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We ought to plan the ideal of our city with an eye to four considerations. The first,
as being the most indispensable, is health.
									
					
- Aristoteles, Politics ca. 350 B.C.
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Tiivistelmä
Diplomityöni on tutkielma, jossa pohdin, kuinka suunnittelijat voisivat ymmärtää paremmin, miten elinympäristön tilalliset tekijät vaikuttavat ihmisen
terveyteen. Työn teoreettinen pohja on havaintopsykologi James Gibsonin tarjoumateoria (1977). Diplomityöni premissi on, että tilallisen elinympäristön
terveysvaikutuksia voidaan tarkastella tarjoumateorian avulla. Suunnittelija
puolestaan voi vaikuttaa terveyden edistämiseen tilallisia tekijöitä muokkaamalla.
Työllä on kaksi päämäärää. Ensimmäinen tavoite on esittää teoreettinen malli,
joka osoittaa, kuinka tilallisen elinympäristön terveyttä edistävät vaikutukset
syntyvät ja mikä rooli suunnittelijalla on vaikutusten mahdollistajana. Haasteena on, että suunnittelijoilla ei tällä hetkellä ole riittävästi ymmärrystä siitä,
kuinka he voivat vaikuttaa terveyden edistämiseen. Silti useat kansanterveyden
haasteet, kuten ylipainoepidemia ja elintapasairaudet, ovat yhteydessä elinympäristön tilallisiin tekijöihin.
Työn toinen tavoite on pohtia, voisiko spatiaalinen epidemiologia ja digitalisaatio auttaa terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelussa. Pohdin
kuinka terveyttä koskeva massadata tulisi esittää urban dashboard- sovelluksia
hyödyntäen, jotta suunnittelija voisi tehdä sen perusteella tarvittavia tulkintoja
elinympäristön terveysvaikutuksista sekä näyttöön pohjautuvaa suunnittelua
(Evidence-Based Design).
Työ jakautuu kuuteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa kerron työn taustoista
ja lähtökohdista. Avaan työn kannalta keskeisiä käsitteitä, määrittelen työn
rajauksen, tavoitteet ja rakenteen sekä esittelen työssä käyttämäni aineiston.
Toisessa luvussa esittelen ympäristöterveyden historiaa ja nykytilaa. Kuvaan
miten ympäristöterveys näkyy päätöksenteossa ja miksi näyttöön perustuva
päätöksenteko on terveyttä edistävän suunnittelun kannalta hedelmällinen
lähtökohta. Kerron tiiviisti terveyttä edistävän suunnittelun käytänteistä, ohjeistuksesta, tutkimuksesta ja terveysvaikutusten arvioinnista. Käsittelen myös
sitä, minkälainen data voisi tehdä tilallisen elinympäristön terveysvaikutusten
tarkastelemisesta aiempaa helpompaa. Kolmannessa luvussa esittelen työn teoreettista lähtökohtaa, eli tarjoumateoriaa. Neljännessä luvussa esittelen terveyttä edistäviä tilallisia tekijöitä analysoivan mallin. Viidennessä luvussa pohdin,
voidaanko spatiaalista epidemiologiaa ja urban dashboard- sovelluksia hyödyntää suunnittelijan uudenlaisena työkaluna. Kuudennessa luvussa reflektoin
tilallisen elinympäristön terveyttä edistäviä tekijöitä analysoivan mallin ja urban dashboardien käyttökelposuutta suunnittelijan näkökulmasta.
Työn johtopäätös on, että elinympäristön terveyttä edistäviä tekijöitä tulisi
tarkastella spatiaalisen epidemiologian avulla. Epidemiologinen lähestymistapa mahdollistaa terveyteen vaikuttavien osatekijöiden analysoimisen ja ymmärtämisen. Kun epidemiologinen tieto sidotaan paikaan, sitä on helpompi
hyödyntää suunnittelussa. Urban dashboardit ja massadatan käyttäminen
suunnittelussa on mielenkiintoinen kehityssuunta. Vaikka massadataan ja sen
visualisointiin liittyy vielä joitain haasteita, ja niiden käyttö vaati taitoa sekä reflektoivan lähestymistavan, voivat ne parhaimmillaan olla hyödyllisiä työkaluja
suunnittelijalle.
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Abstract
My diploma thesis is a study in which I reflect how planners can better understand how spatial factors of the environment affect a person’s health. The
theoretical basis for my work is perceptual psychologist James Gibson’s theory
of affordances (1977). The premise of my thesis is that the health effects of the
spatial environment can be analyzed with the theory of affordances. Planners
on their part can contribute to health promotion by molding spatial factors.
My thesis has two objectives. The first objective is to formulate a theoretical
model which demonstrates how health benefits of the spatial environment are
formed and what role planners have as enabling agents in this process. The
challenge is that at this moment, planners do not have sufficient knowledge
about how they can contribute to health promotion even though several challenges relating to public health, such as the obesity epidemic and non-communicable are linked to spatial factors.
The second objective is to contemplate whether spatial epidemiology and digitalization could help in the process of planning environments which promote
health. I reflect on how big data could be presented in urban dashboards so that
planners can make the necessary interpretations about the health effects of the
environment and Evidence-Based Design (EBD).
The thesis is divided into six chapters. In the first chapter I describe the background and starting point of my thesis. I introduce the essential concepts relative
to the thesis, define its outline, goal and structure, and present the material
used in my study. The second chapter focuses on depicting the history and
present state of environmental health. I describe how environmental health is
perceived in decision making and demonstrate how evidence-based design is a
useful starting point for health promotion planning. I summarize the practices,
guidelines and academic research that go into the planning of health promotion and the health impact assessment (HIA). I also cover what kind of data
could make observing the environment’s health effects easier than before. The
third chapter deals with the theoretical premise of the thesis which is formed
on the basis of the theory of affordances. In the fourth chapter I display the
model that studies the health promotion of spatial factors. The fifth chapter reviews whether spatial epidemiology and urban dashboard applications can be
utilized as a new tool for planners. In the sixth chapter I reflect on the feasibility
of model and urban dashboards from a planner’s point of view.
The conclusion of the thesis is that the environment’s health promoting factors should be examined with the help of spatial epidemiology. An epidemiologic approach enables the analyzation and comprehension of the components
which affect health. When epidemiologic knowledge is bound to a specific
place, it is easier to use this information in planning. The utilization of urban
dashboards and big data in the planning process is an interesting development.
Even though big data and its visualization come with some challenges and their
use requires skill and a reflective approach, at their best, they can be useful tools
for planners.
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Johdanto
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1.1.

Tausta ja lähtökohdat
The current generation is to better understand the broad impact of our built environment and health and then to build
future communities that promote physical and mental health.
Now we realize that how we design the built environment may
hold tremendous potential for addressing many of the nation’s
greatest current health concerns, including obesity, cardiovascular disease, diabetes, asthma, injury, depression, violence,
and social inequalities. (Jackson 2003: 1382)

Terveyden edistäminen ja haasteet kaupungeissa
Terveyden edistämiseen, vaalimiseen ja palauttamiseen vaikuttavat useat tekijät (Rönkkö 2014: 142). Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan terveyttä
määrittävät ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät sekä yksilön ominaisuudet ja toiminta. Yhdessä asuinpaikka, ympäristön tila, geenit, varallisuus,
kouluttautuneisuus, ihmissuhteet sekä terveyspalvelut ja niiden saatavuus vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen terveyteen. (Health Impact Assessment…2015.)
Terveys on laaja kokonaisuus, jonka puolesta toimivat monet tahot.
Ympäristö vaikuttaa terveyteen sekä suoraan että välillisesti (WHO 1989: 18).
Arviolta 25 % kaikista kuolemista ja sairauksista on yhteydessä ympäristötekijöihin (Environmental Health 2014). WHO:n terveyden kartta (Kaavio 1.)
kuvaa tekijöitä jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kaupungeissa (Tourula & Rautio 2014: 8 viit. Barton & Grant 2006).
Kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa terveyden olosuhteisiin, vaikka ympäristön ja terveyden väliset vaikutussuhteet ovat monimutkaisia ja usein vaikeasti hahmotettavia (Jackson 2002: 191). Tässä työssä keskityn tarkastelemaan
vain elinympäristön tilallisia tekijöitä, eli niitä elinympäristön attribuutteja, joihin arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat toimijoina ensisijaisesti vaikuttavat.
Nämä tekijät muodostavat tilallisia paikkoja ja järjestelmiä, nk. ”arjen areenoi-

Kaavio 1. Terveyden kartta
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ta”, joissa jokapäiväinen toimintamme tapahtuu. Siellä ihmiset liikkuvat, tapaavat toisiaan, rentoutuvat ja työskentelevät. Samalla paikat vaikuttavat heidän
tunteisiinsa ja toimintaansa. (Frumkin 2003: 1451.) Tämä ihmisen ja tilallisten
tekijöiden vuorovaikutteinen suhde on tämän työn keskiössä.
Kohtaamme nykypäivänä useita terveyshaasteita. Maailman terveysjärjestö
WHO:n mukaan 2000-luvulle tultaessa näistä merkittävimmäksi on noussut
kaupungistuminen (WHO 2011: 4). Se on ilmiönä vaikuttanut moderniin
elämäntapaan elinkeinojen, ruokavalion ja liikkumiskäyttäytymisen muuttuessa (Phillis 1993: 93). Terveyshaasteista voidaan syyttää tiiviitä kaupunkeja
(Health, Happiness, and Density 19.9.2013), toisaalta hajautunutta yhdyskuntarakennetta ja sen myötä yleistynyttä autoistumista (Frumkin 2003: 1454).
Yksityisautoilu on vähentänyt arkiliikuntaa, heikentänyt ilmanlaatua sekä
vaikuttanut ihmisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin (Jackson 2003:
1383). Elintapoja ovat muuttaneet myös teknologioiden kehitys ja digitalisaatio. Esimerkiksi näyttöpäätteiden ääressä vietetään runsaasti aikaa työssä ja
vapaa-ajalla (Evans ja McCoy 1998: 85). Nykyisin puhutaan paljon myös kaupunkilaisen etääntyneestä luontosuhteesta (Nature-Deficit Disorder 29.3.2012).
Nämä elintapojen muutokset näkyvät myös meillä Suomessa. Pääkaupunkiseudulla asuvat viettävät jopa 92% ajastaan sisätiloissa (Hussein et al. 2012: 289).
Suomalaiset aikuiset istuvat runsaasti etenkin työaikana (Husu et al. 2014: 1)
ja vain runsas 10% 15-64-vuotiaista täyttää terveysliikunnan suositukset (Husu
et al. 2011: 30).
Muutokset ihmisten elintavoissa heijastuvat väistämättä terveyteen. Yliherkkyydet ja allergiat ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenien saatossa (Jackson 2003: 191). Ylipainoisten määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1980 ja
2014 välisenä aikana. Vuonna 2014 jopa 1,9 miljardia aikuista kärsi ylipainosta.
(Obesity and overweight 2015.) Luontainen liikunta on vähentynyt työ- ja vapaa-aikana, eivätkä liikuntaharrastukset ja ruokavalion keventäminen riitä tasapainottamaan energian saantia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008: 108). Liikunnan vähäinen määrä ja ylipaino altistavat mm. sydän- ja verisuonitaudeille,
diabetekselle, tuki- ja liikuntaelinsairauksille sekä useille syöville (Obesity and
overweight 2015) Vähäisen liikunnan arvioidaan aiheuttavan tänä päivänä jopa
neljänneksen kuolemista (Kohl et al. 2012: 294).
Mielenterveysongelmista on myös tullut merkittävä huolenaihe. WHO:n tilastojen mukaan depression arvioidaan lisääntyvän niin voimakkaasti, että
vuonna 2030 se on suurin yksittäinen terveydenhuollon kuormittaja (WHO:
Masennus maailman...3.9.2009). Tutkijat ovat jo pitkään tienneet, että kaupungeissa asuvat kärsivät muita useammin ahdistuneisuudesta, masennuksesta ja
muista mielenterveydenongelmista. Kaupungeissa kasvaneilla lapsilla on jopa

Kuva 1. Kaupungistuminen
kiihtyy kaikkialla maailmassa.
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kaksinkertainen riski sairastua skitsofreniaan maaseudulla kasvaneisiin lapsiin
verrattuna. (Abott 2011) Syyksi arvellaan kaupunkiympäristöjen stressaavuutta
(Urban Stress and Mental Health 2011).
Edellä mainituista syistä johtuen terveydenhuoltokulut ovat kasvamassa kestämättömiksi. Maailmalaajuisesti terveydenhuoltoon käytetään keskimäärin
jopa 10% bruttokansatuotteesta. (Ernst & Young 2015: 5.) Kasvaviin kuluihin
vaikuttavat yllä mainittujen syiden lisäksi myös väestön ikääntyminen. Toisaalta viime vuosina maailmaa ravistellut talouskriisi on ajanut useat valtiot
pohtimaan, kuinka sama terveydenhuollon taso voidaan ylläpitää niukemmilla
resursseilla (Ernst & Young 2015: 46). Suomessa terveydenhuoltokulut ovat olleet merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen kysymys jo pitkään, siitä kertoo
mm. vuosia kestänyt sote-uudistuksen valmistelu. Sairauksista aiheutuvien kulujen ja ”piilokustannusten” karsimisesta on tullut ympäristöterveydessä tärkeä
prioriteetti (Quigley et al. 2006: 1).

Kaupunkisuunnittelijan rooli terveyshaasteiden ratkaisijana
Kasvaviin kuluihin on löydettävä ratkaisu. Terveydenhuollossa on pitkään
korostettu yksilön vastuuta omasta terveydestä (Sairinen et al. 2006; Rönkkö
2014: 135). Terveyden interventioissa on keskitytty valistamaan elämäntapavalintoja koskevassa päätöksenteossa. Viime vuosien aikana terveydenhuollon
haasteisiin on kuitenkin alettu etsiä ratkaisuja myös perinteisten palvelusektoreiden ulkopuolelta. Vaikuttaminen ihmisten käyttäytymiseen on nimittäin
todettu hitaaksi ja vaikeasti ennustettavaksi. Terveyspoliittisesti tehokkaampi
vaikuttamistapa saattaakin piillä elinympäristöissä ja niiden ominaisuuksissa.
(Karvonen 2011: 112-113.)
Terveyden edistämisen vastuuta on alettu siirtää myös kaupunkisuunnittelijoille. University College Londonin Professorin David Napierin mukaan tiedämme esimerkiksi paljon diabetekselle altistavista elintavoista sekä biologiasta, fysiologiasta ja geneettisistä vaikuttimista. Ymmärryksestä huolimatta sairauden
esiintyvyys ei ole vähentynyt. Jotta ns. ”urbaani diabetes” (”urban diabetes”)
voidaan hoitaa, tulisi ongelmia lähestyä uudesta näkökulmasta ja poikkitieteellisesti. Napierin mukaan katseet tulisi kohdistaa kaupunkeihin ja niiden
toimintaan. Napier on heittänyt ilmoille kysymyksen: voitaisiinko diabetesta,
muiden elintapasairauksien ohella, hoitaa ja ehkäistä kaupunkeja suunnittelemalla? (Urban diabetes...2015.) Tämä tarkoittaisi sitä, että terveyden edistämisen interventiot kohdistuisivatkin myös elinympäristön tilallisiin tekijöihin.
Ajatus ei ole täysin tuore, sillä hyvinvoinnista puhuttaessa suunnittelija on aina
ammattiin liittyvien perimmäisten tavoitteiden äärellä. Victor Papanekin mukaan
Suunnittelijan tulee olla tietoinen hänen sosiaalisesta ja moraalisesta vastuustaan. Sillä suunnittelu on kaikkein voimakkain ihmisen tähän mennessä keksimä työkalu, jolla muotoillaan tuotteita, ympäristöä ja lopulta ihmistä. Suunnittelijan
täytyy tuntea menneisyys yhtä lailla kuin olla tietoinen tulevaisuudesta ja tekojensa seurauksista. (Papanek 1971: 102.)
Vaikka Papanek maalailee mielestäni hieman turhan deterministisen kuvan
suunnittelijan kyvystä ”muokata” ihmisen toimintaa, lauseisiin kiteytyy silti
paljon tämän työn kannalta keskeistä. Historia on osoittanut, että elinympäristö vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja suunnittelun interventioilla voidaan vaikuttaa terveyteen sekä positiivisesti että negatiivisesti. On hyvä panna merkille,
että yhdyskuntasuunnittelu löi läpi toden teolla juuri teollistumisen aikaan,
kun ympäristöterveydelliset haasteet olivat suuria. Tällöin syntyi ammattikunta, jonka tehtäväksi tuli luoda tilalliset puitteet hyvälle elämälle. (Rönkkö 2015:
9.)
12

Vaikutusmahdollisuuksia ovat seuranneet sekä vastuu, että velvoite. Nykyisin terveyttä edistävään suunnitteluun velvoittavat ammattietiikan lisäksi laki
(mm. Perustuslaki 731/1999, § 20). Suunnittelijoita ohjaamaan on lisäksi syntynyt joukko periaatteellisia linjauksia ja ohjeita. Ne piirtävät vision ääriviivat
ja asettavat tavoitetason. Päämääränä on varjella yhteiskuntien tärkeintä resurssia, eli terveitä ja toimintakykyisiä ihmisiä (WHO 2013: 10). Suunnittelijan
tehtäväksi jää ratkaista, miten abstrakti tavoite, kuten terveys ja hyvinvointi,
voidaan mahdollistaa elinympäristön tilallisia tekijöitä muokkaamalla.

Hietasaari terveyttä edistävänä alueena
Kiinnostuin itse ympäristöterveydestä ensi kerran syksyllä 2014 kun osallistuin
Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssille. Kirjoitin tuolloin esseen aiheesta
”Ympäristön vaikutus terveyteen – Maaseututaajama terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.” Edellisenä kesänä olin suorittanut psykologian perusopintoja
Oulun avoimessa yliopistossa. Tavoitteena oli saada kosketus psykologian peruskäsitteistöön ja tieteen teoriaan, sillä halusin yhdistää psykologian ja arkkitehtuurin opinnot diplomityössäni. Ympäristöpsykologinen näkökulma väistyi
päästessäni syvemmälle ympäristöterveyden tematiikkaan. Siinä tarkastellaan
kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, myös psykologisesta
näkökulmasta. Ympäristöterveydessä tarkastellaan itselleni mielenkiintoisia ja
merkityksellisiä globaaleja haasteita.
Oma kiinnostukseni ympäristöterveyttä kohtaan on saanut pontta myös asuinkaupunkiani koskevasta suunnitteluhankkeesta, sillä olen seurannut Oulun
Hietasaaressa vireillä olevien asemakaavatöiden etenemistä kiinnostuneena.
Hietasaari sijaitsee keskeisellä paikalla, kaupungin sylissä, n. 2 km Oulun keskustasta luoteeseen. Holstinsalmentien alueen asemakaavahanke on ollut paljon esillä paikallisissa mediassa. Hanke on herättänyt kiivasta keskustelua, sillä
se mahdollistaa toteutuessaan mm. huvipuistotoiminnan alueella. Marraskuussa 2014 käynnistyi myös Hietasaaren kaupunkiviljelyalueen asemakaavahanke.
Se puolestaan kehittäisi perinteistä palstaviljelytoimintaa, edistäisi kulttuuriympäristön suojelua, muuttaisi maisemakuvaa ja toisi maltillista eheyttävää

Kaavio 2. Hietasaari sijaitsee
keskeisellä paikalla, kaupungin sylissä.
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lisärakentamista alueelle. Joidenkin mielestä nämä muutokset voivat heikentää
Hietasaaren asemaa viher- ja virkistysalueena. (Lajunen, haastattelu 11.9.2015.)
Oululaiset ovat vedonneet alueen kehittämisen puolesta ja sitä vastaan. Keskustelu on käynyt harvinaisen vilkkaana useilla foorumeilla (Tutkimuksia kadonneessa...17.7.2014). Myös Holstinsalmentien kaavahankkeen yhteydessä
toteutettu kyselytutkimus keräsi historiallisen määrän vastauksia (Oulun Hietasaaren maankäytön…2015: 3).
Keskustelua seuratessani aloin pohtia, miksi juuri Hietasaaren kehittäminen
on herättänyt näin suurta kiinnostusta oululaisissa. Mitä alueeseen sitoutuvia
merkityksiä käyttäjät pelkäävät menettävänsä kaavamuutoksen seurauksena? Tammikuussa 2014 julkaistussa Minun Hietasaari- raportissa todetaan,
että ”Hietasaaren luonnonläheinen ympäristö tarjoaa virkistystä, terveyttä ja
hyvinvointia puolelle miljoonalle kaupunkilaiselle ja matkailijalle vuosittain
(Lähteenmäki & Rinne 2014: 4).” Tulkitsin käydyn keskustelun perusteella, että
osa alueen käyttäjistä pelkää menettävänsä heille tärkeitä elinympäristön laatutekijöitä alueen kehittämisen myötä. Marketta Kytän ja Maarit Kahilan mukaan
”asukkaiden itse määrittelemien laatutekijöiden toteutumisen aste omassa elinympäristössä ennustaa merkitsevästi heidän hyvinvointiaan, elämänlaatuaan
ja koettua terveyttään.” Asukkaat asettuvat siksi puolustamaan kiivaasti oman
elinympäristön laatutekijöitä, mikäli ne ovat uhattuina. (Kyttä & Kahila 2006:
157.)
Terveys ja hyvinvointi ovat siis yhteydessä elinympäristön laatutekijöihin. Väite
tuntui loogiselta. Sen sijaan minua hämmensi keskustelussa esille tullut vastakkaisuus. Kaikki osapuolet haluavat kehittää Hietasaarta hyvinvointia edistävä alueena, mutta näkemykset sen laatutekijöistä ovat paikoin ristiriitaisia.
Toisille hyvinvointia saattavat edustaa esimerkiksi monipuoliset vapaa-ajan
aktiviteetit, toisille luontokokemusten mukanaan tuomat elämykset (Lajunen,
haastattelu 11.9.2015). Tämä asetelma oli mielestäni kiinnostava. Minkälainen
elinympäristö todella edistää terveyttä ja hyvinvointia? Voivatko elinympäristön tilalliset tekijät vaikuttaa ihmisiin niin eri tavoin? Entä kuinka suunnittelija
voi luovia tässä ristivedossa, jossa yksiselitteistä terveysvaikutusten arviointia
on niin vaikea toteuttaa?
Kuva 2. Hietasaari tarjoaa monipuolisia virkistysmahdollisuuksia oululaisille.
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Lähtökohdasta inspiroituneena, aloin laatia ideasuunnitelmaa, jossa ympäristön terveyttä edistävät laatutekijät muodostavat alueen toiminnallisen kulma-

kiven. Aloitin taustatyöstä. Ensisijainen tavoitteeni oli selvittää, mitkä elinympäristön tilalliset tekijät edistävät terveyttä ja miten. Tein olettamuksen, että
suunnittelijoiden käytettävissä täytyy olla kattava tietopankki aiheeseen liittyen
– velvoittaahan terveyttä edistävään suunnitteluun ja terveysvaikutusten arviointiin niin moni taho. Ohjeiden ja tutkimusten turvin kuvittelin löytäväni
suunnan, joka vie minut kohti oikeaa ratkaisua. Samalla tarkastelin myös valitsemani suunnittelukohteen eli Hietasaaren historiaa, suunnitteluolosuhteita ja
sidosryhmäselvityksessä esille tulleita käyttäjien kokemuksia.
Suunnittelu ajautui umpikujaan. En löytänyt etsimiäni vastauksia haalimastani
aineistosta. Suuri joukko ohjekirjoiksi naamioiduista dokumenteista olivatkin itseasiassa tavoitelistauksia. Niissä asetettiin päämäärät, mutta ei esitetty,
kuinka päämäärät saavutetaan. Tilallisen elinympäristön tekijöitä koskevissa
ohjeita oli tarjolla vähän ja niitä vaivasi deterministisyys. Ohjeet olivat usein
toteavia, eivät selittäviä. Koin myös akateemisesta tutkimuksesta saadun tiedon
soveltamisen haastavaksi, sillä tutkimukset oli usein tehty suunnittelukohteeseen nähden erilaisissa olosuhteissa, eivätkä ne vastanneet Hietasaaren kannalta kaikkein olennaisimpiin kysymyksiin. Hietasaaresta kerätty tieto, kuten
maisema- ja meluselvitys tai kyselytutkimukset olivat itsessään informatiivisia,
mutta minun oli vaikea käsittää, kuinka voin ymmärtää tilallisen ympäristön
terveysvaikutuksia niiden avulla. Hylkäsin ajatuksen suunnittelupainotteisesta diplomityöstä. Aloin laatia tutkielmaa, jonka tavoitteena on pohtia, miten
suunnittelijat voisivat ymmärtää paremmin, kuinka tilallinen elinympäristö
vaikuttaa ihmisten terveyteen.
Terveyttä edistävien tilallisten tekijöiden tutkimuksessa kysytään: Voidaanko
rakennetun ympäristön suunnittelulla, riskien ehkäisemisen ohella, edistää
ihmisen terveyttä ja jos voimme, niin minkä mekanismin kautta ympäristö
vaikuttaa ihmiseen (Rönkkö 2015: 8)? Kysymys pohjautuu Amos Rapoportin
(1977) ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta käsitteleviin suunnittelun peruskysymyksiin, joita ovat:
1. Miten ihmiset muovaavat ympäristöään? Millaiset yksilöiden ja ryhmien ominaisuudet ovat olennaisia jonkin tietyn
ympäristön muotoutumisessa ja suunnittelussa?
2. Miten ja missä määrin fyysinen ympäristö vaikuttaa ihmisiin? Kuinka merkittävä vaikutus ihmiseen (suunnittelulla)
ympäristöllä on erilaisissa yhteyksissä?
3. Millaiset mekanismit kiinnittävät ihmisen ja ympäristön
molemminpuoliseen vuorovaikutukseen? (Rapoport 1977: 1.)
Minun tuli palata näiden peruskysymysten äärelle ymmärtääkseni tilallisen
elinympäristön terveysvaikutuksia, sekä omaa rooliani terveyden edistäjänä.
Työni johtoajatus alkoi rakentua niiden ympärille.
Huomasin, että terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelussa vallitsee
vastuun ja velvoitteen sekä ymmärryksen välinen epäsuhta. Suunnittelijalla on
mahdollisuus suunnitella terveyttä edistävää elinympäristöä, mutta ei ymmärrystä siitä, miten tämä voisi käytännössä toteutua. Jan Gehlin mukaan
Every time we build something, we manipulate the conditions
of people’s lives, but most planners don’t know enough about
this manipulation (Q&A: Jan Gehl on…11.8.2015).
Ymmärsin kuuluvani Gehlin mainitsemien suunnittelijoiden joukkoon. Halusin toteuttaa oman ammattini perustehtävää, eli suunnitella hyvinvointia
edistävää elinympäristöä. En kuitenkaan pystynyt seisomaan omien suunnitteluratkaisujeni takana, koska en kyennyt arvioimaan valintojeni vaikutuksia
ja niihin liittyviä syy-seuraus-suhteita. Minulla oli suuria vaikeuksia soveltaa
keräämääni tietoa suunnittelukohteeseen. En osannut tehdä ns. ”luovaa loik15

kaa” (”creative leap”) (Faludi & Waterhout 2006: 7) tiedosta soveltaviin suunnitteluratkaisuihin. Aloin selvittää, mistä haaste johtuu. Mitä minun tulisi ymmärtää, jotta voisin seisoa suunnitteluratkaisujeni takana ja luottaa siihen, että
ne edistävän terveyttä? Entä minkälaiset työkalut auttaisivat minua ymmärtämään paremmin?
Selvitystyöni aikana olin törmännyt Evidence-Based Design (EBD)- menetelmään toistuvasti. Tässä työssä käytetään tälle rinnasteisena ilmaisua ”näyttöön
perustuva suunnittelu”. Sillä viitataan työskentelytapaan, jossa päätöksenteko
perustuu parhaaseen käsillä olevaan tutkimustietoon (Defining evidence-based
design 1.8.2008) ja se pyritään sitomaan kiinteäksi osaksi suunnitteluprosessia
(Davoudi 2015: 316). Etenkin sairaaloiden ja hoivaympäristöjen suunnittelussa
aihetta käsitellään runsaasti (What is EBD? 2015).
Menetelmää tutkimalla onnistuin paikantamaan ns. suunnittelun pullonkaulan. Havaitsin, että irrallinen data ja yksittäiset tutkimukset ovat suunnittelijalle
arvottomia, elleivät ne tule osaksi jotain laajempaa tietorakennetta ja ymmärrystä tulkinnan kautta. Luova suunnittelu ja ongelmanratkaisu lähtevät syvästä
ymmärryksestä, eivät datan ja tiedon pirstaleista (Rönkkö 2012: 235). Näyttöön perustuvaa suunnitteluprosessia kuvaavan mallin (Kaavio 3.) mukaan
tiedon osat ovat kuitenkin keskeinen osa kokonaisuutta ja lähtöasetelmaa, jota
jalostamalla syntyy lopulta viisaita suunnitteluratkaisuja (Majonen 2015: 16).

Kaavio 3. Kaavio kuvaa näyttöön perustuvan suunnittelun
prosessia. Datan yhdisteleminen ja tulkitseminen ovat
suunnittelun pullonkaula.
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Ympäristöterveyden tulevaisuus ja keskeiset megatrendit
Kun olin paikantanut ns. suunnittelun pullonkaulan, aloin etsiä ratkaisua sen
läpäisemiseksi. Huomasin, että tilallisten tekijöiden terveysvaikutusten tutkimus edellyttää epidemiologista lähestymistapaa ja erilaisen datan rinnakkaista
tarkastelua. Aloin pohtia kuinka tämän kaltainen lähestymistapa olisi mahdollinen. Vaihtoehtojen kartoittamisen jälkeen esille nousi kolme ilmiötä, joiden
varaan aloin rakentaa esiajatusta siitä, miksi ja kuinka tilallisia tekijöitä voidaan
tarkastella epidemiologisesti. Näitä ovat digitalisaatio, kaupungistuvat elinympäristöt ja terveyspalveluiden uudistuminen (Ernst & Young 2015: 3). Työ tukeutuu vahvasti näiden ilmiöiden luomaan viitekehykseen.
Tiedostan, että useat muutkin ilmiöt liittyvät suoraan tai välillisesti tutkimuskysymykseeni. Olisin voinut valita työlleni myös muita lähtökohtia, mutta
nämä inspiroivat minua ratkaisumallin valinnassa. Globaalien haasteiden pohjalta muodostui kaavio, jonka avulla pystyin hahmottamaan ympäristöterveyteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. (Kaavio 4.)
Kaupungistuminen kiihtyy (Ernst & Young 2015: 31) ja WHO:n tekemän arvion mukaan se voi olla ympäristöterveydelle suuri mahdollisuus, (WHO 2011:
4; Kenzer 2000: 279), sillä vuoteen 2050 mennessä arviolta 70% väestöstä asuu
kaupungeissa (WHO 2011: 2). Tähän liitetään paljon toiveita terveyden edistämisen näkökulmasta, sillä kun kaupunkeja suunnitellaan ja hallinnoidaan
hyvin, niissä elää terveitä ja hyvinvoivia ihmisiä (WHO 2010: 6).
Samaan aikaan käynnissä on hurja teknologinen kehitys. Digitaalinen vallankumous on tuonut mukanaan ilmiöitä, jotka muuttavat kaikkia toimialoja –
myös yhdyskuntasuunnittelua ja ympäristöterveyden tutkimusta. Siksi monet
ongelmat halutaankin ratkaista kaupungeissa uusien teknologioiden avulla.
Vuonna 2015 Google perusti yhteistyössä MIT:n yliopiston kanssa Sidewalk
labs- nimisen yrityksen, jonka tavoitteena on ratkaista aikamme suuria yhteiskunnallisia haasteita kaupungeissa, teknologisen kehityksen siivittämänä. Toimitusjohtaja Dan Doctoroffin mukaan

Digitalisaatio
Itsemittaus
Digitaaliset terveyspalvelut
esim. mHealth, eHealth
(reaaliaikaisuus, itseohjautuvuus, etäpalvelut)
Yksilölliset ja räätälöidyt
terveydenhuollon ratkaisut
Ennaltaehkäisevä
terveydenhoito
YMPÄRISTÖTERVEYDEN
HAASTEET JA ILMIÖT

Terveydenhuollon
muutokset

Kaavio 4. Ympäristöterveyden
haasteet ja ilmiöt. Digitalisaatio, kaupungistuminen ja
terveydenhuollon muutokset
voivat mahdollistaa terveyttä
edistävien tilallisten tekijöiden
uudenlaisen tarkastelun.

Älykkäät kaupungit
Tavaroiden internet
Massadatan hyödytnäminen
kaupunkien tutkimuksessa ja
suunnittelussa
Osallistava suunnittelu digitaalilaitteiden avulla
Kaupunkien kehittäminen ja
tehostaminen
Ubiikki teknologia kaupngeissa
Elinympäristön sensorit ja mittaus

Kaupungistuminen
Elinympäristöön sitoutuvat
terveyspalvelut (esim. Green Care)
Alueellisten terveyserot
Elinympäristön ”tervehdyttäminen”
Huoli elintapasairauksien yleistymisestä
Arkiliikuntaympäristöjne kehittäminen
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We are at the beginning of a historic transformation in cities. At
a time when the concerns about urban equity, costs, health and
the environment are intensifying, unprecedented technological
change is going to enable cities to be more efficient, responsive,
flexible and resilient. (Dan Doctoroff and Google…2015.)
Tavoitteena on ratkaista haasteita mm. energia- ja ilmastokysymyksiin sekä liikenteeseen ja terveyteen liittyen (Claudel & Ratti 2016: 6). Monet toivovat, että
teknologinen kehitys toisi mukanaan entistä tehokkaampia, joustavia ja kestäviä hyvinvointia edistäviä ratkaisumalleja (Dan Doctoroff and Google…2015).
Visioista perustuvat lupaukseen ”älykkäiden” kaupunkien (”smart cities”) syntymisestä. Älykkäistä kaupungeista on joidenkin arvioiden mukaan tullut yksi
merkittävimmistä tutkimuksen ja yritystoiminnan aloista tällä vuosisadalla
(Boulos 2014: 2). Ne perustuvat ajatukseen digitaalisen ja fyysisen maailman
sulautumisesta toinen toisiinsa, kun bitit ja atomit ovat elinympäristössä rintarinnan. Nämä pitkään erillisinä säilyneet maailmat törmäävät tehden digitalisaatiosta yhä näkymättömämpää ja huomaamattomampaa. (Claudel & Ratti
2016: 2-3.) Tämän seurauksena on alettu puhua esineiden tai asioiden internetistä (Internet of Things, IoT) (Ernst & Young 2015: 7). Se on ”reaalisten
esineiden kommunikaatioverkko. Esineissä on sulautettua tietotekniikkaa, joka
antaa niille kyvyn kommunikoida muiden esineiden kanssa ja mitata omaa tai
ympäristön tilaa tai vaikuttaa siihen. (Ailisto 2012: 3.)” Elinympäristön fyysisitä elementeistä tulee sekä sensoreita (sensor), että toimijoita (actuator) (Claudel & Ratti 2016: 3). Kaikki elinympäristön tekijät viestivät ja oppivat (Claudel
& Ratti 2016: 5) itsestään, ihmisestä, sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta.
Erityisesti WHO:n Healthy Cities-hankkeessa on ajettu älykkäiden kaupunkien syntymistä, sillä niiden uskotaan edistävän terveyttä ja elämänlaatua (Boulos 2014: 3).
Myös ihmisistä saadaan valtava määrä tietoa heidän kantamistaan älykkäistä
laitteista (Vehviläinen, haastattelu 30.9.2015). Itsemittaus (Quatified Self) on
nopeasti kasvava trendi, jossa kerätään ja analysoidaan omaan kehoon, toimintaan ja ympäristöön liittyvää datainformaatiota (Poikkola et al. 2015: 49).
Esimerkiksi älypuhelimista on tullut tehokkaita laitteita, jotka mittaavat, keräävät, yhdistelevät ja jakavat dataa niin ihmisitä kuin ympäristöstäkin (Claudel
& Ratti 2016: 4). Tämän mahdollistavat esimerkiksi erilaiset mobiilipalvelut ja
sosiaalinen media, joiden suosio on alati kasvava (Ernst & Young 2015: 7).
Dataa tuotetaan joka paikassa ja jatkuvasti. Syntyy ns. massadataa tai big dataa.
Samaan aikaan kehittyvät pilvipalvelut mahdollistavat suurien tietomäärien
tallentamisen. (Salo 2013: 97.) Olemmekin alkaneet puhua datavallankumouksesta. Tietokirjailija Immo Salon mukaan
Mahdotonta on täysin ennustaa, miten eri toimialoilla datavallankumous realisoituu, mutta vaikutukset tulevat laajuudeltaan ja syvyydeltään olemaan samaa mittaluokkaa kuin internetin käyttöönotolla 1990-luvulla. Ensi alkuun mitättömät,
mutta muutaman vuosikymmenen perspektiivillä kaikkia toimialoja suoraan tai välillisesti mullistavalla tavalla koskettavat. (Salo 2013: 26.)
Älykkäiden kaupunkien ja kannettavien digilaitteiden uskotaan tarjoavan
mahdollisuuksia myös asukkaille osallistua ja vaikuttaa omaan terveyteensä
(Claudel & Ratti 2016: 4). Itsemittaus mahdollistaa erilaisten teknologioiden
ja mobiililaitteiden avulla tarjottavat digitaaliset terveyspalvelut (mHelath,
ja eHealth) (Teknologia tulee iholle…4.2.2014). Niiden avulla syntyy ennaltaehkäiseviä, reaaliaikaisia ja itseohjautuvia terveydenhuoltopalveluja (Ernst
& Young 2015: 48). Näistä saatua massadataa voidaan puolestaan hyödyntää
ympäristöterveyden tutkimuksessa ja suunnittelussa. Toiveena on, että tämä
18

massadata voisi auttaa alueellisten terveyserojen tutkimuksessa, elintapasairauksien taltuttamisessa ja vaikkapa arkiliikuntaympäristöjen kehittämisessä.
(Big data meets healthy…14.8.2013.)
Näiden teemojen leikkauspinnassa on terveyttä edistävien elinympäristöjen
tulevaisuuden näkymät. Tässä työssä tarkastellaan mitä mahdollisuuksia ne
voisivat tarjota suunnittelijalle. Ymmärryksemme terveyttä edistävistä elinympäristöistä ja niiden tuottamista vaikutuksista voi lisääntyä, mikäli pystymme
hyödyntämään tämän ajan tarjoamia keinoja.

1.2.

Keskeisen käsitteet

Terveyden määritelmät
Tässä työssä ihmistä tarkastellaan holistisen ihmiskäsityksen1 kautta. Holistinen ihmiskäsitys on pohja terveyskäsitykselle, jonka mukaan sen kolme ulottuvuutta ovat fyysisyys, psyykkisyys ja sosiaalisuus (Tykki 2013: 6). Fyysisyyden
ja ruumiillisuuden vuoksi ihmisen keho käyttäytyy biologisten lainalaisuuksien
mukaan. Ihmisellä on myös tunteita ja ajatuksia, joille tämä antaa subjektiivisia
merkityksiä. Ihminen on sosiaalinen olento, joka toimii suhteessa muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Näistä muodostuu biofyysissosiaalinen kokonaisuus.
(Erilaisia ihmiskäsityksiä 2015.)
Holistinen terveyskäsitys on ympäristöterveydellisessä tarkastelussa luonteva
silloin, kun keskitytään nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
näkökulmaan (Bell 2013: 18; Rönkkö 2014: 134). Mikäli ihmistä tarkastellaan
esimerkiksi puhtaasti fyysisyyden kautta, käsitys terveydestä jää hyvin yksiulotteiseksesi. Keskeistä on fyysisyyden, psyykkisyyden ja sosiaalisuuden tarkastelu samanaikaisesti, koska holistisen ihmiskäsityksen mukaan ne eivät ole
toisistaan irrallisia terveyden ulottuvuuksia. Elinympäristön vaikutukset fyysiseen terveyteen heijastuvat myös sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Ilman tätä havaintoa ei voida muodostaa käsitystä ympäristötekijän kokonaisvaikutuksista. (Sairinen et al. 14-15.)
WHO:n mukaan terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin tila, jota ei määritä vain sairauden poissaolo (WHO Definition
of Heath 1948; Sairinen et al. 2006: 13). Määritelmää on kritisoitu runsaasti,
koska olettamus täydellisestä terveydentilasta on puhtaasi teoreettinen, eikä
kukaan näin ollen voisi kokea terveyttä elinaikanaan (Sairinen et al. 2006: 10).
Joukko asiantuntijoita ehdotti vuonna 2011 British Medical Journal-lehdessä
julkaistussa artikkelissa, että terveys-käsite määriteltäisiin uudestaan. Heidän
näkemyksensä mukaan ”terveys on yksilön kykyä sopeutua ja itse korjata sosiaalisen, fyysisen tai tunne-elämään liittyvän haasteen aiheuttamat häiriöt.”
(Pääkirjoitus: Hallitusohjelma….2011) Terveyden kolmijako on molemmille määritelmille yhteinen. Olennainen ero on se, että jälkimmäinen korostaa
tervettä pikemminkin dynaamisena tasapainotilana, jossa ihmisen yksilöllinen
kokemus ja toimijuus vaikuttavat terveyteen. (Sairinen et al. 2006: 20)
Terveys on aina suhteellinen ja näin ollen sopimuksen varainen käsite (Sairinen et al. 2006: 18) ja sitä voidaan tarkastella biolääketieteellisestä, funktionaalisesta ja koetun terveyden näkökulmasta. Biolääketieteellinen terveyskäsitys
korostaa lääketieteellisesti todennettavan sairauden poissaoloa. Se painottaa
diagnoosin merkitystä terveydentilan määrittelyssä. Tästä näkökulmasta jako
terveyden ja sairauden välillä on selkeä: mikäli sairautta ei voida todeta, ihminen on terve. Funktionalistinen terveyskäsitys puolestaan määrittelee terveydentilan ihmisen toimintakyvyn perusteella. Siinä kyky toimia osana yhteisöä
ja suoriutua arkielämän velvoitteista, ovat keskeisiä terveyden määrittäjiä. (Sairinen et al. 2006: 10.)
Tämän työn kannalta tärkein on koetun terveyden käsite. Se huomioi biolää-

1 Ihmiskäsitys on pohja terveyden määritelmälle. Ihmiskäsitys vastaa kysymykseen:
mitä ihminen on? (Rauhala
1989: 14). Holistinen ihmiskäsitys kattaa kolme olemassaolon perusmuotoa: tajunnallisuuden, kehollisuuden ja
situatioaalisuuden (Rauhala
1989: 27). Tajunnallisuudella
viitataan ihmisen psyykkisiin ja henkisiin toimintoihin.
Situationaalisuudella
puolestaan suhdetta omaan
elämäntilanteeseen ja ympäröivään todellisuuteen. Kehollisuus taas kuvaa ihmisen
olemassaoloa orgaanisena
tapahtumana. (Holistinen
ihmiskäsitys 2006)
19

ketieteellisen ulottuvuuden ohella myös yksilön subjektiivisen kokemuksen
omasta terveydentilastaan. Tällöin ihminen voi esimerkiksi kokea itsensä terveeksi, vaikka hänellä olisi diagnosoitu sairaus, eikä hän kykenisi toimimaan
arjessa normaalisti. Toisaalta ihminen voi myös kokea itsensä sairaaksi, vaikka
biolääketieteellisen ja funktionaalisen terveyskäsityksen mukaan hän olisi terve. (Sairinen et al. 2006: 10.) Vaikka koettu terveys perustuu ainakin osittain
subjektiiviseen terveydentilan määrittelyyn, sen on todettu ennustavan hyvin
toimintakykyä, terveyspalveluiden käyttöä ja kuolleisuutta väestössä (Koettu
terveys 2014).
Jako terveyden ja sairauden välillä ei siis ole yksiselitteinen. Ihmisen terveydentila on harvoin stabiilissa tilassa vaan pikemminkin tasapainon hakemista
terveyden ja sairauden välillä. Japanilaisessa kulttuurissa terveys kuvataankin
usein janana tai jatkumona. (Rönkkö 2015: 15.)

SAIRAS

Kaavio 5. Tila terveyden ja sairauden välillä.

SAIRAS

TERVE

TERVE

Hyvinvointi on terveyttä laajempi käsite, joka kattaa myös materiaalisen ja koetun hyvinvoinnin tai elämänlaadun. Yksilötasolla hyvinvoinnin osatekijöitä on
monia, joista mainittakoon sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. (Hyvinvointi ja terveyserot 2014.) Ympäristöterveyteen liittyvät tieteelliset tutkimukset käyttävät terveys-käsitteen ohella myös
englanninkielistä termiä ”wellbeing”. Käytän siksi hyvinvointi-käsitettä terveyden rinnalla myös tässä työssä.

Ympäristöterveys
Ympäristöterveys tarkastelee ympäristötekijöiden vaikutusta ihmisen terveyteen (Sairinen et al. 2006: 11). WHO:n mukaan ympäristöterveys käsittää kemikaalien, säteilyn ja joidenkin biologisten aineiden välittömien vaikutusten
ohella fyysisen, psykologisen, sosiaalisen ja esteettisen ympäristön vaikutukset
ihmisen terveyteen (Environmental health…2016; Sairinen et al. 2006: 7). Ympäristöterveys ei käsittele vain tilallisten tekijöiden vaikutuksia vaan se kattaa
laajasti luonteeltaan erilaisia ympäristötekijöitä. Määritelmän hyväksyvät useat tahot ja se suuntaa kohti laajaa ympäristöterveydenkäsitystä (Sairinen et al.
2006: 14).
Ympäristöterveydessä on kiinnitetty paljon huomiota terveyshaittojen ja riskien arviointiin ja hallintaan. Vallalla on ollut rajatun ympäristöterveyden lähestymistapa, jolle ominaista on, että toimintaa määrittävät ohje- ja raja-arvot ja
suunnittelussa keskitytään pääasiassa haittojen ja riskien minimointiin. (Rönkkö 2014: 134-135.) Rajattu ympäristöterveyden käsitys tavoittelee täsmällistä
määritelmää, jossa huomioidaan vain välittömät ympäristön vaikutukset. Ympäristövaikutusten ja terveyden välisten syy-seuraus-suhteisen tulisi tämän lähestymistavan mukaan olla kausaalisesti todennettavia. Analyyttisyys, mitattavuus ja faktapohjausuus ovat sille leimallisia ominaisuuksia. (Sairinen et al.
2006: 14.)
Viime vuosina laaja ympäristöterveyden lähestymistapa on kuitenkin yleistynyt. Toimintaa ohjaavat analyyttisesti todennettavien raja-arvojen sijaan elinympäristön laatutekijät sekä ihmisen kokemuksen ja toimintojen huomioimi20

nen. Samalla kun katsontakanta laajenee, tarkasteluun tulevat mukaan myös
välilliset, vaikeasti todennettavat ympäristön vaikutukset. Tällöin taustalla
vaikuttaa koetun terveyden käsitys. Siinä missä rajattu käsitys keskittyy pääasiassa biolääketieteelliseen terveyteen, ymmärtävä lähestymistapa kurottaa jopa
perinteisten terveysmääritelmien ulkopuolelle kohti sen sukulaiskäsitteitä kuten hyvinvointia ja elämänlaatua. Mikäli terveys määritellään holistisesti kokemuksellisuutta korostaen, laaja ympäristöterveyden lähestymistapa on rajattua
hedelmällisempi. (Sairinen et al. 2006: 15.)

TERVEYSHAITTOJA VÄHENTÄVÄ SUUNNITTELU

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ SUUNNITTELU

Rajattu ympäristöterveyden käsite

Laaja ympäristöterveyden käsite

Toimintaa ohjaavat ohje- ja raja-arvot

Toimintaa ohjaavat elinympäristön laatutekijöiden
sekä ihmisten toimintojen kokemusten huomioon
ottaminen

Haittojen ja riskien minimointi ja hallinta

Terveellisten elintapojen mahdollistaminen

Huomioi välittömissä terveyshaitoissa ja -riskeissä

Huomio terveyteen vaikuttamissa välillisissä tekijöissä
(kuten yhdyskuntarakenne, asuinalueen ominaisuudet)

Sektorikohtainen asiantuntemus (vakiintuneet
professiot hallitsevat alan tietämystä)

Monialainen asiantuntemus (uusien toimijoiden ja
asiantuntemuksen alojen mukaantulo)

Ympäristö, tilalliset tekijät ja paikka
Ympäristö määritellään kaikeksi mikä on yksilön ulkopuolella (Ympäristöterveys 2002: 2). Ympäristö-käsite kuvaa kaiken kaikkiaan niitä fyysisiä, sosiaalisia,
ja kulttuurisia elinympäristön ominaisuuksia, joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa (Korpela et al. 2001: 18–19). Elinympäristö puolestaan määritellään ”ihmisten elämisen alueeksi, joka käsittää kokonaisvaltaisesti elämisen
laatuun ja elinolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä tietyllä alueella” (Elinympäristön seurannan kehittäminen 2002: 10). Tässä työssä kuitenkin tarkastelen vain
elinympäristön tilallisia tekijöitä ja niiden vaikutusta ihmisen terveyteen.

Kaavio 6. Terveyshaittoja vähentävän suunnittelun ja terveyttä edistävän suunnittelun
eroavaisuuksia.

Spatiaalinen tekijä viittaa paikkasidonnaiseen, geometriseen tai avaruudelliseen ympäristön tekijään (Virrantaus 2011: 11). Käytän termiä ”tilallinen” rinnakkaisena sanalle ”spatiaalinen”. Niillä tarkoitetaan fyysisen elinympäristön
tekijöitä, jotka muodostavat tilallisia kokonaisuuksia. Tie, puu, rakennus, kadunkaluste ja vesistö ovat näistä esimerkkejä. Kaupunkien materiaalinen, fyysinen konteksti, johon ihmisten toiminta sijoittuu, syntyy tilallisten tekijöiden
muodostamista kokonaisuuksista (Rydin 2012: 2081). Sairinen et. al. mukaan
rakennetut elementit ja luonto ovat fyysisen ympäristön tekijöitä. Tämän lisäksi fyysinen ympäristön tekijöitä ovat mm. maa, ilma ja vesi. (Sairinen et al.
2006: 20) Haluan tässä yhteydessä käyttää fyysisen elinympäristön sijaan toista
termiä, jotta voin käsitellä vain niitä fyysisen elinympäristön tekijöitä, joihin
kaupunkisuunnittelija voi vaikuttaa. Suunnittelija voi esimerkiksi vaikuttaa
liikenneratkaisuihin ja korttelimuodostukseen, jotka puolestaan vaikuttavat
joihinkin fyysisiin ympäristötekijöihin, kuten pienhiukkasiin ja ilmanlaatuun.
Suunnittelija ei voi kuitenkaan vaikuttaa suoraan ilmanlaatuun tai pienhiukkasiin. Yhdyskuntasuunnittelijan näkökulmasta terveyden interventiot ovat
aina suhteessa tilallisiin tekijöihin ja niiden muodostamiin kokonaisuuksiin,
eli paikkoihin.
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Esimerkki:
Hietasaaren tilallisista tekijöitä
ja paikkoja.
Kuva 3. Nuotiopaikka
Kuva 4. Maisema sillalta
Kuva 5. Kukkia viljelypalstalla
Kuva 6. Vanha kesähuvila
Kuva 7. Sydämen muotinen
puu
Kuva 8. Näkymä merelle
Kuva 9. Viljelypalsta
Kuva 10. Lenkkipolun varrella
oleva penkki
Kuva 11. Lintutorni
Kuva 12. Lenkkipolku
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Elinympäristön
tilallinen tekijä

Suunnittelija
muokkaa elinympäristön tilallisia
tekijöitä

Elinympäristön
tilallinen tekijä

Kaavio 7. Elinympäristön paikat koostuvat tilallisista tekijöistä. Suunnittelijan interventiot ovat suhteessa paikkaan.

Ympäristön ja ihmisen välinen suhde
Tiedetään, että ympäristö vaikuttaa ihmiseen ja tämän terveyteen (mm. Jackson 2003: 1382). Ympäristöterveyden kannalta on tärkeää ymmärtää, miten
paljon ihminen voi vaikuttaa ympäristön aiheuttamiin vaikutuksiin. Onko ihminen ympäristön armoilla, vai onko hän kaikkivoipa toimija, joka hallitsee
ympäristöään?
Mikäli ajatellaan, että ”ympäristö määrää” puhutaan ympäristödeterminismistä. Siinä ihminen nähdään voimattomana vaikutusten vastaanottajana. (Sairinen et al. 2006: 12) Ympäristön ja ihmisen suhde on tälläinen, kun puhutaan
esimerkiksi suurista luonnonkatastrofeista (Affordances and Behaviour... 2013).
Myös ikä, heikko sosio-ekonominen asema tai jokin muu ihmisen ominaisuus
voi heikentää kykyä vaikuttaa ympäristösuhteeseen (Rapoport 1977: 3).
Ihmiskunnan historiassa ympäristösuhde on ollut verrattain deterministinen.
Nykyisin ihminen on kuitenkin rakentanut erilaisia järjestelmiä ja menetelmiä
ympäristön ”hallitsemiseksi” sekä ihmisen suojelemiseksi. (Affordances and Behaviour... 2013) Amos Rapoportin mukaan perinteisesti myös kaupunkisuunnittelussa ihmisen ja ympäristön suhde on tulkittu deterministisesti. Tähän
liittyy kiinteästi ajatus siitä, että ympäristöä muokkaamalla voidaan vaikuttaa
käytökseen, sosiaalisiin kontakteihin ja mielialaan. Toisaalta tämä näkemys
on kyseenalasitettu mm. maantieteen tutkimuksessa, jossa suurempi painotus
kohdistuu taloudellisen ja sosiaaalisen ympäristön merkityksen korostamiseen. (Rapoport 1977: 2.)
Ympäristön voidaan nähdä myös altistavan ihmistä ympäristön terveysvaikutuksille. Tätä kutsutaan propabilistiseksi ympäristökäsitykseksi. (Sairinen
et al. 2006: 13.) Ihminen voi altistua erilaisille ympäristön vaiktusille, kuten
kemikaaleille ja erinäisille biologisille aineille. Amos Rapoprtin mukaan propabilistiseen ympäristösuhteeseen liittyy ajatus siitä, että ympäristö tarjoaa
mahdollisuuksia ja valinnan vaihtoehtoja, mutta ihminen tekee päätöksiä muiden ulkoisten tekijöiden perusteella, esimerkiksi kulttuurisista lähtökohdista.
(Rapoprt 1977: 2.) Ihmisellä on vaikuttamisen mahdollisuuksia, mutta ne ovat
rajoittuneet.
Ympäristösuhde voi myös olla possibilistinen. Siinä ihminen nähdään vaikuttajana, jonka ympäristösuhde on dynaaminen. Ympäristö vaikuttaa ihmiseen,
mutta ihmnen ei ole vaikutuksen edessä voimaton. (Sairinen et al. 2006: 13.)
Elinympäristö mahdollistaa erilaisten valintojen tekemisen, mutta jotkut ovat
todennäköisempiä kuin toiset (Rapoport 1977: 2). Tässä lähestymistavassa korostuu yksilöllinen, subjektiivinen kokemus ja merkityksenanto. Se korostaa
ihmisen oman vaikuttamisen mahdollisuutta sekä ympäristön ja ihmisen vuorovaikutteista suhdetta. (Sairinen et al. 2006: 20.)
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Ympäristödeterminismin toisessa ääripäässä on näkemys ihmisestä ”päättäjänä”. Tällöin ympäristökäsitys on volutäärinen. Tämän lähestymistavan mukaan
ihminen voi kontrolloida, mitä vaikutuksia hän ympäristöstään saa. (Sairinen
et al. 2006: 13.) Ihmisen ympäristösuhde on alkanut lähestyä tätä asetelmaa.
Bittien ja atomien törmätessä ihminen voi itse enenevissä määrin vaikuttaa
ympäristöönsä ja sen kerrostumiin (Claudel & Ratti 2016: 8). Erilaiset teknologiat ainakin mahdollistavat ympäristön aiheuttamien vaikutusten seuraamisen
(Vehviläinen, haastattelu 30.10.2015), vaikka ne eivät varsinaista kontrollia sallisikaan. Voidaan jopa ajatella että olemme jo siirtyneet elämään maailmassa,
jossa virtuaalitodellisuus on läsnä ja osana ympäristösuhdettamme ainakin
hetkittäin (Claudel & Ratti 2016: 8). Joka tapauksessa kaikkina aikoina, kaikki
ympäristösuhteet ovat läsnä samanaikaisesti.

”Ympäristö
määrää”

”Ympäristö
altistaa”

”Ympäristö
vaikuttaa”

”Ihminen
päättää”

Determinismi

Propabilismi

Possabilismi

Volutarismi

Kaavio 8. Neljä erilaista ympäristösuhdetta.

Ympäristöterveyden näkökulmasta keskeistä on myös ymmärtää, mikä on ihmisen ja ympäristön välinen vaikutussuhde. Onko suhde yksisuuntainen vai
kahdensuuntainen? Jos tiedetään, että ympäristö vaikuttaa ihmiseen, vaikuttaako ihminen ympäristöön, vai onko suhde vuorovaikutteinen?
Eesti Maaülikoolin maisemasuunnittelun professori Simon Bellin mukaan
ympäristön terveysvaikutuksia tutkittaessa on kiinnitetty liikaa huomiota joko
ympäristön tai ihmisen ominaisuuksiin. Ympäristön terveysvaikutusten ymmärtämisessä ihmisen ja ympäristön suhde on keskeisempi tutkimuskohde.
(Bell 2013: 18.) Ympäristöterveydelliselle tarkastelulle keskeistä on sen vuorovaikutteisuuden ja dynaamisuuden ymmärtäminen (Sairinen et al. 2006: 20).
Ihminen vaikuttaa ympäristön tilaan toiminnallaan ja ympäristö vaikuttaa ihmiseen, esimerkiksi tämän hyvinvointiin (Ympäristö 2015).
OTB Instituutin tutkija Henry Coolen tarttuu myös Amos Rapoportin 1977
esittämiin kysymyksiin. Ne voidaan kiteyttää myös muotoon: Mitkä ihmisen
ominaisuudet saavat aikaan erinäisiä vaikutuksia ympäristössä? Mitä vaikutuksia ympäristön eri ominaisuudella on ihmiseen?, ja Mitkä mekanismit ylipäätään yhdistävät ihmisen ja ympäristön? (Affordances and Behaviour... 2013.)

Ympäristö

Ihminen

Ympäristö

Ihminen
Mekanismi?

Kaavio 9. Ympäristön ja ihmisen välinen suhde.
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Ihminen

Ympäristö

Näistä kysymyksistä syntyy kolme erilaista tutkimuksellista näkökulmaa, joista
jokainen näyttää ihmisen ja ympäristön suhteen erilaisessa valossa. Ihmisen
toimien vaikutusta ympäristöön on tutkittu vaikkapa ilmastokysymyksiin liittyen. Tästä näkökulmasta ihminen on toimija, jonka aiheuttamiin vaikutuksiin
ympäristö reagoi. Vastakkainen lähestymistapa on yleinen ympäristöterveyden
tutkimuksessa, kun selvitetään esimerkiksi jonkin kemikaalin vaikutusta ihmiseen. Kolmas lähestymistapa keskittyy ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, yksisuuntaisen vaikutussuhteen sijaan. Tarkemmin sanottuna se
tutkii mitkä ovat ihmisen ja ympäristön välille syntyvät kosketuspinnat. (Affordances and Behaviour... 2013.)
Mitä tämä kaikki tarkoittaa terveyttä edistävien ympäristöjen kannalta? Tässä työssä miellän ympäristösuhteen possibilistiseksi, vaikka ajattelenkin, että
kaikki ympäristösuhteet ovat mahdollisia. Tämän työn lähestymistapa kuitenkin painottaa ympäristöterveyden subjektiivista kokemusta ja ympäristösuhteen dynaamisuutta. Ihmisen ja ympäristön suhde on vuorovaikutteinen ja
kahdensuuntainen. Diplomityöni keskeinen ajatus on, että ympäristön terveysvaikutusten ymmärtämiseksi keskeistä on hahmottaa, mitä on ihmisen
ja ympäristön välissä. Mikä mekanismi yhdistää ihmisen ja ympäristön? Tätä
vuorovaikutteista suhdetta tarkastellan James Gibsonin (1977) tarjoumateorian avulla.

1.3.

Esimerkki:
Hietasaaren
palstaviljelijät
muokkaavat ympäristöä. Samalla ympäristö vaikuttaa heihin, esimerkiksi terveyttä edistävästi.
Kuva 13. Hietasaaren palstaviljelmä.

Työn tavoitteet, rajaus ja rakenne

Työ perustuu kolmelle premissille, jotka vastaavat Amos Rapoportin luvussa 1.1. ja
Henry Coolenin luvussa 1.2. esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin oletan, että elinympäristön tilalliset tekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin (esim.
Dannenberg et al. 2003: 1500). Toiseksi oletan, että tilalliseen elinympäristön terveyttä
edistäviä vaikutuksia voidaan tarkastella tarjoumateorian (Gibson 1977) avulla (esim.
Bell 2013: 18). Kolmanneksi oletan, että suunnittelija voi vaikuttaa terveyden edistämiseen muokkaamalla elinympäristön tilallisia tekijöitä (WHO 2011: 2).
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Kaavio 10. Työn kolme premissiä.

Elinympäristön
tilallinen tekijä

Näiden premissien pohjalle on rakentunut työn kaksi päämäärää. Ensimmäinen tavoite on esittää teoreettinen malli, joka osoittaa, kuinka tilallisen elinympäristön terveyttä edistävät vaikutukset syntyvät, ja mikä rooli suunnittelijalla
on vaikutusten mahdollistajana. Haasteena on, että suunnittelijoilla ei tällä
hetkellä ole riittävästi ymmärrystä siitä, kuinka he voivat vaikuttaa terveyden
edistämiseen. Silti useat kansanterveyden haasteet, kuten ylipainoepidemia ja
elintapasairaudet, ovat yhteydessä elinympäristön tilallisiin tekijöihin.
Työn toinen tavoite on pohtia, voisivatko spatiaalinen epidemiologia ja digitalisaatio auttaa terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelussa. Tutkin kuinka ihmisistä ja elinympäristöstä kerättyä dataa tulisi käsitellä, jotta suunnittelija
voisi tehdä sen perusteella tarvittavia tulkintoja elinympäristön terveysvaikutuksista sekä näyttöön pohjautuvaa suunnittelua (Evidence-Based Design).
Data tulisi esittää karttamuodossa taulukoiden ja kirjallisten raporttien sijaan,
sillä visuaalisesti esitetty informaatio palvelisi suunnittelijan työtä paremmin.
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Reaaliaikaisesti päivittyvät urban dashboard- sovellukset voisivat olla yksi keino esittää ja hallinnoida informaatiota. Epidemiologisen datan sitominen paikkatietoon voisi auttaa suunnittelijoita ymmärtämään elinympäristön terveyttä edistäviä tekijöitä. Tämä voisi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
karttasovelluksen avulla voitaisiin tutkia koetun stressin suhdetta paikkaan,
toimintaan, olosuhteisiin, väestöön ja aikaan. Tällä hetkellä suunnittelijoiden
ulottuvilla on niukasti tähän soveltuvia työkaluja. Tarkastelen menetelmän luvussa viisi.
Tässä työssä on käytetty abduktiivista tutkimuslogiikkaa (Anttila 2014: 19).
Työ on tutkielma, eikä se tähtää toimenpide-ehdotusten tekemiseen. Hietasaaren merkitys tässä työssä on kuitenkin ollut minulle tärkeää, sillä se on auttanut
hahmottamaan ja konkretisoimaan teoriaa, sekä muistuttanut siitä todellisuudesta, jossa suunnittelu käytännössä tapahtuu. Havainnollistan teoriaa alueelta
poimittujen esimerkkien avulla.
Oman kokemukseni mukaan terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelussa haasteeksi muodostuu informaation tulkitseminen. Olen halunnut etsiä ratkaisuja tämän pullonkaulan poistamiseksi. Suunnittelun sekä terveyttä
edistävien tekijöiden empiirisen tutkimuksen ja mittaukset olen jättänyt tämän
työn ulkopuolelle.
Tarkastelen tässä työssä elinympäristön terveyttä edistäviä tekijöitä yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa, koska nimenomaan sillä tasolla voidaan ratkaista
monet suuret kysymykset. Tiedostan kuitenkin, että terveyden edistäminen tapahtuu kaikilla suunnittelun tasoilla.
Tiedostan myös, että yhdyskuntia ja näin ollen myös elinympäristön terveyttä
edistäviä tekijöitä voidaan tarkastella erilaisten näkökulmien kautta. Yhdyskuntia voidaan tarkastella mm. sosiaalisina tai taloudellisina järjestelminä,
poliittisesta tai historiallisesta näkökulmasta tai se voidaan nähdä ihmisten välisen kommunikaation instrumenttina (Rapoprt 1977: 1). En tarkastele terveyttä tuottavien yhteiskunnallisten taustatekijöiden luomia toimintaedellytyksiä,
esimerkiksi sosioekonomisia tekijöitä, vaan keskityn tarkastelemaan tilallista
elinympäristöä, sen kulttuurisista ja paikallisista lähtökohdista. Tässä työssä
ympäristön terveyttä edistävä tekijä viittaa aina elinympäristön tilallisiin tekijöihin tai attribuutteihin. Tiedostan myös, että mm. sosiaalinen ympäristö,
talousjärjestelmä, poliittinen järjestelmä, vallitsevat suunnittelukäytännöt sekä
tasa-arvoisuuteen, demokratiaan, koulutukseen ja osallistumismahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät ovat yhteydessä elinympäristön tilallisiin tekijöihin (Sairinen et al. 2006: 20). En erityisesti syvenny tarkastelemaan myöskään näiden
suhdetta tilallisiin tekijöihin, vaikka aihetta toki sivuan.
Työ keskittyy nimenomaan terveyden edistämisen näkökulmaan. Terveyden
edistämisessä on kyse ”prosessista, jossa ihmiselle tehdään mahdolliseksi oman
terveyden hallinta ja parantaminen” (Sarinen 2006: 24; WHO Regional Office for Europe 1992: 2). Terveyden edistämistä voidaan toteuttaa yksilötasolla,
yhteisöjen tasolla, terveyspalveluja järjestämällä, terveyttä edistävän yhteiskuntapolitiikan avulla, pedagogisin keinoin sekä terveyttä tukevan ympäristön
luomisella. (Sairinen et al. 2006: 24.) Tässä työssä keskityn niihin yksilöitä ja
yhteisöjä koskeviin terveyden edistämisen interventioihin, joihin arkkitehdit ja
kaupunkisuunnittelijat voivat vaikuttaa.
En tarkastele tässä yhteydessä ympäristöterveydellisiä riskejä tai patogeenisiä
vaikutuksia. Ympäristöterveyden saralla kausaalisia haittavaikutuksia on tarkasteltu pitkään, siinä missä terveyden edistämisen näkökulma on jäänyt vähälle huomiolle (Rönkkö 2014: 134). Näkökulman valintaa puoltaa se, että elinympäristön terveyttä edistävät vaikutukset ovat usein välillisiä ja siksi vaikeasti
tutkittavia (Sairinen et al. 2006: 15). Yhteyksien löytämiseksi on kehitettävä uusia lähestymistapoja (Galea & Vlahov 2005: 273). WHO:n mukaan ympäristön
terveysvaikutuksen tutkimus edellyttää terveyteen vaikuttavien tekijöiden ko27

konaisvaltaista huomioimista ja holististen teoriamallien kehittämistä (WHO
2011: 4). Diplomityölläni osallistun keskusteluun, jonka tavoitteena on etsiä
keinoja terveyttä edistävien elinympäristöjen analysoimiseksi. Päämääränäni ei
ole ollut luoda valmista analyysimallia, vaan aloittaa kehittämistyö tässä diplomityössä. Sen myötä voin antaa oman pienen panokseni.
Työ jakautuu kuuteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa kerron työn taustoista
ja lähtökohdista. Avaan työn kannalta keskeisiä käsitteitä, määrittelen työn
rajauksen, tavoitteet ja rakenteen sekä esittelen työssä käyttämäni aineiston.
Toisessa luvussa esittelen ympäristöterveyden historiaa ja nykytilaa. Kuvaan
miten ympäristöterveys näkyy päätöksenteossa ja avaan miksi näyttöön perustuva suunnittelu on terveyttä edistävän suunnittelun kannalta hedelmällinen lähtökohta. Kerron tiiviisti terveyttä edistävän suunnittelun käytänteistä,
ohjeistuksesta, tutkimuksesta ja terveysvaikutusten arvioinnista. Käsittelen
myös, minkälainen data voisi tehdä tilallisen elinympäristön terveysvaikutusten tarkastelemisesta aiempaa helpompaa. Kolmannessa luvussa esittelen
työn teoreettisia lähtökohtia, eli tarjoumateoriaa. Neljännessä luvussa esittelen
terveyttä edistäviä tilallisia tekijöitä analysoivan mallin. Viidennessä luvussa
pohdin, voidaanko spatiaalista epidemiologiaa ja urban dashboard- sovelluksia
hyödyntää suunnittelijan uudenlaisena työkaluna. Kuudennessa luvussa reflektoin tilallisen elinympäristön terveyttä edistäviä tekijöitä analysoivan mallin ja
urban dashboardien käyttökelposuutta suunnittelijan näkökulmasta.

1.4.

Aineisto

Tämän työn aineisto koostuu haastatteluista sekä Oulun asemakaavoituksen
tilaamasta ja Pöyry Consultin Oy:n tekemästä sidosryhmäkyselystä. En ole
hyödyntänyt Hietasaaren kaupunkiviljelyalueen asemakaavaluonnosta tai
Holstinsalmentien alueen asemakaavaehdotusta, kuten selostusta tai piirustusasiakirjoja aineistona. Syynä on kaavoitusprosessin viivästymisen. Asiakirjat tulivat tämän työn loppuunsaattamisen kannalta liian myöhään nähtäville
(18.12.2015-29.1.2016). Holstinsalmentien alueen asemakaavaluonnoksen ja
ehdotuksen välillä on niin suuri sisällöllinen ero, ettei luonnos ollut ajankohtainen tai relevantti aineisto.
Olen haastatellut Digital Health Solutions Ltd.:n toimitusjohtajaa, TkT Pekko
Vehviläistä. Vehviläinen on erikoistunut digiterveyteen ja itsemittaukseen. Selvitin puhelinhaastattelussa Vehviläisen omia kokemuksia itsemittauksesta ja
niistä saadun datan käyttömahdollisuuksista terveyttä edistävien elinympäristöjen tutkimuksessa. Keskustelimme myös itsemittauksen tulevaisuuden näkymistä ja haasteista.
Olen haastatellut myös Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Timo Lajusta
Hietasaaren asemakaavoitusta ja suunnittelukäytäntöjä koskevissa kysymyksissä. Keskustelimme yleisellä tasolla siitä, miten ympäristöterveys huomioidaan
suunnittelussa ja minkälaisia ohjenuoria suunnittelija seuraa asemakaavahankkeen aikana. Käsittelimme myös terveysvaikutusten arviointia ja siihen liittyviä käytänteitä. Haastattelussa käsiteltiin suppeasti Hietasaaren kaavahankkeen
vaiheita ja etenemistä, mutta pääpaino oli terveyttä edistävien elinympäristöjen
tematiikassa.
Vuonna 2014 Oulun kaupungin asemakaavayksikkö tilasi Pöyry Finland Oy:ltä
selvityskyselyn Oulun Hietasaaren maankäytön kehittämiseen liittyvien sidosryhmien kokemien kaavoitushanketta koskevien haasteiden ja ongelmakohtien
kartoittamiseksi. Kysely toteutettiin kaikille avoimena sähköisenä asukaskyselynä. Vastauksia saatiin noin 1500. Kysely koostui strukturoiduista sekä avoimista kysymyksistä. (Oulun Hietasaaren maankäytön...2015: 2.)
Kyselyssä kartoitettiin vastaajan sukupuoli, ikäryhmä (alle 15-vuotiaat, 15-20
vuotta, 21-40 vuotta, 41-60 vuotta ja yli 60-vuotta) ja asuinpaikka sekä asuin28

paikan etäisyys Hietasaaren alueesta. Kyselyyn vastanneista 52,8% oli naisia ja
47,2% miehiä. Suurin osa vastaajista asui Oulun alueella. (Oulun Hietasaaren
maankäytön...2015: 2-3.)
Työssä käyttämäni aineisto perustuu vastauksiin, jotka annettiin alla esitettyyn
virkkeeseen:
Kuvailkaa vapaamuotoisesti nykyistä toimintaanne Hietasaaressa ja suunnitellun huvipuiston alueella (kuten ulkoilu, uimarannan käyttö tai muiden virkistys-, matkailu-, ravintola
tai koulutuspalveluiden käyttö). (Oulun Hietasaaren maankäytön...2015)
Olen käyttänyt kysymykseen annettuja vastauksia tarjouma-analyysin tekemiseen. Diplomityöni kannalta ei ollut tarkoituksenmukaista teettää kyselyä, joka
olisi kartoittanut spesifisesti Hietasaaren tarjoumia, kun alueelle oli jo tehty aihetta sivuava kysely Pöyry Consultin Oy:n toimesta. Tämän työn tarkoituksiin
avoimen kentän kysymyksistä löytyi tarjoumiin viittaavaa aineistoa riittävästi.
Kysely tavoitti laajan joukon vastaajia, joka varmisti riittävän laajuuden luotettavaan analyysiin. Avoimet kysymykset mahdollistavat käyttäjien vapaat
kuvaukset. Niissä välittyi vastaajan ääni ja persoona tavalla, johon on helppo
eläytyä. Kyselyssä esitetty kysymys antaa vihjeitä siitä, mitä osa-alueita vastaus
voisi koskea, kuten ulkoilua, uimarannan käyttöä sekä muita virkistys-, matkailu-, ravintola ja koulutuspalveluja. Suurin osa vastanneista käsitteli näitä
kuvauksissaan. Joissain vastauksissa alueen tarjoumia kuvailtiin laajemminkin
ja tämän lisäksi ihmiset kertoivat tarjoumiin liittyvistä kokemuksista ja tuntemuksista.
Kyselyyn liittyi myös epävarmuustekijöitä, joita Pöyry Consultin Oy:kin analysoi omassa raportissaan. Tuloksia saattaa vääristää se, että kyselyyn osallistui
enemmän niitä henkilöitä, joilla on voimakas mielipide joko kaavahanketta
vastaan, tai sen puolesta. Raportissa pohdittiin myös mahdollisuutta, että avoimeen kyselyyn olisi joidenkin tahojen puolesta vastattu useaan kertaan tulosten manipuloimiseksi. Tämän mahdollisuutta pidettiin raportissa vähäisenä.
(Oulun Hietasaaren maankäytön...2015.) On myös mahdollista, että toteutus
sähköisenä kyselynä on rajannut joitain vastaajia ulkopuolelle. Oman arvioni
mukaan se on voinut vähentää etenkin osallistuneiden vanhusten määrää. Kyselyssä oli myös harmittavan vähän vastauksia lapsilta. Työn yhteydessä teetettiin myös kouluilla lomakkeelle vastattu kysely, mutta siitä saatuun aineistoon
ei valitettavasti ollut käyttöoikeuksia tätä diplomityötä varten.
Aineiston suurin heikkous oli siinä, että vapaamuotoinen kuvailu ei sisältänyt
paikkatietoon perustuvaa aineistoa. Tarjoumakarttaa laatiessani olen joutunut
tekemään johtopäätöksiä ja arvailuja siitä, mille alueelle kuvailtu toiminta saattaa sijoittua. Alueen tuntemus ja paikan päällä tehdyt havainnot ovat kuitenkin
auttaneet muodostamaan jonkinlaisen käsityksen tajoumien sijoittumisesta.
Usein paikasta ei voinut erehtyä kuvailun perusteella. Tarjouma-analyysin
kannalta olisi parasta, jos toiminta ja paikka löytyvät samasta aineistosta. Tähän tarkoitukseen esimerkiksi PehmoGis-menetelmä olisi soveltuvampi, koska
vastaajat merkitsevät tarjoumat itse kartalle.
Luvussa 3. käsittelen tarjoumakartan käyttöä suunnittelussa. Analyysin avulla
olen pystynyt havainnollistamaan, miten terveyttä edistäviä tekijöitä voidaan
sitoa paikkaan. Vaikka aineisto ei siis ole ideaali, havainnollistavan esimerkin
tarkoituksia varten kyselytutkimus oli kuitenkin riittävän hyvä.
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2.1.

Ympäristöterveyden historia

Tässä luvussa kuvataan tiiviisti, kuinka kiinnostus ympäristöterveydellisiä kysymyksiä kohtaan on herännyt ja avataan, minkälaisia vaiheita ympäristöterveyden se on nähnyt. Luvun lopussa kuvattaan kuinka Hietasaaren identiteetti
terveyttä edistävänä alueena on osa sen kulttuuriperintöä ja menneisyyttä.
Kaikkina aikoina on ollut ympäristöterveyteen liittyvä haasteita, jotka ovat peilanneet yhteiskunnan ilmiöitä (Sairinen et al. 2006: 31). Terveyttä edistävän
elinympäristön ihanteet ovat siksi usein sekoittuneet kaupunkikehittämisen
muihin ihanteisiin (Sairinen et al. 2006: 3). Kiinnostus urbaanien ympäristöjen terveysvaikutuksia kohtaan nousi esille kaupungistumisen ja teollistumisen
myötä 1700- ja 1800-luvuilla (Sairinen et al. 2006: 31). Heikko viemäröinti,
puhtaan veden niukkuus, jäteongelmat, epähygieeniset elinolosuhteet sekä alkeellinen ja tiivis asutus aiheuttivat haasteita kaupungeissa (Rydin et al. 2012:
2090). 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien aikana yhteiskuntia ravistelivat maailmansodat, joista seurasi monia haasteita, kuten asuntopula (Rönkkö
2014: 136). 1900-luvun loppupuolella alettiin kiinnittää huomioita liikenteen
aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Esikaupunkien syntyminen oli johtanut yksityisautoilun lisääntymiseen. Tästä seurasi useita ympäristö- ja terveyshaasteita.
(Jackson 2003: 1382.)

Kuva 14. Teollistumisen aikaan kaupungeissa kohdattiin
suuria ympäristöterveydellisiä haasteita, joita ratkomaan
kaupunkisuunnittelijoiden
ammattikunta syntyi.
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Kukin suunnittelijasukupolvi on ratkonut ympäristöterveyden haasteita oman
aikakautensa keinoin. 1800-luvun suurissa kaupungeissa pyrittiin parantamaan slummeihin asettuneen työväestön elinoloja säätämällä asuinympäristöä
koskevia normeja ja lakeja. Tuolloin suunnittelulla haluttiin ehkäistä tartuntatautien, levottomuuksien sekä epäsiveellisten elintapojen leviämistä. (Sairinen et al. 2006: 31-32.) Infrastruktuuria kehitettiin ja kaupunkeja saneerattiin
voimakkaasti (Rönkkö 2015: 9). 1900-luvulla esikaupungistuminen yleistyi
Englannista lähteneet puutarhakaupunki –ideologian myötä. Ranskassa keskustakortteleiden lomaan luotiin bulevardien verkosto. Ensimmäisen maailmansodan jälkeistä asuntopulaa ratkottiin mm. asumiskonsepteja kehittämällä.
Funktionalismi toi mukanaan ideologian terveellisestä, valoisasta ja vehreästä
elinympäristöstä. Myös yhdyskuntarakenteen toiminnot, kuten asuminen ja

työnteko haluttiin eriyttää toisistaan. (Sairinen et al. 2006: 32-33.) Toisen maailmansodan jälkeen huomiota alettiin suunnata kohti liikennejärjestelyjä (Sairinen et al. 2006: 35).
Terveysihanteet ovat vaikuttaneet kaupunkisuunnitteluun satojen vuosien
ajan. Elinympäristön ihanteet ja näkemykset ”oikeamuotoisuudesta” sen sijaan
ovat vaihdelleet. (Sairinen et al. 2006: 34.) Historiaa tarkastelemalle voidaan
päätellä, että haasteiden muuttuessa, muuttuvat myös ratkaisut; ne ovat aina
vahvasti paikka- ja aikasidonnaisia. Ratkaisut, joita on edellisten vuosikymmenien aikana pidetty hyvinä, ovat saattaneet osoittautua myöhemmin ongelmallisiksi. Esimerkiksi autoistuminen mahdollisti puutarha- ja metsäkaupunkien
synnyn, mutta jo 70- luvulla huomattiin, että moottoriliikenne aiheutti liudan
terveyshaittoja (Sairinen et al. 2006: 35). Tänä päivänä taas ratkomme 1960-70
-luvuilla tehtyjen liikenteen eriyttämisen tuomia haasteita. Suunnittelussa kiinnitetään nyt huomiota autoliikenteen rajoittamiseen ja kävely-ympäristöjen
kehittämiseen (Korpela et al. 2001: 14, 17). Tästäkin huolimatta suunnitteluihanteet ovat seuranneet osittain samaa linjaa vuosikymmenien ajan (Sairinen
et al. 2006: 31). Vihreys ja valoisuus ovat olleet terveellisen elinympäristön peruspilareita aina.
Yleisesti elinympäristöä on pitkään tarkasteltu sen riskitekijöiden kautta. Painopiste on ollut terveyshaittojen, kuten ilmansaasteiden hallitsemisessa ja vähentämisessä. Ympäristön sairautta aiheuttaviin riskitekijöihin kiinnitetään
edelleen huomiota, mutta ympäristö on alettu nähdä myös terveyden edistämisen voimavarana. (Rönkkö 2014: 134.) Mikäli ympäristö voi vaikuttaa ihmisen
terveyteen heikentävästi, voi se myös edistää hyvinvointia (Korpela et al. 2001:
6). Terveyden edistämisen käsite hyväksyttiin virallisesti Ottawan julkilausumassa vuonna 1986 (WHO Regional Office for Europe 1992: 2).
Ilmiönä terveyden edistäminen on kuitenkin tunnettu jo pitkään. Florence
Nightingale havaitsi 1800-luvulla, että tietyn tyyppisillä suunnitteluratkaisuilla sairaaloihin saatiin raikkaampi sisäilma, mikä edisti potilaiden paranemista
(Kjisik 2009: 106). Kaupunkisuunnittelun mittakaavassa luonnon hyvinvointivaikutusten näkökulmaa näkökulmaa ajoi New Yorkin keskuspuiston isä Fre-

Kuva 15. Pariisin leveiden bulevardien, puistojen ja aukioiden uskottiin parantavan kaupunkilaisten terveyttä.
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derick Law Olmsted. Maisema-arkkitehtina tunnettu Olmsted uskoi kaupunkeihin sijoitettujen viheralueiden parantavan ihmisten fyysistä ja psyykkistä
terveyttä (Rönkkö 2014: 136).
Myös Suomessa hyvinvoinnin näkökulmat ovat olleet esillä jo useiden vuosikymmenien ajan. Otto Iivari Meurmannin vuonna 1947 julkaistu Asemakaavaoppi on ollut monelle suunnittelijasukupolvelle perusteos, joka avaa
yhdyskuntasuunnittelun käsitteistöä ja perustehtäviä. Kirjasta tutuksi tullut
puudiagrammi kuvaa yhdyskuntasuunnittelun tavoitteita. Meurmannin mukaan näitä ovat mm. sopusuhtaisuus, teknisyys, yhteiskunnallisuus, taloudellisuus ja terveellisyys. Kaaviossa esitetään, että asukkaiden hyvinvointi on suunnittelun perimmäinen tavoite. (Meurmann 1947: 8.)
Monia terveyshaasteita on kyetty ratkomaan ajan saatossa, mutta kehityksen
myötä on syntynyt myös uusia ongelmia (Sairinen et al. 2006: 7). Tämän päivän
haasteita kehittyneissä länsimaissa ovat mm. elintapasairauksien yleistyminen,
väestön ikääntyminen (Jackson 2003: 1382) ja ilmastonmuutos (Sairinen et al.
2006: 7). Toisaalta länsimaissa historiaan jääneet ongelmat ovat vielä ajankohtaisia useissa kehittyvissä maissa. Myös tiiviisti asutetuissa kaupungeissa, kuten
New Yorkissa etsitään edelleen ratkaisuja vaikkapa tuberkuloosiepidemioiden
hallintaan (When Urban Planning... 12.8.2015). Jää nähtäväksi, miten esimerkiksi digitalisaatio ja tekniikan kehittyminen urbaaneissa ympäristöissä vaikuttavat ihmisen terveyteen. Myös lisääntyvät pakolaisvirrat, biodiversiteetin uhat,
luonnonvarojen niukkuus ja elinkeinojen muutokset heijastuvat väistämättä
ympäristöterveyteen tulevaisuudessa.

Kaavio 11. Asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
Otto Iivari Meurmannin mukaan.
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Hietasaaren historia hyvinvointia edistävänä alueena
Ympäristöterveyden historia näkyy myös osana Hietasaaren tarinaa. Alue on
ollut oululaisille merkittävä virkistys- ja viheralue 1800-luvulta lähtien (Pohjamo 2014: 18). Hietasaari tunnetaan porvariston kesähuvila-alueena, mutta
vanhojen kauppiassukujen lisäksi alueella ovat yhtä lailla viihtyneet muutkin
väestönryhmät (Tutkimuksia kadonneessa...2014). Hietasaaren asema virkistys- ja viheralueena on säilynyt tähän päivään saakka.
Tuohon aikaan luontosuhdetta romantisoitiin voimakkaasti ja kaupungin pölyä ja kuumuutta paettiin lähiluontoon (Pohjamo 2014: 67). Teollistumisen ja
palkkatyön yleistymisen myötä kaupunkeihin syntyi työväenluokka, jolla oli
työn ohella myös vapaa-aikaa. 1800-luvun loppupuolella kaupunki- ja kansanpuistoilla uskottiin olevan sivistävä ja tervehdyttävä vaikutus työväenluokkaan,
jonka vapaa-ajanvietto huoletti varakkaampaa väestöä. (Pohjamo 2014: 68.)
Raittiusseurat ”kampanjoivat uudenlaisen raittiin, tervehenkisen ja luonnon
helmassa tapahtuvan vapaa-ajanvieton puolesta” (Pohjamo 2014: 66). Hietasaari nähtiin myös hyvänä alueena kansan aatteelliselle toiminnalle (Pohjamo 2014: 73). Vuosisadan vaihteessa Hietasaaren kansankentällä järjestettiin
tapahtumia ja juhlia niin ammattiliittojen kuin urheiluseurojenkin toimesta
(Pohjamo 2014: 68).
Vuonna 1915 Pormestari Arthur Castrén (1866–1946) puolestaan halusi kehittää Hietasaarta vähävaraisen väestön terveellisenä asuinalueena. Hän oli siirtolapuutarha-aatteen kannattaja ja uskoi työväenluokan kaipaavan ”terveellisiä
maalaisasuntoja”. Hietasaaresta tuli tuolloin kaupunkilaisten tasavertaisuuden
symboli, sillä Castrénin mukaan Hietasaaren hyvinvointia edistävistä ominaisuuksista eivät saanet hyötyä vain varakas väestö. (Pohjamo 2014: 92.)
Hietasaari liittyy tervehdyttävän kaupunkisuunnittelun historiaan myös Heikki
Von Hertzenin (1913-1985) kautta. Hänen mukaansa kaupunkien ensisijainen
tavoite oli virkistysmahdollisuuksien, koulutuksen, hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen (Pohjamo 2014: 132). Pamfletissa ”Koti vaiko kasarmi lapsillemme” Hietasaari esitetään ihanteellisena paikkana puutarhakaupungin sijoittamiselle (Hertzen 1946: 41).
Vuodesta 1949 lähtien kaavoituksen tavoitteena on ollut luoda Hietasaaresta
virkistyksen keidas (Pohjamo 2014: 139). Vuonna 1952 valmistuneessa yleiskaavassa Hietasaaresta visioitiin aluetta, josta syntyisi kaupunkiväestön hyvinvointia ja elinvoimaa tuottava alue (Pohjamo 2014: 139). Nämä tavoitteet
näkyvät maankäytön kehityskuvissa edelleen.
Tänä päivänä hyvinvointinäkökulmasta katsottuna Hietasaaren kaupunkikehittämisessä keskitytään elämyksellisyyteen, kaupunkikulttuurin vaalimiseen
ja harrastusmahdollisuuksien tukemiseen (Lajunen, haastattelu 11.9.2015).
Hyvinvointikeskustelussa huomiota saa myös biodiversiteetiltään monipuolinen kaupunkiluonto. Alueella on myös kohtuullisen monimuotoista Green
Care- toimintaa. (Lähteenmäki & Rinne 2014: 6-8.) Tällä viitataan luontoympäristöön sijoittuviin toimintoihin, joilla edistetään ihmisen terveyttä ja hyvinvointia (MTT 2014: 2). Alueella kerätään luonnonantimia, kuten marjoja ja
yrttejä, osallistutaan yhdistystoimintaan, harrastetaan luontoliikuntaa, palstaviljelyä ja kaupunkiluonnossa samoilua. Hyvinvoinnin ympärille on muodostunut myös liiketoimintaa, josta esimerkkinä mainittakoon eläinavusteinen
kuntoutustoiminta. Kaupunkikehittämisessä painottuu alueen hyvinvointia
tuottavien toimintojen monipuolistaminen ja vetovoimaisuuden lisääminen.
(Lajunen, haastattelu 11.9.2015.)
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2.2.

Ympäristöterveys päätöksenteossa – velvoite terveyttä
edistävään suunnitteluun

Elinympäristön on kauan tiedetty vaikuttavan ihmisten terveyteen (Sairinen et
al. 2006: 32). Pitkä aikaperspektiivi on osoittanut, kuinka suuri vaikutus ympäristöterveydellä on yhteiskunnan hyvinvointitekijöihin. Esimerkiksi vuonna
2007 viemärijärjestelmän kehittäminen valittiin merkittävimmäksi terveyden edistysaskeleeksi viimeisen 150 vuoden aikana (Sanitation rated the greatest...19.1.2007). Toisinaan suunnittelijat ovat myös tehneet ratkaisuja, jotka
ovat myöhemmin näyttäytyneet virheinä (Sairinen et al. 2006: 7). Siksi sekä
kansalliset että kansainväliset tavoitelinjaukset ja lait ohjeistavat sekä velvoittavat kaupunkisuunnittelijoita tekemään valintoja, jotka edistävät ihmisten
terveyttä ja hyvinvointia (WHO 2009: 5). Tavoitteita ja vaatimuksia kohdistuu
suunnittelijoihin sekä elinympäristön laatuun. WHO on kuitenkin painottanut, että näiden ohella suunnittelijaa velvoittaa ennen kaikkea vastuu ihmisistä,
joille elinympäristöä suunnitellaan (Rönkkö 2014: 140).
Suomessa ympäristöterveys huomioidaan laissa. Perustuslain pykälän 20. mukaan ”julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon (Perustuslaki 731/1999, § 20).” Myös Maankäyttö- ja rakennuslain
pykälässä viisi ensimmäiseksi mainittu alueiden käytön tavoite on ”turvallisen,
terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön
luominen (Maankäyttö- ja rakennuslaki. 132/1999, § 5).”
Aihetta sivutaan näiden lisäksi monissa muissakin lakiasiakirjoissa. Ympäristöterveyden monialaisuudesta kertoo se, että vastuu ympäristöterveydenhuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle (STM),
työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) sekä maa- ja metsätalousministeriölle
(MMM). Tämän lisäksi valvontaan osallistuvat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), Elintarviketurvallisuusvirasto (ELVIRA) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Säteilyturvakeskus (STUK). Ympäristöterveydenhuollon päävastuu lainsäädännön ja valvonnan osalta on kuitenkin viimekädessä
kunnilla. (Ympäristöterveydenhuollon... 2015.)
Euroopan unionissa noudatetaan terveys kaikissa politiikoissa- periaatetta
(Health in All Policies − HiAP). Sen mukaan terveysnäkökulmat on otettava
huomioon kaikessa päätöksenteossa, myös yhdyskuntasuunnittelussa. (Health
and environment 2015.) Näin ollen terveysnäkökohdat hallitsevat vahvasti
myös EU:n ympäristöpolitiikkaa (Sairinen et al. 2006: 7). Euroopan unioni
työskentelee ympäristöterveydellisten haasteiden ratkaisemiseksi yhdessä jäsenmaiden päättävien elinten ja asiantuntijoiden kanssa (EU:n toimet 2015).
Euroopan komissio on tehnyt läheistä yhteistyötä myös WHO:n kanssa ympä-

Kuva 16. Pruitt–Igoe- asutusprojekti on klassinen esimerkki epäonnistuneesta kaupunkisuunnitteluhankkeesta.
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ristöterveyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. (Health and environment
2015)
Terveysnäkökulmia on tuotu esille myös erilaisten strategioiden avulla. Vuonna 2003 Euroopan komissio laati Euroopan ympäristöterveysstrategian (Environmental and Health- strategy), jonka fokuksessa oli lasten ja nuorten kannalta keskeisten ympäristöterveydellisten tekijöiden huomioiminen. Strategiassa
otetaan kantaa kemikaalien, ruoan, allergioiden, sisä- ja ulkoilman laatuun,
maaperän saasteiden, asumisen laadullisiin tekijöihin, meluun, veden laatuun
ja viemäröintiin. Vuosina 2004-2010 Environment and Health Action Plan
laadittiin strategian toteuttamiseksi. Sen tavoitteena oli selvittää ympäristön
sairautta aiheuttavia tekijöitä ja kehittää tapoja, joiden avulla voidaan kerätä
informaatiota terveysvaikutusten monitorointia vasten. (Health and environment 2015)
Myös Suomessa on laadittu kansallinen ympäristöterveysstrategia. ”Terveys 2015”- kansanterveysohjelma on vuonna 2001 laadittu terveyspoliittinen
linjaus. Ohjelmassa painotetaan terveyden edistämistä kaikilla yhteiskunnan
sektoreilla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001: 2.) Ympäristön tai ”arjen areenoiden” kehittäminen nähdään tapana parantaa mm. lasten terveydentilaa
sekä työikäisten ja vanhusten toimintakykyä (Sarinen et al. 2006: 11). Samalla
ohjelman tavoitteena on ollut kehittää terveysvaikutusten arviointia ympäristövaikutusten arvioinnista erillisenä toimintona (Sairinen et al. 2006: 7). Mielenkiintoisella tavalla molemmissa puututaan erityisesti lasten asemaan ja kiinnitetään huomiota erilaisten terveyden seurantajärjestelmien kehittämiseen.
WHO:n Healthy Cities- ohjelmalla on myös ollut keskeinen asema ympäristöterveydellisten kysymysten esille tuojana. (Sairinen et al. 2006: 36) Ohjelman
tavoitteena on tehdä terveysvaikutuksista tärkeä osa kaupunkielämää ja saada terveysnäkökulmat osaksi päätöksentekoa (Konttinen 2014: 4). Ohjelmaan
kuuluu n. 1000 kaupunkia ympäri maailmaa. (Sairinene et al. 2006: 36) Suomalaisista kaupungeista verkostoon ovat kuuluneet Turku, Kuopio, Joensuu, Helsinki ja Jyväskylä (Konttinen 2014: 4). Liike korostaa strategista lähestymistapaa, poliittisen sitoutumisen merkitystä sekä eri sektoreiden välistä yhteistyötä.
Terveellisen kaupungin määritelmää voidaan kutsua julistuksenomaiseksi ja visionääriseksi (Sairinen et al. 2006: 36). Sen tavoitteita ovat tasa-arvon edistäminen yhdyskuntasuunnittelussa, terveellisen elämän edellytyksien tarjoaminen
kaikille, vaikuttaminen yhteiskunnallisen ohjauksen ja erilaisten tavoiteohjelmien kautta, poikkitieteelliseen ja hallintojen väliseen toimintaan ohjaaminen,
yhteisöjen toiminnan vahvistaminen sekä sitoutuminen kestävään kehitykseen
(Sairinen et al. 2006: 37).
Jotkut aihepiirit ja teemat toistuvat useissa periaatteellisissa linjauksissa. Näistä hyvä esimerkki on terveysvaikutusten arvioiminen. Esimerkiksi Terveydenhuoltolaki linjaa, että ”kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja
hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin (Terveydenhoitolaki, 30.12.2010/1326, § 12).” Myös vuoden 2011
hallitusohjelmassa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiseksi painopisteeksi asetettiin ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arvioinnin ottaminen osaksi
kaikkea suunnittelua ja päätöksenteko (Ympäristöterveys 2015). Arvioinnit
keskittyvät pääasiassa ympäristöterveyden riskitekijöiden huomioimiseen, sillä ympäristöterveydenhuollon keskeisenä tavoitteena on elinympäristöstä aiheutuvien haitallisten tekijöiden hallinta (Ympäristöterveydenhuollon... 2015).
Terveyden edistämisen näkökulmaa käsitellään niukasti. Sosiaalisesti kestävä
Suomi 2020- raportissa sen sijaan todetaan, että ”kuntien on otettava terveydensuojelu sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nykyistä kattavammin
huomioon yhdyskuntasuunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa ja seurannassa” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011: 14).
Terveysvaikutusten arvioinnissa, kuten ympäristöterveyteen liittyvässä pää37

töksenteossa korostuu heikossa asemassa olevien ihmisten suojeleminen ympäristöhaitoilta. (Terveysvaikutusten arviointi 2014) Näillä väestönryhmillä
on muita huonommat mahdollisuudet vaikuttaa omaan terveyteensä ja näin
ollen juuri heihin kohdistuvat suurimmat ympäristöterveydelliset riskit (Quigley 2006: 1). Esimerkiksi sairastunut henkilö voi menettää toimintakykynsä
osittain tai kokonaan. Tällöin hänellä ei ole yhtä suurta mahdollisuutta säädellä ympäristösuhdettaan, vaihtaa tai muokata elinympäristöään (Sairinen et al.
2006: 23). Toisaalta nämä väestönryhmät ovat myös kaikkein riippuvaisimpia
terveyden edistämisen toimenpiteistä. Tutkimusten mukaan lähiympäristön
luonto vaikuttaa myönteisesti eniten vanhusten, lasten, työttömien ja kotona
lapsia hoitavien vanhempien terveyteen, sillä heidän elämänpiirinsä on muuta
väestö rajatumpi (Tourula & Rautio 2014: 24). Elinympäristö voi myös merkittävästi heikentää etnisten vähemmistöjen hyvinvointia, jos se ei tarjoa puitteita
kulttuurin ja elämäntavan vaalimiseen (Rapoport 1977: 3). Näistä syistä johtuen terveyden tasa-arvokysymykset ovat suunnittelijoita velvoittavien linjausten
keskiössä.
Terveyden tasa-arvoisuuteen liittyy myös alueellisten terveyserojen vähentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema ”Kansallinen terveyserojen
kaventamisen toimintaohjelma 2008-2011”-raportti käsittelee alueellisten terveyserojen kaventamista myös terveyden edistämisen näkökulmasta. (Sosiallija terveysministeriö 2008: 68)
Toistuvia teemoja ovat myös tietopohjan rakentaminen ja paikallisten olosuhteiden huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Esimerkiksi Terveydenhuoltolain mukaan ”kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä
näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia (Terveydenhoitolaki, 30.12.2010/1326, § 12).”
Laissa ja strategioissa puututaan pääasiassa sellaisiin ympäristöterveydellisiin
haasteisiin, joihin yksilö ei voi itse vaikuttaa, kuten ilmanlaatuun ja saasteisiin
(Commission of the European Communities 2004). Tavoitteena on haavoittuvuuden ja haitallisille aineille altistumisen vähentäminen. (Terveysvaikutusten arviointi 2014) Terveyden edistämisen näkökulmat kuitenkin tekevät tuloaan. Esimerkiksi Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma
2008-2011”-raporttissa yhdyskuntasuunnitelulla nähdään olevan merkittävä
rooli liikkumista tukevien elinympäristöjen luomisessa. Suunnittelun tavoitteiksi asetetaan liikkumiseen kannustavien ja houkuttelevien, kävelypainotteisen, eheän ja esteettömän elinympäristöjen luominen. Kävely- ja pyöräilyreittien kattavuus sekä yhteydet virkistys- ja luontoliikunta-alueille ovat oleellisia.
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2008: 94) Myös Sosiaali ja terveysministeriön
”Muutosta liikkeellä!”- ohjelmassa elinympäristöllä nähdään rooli terveyttä
edistävien liikuntamahdollisuuksien luomisessa (Sosiaali- ja terveysministeriö
2013: 5).
Kaiken kaikkiaan suunnittelija kohtaa melkoisen vaatimusten viidakon terveyttä ja hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa. Ensinnäkin suunnittelijan
tulee luoda ympäristöä, joka on ihmisen terveydelle hyväksi (mm. Perustuslaki
731/1999, § 20) sekä huomioida paikalliset olosuhteet ja tarpeet kaikessa päätöksenteossa (Terveydenhoitolaki, 30.12.2010/1326, § 12). Suunnittelijan tulisi
myös ymmärtää minkälainen vaikutus hänen suunnitteluvalinnoistaan seuraa
(Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen 2015). Näiden lisäksi päätöksenteon
tulisi olla avointa, demokraattista ja osallistavaa (Terveysvaikutusten arviointi
2014). Suunnittelijalla on siis vahva mandaatti ja painava vastuu kaikissa terveyttä koskevissa kysymyksissä. Suunnittelijan on tehtävä tulkintoja siitä, minkälaisen ilmentymän nämä paikoin abstraktiksi jäävät tavoitteet saavat. Näyttöön
perustuvan suunnittelun menetelmät, suunnitteluohjeet, terveysvaikutusten
arvioinnin työkalut ja akateeminen tutkimus pyrkivät vastaamaan tähän kysymykseen.
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2.3.

Näyttö terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelussa ja päätöksenteossa
Data is not information, information is not knowledge, knowledge is not understanding, understanding is not wisdom.
- Clifford Stoll

Näyttöön perustuva suunnittelu (Evidence-Based Design, EBD) on yksi tämän vuosisadan merkittävimmistä suunnitteluun liittyvistä trendeistä (Faludi & Waterhout 2006: 4). Euroopan unioni vaatii parhaan mahdollisen tiedon
käyttämistä kaupunkisuunnittelua koskevassa päätöksenteossa (Faludi & Waterhout 2006: 4). Myös Suomessa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maankäytönsuunnitelmat tulee perustua ”riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin”
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, § 9). Selvitysten tavoitteena on mahdollistaa suunnitelman analyysi ja vaikutusten arviointi sekä viimekädessä tarkoituksenmukaisten suunnitteluratkaisujen tekeminen (Rönkkö 2012: 13, 71)
WHO:n mukaan kaiken terveyttä koskevan päätöksenteon tulee perustua tietämykseen, ei arvailuihin (”evidnece, not hunch”) (Barton et al. 2003: 56; Rönkkö
2014: 140) Terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelussa näyttöön perustuvan päätöksenteon merkitys on vielä muuta suunnittelua korostuneempi.
Menetelmää on hyödynnetty erityisesti sairaaloiden ja terveydenhoitolaitosten,
terapeuttisten viherympäristöjen sekä ns. ”parantavien ympäristöjen” (”healing
environments”) suunnittelussa (What is EBD? 2015).
Näyttöön perustuvassa suunnittelussa päätöksenteko perustetaan tietoon (Defining evidence-based design 1.8.2008). Näyttö ei kuitenkaan viitata vain tieteelliseen tutkimukseen, vaan sitä syntyy monissa muodoissa. Se voi olla asiantuntijatiedon ja kokeellisen tiedon lisäksi myös hyvin epämuodollista. (Davoudi
2006: 20)
Patrick Geddesin “diagnoosi ennen toimenpiteitä” (”diagnostics before plan”)
on vaikuttanut selvitysten tekemisen kulttuuriin kaupunkisuunnittelussa. Geddes ei kuitenkaan pystynyt koskaan ratkaisemaan, kuinka tieto ja suunnittelu
tulisi yhdistää, eli kuinka ns. ”luova loikka” (creative leap) voisi toteutua (Faludi & Waterhout 2006: 7). ”Luova loikka” on mielestäni näyttöön perustuvan
suunnittelun suurin haaste. Kuten todettua, Hietasaaren tervettä edistävän
alueen suunnittelu kaatui myös omalla kohdallani juuri siihen, etten kyennyt
soveltamaan keräämääni tietoa käytännössä.
Näytön hyödyntämisessä on kysymys aineiston löytämisestä, keräämisestä ja
sen käyttämisestä (Davoudi 2006: 20). Suunnittelua koskevassa päätöksenteossa taas on kysymys taidosta hyödyntää evidenssiä (Davoudi 2006: 20). Prosessissa kohtaavat tieto ja sovellus. Suunnittelu ei saisi tukeutua vain intuitioon
(Faludi & Waterhout 2006: 7), mutta suunnittelussa tarvitaan myös ideoita,
luovuutta ja mielikuvitusta, jotta asetetut suunnittelun tavoitteet voidaan saavuttaa (Davoudi 2006: 21). Suunnittelu on tiedon ja luovuuden integroimista.
Näyttö rakentuu vaihe vaiheelta dataa jalostamalla. Näyttöön perustuvaa suunnittelua kuvaavassa kaaviossa (Kaavio 12.) esitetään, että tieto muodostaa ns.
arvoketjun (”Value Chair on Infromaition”), jossa datasta tulee informaatioita,
informaatiosta tietoa, tiedosta tietämystä ja lopulta viisautta (Haasio & Vakkari
2015). Ketju tunnetaan myös DIKW-mallina (data, information, knowledge,
wisdom) (Hey 2004: 3) Mallissa käytetyt termit ja vaiheiden määrä vaihtelevat
yhteydestä riippuen. Prosessi on pääpiirteissään kuitenkin samankaltainen.
Prosessia kuvataan usein erilaisten metaforien avulla (Hey 2004: 4). Data
voidaan ymmärtää pieninä partikkeleina tai osasina, jotka ovat yksin vailla
merkitystä ja tulkintaa (Hey 2004: 6). Datalla voidaan esimerkiksi viitata numeeriseen tietoon tai yksittäisiin havaintoihin (Majonen 2015: 16). Puhumme
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usein datan louhimisesta tai ns. ”raakadatasta”, joilla viitataan siihen, että data
itsessään on kuin raaka-aine, jota jalostamalla saadaan esille syvemmät tiedon
ulottuvuudet (Salo 2013: 26).

Kaavio 12. Tiedon arvoketju
yhdistettynä suunnitteluprosessiin. Kaavion ulkokehällä
kaartuva nuoli kuvaa tiedon
arvoketjua datasta viisauteen.
Sisempi kehä kuvaa kaupunkisuunnittelua, jossa perinteisesti kerätään aineistoa, laaditaan selvityksiä, analysoidaan
niiden merkitystä ja tehdään
vaikutusten arviointia. Lopulta
laaditaan suunnitelma tämän
tiedon pohjalta. Vaiheet eivät
seuraa toinen toisiaan lineaarisessa järjestyksessä, vaan niiden välillä pallotellaan tai ne
voivat olla käynnissä samanaikaisesti. Mallin ytimessä on
prosessin tavoite, eli terveyttä
edistävien elinympäristöjen
suunnittelu. Kaavion kaikkein
uloin kehä kuvaa ns. ”luova
loikkaa”, jossa suunnittelija
yhdistää tiedon luoviin ratkaisuihin.

Informaatio puolestaan on dataa, johon on liitetty merkitys ja tulkinta (Majonen 2015: 16). Englannin kielen sana ”inform” tarkoittaa muodon antamista
jollekin (”give form to”). Datan prosessoinnin ja järjestämisen kautta tiedon
osat ovat suhteessa toinen toisiinsa. (Hey 2004: 12.)
Informaatiosta tulee tietoa, kun se jäsennetään osaksi tietorakennetta. Tietämys ja ymmärrys sen sijaan viittaavat synteesiin. Tässä keskeistä on asioiden
välisten yhteyksien hahmottaminen. (Majonen 2015: 16.) Ymmärrys ja tietämys tarkoittavat kokonaisuuksien muodostamista (Hey 2004: 3).
Viisaus puolestaan tarkoittaa sitä, että kokonaisuudet tai synteesit ovat suhteessa toinen toisiinsa (Hey 2004: 3). Lopputuloksena syntyy kokemuksellista osaamista, strategisia päätelmiä ja kykyä tehdä oikeita ratkaisuja (Majoinen 2015:
17). Timo Lajunen puhui haastattelussa ”automaattiohjautuvuudesta”. Tämä
oli mielestäni hyvä vertauskuva kokemukselliselle osaamiselle. Lajunen kuvasi, kuinka kaikkia terveyskysymyksiin liittyviä näkökohtia ei tarvitse opiskella
kerta kerran jälkeen, sillä ne tulevat kokeneella suunnittelijalla jo selkäytimestä. (Lajunen, haastattelu 11.9.2015)
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2.4.

Terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelukäytännöt ja ohjeet

Terveyttä edistävää suunnittelua on pyritty helpottamaan luomalla suunnitteluohjeita. Niiden tavoitteena on varmistaa, että terveys ja hyvinvointinäkökulmat huomioidaan elinympäristöjen kehittämisessä. Ohjeissa pyritään yhdistämään standardit, vaatimukset ja tutkimustieto kiteytyneeseen, yksinkertaiseen
muotoon. (Healthy Urban Planning Checklist 2014: 1) Suunnitteluohjeita ovat
laatineet esimerkiksi WHO:n Helathy cities- liike, UN Habitat (United Nations
Human Settlements Programme) sekä kaupunkien terveysviranomaiset. Ohjeita on laadittu erityisesti maissa, joissa elintapasairaudet ovat huomattava
kansanterveydellinen uhka, kuten vaikkapa Yhdysvalloissa ja Englannissa.
Suomessa terveyttä edistävään suunnitteluun ohjeistavat monet tahot, mutta
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
määrittävät yleiset suuntaviivat (Konttinen 2014: 5). Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteissa korostuu elinympäristön terveellisyys, toimivuus, viihtyisyys, turvallisuus sekä mittakaavaltaan inhimillinen yhdyskuntarakenne
(Valtioneuvoston päätös…2008: 3). Näiden lisäksi terveyden sisältövaatimuksia
liittyy myös maakuntakaavoihin, yleiskaavoihin ja asemakaavoihin. Kullakin
suunnittelutasolla joudutaan huomioimaan erilaisia näkökulmia ja ylemmällä
suunnittelutasolla tehdyt päätökset ja tavoitteenasettelu vaikuttavat seuraavilla
tasoilla. (Lajunen, haastattelu 11.9.2015) Karkeasti voidaan sanoa, että yleiskaavoissa kiinnitetään erityisesti huomiota terveyteen, sosiaalisiin olosuhteisiin ja
kulttuuriin. Asemakaavoissa yllä mainittujen lisäksi tarkastellaan vaikutuksia
turvallisuuteen sekä eri väestönryhmien toimintamahdollisuuksiin. (Sairinen
et al. 2006: 3)
Näiden asiakirjojen lisäksi niin Suomessa kuin muuallakin on käytössä lukuisia
täydentäviä suunnitteluohjeita, tarkistuslistoja ja oppaita. Eniten näitä on syntynyt sellaisten teemojen ympärille, joiden suhteen vallitsee laaja yhteisymmärrys. Esimerkiksi liikuntakäyttäytymistä tukevien elinympäristöjen suunnitteluun ohjeistavat useat tahot, sillä yhteys elintapasairauksien ehkäisemiseen on
todettu useaan otteeseen (mm. WHO 2011: 2). Erityisesti Jan Gehl on puhunut
arkiliikunnan ja liikuntamahdollisuuksia huomioivan suunnittelun puolesta
(Gehl 2010: 113). Myös Oulun arkkitehtuurin tiedekunnassa on käynnistetty
liikuntakaavoituksen hanke, jonka tuloksena on syntynyt arkiliikunnan edistämistä käsitteleviä ohjekortteja (Liikuntakaavoitus…2003).
Suunnitteluohjeissa korostuvat erilaiset teemat laatijatahosta riippuen. Näitä
ovat asuminen, liikenne, elinympäristön ahtaus, päivänvalo, ilmanvaihto, melu,
tapaturmien ehkäiseminen, sosiaalisuus, rikollisuuden ehkäiseminen, esteettömyys, väestörakenteen sekoittumien, liikenneturvallisuus, saasteet, toimintojen välisten yhteyksien muodostaminen, moottoriliikenteen minimoiminen,
kävely- ja pyöräily-ympäristön kehittäminen, ilmanlaatu, leikkimahdollisuudet, biodiversiteetti, luontoympäristöjen, puistojen ja rantojen saavutettavuus,
mahdollisuus aktiiviseen elämäntapaan, terveyspalveluiden, muiden julkisten
palveluiden saavutettavuus sekä toimintojen sekoittumien (Healthy Urban
Planning Checklist 2014: 7). Toisissa ohjekirjoissa listataan suunnitteluteemoja
laaja-alaisesti, toisissa syvennytään johonkin tiettyyn aihepiiriin (esimerkkejä
Watch out for Health 2009: 8-40).
Tilallisen elinympäristön suunnitteluun keskittyviä ohjeita on syntynyt hiljalleen viimevuosien aikana. Yhdysvaltalainen Center for Active Health- organisaation tavoitteena on tukea arkkitehtien ja kaupunkisuunnittelijoiden työtä
terveyttä edistävän tilallisen elinympäristön suunnittelussa (Centre for Active
Design 2013). ”Active Design Guidlines”-ohjekirjassa, on pyritty määrittämään
parhaat suunnittelukäytännöt arkiliikuntaan kannustavalle suunnittelulle. Tulevaisuudessa nämä ohjeet tulevat olemaan pohja tieteelliselle tutkimukselle ja
tavoitteena on saada näyttöä niiden toimivuudesta. (WHO 2011: 8.) WHO:n
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mukaan tämän tyyppiset hankkeet osoittavat, että arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat kannattaa ottaa mukaan terveyden edistämisen projekteihin
(WHO 2011: 8).

Kuva 17. ”Active Design Guidlines” - ohjekirjassa analysoidaan kolmiulotteista katutilaa
ja sen vaikutuksia ihmiseen.

Howard Frumkinin mukaan ohjeet syntyvät neljän erilaisen prosessin tuloksena. Ne ovat saaneet alkunsa joko laatijoiden henkilökohtaisista ajatusmalleista,
observoinnista ja havainnoinnista, deduktiivisesta päättelystä tai empiirisestä
tutkimuksesta. (Frumkin 2003: 1451-1452.)
Ohjeiden laatijat voivat olla vaikutusvaltaisia tahoja tai auktoriteetteja, jotka
linjaavat ja ohjaavat mielipiteitä siitä, mikä on kaunista, mitkä ratkaisut ovat
toimivia tai kuinka elinympäristöjä tulisi suunnitella. Tällaiset ajatusmallit
ovat puolestaan jääneet elämään ja siirtyneet suunnittelijasukupolvelta toiselle.
Tämä on Frumkinin mukaan tyypillistä taiteelle, arkkitehtuurille, ja muotoilulle. (Frumkin 2003: 1451.)
Observoinnista ja osallistuvan havainnoinnista hyvä esimerkki on Jane Jacobsin ”Death and Life of Great American Cities”. Jacobs vietti New Yorkin Greenwich Villagessa aikaa tarkkaillen alueen luonnetta ja sen toimintaa, hieman
samaan tapaan kuin antropologisessa tutkimuksessa on käytäntönä. Hän pyrki
löytämään asioiden välisiä yhteyksiä ja tekemään johtopäätöksiä havaintojensa
perusteella. (Frumkin 2003: 1452.)
Deduktiivisen päättelyn tulokset suunnittelukäytännöissä sen sijaan näkyvät
mm. luontoympäristön hyvinvointivaikutusten korostamisena. Useat tutkimukset ovat löytäneet vaikutusyhteyksiä luontoympäristön ja terveyden välillä.
Tämän tiedon pohjalta on alettu laatia yleispäteviä suunnitteluohjeita, kuten,
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että kaupungissa tulee olla riittävästi viher- ja virkistysympäristöjä. Näissä ohjeissa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, millaisia luontoympäristöjen tulisi olla,
jotta niiden terveyttä edistävä vaikutus olisi suurin. (Frumkin 2003: 1451.)
Vasta empiirinen tutkimus on kyennyt osoittamaan yhteyden paikan ominaisuuksien ja ihmisen toiminnan tai reaktion välillä. Esimerkiksi Rachel ja
Stephen Kaplan Michiganin yliopistosta ovat tutkineet minkälaiset ympäristöt
miellyttävät ihmisiä näyttämällä heille valokuvia erilaisista paikoista. Tutkimusten perusteella sellaiset paikat koetaan miellyttävinä, jotka ovat tilallisesti
selkeitä, luettavia sekä koherentteja ja ne herättävät mielenkiintoja ja rohkaisevat tutkimaan. Näin ollen voidaan esimerkiksi todeta, että kaartuvat, selkeästi hahmottuvat polut koetaan miellyttäviksi. Tämän kaltaisten tutkimusten
seurauksena ohjeet ovat saaneet uskottavaa evidenssipohjaa (Frumkin 2003:
1452).
Suunnitteluohjeiden takana on ajatus, että terveyttä edistävän elinympäristön
piirteet voidaan yleistää yksinkertaisiksi periaatteiksi. Olettamuksena on, että
suunnittelukontekstit ja niissä toimivat ihmiset ovat riittävän samankaltaisia,
että suunnitteluratkaisuja voidaan kopioida. Esimerkiksi Jan Gehl on kirjoittanut useita teoksia hyvinvointia tuottavasta, ihmisen kokoisesta kaupungista.
Hänen mukaansa ihmiset jakavat saman biologisen historian ja perustarpeet,
ilmastosta, uskonnosta ja kulttuurista riippumatta. Hyvinvointia tuottavassa
suunnittelussa tulisi näin ollen keskittyä luomaan hyvää ympäristöä lajiominaisuuksiltaan sanankaltaiselle ihmisväestölle, olipa konteksti mikä tahansa.
(Q&A: Jan Gehl on…11.8.2015) Tämän kaltaisen ajattelun tuloksena syntyneistä yleispätevistä ohjeista on toki seurannut paljon hyvää. Suomessa on
esimerkiksi saavutettu ns. kansanterveydellinen ja asumisen minimitaso, joka
tarkoittaa sitä, ettei kenenkään tarvitse elää epäinhimillisissä oloissa (Sairinen
et al. 2006: 35). Tämä on varmasti pitkälti tehokkaan ohjeistuksen ja valvonnan
ansiota.
Nykyisin paikallisten olosuhteiden huomioimista on kuitenkin korostettu ja
ohjeita tulisi luoda paikkakunnittain tai maittain (WHO 2011: 4- 5). Muutoksen keskiössä on pelko liian yleistävien ja yksinkertaisten johtopäätösten tekemisestä (Sairinen et al. 2006: 35). Ympäristöterveydessä haasteeksi on nimittäin
muodostunut käsitteiden ehdoton tulkinta (Sairinen et al. 2006: 33). Sairinen
et al. mukaan determinismiin taipuminen on vaarallista, sillä silloin oletetaan,
että jos ympäristöä muokataan joidenkin sovittujen lainalaisuuksien mukaan,
tuloksena on jokin ennalta määrätty vaikutus ihmisen terveyteen (Sairinen et
al. 2006: 28).
Useita ohjekirjoja laatinut arkkitehti ja yhdyskuntasuunnittelija Erin Christensen Ishizakiin mukaan terveyttä edistävä suunnittelu on ratkaisuiden kustomointia eikä nk. ”yhden koon malli” johda kestäviin ratkaisuihin (Big data
meets healthy…14.8.2013). Kehityksen taso, kulttuuri, maantieteelliset tekijät
ja ilmasto ovat hyvin erilaisia eri maissa ja eri kaupungeissa (WHO 2011: 4).
Ohjeiden siirrettävyys ja kopioiminen kontekstista toiseen nähdään siksi haastavana (WHO 2011: 4). Esimerkiksi tiiviin yhdyskuntarakenteen ja terveyden
välisiä yhteyksiä korostetaan ohjeistuksissa, mutta slummialueilla luonnollisesti vastakkainen toimenpide olisi usein tarpeen (WHO 2011: 4-5). Tämä hieman kärjistetty esimerkit osoittavat, ettei sama ohje sovi kaikkialle.
Universaalit suunnitteluohjeet joudutaan usein tekemään myös kovin suurpiirteisiksi, jotta niitä voitaisiin soveltaa kaikkialla. Näin ollen niissä pikemminkin
listataan tavoitteita kuin toimintamalleja. Samalla monet tärkeät teemat jäävät
vaille huomioita. Esimerkiksi terveysnäkökulmasta Suomen talviolosuhteita käsitellään ohjeissa melko niukasti (Rönkkö 2014: 134). Sisältökysymysten
lisäksi ohjeissa sekä muissa suunnittelun tueksi tarkoitetuissa dokumenteissa
tulisi kiinnittää huomioita myös esitystapaan, sillä kirjallista tietoa ei useinkaan
huomioida päätöksenteossa (Davoudi 2006: 20). Tämä on huolestuttavaa terveyttä edistävien elinympäristöjen kannalta, koska lähes kaikki siihen liittyvä
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tieto löytyy taulukoista, raporteista ja tutkimusartikkeleista.
Ympäristöterveyttä käsittelevät ohjeet, listat, pykälät ja määräykset eivät valitettavasti aina tue suunnittelutyötä parhaalla mahdollisella tavalla sisältönsä
tai esitystapansa puolesta, vaikka ovatkin tarpeellisia etenkin ympäristöterveydellisten riskien hallinnassa. Näiden lisäksi tulisi löytää vaihtoehtoisia keinoja
suunnittelijan työn helpottamiseksi.

Kuva 18. CNN:n pääkonttorissa
Atlantassa on portaat, joiden
askelmat ovat myös pianon
koskettimet. Hankkeen tavoitteena on rohkaista työntekijöitä käyttämään portaita hissien ja liukuportaiden sijaan.
Ohjekirjoissa tavoitellaan mm.
tämän kaltaisten projektion
syntymistä.
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2.5.

Terveysvaikutusten arviointi

TVA on kokoelma menetelmiä, toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla
voidaan arvioida jonkin toimenpiteen, päätöksen tai tilanteen aiheuttamia terveysvaikutuksia väestöön ja väestönryhmiin. (Forsyth 2010: 1) Sen tavoitteena on tuottaa hyödyllistä tietoa suunnitteluun liittyvän päätöksenteon tueksi.
(Terveysvaikutusten arviointi 2014)
TVA sai kansanvälisesti jalansijaa jo 1980- ja 1990- luvuilla (Konttinen 2015:
1). Siitä lähtien sen kehittämiseen ovat osallistuneet mm. kaupunkiorganisaatiot ja tutkimuslaitokset. Arvioinnin merkittävänä edistäjänä on toiminut myös
WHO. Terveydenhuollon asiantuntijat ovat ajaneet TVA:n kehittämistä, mutta
suunnittelijat ovat kiinnostuneet aiheesta laajamittaisesti vasta myöhemmin.
Suomeen TVA on rantautunut WHO:n Healthy Cities- ohjelman myötä (Horelli & Kukkonen 1995: 1-2) ja se on noussut jälleen pinnalle Terveys 2015kansanterveysohjelman ansioista (Konttinen 2014: 3). TVA:ta ovat edistäneet
Suomessa myös ympäristöministeriö, Stakes sekä sosiaali- ja terveysministeriö
(Konttinen 2014: 4). Suomessa terveysvaikutusten arviointia edellyttävät myös
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

(Sairinen et al. 2006: 45). Niissä ei kuitenkaan määritellä selkeästi minkälainen
terveysvaikutusten arviointi tulisi olla tai kuinka usein ja laajasti ne tulisi toteuttaa. Arviointikäytännöt vaihtelevat näin ollen kunnittain. (Konttinen 2014:
7)
Käytännössä TVA kattaa joukon erilaisia arviointimenetelmiä (Slotterback
2010: 1). Suunnittelijoiden käytössä tavallisimmin ovat tarkistuslistat ja nopeat
terveysvaikutusten arvioinnin menetelmät. Laajemmat tekniset selvitykset ovat
harvinaisempia. (Slotterback 2010: 1.) Listat sisältävät tyypillisesti muutamia
keskeisiä kohtia, joiden avulla arvioidaan, mitä mahdollisia terveysvaikutuksia
hankkeella on. (Slotterback 2010: 1) Tarkastelu tehdään paikalliset olosuhteet
ja konteksti huomioiden (Quigley 2006 :4), jolloin niihin sisällytetään kulonkin eri määrä erilaisia muuttujia. (Konttinen 2015: 6) Tyypillisesti arvioinnissa
merkitään yksinkertaisesti ”kyllä” tai ”ei” vastauksella aiheutuuko toimenpiteistä terveysvaikutuksia (Konttinen 10). Näin pyritään varmistamaan, että olennaisimmat terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät huomioidaan suunnittelussa (Konttinen 2015: 6).

Kuva 19. Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveysviraston laatima terveysvaikutusten arvioinnin tarkastuslista.

Alkuaikoina TVA keskittyi riskien ja ympäristön terveyshaittojen kartoittamiseen, mutta ainakin määritelmän mukaisesti sen tulisi tänä päivänä kattaa myös
terveyden edistämisen näkökulmia. (Forsyth 2010: 2) Olipa näkökulma kumpi
vain, TVA:ssa selvitetään, mitkä tekijät aiheuttavat terveysvaikutuksia ja minkä
kaltaisia vaikutukset ovat (Nopea terveys- ja hyvinvointivaikutusten... 2014: 2).
TVA:han liittyy keskeisesti myös vaikutuksen merkittävyyden analysoiminen.
Ovatko vaikutukset peruuttamattomia ja voidaanko niihin sopeutua? Onko
vaikutus tilapäinen, pysyvä tai kumuloituva? (Nopea terveys- ja hyvinvointivaikutusten...2014: 2) TVA:ssa selvitetään myös, keneen vaikutus kohdistuu
(Kauppinen & Tähtinen 2003: 12). Kohdistuuko vaikutus joihinkin tiettyihin
väestönryhmiin tai heikossa asemassa oleviin henkilöihin (Nopea terveys- ja
hyvinvointivaikutusten...2014: 2)?
TVA:lle on asetettu joitain yleisiä tavoitteita. Yksi tärkeimmistä on saada eri
sidosryhmät osallistumaan ja ottamaan kantaa ympäristön terveyttä koskeviin kysymyksiin (Forsyth 2010: 2). TVA:ta ei tulisi toteuttaa umpiossa, sillä
parhaimmillaan se lisää kaikkien osapuolten ymmärrystä, takaa tiedon laadun
sekä rohkaisee reflektiiviseen keskusteluun. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan arvioinnin tulee myös perustua tieteelliseen
tietoon. (Terveysvaikutusten arviointi 2014.) WHO onkin asettanut terveysvaikutusten arvioinnin tavoitteeksi eettisen evidenssin käytön (Forsyth 2010: 2).
Terveysvaikutusten arviointi on yleisimmin luonteeltaan ennakkoarviointia (Nopea terveys- ja hyvinvointivaikutusten... 2014: 1). Jälkiarvioinnissa (ns.
post-operative assessment) tarkastellaan, onko suunnittelulla saavutettu toivottuja vaikutuksia ja kartoitetaan mahdolliset muutostarpeet (Post-Occupancy
Evaluation 2015) Marketta Kytän ja Maarit Kahilan mukaan yhdyskuntasuun45

nittelun onnistuneisuutta ei kuitenkaan arvioida jälkikäteen ja näin ollen yhdyskuntasuunnittelijoille muodostuu harvoin ymmärrystä siitä, miten toteutuneet suunnitelmat todella vaikuttava ihmisiin. (Kyttä & Kahila 2006: 9.) Tämä
saattaa tosin ainakin osittain johtua siitä, että suunnittelijoiden käytössä ei ole
informaatioita, johon arvion voisi perustaa. ”Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008-2011”-raportissa kuitenkin todetaan, että kunnissa tulisi seurattava tavoitteiden toteutumista aiempaa paremmin (Sosiaalija terveysministeriö 2008: 67).
WHO on toimillaan luonut vahvan ja vakaan pohjan terveysvaikutusten arvioinnille (Konttinen 2014: 4), mutta menetelmissä on paljon kehittämisen varaa.
Terveysvaikutukset mainitaan usein kaavaselostusten yhteydessä, mutta melu
ja liikenne näyttävät kuitenkin olevan ainoita systemaattisen arvioinnin kohteita (Konttinen 2014: 10). Esimerkiksi ”Kansallinen terveyserojen kaventamisen
toimintaohjelma 2008-2011”-raportissa todetaan, että Suomessa ei tehdä kunnollista terveysvaikutusten arviointia lainkaan (Sosiaali- ja terveysministeriö
2008: 67). Terveysvaikutuksen arvioinnista vastuussa ovat päätösesitysten valmistelijat (Melkas 2013: 177), eli kaavoittajat, jotka harvemmin ovat terveysvaikutusten asiantuntijoita. He toteuttavat terveysvaikutusten arviointia parhaan
kykynsä mukaan, mutta ymmärrettävästi valmistelijoiden ammattitaito ei välttämättä riitä terveysvaikutusten monialaiseen arviointiin. (Lajunen, haastattelu
9.11.2015.)

Kuva 20. Terveysvaikutusten
arvioinnissa
huomioidaan
erityisesti heikossa asemassa
olevat väestönryhmät kuten
vanhukset. Elämänpiirin kaventuessa lähialueiden vaikutus korostuu.
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Terveysvaikutusten arviointi voisi kuitenkin olla arvokas työväline myös kaavoittajalle. Nyt byrokraattisena työkaluna tunnettu TVA, voisi parhaimmillaan
tukea ja inspiroida kaupunkien suunnittelua ja hallintaa. Harvard School of
Designin professori Ann Forsyth kollegioineen on esittänyt, että terveysvaikutusten arvioinnin työkaluja tulisi kehittää, jotta suunnittelijat mieltäisivät ne
hyödyllisiksi apuvälineiksi, eikä rasitteeksi, kuten nyt on tavallista. Erityisen
tärkeää olisi, että TVA olisi helppo integroida osaksi suunnitteluprosessia.
(Forsyth 2010: 1-2) Byrokraattisen asiakirjan luominen ei saisi olla TVA:n tekemisen tavoite, vaan sen tulisi palvella hyvinvoinnin edistämistä.

Parhaimmillaan tämä voisi johtaa esimerkiksi rakentavaan päätöksentekoon,
kohentuneeseen hyvinvointiin ja kustannussäästöihin. Hyvä esimerkki löytyy
liikennepolitiikasta. 1970-luvulla tehtiin laaja liikenneturvallisuuskartoitus,
jossa tutkittiin vammautumista ja kuolleisuutta erilaisissa liikenneturvallisuuden kehittämisskenaarioissa. Työn tuloksena syntyneet terveyshyödyt ja kustannussäästöt tehtiin julkisessa keskustelussa nähtäviksi ja liikennemäärien
moninkertaistumisesta huolimatta neljässä vuosikymmenessä liikennekuolleisuus laski 75% terveyttä edistävän päätöksenteon tuloksena. (Melkas 2013: 177)
Pitkäkestoinen tilallisen elinympäristön terveysvaikutusten arviointi kaupungeissa voisi johtaa samankaltaisiin kansanterveydellisiin hyötyihin.

Terveysvaikutusten arviointi Hietasaaressa
Timo Lajusen mukaan terveysvaikutusten arvioinnin tarve riippuu hyvin paljon alueen luonteesta sekä kaavan tehtävästä ja tarkoituksesta. Lajusen huomauttaa, että käytännössä terveysvaikutusten arviointi keskittyy riskien hallintaan, sillä arvioiminen on luonnollisesti sitä tärkeämpää, mitä suurempia
haittavaikutuksia kaavasta aiheutuu. Niinpä kaavaselostuksessa terveysvaikutusten arviointi kuitataan tyypillisesti muutamalla lauseella, mikäli hankkeeseen ei liity erityisesti jotain terveysuhkia. (Lajunen, haastattelu 11.9.2015.)
Oulun asemakaavoituksella on käytössään tarkistuslista, joka on vakiinnuttanut paikkansa kaavoittajien työssä. Listassa on n. 30-40 mahdollista selvitystä
vaativaa aihepiiriä, joita huomioidaan eri painotuksella hankkeesta riippuen.
Tavallisesti kaavatyön yhteydessä tehdään parista viiteen selvitystä. Listan arvioitavat teemat koskevat yhdyskuntarakennetta, sosiaalista ympäristöä, palveluja, rakennettua ympäristöä, luonnon ympäristöä, viher- ja virkistysalueita,
työpaikkoja- ja elinkeinoja, liikennettä, yhdyskuntatekniikkaa, energiaa ja kaavataloutta, ympäristöhaittoja ja erityisiä riskitekijöitä. Terveyttä ja hyvinvointia
ei ole nosteta kaaviossa erikseen esille, mutta listan teema sivuavat sitä. (Arvioitavat vaikutukset.)
Vaikutusten arviointia tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Erilaiset näkemykset ja käsitykset tulevat esille ryhmätyöskentelyn kautta esimerkiksi
ohjausryhmän kokouksissa. Ympäristöterveyden osalta keskeisenä yhteistyötahona toimii Oulun seudun ympäristötoimi, joka valvoo ympäristönsuojelulainsäädännön toteutumista kaavoituksen yhteydessä mm. vesien ja ilmansuojelun,
maaperän pilaantumisen, meluntorjunnan, luonnonsuojelun ja virkistyskäytön
osalta. Yhteistyötä tehdään mm. liikuntatoimen kanssa, jolla on oma käsityksensä siitä, miten kaupunkilaisten liikkumistaipumusta ja harrastuksia voidaan
edistää. Myös katu- ja viherpalveluiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä vaikutusten arviointia koskevissa kysymyksissä. Joka tapauksessa tarpeellisilta toimialoilta edustajat otetaan mukaan keskusteluun. Lajusen mukaan useimmiten
kaavoittaja kuitenkin joutuu tekemään epävirallista terveysvaikutusten arviointia yksin. Hän korostaa, että johtopäätökset ovat talonpoikaisjärjellä vedettyjä.
Mikäli terveysvaikutuksia ryhdytään spesifisesti arvioimaan, silloin käytetään
parhaita mahdollisia konsultteja. (Lajunen, haastattelu 11.9.2015.)
Lajusen kokemuksen mukaan terveysvaikutusten arvioiminen on haastavaa,
koska ympäristön tekijöillä on erilainen merkitys eri ihmisille, eri aikoina. Hietasaaren tapauksessa Lajunen on pohtinut hyvinvointia tuottavien asioiden vaikuttavuutta eri ihmisiin. Onko jokin kaupunkiluonnon hyvinvointia tuottava
vaikutus toiselle voimakkaampi kuin toiselle? Entä kumpi on parempaa hyvinvoinnin kannalta, että suurehko joukko ihmisiä saavuttaa heille mieleisiä virkistyspalveluja vai se, että pieni joukko kokee voimakkaita hyvinvointia tuottavia kokemuksia, mutta muut jäävät ilman? Kaupungeissa asuu suuri joukko
ihmisiä, joilla on omanlaisensa tarpeet ja kokemusmaailma. Terveysvaikutusten arviointi voi silloin olla vaikeaa. Lajunen myös korostaa, että kaavatyössä
yhteen sovitettavien asioiden joukko on suuri ja terveysvaikutukset ovat siinä
vain yksi siivu. (Lajunen, haastattelu 11.9.2015.)
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2.6.

Terveyttä edistävien elinympäristöjen tutkimus

Vuonna 2010 WHO asetti elinympäristöjen terveysvaikutusten ymmärtämisen
tärkeäksi prioriteetiksi (Rydin 2012: 2081) ja sen Healthy Cities-liike on ajanut
akateemisen tutkimuksen liittämistä osaksi kaikkea terveyttä koskevaa päätöksentekoa (Sairinen et al. 2006: 37). Tutkimuksen tarpeellisuuden korostaminen
perustuu ajatukseen, että terveyttä koskevia päätöksiä ei voida tehdä arvelujen
ja aavistusten perusteella (Kaartinen & Silvennoinen 2015).
Merkittävä osa ympäristöterveyden ohjeistuksesta ja säännöksistä perustuvat
nykyisin epidemiologiseen tutkimukseen (Tyrvänen 2013: 28). Epidemiologia
määritellään tieteenalaksi, joka tarkastelee ”terveyteen ja sairauteen liittyvien
ilmiöiden jakautumista ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestössä (Kaartinen &
Silvennoinen 2015).” Epidemiologiassa ajatellaan, että terveyteen vaikuttavat
syy-seuraussuhteet saattavat olla monimutkaisia, mutteivat sattumanvaraisia.
Terveyttää voidaan siis analysoida ilmiönä. (Lyly 1997). Epidemiologiseen tutkimukseen liittyy keskeisesti myös ajatus, että yksilö voi vaikuttaa sairaudelta
suojaaviin tekijöihin ja omaan terveyteensä (Jääskeläinen 2007: 12). Ihmisen ja
ympäristön suhde nähdään siis possibilistisena.
Epidemiologiassa keskityttiin pitkään infektiosairauksien tutkimukseen, mutta
sittemmin pääpaino on siirtynyt elintapasairauksiin (Auvinen 2002: 80). On
myös huomion arvoista, ettei nykypäivän epidemiologia keskity vain sairastavuuden, vaan myös terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen (Tyrvänen 2013:
8). Epidemiologiassa voidaan tarkastella monia terveyteen vaikuttavia muuttujia, mutta tässä työssä keskityn kuvamaan, kuinka elinympäristön tilallisia
tekijöitä on tutkittu (Galea &Vlahov 2005: 261). Tällöin tavoitteena on selvittää
minkälaiset fyysiset paikat vaikuttavat terveyteen ja millä tavalla. (Galea &Vlahov 2005: 264).
Elinympäristön terveysvaikutuksia on tutkittu eri näkökulmista. Yksi lähestymistapa on selvittää alueellisia terveyseroja, jolloin tutkitaan ovatko ihmiset
terveempiä yhdellä alueella kuin toisella. Tämä on tyypillinen lähestymistapa
maaseudun ja kaupungin välisten terveyserojen vertailtaessa. Tutkimus vastaa
kysymykseen, missä ihmiset ovat terveitä tai sairaita. (Galea &Vlahov 2005:
261.) Esimerkiksi Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa osoitetaan, että
maaseudulla asuvat kokevat terveytensä heikommaksi ja kärsivät ylipainosta
kaupungissa asuvia yleisemmin. (Lankila 2014: 61) Alueellisten terveyserojen
tutkimus harvoin valottaa mitkä elinympäristön ominaisuudet ja piirteet aiheuttavat terveyseroja. Terveyseroja selitetään usein väestöön liittyvillä muuttujilla (Galea &Vlahov 2005: 262.)
Toinen epidemiologian menetelmä on selvittää, miten tyypiltään samankaltaisten, mutta ominaisuuksiltaan erilaisten ympäristöjen piirteet vaikuttavat
terveyteen. Vertailua tehdään tavallisimmin erilaisten kaupunkiympäristöjen
kesken. Tutkimus vastaa kysymykseen, miksi jossain ympäristössä on terveempiä ihmisiä kuin toisissa. Tämän kaltaisissa tutkimuksissa keskitytään tarkastelemaan elinympäristöjen tekijöitä suuressa mittakaavassa. Muuttujia voivat
olla vaikkapa rakennetun ympäristön laatutekijät tai tiiveys. Elinympäristöjä
joka tapauksessa tarkastellaan kokonaisuuksina. (Galea &Vlahov 2005: 262.)
Vasta naapurustojen tasolla tehdyissä epidemiologisissa tutkimuksissa on pystytty selvittämään tarkemmin, mitkä elinympäristön yksittäiset tekijät vaikuttavat terveyteen (Galea & Vlahov 2005: 263). Näissä tutkimuksissa on tullut
esille, että terveys on suhteessa elinympäristön tilallisiin attribuutteihin, kuten
puihin, kävely- ja pyöräilyteihin tai rakennuksiin (Dannenberg et. al. 2003:
1500). Tutkimuksissa on voitu myös selvittää, kuinka tekijät vaikuttavat eri väestönryhmiin. Naapurustoista saatujen tutkimustulosten avulla on kuitenkin
usein vaikea vetää yleispäteviä johtopäätöksiä, koska ne ovat niin kontekstisidonnaisia. (Galea &Vlahov 2005: 263.)
Elinympäristön tilallisten tekijöiden tutkimuksessa tulisi huomioida monia
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muuttujia. Ensinnäkin tutkimus tehdään suhteessa aikaan, paikkaan (Auvinen
2002: 79) ja kulttuurisiin ominaisuuksiin (Karvonen 2011: 118). Siinä siis huomioidaan konteksti. Toiseksi tutkitaan, mitkä tekijät tuottavat terveysvaikutuksia. (Galea &Vlahov 2005: 259.) Analyysissä tulisi myös selvittää, minkä mekanismin kautta vaikutus syntyy (Galea &Vlahov 2005: 260). Lisäksi vaikutuksen
kohteena olevat ihmiset pyritään identifioimaan (Auvinen 2002: 79). Muuttujia voivat olla esimerkiksi ikä, sukupuoli, elintapa, ammatti, sosiaaliluokka,
asuinalue tai geneettiset ominaisuudet (Auvinen 2002: 80), sillä olettamuksena
on, että terveysvaikutus saattaa olla erilainen eri ihmisille. Analyysissa tutkiaan myös minkä vaikutuksen tai reaktion tilallinen tekijä ihmisessä aiheuttaa.
(Galea &Vlahov 2005: 265.) Päämääränä on aina selvittää myös terveydentila
(”outcome”) (Auvinen 2002: 80).
Terveystiedon suhde paikkaan on ollut tärkeä lähtökohta epidemiologisessa
tutkimuksessa alusta saakka. Spatiaalinen epidemiologia tutkii esimerkiksi
terveyteen ja sairauteen vaikuttavia demografisia, ympäristöllisiä, sosioekonomisia, geneettisiä ja tartuntatauteihin liittyviä muuttujia paikan suhteen
(Elliot 2004: 998). Spatiaalisessa epidemiologiassa terveystieto esitetään karttamuodossa. Esimerkiksi John Snow (1813-1858) tutki Lontoon koleraepidemiaa vuosina 1853-1854 hyödyntäen kartta-aineistoja joihin hän merkitsi
kuolleisuutta eri alueilla. Snow yhdisti sairauden esiintyvyyden juomaveteen.
Koleraepidemiaa ryhdyttiin ratkomaan poistamalla erään infektiolähteeksi
paikannetun kaivon pumppu. (Jääskeläinen 2007: 2) Tänä päivänä spatiaalisessa epidemiologiassa hyödynnetään tutkimuksessa useita menetelmiä, kuten
GIS-työkaluja. (Elliot & Wartenberg 2004: 889.)

Kuva 21. John Snown piirtämä
kartta koleratartuntojen esiintymisestä Lontoossa.

Yleisesti voidaan todeta, että yhdyskuntasuunnitteluun liittyen on tehty pääasiassa laadullista tutkimusta ja se on ollut pitkälti havaintoihin ja tapaustutkimuksiin perustuvaa (Lawrence et. al. 2003: 175). Nyt tutkimuksessa on kuitenkin alettu hyödyntää aivan uusia ja innovatiivisia tutkimusmenetelmiä, josta
(Nieuwenhuijsen et al. 2014: 1) esimerkki on massadata.
Valitettavasti akateeminen tutkimus ei ole onnistunut vastaamaan kovinkaan
hyvin suunnittelijoiden tarpeisiin terveyden edistämiseen liittyvissä kysymyksissä (Sairinen et al. 2006: 37). Vaikka ympäristön terveysvaikutuksia on tutkittu, tieto usein pysyy rajatun tieteenhaaran sisäpiiritietoa, eikä ymmärrystä ole
kyetty syystä tai toisesta levittämään ammattikuntien välillä. (Dannenberg et.
al. 2003: 1500). Etenkin ymmärrys onnistuneista suunnitteluratkaisuista puuttuu, sillä vaikutuksia ei ole kyetty seuraamaan pitkäaikaisesti (Dannenberg et.
al. 2003: 1500).
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2.7.

Data terveyttä edistävän suunnittelun pohjana

Kaupunkisuunnittelussa hyödynnetään monenlaista dataa selvitysten, vaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon pohjana (Rönkkö 2012: 13). Merkittävä osa
siitä on ns. ”kovaa tietoa” (Kyttä & Kahila 2006: 9), kuten paikkatietodataa ja
tietoa maaperästä, melusta, tärinästä, ilmanlaadusta ja liikennevirroista (Lajunen, haastattelu 11.9.2015). Tämän lisäksi kerätään ns. ”pehmeää dataa” ihmisten kokemuksista. Tieto voi olla ns. tutkimuksellista tietoa, jonka avulla pyritään selvittämään jotakin suunnitteluun liittyvää asiaa, tai osallistavaa tietoa,
jonka tarkoituksena on antaa käyttäjille mahdollisuus vaikuttaa suunnittelun
lopputulokseen (Sopivan menetelmän valinta 2001).
Vuosituhannen vaihteessa korostettiin erityisesti osallistavan suunnittelun
merkitystä myös tiedon keräämisen näkökulmasta (Faludi 2006: 4). Suomessa vuonna 1999 voimaan tulleessa Maankäyttö- ja rakennuslaissa painotetaan
asukkaiden osallistamista kaavaprosessissa. (Kyttä & Kahila 2006: 58) Tällöin
ns. ”kokemusasiantuntijuudesta” tuli tärkeä tiedon lähde, vaikka edelleenkään
tämä harvoin toteutuu käytännössä. WHO on kuitenkin korostanut osallistavan tiedon merkitystä terveyttä edistävässä suunnittelussa (WHO 2011: 7) ja
sen mukaan kvantitatiivisen datan lisäksi tarvitaan kvalitatiivista dataa terveysvaikutusten arvioimista ja seuraamista varten (WHO 2011: 5). Painoarvoa saa
nimenomaan koetun terveyden näkökulma.
Terveyttä edistävän suunnittelun kannalta tärkeää ”pehmeää dataa” saadaan
useilla menetelmillä. PehmoGis-kysely, haastattelu, elvyttävyyden mittari, semaattinen differentiaali, käyttäytymisen kartoitus, aistikävely, kyselytutkimus
sekä kognitiivinen kartoitus ovat esimerkkejä näistä menetelmistä (Sopivan
menetelmän valinta 2001). Lisäksi ihmiset jättävät mielipiteitä ja muistutuksia
kaavatyön yhteydessä. Näistä ja epävirallisista yhteydenotoista saadaan suunnittelun kannalta olennaista tietoa. (Lajunen, haastattelu 11.9.2015)
Viime vuosina on alettu puhua myös massadatan hyödyntämisestä terveyttä
edistävässä kaupunkisuunnittelussa (Big data meets healthy…14.8.2013). Termi massadata tai ”big data” nimensä mukaisesti viittaa suureen määrään dataa (Tuomisto 2015: 2179). Ilmiöstä on tullut ajankohtainen, kun teknologian
kehitys mahdollistaa tehokkaan datan keräämisen sekä uudet tavat säilöä sitä
pysyvästi pilvipalveluihin. Kerätyn datan määrää ei ole kyetty arvioimaan, mutta sitä on paljon ja sen uskotaan monikymmenkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Aineistoa syntyy jatkuvasti ja kiihtyvällä vauhdilla. (Salo
2013: 21)

”...our objects, our environment
is starting to talk back to us.”
- Carlo Ratti
Kuva 22. MIT:n yliopiston kehittämä Copenhagen wheel
kerää paikkatietoon sidottua
dataa elinympäristöstä.
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Massadataa saadaan kaikkialta, niin ympäristöstä kuin ihmisestäkin. Bittien ja
atomien törmätessä, elinympäristö vuorataan digitaalisilla laitteilla ja sensoreilla, jotka keräävät ja luovuttavat tietoa itsestään ja ihmisistä (Claudel & Ratti
2016: 5). Tätä kutsutaan asioiden ja esineiden internetiksi (Interned of Things)
(Claudel & Ratti 2016: 5)
Myös ihmisen keho ja mukana kanttavat teknologiat ovat ehtymätön terveyttä
koskevan datainformaation lähde (Vehviläinen, haastattelu 30.9.2015). (Kaavio
13.) Itsemittaaminen (Quantified Self) on ilmiö, jossa ihminen kerää ja analysoi omaan kehoon, toimintaan ja ympäristöön liittyvää dataa erilaisten älypuhelinsovellusten, puettavien teknologioiden, sensoreiden sekä verkkopalveluiden avulla (Poikkola et al. 2015: 49). Älyrannekkeet, sykemittarit, sormukset,
sirut, lasit ja tunneanalysaattorit mahdollistavat oman terveyden, toiminnan
ja elintapojen seurannan (Teknologia tulee iholle…4.2.2014). Laitteiden avulla
mitataan monenlaista dataa, kuten fyysistä aktiivisuutta, mielentilaa, ajankäyttöä tai erilaisia fysiologisia suureita kuten sykettä, veranpainetta ja verensokeria. (Poikkola et al. 2015: 49) Dataa saadaan myös esimerkiksi hermostosta
ja hormonaalisesta järjestelmästä. Ihmisen luonnollisesta toiminnasta saadaan
joukko tämän terveyttä kuvaavia indikaattoreita ovelalla tavalla. Stressiä voidaan mitata vaikkapa puheäänestä. (Vehviläinen, haastattelu 30.9.2015).

”Mikä olisi parempi datan lähde
kuin oma keho?”
- Pekko Vehviläinen
Kaavio 13. Ihmisen kehosta
saadaan dataa vaikkapa fyysisestä aktiivisuudesta, mielen
hyvinvoinnista tai fysiologisista toiminnoista.

TILA JA AIKA
- sijainti
- korkeus
- aika
- mitä näkee ja havaitsee

FYSIOLOGISET SUUREET
- syke (sykenopeus, sykeväli)
- verensokeri
- kehon lämpötila
- verenpaine
- paino ja kehon koostumus
- hormoonipitoisuudet
- kehon ph

OIREET
- päänsärky
- kivut
- allergiat
- tuntemukset
- sairauskohtaukset

AJANKÄYTTÖ
- eri toimintoihin käytetty aika
(työaika, vapaa-aika, luonnossa vietetty aika, liikenteessä
vietetty aika jne.)

FYYSINEN AKTIIVISUUS
- liikuntasuoritukset
- nukkuminen, unen laatu
- matkustaminen
- asento
- askelmäärä ja aktiivisuus

MIELEN HYVINVOINTI
- mieliala
- stressi
- vireystila

MUUTA
- sosiaaliset verkostot
- oppimistulokset
- liikenne
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Erilaiset sensorit ja digitaaliset laitteet ovat tulleet yhä enemmän ”iholle” tehden niistä alati huomaamattomampia. (Teknologia tulee iholle…4.2.2014) Pekko Vehviläinen arvioi, että tulevaisuudessa itsemittaus on automatisoinnin
myötä hyvin tavallista. Sensoreita on ripoteltu kaikkialle ja ne raportoivat ihmisen terveydestä. Ihmistä motivoi ajatus itsensä kehittämisestä. (Vehviläinen,
haastattelu 30.9.2015) Tästä tunnettu esimerkki on sykemittarin hyödyntäminen juoksuharjoittelussa. Siinä ihminen mittaa ja kerää tietoa, tarkastelee, analysoi, vertailee ja käsittelee sitä sekä saa oivalluksia, oppii ja muutta tarvitessa
toimintaansa (Poikkola et al. 2015: 48). (Kaavio 14.) Datan jalostaminen seuraa
mielenkiintoisella tavalla kutakuinkin samaa prosessia kuin suunnittelua koskeva data näyttöön perustuvan suunnittelun mallissa (Kaavio 12. sivulla 40).
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Kaavio 14. Itsestään oppimisen sykli Pokkola et al. mukaan. Ihminen kerää dataa
omaan käyttöönsä. Tiedon jalostaminen henkilökohtaiseen
käyttöön muistuttaa näyttöön
perustuvan suunnittelun prosessia. Samaa dataa voivat
hyödyntää monet tahot.
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Tietoyhteiskunnassa samaa dataa voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri tahojen toimesta. Itsemittauksessa dataa kerätään omiin tarpeisiin, mutta sitä
voisivat hyödyntää myös terveydenhuollon ammattilaiset, tutkijat ja päättäjät.
THL:n johtava tutkija Jouni T. Tuomiston mukaan massadatan kansanterveydelliset hyödyt alkavat tulla vasta nyt esiin. (Tuomisto 2015: 2179) Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta yksittäiset tulokset ovat mitättömiä, mutta suurina,
kumuloituvina massoina ne voivat olla arvokkaita.
Nykymaailmassa jokaisesta ihmisestä kerätään muutenkin valtavia määriä dataa julkishallinnon, yritysten ja verkkopalvelujen toimesta (Poikkola et al. 2015:
5). Sosiaalinen media, paikkatieto, valokuvat ja videot antavat kattavan kuvan
ihmisestä. Hurjimpien tulevaisuudenvisioiden mukaan Google glass- laseja
huomaamattomampien piilolinssien avulla elämän kaikki näkymät ja äänet
tallentuvat myöhemmin hyödynnettäväksi. Arkipäiväisten toimintojen sivutuotteena jäävä digitaalinen jalanjälki on valtava ja siihen liittyy myös paljon
ongelmia. Yksi suurimmista on yksityisyydensuojan menettäminen, sillä lainsäädäntö ei ole kyennyt pysymään kehityksen tahdissa ja takamaan täydellistä
tietoturvan kuluttajille. (Salo 2013: 43-44)
Nykyisin etsitään keinoja, joiden avulla kolmannet osapuolet, kuten suunnittelijat voisivat kerätä ja käyttää dataa eettisesti. Yksi tapa, on tehdä siitä ns.
”keinodata” (”synthetic data”). Se on dataa, joka muistuttaa tilastollisilta ominaisuuksiltaan arkaluontoista aineistoa ilman, että se kuitenkaan henkilöityy
keneenkään. (Tuomisto 2015: 2183.) My Data puolestaan on ”ihmiskeskeinen
lähestymistapa henkilötiedon hallintaan ja käsittelyyn” (Poikkola et al. 2015:
8). Sen tavoitteena on asettaa ihminen tiedon hallinnan keskiöön (Poikkola
et al. 2015: 5). Samalla pääsy tarjotaan myös kolmansille osapuolille, joiden
käyttöön ihminen sallii tietojen luovutuksen. Näin henkilötiedoista saatu hyöty
maksimoidaan ja samalla varjellaan yksityisyydensuojaa (Poikkola et al. 2015:
9).
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VIISAUS
kokemuksellista
osaamista, strategiset päätelmät,
kyky tehdä oikeita
ratkaisuja

TIETÄMYS JA
YMMÄRRYS
muodostuu tiedosta kokemuksen
kautta, asioiden
väliset suhteet,
synteesi

TIETO
informaatio
jäsennetään
osaksi
tietorakennetta

INFORMAATIO
data johon on
lisätty tulkinta
ja merkitys

Tiedon arvoketju

DATA JA
AINEISTO
mm. numeerinen
tieto ja havainnot

ARVO

Kaavio 15. Datan, informaation, tietämyksen ja viisauden
keskimääräinen suhde massadataan. Kun massadata jalostetaan ymmärrykseksi ja
viisaudeksi, sen arvo nousee.

Massadata voisi olla terveyttä edistävässä suunnittelussa hyödyllistä, sillä ihmisiltä saatu palaute tai aistinvarainen tulkinta on osin puutteellista. Emme
esimerkiksi pysty havaitsemaan omaa verenpainettamme tai kehon hormonipitoisuuksia. Itsemittaamisessa pyritäänkin keräämään dataa juuri niistä asioista joita saattaa muuten olla vaikea havaita. Toisaalta mitattu data ja itse tehdyt havainnot täydentävät toinen toisiaan. Mitattuihin tuloksiin voidaan liittää
muuta kokemuksellista informaatioita, kuvauksia ja tuntemuksia. (Poikkola et
al. 2015: 47-48.)
Massadataan liittyy valtavaa potentiaalia. Sanonta ”data on uusi öljy” kertoo
siitä, että sillä on suurta yhteiskunnallista, taloudellista ja vaihdannallista arvoa
(Poikkola et al. 2015: 5). Se kuitenkin syntyy vasta datan jalostamisen myötä. Näyttöön perustuva suunnittelu on tapa valjastaa ”raakadata” palvelemaan
terveyttä edistävää suunnittelua, sillä data itsessään on arvotonta, ellei se tule
osaksi jotain syvempää ymmärrystä. (Salo 2013: 27.)
Suomessa hyödynnetään massadataa vielä varsin vähän suunnitteluaineistona.
Meillä on muutenkin paljon kansanterveyden kannalta tärkeitä aineistoja, joita
ei käytetä riittävän tehokkaasti (Tuomisto 2015: 2179). Tämä on suuri vahinko.
Salon mukaan ”tuhoisaa ja typerää on tuottaa dataa ja olla täysin hyödyntämättä sitä” (Salo 2013: 25). Tilanne on mahdollisesti muuttumassa kaupunkisuunnittelun rintamalla. Kehityksestä on viitteitä maailmalla ja myös Suomessa. Esimerkiksi Turun kaupunki tilasi massadataa hyödyntävän käyttäjäselvityksen
kesällä 2015 (A Sense of a Place 2015).
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Esimerkki massadatasta: Hietasaaren Instagram-kuvat
Marraskuussa 2015 Instagramista löytyy n. 1250 kuvaa tunnisteella #hietasaari. Kuviin liitetään myös muita tunnisteita, joissa kuvataan alueen toimintamahdollisuuksia (#koiraaulkoiluttamassa, #palstaviljely, #hikilenkki #yoga,
#jousiammunta, #juhla, #sadonkorjuu), paikkoja ja havaintoja (#lintutorni,
#hietasaarenponipiha, #villapukkila, #nuotio, #herbs, #revontulet) sekä tuntemuksia ja paikan vaikutuksia (#hienojahetkiä, #huippufiilis, #naturemedicine).
Tunniste #eihuvipuistoahietasaareen liittyy kampanjaan, jonka tavoitteena on
herättää keskustelua huvipuistohankkeesta.
Hietasaaren käyttäjiltä saadaan myös muista sosiaalisen median lähteistä tietoa siitä, kuinka he käyttävät aluetta, mihin he kiinnittävät alueella huomiota,
minkä he kokevat kauniina ja itselle merkityksellisenä paikkana tai minkälaisia
kokemuksia alue heissä herättää. Tätä massadataa voidaan hyödyntää suunnittelussa (Esimerkki sivulla 89).

Kuva 23. Hietasaaren lintutorni.

Kuva 24. Kuva Hietasaaren ponipihalta.
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Kuva 25. Instagram-kuvista
useat liittyvät palstaviljelyyn.
Otokseen on ikuistettu pala
syyssatoa.

Kuva 26. Nuotiopaikka on suosittu kuvauskohde.

Kuva 27. #eihuvipuistoahietasaareen- kampanjan päämääränä oli kerätä kuvia ja
kommentteja Hietasaaren kehittämiseen liittyen.
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3.

Teoreettiset lähtökohdat
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3.1.

Ihminen

Tarjoumateoria
Why has man changed the shapes and substances of his environment? To change what it affords him.
Ympäristö
- James Gibson

Tilallisten tekijöiden
Tarjouma terveysvaikutusten ymmärtäminen edellyttää ympäristön
ja ihmisen välille muodostuvien yhteyksien ymmärtämistä. Jos tilallinen ympäristö vaikuttaa ihmisen terveyteen, niin mitkä ovat sen vaikutuspolut? Mikä
on se mekanismi tai ”käyttöliittymä”, jonka kautta tilallinen objektimaailma voi
aiheuttaa ihmisessä myös psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia?

Fyysinen
Suora vaikutus:
mm. ilmansaasteet,
pienhiukkaset,
bakteerit ja virukset

Mekanismi tai ”käyttöliittymä” =
mm. iho, hengityselimet,
ruuansulatuselimet

Sosiaalinen

Fyysinen
Välillinen vaikutus:
tilalliset tekijät

Kaavio 16. Ympäristö vaikuttaa
ihmiseen suoraan ja välillisesti.

Mekanismi tai ”käyttöliittymä” =
tarjouma

Psyykkinen

Psyykkinen

Sosiaalinen

Useat tukijat (mm. Simon Bell, Henry Coolen, Marketta Kyttä) ovat hyödyntäneet tarjoumateoriaa tämän vuorovaikutussuhteen selittämiseen. Tarjouma
(affordance) on ihmisen ja ympäristön yhdistävä mekanismi (Affordances and
Behaviour Settings 2003). Tarjoumateorian avulla voidaan tarkastella ihmistä ja
ympäristöä samanaikaisesti, sillä se rikkoo subjekti-objekti-dikotomian (Kyttä
& Kahila 2006: 12). Tarjoumateoria ei erota ihmistä ja ympäristöä toisistaan,
sillä tarjoumat eivät ole ihmisen tai ympäristön ominaisuuksia, vaan ne sijoittuvat ihmisen ja ympäristön välimaastoon (Staffans & Väyrynen 2009: 81). Tällöin ei myöskään synny yksisuuntaista vaikutussuhdetta ihmisen ja ympäristön
välille, vaan vuorovaikutus on dynaamista (Kyttä & Kahila 2006: 11).
Tarjoumateorian esitti alun perin ekologiseen ympäristöpsykologiaan erikoistunut James Gibson kirjassaan ”The Ecological Approach to Visual Perception” vuonna 1979. Alkuperäisen määritelmän mukaan ”tarjouma on sitä mitä
ympäristö tarjoaa, välittää ja mahdollistaa ihmiselle, olipa se vaikutukseltaan
positiivista tai negatiivista” (Gibson 1979: 105). Tarjouma on niitä toimintamahdollisuuksia, joita ympäristö kullekin ihmiselle mahdollistaa (Staffans &
Väyrynen 2009: 81).
Gibson havainnollisti tarjouman käsitettä käyttämällä alustan (terrain surfface)
tarjoamaa tukea esimerkkinä. Mikäli alusta on vaakasuora (ei vino), tasainen
(ei kupera tai kovera), pinta-alaltaan riittävän laaja suhteessa ihmisen kokoon
ja materiaaliltaan riittävän kantava suhteessa ihmisen painoon, silloin alustan
tarjouma on sen antama tuki. Suoruus, tasaisuus, koko ja kantavuus ovat kaikki
alustan fyysisiä ominaisuuksia, jotka voidaan selvittää ja mitata. Mutta tason
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antama tuki on riippuvainen ihmisen ominaisuuksista. Ympäristön tarjoumat
ovat suhteessa ympäristön ja ihmisen ominaispiirteisiin. (Gibson 1979: 105)
Tarjouma kuvaa siis jonkin ympäristön ominaisuuden tai tekijän tarjoamia
toimintamahdollisuuksia. Tarjouma edellyttää aina yhteensopivuutta ympäristön ja ihmisen välillä (Person-Enviroment fit) (Staffans & Väyrynen 2009:
82; Kyttä & Kahila 2006: 13). Ympäristöllä täytyy olla joitain ominaisuuksia,
jotka ihminen havaitsee toimintaan soveltuvaksi ja ihmisellä täytyy olla joitain ominaisuuksia, jotka mahdollistavat havainnon tekemisen ja toiminnan
toteuttamisen. Tarjoumat ovat siis fyysisiä, emotionaalisia, sosiaalisia tai sosiokulttuurisia mahdollisuuksia, joita ympäristö voi yksilölle tarjota. (Staffans &
Väyrynen 2009: 81)
Ihminen tekee havaintoja ympäristöstään ja löytää sen tarjoumat omien fyysisten ominaisuuksiensa, sosiaalisten ja psyykkisten tarpeiden, aikaisempien
kokemusten sekä sen hetkisten pyrkimyksien mukaan. (Staffans & Väyrynen
2009: 82) Ihmisen havainnot määrittelevät pitkälti sen, mitä hän ympäristöltään saa. Nämä havainnot, kuten myös kokemukset ovat voimakkaan subjektiivisia. Tarjoumat avautuvat yksilöllisellä tavalla ihmisen ominaisuuksien
mukaan. Tarjoumat voivat esimerkiksi olla hyvin erilaisia lapselle, nuorelle,
aikuiselle, vanhukselle tai liikuntarajoitteiselle (Bell 2013: 18) Samalla ympäristön luomat merkitykset ovat paitsi aiempiin kokemuksiin, myös kulttuuriin
sidonnaisia (Affordances and Behaviour... 2013).
Elinympäristö on näyttämö ihmisen toiminnalle, mutta elinympäristö ei pakota tai luo (generate) toimintaa (Rapoport 1977: 3). Tarjoumat voivat olla potentiaalisia (potential affordances) tai toteutuneita (actualised affordances). (Bell
2013: 18) Ihminen voi siis havaita ympäristön tarjoumat ja hyödyntää tai olla
hyödyntämättä niitä (Staffans & Väyrynen 2009: 82). Aktualisoimiseen liittyy
aina valinnan mahdollisuus. (Kyttä &Kahila 2006: 13) Coolenin mukaan ympäristössä on myös paljon elementtejä, joilla ei ole mitään tarjoumia yksilön
näkökulmasta (Affordances and Behaviour... 2013).

Kaavio 17. Sama tilallinen tekijä mahdollistaa useita tarjoumia.

Esimerkki:
Hietasaaren palstaviljelyalueen tajroumia ovat kasvien
kasteleminen, kitkeminen,
omiin ajatuksiin uppoutuminen tai kuulumisten vaihtaminen naapuripalstan viljelijän kanssa.
Esimerkki:
Hietasaaren virkistysalueella ei välttämättä ole mitään
tarjoumia jollekin yksilölle,
vaikka toisille alue tarjoaisi monia mahdollisuuksia.
Palstaviljelyä harrastaa jokin joukko ihmistä. Kaikki
oululaiset eivät kuitenkaan
näe palstaviljelyä heille soveltuvaksi alueen tarjoumaksi.
Toisaalta vaikkapa liikuntarajoitteisille kasvien kasvattaminen palstalla voisi olla
mahdotonta tai vähintään
vaikeampaa kuin muille.
Joku saattaa myös nähdä
palstaviljelyn potentiaalisena
tarjoumana, mutta ei aktualisoi sitä. Tällöin palstaviljelyn tuottamat terveysvaikutukset jäävät toteutumatta.
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3.2.

Tarjouma – ympäristön merkitys ja arvo ihmiselle

Tilalliset tekijät vaikuttavat ihmisiin tarjoumien kautta. Mikäli ympäristö ei
tarjoa ihmiselle mitään toimintamahdollisuutta, sillä ei ole vaikutusta ihmiseen, eikä näin ollen myöskään merkitystä tai arvoa. (Affordances and Behaviour... 2013.)
Gibson esittää, että ympäristölle voidaan antaa monia erilaisia määreitä ja kuvauksia, mutta ympäristöä arvotetaan nimenomaan tarjoumien avulla. Ihminen ei kiinnitä huomiota, eikä myöskään erityisemmin havaitse, ympäristön
fyysisiä piirteitä. Sen sijaan tämä löytää ympäristöstä erilaisia toimintamahdollisuuksia. (Affordances and Behaviour... 2013.) Tästä näkökulmasta katsottuna
ympäristöä ei tulisi tarkastella tai liioin suunnitella sen esteettisiin, fyysisiin
tai muodollisiin ominaisuuksiin painottaen. Sen sijaan huomio tulisi keskittää
ympäristön tuottamiin tarjoumiin. (Bell 2013: 18) Esimerkkinä voi käyttää siltaa. Ihmisen kannalta keskeistä ei ole se, mitä fyysisiä ominaisuuksia sillalla on.
Sen sijaan ihmistä kiinnostaa voiko vesistön ylittää sillan avulla.
Edellä esitetty näkemys voidaan myös kyseenalaistaa. Kimmo Lapintie on
tuonut esille artikkelissaan ”Intohimon hämärä kohde. Mitä asukas haluaa?”,
että tarjoumateoria ei sovellu kaiken ympäristön ”arvottamiseen”. Kaupunkisuunnittelun tarkoituksiin tarjouma usein soveltuu hyvin, sillä yhdyskuntien
ominaisuuksia tarkastellaan pitkälti juuri toiminnallisuuden näkökulmasta.
Sen sijaan tarjoumateoria ei hänen mukaansa sovi kulttuurisesti kompleksisten
ympäristöjen kuten arkkitehtuurin ja kulttuurimaiseman tutkimiseen. (Lapintie 2010: 48) Näiden arvo ei ole sidottu yksistään toiminnallisuuteen.
Toisaalta jos tarjouman käsite ymmärretään laajasti, ongelmalta vältytään ainakin osittain. Georg Simmel tuo esille esseessä ”Bridge and Door”, että sillalla
voi myös esteettistä ja symbolista arvoa (Simmel 1994: 66-67). Tässä tapauksessa tarjouma ei ole vain konkreettinen, ulospäin näkyvä toiminto, kuten veden ylittäminen. Sen sijaan se voi olla mielen sisäinen, toisille näkymätön ja
vaikeasti selitettävä prosessi. Silta voi Simmelin esimerkin mukaisesti tuottaa
arvoa silkalla olemassaolollaan, sillä pelkkä tieto veden ylittämisen mahdollisuudesta saattaa herättää mielihyvää. Toisaalta myös esteettisen kokemuksen
on havaittu tuottavan positiivisia terveysvaikutuksia (Tourula & Rautio 2014:
30). Tässä työssä tarjouma käsitetään laajasti. Se kattaa ulospäin näkyvien toimintamahdollisuuksien lisäksi myös vaikeasti havaittavia tarjoumia, kuten
mahdollisuudet psykologisiin prosesseihin.

Kuva 28. Hietasaaren vesinäkymä sillalta.
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3.3.

Tarjoumateoria suunnittelussa

Amos Rapoportin mukaan ihminen antaa ympäristölle merkityksiä, mutta ympäristö myös kommunikoi merkityksiä ihmiselle. Esimerkkejä on kaikkialla.
Aita viestii yksityisyydestä, esteestä tai rajoitteesta. Avoin ovi kutsuu astumaan
sisään. Ympäristön tarjoumat eivät tästä näkökulmasta ainoastaan luo toimintamahdollisuuksia, vaan ne voivat myös rohkaista tai johdattaa ihmistä toimimaan jollain toivotulla tavalla. Tämän oivaltaminen on johtanut tarjoumateorian hyödyntämiseen suunnittelussa. (Affordances and Behaviour... 2013.)
Teollisessa muotoilussa tarjoumateoriaa on hyödynnetty, kun tuotteen on haluttu muotoilullaan ja toiminnollisuudellaan ohjaavan ihmistä käyttämään sitä
jollain tarkkaan määritellyllä tavalla. Coolenin mukaan tikapuut ja hiustenkuivaaja ovat esimerkkejä tuotteista, jossa tällainen tarjoumalähtöinen suunnitteluprosessi on ollut käyttökelpoinen. (Affordances and Behaviour... 2013)
Teoriaa on myös hyödynnetty insinööritieteissä vaikkapa digitaalisten tuotteiden suunnittelussa (Maier & Fadel 2009: 393).
Jo James Gibsonin havaitsi, että tarjoumateoria soveltuu suunnitteluteoriaksi.
Myös Clemsonin yliopiston tutkijat Jonathan Mayer ja Georges Fadel ovat kehittäneet arkkitehtuurisuunnitteluun soveltuvaa tarjoumalähtöistä suunnitteluprosessia. (Maier & Fadel 2009: 393.) Edellisessä luvussa esitetyistä käsitteellisistä haasteista huolimatta tarjouma voi parhaimmillaan antaa sille vahvan
pohjan.
Tarjoumalähtöinen suunnittelu mahdollistaa kolme erilaista prosessia. Tarjoumien avulla voidaan selvittää, mitä tarjoumia ympäristössä on, mitä tarjoumia
suunnittelija voi ympäristöön luoda ja mitä tarjoumia käyttäjä ympäristöön haluaa. Tarjoumateoriaa hyödyntämällä voidaan selvittää ja analysoida suunnittelukohteen nykytila, tutkia kehittämispotentiaalia sekä huomioida käyttäjän
kokemukset ja osallisuus suunnitteluprosessissa. (Maier & Fadel 2009: 406.)
Maier ja Fadel esittävät myös, että tarjouma-käsitettä voidaan soveltaa arkkitehtuurin teoriaan, suunnitteluun ja käytäntöön:
1. Teoria: Tarjoumateoria on viitekehys, jonka avulla voidaan tarkastella ympäristön muodon (form), käyttötarkoituksen (function) ja merkityksen (meaning) suhdetta ihmiseen ja aikaan (Maier & Fadel 2009: 394). Esimerkiksi
voidaan tarkastella ympäristön tilallisen tekijän merkitystä terveyden edistämisessä.
2. Suunnittelu: Tarjoumateorian soveltaminen nopeuttaa ja helpottaa suunnitteluprosessia, koska se luo jaetun teoreettisen pohjan ja yhteisen kielen eri toimijoiden välille (Maier & Fadel 2009: 394). Eri alojen suunnittelijat, päättäjät
ja muut osalliset voivat näin puhua yhteisestä päämäärästä epäoleellisten yksityiskohtien sijaan. Coolenin mukaan perinteisesti osallistavassa suunnittelussa
kysytään, mitä ihmiset haluavat ympäristöönsä tai mitä he toivovat ympäristössään olevan. Tarjoumalähtöisessä suunnittelussa kysytään mitä ihminen haluaa
tehdä ympäristössä ja mihin hän haluaa ympäristöään käyttää? (Affordances
and Behaviour... 2013.) Näkökulma on hyvin toimintalähtöinen ja kokemuksellinen (Jonietz & Timpf 2015: 266). Se helpottaa onnistuneiden suunnitteluratkaisuiden tekemistä. Terveyttä edistävässä suunnittelussa käyttäjälähtöisyys
on keskeinen teema, sillä on tarkoituksenmukaista luoda sellaisia tarjoumia,
joita ihmiset todella hyödyntävät. Suunnittelussa siis pyritään lisäämään ihmisen ja ympäristön yhteensopivuutta (Kaplan 1983: 311).
Rapoportin mukaan mahdollistamisen ohella ihmisen toimintaa voidaan rajoittaa, mutta ei täysin estää ympäristötekijöiden avulla. Rajoittaminen näyttää silti olevan helpompaa kuin toivottuun toimintaan ohjaaminen (Rapoport
1977: 3). Tämä havainto saattaa osaltaan selittää, miksi ympäristöterveydessä
on keskitytty haittojen hallitsemiseen ja rajoittamiseen terveyden edistämisen
sijaan.
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Kaavio 18. Korotettu viljelylaatikko on esimerkki terveyttä
edistävästä tilallisesta tekijästä.

Esimerkki:
Hietasaaren
palstaviljelyalueelle voidaan suunnitella
polkuja, jotka mahdollistavat
palstaviljelyn liikuntarajoitteisille. Tukevat, päällystetyt
polut viestivät mahdollisuudesta liikkua alueella. Korotetut viljelylaatikot mahdollistavat viljelytoiminnan
istuma-asennosta.

3. Käytäntö: Tarjoumateoriaa voidaan hyödyntää arviointityökaluna, kun selvitetään, miten suunnitelman tavoitteet ja lähtökohdat toteutuvat käytännössä.
Teorian avulla voidaan kerätä tietoa jatkoa varten, suunnitteluvirheiden välttämiseksi. (Maier & Fadel 2009: 394.) Esimerkkisi tarjoumaa voidaan käyttää terveysvaikutusten arvioinnissa hyväksi. Sen avulla voidaan tehdä jälkiarviointia
(post-operative assessment) siitä, käytetäänkö tilallista tekijää siinä tarkoituksessa kuin suunnittelija on tarkoittanut.
Tarjoumateoria voi siis olla hyödyllinen terveyttä edistävien ympäristöjen
suunnittelussa ja arvioinnissa. Tiedetään, että ihminen antaa ympäristölle merkityksiä, mutta ympäristö myös viestii toimintamahdollisuuksistaan ihmiselle.
(Affordances and Behaviour... 2013) Elinympäristön on suunnittelijalle viestinnän väline, jonka avulla tämä pyrkii mahdollistamaan terveellisten elintapojen
ja valintojen tekemisen potentiaalisia tarjoumia luomalla. Toisaalta myös terveysvaikutusten arviointia voidaan tehdä tilallisen ympäristön toimintamahdollisuuksia tarkastelemalla.

3.4.

Tarjoumakartta : Oulun Hietasaaren hyvinvointitekijät

Tarjouma antaa yhteisen kielen eri osapuolten välille ja viestii tilallisen elinympäristön syvemmistä merkityksistä. Asukaat voivat kommunikoida tarjoumien
avulla omista kokemuksistaan ja ympäristössä havaitsemistaan toimintamahdollisuuksista. Tarjouma-analyysin avulla suunnittelijalle syntyy kuva siitä,
kuinka tilallista ympäristöä käytetään. Tämän tiedon avulla puolestaan voidaan
arvioida, miten tilallinen elinympäristö vaikuttaa ihmiseen. Esimerkiksi penkki voidaan suunnitella istumista varten. Sitä saatetaan myös hyödyntää muihin
käyttötarkoituksiin, kuten skeittaamiseen tai parkour-harrastukseen. Penkki
tilallisena tekijä saattaa mahdollistaa monia liikunnallisia toimintoja, mutta
ilman käyttäjien kokemuksellista tietoa, suunnittelija ei koskaan tietäisi niistä.
Marketta Kytän ja Maarit Kahilan mukaan ”asukkaiden kokemusten kiinnittäminen fyysiseen ympäristöön ja analysointi suhteessa tiettyihin suunnitteluratkaisuihin ja yhdyskunnan rakenteellisiin ominaisuuksiin vaatii menetelmiä, jotka mahdollistavat kokemusten liittämisen paikkoihin.” (Kyttä & Kahila
2006: 10) Tähän tarkoitukseen on kehitetty tarjoumakartta. Sen avulla tarjouma sidotaan visuaalisen esitystavan avulla tilalliseen kontekstiin. (Maier & Fadel 2009: 396)
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Tarjoumakartta voidaan muodostaa erilaisien menetelmien avulla. Marketta
Kyttä on kehittänyt PehmoGis-menetelmän, jossa ihmiset voivat itse merkitä
tarjoumia kartalle paikkatietosovelluksessa (Kyttä & Kahila 2006: 144). Simon
Bell on puolestaan hyödyntänyt myös havainnointia menetelmänä (Bell 2013:
19).
Seuravan esimerkin tavoitteena on havainnollistaa tarjoumateorian soveltamista hyvinvointitekijöiden analysoimiseen. Tarjouma-analyysi perustuu
omiin havaintoihini sekä Hietasaaren sidosryhmäselvitykseen.
Kävin läpi 1500 Hietasaaren sidosryhmäkyselyyn annettua vastausta analyysiä
varten. Tavoitteenani oli poimia kaikki niissä esiintyneet tarjoumat. Korostin
vastauksista toimintaa kuvaavat verbit kuten ”melominen”, ”hiljentyminen” tai
”kyläily”. Korostin myös sanat, jotka viittasivat selvästi johonkin paikkaan kuten ”nuotiopaikka”, ”merenranta” tai ”huvila”. Näiden sanojen avulla yhdistin
tarjouman ja toiminnan toisiinsa sekä merkkisin ne symbolein kartalle.
Alueen tarjoumat voidaan jakaa karkeasti ryhmiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiivinen liikunta: melonta, lenkkeily tai leijalautailu
Luonnon tarkkailu: eläinten ja kasvien tarkkailu sekä luonnonantimien
keruu
Palstaviljely: viljeleminen ja hyötykasvien hoito
Luonnossa elpyminen: rauhoittuminen, hiljentyminen ja voimaantuminen sekä luonnon äänistä, tuoksuista ja maisemista nauttiminen
Eläinavusteinen toiminta: ratsastus ja koiran ulkoiluttaminen
Kaupunkiluonnossa eräily: kalastus ja nuotiolla istuminen
Yhdistystoiminta
Kuntoutustoiminta
Kulttuuri ja taide: valokuvaus, maalaaminen

Näiden merkintöjen avulla saadaan käsitys siitä, mitä elinympäristön laatutekijöitä ihmiset alueelta löytävät. Tarjouma-analyysissä huomio keskittyy tilallisen elinympäristön sijaan ihmisiin, kokemuksiin ja toimintamahdollisuuksiin.

Kuva 29. Kyselytutkimuksen
perusteella Hietasaaren yksi
tarjoumista on ratsastaminen.
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Oulun Hietasaaren tarjoumakartta

Aktiivinen liikunta

Lintujen bongaaminen

Revontulivalokuvaus

Esteetön liikkuminen
Retkeily
Metsäpolulla
kävely
Leikkiminen
Sauvakävely
Hiihtäminen
Jäällä käveleminen
Purjelautailu
Jääpurjelautailu
Melominen
Maastopyöräily

Istuskelu

Eläinavusteinen terapia

Veden katseleminen

Koiran ulkoiluttaminen

Makkaranpaisto

Ratsastaminen

Piknik
Nuotiolla oleilu
Telttailu
Auringossa oleilu
Metsässä samoilu
Luonnonantimien kerääminen

Luonnossa elpyminen
Muisteleminen
Pohdiskelu
Hiljaisuudesta nauttiminen
Rauhoittuminen
Elpyminen

Uiminen

Villiyrttien kerääminen

Yksin oleilu

Soutaminen

Kalastaminen

Ideointi

Maastojuoksu

Pilkkiminen

Rentoutuminen

Jousiammunta

Marjojen kerääminen

Mielipaikka

Pyöräily

Kukkien kerääminen

Juoksu

Sienien kerääminen

Luonnon tarkkailu
Linnunpönttöjen
rakentaminen
Kasvien tutkiminen
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Maalaaminen

Palstaviljely
Viljeleminen ja
hyötykasvien hoito
Kulttuuri ja taide

Maiseman tutkiminen

Taiteesta nauttiminen

Perhosten tutkiminen

Teatterista nauttiminen

Luonnon tarkkaileminen

Rakennustaiteesta
nauttiminen

Hyönteisten tutkiminen

Valokuvaus

Yhdistystoiminta
Järjestötoiminta
Kyläily
Kuntoutustoiminta
Kuntoutuminen
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3.5.

Ihminen, ympäristö ja digitaaliset laitteet

Digitaalinen ja fyysinen ympäristö ovat sulautumassa toinen toisiinsa. Ympäristö saa sensoreiden verkon ylleen, jolloin se kerää ja luovuttaa tietoa ihmisestä ja itsestään. (Claudel & Ratti 2016: 2-3.) Tulevaisuudessa ihmisen ja ympäristön suhde ei aina ole enää vain kahden kauppaa. Bitit luovat kolmannen
ulottuvuuden.
Tällä hetkellä suunnittelijoilla on vain rajalliset mahdollisuudet tutkia ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Kuten tarjoumakartta esimerkkinä osoittaa,
ympäristön toimintamahdollisuuksia selvitettäessä joudutaan luottamaan ihmisten sanaan ja suunnittelijan havaintoihin. Teknologioiden avulla voidaan
ehkä tulevaisuudessa tutkia ihmisen ja ympäristön dynaamista suhdetta entistä
paremmin. Kehityssuunta on havaittavissa jo nyt, mutta se luultavasti tulee entistä näkyvämmäksi jatkossa.
Tulevaisuudessa ihmisen toiminnasta saadaan paljon tietoa, mutta myös ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön kasvavat. Tarjoumateorian näkökulmasta ihmisen ja ympäristön välinen suhde on aina possibilistinen ja
suunnittelija voi toimillaan mahdollistaa hyvinvoinnin edistämisen elinympäristössä. Jos ihminen kuitenkin tulee yhä tietoisemmaksi häneen kohdistuvista

Kuva 30. Suunnittelija on kiinnostunut ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutteisesta suhteesta.

Kuva 31. Ihmiset kuvaavat
näkemäänsä. Voisivatko erilaiset digitaaliset laitteet auttaa
suunnittelijoita ymmärtämään
paitsi ihmistä ja ympäristöä,
myös niiden välille muodostuvia tarjoumia?
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Data

Kaavio 19. Dataa saadaan ihmisistä, ympäristöstä ja niiden
välisitä tarjoumista.
Kuva 32. Helsingin Sanomat
haastatteli Pekko Vehviläistä
Nuuksion kansallispuistossa
elokuussa 2015. Keskimatkalla
Tarjouma
retkeen on kulunut 34 minuuttia ja 53,1 sekuntia, keskisyke
vaikutuksista, se voi vahvistaa tämän roolia ympäristöterveyden vaikuttajana.
on 99 lyöntiä minuutissa, kuljettu keskinopeus on 3,9 km
Ihminen pystyy jossain määrin säätelemään omaa ympäristösuhdettaan situnnissa. Verenpaine on lasten, että elinympäristö tukee juuri hänen tarpeitaan. Usein ihminen tunniskenut 137/99:stä 126/98:aan.
taa vaistonvaraisesti ne paikat joissa hänen on hyvä olla. On myös tilanteita,
Vehviläinen mittaa lisäksi
joissa emme huomaan ympäristömme vaikutuksia. Tällöin teknologia voi
stressitasoa, joka laskee 3
auttaa ihmistä ymmärtämään niistä enemmän. Esimerkiksi Copenhagen
prosenttiyksikköä
nuotiota
Wheel- laitteen kanssa yhdessä toimiva mobiilisovellus (”Healthy Fyysinen
route plan- Psyykkinen
tuijottaessa.
Päähineeseen
ning application”) auttaa ihmistä valitsemaan hyvinvointinäkökulmasta juuri
kiinnitetty kamera tallentaa
Suora vaikutus:
heille
sopivimman
pyöräilyreitin
(The
Copenhagen
Wheel
2009).
Sovellus
siis
näköhavaintoja, joita voidaan
mm. ilmansaasteet,
viestii tälle terveyttä edistävistä
tarjoumista.
Tällöin
pienhiukkaset,
Mekanismi
tai ”käyttöliittymä”
= ympäristön merkityksistä
verrata muihin tuloksiin. (TerSosiaalinen
bakteerit
ja virukset
ei kommunikoida
enää vain
ympäristön avulla, vaan käytössä on
laaja
mm.tilallisen
iho, hengityselimet,
veystutkijan digimittarittaukruuansulatuselimet
repertuaari erilaisia työkaluja.
set...1.8.2015)
Ihminen

Ympäristö

Fyysinen
Välillinen vaikutus:
tilalliset tekijät

Mekanismi tai ”käyttöliittymä” =
tarjouma

Psyykkinen

Sosiaalinen
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4.

Tarjoumateorian hyödyntäminen elinympäristön terveyttä
edistäviä tilallisia tekijöitä analysoivassa mallissa

68
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4.1.

Analyysimalli
No whole creation is more than the sum of its parts. To understand the whole, all you have to do is understand the parts.
(Taylor 2000: 29.)

Tässä luvussa esittelen teoreettisen mallin (Kaavio 20.), joka osoittaa kuinka
tilallisen ympäristön terveyttä edistävät vaikutukset syntyvät ja mikä rooli
suunnittelijalla on vaikutusten mahdollistajana. Työn ensimmäisessä luvussa
käsiteltiin Amos Rapoportin kolmea ihmisen ja ympäristön vuorovaikutteista suhdetta kuvaavaa kysymystä. Näiden kysymysten pohjalta syntyivät työn
kolme premissiä (Kaavio 10.), jotka esittelin luvussa. 1.2. Ensinnäkin oletan,
että ympäristön tilalliset tekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin
(Dannenberg et al. 2003: 1500). Toiseksi oletan, että tilallisen elinympäristön
terveyttä edistäviä vaikutuksia voidaan tarkastella tarjoumateorian (Gibson
1977) avulla (Bell 2013: 18). Oletan myös, että suunnittelija voi vaikuttaa terveyden edistämiseen muokkaamalla elinympäristön tilallisia tekijöitä (WHO
2011: 2). Suunnittelijalla ei kuitenkaan ole determinististä päätäntävaltaa terveysvaikutuksiin nähden, sillä ympäristön terveyttä edistävät tilalliset tekijät
käsitetään vain ihmisille tarjoutuvina toimintamahdollisuuksina eli potentiaalisina tarjoumina (Kyttä & Kahila 2006: 41).
Olen muodostanut elinympäristön terveyttä edistäviä tekijöitä analysoivan
mallin edellä esittämieni premissien ja luvussa kolme esittämäni teorian pohjalta. (Kaavio 20.) Malli kuvaa, missä suhteessa ympäristö, ihminen ja suunnittelija ovat toinen toistensa kanssa terveyden edistämistä koskevissa kysymyksissä. Mallin kohdat 1-5 osoittavat, kuinka tilallisen ympäristön terveyttä
edistävät vaikutukset syntyvät ja kohdat 6-8 kuvaavat, mikä rooli suunnittelijalla on terveyttä edistävien vaikutusten mahdollistajana. Havainnollistan mallia
Hietasaaren suunnittelukohteesta poimitun esimerkin avulla. Tässä esimerkissä ympäristön tilallinen tekijä on puusto, sillä niiden ja metsien terveyttä
edistävistä vaikutuksista on verrattain paljon epidemiologista tutkimustietoa.
3

Kuva 33. (Viereinen sivu) Analyysimallin avulla tarkastellaan
vaikuttaako puusto ihmisen
terveyteen ja kuinka suunnittelija voi edesauttaa vaikutusten syntymistä.
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Kaavio 20. Ympäristön terveyttä edistäviä tilallisia tekijöitä
analysoiva malli.

4

8

DE
N

M
UO
KK

TO
N

1/9

EN

VA
IKU
TU
ST

TIO
AK
RE
AI

PO
TE
NT
IA
AL
IN

2

MA
OU
RJ
A
T

IHMINEN
TOIMIJANA:
AKTUALISOITU
TARJOUMA

AA
MIN
EN

SUUNNITTELIJA
TOIMIJANA:
POTENTIAALISTEN
TARJOUMIEN
SUUNNITTELU

7

IS
NE
AI
TÖ
T
Y
NÄ

6

5

1. Ympäristön tilallinen tekijä
Ensimmäinen kysymys on, mitä terveyttä edistäviä vaikutuksia tilallisella tekijällä on? On huomioin arvoista, että tilallinen tekijä on aina suhteessa maantieteelliseen, ajalliseen, paikalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin.
Esimerkki:
Mitä terveyttä edistäviä vaikutuksia Hietasaaressa sijaitsevalla puuryhmällä on
jonkun ihmisen tai ihmisryhmän terveyteen aurinkoisella säällä, heinäkuussa,
keskipäivän aikaan?

Tekijä

Konteksti

Kaavio 21. Ympäristön tilallinen tekijä sijaitsee jossain
maantieteellisessä, ajallisessa
ja kulttuurisessa kontekstissa.
Tässä tapauksessa Hietasaaren
virkistysalueella.
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2. Potentiaalinen tarjouma
Mitä potentiaalisia toimintamahdollisuuksia tilallinen ympäristö tarjoaa jollekin ihmiselle tai ihmisryhmälle?
Esimerkki:
Usein tilallisella tekijällä on monia potentiaalisia tarjoumia. Puussa voi esimerkiksi kiipeillä tai se voi suojata auringonpaahteelta. Tässä oletetaan, että jollekin
ihmiselle tai ihmisryhmälle puuston potentiaalinen tarjouma on sen katseleminen osana maisemaa.

Kohde

Mekanismi

Tekijä

Kaavio 22. Ympäristö tarjoaa
useita potentiaalisia tarjoumia.

3. Ihminen toimijana: Aktualisoitu tarjouma
Ympäristön tilallisen tekijän terveyttä edistävä vaikutus syntyy vasta kun ihminen on toteuttanut sen tarjoaman toimintamahdollisuuden.
Esimerkki:
Terveyttä edistävä vaikutus syntyy, kun ihminen aktualisoi puun tarjouman katselemalla ja nauttimalla sen tuomasta esteettisetä kokemuksesta.

Kohde

Kaavio 23. Ihminen aktualisoi tarjoumia omien mieltymystensä ja havaitsemiensa
toimintamahdollisuuksien
mukaan. Terveyttä edistävät
vaikutukset syntyvät tarjoumien kautta.
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Mekanismi

Tekijä

4. Vaikutus tai reaktio
Mikä on terveyttä edistävän tekijän vaikutus ihmiseen?
Esimerkki:
Mitä terveyttä edistäviä vaikutuksia puun katselemisella on? Luonnossa tapahtuvat esteettiset kokemukset tuottavat elvyttäviä vaikutuksia (Tourula & Rautio
2014: 31). Puiden hienovaraiset yksityiskohdat, lehtien värit ja niiden läpi siivilöityvä auringonvalo tuottavat hyvänolontunteita (O’Brien 2005: 321). Metsämaiseman katseleminen vaikuttaa myös sykkeeseen ja verenpaineeseen alentavasti. (Takayama et al. 2014: 7209) Puuston katselemisen tuottama psykologinen
vaikutus voi siis johtaa myös fysiologisiin muutoksiin.
Reaktio tai
vaikutus

Kohde

Kaavio 24. Tarjouman aktualisoiminen aiheuttaa erilaisia
fysiologisia, psykologisia tai
sosiaalisia reaktioita ja vaikutuksia.

5. Terveydentila (”outcome”)
Mikä on ihmisen terveydentila janalla sairauden ja terveyden välillä?
Esimerkki:
Jos puun katseleminen tuottaa tutkimusten mukaisen vaikutuksen, voidaan olettaa, että ihmisen terveydentila on kohentunut.

Terveydentila

Reaktio tai
vaikutus

Kohde
Kaavio 25. Reaktioiden ja vaikutusten ansioista terveydentila liikkuu janalla terveyden ja
sairauden välillä.
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6. Näyttöaineiston käsittely ja terveysvaikutusten arviointi
Kaikki suunnitteluratkaisut tulee perustua riittäviin selvityksiin ja parhaaseen
käsillä olevaan tietoon (Faludi & Waterhout 2006: 4). Suunnittelijan tehtävänä
on käsitellä evidenssiä ja arvioida, miten ympäristön tilallinen tekijä vaikuttaa
ihmisen terveyteen. Onko puun terveyttä edistävä vaikutus merkittävä ja jos
on, kenelle? Arvioinnin tukena käytetään vaiheista 1-5 saatua tietoa, jonka luotettavuutta ja käytettävyyttä punnitaan. Samalla määritellään ns. ”tietoaukot”.
Terveysvaikutusten arvioinnin päätteeksi tehdään arvovalintoja siitä, minkälaista ympäristöä halutaan luoda.
Onko puun katseleminen sellainen tarjouma, johon ihmistä halutaan kannustaa? Halutaanko tarjoumaa vaalia (protect), edistää (promote) vai kehittää
(develop) (Rönkkö 2014: 142). Halutaanko puun katselemisen mahdollisuutta
vaalia ja säilyttää paikka sellaisenaan? Vai pitäisikö tarjouman luomaa mahdollisuutta edistää suunnittelemalla jotain, joka rohkaisee maiseman katselemiseen? Vai pitäisikö puun katselemisen mahdollisuuksia kehittää laajemmin
istuttamalla lisää puita ja korostaa niitä erityisesti tällä paikalla?
Esimerkki:
Evidenssin perusteella vaikuttaa siltä, että puun katselemisella on terveyttä edistäviä vaikutuksia erityisesti psyykeen. Myös fysiologiset vaikutukset, kuten verenpaineen aleneminen, ovat merkittäviä terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Nämä
ovat juuri niitä vaikutuksia, joita Hietasaaren virkistysympäristöstä haetaan.
Puustoa tällä paikalla tulisi vähintäänkin vaalia tai sen käyttöä tulisi edistää.

Kaavio 26. Suunnittelija tekee
vaikutusten arviointia ja pohtii
tulisiko tarjoumaa vaali, edistää vai kehittää.
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7. Suunnittelija toimijana: Potentiaalisten tarjoumien suunnittelu
Suunnittelija ideoi mahdollisia ratkaisuja, joiden avulla päästään asetettuihin
tavoitteisiin.
Esimerkki:
Koska tavoitteeksi on asetettu tarjouman edistäminen, paikalle voisi suunnitella jonkin levähdyspaikan. Suunnittelija voi pohtia minkälainen levähdyspaikka
rohkaisisi jäämään hetkeksi? Miten suunnittelulla voidaan suunnata ihmisen
katse sinne, missä elvyttävä maisema on? Kuinka paikan suunnittelulla ja muotoilulla voidaan vaikuttaa sen vetovoimaisuuteen?

Tekijä
Kaavio 27. Terveyden edistämiseen vaikutetaan tilallisia
tekijöitä ja niiden mahdollistamia potentiaalisia tarjoumia
suunnittelemalla.

Tekijä
8. Tilallisten tekijöiden muokkaaminen
Elinympäristön tilallista tekijää/paikkaa käsitellään suunnitelmien mukaisesti.
Esimerkki:
Paikalle suunnitellaan levähdyspaikka, joka suunnataan puustoista maisemaa
kohti.

Tekijä

Tekijä

Kaavio 28. Muokattu tilallinen
tekijä tai tekijöiden muodostama paikka vaikuttaa terveyteen mahdollisesti uudella
tavalla.

9. Jälkiarviointi (post-operative assessment)
Jotta jälkiarviointia voidaan tehdä, kierros aloitetaan alusta palaamalla kohtaan
yksi. Näin voidaan tarkastella, miten suunnitteluratkaisu on vaikuttanut ihmisen terveyteen.
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4.2.

Tilallisten hyvinvointitekijöiden epidemiologia

Edellä esitetyn mallin vaiheet 1-5 osoittavat, minkä mekanismin kautta tilallisen ympäristön terveyttä edistävät vaikutukset syntyvät. Ympäristön tilallisilla
tekijöillä on joukko potentiaalisia tarjoumia, joita ihminen voi aktualisoida
omien kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti. Aktualisoinnin seurauksena syntyy jokin psyykkinen, sosiaalinen tai fysiologinen reaktio tai vaikutus, joka
puolestaan johtaa terveydentilan (”outcome”) asettumiseen johonkin kohtaan
janalla terveyden ja sairauden välillä. Malli itseasiassa kuvaa niitä terveyteen
vaikuttavia muuttujia, joita epidemiologia tutkii. Malli näin ollen mahdollistaa
tilallisten tekijöiden epidemiologisen tarkastelun. Terveysvaikutusten arvioinnissa ja tutkimuksessa tarvitaan tietoa kaikista mallin esittämistä muuttujista.
Tilallisten tekijöiden epidemiologiassa tarkastelussa kysytään (Katso samalla
kaavio 29. viereisellä sivulla):
Konteksti
Missä olosuhteissa tilallisten tekijöiden terveyttä edistävä vaikutus syntyy?
Maantieteellisestä, ajallisesta, paikallisesta ja kulttuurisesta kontekstista riippuen eri tekijöillä voi olla erilainen vaikutus terveyteen. Muuttujia voivat olla esimerkiksi vuodenaika, vuorokaudenaika, ilmasto, sää, lämpötila, paikan luonne
tai kulttuuriset käytännöt.
Esimerkki: Jos tiedetään, että puun katseleminen edistää terveyttä, vaikuttaako
se samalla tavalla kaikkina vuorokauden- tai vuodenaikoina? Entä onko tilallisen tekijän vaikutus sama eri maissa? Esimerkiksi hiljainen metsä voidaan jossakin kulttuurisissa konteksteissa kokea elvyttävänä ja rauhoittavana, toisissa taas
ahdistavana ja vieraana.
Tekijä
Mitkä tilallisen ympäristön tekijät tuottavat terveyttä edistäviä vaikutuksia?
Esimerkki: Edistääkö puu, pyörätie, vesinäkymä, viljelypalsta tai metsäpolku terveyttä?
Mekanismi
Minkä vaikutuspolun kautta ympäristön terveyttä edistävä tekijä vaikuttaa ihmisen terveyteen?
Esimerkki: Pienhiukkaset vaikuttavat ihmiseen, kun tämä hengittää saastunutta
ilmaa. Tilallinen ympäristö vaikuttaa ihmiseen, kun tämä aktualisoi sen mahdollistaman tarjouman.
Kohde
Minkälaisiin ihmisiin tai kuinka suureen joukkoon vaikutus kohdistuu? Mikä
on terveyttä edistävän tekijän vaikuttavuus ja merkitys väestössä? Muuttujia
voivat olla vaikkapa ikä, sukupuoli, elintapa, ammatti, sosiaalikuokka, asuinalue tai geneettiset ominaisuudet.
Esimerkki: Vaikutus voi kohdistua koko väestöön tai marginaaliseen ryhmään.
Ympäristöterveyden muutokset vaikuttavat yleensä eniten kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, kuten vanhuksiin ja lapsiin.
Reaktio tai vaikutus
Mikä on terveyttä edistävän tekijän vaikutus ihmiseen? Mihin terveyden osaalueeseen (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) vaikutus kohdistuu?
Esimerkki: Metsäisen näkymän katsominen voidaan kokea elvyttäväksi ja rauhoittavaksi. Nämä voivat myös alentaa verenpainetta tai lievittää kehon stressireaktioita.

Kaavio 29. (Viereinen sivu) Ympäristön tilallisten tekijöiden
epidemiologia.
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Terveydentila (”outcome”)
Mikä on yksilön tai väestön terveydentila janalla sairauden ja terveyden välillä?
Esimerkki: Ihmisen koettu fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen terveydentila on
joko kohentunut tai heikentyneet.

Terveydentila

Reaktio tai
vaikutus

Kohde

Mekanismi

Tekijä

Konteksti
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Tilallisten tekijöiden terveysvaikutusten syntyminen on moniulotteinen ilmiö.
Paikat ja kulttuurit ovat erilaisia. Ilmasto- ja sääolosuhteet muuttuvat, samoin
aika. Jopa puu tilallisena tekijänä voi olla hyvin monenlainen, sillä erilaisilla lajikkeilla on erilaiset tarjoumat ja näin ollen erilainen vaikutus ihmiseen.
Jotkut esimerkiksi mahdollistavat niissä kiipeilemisen, toiset suojaavat tehokkaasti tuulelta, mahdollistavat esteettisen kokemuksen ja jotkut puhdistavat
ilmansaasteita tehokkaammin kuin toiset. Myös terveysvaikutukset siirtyvät
erilaisten mekanismien kautta: toiset tarjoumien, toiset suorien fysiologisten
yhteyksien kautta. Tämän lisäksi kaikki ihmiset ovat erilaisia, vaikka heissä toki
on myös paljon lajiominaisuuksien puolesta jaettua. Tilallisen tekijän terveysvaikutuksia voi kuitenkin olla vaikea ennustaa, sillä vaikka kaikki muut muuttujat olisivat samat, eri ihmiset tai väestönryhmät saattavat silti reagoida niihin
eri tavoin. Elinympäristön tilallisten tekijöiden vaikutus terveyden edistämisen
näkökulmasta on hyvin dynaaminen prosessi, josta suunnittelijan voi olla vaikea saada otetta.

Kaavio 30. Tilallisen elinympäristön terveysvaikutuksia
voidaan ymmärtää kun se eritellään muuttujiin.

Konteksti

Tekijä

Talvinen Oulu

Lehtipuu

Kiipeileminen

Kesäinen Chicago

Havupuu

Puun katseleminen

Öinen Shanghai
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Epidemiologinen tarkastelu kuitenkin lähtee olettamuksesta, että terveyteen
vaikuttavia tekijöitä voidaan analysoida (Lyly 1997). Analyysi alkuperäisen
määritelmänsä mukaisesti tarkoittaa purkamista ja harjoittamista. Siinä jokin
ilmiö eritellään osiin kokonaisuuden ymmärtämiseksi. (Analyysi 8.9.2014.)
Terveyttä edistäviä tekijöitä analysoiva mallin (Kaavio 20.) tavoitteena on tehdä juuri näin. Siinä terveysvaikutusten syntyminen ja niihin vaikuttaminen

Lehtipuu

Mekanismi

Saasteettomampi ilma

jaetaan erillisiksi osatekijöihin. Tavoitteena on osoittaa missä suhteessa tekijät
ovat toinen toisiinsa nähden. Samalla niiden välille muodostuvat vaikutusketjut hahmottuvat: kun yhtä tekijää muutetaan, kokonaisuus muuttuu.
Suunnitteluohjeissa ja tavoiteohjelmissa terveyttä edistävästä suunnittelusta
pyritään tekemään mahdollisimman yksinkertaista. Ne ovat tietynlaisia synteesejä, jotka kätkevät sisäänsä paljon tietoa ja monimutkaisia prosesseja, mutta
eivät tee terveyden edistämisestä ilmiönä varsinaisesti ymmärrettävää. Epidemiologinen lähestymistapa hyväksyy, että terveyden edistäminen on moniulotteinen kokonaisuus, mutta se voidaan silti ymmärtää analyysin kautta. Kun
terveyden edistäminen pilkotaan muuttujiin, siitä tulee helpommin hallittava.
Tämä taas helpottaa luovaa ongelmanratkaisua, sillä suunnittelija voi soveltaa
sen mahdollistamaa ajattelutapaa erilaisissa suunnittelukonteksteissa.
Terveysvaikutusten arvioinnissa epidemiologisen ajattelutavan on itseasiassa
melko ilmeinen. TVA:ssa ainakin jossain määrin arvioidaan kaikkia kuutta alla
olevassa kaaviossa esitettyä muuttujaa. ”Kyllä” tai ”ei” vastauksia vaativien taulukkojen sijaan tulisi kuitenkin kehittää dynaamisempia arviointimenetelmiä.
Toisaalta suunnitteluohjeiden ja tavoitteen asettelun tulisi ilmentää sitä kuinka
rikas kenttä terveyden edistäminen voikaan olla. Se ei suinkaan rajoitu standardeihin ja listattuihin ratkaisuvaihtoehtoihin, vaan terveyden edistäminen
voidaan liittää moniin teemoihin.
Kohde

Lapsi

Reaktio tai
vaikutus

Terveydentila

Psykologisia, fysiologisia ja
sosiaalisia vaikutksia

Nainen

Psykologisia ja fysiologisia
vaikutksia

Mies

Fysiologisia vaikutksia
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5.

Spatiaalinen epidemiologia ja digitalisaatio yhdyskuntasuunnittelijan uudenlaisena työkaluna
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5.1. Spatiaalisen epidemiologian avulla datasta informaatiota
Luvussa 4. esitetty malli (Kaavio 20.) on täysin teoreettinen. Muuttujien välisiä
suhteita ei voida välttämättä selvittää kovin täsmällisesti. Tässä luvussa kuitenkin hahmottelen, miten kaikki yllä mainittu data voitaisiin kerätä ja esittää
suunnittelijan näkökulmasta mahdollisimman informatiivisessa ja hyödyllisessä muodossa. Esittelen myös esimerkkejä tapauksista, jossa näin on jossain
määrin onnistuttu tekemään.
Luvussa 4. todetaan, että tilallinen elinympäristön vaikutuksia ihmiseen voidaan tarkastella epidemiologisesti, jos tiedetään 1. tilallinen tekijä, 2. konteksti
(muuttujina esim. aika, paikka ja olosuhteet) 3. vaikutuksen kohde (muuttujina
esim. ikä, sukupuoli tai asuinpaikka) 4. mekanismi jonka seurauksena vaikutus
syntyy, 5. reaktio tai vaikutus jonka toiminta aiheuttaa sekä 6. terveydentilan
johon vaikutus johtaa.
Suunnittelijan täytyy paitsi hahmottaa näiden muuttujien väliset suhteet, myös
saada tietoa niistä. Muuttujien välisiä suhteita voidaan ymmärtää, jos datatasoja tarkastellaan toinen toistensa suhteen. Silloin niiden informaatioarvo
kasvaa ja tulkintojen tekemisestä tulee mahdollista. Tämä liittyy keskeisesti ns.
suunnittelun pullonkaulan ratkaisemiseen. (Kaavio 3.) Anja Staffansin mukaan
”kaupunkisuunnittelun tiedonrakennus konkretisoituu asiakirjoissa, jotka esitetään karttoina, tieto kiinnitetään paikkaan (Staffans 2004: 270).” Tämä on
totta myös tilallisen elinympäristön terveysvaikutusten ymmärtämisessä ja se
voidaan saavuttaa spatiaalisen epidemiologian avulla, jos dataa kaikista kuudesta muuttujasta esitetään kartalla samanaikaisesti. (Kaavio 31.)

5.2.

Massadatan visualisointi ja urban dashboardit

Dataa kustakin muuttujasta saadaan monista eri lähteistä, kuten luvussa 2.7.
käy ilmi. Tätä massadataa voidaan visualisoida erilaisten digitaalisten käyttöliittymien avulla. Urban dashboard- seurantajärjestelmät ovat tästä esimerkki. Urban dashboard on työkalu, joka kerää, yhdistelee ja järjestää datatasoja
informatiivisiksi visualisoinneiksi (Kitchin 2014: 11). Suunnittelijat hyödyntävät niitä ympäristön toiminnan ja ominaisuuksien seurantaan, ymmärryksen lisäämiseksi (Kitchin 2014: 6-7). Urban dashboardeista on tullut tärkeitä
evidenssin lähteitä sekä demokraattisen (Van Assche, Block, & Reynaert 2010:
341) ja avoimen päätöksenteon symboleja. Ne ovat myös kaupunkilaisten ja
päättäjien välisen kommunikaation työkaluja. (Kitchin 2014: 9.)
Urban dashboardeissa voidaan visualisoida yksittäisiä indikaattoreita. Kaupungit ovat kuitenkin moniulotteisia järjestelmiä, eikä yksittäisten datasarjojen avulla voida tehdä päätelmiä vaikkapa alueen luonteesta. (Kitchin 2014: 8.)
Myöskään epidemiologinen tarkastelu ei yhden datatason avulla ole mahdollista. Niinpä indikaattoreita yhdistellään asioiden välisten suhteiden ja moniulotteisuuden ymmärtämiseksi (Kitchin 2014: 8). Dashboardit esittävät myös
reaaliaikaista dataa, jossa kaupunkien dynaaminen luonne tulee paremmin
esille. Näin voidaan havainnollistaa esimerkiksi liikenne- tai ihmisvirtoja (Kitchin 2014: 11).
Visualisointeja, kuten kuvaajia, diagrammeja ja karttoja on kauan käytetty informaation välittämiseen ja kiteyttämiseen (Kitchin 2014: 10). Kaupungeista
saatavan tiedon visualisoinnista on kuitenkin nyt tullut eräänlainen trendi,
josta ovat kiinnostuneet kaupunkiorganisaatioiden lisäksi mm. yritykset, tutkimuslaitokset ja taiteen tekijät.
Urban dashboardien kaltaisten järjestelmien tavoitteena on toimia kognitiivisina työkaluina, joiden avulla voidaan käsitellä ja omaksua suuria tietomääriä
mahdollisimman nopeasti (Brath & Peters 2004: 1). Informaation tulkitsija, olipa hän päättäjä, suunnittelija tai asukas, ei tarvitse olla tiedon käsittelyn asiantuntija, voidakseen analysoida sen merkityksiä (Kitchin 2014: 7). Ajatuksena
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Terveydentila

Reaktio tai
vaikutus

Kohde

Mekanismi

Tekijä

Konteksti

Kuva 31. Tilallisten tekijöiden
spatiaalinen epidemiologia.
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on, että havainnollisesti esitetty data voidaan ymmärtää ”yhdellä vilkaisulla”
(Kitchin 2014: 11), vaikka kaupunkiympäristöt ovat niin moniulotteisia kokonaisuuksia, että informaation syvällinen analyysi voi olla todella haastavaa.
Toisaalta urban dashboardit mahdollistavat myös yksityiskohtaisen tarkastelun
ja analyysin tekemisen (Dubriwny & Rivards 2004: 2) Niistä on tullut aiempaa
interaktiivisempia (Kitchin 2014: 11), jotta käyttäjät voivat valikoina ja suodattaa tietoa, vaihdella näkymiä ja tarkastelutarkkuutta sen sijaan, että näkymä
olisi staattinen (Kitchin 2014: 11).
Urban dashboardit ovat jossain määrin jo tänä päivänä suunnittelussa käytettyjä työkaluja. 1990-luvulta lähtien kaupunkiorganisaatiot ovat yhä enenevissä
määrin mitanneet ja monitoroineet kaupunkien toimintaa. Sen tavoitteena on
mm. ollut palvelutarjonnan, elämänlaadun ja hyvinvoinnin tason seuraaminen
väestötasolla. (Kitchin 2014: 6) Myös kaavoittajat käyttävät digitaalista paikkatietoa päivittäin (Kyttä & Kahila 2006: 9).
Esimerkiksi Belgiassa Flandersin alueella useat kaupungit ovat hyödyntäneet
seurannassa 200 eri indikaattorista kerättyä dataa City Monitor for Sustainable
Urban Development- hankkeessa yli 20 vuoden ajan (Van Assche et al. 2010:
349). Myös Rio de Janeirossa visualisoidaan reaaliaikaista dataa ainakin 30 eri
lähteestä. Näitä ovat mm. liikenne, hätäpalvelut, säätiedot sekä teleoperaattoreilta ja julkisista palveluista kerätty tieto. Rio de Janeiron esimerkki tosin ”kojelaudan” sijaan muistuttaa eräänlaista kaupungin kontrollikeskusta (Kitchin
2014: 12). Sittemmin informaatioita on haluttu jakaa myös kaupunkiorganisaatioiden ulkopuolelle (Kitchin 2014: 6). Web-pohjaisia urban dashboardeja
on myös useilla eurooppalaisilla kaupungeilla, kuten Lontoolla, Dublinilla ja
Amsterdamilla.
Kuva 34. Rio de Janeiron seurantajärjestelmä on kuin komentokeskus.
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WHO:n mukaan kaupunkien pitkäaikainen seuranta ja monitorointi on tärkeää terveysvaikutusten ymmärtämisen kannalta (WHO 2011: 5) Tämä johtuu
siitä, että harva kaupunki on onnistuneesti dokumentoinut terveyden edistä-

misen toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta (WHO 2011: 2) Viime vuosien
aikana erilaisten muuttujien monitoroinnista on tullut entistä helpompaa, kun
datainformaation lähteenä on alettu käyttää massadataa (Kitchin 2014: 7).
Nämä voisivat pitää sisällään myös terveyteen liittyviä muuttujia.
Newcastlen yliopiston professorin Simin Davoudin mukaan tieto on suunnittelijalle merkityksetöntä, jos sitä ei voida ymmärtää tai se ei sovi tämän maailmankuvaan (Davoudi 2006: 21). Urban dashboardin tavoitteena on tehdä silta
tiedon ja suunnittelukäytäntöjen välille. Ihanteellisimmillaan kaupungeista kerättävät tieto voitaisiin liittää luonnolliseksi osaksi suunnittelutyötä.
Epidemiologinen data tulisi esittää olemassa olevien suunnittelutyökalujen
kanssa yhteensopivassa muodoissa. Suunnitelmat laaditaan ja esitetään karttoja sekä kolmiulotteisia malleja hyödyntäen näin ollen myös terveystieto tulisi voida ladata tai liittää suunnitteluohjelmiin taustakartoiksi. Näin esitettynä
suunnittelijat voisivat ehkä tehdä ns. ”luovan loikan”, eli muodostaa datasta tulkittavaa informaatiota ja integroida se osaksi suunnittelua. Tavoitteena ei ole
tehdä byrokraattista ja kankeaa järjestelmää, vaan työkalu joka olisi helposti
lähestyttävä, ketterä ja intuitiivinen.
Työkalu voisi myös mahdollistaa terveysvaikutusten jälkiarvioinnin, jos terveystietoa tallennettaisiin järjestelmään kumuloituvasti. Tällöin muutoksia
voidaan tutkia suhteessa aikaan. Työkalun avulla voitaisiin ehkä myös löytää
alueellisia terveyseroja. Toisaalta työkalun voisi olla käyttökelpoinen myös
asukkaan kannalta. He voivat hyödyntää ympäristöterveyteen liittyvää dataa
omassa arjessaan oivallusten, oppimisen ja toiminnan muuttamiseksi (Poikkola et al. 2015: 48).
Seuraavaksi esittelen esimerkkejä erilaisista karttapohjaisista datainformaation
visualisoinneista. Jokaisen esimerkin kohdalla on merkitty mitä epidemiologisia muuttujia kuvassa on havainnollistettu.

Kuva 35. Amsterdamin City
Dashboard on kaupunkilaisten käytettävissä.
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Dataa käyttäjältä:
sijainti, aika
tarjouma

”Stadtbilder” on Moritz Stefanerin vuonna 2013 aloittama projekti, jossa kartoitetaan kaupungin ”hotspotteja”, eli suosituimpia paikkoja Yelpistä ja Forquaresta kerätyn massadatan avulla (Stadtbilder - mapping the digital...15.5.2013).

Sovellus Hietasaaressa:
Vastaavan datan avulla voitaisiin paikantaa mitä Hietasaaren terveyttä edistäviä
tarjoumia todella hyödynnetään. Mitä tarjoumia aktualisoidaan?

Kuva 36. Berlinin ”hotspotit”
kartalla.

Dataa käyttäjältä:
sijainti
tekijä
tarjouma
käyttäjä
kokemus, emootio
Kuva 37. New Yorkin hiljaiset
paikat kartalla.
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New York Times- lehden nettisivuilla on kartta, jonne asukkaat voivat merkitä
hiljaisia paikkoja. Käyttäjät kuvailevat valitsemansa paikan tunnelmaa, luonnetta ja äänimaisemaa lyhyessä tekstissä. Tunnelma välittyy lyhyen videon välityksellä. Eräs käyttäjä kuvaa valitsemaansa kohdetta sanoin:
I love to ride my bike along the greenway and sop to watch the volley ball games
by the water. It transports me to another place and time. (Finding the Quiet City
2016.)
Sovellus Hietasaaressa:
Vastaavan kaltainen tarjoumakartta voisi olla myös Hietasaaressa. Sen avulla
saadaan tieota ns. mielipaikoista.

Columbian yliopiston Spatial Information Design Lab on vuonna 2004 perustettu Graduate School of Architecture, Planning and Preservationin tutkimuslaitos. ”Here Now: Social Media And The Psychological City”- projektissa
tutkittiin kuinka kaupungin tarjoamia toimintamahdollisuuksia voidaan tutkia sosiaalisesta mediasta saatavan datan avulla. Tutkimuksissa hyödynnettiin
mobiilisovellus Foursquaresta ja Facebookista saatava dataa. Foursquare- sovelluksesta saatu data keskittyy arkipäiväisten toimintojen kuten nukkumisen,
aamukahvin juomisen ja työnteon seuraamiseen. Sen sijaan Facebookista saadaan tietoa paikoista ja tapahtumista. Käyttäjät jakavat sovellusten avulla myös
tunnekokemuksia. Päivityksissä korostuvat erityisen voimakkaat kokemukset:
henkilökohtaiset kriisit, mutta myös suuret onnentunteet tai erityisen hienot
hetket. (Here Now: Social Media And The Psychological City 2016.)
Sovellus Hietasaaressa:
Datan avulla saadaan tietoa paitsi siitä missä tarjoumat sijaitseva, myös siitä,
minkälaisia kokemuksia ne herättävät.

Dataa käyttäjältä:
sijainti, aika
tarjouma
kokemus, emootio

Kuva 38. Foursquare ja Face-

book kirjautumisten sijainnit kartalla.
Kuva 39. Foursquare kirjau-

tumisten määrä kartalla.
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Dataa ympäristöstä:
sijainti, aika
tarjouma

ITO World hyödyntää
avointa massadataan visualisoidakseen Lontoon bussiliikennettä reaaliaikaisesti
(ITO World 2014).
Sovellus Hietasaaressa:
Datan avulla voitaisiin esimerkiksi tutkia vaikuttaako
kaavamuutos moottoriliikenteen määrään tai käytettyihin reitteihin. Missä kohdissa
liikenne on vilkkainta?

Kuva 40. Visualisointi näyttää
päivän aikana ohi ajaneiden
bussien lukumäärän. Kuvassa korostuu vilkkaasti liikennöidyt solmukohdat.

Dataa käyttäjältä:
sijainti, aika
tarjouma

Sovellus Hietasaaressa:
Useilta henkilöiltä herätty
data voisi havainnollistaa,
mitkä reitit ovat suosittuja lenkkeilyyn, kävelyyn tai
pyöräilyyn. Missä paikoissa
vietetään eniten aikaa? Painottuvatko vierailut jollekin
tietylle ajalle?

Kuva 41. Esimerkkihenkilön
liikkumisdata syyskuussa 2015
Move-o-Scopen visualisoimana.
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Älypuhelinsovellus Moves kerää käyttäjän liikkumisdataa. Kiihtyvyysanturin
avulla voidaan erottaa toisistaan pyörä, kävely, juoksu ja moottoriajoneuvolla liikutut matkat. Sovellus mittaa myös eri kohteissa vietettyä aikaa ja piirtää
datan avulla arjen tarjoumaverkoston. Liitännäissovellus Move-o-Scope visualisoi datan kartalle. Käyttäjä voi suodattaa informaatioita mm. vuorokauden ajan, viikonpäivän ja liikkumistavan mukaan. Sovelluksen avulla voidaan
seurata myös liikkumiskäyttäytymisen muutoksia pitkällä aikavälillä. (Explore
your Moves...2016.)
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Sovellus Hietasaaressa:
Hietasaaresta kerätyn datan avulla voitaisiin tulkita, minkälaisia tunteita eri
paikoissa koetaan. Vaikka emootio ei suinkaan aina ole yhteydessä paikkaan,
pitkällä aikavälillä saatetaan löytää jotain trendejä. Jokaiselle käyttäjälle rakentuu oma profiili koetuista tunteista. Sen avulla suunnittelija voisi mahdollisesti
arvioida aiheuttaako jokin paikka vaikkapa erityisen positiivisia tunteita jollekin
tietylle väestön ryhmälle.

10

Dataa käyttäjältä:
sijainti, aika
tarjouma
käyttäjä
kokemus, emootio
Kuva 42. Karttaan merkityt värit symboloivat erilaisia tunteita, joita alueella olevat ihmiset
kokevat.
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Figure 30. Daily use of “tired“ hashtag in Instagram
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Figure 31. Daily use of “happy“ hashtag in Instagram
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Figure 32. Daily use of “fun“ hashtag in Instagram
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Art is Open Source (AOS) yhteisön perustajajäsenet Oriana Persico ja Salvatore Iaconesin Myriads-hankkeessa tutkitaan, kuinka asukkaiden mielialoja
voidaan kartoittaa sosiaalisesta mediasta kerätyn datan avulla (Myriads: transgression...27.8.2015).
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Dataa käyttäjältä ja ympäristöstä:
sijainti, aika
tekijä
tarjouma
saasteet, melu

Sovellus Hietasaaressa:
Oulu on pyöräilykaupunki.
Myös täällä voitaisiin kerätä
dataa pyöriin kiinnitettävien
laitteiden avulla. Älypuhelinsovelluksen avulla henkilö
voisi esimerkiksi valita hiljaisimman, turvallisimmat
tai saasteettomimman reitin
Hietasaaren virkistysalueelle. Käyttäjät luovuttaisivat
tietoa myös teiden kunnosta.
Sen avulla voidaan kohdentaa huoltotoimenpiteet sinne
missä sitä eniten kaivataan,
kuten auraamattomilla tai
liukkailla
liikenneväylillä.
Näin voidaan vaalia arkiliikunnan mahdollisuuksia ja
virkistysalueen saavutettavuutta kustannustehokkaasti.
Kuva 44. Julkinen liikenne ja
melutaso Kööpenhaminassa.
Kuva 45. Datan eri tasoja rinnakkain.
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MIT:n yliopiston kehittämä Copenhagen wheel on oivallinen esimerkki siitä,
kuinka tavaroiden internet näkyy urbaanissa elinympäristössä. Polkupyörän
takarenkaaseen kiinnitettävä laite on liikkumista nopeuttava moottori, joka kerää samalla paikkatietoon sidottua dataa mm. ympäristön melusta, saasteista,
teiden kunnosta sekä liikenneruuhkista. Laitteen keräämän datan perusteella
pyöräilijä voi tarkastella esimerkiksi omaa liikennekäyttäytymistään ja energian kulutusta.
Arkiliikunnan sivutuotteena käyttäjä kerää ja luovuttaa dataa anonyymisti
muiden pyöräilijöiden, suunnittelijoiden, tutkijoiden ja päättäjien käyttöön.
Ajan mittaan kumuloituvaa informaatiota tarkastellaan älypuhelinsovelluksen
avulla ja informaation perusteella käyttäjä voi tehdä arkisia, terveyttä edistäviä
valintoja. (The Copenhagen Wheel 2009)

Quantified Planet on Stockholm Resilience Centrerin Shift-ryhmän hanke,
jonka tavoitteena on yhdistellä ympäristöstä ja itsemittauksesta saatavaa dataa.
Sen avulla tehdään tulkintoja ihmisten ja ympäristön toiminnasta. Informaatio on käyttäjien saatavilla web-pohjaisen sovelluksen kautta. Mattomaisina
informaatiokerrostumina visualisoitua dataa voidaan tarkastella reaaliaikaisesti toistensa kanssa rinnakkain. Alimmassa kuvassa on esitetty dataa sydämen
sykkeestä, lentoliikenteestä ja ilmansaasteista Tukholmassa. (Quantified Planet
2015.)
Sovellus Hietasaaressa:
Interaktiivinen käyttöliittymä mahdollistaisi informaation tarkastelun erilaisissa
mittakaavoissa. Paikallisen tiedon lisäksi epidemiologista dataa voidaan verrata
muihin konteksteihin. Hietasaaren informaatioita voitaisiin tutkia vaikkapa suhteessa Tukholman Djurgårdenin saaresta saatuun terveysdataan. Suunnitteluratkaisuja ei välttämättä voida kopioida sellaisinaan, mutta muualla tehdyt esimerkit voivat inspiroida kehittämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuva ratkaisuja.

Dataa käyttäjältä ja ympäristöstä:
lukuisia datan lähteitä

Kuva 46. Sovelluksessa voidaan tarkastella dataa eri mittakaavoissa.
Kuva 47. Datatasot Tukholman
kartalla.
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Dataa käyttäjältä ja ympäristöstä:
lukuisia datan lähteitä

Sovellus Hietasaaressa:
Hietasaaressa voitaisiin kerätä epidemiologista dataa ennen kaavoituksen aloittamista. Informaation perusteella
tehtäisiin terveysvaikutusten
ennakkoarviointi. Datan keruuta ja seurantaa jatketaan
muutostöiden aikana ja jälkeen. Pitkäaikaisseurannan
tuloksena voitaisiin tehdä
myös jälkiarviointia siitä,
kuinka suunnitelmat ovat
vaikuttaneet Hietasaareen
terveyttä edistävänä alueena.

Kuva 48. Prosenttiosuus nurmikon tai puiden peittämästä
maapinta-alasta
Kuva 49. Kävelyetäisyys avoimille alueille.
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New Yorking Broxissa aloitettiin vuonna 2015 ”The Haven Project”- hanke,
jonka tavoitteena on analysoida elinympäristön ja terveyden välisiä yhteyksiä
Master plan-suunnittelun yhteydessä. Elinympäristöön, terveyteen ja sosioekonomisiin tekijöihin liittyvää dataa kerätään ennen suunnittelun aloittamista sekä työn valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on tutkia elinympäristön
kehittämisen sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia. Tutkimuksen hypoteesi
on mm., että asukkaiden liikunnallista aktiivisuutta voidaan vahvistaa kehit-

tämällä yhteyksiä Randall’s Islandin virkistysalueelle. Samalla tutkitaan vaikutuksia terveydenhoitokustannuksiin. Tutkimuksen alueellisia muuttujia ovat
elinympäristön vihreys (nurmikon ja puiden määrä), saasteiden määrää, kävelyetäisyydet virkistysalueille, astmaa sairastavien määrä, ylipainoisten määrää,
liikunnallinen aktiivisuus sekä sosio-ekonomiseen asemaan liittyvät indikaattorit, kuteen köyhyysrajan alapuolella elävien lukumäärä. (NYRP - The Haven
Project 2016.)

Kuva 50. Astmaa sairastavien
osuus alueittain.

Hankkeen nettisivuilla on tietoa mm. alueen puistoista, puutarhoista ja ”kylätaloista” (”community spaces”). Sivuilla kerrotaan alueen hyvinvointia edistävistä toimintamahdollisuuksista asukkaille ja jaetaan tietoa hankkeen etenemisestä. (NYRP 2016.)

Kuva 51. Kartalle on merkitty
Pembroken yhteisöllinen viljelyalue. Asukkaat voivat löytää itselleen sopivat terveyttä
edistävät tarjoumat sovelluksen avulla.
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Oulun urban dashboard idealuonnos
Kuva 52. Pyöräilyreitit. Mitkä
Hietasaaren teistä ja poluista
mahdollistavat pyöräilyn?
Kuva 53. Liikkumisnopeus.
Missä ihmiset hidastavat tai
pysähtyvät vaikkapa katsomaan maisemaa? Missä auton
liikkumisnopeus on vaarallisen suuri?
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Tällä aukeamalla esitetyt kuvat havainnollistavat miltä Hietasaaresta kerätty
data voisi urban dashboard- sovelluksessa näyttää. Tasovalikosta voidaan poimia erilaisia datakokonaisuuksia ja verrata niitä toinen toisiinsa. Mukana ovat
myös kaavoittajien jo nyt käyttämät karttatietotasot. Niihin voidaan yhdistellä
mm. säätietoja, dataa ympäristöhäiriöistä ja ns. ”pehmeää dataa” esimerkiksi
tarjoumista ja kokemuksista.
Esimerkeissä havainnollistetaan aina yhtä muuttujaa kerrallaan. Epidemiologi-

sesta näkökulmasta niiden informaatioarvo kuitenkin kasvaa, kun tasoja voidaan tulkita rinnastamalla niitä keskenään. Datasta voidaan myös suodattaa
erilaisia kokonaisuuksia muuttujien, kuten ajan ja väestönryhmän mukaan.
Jatkossa tulisi tutkia, mikä on havainnollisin tapa esittää erilaista informaatiota
urban dashboard-sovelluksessa ja miten sitä tulisi käsitellä. Mitä dataa voidaan
esittää keskiarvoina tai milloin yksittäiset, pistemäiset tiedon osat ovat suunnittelun kannalta havainnollisia?
Esimerkkikuvat eivät perustu todelliseen kerättyyn dataan.

Kuva 54. Stressitaso. Voitaisiinko pitkällä aikavälillä, monista
lähteistä yhdistetystä datasta
löytää keskiarvoja tai suuntaa
antavia tuloksia sille, missä ihmisten stressitaso on alhaisin?
Kuva 55. Mieliala. Sosiaalisen
median sovelluksista kerättyä
mielialaan ja tuntemuksiin
liittyvää dataa sidotaan paikkatietoon.
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Kunnianhimoiset tavoitteenasettelut terveyttä edistävästä, näyttöön pohjautuvasta suunnittelusta ja terveysvaikutusten arvioinnista ovat tärkeitä. Diplomityössäni olen pohtinut, kuinka suunnittelijat voisivat ymmärtää entistä paremmin, miten elinympäristön tilalliset tekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen.
Tässä luvussa reflektoin, kuinka hyvin saavutin tämän tavoitteen ja mitä haasteita ratkaisumalleihin liittyy.
Ensimmäinen tavoite on ollut esittää teoreettinen malli (Kaavio 20.), joka osoittaa, kuinka tilallisen elinympäristön terveyttä edistävät vaikutukset syntyvät ja
mikä rooli suunnittelijalla on vaikutusten mahdollistajana. Mallissa hyödyntämäni tarjoumateoria on laajasti käytetty ja hyväksytty. Se kuvaa hyvin, minkä
mekanismin kautta elinympäristön tilallisten tekijöiden terveyttä edistävät vaikutukset syntyvät. Tarjoumateoriassa on kuitenkin myös omat puutteensa ja ne
heijastuvat myös teoreettiseen mallin.
Malli keskittyy tarkastelemaan jonkin yksittäisen tilallisen tekijän vaikutusta johonkin yksittäiseen tarjouman käyttäjään tai käyttäjäryhmään. Malli on
käyttökelpoinen silloin kun ympäristön tekijät ovat selkeästi erillisiä kokonaisuuksia. Tällöin kunkin tekijän terveysvaikutuksia on suhteellisen helppo
tarkastella, koska ne on irrotettu monimutkaisesta syy-seurasuhteiden verkostosta. Todellisuudessa terveysvaikutukset kuitenkin syntyvät paikoissa sijaitsevien tilallisten ja sosio-ekonomisten tekijöiden yhteisvaikutuksen ansioista.
Mallin avulla voidaan tehdä monitasoinen epidemiologinen analyysi jokaisen
tilallisen tekijän suhteen erikseen, mutta se ei huomioi missä suhteessa paikan
tilalliset tekijät ovat toinen toistensa kanssa. Kontekstin huomioiminen toki
paikkaa hieman tätä epäkohtaa. Mallissa oletetaan, että saman tekijän vaikutus ei välttämättä ole sama kaikissa paikoissa. Malli ei kuitenkaan mahdollista
yhteisvaikutusten tarkastelua. Toisaalta tarkastelunäkökulman rajaamisessa
on myös puolensa. Käsiteltävien muuttujien määrä tulee olla riittävän niukka,
jotta asioiden väliset yhteydet voidaan ylipäätään löytää. Mikään teoreettinen
malli ei voi tarkastella kaikkia ilmiöitä samanaikaisesti.
Karkeudestaan huolimatta malli selittää mielestäni riittävällä tarkkuudella,
kuinka tilallisen elinympäristön terveysvaikutukset yleensä syntyvät ja kuinka
suunnittelija voi myötävaikuttaa terveyden edistämiseen. Sen suurin ansio on,
että se osoittaa missä suhteessa ihminen, tilalliset hyvinvointitekijät ja suunnittelija ovat toinen toistensa kanssa terveyden edistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Se kuvaa hyvin suhteen dynaamista luonnetta.
Työn toinen tavoite on ollut pohtia, voisiko spatiaalinen epidemiologia ja digitalisaatio auttaa terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelussa. Pohdin
kuinka data tulisi visualisoida, jotta suunnittelija voisi tehdä sen perusteella
tarvittavia tulkintoja elinympäristön terveysvaikutuksista ja perustaa suunnitteluratkaisunsa tutkittuun tietoon.
Toisin kuin tarjoumateoriaan pohjautuva malli, spatiaalinen epidemiologia ja
urban dashboardit havainnollistavat tilallisten tekijöiden yhteisvaikutuksia jossain paikassa. Niiden avulla voi kuitenkin olla haastavaa arvioida yksittäisten
tilallisten tekijöiden merkitystä kokonaisuudessa. Uskon silti, että tämä voisi
olla mahdollista tulevaisuudessa, jos data olisi tarpeeksi yksityiskohtaista ja
kerroksellista.
Urban dashboard voi olla suunnittelijalle hyvä työkalu, mutta se ei varmista suunnittelun laatua ehdoitta. Urban dashboardit voivat väärin käytettyinä
tuottaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä, jos esimerkiksi päätöksenteko pohjautuu ainoastaan niiden tarjoamaan informaatioon. Oikein hyödynnettyinä
ne voivat olla hyvä lisä tiedonkäsittelyyn. Mielestäni urban dashboardit ovat
ennen kaikkea hypoteesien tekemisen väline. Jos massadatasta saatuja tuloksia
täydennettäisiin perinteisillä osallistamisen ja tutkimuksen menetelmillä, lopputulos saattaisi olla varsin informatiivinen. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen
tutkimuksen yhdistäminen saattaisi toimia siten, että massadatasta saadut ana98

lyysit muodostaisivat esiajatuksen, jota kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkennettaisiin. Suunnittelussa voitaisiin vaikkapa ensin kartoittaa missä paikoissa
mahdollisia elpymisen kokemuksia syntyy ja täydentävät selvitykset syventäisivät tietämystä. Suunnittelun näkökulmasta massadatan hyödyntäminen olisi
perinteisiä osallistamisen menetelmiä täydentävä informaation lähde.
Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, kuinka datan visualisoinnilla vaikutetaan datainformaatiosta tehtyjen tulkintojen muodostumiseen. Datainformatiikasta on tulossa hyvin ajankohtainen ala, sillä tietoyhteiskunnassa on
valtavasti dataa ja vain niukasti datan analysointiin erikoistuneita osaajia. Urban dashboardien avulla voidaan esittää vaikeasti hahmotettavia asioita kiteytyneesti ja yksinkertaisesti. Tämä on työkalun etu, mutta siitä voi myös olla
haittaa. Urban dashbordien käyttöliittymä ja visualisointitavat saattavat ohjailla
päätöksentekoa yllättävän paljon. Esitystavasta riippuen erilaiset asiat korostuvat ja vaikuttavat ratkaisuihin. Siksi sen käyttäjiltä vaaditaan harkintakykyä ja
reflektiivistä otetta.
Toisaalta datakaan ei ole vailla epätarkkuuksia. Kaupunkiympäristöstä saatavan massadatan laatuun ei voida sokeasti luottaa (Vehviläinen, haastattelu 30.9.2015). Se ei myöskään ole arvoasetelmista riisuttua, objektiivista tai
neutraalia. Sana ”raakadata” on tässä mielessä varsin harhaanjohtava ilmaisu.
(Kitchin 2014: 16.) Jo datan kerääminen itsessään on aatteellisesti latautunut
prosessi, sillä siinä tehdään päätöksiä siitä, mitä dataa huomioidaan ja mitä
jätetään huomiotta. Myös datan hankintamenetelmät vaikuttavat lopputulokseen. (Kitchin et al. 2015: 18.)
Ajatus parhaan käsillä olevan tiedon käyttämisestä suunnittelussa on mielestäni kiehtova. Näyttöön perustuvassa suunnittelussa ei kuitenkaan ole kysymys
vain objektiivisen ja absoluuttisesti ”oikean” ratkaisun löytämisestä. Myös evidenssi on arvoasetelmasta riippuvaista ja tulkinnanvaraista. Se voi olla myös
epätäydellistä tai ristiriitaista (Davoudi 2006: 20).
Datan määrätön haaliminen ei myöskään ole terveyttä edistävän suunnittelun
kannalta itseisarvo. On olemassa paljon terveyden kannalta merkityksettömiä
muuttujia, joista on helppo saada tietoa ja toisaalta monia merkityksellisiä
muuttujia, joita ei voida tutkia (Forsyth et al. 2010: 7). Olisi tärkeää ylipäätään
pohtia, mikä tieto on käyttökelpoista terveyttä edistävien elinympäristöjen tutkimuksessa. Kaikki data ei ole tässä yhteydessä arvokasta.
On harhaa kuvitella, että päätöksenteko olisi helpompaa, jos käsillä olisi ”tarpeeksi” tietoa (vrt. MRL § 9). Tilanne saattaa itseasiassa olla päinvastainen. Se
saattaa jopa hankaloittaa suunnittelua ja lisätä hämmennystä. (Davoudi 2006:
18-19.) On myös suuri vaara, että ajaudumme massadatan aikakaudella kollektiiviseen infoähkyyn (Tuomisto 2015: 2185). Tästä syystä johtuen ei ole lainkaan varmaa, että dataa halutaan tulevaisuudessa hyödyntää, vaikka sen käytettävyys ja informaatioarvo olisivatkin hyvät (Tuomisto 2015: 2180).
Näyttöaineistoa voidaan käyttää myös väärin, esimerkiksi perustelemaan jo
tehtyjä päätöksiä. Tiedosta valitaan ne osat, joiden avulla voidaan argumentoida jonkin näkökulman puolesta ja marginalisoidaan se tieto, joka ei ole tämän
kanssa linjassa. (Davoudi 2006: 19.) Faludin ja Watershoutin mukaan arkkitehdit ovat usein valinneet selvityksistä niitä elementtejä, jotka vahvistavat heidän
intuitiotaan oikeasta suunnitteluratkaisusta (Faludi & Watershout 2006: 8).
Joskus ideologiat määrittelevät suunnittelun lopputuloksen, eikä mikään tiedon määrä, data tai näyttö muuta niitä (Davoudi 2006: 19). Toisaalta tämä on
yleismaailmallinen ilmiö, jota esimerkiksi urban dashboardien tai massadatan
hyödyntäminen ei sinänsä muuta tai pahenna.
On hyvä pohtia myös datan käytön eettisyyttä yksilöiden näkökulmasta. Tämä
on ja tulee olemaan kestopuheenaihe myös jatkossa. Esimerkiksi Open Knowledge Finlandin MyData- hanke pyrkii tekemään tiedonkäsittelystä ihmiskes99

keistä ja turvallista. Tämän kaltaiset aloitteet ovat tärkeitä myös kaupunkisuunnittelun kannalta. Massadatan hyödyt eivät realisoidu täysmittaisina, elleivät
yksilöt voi turvallisesti luovuttaa sitä haluamilleen tahoille, kuten vaikkapa
kaupunkisuunnittelijoille. Pekko Vehviläinen kuitenkin toi haastattelussaan
esille, että useat asiantuntijat uskovat, että yksityisyyden suoja on jo pysyvästi
menetetty. Voidaan myös kysyä, kuinka mustasukkainen omasta henkilötiedosta kuluu siinä tilanteessa olla? (Vehviläinen, haastattelu 30.9.2015) Yksityisyyden suojaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi kuitenkin tehdään tänä
päivänä paljon työtä. On mielenkiintoista pohtia ovatko yksityisyyden suojaan
liittyvät haasteet mittakaavaltaan yhtä suuria enää esimerkiksi 10 tai 20 vuoden
päästä? Nämä kysymykset tulee kuitenkin ratkaista, ennen kuin massadataa
voidaan hyödyntää suunnittelussa.
Mitä tulee suunnitteluprosessiin, on hyvä huomioida, ettei se ole, eikä sen tarvitse olla, teknistä tai suoraviivaista. Suunnittelua ei myöskään ole tarkoituksenmukaista ”tieteellistää”. (Davoudi 2006: 22.) Todellisuudessa se on sotkuista ja aaltoilevaa. Siihen sekoittuu myös paljon ideologioita, silloinkin kun sitä
pyritään välttämään. (Davoudi 2006: 18.) On myös hyvä panna merkille, että
usein intuitiivisesti tehtävät valinnat vievät samansuuntaisiin ratkaisuihin kuin
näyttöön perustuva suunnittelu (Kotilainen 2010: 13) Immo Salon mukaan
ymmärryksen rakentaminen liittyykin keskeisesti inhimillisyyteen ja intuitioon. (Salo 2013: 27). En kuitenkaan näe, että näyttöaineiston ja luovan intuition hyödyntäminen suunnittelussa olisivat lainkaan ristiriidassa keskenään.
Molemmat ovat osa samaa kokonaisuutta.
Kaupunkisuunnittelu on aina ristiriitaisten tavoitteiden ja arvojen yhteensovittamista (Peltonen et al. 2006: 3). Elinympäristö on pääosin jaettu ja yhteinen, jolloin siihen liittyy monenlaisia tarpeita. Niukkuuden vallitessa jollakin
alueella voidaan toteuttaa vain jokin rajattu käyttömahdollisuuksien joukko.
Kaikki vaihtoehdot eivät voi toteutua täydellisinä samanaikaisesti. Tilanteessa
syntyy maankäytön vaihtoehtoiskustannuksia. Ne eivät ole vain taloudellisia
vaihtoehtoiskustannuksia, vaikka niitäkin toki syntyy. Kaupunkisuunnittelussa
joudutaan tasapainottelemaan mm. sosiaalisten, taloudellisten ja ekologisten
tavoitteiden välillä, eikä kaikkia ihanteita voida missään skenaariossa täyttää
täysin. Tämä tarkoittaa sitä, että jonkin valitun suunnitteluvaihtoehdon kustannus on se vaihtoehto, josta joudutaan luopumaan. Jossain tapauksissa tämä
kustannus saattaa olla alueen jokin terveyttä edistävä vaikutus, mikäli arvioidaan, että se on kokonaisratkaisun kannalta paras vaihtoehto. Hyvinvointiin
johtavat syy-seuraus-suhteiden verkosto on monimutkainen, eikä yksinkertaisia vastauksia useinkaan ole. Päätöksenteossa joudutaan punnitsemaan, mikä
vaihtoehto tuottaisi toteutuessaan suurimman hyödyn. Mikä on yleinen etu?
On sanomattakin selvää, ettei näihin kysymyksiin vastaaminen koskaan ole
helppoa.
Timo Lajusen mukaan ”suunnittelussa vedetään monia lankoja ja niistä yritetään punoa sellainen kudos, jossa kaikki asiat ovat tasapainossa. Jos joku teema korostuu, neulos kuroo”. Samaan hengen vetoon Lajunen kuitenkin toteaa,
että varsinaista ylilyönnin vaaraa terveyskysymysten huomioinnissa tuskin on
(Lajunen, haastattelu 11.9.2015). Lajunen kuitenkin korosti haastattelussa, että
aika ajoin suunnittelun käytännöt, tavoitteet, ohjeet sekä kaupunkisuunnittelun
ihanteet ja ideaalimallit muuttuvat. Hän toteaa, että ”suunnittelussa versoo kullekin ajalle otollisia teemoja”, joita tänä päivänä ovat mm. terveys, hyvinvointi,
ympäristökysymykset, asukasyhteistyö ja vuorovaikutteisuus. Nämä heijastuvat myös siihen mitä asioita selvitetään ja arvioidaan kaavatyön yhteydessä.
Terveysvaikutusten arviointi tosin on trendikkyydestään huolimatta ajatonta ja
tärkeää. (Lajunen, haastattelu 11.9.2015.)
Selvitysten tekeminen tosin on usein vain rutiininomaista tiedonkeruuta (Davoudi 2006: 21). Selvityksiä ei tulisi tehdä selvittämisen ilosta. Byrokraattisina,
hyllyyn jätettävinä asiakirjoina niiden arvo on pieni. (Rönkkö 2012: 234.) Toivoisin, että terveysvaikutusten arviointi ja siinä käytettävät työkalut eivät lisäi100

si tätä painolastia, vaan pikemminkin helpottaisivat sitä. Tarkoituksena ei ole
luoda suunnittelulle vain rajoitteita ja reunaehtoja, vaan terveysnäkökulmien
huomioiminen voisi myös antaa ideoita ja inspiroida suunnittelua.
Johtopäätösten kannalta keskeisin kysymys kuitenkin lienee se, ratkaisinko
tässä työssä määrittelemäni suunnittelun pullonkaulan? Teorian tasolla kyllä.
Epidemiologisen lähestymistavan avulla voidaan ainakin osittain vastata niihin
kysymyksiin ja epäkohtiin, joihin tavoitteiden asettelussa, terveysvaikutusten
arvioinnissa ja suunnitteluohjeissa törmäsin. Massadata puolestaan on ainakin
yksi varteenotettava aineisto epidemiologisessa tutkimuksessa, vaikka sitä toki
tulisi täydentää muunkin aineiston avulla.
Urban dashboardit ja epidemiologinen lähestymistapa, voisivat parhaimmillaan tehdä terveyden edistämisestä ilmiönä suunnittelijoille ymmärrettävämmän. Se tuo esille, että tilallisen elinympäristön terveysvaikutukset ovat luonteeltaan moniulotteisia. Tästä huolimatta, terveyden edistäminen on ilmiönä
ymmärrettävä ja looginen, kun se eritellään osatekijöihin. Epidemiologian
avulla suunnittelijalle voidaan avata terveyteen vaikuttavien muuttujien välisiä
suhteita.
Harva ohjekirjoja ja tavoiteohjelmia laativa taho kuitenkaan selittää syvällisemmin mistä terveyden edistämisessä on todella kyse. Suunnittelija joutuu
helposti hukkaan abstraktien yläkäsitteiden listoja lukiessaan. Siksi pikkutarkkoihin teknisiin ohjeisiin on helppo tarttua, vaikka niissä ei välttämättä päästä
terveyden edistämisen ytimeen kaupunkisuunnittelun mittakaavassa. Ohjeet
eivät siksi aina palvele suunnittelijan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla
terveyden edistämistä koskevissa kysymyksissä, vaikka riskien hallinnassa ja
inhimillisten elinolosuhteiden vaalimiseen ne sopivat hyvin.
Terveyden edistäminen voidaan nähdä rikkaana ilmiönä, joka mahdollistaa
erilaiset luovat terveyden edistämisen ratkaisut, eivätkä ne suinkaan rajoitu
vain pyöräteiden ja viherympäristöjen kehittämiseen. Mahdollisuuksia voi
nähdä kaikkialla. Suunnittelijalle tulisi antaa työkaluja, joiden avulla tämä
pystyy ymmärtämää terveyttä edistävää suunnittelua sekä kaupunkiympäristöä ja sen toimintaa. Ne mahdollistaisivat paikkakuntakohtaiset, luovat ja
omaperäiset ratkaisut, joihin yleispätevillä ohjeilla tai strategisilla linjauksilla ei
päästä. Galea & Vlahov esittävätkin, että kaupunkien epidemiologista tarkastelua, teoreettisia malleja ja metodologisia avauksia tulisi tehdä yhä enemmän
(Galea &Vlahov 2005: 273). Myös WHO:n Helathy Urban Planning- raportissa todetaan, että ympäristöterveyden ja suunnittelun välisten yhteyksien ymmärtäminen edellyttää selkeän ja kokonaisvaltaisen teoreettisen viitekehyksen
muodostamista. (Healthy Urban Planning: 4). Seuraavaksi tulisi pohtia, kuinka
terveyden edistäminen ilmiönä voidaan tehdä suunnittelijoille vieläkin ymmärrettäväksi? Mikä tieto olisi käytännössä suunnittelijan kannalta kaikkein
hyödyllisintä? Entä voidaanko pitkäaikaisen seurannan avulla löytää aivan uusia ilmiöitä ja ulottuvuuksia ympäristöterveydellisiä kysymyksiä koskien?
Aiheen parissa riittää työtä, sillä tänä päivänä ihmiset arvostavat yhä enemmän omaa terveyttään ja asettavat elinympäristön laatutekijöille paljon painoarvoa, koska ne määrittelevät toimintamahdollisuuksia mm. suhteessa työhön
ja vapaa-aikaan (Frumkin 2003: 1452). Elinympäristöjen terveellisyydestä on
tulossa kilpailukykytekijä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Alueet kilpailevat elinympäristön viihtyisyydellä ja hyvinvointia tuottavilla ominaisuuksilla. Terveyttä edistävien elinympäristöjen avulla houkutellaan asukkaita ja taloudellista pääomaa. (Sairinen 2006: 43.) Ilmastonmuutos tuo tähän
oman lisänsä tulevina vuosikymmeninä. Samaan aikaan kun toisista alueista
tulee elinkelvottomia, maapallon pohjoiset alueet vetävät puoleensa suuria
muuttovirtoja. Terveellisistä tai elinkelpoisista ympäristöistä on tulossa arvokas resurssi. (Rönkkö 2014: 135.)
Tämän pääoman hyödyntäminen on mahdollista hyvän suunnittelun avulla. Se
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elinympäristö, jossa nyt elämme, ei ole ollut olemassa sellaisenaan aina, vaan
se on syntynyt pitkälti suunnitteluvalintojen tuloksena. Me olemme suunnitelleet ja rakentaneet tiet, rakennukset, torit, leikkipuistot ja kävelykadut. Jopa
viheralueet, vaikka luonnontilaisia, ovat nekin määrätietoisen suunnittelun ja
strategisten päätöksenteon tulosta. Meillä on uskomaton kyky kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia ja muokata olemassa olevaa. Tämän ansioista
meillä on myös kyky luoda elinympäristöä joka mahdollistaa terveen elämän.
Ensimmäinen askel tällä tiellä on ymmärtää terveyttä edistävän elinympäristön
tekijöitä entistä paremmin. (Jackson 2003: 1382-1383.)
Richard J. Jacksonin mukaan elinympäristön tervehdyttäminen ei tapahdu
nopealla aikataululla, eikä meidän sukupolvemme tule näkemään muutosta
täysmittaisena. Kaupunkisuunnittelussa kuitenkin otetaan kantaa myös siihen,
minkälaisessa maailmassa tulevat sukupolvet elävät. Tämän päivän suunnitteluvalintojen vaikutukset näkyvät pitkään. Jackson visioi, että tulevaisuudessa
kaupungit on suunniteltu nimenomaan edistämään terveyttä ja hyvinvointia.
(Jackson 2003: 1383.) Tämän vision haluan jakaa.

Kuva 56. New Yorkin High Line
on esimerkki terveyttä ja hyvinvointia edistävästä paikasta.
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