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Kaupunkien elävyydestä ja 
vartin kaupungeista puhutaan paljon… 

…Mistä elementeistä ”arjen elävyys” 

muodostuu asukkaiden näkökulmasta?

…Missä sijaitsevat vartin alueet? 

…Miten voimme mitata, kehittää ja seurata alueiden 
elävyyttä rakennetussa ympäristössä?
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”Minuuttiskaalat”

1 min

15 /20 min

Muutostekijät

Uusia asukkaita uusiin paikkoihin

Muuttuvat palvelut

Verkosto (kadut ja reitit)

KAUPUNKI / 
KUNTA / ALUE

NÄKYVÄ 
LÄHIYMPÄRISTÖ

FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS

KOETTU SAAVUTETTAVUUS

5 min

KAUPUNGINOSA / NAAPURUSTO / 
LÄHIÖ / KYLÄ
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TURVALLISUUS
VIIHTYVYYS 
JA LAATU

SAAVUTETTAVUUS

TERVEYS JA 
HYVINVOINTI ASUKASLÄHTÖISYYS

Elävyys Livcy-konseptissa

KESTÄVÄ JA 
ELÄVÄ ARKI
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Analysoi elävyyden elementtejä 
kokonaisvaltaisesti

Luo edellytykset 
terveyden ja hyvinvoinnin ja 
kestävän yhteiskunnan ja 
ympäristön toteutumiseen

Löydä parhaat toimipaikat ja 
mahdollista kannattavat investoinnit

Luo tietoon perustuvia visioita ja 
tavoitteita

Livcy on karttasi elävään kaupunkiin

KOKEMUKSET
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Mitä teet tiedolla? - käyttötapaukset

KAUPUNKISUUNNITTELU, –
KEHITTÄMINEN, STRATEGIA JA 
VIESTINTÄ: 
✓ Kunnan eri alueiden 

lähtötilanteen analysointi
✓ nykyisen suorituskyvyn 

mittaaminen
✓ Vertailu muihin alueisiin –

benchmark, opit ja markkinointi
✓ Tulevaisuuden skenaarioiden ja 

suunnitelmien arviointi ja 
tiekartat

PALVELUVERKOSTON 
KEHITYS:
✓ Palveluverkoston analysointi: 

nykytila, kehittäminen, 
palveluaukkojen 
tunnistaminen

✓ Uusien palvelupisteiden 
optimointi

✓ Käyttäjälähtöinen 
palveluverkkosuunnittelu ja 
priorisointi

INVESTOINTIEN JA 
HANKKEIDEN  
SUUNNITTELU:
✓ tonttiportfolio ja sen 

arviointi
✓ hankekehitys ja arviointi 

(esim. 
kauppakeskushankkeet)

✓ investointien priorisointi

Edistääkö rakennetun ympäristön 
palvelutarjonta kestävää 

liikkumista ja tasa-arvoista 
yhdyskuntarakennetta? Miten tätä 

voidaan kehittää?

Minkälaisella 
palveluverkkorakenteella 

pystymme tarjoamaan parhaat 
edellytykset tasapainoiselle 

kehitykselle? Miten suuntaamme 
resurssit oikein?

Vastaako kehittäminen 
strategiaamme ja edistääkö se 

kestävyystavoitteita?
Missä ovat tulevaisuuden 

kehittymisen alueet?

Asukkaat ja väestödemografiat
Tulevaisuuden maankäyttö

Muuttuvat rakennetun 
ympäristön palvelut

Verkosto (kadut ja reitit)
Saavutettavuus
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Mitä mitataan?
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Livcy-konsepti:
ARJEN PALVELUIDEN 
KESTÄVÄ SAAVUTETTAVUUS

SAAVUTETTAVUUS, 
etäisyys lähimpään, min

SEKOITTUNEISUUS JA 
TIHEYS (INTENSITEETTI), 
lkm 15 min matkan sisällä

Laskettu jokaiseen 
Manner-Suomen asuttuun 
tilastoruutuun (250x250 m 

~330 000 kpl) etäisyys 
ruudun keskipisteestä 

lähimpään palveluun tai 
palvelukohtaisesti (esim. 
ravintolat) palveluiden 

määrä kävelyetäisyydellä 
kotoa

LIVCY yleisindeksi
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Livcy yleisindeksi ja tarkasteluteemat

• Apteekki
• Päivittäistavara-

kauppa
• Laajan valikoiman 

päivittäistavara-
kauppa (hyper- tai 
supermarket)

• Ravintola / kahvila
• Erikoiskauppa

• Peruskoulu
• Lukio
• Päiväkoti
• Terveyskeskus / -

asema

• Julkisen liikenteen 
pysäkki

• Hyvän palvelutason 
pysäkki (vähintään 
kolme lähtöä 
tunnissa)

• Jalankulku- ja 
pyöräilyonnetto-
muudet (mitä 
vähemmän 15 min 
säteellä, sitä 
enemmän pisteitä)

• Kirjasto
• Muu kulttuuripalvelu 

(teatteri, elokuva, 
museo, konsertti)

• Rakennetut viher- ja 
virkistysalueet 

• Virkistys- ja 
kuntoilureitit

• Leikkipaikat

• Kuntokeskukset
• Pallokentät
• Lähiliikuntapaikat
• Uimapaikat ja -hallit
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Yleisindeksin pisteluokat (0-100)

Kauppa ja 
palvelut

Liikenne ja 
liikkuminen

Liikunta-
palvelut

Koulutus ja 
terveys

Kulttuuri-
palvelut

Viheralueet

Etäisyydet on pisteytetty 
(0-100) niin, että mitä 

lähempänä palvelu 
sijaitsee, sitä enemmän 
pisteitä. Nolla pistettä 
saa, jos etäisyys on 

yli 3 km.

Palvelut on painotettu 
arvioidun käyntiuseuden 

perusteella →
saadaan yksi 

kokonaissaavutettavuutta 
kuvaava indeksiluku 

0-100 ruudulle.
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Matka-aika kävellen, minuuttia

Kuinka lähellä on lähin palvelu?

5 min ympäristö

10 min ympäristö

15 min ympäristö

20 min ympäristö
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Kuntaranking – top 20

14

Kuva: Ramboll

Maaseutumaiset kunnat
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Postinumeroalueet top 3

96 p

96 p

96 p

Keski-Töölö, Helsinki

Etu-Niirala, Kuopio

Läntinen keskus, 
Tampere
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Vastaako palvelutaso kysyntää?

Indeksi mukailee yhdyskuntarakenteen tehokkuutta; mitä suurempi väestöntiheys, 
sitä monipuolisemmat palvelut kävelyetäisyydellä.

Tarkastelukehikon avulla voidaan myös tunnistaa aluetasolla, miten hyvin palvelutarjonta 
vastaa alueen kysyntää ja missä on mahdollisesti katveisuutta
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Tutustu lisää

Lataa elävyysvertailu 
2021

Tilaa white paper Katso webinaaritallenne

https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/7520151/RFI-ALL-Digiproducts/LIVCY-el%C3%A4vyysindeksi_El%C3%A4vyysvertailu_Manner-Suomen_kunnat_2021.pdf?utm_campaign=RFI-ALL-LIVCY-launch&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-_H7p6w7vFSnfFyIjCnZB80nAbiBtGJnBhMLPVoU0pRIq3zOyOOleNgAjmh6clUEQVv5uX8B5gQAnZC1XwIxp4QF_VtVg&utm_content=2&utm_source=hs_email
https://c.ramboll.com/fi-fi/livcy-white-paper?_ga=2.186951659.218686116.1633957100-662644255.1618923734
https://c.ramboll.com/fi/vzl6521-1?utm_campaign=RFI-ALL-LIVCY-launch&utm_medium=email&_hsmi=162241557&_hsenc=p2ANqtz-_tZJL4U-zgPc0cHebiqNR1guSzUP9h9p7iyQEUA1xAuZQLS6gMVtZcDcj0vbxZoGrlogV7qFC-ZT08QEOVvxT1vpM1RgZMWN1Uz_Y--l3f8VTE8RE&utm_content=162241557&utm_source=hs_email


Yhteystiedot

Eero Salminen
Palvelupäällikkö
Liveable Places
+358 50 325 7830
eero.salminen@ramboll.fi

Katri Einola
Suunnittelija
Kestävä kaupunkikehitys
+358 40 6603894
katri.einola@ramboll.fi

Lisätietoja: 
https://fi.ramboll.com/livcy


