupunkipyörät

Julkiset palvelut

Joukkoliikenteen palvelutaso

Tavoite: Ihmislähtöiset palvelut –
yksilöllisiä, tarvelähtöisiä, ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia lisääviä
palvelukokonaisuuksia

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Viheralueet / luonto
Tavoite: Luonnosta hyvinvointia

Tietoverkkopalvelut julkisessa palvelupisteessä
Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat maisema-alueet
Viheralueet
Vesistön läheisyys
Luontoreitit, retkeily- ja virkistysreitit
Ei haittaa radonista

Turvallisuus
Tavoite: Turvallisuuden
edistäminen

Alueen koettu turvallisuus
Ei tieliikenneonnettomuuksia
Hyvä ilman laatu
Väylien hyvä kunnossapito
Asuntojen koko / isojen asuntojen saatavuus

Rakennettu ympäristö
Tavoite: Hyvinvointia tukeva ja
edistävä ympäristö:

Tavoitteet ja kriteerit
strukturoidaan osallisten
kanssa

ARA-vuokra-asuntojen saatavuus
Kevyen liikenteen väylätiheys
Alhainen melutaso
Kokoontumispaikat (kerhotilat)

Sosiaalinen ympäristö
Tavoite: Yhteisöllisyyttä edistävä
ja hyvinvointieroja kaventava
ympäristö

Yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuus
Monipuolinen asuntojen hallintamuotojakauma
Talotyyppien monipuolisuus

Kriteerien valinnassa huomioon otettavia asioita
(Keeney ja Gregory 2005 pohjalta)
2.

Käytettävien
paikkatietoaineistojen
selvittäminen ja
tarkistus

Paikkatietoasiantuntemus on
tärkeää läpi koko
prosessin

Asiaankuuluvuus

Kriteerit ovat relevantteja mitattavan arvon suhteen.

Ymmärrettävyys

Kaikki ymmärtävät kriteerin ja käsittävät sen samalla tavoin.

Mitattavuus

Tarkasteltavan kriteeriä on mahdollista määrittää
paikkatietoaineistolla.

Toiston välttäminen

Samaa asiaa ei mitata usealla kriteerillä.

Täydellisyys

Tarkastelussa on mukana kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Operationaalisuus

Tarvittava tieto on kohtuullisin ponnistuksin hankittavissa.

Yksinkertaisuus
Symmetrisyys

Tarkasteluun sisällytetään vain niin paljon tekijöitä kuin ongelman
kuvaamisen kannalta on tarpeen.
Erilaisten kriteerien painottamiseen liittyvien harhojen
välttämiseksi on syytä välttää arvopuita, joissa eri
hierarkiahaaroissa on hyvin erilukuinen määrä kriteereitä.

Keeney R.L., Gregory R.S. (2005). Selecting attributes to measure the achievement of objectives. Operations Research 53, p.1-11.

1)
3.

Kriteereiden kuvaustavan ja kynnysarvojen valinta

4.
1)

Arvopuun pisteytys
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Osallistujat pisteyttävät
kunkin kriteerin suhteessa
saman hierarkiatason
kriteereihin ja sen
tavoitteeseen
3

Pisteytykset tehdään
asteikolla 1–10, ja kaikki
kriteerit pisteytetään
samalla asteikolla. Jos
kaikki haaran tekijät ovat
erittäin tärkeitä sekä yhtä
tärkeitä, kaikille
kriteereille voi antaa
esim.10 pistettä.
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Kutakin alimman
hierarkiatason
kriteeriä kuvataan
soveltuvalla
paikkatietoaineistolla
tai usemman aineiston
yhdistelmällä.

Osallistujien
pisteytykset
kumuloituvat
kriteeriä kuvaavaan
paikkatietoaineistoon
tulona. Pisteet
kerrotaan ylemmältä
hierarkiatasolta
alimmalle tasolle asti
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Kukin osallistuja pisteyttää
kriteerit itsenäisesti.
Pisteiden mediaani- tai
keskiarvot yhdistetään
paikkatietoaineistoihin.
Korkeampi arvo kuvaa
osallistujien pisteytysten
perusteella tärkeämpää
kriteeriä.

Paikkatietoanalyysit

Jokaista pisteytettyä kriteeriä vastaa
paikkatietoaineisto tai
aineistoyhdistelmä, joka pyrkii
kuvaamaan kyseistä kriteeriä
mahdollisimman hyvin

Kriteereitä vastaavien pisteiden mediaanitai keskiarvot viedään kutakin kriteeriä
kuvaavaan aineistoon hankkeessa tuotetun
paikkatietopohjaisen (QGIS/R) työkalun
avulla. Lopuksi pisteytetyt aineistot
summataan.

Ala- ja yläkoulujen saavutettavuus
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden saavutettavuus
Lähikaupan saavutettavuus
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus
Päiväkotien saavutettavuus
Liikuntapalveluiden ja leikkipaikkojen saavutettavuus
Ulkoilureitit
Lähivirkistysalueet
Päävirkistysalueet
Vesistöjen saavutettavuus
Kokoontumispaikat
Ulkotilojen julkinen taide ja valotaideteokset
Alhainen melutaso
Rakennetut kulttuuriympäristöt

>

80
56
64
56
72
9
63
67
57
70
54
7
34
60

Lopputuloksena saadaan karttavisualisointeja,
jotka kuvaavat, miten tavoitteen mukainen
tarjonta (esim. hyvinvointi) on alueelle
jakautunut perustuen osallistujien
pisteytyksiin. Karttoja voi hyödyntää
suunnittelussa myös ilman subjektiivisia
pisteytyksiä.

>

Esimerkkivisualisointi Jyväskylästä
(© Anni Mäkelä, Jyväskylän kaupunki).

StrateGIS-menetelmä ja kestävä kehitys
● Monet rakennetun ympäristöön liittyvistä hyvinvointitavoitteista ja -indikaattoreista
vastaavat samalla myös kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin, kuten esimerkiksi hyvät
mahdollisuudet kestävään liikkumiseen tai hyvä ympäristöterveys

● HYMY-hankkeen selvitys ”Seudulliset rakennetun ympäristön hyvinvointi-indikaattorit ja
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet” (Suuronen, 2020):
• ”Rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöiden mallintamista kartalle voidaan pitää
yhtenä raportointikeinona kunnan YK:n kestävän kehityksen seuraamisessa: HYMYhankkeen paikkatietoanalyysit voivat tuoda lisäarvoa ja täydentää muita menetelmiä
kuntien ja kaupunkiseutujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden raportoinnissa.”
● StrateGIS-menetelmää on mahdollista myös sovittaa laajemmin kestävän kehityksen
strategiatyöhön muuntamalla ja päivittämällä (kokonais)tavoitteita ja indikaattoreita

Lisätietoa StrateGIS-menetelmästä:
● Menetelmän kotisivu syke.fi:ssä
● Tutkija Maija Tiitu, SYKE
maija.tiitu@ymparisto.fi
● Tutkija Arto Viinikka, SYKE
arto.viinikka@ymparisto.fi
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