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Rakennetun ympäristön laitos



https://slco.org/healthy-lifestyles/blog/Our-Sedentary-Lifestyle/



Ympäristön epäsuorat terveyttä edistävät teemat 1990 →

Ympäristön terveysvaikutusten 

tutkimuksen kaksi aaltoa

Ympäristön terveyshaitat ja 

ympäristöoikeudenmukaisuuden teemat ~ 1970 →



Ympäristön terveyttä edistävät
tutkimusteemat

Restoratiivisuus
Henkinen 

hyvinvointi

Aktiivinen arki 
/ fyysinen 
aktiivisuus 



Millainen 

yhdyskuntarakenne 

tukee asukkaiden 

arkiliikkumista ja 

hyvinvointia? 





Walkability is a measure of how friendly an 
area is for walking. Walkability has health, 
environmental, and economic benefits. 

Factors influencing walkability include the 
presence or absence and quality of footpaths, 
sidewalks or other pedestrian rights-of-way, 
traffic and road conditions, land use patterns, 
building accessibility, and safety, among others. 

From Wikipedia, the free encyclopedia





Aktiivisen arjen ja 

ympäristön 

mittaaminen ja 

mallintaminen



Minun paikkani, reittini, arkeni, vapaa-aikani



Havaitsemme ympäristöä 
yksilöllisesti



Perinteinen 
paikkatieto/GIS

”Pehmeä” 
paikkatieto/SoftGIS

Arjen käytäntöjen ja havaintojen
kytkeminen ympäristöön



Ympäristön ja asukkaiden arjen
mallintaminen

3. Dynaaminen, 

yksilöllinen 

elinpiiri 

4. Sisäisesti 

dynaaminen 

yksilöllinen 

elinpiiri 

1. Staattinen 
postinumero-

alue

2. Staattinen 

bufferi kodin 

ympärillä



Koettu hyvinvointi suhteessa arjen
ympäristöön

KÄVELTÄVYYS

KÄVELY- JA PYÖRÄILY-
REITTIEN 
MÄÄRÄ

TERVEYS

ELÄMÄNLAATU

TOIMINTAKYKY

ONNELLISUUS

TERVEYS

ELÄMÄNLAATU

TOIMINTAKYKY

VIHREYS

Laatikainen, T. E., Hasanzadeh, K., & Kyttä, M. (2018). Capturing exposure in environmental health research: challenges and opportunities of 

different activity space models. International Journal of Health Geographics, 17(1), 1-14.



Yksilön taustatekijät Rakennetun ympäristön piirteet

ARKIKÄVELY

Tulotaso

1. -0.097* / 2. -0.097* / 3. -0.080* / 

4. -0.088* / 5. -0.107*

Koulutustaso

1. 0.100* / 2. 0.105** / 3. 0.075* / 4. 

0.089* / 5. 0.112**

1. Kevyenliikenteen väylät 0.278***

2. Asumisen tiheys 0.720*** 

3. Julkisen liikenteen pysäkit 0.532***

4. Risteystieheys 0.092*

5. Urheilu- ja vapaa-ajan paikat 0.135**

Sukupuoli 1-5 välillä -0.026 ja -0.037*** 

Koettu terveys 1-5 välillä 0.033 ja 0.0475*** 

Fyysiseen aktiivisuuteen ja urheiluun liittyvät

henkilökohtaiset tavoitteet

1. 0.175*** / 2. 0.169*** / 3. 0.124*** / 4. 0.150*** / 

5. 0.171***

YKSILÖ YMPÄRISTÖ

Mitkä tekijät vaikuttavat

ikääntyvien arkiliikkumiseen?

Laatikainen, T. E., Haybatollahi, M., & Kyttä, M. (2019). Environmental, individual and personal goal influences on older adults’ walking in the helsinki

metropolitan area. International journal of environmental research and public health, 16(1), 58.



Vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden
paikat – Kuinka konteksti vaikuttaa?

Kajosaari, A., & Laatikainen, T. E. (2020). Adults’ leisure-time physical activity and the neighborhood built environment: a contextual perspective. 

International journal of health geographics, 19(1), 1-13.



Ympäristön ja asukkaiden arjen
mallintaminen



Ympäristön ja asukkaiden arjen
mallintaminen

Mittaustapa Spatiaalinen menetelmä N %

Subjektiivinen Subjektiivinen konteksti 276 67 %

Objektiivinen Staattinen ala esim. postinumero 118 29 %

Yksi paikka 11 3 %

Bufferoitu yksi paikka 40 10 %

Useita paikkoja 22 5 %

Useita paikkoja bufferoitu 8 2 %

Elinpiiri 10 2 %



Onko kaupunki-

suunnittelulla 

mahdollista edistää 

asukkaiden aktiivista 

arkea, hyvinvointia 

ja terveyttä?



Voiko asuinalueen muutos vaikuttaa
arkiseen matkustuskäyttäytymiseen?

Matkustus-
käyttäytymis-

tutkimus

Liikenne-insinöörit
ja -tekniikka

Matkaan littyvät
tekijät, Auton

omistajuus

Sosio-dem. tekijät, 
asenteet, 

preferenssit ja 
elämäntavat

Maankäytön- ja 
kaupunki-

suunnittelu

Rakennettu
ympäristö, 

maankäyttö



MUUTOKSET 

YMPÄRISTÖSSÄ

MUUTOKSET 

YKSILÖLLISESSÄ 

ELINPIIRISSÄ

AUTON TAI PYÖRÄN  

OMISTAMISEEN 

LIITTYVÄT 

MUUTOKSET

LIIKKUMIS-

TAPOJEN 

MUUTOKSET

Sosiodemografiset taustamuuttujat ja niiden
muutokset

ASENNE-

MUUTOKSET

Voivatko asenteet muuttua ja 
ympäristön tuuppaus tosiaan toimia?

Ramezani, S. et al (2020) Residential relocation and travel behavior change: investigating the effects of changes in the built environment, activity 

dispersion, car and bike ownership, and travel attitudes. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 



Pandemia osoitti

viher- ja 

vesirakenteen

tärkeyden.

COVID-19



• Tiivis

• Saavutettava

• Palvelurikas

• Kattavat julkisen liikenteen palvelut

tarjoava

MUTTA SAMALLA MYÖS

Keskeinen kysymys hyvinvoinnin kannalta, 
kuinka toteuttaa kaupunkia joka on ainakin:

• Vihreä ja vehreä

• Sininen

• Vähämeluinen

• (valo) saasteeton
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