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TIIVISTELMÄ  

Väestön vanheneminen  on  koko  Euroopan laajuinen voimakas trendi. Suo-
messa yli  64-vuotiaiden  osuus kasvaa  15  %:sta  26  %:iin  aikavälillä  2001-
2030.  Erityisen voimakasta  on  hyvin iäkkäiden, yli  74-vuotiaiden,  osuuden 
kasvu. Ikääntyneiden määrän kasvamisen ohella olennaista  on  varautua 
ikääntyneiden erilaistumiseen. Niin hyväkuntoisia kuin huonokuntoisiakin 
iäkkäitä  on  nykyistä enemmän. läkkäillä  on  taloudelliset mandollisuudet ku-
luttaa selvästi nykyistä enemmän,  ja  he  myös liikkuvat nykyistä enemmän. 
Ajokortin omaavien iäkkäiden määrä  on  nykyistä huomattavasti suurempi, 
mutta edelleen suuri  osa  iäkkäistä  käyttää joukkoliikennettä, pyöräilee  ja  kä-
velee. Monenlaiset kevyen liikenteen apuvälineet, kuten rollaattorit  ja  mopo- 
autot, yleistyvät. 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää,  millä  toimilla Tiehallinto voi helpottaa 
ikääntyneiden liikkumismandollisuuksia. Liikkumista tarkasteltiin niin henki-
löautoilun, joukkoliikenteen kuin kevyen liikenteen näkökulmasta. Liikkumista 

 ja  liikennejärjestelmää  koskevan suunnittelun lähtökohtana tulee olla  es-
teettömyys  ja  liikkumisen tasa-arvo.  I  kääntyneiden  edellytykset huomioon 
ottavalla suunnittelulla  ja  esteettömällä lähiliikkumisympäristöllä  on  huomat-
tava yhteiskunnallinen merkitys kotona asumisen edistämisessä. 

Tiehallinto  on  liikennejärjestelmäsuunnittelussa  käytännön tasolla ainoa 
valtakunnallinen toimija. Tiehallinnolla voisikin olla aloite-  ja  esimerkkirooli 
edistettäessä ikääntyneiden  liikkumista yhtenäisin periaattein  koko  maan 
kattavasti. Tämä edellyttää käyttäjäkeskeisen toimintakulttuurin luomista  ja 

 asiakasvastuun  toteutumista  koko  organisaatiossa. Oleellista  on  kokonais
-ajattelu - reitit tulee suunnitella, rakentaa  ja  kunnossapitää  niin infrastruktuu-

rin kuin informaation suhteen helposti hallittavina, yksinkertaisina  ja  esteet- 
töminä, liikkumisympäristöön liittyvät hallinnolliset rajat ylittäen. Perinteisten 
palvelutasomittareiden, kuten sujuvuuden, rinnalla tulee ottaa käyttöön sub-
jektiivisia, erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita korostavia palvelutasomääritte-
lyjä. 

Liikkumis-  ja  toimintaesteisten  näkökulman sisäistäminen Tiehallinnon toi-
mintaan aidosti  ja koko  organisaation kattavasti  on  haastava tehtävä. Niin 
suunnittelijoiden, rakentajien  ja  kunnossapitäjien  kuin myös näiden toimin-
tojen tilaajien tulee ymmärtää nykyistä paremmin, millaista liikkuminen esi-
merkiksi pyörätuolilla  tai  rollaattorilla  erilaisissa ympäristöissä  on.  Asiakas- 
palautteen hyödyntämistä tulee tehostaa  ja  iäkkäiden kokemusta  ja  asian-
tuntemusta hyödyntää ottamalla heidät mukaan suunnitteluun  ja  päätök-
sentekoon. 
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SAMMANFATTNING 

Trenden i hela  Europa är  att befolkningens genomsnittslder stiger.  I Finland 
 kommer andelen personer som fyllt  65 år  att stiga från  15 % till 26 % under 

 åren  2001-2030.  Särskilt starkt ökar andelen äldre personer som fyllt  75 år. 
 Det  är  skäl att bereda sig  på  inte bara att antalet äldre ökar, utan även att 

det kommer att finnas äldre av många  slag.  Det kommer att finnas fler äldre 
 än nu  med både  god  och dålig kondition.  De  äldre kommer att  ha  ekonomis-

ka möjligheter att konsumera klart mer  än nu,  och  de  kommer också att fär-
das och vara i rörelse mer  än nu.  Antalet äldre som har körkort kommer att 
vara betydligt större  än nu, men  fortfarande kommer  en  stor  del  av  de  äldre 
att anlita kollektivtrafik, att cykla och att  gå.  Många  slags  hjälpmedel kommer 
att bli vanligare inom gång- och cykeltrafiken; som exempel kan nämnas 
rollatorer och mopedbilar. 

Detta arbete hade som målsättning att utreda, med vilka åtgärder Vägför-
valtningen kan underlätta  de  äldres möjligheter att färdas och röra sig. 
Granskningen omfattade både privatbilism, anlitande av kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik. Utgångspunkten för  den  planering som gäller rörlighet 
och trafiksystem bör vara tillgänglighet och jämlikhet.  En  planering som  be-
aktar  de  äldres förutsättningar samt  en  tillgänglig närmiljö har  en  stor sam-
hällelig betydelse för främjandet av kvarboende i  den  gängse hemmiljön. 

Vägförvaltningen utgör  då  det gäller trafiksystemsplanering i praktiken  den 
 enda aktören som  är  verksam inom hela riket. Vägförvaltningen skulle kunna 

 ha en  initiativtagande och förebildsskapande  roll  inom främjandet av äldres 
rörelsemöjligheter med enhetliga principer för hela landet. Detta förutsätter 
att  man  skapar  en brukarcentrerad  verksamhetskultur och att kundansvaret 
genomförs i hela organisationen. Helhetssynen  är  av väsentlig betydelse - 
färdrutterna bör planeras, byggas och underhållas  så  att  de till sin  infra-
struktur och vägledning  är  lätta att använda, enkla och tillgängliga och att  de 

 kan överskrida  de  administrativa gränserna. Förutom  de  traditionella verkty-
gen exempelvis för att mäta hur smidigt trafiken löper bör  man  ta i bruk sub-
jektiva definitioner  på god  servicenivå och härvid betona olika brukargrupp-
ers behov. 

Att i Vägförvaltningens verksamhet beakta personer med rörelse- och funk-
tionshinder  på  ett genuint sätt genom hela organisationen  är en  stor utma-
ning.  De  som planerar, bygger och underhåller närmiljön och  de  som be-
ställer dessa tjänster bör bättre  än  hittills inse, hur det  är  att röra sig exem-
pelvis med rollator eller rullstol i olika  slags  miljöer.  Man  bör effektivera  nyt

-tiggörandet  av kundresponserna.  De  äldres erfarenhet och sakkunskap bör 
utnyttjas genom att  man tar  dem med i planeringen och beslutsfattandet. 
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SUMMARY 

Population aging is a prominent trend in the whole of Europe.  ln  Finland, the 
proportion of citizens over 64 will grow from 15 per cent to 26 per cent bet-
ween the years 2001 and 2030. The number of the very elderly, those over 
74. will rise in particular.  ln  addition to the growth in numbers of the aged, it 
is essential to prepare for the diversification of the aged. There will be an 
increased number of older people in both good and poor state of health. The 
aged will have the financial means to consume considerably more than cur-
rently, and they will also be more mobile. The number of older people with 
driving licences will be much higher than today, but a large proportion of 
them will still cycle, walk and use public transport. Various non-motorised 
means of transport, such as  rollators  and  quadricycles.  will become more 
widely used. 

The aim of this study was to investigate the ways in which The Finnish Road 
Administration  (Finnra)  might improve the mobility of the aged. Mobility was 
considered from the viewpoints of private vehicles, public transport and non- 
motorised transport. The starting points for mobility and transport system 
planning should be accessibility and equal mobility. Planning which takes 
into account the requirements of the aged, and accessibility in the immediate 
living environment have a considerable social importance in encouraging in-
dependent living at home. 

The Finnish Road Administration is the only national body concerned with 
transport system planning on a practical level.  Finnra  could thus take the ini-
tiative and set an example in the nationwide promoting of mobility of the 
aged according to uniform standards. This requires the creation of a user- 
focused operating culture and the realisation of customer responsibility in the 
whole organisation. An overall approach is essential  -  in regard to both inf-
rastructure and information, routes should be planned, built and maintained 
as manageable. simple and accessible spaces, crossing the administrative 
boundaries of the urban environment. Traditional service metrics, such as 
effectiveness, should be complemented by subjective service metrics which 
emphasise the various needs of different user groups. 

The Finnish Road Administration must become aware of the viewpoint of 
the mobility-challenged. To achieve this in a genuine and all-pervasive man-
ner throughout the organisation is a demanding challenge. Urban planners, 
constructors and maintainers alike, as well as those commissioning their 
services, should have a better understanding of how it is to move about by 
wheelchair or  rollator  in different environments. Customer feedback should 
be more widely utilised. The experience and expertise of the aged should be 
appreciated by inviting them to participate in planning and decision-making.  



ESIPUHE 

Väestön ikääntyminen  on  eurooppalainen kehitystrendi, jolla  on  vaikutuk-
sensa myös liikennejärjestelmään  ja  yhdyskuntarakenteeseen. Tiehallinto 

 pohjaa toimintansa yhteiskunnan  ja  eri asiakasryhmien tarpeiden selvittämi-
seen,  ja  siksi myös ikääntyneiden liikkujien ongelmien tunteminen  on  olen-
nainen  osa  tienpidon  suunnittelua. Käsillä olevaan raporttiin  on  koottu kes-
keistä tietoutta ikääntyneiden liikkumisesta sekä tienpidon keinoista ottaa 
ikääntyneet huomioon. 

Työn vetäjänä  ja  koordinaattorina  toimi VTM Tytti Viinikainen Tiehallinnon 
Palvelujen suunnittelusta. Työtä varten perustettiin poikkihallinnollinen seu-
rantaryhmä, johon kuuluivat  Dl Pauli  Veihonoja Tiehallinnon  Tie-  ja  liiken-
netekniikasta,  Dl  011i Penttinen Tiehallinnon Palvelujen suunnittelusta,  Dl 

 Mikko Karhunen Tiehallinnon Liikenteen palveluista, suunnittelupäällikkö 
Hannu Keralampi Keski-Suomen tiepiiristä, tutkimuspäällikkö  Sirpa  Rajalin  ja 

 suunnittelija Aulikki Schrey Liikenneturvasta, projektipäällikkö Kirsti Pesola 
Vanhustyön keskusliitosta  ja  Dl  Antti Kalliomäki Tuusulan kunnasta. 

Työtä valmisteltiin konsulttitoimeksiantona elokuusta  2001  alkaen. Konsultti- 
ryhmään kuuluivat  Dl Ville  Lehmuskoski (projektipäällikkönä)  ja  Dl  Riikka 

 Kallio  LT-Konsultit Oy:stä,  Dl  Kimmo Rönkä Rönkä  Consulting  Oy:stä  ja 
 VTM Maarit Wiik Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-  ja  koulutuskeskuksesta.  

Keskeinen  osa  työtä olivat neljässä tiepiirissä toteutetut keskustelutilaisuudet 
 ja  tutustumiskäynnit. Keskustelutilaisuuksiin  osallistui useita (keskimäärin 

 10-15  henkilöä) tiepiirin  ja  kuntien edustajia Keski-Suomen, Hämeen, Oulun 
 ja  Uudenmaan tiepiireistä sekä kuntien tekniseltä  ja  sosiaali-  ja  terveystoi

-men  sektoreilta. Myös heidän panoksensa työhön  on  ollut merkittävä. 

Helsingissä, maaliskuussa  2002  

Tiehal  Ii  nto  
Palvelujen suunnittelu 
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I  TAUSTA  JA  LÄHTÖKOHDAT 

TAUSTA  JA  LÄHTÖKOHDAT  -  YHTEENVETO  

•  Väestön vanheneminen  on  eurooppalainen  megatrendi.  Suomalaiset elä- 
vät entistä pidempään  ja  osallistuvat yhteiskunnan toimintaan aktiivisesti.  

• Ikääntyvä  väestö  on  hyvin erilaista  liikkumiskyvyltään  ja -tavoiltaan: osa 
autoilee. matkailee ja  kuluttaa  ja osa  on liikkumiseltaan  hyvin  rajoittunutta. 

•  Tulevaisuuden  ikääntyneet  ovat tottuneet kuluttamaan, käyttämään pal-
veluita. liikkumaan  ja  matkustamaan enemmän kuin nykyhetken vanhem-
pi sukupolvi.  

• Esteettömyys  ja  toimivuus ovat hyvän  liikenneympäristön  suunnittelun 
lähtökohtia.  

•  Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo  on  eräs tärkeä  liikennejärjestelmän 
 suunnittelun lähtökohta.  

•  Fyysisen ympäristön suunnittelu vaikuttaa paljon siihen, kuinka pitkään 
iäkäs pystyy selviytymään itsenäisesti laitoshoidon ulkopuolella.  
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I  JOHDANTO 

1.1  Lähtökohtana väestön ikääntyminen 

Väestö ikääntyy kaikissa Länsi-Euroopan maissa. Väestön ikärakenteen 
muutos tulee olemaan suurimpia tulevaisuuden asuin-  ja  liikkumisympäris-
töjä muokkaavia megatrendejä. 

läkkäiden  liikkuminen  on  otettu myös eurooppalaisen liikennepolitiikan ta-
voitteeksi. Euroopan liikenneministereiden konferenssissa (CEMT) touko-
kuussa  2001  hyväksyttiin aihetta koskeva julkilausuma. Aiheen tärkeyttä pe-
rusteltiin  mm.  kansainvälisellä väestön ikääntymiskehityksellä, sekä  sillä, 

 että ikääntyneiden  ja  muiden liikkumisesteisten osallistuminen yhteiskuntaan 
riippuu paljolti juuri heidän liikkumismandollisuuksistaan. 

läkkäiden  liikkumisen ongelmia ei voida ratkaista pelkästään liikennesektorin 
eikä varsinkaan pelkästään tienpidon toimin, vaan tarvitaan laaja-alaista yh-
teistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä. Muun muassa Euroopan lii-
kenneministereiden konferenssin asiakirjoissa  on  luonnosteltu  koko  liiken-
nesektorin  toimintapolitiikkaa, jolla edistetään ikääntyneiden liikkumista.  

1.2  Liikkuminen perusoikeutena, tasa-arvo  ja  asiakaslähtöisyys  

Liikkumisen tasa-arvo  ja  sosiaalinen kestävyys nousivat  1990-luvun lopulla 
osaksi liikennepolitiikkaa. Tämän ajattelun mukaan kansalaisille tulisi taata 
kohtuulliset liikkumismandollisuudet, peruspalvelujen saavutettavuus sekä 
viihtyisät elinympäristöt tasa-arvoisesti maan eri osiin. Liikennejärjestelmää 
alettiin ainakin teoriassa suunnitella ottaen johdonmukaisesti huomioon 
myös ns. heikkojen ryhmien,  lasten,  iäkkäiden  ja  liikkumisesteisten  tarpeet. 

Sosiaalinen  ja  alueellinen tasa-arvo  on  otettu tienpidon  ja  liikennepolitiikan 
uudeksi tavoitealueeksi liikenne-  ja  viestintäministeriön visiossa  "Kohti äly-
kästä  ja  kestävää liikennettä  2025"  sekä Tiehallinnn pitkän aikavälin toi-
mintalinjoissa "Tienpidon linjaukset  2015".  Liikkumisen sosiaalista tasa- 
arvoa käsiteltiin laajasti Tiehallinnon vuonna  2001  valmistuneessa selvityk-
sessä (Tiehallinnon selvityksiä  24/2001).  

Tiehallinnon  vision  mukaan tienpidon näkökulmaa tulisi yleisemminkin pyrkiä 
laajentamaan yleisten teiden tienpidosta  koko  liikennejärjestelmän  kokonai-
suuden suuntaan. Näkökulma  on  siirtymässä tienpidosta tiellä liikkumiseen 

 ja  kuljetusten tarkasteluun. Tienpidon tulee tukea  koko  yhteiskunnan kehit-
tämistä koskevia yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. 

Asiakaslähtöisyys  on  eräs vuoden  2001  alusta perustetun Tiehallinnon toi-
minnan lähtökohdista.  Tien  erilaisten käyttäjien erilaisia tarpeita pyritään ot-
tamaan huomioon nykyaikaisen käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita 
noudattamalla. 

Tässä työssä keskitytään väestön ikääntymisen vaikutuksiin Tiehallinnon 
toiminnassa. Tiehallinto  on  panostamassa  toiminnassaan entistä enemmän 
vaikuttavuuteen:  koko  toiminnan lähtökohtana ovat tienpidon yhteiskunnalli- 
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set  vaikutukset. Eri väestöryhmien, kuten iäkkaiden, liikkumisen edistäminen 
palvelee tätä tavoitetta. Lisäksi iäkkäiden liikkumisen edistäminen liittyy  Tie- 
hallinnossa asiakaslähtöisyyteen, yhteiskunnan tarpeiden tuntemiseen sekä 
laajaan liikennejärjestelmälähtöiseen ajatteluun. 

Liikkumismandollisuuksien  edistämisessä  on  ymmärrettävä myös iäkkäiden 
liikkumistarpeita  ja  -haluja. läkkäillä  on  toisaalta aikaa liikkua enemmän 
mutta toisaalta usein monet fysiologiset tekijät (näön, kuulon, reaktionopeu

-den  yms.  heikentyminen) tuovat liikkumiseen uusia rajoitteita. Toiminnalli-
sesti hajautunut yhdyskuntarakenne luo pakkoa liikkua pidempiä  matkoja 

 päivittäin  jo  peruspalveluidenkin  saavuttamiseksi. läkkäälle  ja  etenkin autot-
tomille lähiliikkuminen  on  hyvin tärkeää. läkkäille liikkuminen  on  myös tapa 
olla yhteydessä muihin ihmisiin  ja  elinympäristöön, ei  vain  pakkoa liikkua 
paikasta toiseen mandollisimman nopeasti. 

Suomessa tulee erityisellä painoarvolla ottaa huomioon myös vuodenaikojen 
vaikutus liikkumiseen. Liikkumisolosuhteet, -esteet, -välineet  ja  -ongelmat 
vaihtelevat huomattavasti vuodenajasta riippuen. Lisäksi uusi teknologia, 
esim. internet  ja  matkapuhelin voivat vaikuttaa liikkumistarpeeseen  ja  toteu-
tuneeseen  liikkumiseen ainakin tulevaisuudessa, kun uudet palvelut kehitty-
vätja suuret ikäluokat jäävät pois työelämästä. 

Tässä työssä tarkasteltlin iäkkäitä sekä kävelijöinä  ja  pyöräilijöinä  että jouk-
koliikenteen käyttäjinä  ja  autoilijoina.  Vaikka työ kohdistettiin teeman ajan-
kohtaisuuden vuoksi nimenomaan vanhusväestöön, vanhusväestöön koh-
dennettavat toimenpiteet  ja  esteettömän  ympäristön kehittäminen palvelee 
kuitenkin myös muita liikkumis-  ja  toimintaesteisiä.  

1.3  Tavoitteet  ja  toteutusta  pa  

Työn tavoitteena oli selvittää,  millä  toimilla Tiehallinto voi helpottaa ikäänty-
neiden liikkumismandollisuuksia. Teemaa pyrittiin tarkastelemaan yhtaikaa 
strategisella tasolla  ja  käytännön toimenpiteiden tasolla. Tarkastelukehikon 
lähtökohtana oli liikennejärjestelmän  ja  vanhuspolitiikan rajapinta,  josta tar-
vittavat Tiehallinnon toimenpiteet löytyvät. 

Työn aineistona ovat olleet kirjallisuus, Tiehallinnon suunnitteluohjeet, asi-
antuntijahaastattelut, tiepiireissä toteutetut haastattelut sekä työseminaari. 
Haastatellut henkilöt  on  lueteltu liitteessä  3.  Keskustelutilaisuuksien  ja  työn 
aikana järjestetyn seminaarin avulla pyrittiin sekä nostamaan tiepiirien  ja 

 Tiehallinnon  keskushallinnon henkilökunnan tietoisuutta liikkumisen tasa- 
arvon teemasta että etsimään uudenlaisia yhteistyökumppaneita  ja  osaa-
mista.  

Työn tavoitteena  on  ollut: 
-  määrittää väestön ikääntymisen vaikutus liikkumisympäristöjen suunnit-

teluun, rakentamiseen  ja  ylläpitoon, 
-  arvioida tästä aiheutuvat muutostarpeet erilaisissa Tiehallinnon toimin-

taympäristöissä, 
-  selvittää, miten Tiehallinto voi omalla toiminnallaan edistää ikääntyvien 

liikkumismandollisuuksia 
-  laatia kehittämisehdotuksia uusiksi toimintamalleiksi sekä koota pääkoh-

dat alustavaksi Tiehallinnon vanhuspollittiseksi strategiaksi. 
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JOHDANTO 

Hanke käynnistyi elokuussa  2001  kirjallisuutta  ja  alan tutkimuksia läpi-
käymällä. Vanhusten liikkumisen asiantuntijoita haastateltiin syys- 
marraskuun välisenä aikana (luku  3).  Keski-Suomen, Oulun, Hämeen  ja  Uu-
denmaan tiepiireissä vierailtiin syys-marraskuun välisenä aikana 
(luku  4.3).  

Aihetta koskeva kutsuseminaari järjestettiin alan asiantuntijoille  4.12.2001. 
 Seminaarin yhteydessä tehtiin aiheeseen liittyviä ryhmätöitä  (lute 4).  Työn 

loppuraportti valmistui maaliskuussa  2002.  
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2  SUOMI VANHENEE  

2.1  Ikääntyvä  Suomi  - muutostrendit  

Väestön ikääntyminen näkyy sekä  määrällisenä  että  rakenteellisena  muu-
toksena. Muutos havaitaan parhaiten tarkastelemalla väestön ikärakenteen 
muutosta vuodesta  1900  lähtien  (kuva  1). 
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Kuva  I 
	

Väestön ikärakenteen suhteellinen muutos vuosina  1900-2030.  
Lähde: Tilastokeskus. 

Väestön elinikä  on  noussut voimakkaasti  koko  1900-luvun ajan. Vuonna 
 1900  yli  65-vuotiaita oli noin  5 %  väestöstä. Vuonna  2000  osuus oli noin 
 15 %  ja  se  tulee nousemaan noin  26 %:iin  vuoteen  2030  mennessä. Suurten 

ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen seurauksena  2010-luvulla alkaa voimakas 
ikärakenteen muutos. 

Yli  75-  ja  85-vuotiaiden  määrän kasvu tulee olemaan erityisen merkittävä te-
kijä  ikääntyneiden  liikkumisessa tulevaisuudessa  (kuva  2). 
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Kuva  2 	Väestömuutokset  vuosina  2000-2030.  Lähde: Tilastokeskus 

Eräissä Keski-Euroopan maissa  on  ennustettu väestön ikääntymisen jatku-
van voimakkaana vielä vuoden  2030  jälkeen. Näissä maissa yli  65-vuo-
tiaiden  osuuden  on  arvioitu olevan vuonna  2050  yli  35 %  koko  kansakun-
nasta  (kuva  3).  

Kuva  3 	Yli  65-vuotiaiden  osuus vuosina  2000-2050  Suomessa, Sak- 
sassa, Italiassa  ja  Espanjassa. Lähde:  OECD 2001.  

Henkilöliikennetutkimuksen  mukaan suomalaiset tekevät keskimäärin  2,8 
 matkaa vuorokaudessa  ja  aikaa matkoihin käytetään keskimäärin  83  mi-

nuuttia.  54 %  kaikista matkoista tehdään henkilöautolla  ja  35 %  jalan  tai  pyö-
rällä.  39 %  tehdyistä matkoista  on  vapaa-ajan  matkoja,  30 %  ostos- tal 
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asiointimatkoja  ja  25  %  työ-, koulu-  tai  opiskelumatkoja. (Liikenrieministeriö 
 1999.)  

läkkäiden sukupuolittaiset  erot liikkumisen suhteen ovat selkeitä. Yli  65- 
vuotiaat miehet tekevät naisia enemmän  ostos-,  asiointi-  ja  kauppamatkoja 

 sekä vapaa-aikaan liittyviä  matkoja.  He  myös ajavat henkilöautoa kuljettaja-
na huomattavasti naisia useammin. (Henkilöliikennetutkimus  1998-1 999.)  

Ikä vaikuttaa merkittävästi tehtyjen  matkojen  määriin.  65-74-vuotiaat tekevät 
päivittäin keskimäärin  2,0  matkaa  ja  yli  75-vuotiaat  vain 1,2  matkaa päiväs-
sä. Myös  matkojen  keskipituus  lyhenee ikääntymisen myötä. Naiset tekevät 
keskimääräisesti vähemmän  matkoja  kuin miehet,  ja  matkat ovat myös lyhy-
empiä kuin miesten tekemät matkat.  Matkojen  tarkoitus muuttuu työmatkojen 
jäädessä pois. Yli  65-vuotiaiden  tekemistä matkoista  53  %  oli  ostos-  tai  asi-
ointimatkoja  ja  43  %  vapaa-ajan  matkoja.  (Liikenneministeriö  1999.) 

2.2  Ikääntyvä  ihminen  - muutostrendit  

2.2.1  Ihmisen elämänkaaren vaiheet 

Ihmisen elämänkaaren vaiheet voidaan jakaa esimerkiksi neljään osaan, jot-
ka ovat lapsuus  ja  nuoruus (kasvaminen, koulu  ja  opiskelu), perhe  ja  työs-
säolo  (perheen perustaminen, työura, asunnon hankkiminen), seniorivaihe 
(aika  lasten  kotoa muuttamisen jälkeen, osittain työuralla, osittain eläkkeellä) 
sekä vanhuus (kotiympäristössä ikääntyminen)  (kuva  4). 

75— V. 
	 0-24 v.  

VANHUUS 
	 LAPSUUS  JA  

(kotiympäristö,hoiva) 
	NUORUUS 

(lähiympäristö,päivähoito, 
kou  I u,opiskel u)  

50-74 V.  

Kuva  4  

SENIORIKANSALAINEN 
(lapsenlapset, 
seniorityöläl nen, 

 maailmankansalainen  tai 
lä h la ktivisti) 

PERHE  JA 
TYÖSSÄOLO 
(kaupunkiseutu,perheen 
perustaminen,lapset,  
asunnon hankkiminen,työ)  

25-49 v.  

Ihmisen elämänkaaren neljä vaihetta. Tässä työssä keskitytään 
lähinnä vanhuuden aiheuttamiin muutostarpeisiin tienpidossa. 

Vanhuusvaiheessa  alkaa ikääntyminen vaikuttaa ihmisen liikkumis-  ja  toi-
mintakuntoon. Ikääntymisen seurauksena aistit, voimat  ja  toimintakyky  alka-
vat heiketä, jolloin jossain vaiheessa tarvitaan erilaisia apuvälineitä  ja  avus-
tajia. 
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Lyhyen, keskipitkän  ja  pitkän aikavälin muutostrendejä  on  esitetty tiivistetysti 
liitteessä  1. 

2.2.2  Kuka  on  ikääntynyt? 

Ikääntynyt  on  ihminen, joka  on  täysipäiväisesti  eläkkeellä  ja  ylittänyt  65  vuo-
den iän. Eläkeikää edeltää ikäryhmittäisessä jaottelussa myöhäinen keski- 
ikä, seniorivaihe,  55+  ikäisenä. Seniori-ikäisillä  on  usein siteitä työelämään 

 ja  elämää määrittävät vapaa-ajan ympäristöt, matkustelu  ja  elämäntyylit. 
 Seniori-ikäiset elävät aiempaa väljempää elämänvaihetta niin taloudellisesti 

kuin tilallisestikin ilman kotona asuvia lapsia. (Wiik  2002.)  

Eläkkeelle siirtymisen jälkeistä vaihetta, ikää  65+ on  kutsuttu myös kolman-
neksi iäksi (Päivärinta  1999).  Kolmatta ikää leimaa edelleen aktiivisuus elä-
mäntyyleihin  ja  harrastuksiin perustuen. Lähiympäristöön  ja  kotiin  on  muo-
dostunut pitkät siteet, samoin kuin ystäviin. Elinympäristöltä kaivataan hyviä 
kulkuyhteyksiä, esteettömyyttä  ja  monipuolisia palveluita. Kodissa saatetaan 

 jo  ryhtyä muutostöihin vanhuuden varalta. 

Niin sanottu neljäs ikä, vanhusikä, käsittää ikävaiheen yli  75  vuotta, jolloin 
kunto voi edelleen olla hyvä  ja  kotona asuminen sujuu ongelmitta. Osalla 
vanhuksista ilmenee tarvetta kotipalveluille toimintakyvyn heikkenemisen  ja 

 dementian myötä. Myös muutto palvelu-  tai  hoiva-asumisen piiriin saattaa 
 tulla  ajankohtaiseksi,  jos  kotona tehdyt muutostyötkään eivät mandollista it-

senäistä asumista  tai  yksinäisyydestä tulee ongelma. Vanhusikäiselle sosi-
aaliset suhteet, lähiympäristön pysyvyys  ja  esteettömät liikkumismandolli-
suudet  ovat erittäin tärkeitä itsenäisen asumisen tukipisteitä. 

Tulevaisuudessa vanhusiän  raja  tultaneen  vetämään  85  ikävuoteen eliniän 
pidentyessä  ja  hyväkuntoisten vuosien lisääntyessä. Viimeistään tälle ikä- 
ryhmälle  on  ominaista avunvaraisuus  ja  palvelujen tarve. 

Ikäryhmittäiset rajanvedot  ovat kuitenkin vaikeita  ja  häilyviä. Toimintakyvyn 
 ja  muistin heikkeneminen tapahtuvat yksilöllisesti eri ikäisenä. Tulevaisuu-

den vanhat ihmiset ovat nykyistä liikkuvampia, elävät monipuolisempaa elä-
mää, osallistuvat yhteiskunnan toimintaan nykyistä laajemmin  ja  ovat siten 
myös ympäristön käyttäjinä nykyistä vaativampia.  

2.2.3  Suomalainen vanhuspolitiikka  ja  kuntasektorin linjaukset  

Suomalainen vanhuksia käsittelevä keskustelu  on  viime vuosina liittynyt 
kiinteästi laitoshoidon määrään  ja  laatuun. Tähän keskusteluun  on  vastattu 
sosiaali-  ja  terveysministeriön taholta yleisellä laatusuosituksella (STM  tie-
dote 31/2001),  joka korostaa kuntien vastuuta vanhustenhuollossa sekä an-
taa suuntaviivat sille, miten kuntalaiset voivat arvioida oman kuntansa  pal

-velutasoa. Laatusuosituksen  tavoitteena  on  hyvä elämänlaatu, itsemäärää-
misoikeus  ja  itsenäinen suoriutuminen. 

Laatusuosituksen  mukaan jokaisessa kunnassa tulisi olla kuntasuunnitelman 
osana  vanhuspoliiftinen  strategia, jossa määritellään kuntalaisten tervey- 
den, hyvinvoinnin  ja  itsenäisen elämän tukemiseen kuuluvat tavoitteet.  Sa- 
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maila tulisi määritellä eri hallintokuntien  ja  sidosryhmien vastuut  niiden to-
teuttamisessa. Kuntien olisi panostettava kotipaiveluiden turvaamiseen  ja 

 huolehdittava siitä, että laitoshoidon vakavimmat puutteet korjataan välittö-
mästi. Kunnan vanhuspoliittisen  strategian  tulee perustua julkiseen arvokes-
kusteluun kunnissa  ja  toimintaohjelma  laaditaan  5-10  vuodeksi sekä inves-
tointien osalta  20-30  vuodeksi. 

Peruspalveluministeri  Osmo Soininvaara (Lipposen  Il  hallitus) korosti omas-
sa välikysymysvastauksessaan lokakuussa  2000  vanhenevan väestön pal-
veluiden turvaamisessa eläkeläisten hyväkuntoisuutta,  jota  tulisi käyttää 
kansalaisyhteiskunnan tasolla voimavarana. Soininvaaran mukaan eläke-
läisten enemmistö  on  hyväkuntoisia  ja  aktiivisia ihmisiä, jotka kykenevät sel-
viytymään itse elämästään  ja  osallistumaan monin tavoin. Kuitenkin fyysisen 
ympäristön suunnittelun kautta vaikutetaan suuresti siihen, miten pitkään 
vanhus pystyy selviytymään itsenäisesti laitoshoidon ulkopuolella. 

Sosiaali-ja  terveysministeri Maija Perho (Lipposen  il  hallitus) puolestaan tuo 
uutta näkökulmaa keskusteluun terveydenhuollon kustannuksista: vaikka 
elämme vanhemmiksi  ja  pysymme toimintakykyisinä entistä suuremman 
osan elämästämme, sosiaaliturvan  ja  -palveluiden kustannukset eivät kasva 
samassa määrin kuin yli  50-vuotiaiden  määrä (STM tiedote  28/2001).  Tämä 
perustuu ajatukseen eläkeikäisten pitemmästä aktiivisesta  ja  toimintakykyi-
sestä  kaudesta, jolloin eliniän pidentyessä myös kohtuullisten hyväkuntois-
ten vuosien määrä kasvaa. 

Tähän pohjaa myös valtioneuvoston periaatepäätös Terveys  2015  -kansan-
terveysohjelmasta, jossa pääpaino  on  terveyden edistämisessä, eikä  ter

-veyspalvelujärjesteimän  kehittämisessä. läkkäiden osalta tavoite  on  yli  75-
vuotiaiden  keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen  ja  jatkuminen  sa

-mansuuntaisena  kuin viimeisten  20  vuoden aikana. Yhteisinä tavoitteina 
mainitaan  mm.,  että suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin 
kaksi vuotta kauemmin kuin vuonna  2000,  ja  että eriarvoisuus vähenee  ja 

 heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi  ja  suhteellinen 
asema paranevat, jolloin tavoitteena  on  kuolleisuuserojen pienentyminen  vii

-dennekseilä (STM  tiedote  129/2001).  Ohjelmaa toteutetaan kodeissa, kou-
luissa, työelämässä, vapaa-ajan ympäristöissä, liikenteessä sekä julkisten 
palveluiden kautta. Jälleen korostetaan kuntien itsehallintoa  ja  laajaa toimi- 
valtaa. 

Maankäyttö-  ja  rakennuslaissa esteettömän  ympäristön tarve  on  kirjattu  lain 
 ensimmäisiin pykäliin: 

Maankäyttö-  ja  rakennuslaki  (132/1999):  

"Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena  on  vuorovaikutteiseen  suunnitte-
luun  ja  riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää turvallisen, ter-
veellisen, vllhtyisän, sosiaalisesti toimivan  ja  eri väestöryhmien, kuten  lasten, 

 vanhusten  ja  vammaisten, tarpeet tyydyttä  vän  elin-  ja  toiminta ympäristön 
luomista"  (5)  

Tämä edellyttää vuorovaikutusta  ja  tietoa vanhusten tarpeista elinympäristön 
suhteen suunnittelun perustaksi. Lisäksi maankäyttö-  ja  rakennuslaissa  to- 
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detaan ympäristönhoidon laatutasosta  siten, että kevyen liikenteen väylät 
tulee säilyttää liikkumiselle  esteettöminä  ja turvallisina ".  (167  §)  

Kansallinen vanhuspolitiikka  antaa siis melko vapaat kädet kunnille toteuttaa 
parhaaksi näkemäänsä linjaa vanhusten suhteen, kuitenkin tiettyjen suosi-
tusten puitteissa. Maankäyttö-  ja  rakennuslaki  puolestaan edellyttää vuoro-
vaikutusta sekä vaikutusten arviointia iäkkäiden näkökulmasta sekä tietoa 
vanhusten tarpeista suunnittelun pohjaksi. Molempien tavoitteena  on  iäkkäi-
den mandollisimman hyvä itsenäinen selviytyminen asumisen  ja  liikkumisen 
suhteen.  

2.2.4  Tiehallinnon  muuttuva rooli tulevaisuudessa 

Tienpidon  tavoitteiden lähtökohdissa (Tienpidon linjaukset  2015)  huomioi-
daan väestön ikääntyminen  ja  arvojen  ja  elämäntapojen muuttuminen. Läh-
tökohdiksi mainitaan ikääntyneiden, vammaisten  ja lasten  liikkumisen  es

-teettömyys.  Tulevaisuuden ikääntyneet ovat tottuneet kuluttamaan, käyttä-
mään palveluita, liikkumaan  ja  matkustamaan enemmän kuin tämän hetken 
säästäväinen vanhempi sukupolvi. Tällöin tienpitoa koskevat tavoitteet iäk-
käiden osalta ovat turvata tieverkon kunto  ja  päivittäinen liikennekelpoisuus 

 koko  maassa ympäri vuoden  ja  tukea  liikennejärjestelmän  kehittämistä  ja 
 yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. Tällöin edesautetaan mandollisuuksia 

joukkoliikenteen käytön, pyöräilyn  ja  jalankulun  lisääntymiseen. Alueellisen 
tasa-arvon osalta tienpidon tavoitteet liittyvät ikääntyviin silloin, kun väestön 
liikkumistarpeet eroavat kasvavan  tai  vähenevän väestömäärän alueilla. 

Taajama-alueilla tienpidon vastuu  on  siirtymässä yhä enemmän  tiepiireiltä 
kunnille. Suuri  osa  väestöstä  on  pääosin tällöin jäämässä Tiehallinnon  tie-
verkon ulkopuolelle. Kuntien vastuu  on  puolestaan kasvamassa, mikä saat-
taa johtaa tienpidon tason nykyistä voimakkaampiin alueellisiin vaihteluihin. 
Edellä kuvatut alueellista liikennejärjestelmää koskevat vastuunjaon muu-
tokset edellyttävät laajaa yhteiskunnallista keskustelua  ja  Tiehallinnon  aktii-
vista otetta yhteistyössä kuntien kanssa toteutettavassa liikennejärjestelmä-
suunnittelussa. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön liikenneturvallisuusvision  mukaan tieliiken-
nejärjestelmä  on  suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä 
loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tieliikenteen osalta suurin vastuunkan-
taja tästä  on  Tiehallinto. Liikenneympäristön  suunnittelun lähtökohtana tulee 
olla lapset  ja  erityisesti iäkkäät, jotka liikkuvat liikenteessä niin jalan, pyöräl-
lä, mopolla kuin autollakin. 

läkkäiden  liikkuminen  on  otettu myös eurooppalaisen liikennepolitiikan ta-
voitteeksi. Euroopan liikenneministereiden konferenssissa (CEMT) tärkeyttä 
perustellaan  mm.  sillä,  että ikääntyneiden  ja  muiden liikkumisesteisten osal-
listuminen yhteiskuntaan riippuu paljolti juuri heidän liikkumismandollisuuk-
sistaan. 
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Kuva  5 	Esteettömän joukkoliikenteen  periaate  on  soveltuvuus kaikille 
käyttäjille.  Kuva  on pIIrretty  työn yhteydessä järjestetyn semi -
naarin ryhmätyössä.  

2.3  Ikääntyvän elinpiiri - muutostrendit  

Suomessa  on  asetettu tavoitteita sille, että vanheneva väestö pystyisi mah-
dollisimman pitkään asumaan kotonaan. Tällä tarkoitetaan tavallista asu-
mista ja  palveluasumista  sekä viime vuosina runsaasti  yleistynyttä  se-
nioriasumista. Kotiympäristössä  asuva  ikääntyvä  väestö aiheuttaa muutos- 
tarpeita ympäristön toimivuuden suhteen. 

Ympäristön laatua tulee parantaa  kotiympäristössä  (rakennukset, piha, lähi- 
puistot, kadut, kevyen liikenteen väylät),  lähipalvelukeskuksissa  (kaupat, 
posti, pankki),  erityisalueilla (palvelutalot,  sairaalat,  terveysasemat), kes-
kustoissa (kävelyalueet, kauppakadut)  sekä  joukkoliikenteen infrastruktuu-
rissa (pysäkit,  asemat, reitit  pysäkeille,  kaluston kehittäminen)  (kuvat  6  ja  7).  
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YLEINEN  TIE  

LIIKUNTA 	 MATKAT 
ULKOILU, 	 TyÖ-  JA  KOULU- 

,- KOTI 

OLESKELU 	 ASIOINTIMATKAT 
(PALVELUT, KAUPPA)  

Kuva  6 	Vanhat ihmiset viettävät suuren osan ajastaan omassa lähiym - 
paristössään. Tiehallinnon  näkökulmasta yleisen tien merkitys 
korostuu alueilla, joissa  on  runsaasti ikäihmisiä.  

Kuva  7 	VIIden  tähden liikkumisympäristö. Kaupunkien keskustoissa  ja  
erityisalueiia sulana  pidettävä ympäristö parantaa ikääntyvän 
kansalaisen liikkumista. Jyväskylä, kävelykatu.  

2.4  Esteetön  ja  käyttäjäkeskeinen  suunnittelu  - muutostrendit  

Tarve suunnitella  ja  rakentaa esteettämiä ympäristöjä lähti liikkeelle Yhdys- 
valloista toisen maailmansodan jälkeen, kun sodassa vammautuneet vete- 
raanit alkoivat vaatia oikeuksia täysipainoiseen, toisista riippumattomaan yk- 
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sityiselämään.  Tämä ajatustapa levisi muihin maihin  ja  lukuisiin vapaaeh-
toisjärjestöihin. (Koukkari  et al 2001)  

Ympäristön esteettömyyteen alettiin kiinnittää huomiota Suomessa  1970- 
luvun puolivälissä, jolloin tehtiin ensimmäiset liikkumisesteettömyyttä koske-
vat kartoitukset vammaisjärjestöjen aloitteesta. Vasta  1990-luvulla havah-
duttiin esteettömän ympäristön todelliseen tarpeeseen, kun ennusteet väes-
tön ikääntymisestä nousivat julkiseen keskusteluun. Marjalan asuntomessut 
Joensuussa vuonna  1995  käynnisti keskustelun esteettömästä ympäristöstä 
myös Suomessa. Esteetön Marjala onkin ollut jatkuva opintomatkojen kohde 
sekä kotimaisille että ulkomaalaisille asiantuntijoille. 

Kaupunkiympäristössä esteettömyyttä  on edistetty 1990-luvun alusta lähtien 
muun muassa madaltamalla reunakiviä suojateiden kohdalla, rakentamalla 
luiskia portaiden viereen  ja  korottamalla joukkoliikenteen pysäkkejä. Esteet-
tömyyden aiheuttamaa muutostarvetta  on  tuotu esille myös SITRAn teettä-
mässä Seniori  2000  -hankkeessa (Sonkin  et al. 1999).  

Viime vuosina kaupungeissa  on  toteutettu laajoja esteettömyyskartoituksia, 
joiden pohjalta  on  pystytty määrittämään keskimääräisesti ympäristön kor-
jaustarpeita. Esimerkiksi Helsingin Töölössä toteutettiin sekä asukaskysely 
että esteettömyyskartoitus (Helsingin rakennusvirasto  1999).  Kesällä  2000 

 kartoitettiin Helsingin kävelykeskustassa katuympäristön lisäksi myös raken-
nusten esteettömyys (Helsingin rakennusvirasto  2000).  Vuonna  2000  Hel-
singissä aloitettiin myös liikkumisesteettömyysstrategian valmistelu, jossa 
tavoitteena  on esteetön Helsinki  vuoteen  2010  mennessä. 

Viime vuosikymmenen aikana alettiin soveltaa myös käyttäjäkeskeisyyden 
periaatetta suunniteltaessa tuotteita  ja  ympäristöjä. Koska ihmiset ovat eri-
laisia kyvyiltään  ja  tarpeiltaan,  ei pelkän suunnittelun keinoin voida toteuttaa 
ratkaisuja erilaisia tilanteita varten. Tarvitaan menetelmiä, joissa tuotteita  ja 

 ympäristöja  testataan suunnittelun aikana erilaisilla käyttäjillä  ja  käyttäjä 
osallistuu myös itse tuotteen suunnitteluun. Tällä tavalla suunnittelun aikana 
voidaan ottaa huomioon testitilanteissa esiin tulleet erilaiset käyttötilanteet  ja 

 korjata tuotteita  ja  ympäristöjä palautteen mukaisesti. 

Ihmisten liikkumiskyvyn  ja  ympäristön ominaisuuksien välillä  on  kuilu,  jota 
 voidaan hyvällä suunnittelulla vähentää  (kuva  8).  

Ihmisten  liikkumiskyky  

j Apuvälineet madaltavat  kuilua  

I  KUILU  

I  Esteettömätja  toimivat ratkaisut  madaltavat kuiIu 

 Ympäristön ominaisuudet  

Kuva  8 	Ihmisten  liikkumiskyky  ja  ympäristön ominaisuudet. Kuvan al- 
kuperäinen lähde:  ProAsolutions  2001.  
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2.5  Kuka  on  liikkumisesteinen?  

Ihmiset ovat erilaisia  liikkumis-  ja toimintakyvyiltään.  On  arvioitu, että ihmi-
nen  on elinkaarensa  ajasta noin  40 % liikkumis-  ja toimintaesteinen -  piene-
nä lapsena, tilapäisesti  liikkumisesteisenä,  pienten  lasten  vanhempana  ja 
ikääntymisen  mukanaan tuomien esteiden  ja  haittojen kautta.  Ikääntynyttä 

 koskee usein samanaikaisesti moni  liikkumis-  ja toimimisesteisyyden  muoto.  

Liikkumis-  ja  toimintaesteinen  (lähde: Esteetön rakennus  ja  ympäristö 
 1999)  

Henkilö, jonka kyky liikkua, toimia,  suunnistautua  tai  kommunikoida  on  joko 
pysyvästi  tai  tilapäisesti rajoittunut vamman,  ikääntymisen  tai  sairauden ta-
kia.  Liikkumis-  ja toimimisesteisyyteen  voi syynä olla myös raskaus, pienten 

 lasten  tai kantamuksien  ja  taakkojen kanssa liikkuminen.  

I kääntymisellä  tarkoitetaan vanhentumisen mukanaan tuomaa henkilön het-
kellistä  tai pitkäaikaisesti rajoittunutta toimimiskykyä.  Henkilö voi tarvita liik-
kuessaan  ja  toimiessaan tukea  tai  hänellä voi olla vaikeuksia, esimerkiksi 

 kumartuessa, kurkottaessa,  tavaroiden  siirtämisessä  tai kuijettamisessa.  

Vammaisuus  on  yksilön ominaisuus, esimerkiksi heikentynyt  Ilikkumis-  tai 
näkökyky.  Vammaisuudesta aiheutuva haitta riippuu ympäristön ominai-
suuksista. Mitä vähemmän ympäristössä  on liikkumis-  ja toimimisesteitä,  sitä 
vähemmän vammaisuudesta  on  haittaa yksilölle.  
•  Näkövammaisen turvallinen liikkuminen edellyttää  kulkuväylältä  ja  toimi

-misympäristöltä  erityisesti  esteettömyyttä törmäämisvaaran  välttämiseksi 
myös  korkeussuunnassa,  tilojen  hahmotettavuutta  sekä  opasteiden  ha-
vaittavuutta  ja  luettavuutta.  Akustiikan  tulee olla hyvä, jotta  näkövammai-
nen  henkilö voi tehokkaasti korvata puuttuvaa  näkökykyä  kuulon avulla. 
Näkövammaisen henkilön liikkumisen joustavuuden kannalta  ympäris-
töItä  edellytetään myös  ulkorakenteiden  loogista  ja säännönmukaista si-
joittelua ja erityistilanteiden (esim. rakennustyömaat) havaittavuuden  li-
säämistä.  

• Kuulovammainen  tarvitsee akustisesti  meluttoman  ja kaiuttoman  ympä- 
ristön sekä tilanteisiin sopivia tiedotus-  ja yhteydenpitojärjestelmiä. 

• Heikkonäköisen  samoin kuin  kuulovammaisen  kannalta  on  tärkeää, että 
valaistus  on  oikein suunniteltu, riittävä  ja häikäisemätön. 

• Pyörätuolilla  liikkuvan kannalta erityisen tärkeitä ovat  päällystepintojen 
 tasaisuus  ja portaattomat  tason vaihdot.  Sähköpyörätuolin käyttäiiä  hait-

taavat myös  kulkuväylien  suuret  sivukaltevuudet. Rollaattoria  käyttävän 
vanhan ihmisen vähäisten voimien takia pienetkin  töyssyt  tai korkeuserot 

 voivat olla kulkemisen esteitä.  
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II  IKÄÄNTYNYT  JA  LIIKKUMINEN  

IKÄÄNTYNYT  JA  LIIKKUMINEN  -  yhteenveto  

. 	läkkäät  ovat  arkiliikkumisen  mestareita. 

Eniten vammoja syntyy talvisin tapahtuneista  liukastumisista  ja kaa-
tumisista, ja iäkkäät saattavatkin  jättää  matkoja  tekemättä liukastumi-
sen pelossa.  

Ympäristöratkaisujen  tulee olla sellaisia, että iäkäs kokee voivansa 
liikkua turvallisesti  ja  että  hän  pystyy helposti  orientoitumaan vieraas

-sakin  ympäristössä.  

Tiehallinto  on  yksi tärkeä  vastuutaho  koko liikennejärjestelmän  ke-
hittämisessä kansalaisten  ja  yhteiskunnan hyvinvoinnin parantami-
seksi.  

. 	Ikääntyneet  liikkuvat tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän  -  erityi- 
sesti kävellen,  joukkoliikenteessä  ja  omalla autolla.  

Tämänhetkisissä suunnitteluohjeissa  lähtökohtana  on,  että  85 % 
 kuljettajista täyttää suunnittelussa käytettyjen  perusarvojen  vaati-

mukset  (esim. reaktionopeuden  suhteen). 

Usein liikkumista helpottavat ympäristön ominaisuudet ovat pienistä 
suunnittelun loppuvaiheessa  tai  jopa työmaalla tehtävistä päätöksistä 
kiinni. 

Suunnittelijoiden  ja  rakentajien tulee  esteettömyyden  tarpeen ym-
märtämiseksi itse kokeilla, millaista  on  liikkua  pyörätuolilla  tai rollaat

-torilla.  

Lähiympäristöjen  asuntoalueiden  ja palvelukeskusten  merkitys ko-
rostuu, koska eläkkeellä aikaa vietetään paljon  kodin  läheisyydessä.  

Kävelyalueiden  tulee olla  kulkupinnoiltaan  tasaisia  ja pinnaltaan liu-
kastumista ehkäiseviä. 

läkkäiden  antamaa palautetta tulee hyödyntää  Tiehallinnon  toimin-
nassa nykyistä paremmin.  

Haja -asutusalueilla tarvitaan uudenlaisia  yhteistyömalleja  ja kump-
panuutta  mm.  kunnan, yritysten  ja  alueen  asukasjärjestöjen  kanssa.  

Talvikunnossapidon  kannalta kevyelle liikenteelle kriittiset päivät ovat 
useimmiten eri päivät kuin  ajoneuvoliikenteelle.  

Kevyen liikenteen  väylille  on  tullut ja  tulee lisää erilaisia  ja  eri no-
peuksilla liikkuvia käyttäjiä  (rullaluistelu, 'kevytmopot"),  jolloin tilaa 
tarvitaan enemmän.  
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Liikenneturvallisuutta voidaan taata vanhuksille rauhoittamalla liikennettä. 
Samalla pyritään vaikuttamaan viihtyisyyden parantamiseen. liikkumisen ta-
sa-arvon  ja  esteettömyyden  toteutumiseen sekä ihmisläheisen kaupunki-
kulttuurin edistämiseen. Liikenteen rauhoittamisen keinoja ovat osallistuvan 
suunnittelun ohella katu-  tai  tieverkon jäsentely, nopeusrajoitukset, etuajo-
oikeusjärjestelyt, katutilan jäsentely  ja  katuympäristön liittymät  ja  hidasteet 

 (Liikenteen rauhoittaminen -ohjeita  ja  esimerkkejä  2001).  

Haja-asutusalueella iäkkäiden liikkumisen ongelmat korostuvat huomatta-
vasti.  Haja-asutusalueilla keskeinen tulevaisuuden ongelma  on  määrältään 
pienen vanhenevan väestön liikkumistarpeen tyydyttäminen. Suomen syrjä-
seuduilla liikenne tulee vähenemään väestökadon  ja  perinteisten elinkeino-
jen vähenemisen myötä samalla, kun siellä asuvien ihmisten liikkumistarve 
kasvaa  ja  asiointimatkat  pitenevät. Heikoimmassa asemassa ovat syrjäkyli-
en autottomat vanhukset. Vepsäläisen  ja  Hiltusen  (2001)  mukaan ratkaisevia 
kysymyksiä liikkumisen kannalta ovat julkisen liikenteen sekä teiden kunnon 
takaaminen. Kysymys konkretisoituu erityisesti talvella. Talvella auraus  ja 

 yksityisten teiden lumitöiden hoito varmistavat palveluiden pääsyn koteihin 
sekä kyyditykset palveluiden äärelle. Tämä nostaa esiin tarpeen kyläkunta-
kohtaisesta yhteistyöstä, jossa asukkaat, elinkeinojen harjoittajat. kunta  ja 

 tiepiiri  yhdessä suunnittelevat  ja  organisoivat tienpitoa  ja  liikennejärjestelmää 
 alueella.  

3.2 	Ikääntyneet jalankulkijoina 

läkkäiden jalankulun  ongelmana ovat kaatumiset, etenkin talvella. Suomes-
sa sattuu vuosittain noin  70 000 kaatumistapaturman  seurauksena tulevaa 
loukkaantumista, joista aiheutuu noin  420  miljoonana euron kustannukset 
yhteiskunnalle (puhumattakaan henkilön omista kärsimyksistä  tai  kustan-
nuksista). Yhden kaatumistapaturman keskimääräinen kustannus  on  noin  6 
000 euroa.  Yli  50—vuotiaina kaatumisen johdosta loukkaantuneista  73 % on 

 naisia,  ja  naiset vammautuvat kaksi kertaa miehiä useammin. Kesällä jalan-
kulkijan yleisin kaatumisen syy  on kompastuminen  ja  pyöräilijöillä  väärä  ti-
lannenopeus tai törmäys.  Talvella liukastumiset ovat yleisimpiä. Kaatumista-
paturmat ovat yleisimpiä vilkkaimmin liikennöidyillä alueilla, teillä  ja  kaduilla 

 ja  säätilanteista epäedullisimpia  ovat nollakeli, nopeat  ja  voimakkaat säätilan 
vaihtelut sekä runsaat lumisateet. (Jalankulku-  ja  pyöräteiden kunnossapito, 
yhteenvetoraportti  2001.)  

Kevyen liikenteen nykytilanteen ongelmat liittyvät monenlaisiin  ja  monilla eri nopeuk
-si/la  kulkeviin liikkujiin  väylillä. Väylillä tulisi selkeämmin erottaa pyöräily kävelystä.  us-

teyskohdat  ja  ylityskohdat.  ja  väyliä tulisi suunnitella  en  käyttäjien näkökulmasta. läkäs 
pyöräilijä  on  vaarassa samalla väylällä kilpa-  ja  kuntopyöräihjöiden, mopojen, rullaluis-
tinten  ja  moottoroitujen potkulautojen  seassa. Myös alikulkujen sijoittelu ylä-  ja  alamä-
keen sekä porrastukset ovat hankalia iäkkäille. läkäs saattaa käyttää polkupyörää kä-
velyn tukena, jolloin  sen  kanssa liikkuminen kevyen liikenteen väylällä  tai  tien laidassa 
saattaa olla hankalaa. 

Lähde:  Sidosryhmähaastattelut  2001.  

Yleensä ottaen isoissa kaupungeissa  on  hyvät kevyen liikenteen väylät, ongelmal/isinta 
aluetta väylien suhteen ovat  haja-asutusalueetja syrjäseudut,  jossa iäkkäät kävelevät 

 ja  pyöräilevät  autoliikenteen seassa väylien puuttuessa. 
Lähde:  Sidosryhmähaastattelut  2001.  
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Verenpaineella, lääkityksellä  tai  asuinympäristön  vaaratekijöillä  on  todettu 
olevan  vain  vähän yhteyttä kaatumiseen, syy  on  yleensä  liukastuminen.  Ke-
hon  haurastumisen  johdosta kaatumisten seuraukset  ikääntyville  ovat vaka-
vampia kuin muulle väestölle. Päivittäisistä toiminnoista selviytyminen vai-
keutuu huomattavasti kaatumisen jälkeen,  ja  vaikeudet ovat suurempia nai-
silla kuin miehillä. Avun tarve kasvaa  kaatumistapaturman  myötä, jolloin 
eniten lisääntyy tutkimuksen mukaan omaisten tarjoama  siivousapu  ja  kaup-
pa-asioiden hoitaminen  (Koukka  et al. 2001).  Lisäksi kaatumisen jälkeen 
kaivataan kotisairaanhoidon palveluita  ja  liikkumisen apuvälineitä. Toipumi-
nen kestää kauan,  ja  pitkä  liikkumattomuuden  kausi vaikuttaa  ikääntyneen 
kokonaisterveydentilaan  heikentävästi.  

Ikääntyneiden  liikkumisen turvallisuutta voidaan tarkastella fyysiseen, rakennettuun 
ympäristöön liittyvänä tekijänä  ja  liikkumisen sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvänä te-
kijänä. Ikääntyvät pelkäävät yksin liikkumista, väkivaltaa, andistelua  ja  varastamista, 

 vieraita paikkoja  ja  pimeää. Tällöin ympäris töitä kaivataan turvallisuuden  tunnetta  syn-
nyttäviä ratkaisuja  ja  helppoa orientoitavuutta vieraassakin paikassa. Liikkumisen suh-
teen seura onkin tärkeä tekyä, seura motivoija kannustaa liikkumista sekä lisää turva!-
lisuuden  tunnetta.  

Turva ttomuuden  tunne  on  suurta alueilla, jossa liikkumisen mandollisuudet ovat usein 
toisista ihmisistä riippuvaisia. Tuivattomuuden  tunne ja  yksinäisyys ovat syitä, joiden 
vuoksi yhä suuremmassa määrin muutetaan paivelutaloihin. 

Fyysiseen ympäristöön liittyvä turvallisuus  on  liikenneturiallisuutta  ja  oman liikkumisen 
turvallisuutta. Tällöin matalat astinlaudat, tukikaiteet  ja  kahvat  sekä levähdyspaikat  ja 

 hyvä valaistus ovat merkitykseilisiä reitteihin liittyviä tekijöitä. Pienetkin liukkaudet  ja 
 tien epätasaisuudet saattavat aiheuttaa kaatumisia, joista seuraa iäkkäil!e helposti 

lonkka-  ja  rannemurtumia.  Myös lIIkenteen  kova  vauhti  on  aina riski iäkkäälle autoiiijaile 
jajalankulkijalie.  Lähde:  Sidosryhmähaastattelut  2001.  

Jalankulku-  ja  pyöräteiden  kunnossapitoselvityksestä  (2001)  käy ilmi, että 
 päällysteiden  kunto vaihtelee riippuen  paikkakunnasta  ja hoitajasta.  Erityi-

sesti yksittäisten vaurioiden paikkaaminen  on  hidasta  ja  lähes olematonta. 
Selvityksen mukaan parannusta kaivataan väylien tasaisuuteen, epäpuhta-
uksien  tehokkaampaan  poistamiseen  ja talvikunnossapitoon.  Ongelmia tuo-
vat liukkaus  ja  päivän aikana satanut lumi,  jota  ei  poisteta  yhtä tehokkaasti 
kuin yön  ja  illan aikana  satanutta  lunta. Talvikunnossapito  vaihtelee niinikään 

 kaupunkiseuduittain  ja hoitajittain.  Esimerkkinä  keskiistojen  jalkakäytävät, 
joissa kiinteistöjen poikkeavat  laatutavoitteet  ja käytännöt  aiheuttavat epäta-
saista jälkeä. Tason nostamiseksi olisi syytä yhdenmukaistaa  laatutavoitteita 
kaupunkiseuduittain,  kerätä lisätietoa kevyestä liikenteestä, edistää  alueura-
kointia  ja  nostaa tapaturma -alttiiden keskustojen  väylien  kunnossapitoa  ot-
tamalla hoito kaupungin haltuun  tai  tehostamalla niiden valvontaa.  

3.3  Ikääntyneet joukkoliikenteessä 

läkkäiden joukkoliikenteen  käyttämiseen liittyy monia ongelmia: informaation 
tarjonta  ja saavutettavuus  ennen  matkalle  lähtemistä, tietojen paikkansapitä-
vyys sekä itse matkustamiseen liittyvät ongelmat.  Tiehallinnon  kannalta 

 joukkoliikenteeseen  liittyvät näkökohdat koskevat lähinnä  pysäkkien  sijaintia, 
laatua  ja kunnossapitoa  sekä  pysäkeille  ja terminaaleihin  johtavien yhteyksi-
en  esteettömyyttä. Palveluliikenne  ja kutsuohjattu joukkoliikenne  tuovat 
myös osaltaan uusia haasteita  Tiehallinnolle  mm.  ympärivuotisen  saavutet-
tavuuden  ja  syrjäkylien  tienpidon  kautta.  
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3.6  Tulevaisuuden näkymiä 

Kansalaisten osallistuminen  ja  vuorovaikutteinen  suunnittelu tulisi ulottaa 
koskemaan myös ikääntyneitä. Nykyiset iäkkäät eivät ole tottuneet vaati-
maan äänekkäästi oikeuksiaan, mutta tilanne tulee muuttumaan suurten 
ikäluokkien saavuttaessa eläkeiän. Suurten ikäluokkien vanhenemisen 
myötä vahinkojen määrä saattaa nousta liikenteessä, jolloin viimeistään tä-
män heterogeenisen ryhmän tarpeiden selvittäminen tulee ajankohtaiseksi 
Toisaalta  on  taas arvioitu, että suuret ikäluokat vanhetessaan rauhoittavat 
liikenneympäristöä omalla käytöksellään, luovat ns. 'hitauden kulttuuria'. 

Vanhusneuvostot  ovat päivän trendi, joiden vaarana  on  nähdä ikääntyneet liian  homo
-geenisenä  ryhmänä, jolloin erilaisten tarpeiden tunnistaminen ei onnistu. läkkäät tulisi 

ottaa mukaan päätöksentekoon  ja  suunnitteluun, jolloin kaikkia tulisi kuunnella, myös 
huonokuntoisia,  ja  pyrkiä räätälöimään liikkumista erilaisista tarpeista lähtien. Kuljetus-
palveluidensa suhteen huonokuntoiset vanhukset kaipaavat tuttuja kuljettajia, säännöl-
lisyyttä sekä omien tapojen tuntemista, ystävällisyyttä, siisteyttä sekä tilausten toimi-
vuutta, yleensä välittämisen henkeä poistamaan Ilikkumiseen liittyvä pelkoja. 

Lähde: Sidosryhmähaastattelut  2001. 

Tiehallinnon  tulisi muodostaa oma kokonaisohjelma ikääntyneiden liikkumisen kohen-
tamiseksi. Tällöin Tiehallinnon tulisi kiinnittää huomiota nopeuksiin, opasteisiin, pysäk-
keihin, katujen kunnossapitoon, jalkakäytävien laatuun jne. Yhteistyötä tulisi tehostaa 
erityisesti käyttäjien kanssa  ja  hankkia tietoja eri käyttäjäiyhmien erityistarpeista.  Tie- 
hallinnon tulisi palkata enemmän käyttäytymistieteiijöitä joukkoonsa  ja  lisätä monitie-
teellisyyttä  talon  sisällä. Tiehallinnon tulisi myös tiedostaa ikäihmisten mandollisuudet 
suunnittelussa  ja  lainsäädännössä, lisätä ammatti-ihmisten tietoutta  ja  kouluttaa väke-
ään koskien ikääntymistä  ja sen  vaikutuksia. 

Lähde: Sidosryhmähaastattelut  2001.  

Väestön ikääntymisen myötä iäkkäiden kaikenlainen liikkuminen tulee li-
sääntymään. Lisääntyvä  dementia  aiheuttaa osaltaan uusia haasteita kaikille 
liikkujille. Ikääntyneiden määrän kasvaessa liikkuminen muuhun kuin ruuh-
ka-aikaan lisääntyy. Positiivisten visioiden mukaan  on  myös mandollista, että 
iäkkäiden osuuden kasvaminen vaikuttaa liikenteeseen yleisesti rauhoitta

-valla  tavalla. 

Pelkona  on,  että ihmiset jäävät koteihinsa liian vaativan ympäristön  ja  huonon kunnon 
takia. Lisäksi telemaattiset apuvälineet edesauttavat tätä kehitystä, jolloin arkitoimet 
voidaan hoitaa roboteilla  ja  sosiaaliset suhteet tietokoneella. Koteihin keskittymistä voi -
vat lisätä myös hissittömät talot, joiden johdosta ikäihminen ei pääse lIIkkeelle.  Tekno-
logian  omaavien sukupolvien jäädessä eläkkeelle palvelut tilataan kotiin, eikä ole tar-
vetta liikkumiseen. Lähde: Sidosryhmähaastattelut  2001. 

Toivenäkymää  leimaa esteetön rakentaminen, ikääntyneet huomioivan rakentamisen 
lisääntyminen nIIn, että iäkkäät voisivat olla malli palvelukulttuurille. läkkäät ovat liikku-
va sukupolvi,  he  voisivat olla malli liikkuvasta elämänta vasta nuoremmille. läkkäät ovat 
arkiiikkumisen mestareita, joilla  on  halu  ja  sitä tukeva elämäntapa lIIkkua. Tulevaisuu-
den liikkumiseen lIIttyy myös erilaisten liikkumisen apuvälineiden lisääntymien, jolloin 
ne ovat houkuttelevia  ja  kauniita, heippokäyttöisiä  ja  hyväksyttyjä. Toivenäkymään liit-
tyy myös iäkkäiden kyky ilmaista omia tarpeitaan sekä näiden tarpeiden kuuleminen. 

Lähde: Sidosryhmähaastattelut  2001.  

Väestön ikääntymisen myötä yleensä kaikenlainen liikkuminen tulee lisääntymään: 
eläkkeellä  on  enemmän aikaa matkustaa sekä koti- että ulkomailla. Liikkuminen apu- 
välineiden avulla lisääntyy  ja  liikkumisen motivaatiot ovat vapaa-ajan palveluissa, elä-
mäntyyleissä  ja  elämyksissä.  Yksittäiset lyhyet taksimatkat tulevat vähenemään yhteis-
kuljetusten  ja  palvelulinjojen  myötä, jotka nostavat  matkojen  lukumäärä samalla  vä-
hentäen  yhteiskunnan kustannuksia. Lähde: Sidosryhmähaastattelut  2001. 
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Liikkumisesta ei saisi koskaan syyllistää ikäantyneitä. Kaikilla täytyy olla tasa-arvoiset 
mandollisuudet liikkua  ja  toteuttaa liikkumishaluaan. Suunnittelun tulee lähteä  en vä

-estöe'yhmistä  ja  niiden tarpeista, sitä ei saa  vain  yksityiset liikeyritykset sanella. Lisäksi 
lähiympäristön tulee olla liikkumista inspiroiva. Tulevaisuudessa täytyy löytää keinoja 
tukea maaseudun joukkoliikennettä, kehittää parempia autoja ikääntyneille  ja  heidän 
fysiikalleen,  ja  keskittyä nostamaan syrjäseutujen tienpidon laatua ikääntyvien liikku-
mista paremmin palvelevaksi.  Lähde:  Sidosryhmähaastattelut  2001 
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4  IKAANTYN EEl  JA  TIEHALLINTO  

4.1  Tiehallinnon  nykyiset  suunnitteluohjeet  

Suunnittelua koskevalla  ohjeistuksella  pyritään  takamaan  kaikkien tiellä  liik
-kujien turvallisuus.  Ohjeistuksen laadinnassa  ajoneuvon  ja  kuljettajan suon

-tuskykyä  kuvataan tietyillä  perusarvoilla,  jotka pyrkivät ottamaan yksilölliset 
erot huomioon  ja  takaamaan toiminnassa  turvamarginaalin.  Kansainvälisesti 

 on  pidetty lähtökohtana, että  85  %  kuljettajista täyttää  perusarvojen  vaati-
mukset. Väestön ikääntyessä myös henkilöautojen kuljettajien keskimääräi-
nen ikä kasvaa. Entistä suurempi  osa  kuljettajista  on  iäkkäitä  ja  suunnitte-
lussa  mitoittavana  käytetyt  kuijettajan  perusarvot kuvaavat entistä pienem-
pää osaa kuljettajista. Tämä asettaa uusia vaatimuksia  suunnitteluohjeille  ja 

 niiden  päivittämiselle. (Niinikoski  2001.)  

Suunnitteluohjeet  antavat suunnitteluun  normimaisia reunaehtoja.  Suunnit-
telun lopputulokseen vaikuttavat ohjeiden lisäksi kuitenkin myös  hankekoh-
taiset  tavoitteet  ja  suunnittelijan taidot.  Suunnitteluohjeita päivitettäessä  Tie- 
hallinto  on  lähtenyt siitä olettamuksesta, että ohjeiden käyttäjät ovat alan 
ammattilaisia.  Suunnitteluohjeista  pyritään saamaan mandollisimman tiiviitä, 
jolloin kaikkien asioiden taustoja ei esitellä ohjeissa. Suunnitteluohjeiden 
taustat  ja  ohjeissa  sovelletut  lähtökohdat  ja  periaatteet ovat luettavissa 

 taustaraporteista  ja  selvityksistä. 

Liitteessä  2 on  arvioitu, kuinka eri  suunnitteluohjeissa  on  otettu huomioon 
 ikääntyvien liikkujien  tarpeet. Tarkastelu  on  tehty sekä  kevyenliikenteen, 

joukkoliikenteen  että ajoneuvoliikenteen kannalta. Myös  talvikunnossapidon 
ohjeisto  on  käyty läpi iäkkään  Ilikkujan  näkökulmasta. 

Usein liikkumista helpottavat ympäristön ominaisuudet ovat pienistä suun-
nittelun loppuvaiheessa  tai  jopa työmaalla tehtävistä päätöksistä kiinni. Täl-
löin hyvän suunnittelun  ja  sitä kautta suunnitteluohjeiden  ajanmukaisuuden 

 merkitys korostuu. Tähän tarvitaan standardeja  ja  laatuluokituksia. Suunnit-
teluohjeissa  tulisi olla  määritetty tavoitetasot  ja  laatuvaatimukset eri  tasoisille 

 ratkaisuille. Kulloinkin vallalla oleva  liikennepolitiikka  ja  tahto sitten määritte-
lee, mitä  laatuluokkaa  missäkin kohteessa käytetään. 

Suunnitteluohjeiden  päivityksen  ohella tulee kiinnittää huomiota suunnittelun 
 laadunvalvontaan  suunnittelun kuluessa. Hyvä käytäntö tähän olisi ulkopuo-

lisen asiantuntijan tekemä  esteettömyysauditointi. Auditoinnin  tulisi kuulua 
 työohjelmaan  samaan tapaan kuin nykyään tehtävät suunnitelmien  liiken-

neturvallisuusauditoinnit  kuuluvat.  

Talvihoidon  ja  kunnossapidon  kriteerit  on  määritelty paljolti autoliikenteen 
ehtojen mukaan. Lisäksi toimenpiteet  on  sidottu ilmaston  -  eikä ihmisten liik-
kumisen mukaan.  Talvikunnossapidon  kannalta kevyelle liikenteelle  kniittiset 

 päivät ovat useimmiten eri päivät kuin  ajoneuvoliikenteelle.  Näinä päivinä 
kevyen liikenteen väylien  talvihoito  tulisikin tehdä kevyen liikenteen ehdoilla 

 ja  tiedotusta jalankulkijoiden  kelitilanteesta  tulisi lisätä. Myös  talvihoidon 
täsmähoitoa  ja  alueellisia  hoitourakoita  tulee kehittää. Lisäksi  talvihoitojär- 
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jestelmää  tulee kehittää siten, että myös hiekoittamatta jättäminen sovituissa 
kohteissa olisi mandollista. Hiekoitus saattaa joissakin paikoissa olla este, 

 sillä  hiekoitus  estää potkukelkan käyttämisen kevyen liikenteen väylillä.  

4.2  Tieplirihaastattelujen  tulokset 

Väestön ikääntymisen vaikutukset Tiehallinnon toimintaan huomataan par-
haiten tutustumalla nykytilanteeseen käytännössä keskustelujen  ja  maasto-
käyntien avulla. Tämän takia tämän selvityksen laadinnan yhteydessä valit-
tiin neljä tiepiiriä, joihin tehtiin syksyllä  2001  päivän mittainen vierailu.  Koh -
dealueet  olivat Oulun, Keski-Suomen, Uudenmaan  ja  Hämeen tiepiirit. Kus-
sakin tiepiirissä kohdekunta valittiin niin, että kokonaisuutena kohteet edusti-
vat erilaisia toimintaympäristöjä (kaupunkiseudut - pääväylät  ja  ohikulkutiet; 
päätieverkosto - liittymäympäristöt, pysäkit, levähdysalueet;  keskikokoiset 
kaupungit  ja kunnat  - ohikulkutiet, liittymäympäristöt;  pienet  kunnat  -  läpi-
kulkutiet, paikallistieverkosto). 

Tilaisuuksissa esiteltiin väestön ikääntymistä yleensä  ja sen  vaikutuksia liik-
kumisympäristölhin  ja  toimintatapoihin.  Tämän jälkeen siirryttiin keskustele-
maan väestön ikääntymisen vaikutuksista nykyiseen  ja  tulevaan tienpitoon. 
Vierailujen aikana keskusteltiin sekä Tiehallinnon edustajien että kuntien ai-
hepii ristä vastaavien asiantuntijoiden (sosiaali-  ja  terveystoim  i,  tekninen toi-
mi) kanssa. Lisäksi päivien lopuksi tutustuttiin paikallisten iäkkäiden liikku-
misongelmiin maastossa. Maastokierroksilla oli paikalla esittelemässä pai-
kallisen päiväkeskuksen  tai  palvelutalon  johtaja. 

Seuraavassa  on  koottu yhteen eri tiepiireissä esille tulleita näkökulmia.  

4.2.1  Liikenneympäristö  ja  liikkuminen 

Tiepi ireissä  koettiin erityisen ongelmalliseksi  haja-asutusalueiden  liikkumisen 
turvaaminen.  Haja-asutusalueilla liikkumisen ongelmia  on  sekä ajoneuvolii-
kenteellä että kevyellä liikenteellä:  haja-asutusalueiden pientiestön  kunto 
heikkenee, joukkoliikenneyhteydet ovat huonot  ja  kevyen liikenteen väyliä ei 
ole. Nykyisillä resursseilla, resurssien painotuksilla  ja  toimintatavoilla  ei pys-
tytä puuttumaan  haja-asutusalueiden  ongelmiin. 

Asuinalueilla  on  oma "elinkaarensa". Alueen vanhentuessa myös  sen  asuk-
kaat usein vanhenevat. Keskimääräisiin tilastoihin kunnan ikärakenteesta ei 
pitäisikään luottaa, vaan asiaa pitää tutkia asuinalueittain  ja  kylittäin.  Trendi - 
nä on  vanhusten kerääntyminen  haja-asutusalueelta  pieniin kirkonkyliin.  

35  %  suomalaisten tekemistä matkoista tehdään jalan  tai  pyörällä. Tämä 
tarkoittaa, että kevyen liikenteen väylät ovat kansalaisten ylivoimaisesti eni-
ten käyttämiä liikuntapaikkoja (lähde: SLU, Liikunnan  ja  Urheilun Maailma 

 22/00).  Viime aikoina kevyen liikenteen väylille  on  tullut  useita uusia liikku-
mismuotoja  (mm.  rullaluistelu, potkulaudat)  ja  tulevaisuudessa niitä tulee li-
sää (esim. sähkökäyttöiset kevytajoneuvot). Uudet kulkumuodot vaativat uu-
sia ratkaisuja,  sillä  nykyiset ratkaisut ovat turvattomia hitaimmille liikkujille. 

Vanhukset pelkäävät yhdistetyillä kevyen liikenteen väylillä ajavia pyöräilijöitä. Tällä 
hetkellä suunnitteluohjeissa  on  selkeät ohjeet kuinka suurella liikennemäärällä jalan- 
kulku  ja  pyöräily tulisi erotella toisistaan. Pitäisikö käytännön olla erilainen alueilla, joilla 
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liikkuu paljon vanhuksia? Vai pitäisikö tehdä  vain  yhdenlaisia väyliä? Tällä hetkellä ih-
miset eivät osaa liikkua väylillä oikein, kun  on  sekaisin yhdistettyjä  ja eroteltuja  kevyen 
liikenteen väyliä. Voisiko väylien värityksellä vaikuttaa seikeyteen? 

Hämeen  tiepiiri  15.10.2001  

Kevyen liikenteen väylille  on  tullut ja  tulee lisää erilaisia käyttäjiä (rullaluistelu, 
"kevytmopot"), jolloin tilaa taivitaan enemmän. Tämä tulisi ottaa huomioon  jo kaa  voi-
tuksessa. 

Hämeen  tiepiiri  15.10.2001  

Haastatteluissa tiepiiriläiset olivat yhtä mieltä siitä, että liikennejärjestelyjen 
tulisi olla mandollisimman selkeitä, ennakoitavia  ja  johdonmukaisia. Tämä 
koskee myös viitoitusta  ja  opastusta. Yleiseen selkeyteen voidaan vaikuttaa 

 jo  kaavoitusvaiheessa. 

Kiertoliittymistä  vanhusten kannalta oltiin kahta mieltä. Toisaalta kiertoliitty-
missä toimitaan joka paikassa samalla tavalla  ja  ne ovat siten helppokäyttöi-
siä. Toisaalta kiertoliittymät ovat uusi elementti suomalaisessa liikenneympä-
ristässä  ja  uusien asioiden hahmottaminen  on  hankalaa. Tällöin tarvitaan 
käyttäytymisohjeita kaikille liikkujille, ei pelkästään iäkkäille. 

Kevyen liikenteen yhteyksiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Alikulkujen 
luiskien tulee olla tarpeeksi loivia  ja  bussipysäkeille  tulisi olla esteetön yhte-
ys. Suojatiesaarekkeita  ja  korotettuja suojateitä  tulisi suosia. Vesien johtami-
sessa  ja  lumien kasaamisessa tulee olla tarkkana, jotta sulamisvedet eivät 
pääse kevyen liikenteen väylälle  ja  aiheuta vaaran paikkoja jäätyessään. 
Suojateiden molemmin puolin pitäisi aina olla valaisin, jotta suojatie olisi va-
laistu silloinkin, kun toinen lamppu  on  rikki. 

Vanhusten liikkuminen  on  usein pienestä kiinni. Pintojen tasaisuus  ja  hyvä 
valaistus ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä. Palvelutalojen yms. ympärillä 
tulisi olla turvallisia  ja  turvallisen tuntuisia reittejä liikkumiseen. Myös mäet 
ovat esteitä huonosti liikkuville. Penkkejä tarvittaisiin usein enemmän.  Jos 

 tehdään hyvää ympäristöä vanhuksille,  on se  hyvä myös lapsille  ja  vammai
-sille. 

Opasteiden  selkeys nousee usein esiin ikääntyneiden liikkumisesta puhuttaessa. Epä-
vaimolle kulkijoille tulisi kertoa etukäteen helpotja selkeät reitit. 

Hämeen  tiepiiri  15.10.2001  

Käsijohteet  helpottavat ikääntyvien liikkumista kaltevilla pinnoilla. Tällä hetkellä käsi-
johteita ei olla käytetty kuin portaissa.  Pinnan karheuden  pitäisi olla suhteessa  pinnan 
kaitevuuteen.  Oulun  tiepiiri  8.10.2001  

Onko tutkittu miten vanhukset kokevat alikulkukäytävät? Ovatko ne turvattoman tuntui-
sia?  Pitävätkö  he  enemmän alikulku- vai ylikulkukäytävistä? 

Vanhusten liikkumista helpottavien järjestelyjen teko kannattaa aloittaa alueista, joita 
sitten laajennetaan vähitellen, jolloin päästään selkeisiin reitteihin. Pistemäisten kohtei-
den toteuttaminen siellä täällä ei ole järkevää. Aluekohteiden teossa tulisi olla valta-
kunnallinen kiireellisyysjärjestys. Vanhusten lIIkkumista edistävät alueet kannattaa teh-
dä esim. joukkoliikenteen laatukäytävien yhteyteen, jolloin molemmista toimenpiteistä 
saadaan suurin hyöty. "Laatukäytävien varsille laatualueet liikuntarajoitteisille." 

Keski-Suomen  tiepiiri  24.9.2001.  

Yleinen turvattomuus ympäristössä  on  lisääntynyt. Vanhukset eivät uskalla 
liikkua ulkona pimeän aikaan. Valaistuksella  on  tärkeä merkitys turvallisuu- 
den tunteeseen. Yleisen turvallisuuden tulisi olla  osa  kuntien liikenneturvalli- 
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suustyötä.  Onko vanhuksen liikkumattomuuteen syynä ympäristön ongelma- 
kohdat vai yleinen turvattomuuden  tunne?  

Koettu tu,vallisuus vaikuttaa reitinvalintaan. Esimerkkinä Tomiossa joen ylittävä kevyen 
liikenteen silta,  jota  ei uskalleta käyttää pimeällä. Silta  on  rakennettu ajoneuvoliiken-
teen si/lasta en/lisenä  ja  si/lä  on  oma valaistus, mutta autoilijoiden tuoma kontrolli 
puuttuu. Sama tilanne  on  enilisillä  kevyen liikenteen väylillä, joissa tien  ja  kevyen lii-
kenteen väy/än välissä  on  tiheää puustoa. Oulun  tiepiiri  8.10.2001  

Olosuhteita voidaan parantaa ympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä kui-
tenkin  vain  tiettyyn rajaan saakka. Loppu pitää tehdä asenteita muuttamalla. 
Tarvitaan arvostusta  ja  suvaitsevaisuutta muita liikkujia kohtaan.  

4.2.2 Ikääntyneet autoilijoina  

Ajokortin omistamisella  on  suuri merkitys  haja-asutusalueella asuvien van-
husten liikkumismandollisuuksiin. Liikenneympäristön selkeydellä  ja  yllätyk-
settömyydellä  on  erityisen suuri vaikutus iäkkäiden selviytymiseen liiken-
teessä. Ajokortillisten vanhusten määrä lisääntyy  ja  vapaa-ajan  matkojen 

 määrä lisääntyy. Miten tämä otetaan huomioon liikenneympäristössä? Tietty 
peruspalvelutaso  on  turvattava kaikilla alueilla. 

Tieympäristön  muutoksen merkityksen ymmärtäminen  on  vanhuksille vaikeaa. Tieym-
pänstön muutoksista pitäisi valistaa  ja  niistä pitäisi olla varoitusmerkki ainakin vuoden 
ajan. Ajokorttikontrollia pitää myös tiukentaa. Onko tutkimusta siitä mitä todellisia on-
gelmia ikä aiheuttaa? Nämä eivät näy suurissa tutkimusmassoissa, vaan  on  osattava 
huomata heikot signaalit. Keski-Suomen  tiepiiri  24.9.2001.  

län  ei pitäisi olla ainoa peruste ajokortin omistamiseen. Nykyisin ajokortin saa uusittua 
liian helposti. Toisaalta ajokortti  on  usein vanhuksen ainoa keino päästä liikkumaan. 
Olisiko muita vaihtoehtoja? Kevyet moottoroidut ajoneuvot? 

Hämeen  tiepiiri  15.10.2001  

Minnesotassa  tutkitaan liittymässä sattuneita onnettomuuksia.  Jos  liittymässä  on  ta-
pahtunut paljon onnettomuuksia ikääntyneille, tehdään liittymäolosuhteiden parantami-
seksi automaattisesti projekti. Hämeen  tiepiiri  15.10.2001 

4.2.3  Suunnittelu  ja  suunnitteluohjeet  

Vanhukset tarvitsevat selkeän  ja  laadukkaan ympäristön, jossa myös kaikki 
yksityiskohdat ovat kunnossa. Tämä korostaa suunnittelun merkitystä enti-
sestään. Mitä paremmin kaikki yksityiskohdat  on  mietitty suunnitelmavai-
heessa, sitä paremmin loppuratkaisu toimii. Vanhusnäkökulma tulisi ottaa 
suunnitteluun  jo  kaavoitusvaiheessa,  jolloin välimatkoista ei muodostuisi liian 
pitkiä  ja  ympäristö olisi sellainen, että vanhus pärjää omatoimisesti mandolli-
simman pitkään. Liikenteen  ja  maankäytön kokonaissuunnittelu  on  tulevai-
suudessa entistä tärkeämpää,  sillä  perusasioita  on  vaikea korjata jälkeen-
päin. 

Haastatteluissa tuli esille, että suunnitelmien kuulutukset  ja  nähtävillä olot 
eivät saavuta liikenteen heikkoja osapuolia. Suunnittelussa tulisi ottaa kaikki 
osapuolet huomioon  jo  suunnittelun alkuvaiheessa. 

Suunnitteluohjeisiin  tarvittaisiin laatuluokituksia  ja  standardeja, jotta tiede- 
tään mitä laatuluokkaa minnekin tehdään. Lisäksi pitää ottaa huomioon kau- 
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punkien  ja  Tiehallinnon rajapinnat  ja  laatuluokat.  Hallinnollisten rajojen 
muutokset eivät saisi näkyä maastossa. Monia vanhusten liikkumista edistä-
viä keinoja tiedetään  jo  nyt, mutta ongelmana  on  tiedon siirtyminen käytän-
töön. Pelkkä tiedottamisen lisääminen ei kuitenkaan riitä,  jos  aito ymmärrys 
asiasta puuttuu. 

Suunnitteluohjeista  tuskin koskaan saadaan niin kattavia  ja  aukottomia,  että 
pelkästään niitä seuraamalla tulee hyvä lopputulos. Työtä  on  joka tapauk-
sessa seurattava suunnittelun kuluessa. Nykyisin  on  käytössä liikenneturval-
lisuusauditointi. Samaan tapaan voitaisiin auditoida myös suunnitelman  es-
teettömyys. 

Este  vaikutuksen poistaminen  eritasoy/ityksin  ei aina ole hyvä ratkaisu. Taajamissa py-
ritään useimmiten  tasoylifyksiin,  koska ne ovat kokonaisuuden kannalta parempi rat-
kaisu. Tavoitteena  on  liikenteen  kokonaissuunnittelu.  jolloin ratkaisut sisältävät sekä 
ajoneuvoliikenteen että kevyen liikenteen toimenpiteitä. Esimerkkeinä ajoneuvoliiken-
teen  nopeustason  lasku  ja keskisaarekkeiden  rakentaminen  suojateille.  

Hämeen  tiepiiri  15.10.2001  

Nurmijärvellä  Klaukkalantien  liikenne  on  vilkasta  ja  tien ylittäminen rajoittaa liikkumista 
merkittävästi.  Klaukkala  oli yhtenä esimerkkinä selvityksessä  Tienpidon  yhteiskunnalli-
set vaikutukset  1990-luvun alussa. Selvityksestä käy ilmi kuinka paljon taajaman  hal-
kaiseva  tie  vaikuttaa ihmisten arkeen  ja  valintoihin.  K/a ukkalan  ongelma  on  nopeasti li-
sääntyvä väestömäärä  ja  sitä kautta lisääntyvä liikenne. Ongelmia syntyy kun  yhdys-
kuntarakenne  ei ehdi kehittyä samassa tandissa. Uudenmaan  tiepiiri  27.11 .2001  

Nyt rakennetta  vat  kohteet  on  usein suunniteltu  jo  90-luvun alussa. Suunnitelmat pi -
täisikin tarkistaa ajan hengen mukaisiksi, mutta näin ei aina tehdä. Muutoksen viemi-
nen  suunnittelukulttuuriin  on  hidasta  ja  vaikutukset näkyvät hitaasti. Kunnossa pito- 
puolta kehittämällä vaikutusmandollisuudet ovat nopeammat. Yhä suurempi  osa  mää-
rärahoista menee kunnossapitoon  ja  uuden rakentaminen  on  todella vähäistä. 

Oulun  tiepUri  8 10.2001  

Pienten tehokkaiden  liikenneturvallisuustoimenpiteiden  rakentamisen kirjo pitäisi laa- 
jentaa myös liikkumisen tasa-arvoa  ja joukkoliikennettä  koskeviin toimenpiteisiin. 

Oulun  tiepiiri  8.10.2001 

Reittiajattelua  pitäisi laajentaa. Tällä hetkellä  Litu-suunnitelmissa keskitytään nimen 
omaan reitteihin  esim,  koulujen ympäristöissä. Missä muissa yhteyksissä reittejä voisi 
käyttää? Oulun  tiepiiri  8.10.2001  

Nykykäytännön mukaan uusien kevyen liikenteen väylien rakentamista prio-
risoidaan laskentamenetelmän avulla, joka ottaa huomioon maankäytön, ta-
pahtuneet onnettomuudet  ja  liikennemäärät.  Onnettomuuksissa ei oteta 
huomioon minkä ikäisille ihmisille onnettomuudet ovat sattuneet. Vasta,  jos 

 kaksi hanketta ovat laskentamenetelmän mukaan yhtä tehokkaita, voidaan 
ottaa huomioon muut paikalliset olosuhteet, kuten koulut, terveyskeskukset, 
hautausmaat ym. 

Kevyen liikenteen väylien tarve  on  niin suuri, etteivät rahat riitä millään kaik-
kiin tarpeisiin. Tämän takia  on  harkittu myös laadultaan alemman asteisten 
(ei valaistusta, ei päällystettä) väylien tekemistä. Haittapuolena  on,  etteivät 
nämä väylät pääosin ole pintamateriaaleiltaan esteettömiä. 

"Priorisointia  tarvitaan,  sillä  tällä hetkellä Uudenmaan tiepiirin listoilla  on  noin  150  ke-
vyen liikenteen  väylähanketta.  joista vuosittain voidaan toteuttaa kolme. 

Uudenmaan  tiepiiri  27.11.2001 
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4.2.4  Yhteistyö  -  asiakkaiden kuulemista  ja  toimintaa  rajapin -
noilla 

Resurssien puutteen vuoksi ympäristön  ja  toimintamallien kehittämiseksi tar-
vitaan yhteistyötä  ja  uudenlaisia ajattelumalleja. Tiehallinnon visiossa puhu-
taan yhteiskunnallisesta vastuusta. Tämä voisi tarkoittaa käytännön tasolla 
aloitteellisuutta yli sektorirajojen - aloitevastuuta. Piireissä tulisi nimetä  es

-teettömyyden vastuuhenkilö.  Useimmissa tapauksissa olisi luonnollista, että 
vastuuhenkilö  on  sama henkilö, joka vastaa liikenneturvallisuusasioista  tai 

 kevyen liikenteen asioista. Valtakunnallisen esteettömyysverkoston luomi-
nen antaisi ideoita  ja  tukea omalle työlle. 

Erilaisia yhteistyömalleja tarvitaan lisää. Erityisesti haastateltavien mukaan 
tulisi keskittyä  haja-asutusalueen ongelmiin. Kunnossapidossa yhteistyö 
kuntien kanssa olisi varmasti hedelmällistä. Muita tienpidon yhteistyötahoja 
voisivat olla lähikaupat, huoltoyhtiöt  ja  maanrakennusliikkeet.  

Tällä hetkellä yhteistyö  on  painottunut koulujen ympäristöihin  ja  koululaisiin. 
 Tähän ryhmään  on  ollut helpompi päästä kiinni, koska vaikutuskanavat ovat 

valmiiksi olemassa (rehtorit, vanhempaintoimikunnat ym.). Suunnitelmista 
pyydetään lausunto kunnalta  ja  kunnan asiaksi  jää  päättää kuuleeko  se  lau-
suntoa varten esimerkiksi vammais-  ja  vanhusneuvoston  mielipidettä.  Tie-
suunnitelma voidaan hyväksyä, vaikka kunta ei olisikaan pyytänyt asiasta eri 
kansalaisryhmien mielipiteitä. 

Toiminta  rajapinnoilla.  Yksi uusi esimerkki  on  mainostilan myyminen  joukkoliikenneka-
toksiin kunnossapitoa  vastaan. Oulun  tiepiiri  8.10.2001  

Ympäristön tulee mandollistaa vanhusten kotona asuminen. Ympäristön  esteettömyys 
 on  kaikkien  hallintokuntien  asia,  sillä  ympäristön  esteettömyys  siirtää sosiaali-ja  terve

-yspalvelujen  tarvetta. Hämeen  tiepiin  15.10.2001  

Tampereella  on  meneillään  esteettömyyskartoitus. Esimerkkikohteina  ovat Tammelan 
 palvelutalon  ympäristö  ja Hervannan  tuleva  palvelutalo  ja liikekeskus. Esteettömyys-

kartoitustyössä  eri hallinnonalojen yhteistyö  on  lisääntynyt. Työssä  on  käytetty myös 
 eläkeläisneuvostoa  ja  kyselty  palvelutalojen  asukkaiden  ja  henkilökunnan mielipiteitä. 

Hämeen  tiepiiri  15.10.2001 

Liikennetuniallisuussuunnitelma  on  luonteva taso keskustella aiheesta kuntien kanssa. 
Näissä suunnitelmissa kenttä  vuoropuheluun  on  valmiina. Myös  ruokakuntakyselyitä  on 

 tehty jonkin verran. Kuitenkin  detaipratkaisut  tehdään tiesuunnitelma-  ja  rakennus- 
suunnitelma vaiheessa, joissa  sidosryhmiin  ei enää olla samalla lailla yhteydessä. Näin 
yksityiskohdat jäävät usein tarkistamatta. Oulun  tiepiiri  8.10.2001  

Palautteen saaminen ikääntyviltä  on  vaikeaa. Tiehallinnolla  on  esim.  Hä-
meen tiepiirissä liikenneasioiden neuvottelukunta, jossa  on  edustajia eri  hal

-linnonaloilta  ja  kansalaisjärjestöistä. Ikääntyneiden  kantaa  on  yritetty saada 
ryhmään eläkeläisjärjestöjen kautta, mutta  se  ei ole tuottanut tulosta. 

Tärkeintä olisi saada yhteys vielä itsenäisesti liikkuviin  ikääntyviin.  Miten tämä onnis-
tuu? Saadaanko kunnan  työtekijöiden  kautta yhteys  vain heikoimpiin,  jotka liikkuvat 
enää  vain  aivan lähiympäristössä? Kodinhoitajien  työkentän  ja  liikkumisen selvittämi-
nen olisi hyödyllistä. Oulun  tiepiiri  8.10.2001 

Tiemestarit  saavat varmasti suurimman osan  asiakaspalautteesta.  Palautetta luokitel-
laan  tahtomatta  ja  pienet  asiat  jäävät usein huomiotta. Pitäisi oppia huomaamaan 
myös heikot signaalit. Oulun  tiepiiri  8.10.2001 
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Asiakaspalautteessa  toivotaan usein penkkejä. Penkit ovat kuitenkin ongelma kunnos-
sapidolle,  sillä nIIhin  kohdistuu paljon ilkivaltaa. Herkkyys palautteisiin reagoimiseen! 

Keski-Suomen  tiepiiri  24.9.2001 

4.2.5  Kunnossapito  ja talvihoito  

Nykyisin talvikunnossapidossa kaikki pitää tehdä tehokkaasti  ja  suurilla koneilla. Lumi 
lähtee, mutta tilalle tulee kiiltävä,  kova ja  liukas  pinta.  Kaluston  ja  menetelmien kehi-
tystyötä siis tarvitaan. Esim. uusimmalla kalustolla  on  mandollista puhdistaa katutila 
siten, että liiitymien kohdalle ei  jää  paijetta.  Hämeen  tiepiiri  15.10.2001  

Talvihoitoa  tehdään nykyisin moottoriliikenteen ehdoilla. Kevyelle liikenteelle 
liikkumisen kriittiset päivät turvallisuuden kannalta ovat usein eri päivät kuin 
moottoriajoneuvoille. Näinä parina kevyen liikenteen kriittisenä  päivänä työt 
pitäisikin tehdä kevyen liikenteen ehdoilla. Myös alueellisesti tehostetusta 
hoidosta  on  saatu hyviä kokemuksia. Lisäksi tarvitaan tiedotusta huonosta 
kelitilanteesta  ja  tietoutta käytettävissä olevista apuvälineistä. Kodinhoitajien, 
ateriapalvelun, kotisairaanhoitajien  ja  muiden vanhusten luona käyvien rooli 
tiedon välittäjänä  on  tärkeä. 

Onko nykyinen talvikunnossapitolaki oikeanlainen? Ongelmana aurausvallit  ja  kiinteis-
töjen liukkauden esto. Olisiko katumaksujärjestelmä tms. oikea ratkaisu. Näin talvihoito 
voitaisiin tehdä keskitetysti eikä rajapintoja olisi nIIn monia. Liukkaudenestovaatimuk-
sissa ei ole otettu huomioon potkukelkkoja  tai  hiihtolatuja kevyen liikenteen väylän reu-
nassa. Lisäksi talvihoitoluokilla ei ole merkitystä oikeudenkäyntitilanteissa. 

Hämeen  tiepiiri  15.10.2001  

Mikä  on  tiedotuksen rooli kunnossapidossa? Ajoneuvoille tarkoitettu lllkennesäätiedot-
tammen toimii ympäri vuorokauden. Helsingissä  on  kokeiltu jalankulkijoiden liikennetie-
dotteita  radiossa. Hämeen  tiepiiri  15.10.2001  

"Nurmijätvellä talvihoitoa  on  pnorisoitu  siten, että ensi aurataan  ja hiekoitetaan  kevyen 
liikenteen väylät, jotta jalankulkijat  ja pyöräil/ät  pysyisivät heille tarkoitetuilla väylillä  ja 
vaaratilanteet vältettäislln.  Kevyen liikenteen priorisointi  on  suhteellisen uusi asia." 

Uudenmaan  tiepiiri  27.11.2001  

Haja-asutusalueen tieverkon hoidosta  on  jouduttu tinkimään. Määrärahojen 
leikkaus näkyy juuri pientiestön hoidon tasossa. Kunnossapidon tehostami-
sen kustannukset suhteessa kaatumiskustannuksiin eivät kuitenkaan ole 
suuret. Kunnossapitoon  laitettuja rahoja ei pitäisikään laskea ainoastaan  tie-
pitoon  liittyvänä menoeränä. 

"Talvihoidon  taso vaikuttaa hyvin konkreettisesti esimerkiksi vanhusten ruoan jakeluun. 
Eilen, kun tiet olivat hyvin sohjoiset, ruoan jakelu kesti  tunnin  kauemmin kuin normaa-
listija viimeiset asiakkaat saivat ruokansa kylmänä." Uudenmaan tiepiin  27.11.2001  

Sektoriajattelu talvihoidossa  on  tällä hetkellä hyvin voimakasta. Jokainen 
hoitaa  vain  heille määrätyt tehtävät. Voisiko liittymien auraaminen olla erik-
seen ostettava palvelu? Kunta  tai Tiehallinto  voisi koordinoida palvelun  ja 

 asiakas maksaisi saamastaan palvelusta. Aurauspalvelun  ostaminen (esim. 
 oman tonttiliittymän auraaminen) pitäisi olla helppoa  ja  kaikkien ulottuvilla 

oleva palvelu. 

Kadun  tai  tien auraus jättää  vallin  tontin reunaan. Nykyisin val/in poistamiseksi  on  tehty 
yksittäisiä sopimuksia kunnan kanssa. Sopimuksen  on  hoitanut kaupungin kotipalve-
lutoimisto. Hämeen tiepiiri  15.10.2001  
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NurmUä,vellä  kunta hoitaa  liittymien auraustilauksia.  Vanhusten  liittymien auraaminen 
 on  tällä hetkellä usein omaisten, ystävien  ja  naapurien tehtävänä. Myös seurakunnan 
 ystäväpalvelu  hoitaa  lumitöitä.  Uudenmaan  tiepiiri  27.11.2001  

Tulevaisuudessa talvikunnossapidon teettäminen tulee korostamaan laatu -
kriteerien  merkitystä. Haastatteluissa pohdittiin voidaanko  laatukriteereihin  
lisätä uusi  erikoishoitoluokka,  joka  määritettäisiin  erikseen joka  urakalle.  
Tällä tavalla olisi mandollista hoitaa erityisen hyvin joitakin tiettyjä kohtia, 
kuten terveyskeskusten ympäristöjä ym. 

Teettäjä  määrittelee  tarjousvaiheessa  minkälaista laatua  se  haluaa minnekin.  Erityis
-laatua vaativat kohteet pitää  yksilöidä. Yksilöintiin  tarvittaisiin selkeät ohjeet  ja  mene-

telmät. Tähän asti  urakat  ovat olleet pääsääntöisesti neuvottelu-urakoita vanhojen te-
kijöiden kanssa. Tällöin tekijät ovat tunteneet alueen eikä yksityiskohtaisia ohjeita ole 
tarvittu. Tulevaisuudessa  urakoinnin  tulee hoitamaan täysin ulkopuolinen taho, joka 
tarvitsee tarkan  ohjeistuksen halutusta  laadusta.  Täsmähoito  ja alueurakat  ovat kun

-nossapidon  tulevaisuutta. Uudenmaan  tiepiiri  27.11.2001  

Tällä hetkellä hoidon  ja kunnossapidon laatukriteerit  on  määritelty autoliikenteen näkö-
kulmasta. Kriteerit tulisi miettiä uudestaan. Tavoitteena tulisi olla yllätyksellisyyden vä-
hentäminen. Oulun  ja  Lapin tiepiireissä  oli aikaisemmin joustavampi linja  talvihoidon 

 suhteen. Esimerkiksi  palteet  poistettiin liittymistä melko mittavasti. Nyt joustavaa linjaa 
ei saa enää toteuttaa,  sillä keskushallinto  on  määrännyt kaikki  tiepiirit  toimimaan sa-
malla tavalla. Tämä vaikuttaa varmasti ensi  talven asiakaspalautteeseen.  

Oulun  tiepiiri  8.10.2001  

Myös  hiekoitus  voi olla este. Potkukelkka  on  hyvä  liikkumisväline  vanhuksille.  Hiekoit-
tamatta  jättämisen ongelma  on  tällä hetkellä  vastuukysymykset.  Ei ole olemassa jär-
jestelmää, jolla  tiehallinnon  vastuu poistetaan,  jos  joku  liukastuu hiekoittamattomalla 

 osuudella. Tällaisella järjestelmällä olisi  kova  kysyntä. Oulun  tiepiiri  8.10.2001 

Kunnossapidon  tehostamisen  ja  liikkumisen edistämisen ohella tulee muistaa ympä-
ristöasiat.  On  tärkeää, että ei yksipuolisesti kehitetä sellaisia keinoja, joiden takia poh-
ja vesien  suolaantuminen  lisääntyy  (suolauksen  lisääminen), luonnonvarojen esimer-
kiksi  soraharjujen  ja  kallioiden katoaminen kiihtyy  (hiekoituksen  lisääminen),  energian 

 kulutus nousee  (lumen  kuljetus,  katulammitys)  ja terveyshaitat  lisääntyvät  (hiekoituk-
.sesta  johtuva  kivipöly).  Keski-Suomen  tiepiiri  24.9.2001. 
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Kuvasarja  maastokäynneistä  

Kuva  9 	Suojatien  testaus  - hitaalle liikkujalle  soveltuvuus? Maasto- 
käynnin aikana kuultiin, että alueen vanhat ihmiset eivät käytä 
valo-ohjattua  suojatietä  kadun  ylitykseen.  Oulun  tie  piiri, Muhos  

Kuva  10 	Keskustaväylän  saneeraus. Väylän saneerauksen yhteydessä 
tien tasa  usta  nostettiin, jotta  kiinteistöihin  saatiin  esteettömät 
sisäänkäynnit.  Oulun  tie  piiri, Muhos  
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Kuva  11 	Ulkoilureiteile  toivotaan lisää penkkejä. Hämeen  tie  piiri Ylöjär- 
vi. 

Kuva  12 	läkkäiden  liikkumisesta parhaiten tietävät itse iäkkäät. Kysele- 
mällä  ja  kuuntelemalla saadaan selville alueen liikkumisympä-
ristön mandolliset ongelmakohdat. Hämeen tiepiiri, Ylöjärvi. 



Ikääntyneiden  liikkuminen  ja  tienpito 
	

43  
IKAANTYNEET  JA TIEHALLINTO 

Kuva  13 	Keskustaväylien saneerauksessa  ympäristön kauneuteen kiin- 
nitetään erityistä huomiota. Joskus ympäristötaiteesta voi muo-
dostua talvinen näkemäeste (auraus risteysaluecila vaikeaa). 
Oulun tiepiiri, Muhos.  

Kuva  14 	Nurmjä,veIIä talvihoitoa on priorisoitu  siten, että  ensin  aura- 
taan  ja  hiekoitetaan  kevyen lIIkenteen väylät, jotta jalankulkijat 

 ja  pyöräil(jät  pysyisivät heille tarkoitetuilla väylillä  ja  vaaratilan
-teet  vältettäisiin. Uudenmaan tiepllri, Klaukkala. 
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III MUUTOSTARPEET JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

MUUTOSTARPEET  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 
- yhteenveto 

• 	Tiehallinnolla  tulisi olla aloite-  ja  esimerkkirooli ikääntyvän  väestön liik- 
kumisen edistämisessä.  

• 	Palvelutason määrittelyssä väestön rakenteellinen kääntyminen luo 
paineita pehmeämpien  ja  subjektiivisten arvojen  (esim.  sujuvuus, jous-
tavuus, nopeus, turvallisuus, tasa-arvo, esteettisyys) nostamiseen pe-
rinteisen  tehokkuusajattelun  rinnalle.  

• 	Väestön ikääntyminen edellyttää  kokonaisajattelua liikennejärjestelmäs- 
sä  - esteettömiä  reittejä, vyöhykkeitä  ja  alueita.  

• 	Toimivat kokonaisuudet syntyvät  monialaisella  ja  monenvälisellä sekto- 
rien  rajat  ylittävällä  yhteistyöllä. Kuntien lisäksi alueen yrittäjien,  liiken-
nöitsijöiden,  teollisuuden sekä  ns.  kolmannen sektorin  (asukasjärjestöt 

 ja  -yhdistykset, muut järjestöt) tulee osallistua keskusteluun.  

• 	Esteetön  ympäristö toteutuu laatuajattelun pohjalta,  jota  varten tarvitaan  
teettämisen  laatua tukevaa  esteettömyyskriteeristöä. 

• 	Rakentamisesta ollaan siirtymässä palvelujen tuottamiseen.  Peruspal- 
velutason  lisäksi tulee kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan tarjota 
alueellisia  lisäpalveluja lisämaksusta. 

• 	läkkäät  tulisi ottaa mukaan päätöksentekoon  ja  suunnitteluun.  

• 	Suunnitteluohjeiden  päivityksen  ohella tulee kiinnittää huomiota suun- 
nittelun  laadunvalvontaan  suunnittelun kuluessa.  
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5  LIIKKUMISEN PALVELUTASON ARVIOINTI  

5.1  Mitä  on  liikenteen  ja  liikkumisen palvelutaso?  

Liikkumismandollisuuden  lisäksi ihmisille  on  tarjottava riittävän laadukkaat 
mandollisuudet matkatarpeidensa toteuttamiseksi, eli riittävä liikenteen pal-
velutaso. Liikenteen palvelutaso  on  monitahoinen käsite. Palvelutaso  on  en-
sisijaisesti liikkujan subjektiivisesti kokema mielikuva liikkumisen helppou-
desta, miellyttävyydestä  ja  turvallisuudesta. Subjektiiviset käsitykset vaihte-
levat väestöryhmittäin muun muassa iän, tulotason, sukupuolen  ja  liikkujan 

 elämäntilanteen mukaan. Jopa samankaltaiset ihmiset kokevat liikkumisym-
päristönsä toimivuuden  ja  puutteet eri tavoilla. Palvelutason määrittämiseen 
vaikuttaa matkustajan lisäksi tarkasteltava kulkumuoto. Yksityisen liikenteen 
(henkilöautot  ja  kevyt liikenne), julkisen liikenteen (joukko-  ja  taksiliikenne)  ja 

 tavaraliikenteen palvelutasovaatimukset ovat osin erilaisia  ja  usein ristirii-
dassa keskenään tilanteissa, joissa erilaiset kulkumuodot käyttävät samoja 
väyliä. 

Liikenneympäristön  suunnittelussa  ja  hoidossa  on  oltava mitattavia  ja  konk-
reettisia palvelutasoa kuvaavia parametreja  ja  kriteerejä, joiden avulla liik-
kumisympäristölle voidaan asettaa vähimmäisvaatimuksia. Tällaisia mitatta

-via  palvelutasoparametreja  ovat perinteisesti olleet esimerkiksi erilaiset mat-
ka-  ja  odotusajat.  Väestön ikääntyminen  ja  siten iäkkäiden tielläliikkujien 
määrän kasvaminen lisää kuitenkin laadullisten  ja  subjektiivisten palvelu-
tasotekijölden merkitystä tehokkuusmittarien käytön rinnalla liikkumisympä-
ristön kokonaispalvelutasoa määritettäessä. 
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Kuva  15 	Ikääntyneiden  liikkumisen palvelutasoa arvioitaessa laadulliset  
ja  subjektiiviset palvelutasotekijät ovat merkittäviä.  Kuva  on 

 piirretty työn yhteydessä järjestetyn seminaarin tyhmä työssä. 
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5.2  Ikääntyneiden  liikkumisen palvelutaso eri toimintaympäris-
töissä  ja  kulkumuodoilla  

Liikkumisen palvelutaso  ja palvelutasokriteerit  vaihtelevat  toimintaympäris-
töittäin  ja kulkumuodoittain.  Karkeasti ottaen suurissa kaupungeissa  liikku-
misympäristön  palvelutaso  on  niin  äkkäiden  kuin muidenkin asukkaiden 
kannalta parempi kuin  haja-asutusalueilla. Suhteellisesti iäkkäiden osuus 
kuitenkin kasvaa nopeimmin juuri syrjäseuduilla  nuorten  muuttaessa kau-
punkeihin, mikä pahimmillaan heikentää edelleen syrjäseutujen  palvelutasoa 
palvelutasokriteerien ohjatessa  resursseja tiheästi  asutuille  seuduille. Vaikka 
suhteellisesti iäkkäiden osuus kasvaakin eniten syrjäseuduilla, määrällisesti 
iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa eniten kaupungeissa.  

5.2.1  Ajoneuvoliikenne 

Henkilöautoliikenteen palvelutasoon  vaikuttavat olennaisesti  liikenneinfra-
struktuuri  väylä-  ja liittymäkapasiteetteineen,  infrastruktuurin kunto  ja  ylläpito 
sekä varsinaiseen  väyläinfrastruktuuriin  liittyvien varusteiden  riittävyys,  sel-
keys  ja  tehokkuus.  Henkilöautoilijoiden kokemaa palvelutasoa  kuvataan 
usein  väyläkapasiteettiin  ja  liikenteen ohjaukseen  liittyvillä parametreilla, 

 kuten matka-ajoilla,  odotusajoilla, jononpituuksilla  ja  jonossa -ajoprosenteilla. 
 Nämä keskimääräiset mittarit eivät kuitenkaan kuvaa kaikkien matkustaja- 

ryhmien  kokemaa palvelutasoa,  vaan liikenteen tehokkuutta keskimäärin. 
Autoilijoiden  matkustusmukavuuteen  vaikuttavat myös riittävä  tievalaistus, 

 selkeät  opasteet  ja  merkinnät sekä väylien  perus-  ja talvikunnossapito.  Var-
sinkin  iäkkäät  autoilijat, joiden  havainnointikyky  ja reaktiokyky  ovat iän  tai 

 muun syyn johdosta heikentyneet, saattavat arvostaa hyviä ajo-olosuhteita 
 ja  riittävää valaistusta enemmän kuin matka-aikaa  tai odotusaikaa  valo

-ohjauksisessa  liittymässä, mikä vähentää  tehokkuusmittarien  ja liikkujien ko- 
keman  palvelutason vastaavuutta vanhusväestön määrän kasvaessa. 

Suurissa  ja  keskikokoisissa kaupungeissa  henkilöautoliikenteen  palvelutaso 
muodostuu pitkälle liikenteen ohjauksen tehokkuuden  ja liittymäturvallisuu

-den  perusteella.  läkkäiden  autoilijoiden kokemaan  palvelutasoon  vaikuttavat 
liikennemerkit, valo-  ja  muut  opasteet, kaistamerkinnät, pysäköintipaikkojen 

 laatu  ja  riittävä  koko,  opastus  ja  katujen  nimikyltit.  Kaikkien  palvelutasoteki
-joiden vaikutus kasvaa  autoilijalle  vieraassa ympäristössä. Erityisesti opas

-tuksen  riittävä  erottuminen katukyltteineen, suojatut ajotoimenpiteet  liittymis-
sä  (kääntymiskaistat  ja suojatut  vasemmalle  kääntyvien  vaiheet valo- 
ohjauksessa,  korokkein erotellut ajosuunnat  liittymissä)  ja pysäköinnin  help-
pous vähentävät  vilkkaassa liikkumisympäristössä  tapahtuvia  yhtäaikaisia 

 tapahtumia  ja  helpottavat iäkkäiden  ja fyysiseltä toimintakyvyltään rajoit-
tuneempien  autoilijoiden toimintaa liikenteessä. 

Yleisesti ottaen kaikki  iäkkäämpien  autoilijoiden  palvelutasoa kohentavat 
 toimenpiteet heikentävät jossain määrin liikenteen tehokkuutta, koska niiden 

toteuttaminen vaatii joko tavallista enemmän toiminta-aikaa  (suojatut  toimin-
not valo-ohjauksessa)  ja/tai  tilaa  (kääntymiskaistat).  Toisaalta kaupungeissa 
palvelut sijaitsevat kohtuullisten etäisyyksien päässä  asuinpaikoista  ja  julki-
sen liikenteen palvelut ovat hyvät, mikä jonkin verran pienentää henkilöauto- 
liikenteen palvelutason merkitystä  iäkkäille  kaupunkilaisille suhteessa kevy-
en liikenteen  ja  julkisen liikenteen tarjoamaan  palvelutasoon. 
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Pienissä kaupungeissa  la  taajamissa henkilöautoliikenteen  ja sen  palveluta-
son merkitys iäkkäiden liikkumismandollisuuksille  on  suuria kaupunkeja suu-
rempi. koska joukkoliikennepalvelut ovat yleensä heikompia  ja  etäisyydet 
kevyen liikenteen kannalta melko pitkiä. Taajamissa liikenne  ja  liikennejär-
jestelyt ovat yksinkertaisempia  ja  ajamistoimenpiteille  on  enemmän aikaa  ja 

 tilaa. Pienissä kaupungeissa yhdeksi tärkeäksi liikkumisympäristön palvelu-
tasotekijäksi voidaan mainita ympäristön yhtenäisyys. Liikenteen ohjauksen 

 on  oltava johdonmukaista (valo-ohjaus mandollisimman yhtenäisellä alueel-
la, väistämisvelvollisuudet selkeästi merkityt  ja  samanlaiset saman alueen 
sisällä). Yllätyksettömyys auttaa autoilijoita varautumaan  jo  ennakolta tule-
viin tilanteisiin eikä huonontunut havainnointi-  ja  reaktiokyky  vaikuta turvalli-
suusriskiin yhtä paljon kuin yllätystilanteissa. Myös pääväylät  ja  muut taaja-
man läpi kulkevat läpiajoväylät  on  selkeästi erotettava alemman tason lii-
kenneverkosta esimerkiksi liikenteen ohjauksen  ja  liikenneympäristön  jär-
jestelyjen avulla.  

Haja-asutusalueilla iäkkäiden asukkaiden osuus  on  suhteellisesti suurin  ja 
 osuus  on  kasvamassa edelleen muuttoliikkeen seurauksena. Pitkät etäisyy-

det  ja  heikot yhteydet tekevät henkilöautosta tärkeän kulkuvälineen  ja  lisää-
vät ajoneuvoliikenteen palvelutason merkitystä. Ajoneuvoliikenteen palvelu-
tason kannalta tärkeimmät tekijät ovat yhteneväiset niin vanhoille kuin nuo-
rillekin tiellä liikkujille. Näitä ovat ainakin seutu-  ja  kantateiden  turvallisuusta-
so sekä näiden  ja  tonteille vievien teiden kunnossapito. Riittävää valaistusta, 
aihaista nopeusrajoitusta asutuskeskittymien lähellä, tiemerkintöjä  ja  päätien 
liittymien näkemien riittävyyttä voidaan pitää erityisesti iäkkäiden autoilijoi-
den turvallisuutta  ja  ajamisen miellyttävyyttä lisäävinä tekijöinä. Sivuteiden 
yleinen kunnossapito  ja  talvikunnossapito  on  erityisen tärkeää ympärivuoti-
sen palvelutason turvaamiseksi. 

Varsinkin Itä-  ja  Pohjois-Suomen  haja -asutusalueilla kulkevat tiet ovat melko 
hiljaisia,  ja  niiden kunnossapitoluokitus  on  alhainen verrattuna Etelä-Suomen 
vilkasliikenteisiin pääväyliin  ja  valtateihin.  Tämä taloudellisten tekijöiden ai-
heuttama välttämättömyys heikentää syrjäseutujen teiden kuntoa  ja  vaike-
uttaa liikkumista varsinkin talviaikaan.  Haja -asutusalueiden  väestön ikäänty-
essä  ja  muuttoliikkeen jatkuessa saattaa syntyä tilanne, jossa iäkkäiden 
maalla asuvien autoilijoiden palvelutaso heikentyy jatkuvasti.  

5.2.2  Joukkoliikerine 

Joukkoliikenteessä  palvelutaso koostuu palvelun nopeudesta, alueellisesta 
 ja  ajallisesta kattavuudesta, täsmällisyydestä  ja  luotettavuudesta sekä käyt-

tömukavuudesta. Myös joukkoliikenteen palvelutasossa  on  kustannussyistä 
painotettu matkustajien enemmistön tarpeita,  ja  palvelutason tärkeimmät 
mittarit ovat olleet nopeuteen liittyvät vuoroväli  ja  matka-aika. Väestön 
ikääntyessä  ja  työmatkojen  määrän mandollisesti pienentyessä käyttömuka-
vuuteen  ja  helppouteen liittyvät palvelutasotekijät kasvattavat merkitystään 
palvelun tehokkuuden rinnalla. Tällaisia  matkan  miellyttävyyteen  liittyviä  pal

-velutasotekijöitä  ovat esimerkiksi viime aikoina yleistyneet matalalattiaka-
lusto  ja  matkustajainformaatio  sekä kutsuohjauksinen palveluliikenne, yksi-
lölliset lisäpalvelut, lyhyet kävelymatkat, istumapaikkojen riittävyys, pysäkki- 
varusteet, yleinen turvallisuus  ja  selkeä lippujärjestelmä. Toimintakyvyltään 
heikompikuntoisten  ja  usein erityisesti ikääntyneiden matkustajien kokemaan 
palvelutasoon vaikuttavat pysäkkien, terminaalien  ja  itse bussikaluston sisäi- 
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set  ja  ulkoiset esteettömät liikkumismandollisuudet  ja  matkainformaation 
 riittävä audiovisuaalinen erottuminen liikkumisympäristöstä. 

Suurissa kaupungeissa matalalattiaisen, esteettömän kaluston lisääntymi-
nen  ja  joukkoliikenneinformaatiokokeilut  ovat  jo  parantaneet  ja  parantavat 
edelleen iäkkäiden matkustajien palvelutasoa samalla, kun suuret matkus-
tajamäärät tarjoavat kunnille mandollisuuden tarjota tehokasta  ja  kattavaa 
joukkoliikennepalvelua. läkkäiden matkustajien palvelutason parantaminen 
kaupungeissa painottuukin esteettömämpien kulkutapojen kehittämiseen 
(kutsuohjauksiset palvelut), vaihtoyhteyksien selkeyttämiseen  ja  niistä infor-
mointiin, pysäkki-  ja  terminaalisuunnittelun  ja  varustuksen  parantamiseen 
entistä helppokulkuisemmaksi  ja  sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämiseen. 
läkkäät ihmiset saattavat suhtautua varauksella joukkoliikennevälineissä liik-
kumiseen iltaisin, jolloin häiriökäyttäytyminen  on  yleisintä. Linja- 
autonkuljettajien kouluttaminen häiriötilanteita varten  ja  muut toimet yleisen 
turvallisuuden takaamiseksi lisäävät iäkkäiden ihmisten luottamusta joukko- 
liikenteen käyttöön. 

Pienissä kaupungeissa  ja  taajamissa joukkoliikenteen palvelutaso  on  keski-
määräisesti huonompi kuin suurissa kaupungeissa. läkkäiden kannalta  pal

-velutasoa  heikentää myös vanhanaikainen kalusto, joka voi aiheuttaa vaike-
uksia bussiin nousun  ja  siitä poistumisen yhteydessä. Myös kävelymatkat 
lähimmälle pysäkille saattavat olla liian pitkiä, vaikka itse liikennöinnin  katta

-vuus  olisikin tyydyttävä. Kävely-  ja  odotusaikojen  pituuden aiheuttamia on-
gelmia voidaan osittain korvata hyvälaatuisella pysäkkivarustuksella penk-
keineen. Tulevaisuudessa väestön ikääntyminen  ja  bussikaluston uusimis

-tarve tuonee myös pieniin  ja  keskisuuriin  kaupunkeihin entistä enemmän 
iäkkäiden palvelutasoa parantavaa matalalattiaista bussikalustoa.  

Haja-asutusalueella linjaliikenne  on  usein pitkän  matkan  linjojen varassa  ja 
 siten ajallisesti  ja  paikallisesti harvaan liikennöityä. Kaukolinjojen kalusto  on 

 usein korkearakenteista  ja  autoon nousu  ja  poistuminen vaikeaa.  Haja- 
asutusalueella joukkoliikenteen käyttö ilman palvelulinjoja  tai  kuljettajan  tar

-joamaa  henkilökohtaista palvelua voi olla iäkkäille vaivalloista ellei mando-
tonta. Kaupungistuminen  ja  väestömäärän vähentymiren huonontanee  tule-
vaisuudessa entisestään jopa joukkoliikenteen perusyhteyksiä, puhumatta-
kaan iäkkäälle väestölle sopivan kaluston yleistymisestä.  Matkojen  yhdiste-
lykeskukset  ja  palveluliikenne  voivat puolestaan tuoda merkittäviäkin paran-
nuksia ikääntyneiden liikkumisen palvelutasoon.  

5.2.3  Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen palvelutasoon vaikuttavat kevyen liikenteen verkon  katta
-vuus,  kunto  ja  kunnossapito sekä väylästön sijoittuminen suhteessa ajoneu-

voliikenteeseen. Erityisen tärkeää kevyen liikenteen palvelutasossa  on  väyli-
en kunnossapito. Talviaikaan väylien liukkaus  ja  lumisuus  aiheuttavat vuo-
sittain useita onnettomuuksia, joista vakavimmat tapahtuvat usein iäkkääm-
mille kävelijöille. Erityisesti iäkkäiden kulkijoiden kävely-  ja  pyöräilymandolli-
suuksiin  vaikuttavat merkittävästi myös väylien esteettömyys (reunakivet  ja 

 korokkeet)  ja  risteämiset  ajoneuvoliikenteen väylien kanssa (valo-
ohjauksiset  ja  —ohjaamattomat suojatiet, ylityspaikkojen  riittävä tlheys  ja  ali - 
ja  ylikulkukäytävät). läkkäiden  osalta korostuu lisäksi mäkisyyden  ja  korke-
userojen  merkitys. Kevyen liikenteen väylillä korkeuserojen vaikutus palve- 
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lutasoon  on  merkittävä verrattuna motorisoituun liikenteeseen  ja  saattaa olla 
jopa iäkkäiden  matkoja  täysin estävä tekijä. 

Myös kaupunkiympäristössä kevyen liikenteen käyttäjien kokemaa palvelu- 
tasoa parantaa usein riittävä ajoneuvo-, pyöräily-  ja  jalankulkuliikenteen 
erottelu,  jolloin eri kulkumuotojen konfliktit vähenevät. Tällöin kevyen liiken-
teen turvallisuus paranee kokonaisuudessaan, pyöräilijät eivät joudu hidas-
tamaan kävelijöiden vuoksi  ja  kävelijöiden  kokema turvallisuus lisääntyy  ja 

 matka koetaan siten miellyttävämmäksi. 

Suurissa  ja  keskikokoisissa kaupungeissa väestön ikääntyminen kasvattaa 
kevyen liikenteen infrastruktuurin muutospaineita. Vanhaa rakennettua ym-
päristöä ei ole suunniteltu ikääntyvää väestöä silmällä pitäen, mikä huonon-
taa tulevaisuudessa yhä suuremman ihmisryhmän kävellen  ja  pyörällä ta-
pahtuvan liikkumisen palvelutasoa. Rakenteelliset muutokset ovat suuritöisiä 
täyteen rakennetuissa  ja  ahtaissa kaupunkikeskustoissa, mutta uudis-  ja 

 korjausrakentamisessa  tulisi ottaa huomioon kevyen liikenteen esteettömyys 
esimerkiksi katukorokkeiden, pyöräilyn  ja  kävelyn erottam  isen,  kaltevuuksien 

 ja  korkeuserojen  sekä valaistuksen osalta. 

Joukkoliikennematkaan  liittyy aina osana kevyt liikenne, useimmiten kävely. 
Ikääntyvän väestön kokeman palvelutason säilyttäminen nykytasolla vaatii 
erityistä panostusta pysäkkien  ja  asemien sekä näille johtavien kevyen lii-
kenteen väylien varusteluun  ja  kunnossapitoon. Suurissa kaupungeissa  ti-
lanpuute  johtaa siihen, että talvisin auraus  ja  väylien sulana pitäminen  on 

 vaikeaa varsinkin päiväaikaan. 

Pienissä kaupungeissa ia taaiamissa  on  paremmat edellytykset kevyen lii-
kenteen verkon  ja sen  yksityiskohtien suunnitteluun, mutta rahalliset resurs-
sit ovat usein vähäiset. Selkeät, kattavat, merkityt, hyvin hoidetut  ja katta

-vasti varustellut  kevyen liikenteen väylät helpottavat ikääntyvän väestön liik-
kumista. Liikennemuotojen erottelu  ja  kevyen liikenteen yhteys joukkoliiken

-teen pysäkeille on  ensisijaisessa asemassa iäkkäiden kulkijoiden palveluta-
son kannalta.  

Haja-asutusalueilla kevyen liikenteen verkko  on  usein hyvin suppea. Huo-
noimmillaan kevyen liikenteen paikka  on  kapea tienpiennar, joka  on  turvaton 

 ja  epämiellyttävä varsinkin huonokuntoisille liikkujille. Talvikunnossapidossa 
kevyen liikenteen väylien auraus  (tai  riittävän leveästi auratut pientareet)  ja 

 valaistus ovat tärkeitä tekijöitä vähäisen infrastruktuurin palvelutason ylläpi-
dossa. 
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Kuva  16 	Kevyen liikenteen ongelmia  liikkumisympäristössä.  Kuva  on  
piirretty työn yhteydessä järjestetyn seminaarin  ryhmätyössa.  

5.3  Palvelutason  muutostarpeita  tulevaisuudessa 

Yleisesti palvelutason määrittelyssä väestön rakenteellinen kääntyminen luo 
paineita pehmeämpien  ja  subjektiivisten arvojen nostamiseen perinteisen 
tehokkuusajattelun rinnalle. Matka-aikojen, vuorovälien  ja  kannattavuuden 
lisäksi kokonaispalvelutasoa  on  mitattava myös suhteessa eri väestöryhmien 
arvostamiin tekijöihin. Käytännössä tämä merkitsee liikkumisen laatutekijöi

-den  sopivaa arvottamista  ja  yhteismitallistamista  normaalien mitattavien  pal-
velutasokriteerien  kanssa. 

Uusi palvelutasoajattelu  on  sosiaalisen  ja  aluepoliittisen tasa-arvon kannalta 
tärkeää. Kasvavan iäkkäiden määrän mukana entistä useampi liikkuja ar -
vostaa liikkumisen heippoutta  ja  esteettömyyttä  matkaan kuluvan ajan  tai 

 sen hinnan  lisäksi. Eri alueiden minimipalvelutasot määrittävissä kriteereissä 
 on  otettava huomioon teknis-taloudellisten tehokkuus-  ja  kannattavuuskritee-

rien (liikennemäärät, väyläluokitus,  tms.) lisäksi myös syrjäalueiden liikku-
mismandollisuudetja turvallisuus. 

Seuraavassa  on  lueteltu muutamia lähitulevaisuuden kehityskohteita iäkkäi-
den liikkujien palvelutason turvaamiseksi. Samalla  on  esitetty muutosten 
kohdistaminen eri liikkumisympäristöihin, muutosten toteuttajataho  ja  vaiku-
tusten kohdistuminen yhteiskunnan toiminnan  osa-alueisiin iäkkäiden ih-
misten kannalta. Parannuskohteet  on  asetettu myös viitteelliseen tärkeys-
järjestykseen. Järjestys ei kuitenkaan välttämättä vastaa ajallista toteutusta. 
Toimenpiteiden vaatima panostus  on  hyvin erilainen esimerkiksi infrastruk-
tuuria  ja  kunnossapitoa  koskevien parannusehdotusten osalta. Kaikki toi-
menoiteet heloottavat joka tapauksessa toteutusjärestyksestä riippumatta 
iäkkäiden liikkumista 
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Ajoneuvoliikenne ikääntyneiden  kannalta  

1. Talvi -ja  muu kunnossapito 
-  Toimenpiteet: liukkauden torjunta, valaistuksen  ja  muun tievarus-

tuksen kunnossapito. 
- Kohdistaminen:  erityisesti  haja -asutusalueet,  maanteiden varren 

asutuskeskittymät, pienet seudulliset  ja  paikalliset tiet, valaistus 
yleisesti liikenteessä. 

- Toimijat: Tiehallinto,  kunnat ja  tiekunnat.  
Vaikutus yhteiskunnassa  ja  läkkälden liikkujien  keskuudessa: alu-
eellinen tasa-arvo. rakenteellisesti nopeimmin vanhenevan alueen 
palvelutason turvaaminen, turvallisuus.  

2. Erilaisten liikenneympäristäjen yhtenäinen ulkoasu  ja  yllätykset-
tömyys 
-  Toimenpiteet:  mm. sisääntuloväylien, ohitusteiden  ja  läpikulkuteiden 

erottelu kaupunkiliikenteestä, korokkeiden.  valo-ohjauksen  ja  nope-
usrajoitusten yhtenäinen, mutta toisistaan eroava käyttö  pää-  ja si

-vuteillä  sekä keskusta-  ja  asutusaluellia.  Edelleen ohjeiston  tuotta
-mlnen. 

- Kohdistaminen:  erityisesti pienet  ja  suuret kaupungit, sisääntulo- 
väylä-, ohitustie-  ja  katuympäristö. 

- Toimijat: Tiehallinto  yhteistyössä kuntien kanssa. Ohjeistossa mu-
kana myös kuntaliitto. 
Vaikutus yhteiskunnassa  ja  iäkkäiden liikkujien keskuudessa: Lii-
kenneturvallisuus, liikkumisen helpottaminen ennakointimandolli-
suuksien kasvaessa, auton käyttömandollisuuksien  ja  —miellyttä-
vyyden  paraneminen, oman auton käyttömandollisuus myöhem-
pään ikään saakka.  

3. Liikenneohjauksen,  -merkkien  ja  opasteiden  selkeys  ja  erottuminen  
Toimenpiteet:  mm.  omat valo-ohjausvaiheet  ja  kaistat kääntyvälle 

 liikenteelle, merkkien  ja  opasteiden  suurempi  koko,  parempi kont-
rasti  ja  sijoittelu, pysäköinnin  helpottaminen. Edelleen ohjeiston 
tuottaminen. 
Kohdistaminen:  erityisesti suurten kaupunkien keskustat  ja  muut 
vilkkaat alueet, pienten kaupunkien vilkkaat liittymät. 

- Toimijat:  kunnat,  Tiehallinto esimerkkitoimijana  sille kuuluvilla alu-
eilla. Ohjeistossa mukana myös kuntaliitto. 
Vaikutus yhteiskunnassa  ja  iäkkäiden liikkujien keskuudessa: auton 
käyttömandollisuuksien  ja  —miellyttävyyden  paraneminen, oman 
auton käyttömandollisuus myöhempään ikään saakka. 

Joukkoliikenne ikääntyneiden  kannalta 

Palvelulinjat,  henkilökohtainen palvelu  ja  peruspalvelutason  ylläpi-
to 
-  Toimenpiteet: palvelulinjojen perustaminen, kuljettajien  I  henkilö-

kohtaisten avustajien koulutus, linjastojen ylläpito syrjäisillä seu-
duilla. 

- Kohdistaminen:  erityisesti  haja-asutusalueet,  myös pienet kaupungit 
 ja  suurtenkaupunkien  reuna-alueet. 

- Toimijat:  kunnat, haja -asutusalueilla lääninhallitukset, Tiehallinto, 
 kunnat ja  liikennöitsijät. Seudullisen  liikenteen ensisijainen vastuu 

 on joukkoliikennelain  mukaan läänillä. Liikennöitsijöillä uusien  pal-
velutuotteiden  kehittäminen  ja  ylläpitäminen. 
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-  Vaikutus yhteiskunnassa  ja  iäkkäiden  liikkujien  keskuudessa: alu-
eellinen tasa-arvo, sosiaalinen tasa-arvo, rakenteellisesti nopeim-
min vanhenevan alueen palvelutason turvaaminen,  huonokuntoi-
simpien  matkustajien  liikkumis-  ja  kotona-asumismandollisuuksien 

 turvaaminen yhä myöhempään ikään.  
2. Linja-autokaluston esteettömyys, pysäkki-  ja terminaalivarustus, 

 informaatio 
-  Toimenpiteet:  matalalattiakaluston  käyttöönotto,  pysäkkipenkit  ja - 

katokset,  selkeät  informaatiotaulut  ja matkainformaation  saaminen 
yhdestä paikasta.  

- Kohdistaminen:  erityisesti pienet kaupungit, kehityksen jatkaminen 
suurissa kaupungeissa, pitkän  matkan bussiliikenteen pysäkit ja  in-
formaatio.  

- Toimijat:  kunnat, liikennöitsijät,  pitkän  matkan  liikenteen osalta lää-
ninhallitukset  ja Tiehallinto  sekä  esteettömyydessä  ja informaatios-
sa  lisäksi lääninhallitus. Läänin tulee merkittävänä  joukkoliikenteen 

 ostajana huolehtia kalustonsa laadusta  ja lupaviranomaisena  infor-
maatiosta.  

-  Vaikutus yhteiskunnassa  ja  iäkkäiden  liikkujien  keskuudessa: Sosi-
aalinen tasa-arvo  (autottomien  palvelutaso), iäkkäiden  liikkumis

-mandollisuuksien turvaaminen (fyysisten syiden johdosta oman 
auton käytöstä luopumaan joutuvat).  

3. Liikkumisympäristön miellyttävyys  ja  yleinen turvallisuus 
-  Toimenpiteet:  pysäkkien, terminaalien,  asemien  ja vaunukaluston 

 kunnossapito  ja  siisteys, valvonta.  
- Kohdistaminen:  erityisesti suuret kaupungit,  kunnossapidon  osalta 

myös muut alueet.  
- Toimijat:  kunnat,  poliisi,  liikennöitsijät, Tiehallinto 
-  Vaikutus yhteiskunnassa  ja  iäkkäiden  liikkujien  keskuudessa: sosi-

aalinen hyvinvointi, fyysisen  ja  henkisen turvallisuuden  tunne, kul-
kumuodon valintamandollisuuksien  paraneminen ajankohdasta  ja 

 paikasta riippumatta. 

Kevyt liikenne  ikääntyneiden  kannalta  

1. Talvikunnossapito 
-  Toimenpiteet:  auraus,  liukkauden torjunta,  lumikasojen  poistaminen. 

 - Kohdistaminen:  Kaupunkien, kuntien  ja haja-asutusalueiden  väylät 
 - Toimijat:  kunnat, tiekunnat,  kiinteistöjen omistajat,  Tiehallinto. 

-  Vaikutus yhteiskunnassa  ja  iäkkäiden  liikkujien  keskuudessa:  liiken- 
neturvallisuus  ja  yleinen turvallisuus, alueellinen tasa-arvo  (liikku- 
mismandollisuuksien  turvaaminen myös taajamien ulkopuolisilla 
väylillä),  liukastumisonnettomuuksien  aiheuttamien kustannusten 
vähentäminen.  

2. Kulkumuotojen erottelu  ja risteämispaikkojen  turvallisuuden tur-
vaaminen 
-.  Toimenpiteet: ajoneuvoliikenteen  ja  kevyen liikenteen  erottelu,  pyö-

räilyn  ja  kävelyn  erottelu,  ali-  ja ylikulkukäytävät, jalankulun  valo- 
ohjaus.  

- Kohdistaminen:  haja-asutusalueet  (ajoneuvoliikenteen  erottelu  tär-
keimmillä kevyen liikenteen  yhteyksillä),  suuret  ja  pienet kaupungit 
erityisesti  vilkkailla  alueilla (pyöräilijöille erotetut  kaistat, risteämisien 

 turvaaminen)  ja vilkkaimmilla  ulkoilu-  ja työmatkayhteysväleillä. 
- Toimijat: Tiehallinto,  kaupungit  ja kunnat 
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-  Vaikutus yhteiskunnassa  ja  iäkkäiden liikkujien keskuudessa: liiken-
neturvallisuus, onnettomuuksien vähentäminen, alueellisen liikku-
mismandollisuuksien tasa-arvoisuus, terveysliikuntaan kannustami-
nen.  

3.  Kevyen liikenteen verkon  kattavuus  ja  varustetaso,  yleinen turvalli-
suus  ja  esteettömyys 
-  Toimenpiteet: penkit  ja  levähdyspaikat,  valaistus erityisesti vaaralli-

sissa eri kulkumuotoja kattavissa liikkumisympäristöissä, tärkeimpi-
en yhteysvälien (esim. joukkoliikenteen pysäkeille) väylien  katta -
vuus, opasteet,  väylien kunnossapito  ja  siisteys, valvonta. 

-. Kohdistaminen:  suuret kaupungit, taajamien  ja haja-asutusalueiden 
 tärkeimmät yhteydet. 

- Toimijat:  kunnat,  Tiehallinto  ja  näiden yhteistyö, poliisin  ja  kuntien 
toimenpiteet yleisen turvallisuuden takaamisessa. 

-  Vaikutus yhteiskunnassa  ja  iäkkäiden liikkujien keskuudessa: uk-
kumismandollisuuksien takaaminen yhdessä joukkoliikenteen kans-
sa. 
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6  TOIMINTATAVAN MUUTOSTARPEET  

6.1  Tiehallinnon  rooli  ikääntyneiden  liikkumisen edistämisessä 

Väestön ikääntyminen  on  teollistuneissa maissa kansainvälinen trendi, joka 
tulee aiheuttamaan merkittäviä muutoksia sekä rakentamisen, hoidon  ja 
kunnossapidon  suunnittelun sisältöön että toteutuksen laatuun.  lkääntynei

-den  liikkuminen kokonaisuutena  on  laaja asia, johon  Tiehallinnon vastuualu-
eilla  on  merkittäviä vaikutusmandollisuuksia. Vanhenevan väestön liikku-
mista kannattaa tukea sekä kansantaloudellisesti  (omatoiminen  liikkuminen 

 ja  asioista huolehtiminen vähentää kalliin  palveluasumisen  tarvetta) että  - 
 terveydellisesti (liikkuminen ylläpitää fyysistä  ja  henkistä kuntoa).  Ikäihmiset 

 pysyvät myös mukana yhteiskunnallisessa  ja  sosiaalisessa elämässä, kun 
heille tarjotaan mandollisuudet täyttää liikkumisen  perustarpeet. 

Ikääntyneiden  liikkuminen kuuluu osana laajaan tavoitteeseen kotona asu-
misen edistämisestä. Laitoshoidon rakentamisen sijaan tuetaan kotona 
asumista. Tämä tarkoittaa asuntojen  ja  rakennusten ohella myös  lähiliikku-
misympäristöjen  kehittämistä.  Tiepiireillä  tulee olla aktiivinen rooli liikkumisen 

 perustarpeet  täyttävien  esteettömien  ja  turvallisten  liikkumisympäristöjen 
 luomisessa.  

Ikääntyneiden  liikkumisen tukeminen edellyttää nykyistä laajempaa  koko-
naisajattelua.  Valtionhallinnon, kuntien, liike-elämän  ja kolmannen sektorin 

 yhteistyötä tarvitaan, jotta resursseja voidaan käyttää tehokkaasti  ja  tarkoi-
tuksenmukaisesti hyödyksi. Tarvitaan uusia  yhteistyömalleja, kumppanuutta 

 erityisesti  kaupunkialueiden  ulkopuolella.  Kokonaisajattelu  edellyttää myös 
uudenlaisten toimintamallien, kuten  esteettömien pääreittien,  vyöhykkeiden 

 ja  alueiden kehittämistä.  

Kuva  17 	Julkishallinnon,  liike-elämän  ja  ns.  kolmannen sektorin  yhteis- 
työtä tulee lisätä resurssien tarkoituksenmukaisen hyödyntämi-
sen edistämiseksi.  Kuva  on  piirretty työn yhteydessä järjestetyn 
seminaarin  syhmätyössä. 

Liikennejärjestelmän  kehittämisen vastuu  seudullisella  tasolla  on  tiepiireillä 
 ja  paikallistasolla  tiepiireillä  ja  kunnilta.  Kunnat  vastaavat alueensa vanhus- 

politiikasta  ja  pääpiirteet väestön  ikääntymisen  aiheuttamista  liikkumisympä- 
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ristön  muutoksista viedään käytäntöön  mm.  kunnan laatiman vanhuspoliitti
-sen strategian  kautta. 

Tiehallinnolla  on  esimerkinomainen vastuu myös väestön ikääntymisen ai-
heuttamissa muutostarpeissa. Tiepiirien roolina tulee olla aktiivinen seudulli

-sen  yhteistyön käynnistäjä  ja  alueelliseen yhteistyöhön osallistuja. Alueelli-
sessa  ja  paikallisessa yhteistyössä tiepiirien roolina  on  lisäksi välittää hyviä 
toimintatapoja  ja  kokemuksia  (best practices)  muilta vastaavantyyppisiltä 
alueilta. Alueellisella  ja  paikallisella tasolla tarvitaan eri osapuolten yhteis-
työtä, johon tulisi kuulua kunnan  ja  tiepiirin lisäksi yritysten (myös yrittäjäyh-
distykset), liikennöitsijöiden, järjestöjen  ja  asukkaiden edustus (kylätoimi

-kunnat,  asu kasyhdistykset, muut järjestöt). 

Tiehallinto  vuonna  2010  
-  yksilön tarpeita paremmin huomioon ottava 
- käyttötarpeita paremmin priorisoiva 
- 	osana uutta palvelukulttuuria 
- yhteistyöverkoston  osa.  

6.2  Tiehallinnon  toimintatapa  ja sen  kehittäminen  

6.2.1  Vaativan asiakkaan tarpeet  - käyttäjäkeskeisen  toiminta- 
kulttuurin edistäminen  

Tiehallinnon  aivoissa  on  yhdeksi lähtökohdaksi kirjattu asiakaslähtöisyys. 
Asiakaslähtöisyyttä voidaan kehittää ottamalla käyttöön käyttäjäkeskeisyyttä 
korostavia menetelmiä, joita ovat esimerkiksi: 
- 	Palautejärjestelmät  (nykyisten kehittäminen käyttäjien tarpeisiin kes- 

kittyen)  ja  niiden liittäminen teettämisen apuvälineeksi 
- 	Laatukriteerien  kehittäminen teettämisen tueksi 
- 	Vuorovaikutteinen  suunnittelu  ja  kansalaisten osallistuminen 
- 	Ns.  heikkojen signaalien parempi huomaaminen. 

Erilaisten asiakkaiden erilaiset tarpeet  ja  niiden aktiivinen selvittäminen 
muodostaa käyttäjäkeskeisen toimintakulttuurin perustan. läkkäiden kuten 
myös muiden käyttäjäryhmien tarpeita selvittämällä voidaan parantaa  Tie- 
hallinnon toteuttamaa laatutasoa. 
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6.2.2  Viisaan suunnittelun periaate  

Tiehallinnossa  tulisi entistä aktiivisemmin käyttää niin sanottua "vilsaan 
suunnittelun periaatetta', jolla tarkoitetaan kokonaisuuksia käsitteleviä suun-
nittelun  ja  teettämisen  malleja. Viisas suunnittelu edellyttää  mm. 
- 	aktiivista yhteydenpitoa alueen muihin toimijoihin 
- 	kokemusta hyödyntävää suunnittelu-  ja  toimintakulttuuria  (mestari- 

kisälli -työparien  kehittäminen) 
- 	käyttäjäkeskeisten  toimintamallien kehittäminen  ja  vakioiminen (käyt- 

täjäryhmät, testaukset, palautejärjestelmät) 
-- 	hyvien toimintamallien etsiminen (tiepiirien benchmarking). 

Suunnittelijoiden kokemuksen hyödyntäminen  on  myös tärkeä  osa  laadu-
kasta suunnitteluprosessia. Avoin  ja  vuorovaikutteinen keskustelukulttuuri 

 suunnittelijoiden kesken osaltaan parantaa toteutettavan tieympäristön laa-
tua.  

6.2.3  Yksittäisistä tuotteista yhtenäisiin reitteihin,  vyöhykkeisiin 
 ja  alueisiin  

Käyttäjäkeskeisyys  korostaa reittien merkitystä. Vanhenevaa asiakasta kiin-
nostaa  se,  että hänen käyttämänsä kulkureitti toimii kokonaisuutena. Liikku-
misen kokonaisreitin toimivuus  on  ratkaiseva  ja  yhden reitin osan puutteelli-
suus voi jopa estää reitin toimivuuden. Jotta liikkumisympäristö kokonaisuu-
tena olisi toimiva  ja  esteetön,  on  keskeisten toimijoiden laajennettava näkö-
kulmansa yli oman vastuualueensa rajojen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi  Tie- 
hallinnon, muiden väylälaitosten, kaupunkien  ja  kiinteistönomistajien  vastuu- 
alueiden rajojen ylittämistä niin suunnittelussa kuin hoidossa  ja  kunnossapi-
dossa. Liikkumisympäristön  on  oltava  koko  matkaketjun  riittävän korkeata-
soinen  ja  esteetön,  sillä matkan  palvelutaso  on  yhtä hyvä kuin  sen  huo-
noimman osan palvelutaso. Kustannustehokkaan toiminnan saavuttamiseksi 

 on  syytä edistää hallintorajojen ylittävää kokonaisvaltaista työskentelyä. 
Tässä Tiehallinnon valtakunnallisena organisaationa tulee ottaa itselleen 
aloitteentekijän rooli. 

Reitit  ja  kokonaisuudet muuttavat myös toimintatapaa yksittäisistä paikoista 
 ja  tuotteista laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tällaisia ovat tuote-  tai aluekon-

septit, esim. esteetön  ja  turvallinen kadunylityspaikka (suojatiekokonaisuus), 
toimiva kevyen liikenteen väylä -konsepti (levähdyspaikat, liittymiskohtien 
toimivuustarkastelut jne.). 

Tiehallinnon  tulee osaltaan varmistaa  se,  että reitit toimivat kokonaisuuksina. 
Tiehallinnon tehtävänä väestön ikääntymisessä  ja  esteettömän  ympäristön 
edistämisessä  on  olla aktiivinen  ja  aloitteellinen. Vaikka vastuu liittymiskoh

-dan  osalta ei olisikaan Tiehallinnolla, niin aihe voidaan tuoda esille  mm. 
 kunnan kanssa käytävissä keskusteluissa. 

Tiehallinnon  toiminnassa tulisi kehittää paikallisia esteettömiä  ja  turvallisia 
reittejä, ns. "laatukäytäviä", joissa  mm.  talven  kunnossapito  on priorisoituna. 
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Kuva  18 	Korkeatasoisen palvelun tuottamiseksi hallinnolliset vastuurajat 
esimerkiksi kunnossa pidossa tulee ylittää tarkoituksenmukai-
sesti.  

6.2.4  Rakentamisesta palvelujen tuottamiseen 

Tulevaisuudessa  Tiehallinnon  tehtävät painottuvat entistä enemmän uudis-
rakentamisesta olemassa olevan infrastruktuurin kehittämiseen, käyttöön  ja 

 ylläpitoon. Enemmän kuin uusia teitä rakennetaan, ylläpidetään  ja  peruspa-
rannetaan  nykyisiä. Valtaosa kustannuksista menee nykyisen infrastruktuu-
nfl  hoitoon  ja  ylläpitoon. 

Rakentamisen sijasta  on  alettu puhua palvelujen tuottamisesta. Infrastruk-
tuurin hoito  ja  ylläpito mandollistaa liikkumisen  ja sen  palvelut. Tiehallinto  on 

 osaltaan tuottamassa kansalaisille liikkumispalveluja, jotka usein  on  tuotettu 
kaikille samalla tavalla. Tulevaisuudessa  on  kehitettävä menetelmiä, joiden 
mukaan peruspalvelutason päälle nousevia  lisäpalveluja  voidaan tuottaa  Ii

-sämaksusta  niitä haluaville. Esimerkiksi talvikunnossapidon lisäpalvelujen 
määrittämisellä  ja  palvelun organisoidulla lisämaksullisella tarjonnalla voi-
daan edistää  haja -asutusalueella tonttien  ja  yleisen tien rajakohdan laatuta-
soa.  

6.2.5  Kokemuksen  ja senioriteetin  hyödyntäminen  

Tiehallinnon  oma  senioriteettijärjestelmän  (seniori-juniori -työparien käyttä-
minen) kehittämistä tulisi jatkaa. Tällä tavalla voidaan varmistaa sekä nuo - 
rentuvan  organisaation käytännön oppiminen, että ikääntyvien omien koke-
musten  (mm.  liikkumisen havainnointi) siirtyminen nuoremmalle suunnitteli-
jakunnalle. 

Tiehallinnossa  voitaisiin kokeilla omien ns. seniorifoorumien käyttöä. Tiehal-
linnon henkilöstöllä voisi olla vielä monen vuoden ajan eläkkeelle siirtymisen 
jälkeenkin kiinnostusta osallistua alueen tulevaisuuden liikkumisympäristön 
kehittämiseen. Tiehallinnon toimintaa tulee myös sitoa voimakkaasti paikalli-
set vanhusneuvostot, joita kunnissa  on  alettu perustaa viime vuosina. 
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6.2.6  Yhteistyö,  verkostoituminen  ja  alueellisten  sidosryhmien 
 h  yödy ntä  min en  

Tiehallinnon  rooli itsenäisenä vaikuttajana  ikääntyneiden  liikkumisen kan-
nalta  on  enimmäkseen  haja -asutusalueilla  ja  pienissä taajamissa.  Sen  sijaan 

 Tiehallinnon  merkitys eri tahojen yhteistyökumppanina  on  merkittävä niin 
kaupungeissa kuin  haja-asutusaluellla. 

Tiehallinnolla  yksinään ei ote mandollisuuksia eikä resursseja nähdä kaikki-
en eri  asiakasryhmiensä  tarpeita. Toisaalta  Tiehallinnolla  yksinään ei välttä-
mättä olisi tiedossa  keinojakaan  näihin tarpeisiin  reagoimiseksi.  Tulevaisuu-
dessa tilanne ei ole muuttumassa  helpompaan  suuntaan,  sillä  tarpeet tulevat 
yhä  moninaisimmiksi. Muutospaine  yhä laajempaan yhteistyöhön  on  voima-
kas.  Tiehallinnon  kannattaa yhteistyön kautta käyttää apunaan eri asiakas- 
ryhmien edustajia  yhteistyöfoorumeissa erityisasiantuntijoina  ja kouluttajina. 

 Osaamisen kehittämiseen  on  tarvetta niin suunnittelussa,  työnaikaisissa  jär-
jestelyissä kuin hoidossa  ja kunnossapidossakin.  

2000-luvulla tarvitaan uudenlaisia  yhteistyömalleja  ja kumppanuutta  eri osa-
puolien välillä. Toimintaa organisoimaan voitaisiin kehittää esimerkiksi alu-
eellisia  foorumeja,  jotka toimisivat alueen keskustelun  kehittäjinä  ja  hankkei-
den alkuvaiheen  käynnistäjinä  sekä  sitouttaisivat  alueella toimivia osapuolia 
alueen  kehittämistavoitteiden  mukaisesti.  

Ikääntyneiden  liikkumisen edistäminen edellyttää  kokonaisajattelua  ja  usean 
eri osapuolen mukana oloa työskentelyssä. Toimivat kokonaisuudet edellyt-
tävät sekä kunnan, tiepiirin  ja  muiden  toimijoiden  yhteistyötä. Kunnissa työ-
hön tulee osallistua teknisen toimen lisäksi sosiaali-  ja terveystoimen  sekä 
muiden  hallintokuntien  edustajia. 

Myös resurssien vähäisyys paikallistasolla edellyttää useampien asiaan liit-
tyvien osapuolten liittämistä mukaan. Työhön tulee liittää myös yritysten se-
kä  ns.  kolmannen sektorin,  kuten asukasyhdistysten, edustajia. Uusien toi-
mintamallien vuoksi  on  tarpeen opetella uusia tapoja keskustella muun mu-
assa  liikkumisympäristöistä.  

Alueellisesti tulee kehittää paikallisia  yhteistyöverkostoja,  joihin kuuluu  Tie- 
hallinnon  ja  kunnan eri  hallintokuntien  lisäksi yrittäjiä, liikennöitsijöitä, teolli-
suutta  ja asukasjärjestöjä  sekä esimerkiksi  vanhusneuvostoja. Tiehallinnolla 

 tulisi ainakin toiminnan  käynnistysvaiheessa  olla aktiivinen  koollekutsujan 
 rooli.  Yhteistyöverkosto  voidaan koota  esim.  kuntien  liikenneturvallisuusryh

-mien  pohjalta.  On  tärkeää korostaa ryhmän toiminnan merkitystä liikkumisen 
 palvelutasoon.  Nykyisiä resursseja käyttämällä  ja  osapuolien välistä yhteis-

työtä  ja  tiedon kulkua tehostamalla voidaan todennäköisesti nostaa  liikku-
misympäristön  laatutasoa kustannuksia  kasvattamatta.  

6.2.7  Laatukriteerien  kehittäminen osaksi toimintaa 

Toiminnan  laatuajattelu  edellyttää  laatukriteerien  selkeää  ja  johdonmukaista 
 määrittämistä. Tiehallinnon  näkökulmasta töiden  teettämisen  tueksi tulee 

laatia suunnittelua, rakentamista  ja kunnossapitoa  varten  yksilöidyt laatukri-
teerit. 
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Laatukriteerejä  voidaan kehittää  mm.  seuraavin tavoin:  
-  luomalla yleiset eri  teettämisen  muotoja yhteisesti palvelevat  laatukritee-

nt 
-  kehittämällä työn laatua kuvaavia menetelmiä  (mm.  valokuvien käyttö 

laatutason  määrittämisessä) 
-  kehittämällä nopeita  kyselymenetelmiä asiakaspalautteen  ja 

 -tyytyväisyyden mittaamiseen  
-  kehittämällä  lisätarpeiden yksilöintimenetelmiä  (mm.  valokuvaus  ja  yk-

silöllisen laatutason määrittäminen).  
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7  KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

7.1  Lähtökohtia liikennejärjestelmän suunnittelussa 

Liikkuminen  on  ihmisten perustarpeiden toteuttamiseen kuuluva perusedel-
lytys. Riittävä liikkumisen palvelutaso tulee pyrkiä säilyttämään valtakunnalli-
sesti eri alueilla kaikilla eri liikkujaryhmillä. 

Suomessa  on  jälleen menossa voimakas maan sisäinen muuttoliike. Suurille 
kaupunkiseuduille muutetaan pienemmistä kaupungeista  ja  maaseudulta. 
Saman aikaisesti  haja -asutusalueella muutetaan keskuksiin parempien pal-
velujen perässä. Ikääntyvä väestö  on  muuttamassa pienimmilläkin paikka-
kunnilla kirkonkylien läheisyyden palvelutaloihin  ja  hissillisiin kerrostaloihin. 
Tiehallinnon  näkökulmasta seudullinen  ja  alueellinen muuttoliike vaikuttavat 
toiminnan suunnitteluun tulevaisuudessa. Väestön ikärakenteen muutoksia 
tulee tarkastella sekä valtakunnallisesti että alueellisesti, jotta voidaan ke-
hittää toimivia malleja muuttuneisiin tilanteisiin. 

Yhdyskuntarakenteen kannalta asumisen tiiviys vaikuttaa muun muassa pai-
kallisten palvelujen syntymiseen. Laaja  haja -asutus  on  usein  kallis  rakentaa 

 ja  ylläpitää. Väestöltään vähenevillä  haja-asutusalueilla jäljelle jäävä väestö 
joutuu hakemaan palvelut  (mm.  kaupat, postit  ja  pankit) yhä kauempaa  lä-
hitaajamista. Väylästön  palvelutason kehittäminen yli peruspalvelutason tu-
lee tulevaisuudessa edellyttämään uusien yhteistyömallien kehittämistä, yk-
silöiden nykyistä suurempaa omatoimisuutta  ja  myös nykyistä laajempaa 
kustannuksiin osallistumista. 

Suurissa kaupungeissa asukasmäärän kasvaminen mandollistaa liikkumi-
seen liittyvän palvelutason kehittämisen yli välttämättömän peruspalveluta

-son.  Resursseja tulee tällöin suunnata moninaisen ikääntyneen väestön uk-
kumismandollisuuksuen parantamiseen. 

Nykyiset  ja  rakennettavat uudet väylät muodostavat myös esteitä kevyen lii-
kenteelle, vaikka uusi väylä pääsääntöisesti parantaakin alueen liikkumis-
mandollisuuksia. Paikallisesti varsinkin isommat väylät haittaavat alueen si-
säistä liikkumista  ja  uusia väyliä rakennettaessa sekä vanhoja korjattaessa 
väylien estevaikutuksen minimoimiseen tulee kehittää myös ikääntyneille 
jalankulkijoille toimivia ratkaisuja. Periaatteet  ja  laatukriteerit  teiden ylityksiin 

 ja  alituksiin  tulee kehittää  ja  ohjeistaa.  

Väestön ikääntymisen vaikutukset tulee ottaa huomioon sekä eri tasoisessa 
suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä että kunnossapidossa. Liikenne-
politiikassa tulee tehdä päätöksiä, joilla parannetaan kevyen liikenteen ase-
maa  ja  korostetaan tienpidon  ja  liikkumisympäristön esteettömyyttä.  

Liikenneturvallisuuden kehittämiseen  on  olemassa voimakas poliittinen tah-
totila  ja  muutoksia  on  mandollista aikaansaada melko nopeasti (esim. huo-
mattavasti nopeampaa verrattuna asuntopolitiikan muutoksiin). Varsinkin 
ikääntyneiden kevyen liikenteen liikkumisolosuhteiden parantaminen saattaa 
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edellyttää uudenlaisia linjapäätöksiä (esim. suojatien edessä autojen py-
sähtymiseen puuttuminen, vrt. Ruotsi). 

Seuraavassa  on  lueteltu ikääntyneiden liikkumista edistäviä toimenpiteitä. 
 On  korostettava sitä, että suurimmat edut syntyvät laatutason täsmentämi

-sen ja  uusien toimintamallien kehittämisen seurauksena,  sillä  tämä kehittää 
osaltaan Tiehallinnon toiminnan tehokkuutta  ja  laatutasoa.  

A. Laatuajattelun edistäminen laatukriteerejä kehittämällä. Laatukriteerien 
käyttöönotto  on  edellytys tiepidon teettämisen kehittämisessä. Laatukritee-
rejä tulee kehittää osaksi rakentamista, suunnittelua  ja  kunnossapitoa.  Nämä 
kriteeristöt liitetään osaksi teettämisen sopimuksia  ja  syntyvää laatutasoa 
verrataan säännöllisesti sovittuun  ja  tarkasti yksilöityyn laatutasoon.  

B. Alueellisten yhteistoimintamallien kehittäminen. Tiehallinnon tulee olla ak-
tiivinen toimija alueellisen väylästön kuntoon  ja  ylläpitoon liittyvien yhteis-
työmallien kehittämissä. Uudenlaista kumppanuutta tarvitaan  mm.  talvikun-
nossapidon  kehittämisessä  haja-asutusalueilla.  

C. Reittien  a  vyöhykkeiden kehittäminen ikääntyneiden liikkujien tueksi.  Pe
-ruspalvelutason  lisäksi voidaan kehittää laatukäytäviä', joissa esteettömyys 

 ja  toimivuus toteutetaan alueellisten reittien pohjalta.  

D. Suunnitteluohjeiston  tarkistaminen. Väestön ikääntymisen tarpeet tulee 
varmistaa eri käytössä olevissa suunnitteluohjeistoissa. Suunnitteluohjeissa 
tulee käydä läpi ainakin väylästandardit, risteykset, kulkuväylät;  pinnat,  kai-
tevuudet, materiaalit; kaiteet  ja  penkit. Ikääntyvän väestön (ns. vaativan asi-
akkaan periaate) tarpeiden vieminen käytännön suunnitteluohjeisiin.  

F.  Tieympäristön  kokonaisuuksien tuotteistaminen. Yhtenäisten reittien  ja 
 vyöhykkeiden edistäminen edellyttää nykyistä paremmin toimivien kokonai-

suuksien kehittämistä. Tuotteistaminen koskee sekä suunnittelua, rakenta-
mista mutta myös käyttöä  ja  ylläpitoa. Tuotteistamisesta voidaan mainita 
esimerkkinä kadunylitysten tuotteistaminen (suojatiet, reunakivet, liikenne-
valot, merkinnät): suojateiden vakioiminen  ja  tuotteistaminen  tarpeen  ja  pai-
kan mukaan  koko  Suomessa yhteneviksi (kaupungit  ja  maaseutu).  

F.  Kutsujoukkoliikenteen  tukeminen  a  uudet pysäkkiratkaisut. Kutsuliiken
-teen  yieistyessä vanhanmailiset pysäkit  tulevat osittain tarpeettomiksi. Tulee 

kehittää uusia malleja joukkoliikenteen (bussit, taksit, muut kulkuneuvot) ke-
hittämiseksi. 
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Toimenpiteet  

Toimenpiteet voidaan jakaa lyhyen  (1-3  vuoteen), keskipitkän  (3-10  vuotta) 
 ja  pitkän aikavälin mukaan seuraavasti: 

Aikajaksot  Toimenpiteet 
Lähiajan toimen- - 	 Tiehallinnon vanhuspoliittisen  strategian  luominen 
piteet - 	 laatukriteerien  määrittäminen  
(1-3  vuotta) - 	 esteettömien  reittien tuotteistaminen ('laatukäytävi- 

en"  tuotteistaminen) 
- 	 yhteistyöfoorumien  käynnistäminen (Tiehallinto  ja 

kunnat  aloitteentekijöinä) 
- 	muiden uusien yhteistyömallien kehittäminen 
- 	 ikääntyneiden  näkökulman integrointi liikennejär- 

jestelmäsuunnitelmien ohjeistukseen 
- 	 pilottihankkeiden  käynnistäminen  ja  seuranta 
- 	 kadunylitysstandardien  kehittäminen (suojatietuot- 

tei stus) 
- 	 joukkoliikenteen  pysäkki-infrastruktuurin tarveselvi- 

___________________  tys  
Keskipitkän aika- - 	kevyen liikenteen aseman kehittäminen  
välin  toimenpiteet - 	 talvikunnossapidon  toimintamallin kehittäminen  
(3-10  vuotta) - 	suunnitteluohjeiden tarveselvityksen laatiminen 

- 	johtopäätökset  ja  suositukset pilottihankkeiden  ko- 
________________  kemusten_perusteella  
Pitkän aikavälin - 	 ikääntyvän  väestön tarpeiden huomioiminen yhdys- 
toimenpiteet (yli kuntarakenteen  suunnittelussa (erityispalvelutason  
10  vuotta) alueet  -  taajamat  ja  kyläkeskukset; peruspalveluta- 

_________________  son  alueet  -  haja-asutusalueet)  

7.2  Alustava koulutusohjelma 

Tiehallinnon  tulisi käynnistää henkilöstönsä esteettömyyskoulutus. Tavoit-
teena  on  antaa sekä kaikille Tiehallinnon työntekijöilJe yleinen aiheeseen 
liittyvä koulutus että kohdennetulle joukolle tarkempaa aihe-  ja  ammattikun-
takohtaista erityiskoulutusta.  Koulutukseen tulee liittää ns. jalkautumisvai-
heet, joissa koulutuksessa olevat kokeilevat liikkumisen apuvälineitä, kuten 
rollaattoreja  ja  pyörätuoleja.  Koulutukseen voi sisältyä osana myös paikal-
listen vanhus-  ja  vammaisjärjestöjen  osallistuminen  (mm.  näkövammaisten 
liikkumiskouluttajien käyttö; fysioterapeuttien antama opetus).  

7.2.1  Yleinen esteettämyyskoulutus 

Tiehallinnon  yleinen esteettömyyskoulutus voi sisältää seuraavat aiheet: 
- väestön ikääntymisestä aiheutunut esteettömän suunnittelun tarve 
- 	liikkumis-  ja  toimintaesteisyys:  eri vammaisryhmät (pyörätuolilla liikku- 

vat, näkövammaiset, kuulovammaiset, tuki-  ja  liikuntaelinsairaat),  van- 
hukset, tilapäisesti liikkumisesteiset, lapsiperheet) 

- 	apuvälineet  ja  niiden merkitys 
esteettömän  suunnittelun periaatteet (esteettömät reitit, vyöhykkeet,  ja 

 alueet) 
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- 	esteettömän  ympäristön  laatukriteerit  (tien-  ja kadunylitykset, kaltevuu- 
det, pintamateriaalit,  liikennemerkit  ja  muut varusteet.  työmaat) 

- 	talviympäristö  (liukkaus,  talvikunnossapidon  merkitys,  erityiskysymyk- 
set) 

- 	laatuajattelu  (mm.  suunnittelun, rakentamisen  ja  hoidon  laatukriteerit) 
- 	yhteistyön merkitys  (kumppanuus.  uudet  toimintamallit) 
- 	käyttäjäkeskeisen  suunnittelun periaatteet  ja  menetelmät  (käytettävyys 

liikkumisympäristössä, 	käyttäjätestaukset, käyttäjäselvitykset  ja - 
 kyse  lyt)  

Koulutukseen kuuluvat asiantuntijoiden pitämät esitykset  esteettömyyden  eri 
 aihepiireistä. Luennoitsijoina  tulisi käyttää mandollisimman paljon  ikääntyvi

-en  ihmisten kanssa työskenteleviä, kuten  fysioterapeutteja,  lääkäreitä sekä 
 kotipalvelun  asiantuntijoita. 

Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan tehostaa järjestämällä koulutuksen lo-
puksi käytännön harjoittelua. jossa mukana olevat voivat kokeilla erilaisia 
liikkumisen apuvälineitä. Maastossa liikkumalla, itsekseen  rollaattorilla  ilk-
kuen tai kolleegaa pyörätuolilla  työntäen voidaan arvioida liikkumisen esteitä 
omakohtaisesti. 

Maastossa  harjoittelupaikkoina  voi olla esimerkiksi kadun  tai  tien ylitys (eri-
laiset  suojatiet, reunakiviratkaisut, kaltevuudet,  liikennevalojen toiminta), ke-
vyen liikenteen väylät  (kaltevuudet, pintamateriaalit, levähdyspaikat)  ja jouk-
koliikenteen pysäkit (pysäkin  standardi. reitit  pysäkille).  

7.2.2  Aihe-  ja  ammattikohtainen erityiskoulutus 

Yleiskoulutusta  tulee täsmentää erilaisten tehtävien mukaisten tarpeiden pe-
rusteella. Tällaisia kokonaisuuksia ovat:  
- 	talvikunnossapidon  kehittäminen  (talvikunnossapidon laatukriteerit, alu- 

eurakointi,  laadun  yksilöinnin  kehittäminen, yhteistoiminta  ja kump-
panuus,  uusien palvelu-  ja  toimintamallien kehittäminen,  käyttäjäpa-
laute  ja sen  hyödyntäminen)  

- 	suunnittelun  teettämisen  kehittäminen (suunnittelun  laatukriteerit,  laadun  
yksilöinnin  kehittäminen,  käyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät, 
käyttäjäpalautteen  kehittäminen osaksi suunnittelua)  

- 	rakentamisen teettäminen (rakentamisen  laatukriteerit,  työmaan  kehit- 
tämistarpeet, alueurakointi). 
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LI  ITT  EET 

LuTE  I  

LYHYEN  (1-3 V.),  KESKIPITKÄN  (5-10 V.) JA  PITKÄN AIKAVÄLIN  (30 V.) 
 MUUTOKSET  IKÄÄNTYNEIDEN  LIIKKUMISEN KANNALTA 

muutokset  ja  suun- Liikenne  ja  teknologia: 

Lyhyen aikavälin muutokset  (1-3 V.)  
• 	suunnittelukulttuuri  muuttuu iäkkäitä kuule- 

vaksi  ja  osallistumismandollisuudet  parantu-
vat 

• 	iäkkäiden toiveiden kuuleminen helpottuu  
mm.  vanhusneuvostojen  kautta 

• 	internet-palvelut laajentuvat  ja  kehittyvät 
ikäihmisten  tarpeet  ja  toiveet huomioiden 

• 

	

	yksinäisyys  on  suuri ongelma, mikä vaikuttaa 
asumiseen  ja  liikkumiseen 

Keskipitkän aikavälin muutokset  (5-10 v.)  
• 	eettiset  ja  tasa-arvoiset tavoitteet otetaan 

paremmin huomioon iäkkäiden näkökul-
masta 

• 	osa  ikääntyvistä  liikkuu hyvin paljon  ja  mo- 
nilla kulkuvälineillä,  osa  hyvin vähän 

• 	henkilökohtaisen palvelun tarve lisääntyy 
• 	telematiikka  tuo palveluita  ja  apua koteihin 
• 	erilaisten elämäntyylien merkitykset korostu- 

vat, myös liikkumisen kannalta 
• 	lähiympäristön palvelujen merkitys korostuu 
• 	pelkoskenaario: iäkkäät  jäävät koteihinsa 

liian vaativan ympäristön takia 

Pitkän aikavälin muutokset  (30 V.)  
• 	elinikä pitenee, samoin hyväkuntoisten vuo- 

sien määrä 
• 	liikkuminen  on  fyysisen kunnon mukaista: 

kun suurten ikäluokkien kunto heikkenee, 
kaikenlainen liikkuminenkin vähenee 

• 	suunnittelukulttuurin  muutoksen tulokset ovat 
näkyvissä esteettisessä, esteettömässä  ja 

 helposti orientoivassa ympäristössä 

• 	iäkkäät  näkyvät kaikessa liikenteessä, aktii- 
vinen rooli 

• 	liikennettä rauhoitetaan kaikkien eduksi 
• 	iäkkäiden autoilua tuetaan, ei rajoiteta 
• 	kutsujoukkolnkennejärjestelmä 	lisääntyy 

syrjäkylillä  ja haja-asutusalueilla 
• 	turvattomuuden tunteita helpotetaan raken- 

tamisella, valaistuksella jne. 
• 	liikkumisesta tehdään sosiaalisesti turvallista 

• 	asenteet liikenteessä muuttuvat suvaitse - 
va  mm  iksi 

• 	ikääntyneiden  liikkuminen  ja  autoilu  lisäänty- 
vät 

• 	iäkkäiden autoilijoiden määrä kasvaa, eten- 
kin naisautoilijoiden 

• 	dementikkojen  osuus liikenteessä kasvaa 
melko nopeasti 

• 	julkista  liikennettä  ja  yksityisautoilua  kehite- 
tään rinnan 

• 	apuvälineiden  käyttö lisääntyy, samoin apu- 
välineiden vaatimat tilat julkisilla paikoilla, 
kulkuneuvoissa, hisseissä, rakennuksissa 
jne. 

• 	informaatio liikkumisesta kohdistetaan yhä 
monipuolisemmin kaikille aisteille 

• 	ergonominen  tieto valjastetaan paremmin 
palvelemaan iäkkäitä 

• 	ikääntyneiden  ergonomian  huomioivat  auto- 
mallit yleistyvät 

• 	ajattelevat autot yleistyvät: nopeudet,  turval - 
lisuusaspektit,  ajattelevat risteykset  ja  sig-
naalit, sekä sähköinen tieverkko  ja  liikenne-
merkit yleistyvät 

• 	liikenne-  ja  liikkumisympäristö muokkautuu  
käyttäjän tarpeita vastaavaksi henkilökohtai-
sen apuvälineen kautta, esim. näkövammai-
sen kännykka antaa signaalin katuvaloille, 
jotka kirkastuvat kulkijan lähestyessä 
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LUTE 2  

TIEHALLINNON  NYKYISET  SUUNNITTELUOHJEET - NÄKÖKULMANA 
IKÄÄNTYNEIDEN  LIIKKUMINEN 

Lähtökohdat  

Tiehallinnon  toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  painotetaan iäkkäiden mandollisimman hyvää 
itsenäistä selviytymistä liikkumisen  ja  kotona asumisen suhteen. Väestön ikääntyminen  ja 

 iäkkäiden liikkujien vaatimukset liikenneympäristölle tulee ottaa huomioon myös Tiehallinnon 
suunnitteluohjeissa. 

Suunnittelua koskevalla ohjeistuksella pyritään takamaan kaikkien tiellä liikkujien turvallisuus. 
Ohjeistuksen laadinnassa ajoneuvon  ja  kuljettajan suorituskykyä kuvataan tietyillä perusar -
voilla, jotka pyrkivät ottamaan yksilölliset erot huomioon  ja  takaamaan toiminnassa turvamar-
ginaalin. Kansainvälisesti  on  pidetty lähtökohtana, että  85  %  kuljettajista täyttää perusarvojen 
vaatimukset. Väestön ikääntyessä myös henkilöautojen kuljettajien keskimääräinen ikä kas-
vaa. Entistä suurempi  osa  kuljettajista  on  iäkkäitä  ja  suunnittelussa mitoittavana käytetyt kul-
jettajan perusarvot kuvaavat entistä pienempää osaa kuljettajista. Tämä asettaa uusia vaati-
muksia suunnitteluohjeille  ja  niiden päivittämiselle. (Niinikoski  2001.)  

Suunnitteluohjeita päivitettäessä Tiehallinto  on  lähtenyt siitä olettamuksesta, että ohjeiden 
käyttäjät ovat alan ammattilaisia. Suunnitteluohjeista pyritään saamaan mandollisimman  tu- - 
viitä,  jolloin kaikkien asioiden taustoja ei esitellä ohjeissa. Suunnitteluohjeiden taustat ovat 
luettavissa taustaraporteista  ja  selvityksistä. 

Nykyiset  suunnitteluohjeet  ja  iäkkäiden tarpeet 

Kevyt liikenne  ja  joukkoliikenne 

läkkäiden  liikkumisen kannalta erityisen tärkeitä ovat kevyen liikenteen turvalliset olosuhteet 
 ja joukkoliikenteen  riittävä palvelutaso. Kevyen liikenteen ympäristöissä tehtävät iäkkäiden 

liikkumista helpottavat  ja  turvallisuutta parantavat toimenpiteet parantavat ympäristön laatuta-
soa kaikkien luikkujien kannalta. läkkäitä liikkujia helpottavia kevyen liikenteen ympäristön 
ominaisuuksia ovat esimerkiksi  pinnan  tasaisuus  ja pinnan  karheus, värierot tasoerojen  ja 
kulkumuotojen erottelun  merkkinä, käsijohteet mäissä  ja  portaissa, loivat luiskat, matalat reu-
nakivet, suojatiesaarekkeet, korotetut suojatiet sekä penkit. Kevyen liikenteen kannalta myös 
liukkauden torjunta  ja  lumen  poisto ovat ensiarvoisen tärkeitä toimenpiteitä,  sillä  pelko kaatu-
misesta  on  suuri vanhusten liikkumista rajoittava tekijä. 

Seuraavassa  on  arvioitu kuinka kevyen liikenteen  ja joukkoliikenteen  olosuhteisiin vaikuttavis-
sa suunnitteluohjeissa  on  otettu huomioon ikääntyvien liikkujien tarpeet. 

Kevyen liikenteen suunnittelu  (1998)  

Kevyen liikenteen suunnitteluohjeissa vanhusnäkökulma tulee esiin hyvin,  sillä  ohjeissa ko-
rostetaan esteetöntä liikkumista  ja  liikkumisen sosiaalista tasa-arvoa. Jalankulkuliikenteen 
ominaisuuksia esiteltäessä kerrotaan myös vanhusten liikkumiselle ominaisista piirteistä sekä 
liikkumisen ongelmista. Pyöräliikenteen suunnittelun lähtökohdaksi neuvotaan ottamaan aina 
lapset, vanhukset  ja  muut liikenteen heikoimmat osapuolet. Suunnitteluohjeissa käydään 
kattavasti läpi kaikki kevyen liikenteen suunnittelun osatekijät pitäen  koko  ajan mielessä myös 
liikenteen heikoimmat osapuolet. 

Tulevaisuudessa erityistä suunnittelua vaativat alueet, joilla liikkuu paljon vanhuksia, kuten 
palvelutalojen  ja  terveyskeskusten ympäristöt. Näillä alueilla kevyen liikenteen yhteydet tulee 
suunnitella mandollisimman lyhyiksi  ja esteettömiksi, levähdyspaikkoja  tulee tarjota lyhyin 
välimatkoin, kunnossapidon tulee olla tehokasta  ja liikennemuodot  selkeästi toisistaan erotel

-tu.  Näiden erityisalueiden tarpeesta, alueiden laajuudesta  ja sijoittelusta  sekä suunnittelun 
erityispiirteistä tarvitaankin lisää tietoa. 

Taaiamapäällysteet  la  reunatuet  (1997) 
 Reunatuet  (1997)  
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Taajamapäällysteet  ja  reunatuet —ohjeessa  käsitellään eri käyttäjäryhmien tarpeita  ja  tässä 
yhteydessä tulevat esiin myös vanhukset Erilaisten materiaalien hyvät  ja  huonot puolet eri 
käyttäjäryhmien kannalta  on  hyvin esitelty  ja  myös eri käyttäjien tarpeiden ristiriidat  on  tuotu 
esiin. Reunatuet -ohjeessa  on  esitetty keinot, joilla kevyen liikenteen väylistä saadaan kaikki-
en käyttäjäryhmien, myös pyöräilijöiden  ja  liikkumisesteisten  kannalta toimivia. 

Ohjeissa mainitaan kriteereitä pintamateriaalien valinnalle. Yksi kriteereistä  on pintamateriaa-
lm  toimintoja ohjaava vaikutus. Tässä kohdassa asiaa tulisi tarkastella myös toisinpäin eli 
kuinka erilaisten toimintojen tulisi vaikuttaa pintamateriaalien valintaan. Huomiota tulisi kiin-
nittää erityisesti erilaisten alueiden erilaisiin käyttäjiin  ja  heidän tarpeisiinsa (esim. vanhus-
tentalojen ympäristöt). 

Erityinen ongelma reunakivien korkeudessa suojateiden kohdilla  on  pyöräilijöiden  ja  pyora
-tuolilla  ja  rollaattorilla  liikkuvien etujen yhteensovittaminen näkövammaisten etujen kanssa. 

Pyörillä liikkuville  paras  ratkaisu  on reunatueton madallus.  siten että häiritsevää tasoeroa ei 
ole. Näkövammaiselle  ja  opaskoiralle tasoero  taas  on  välttämätön tunniste turvallisen alueen 
reunassa. Kompromissiratkaisuna suojateiden kohdille ollaan päädytty suosittelemaan  30 mm 

 korkuista pystysuoraa osaa. Viime aikoina tällaisesta ratkaisusta  on  saatu palautetta, jonka 
mukaan rollaattorit  ja  pyörätuolit  eivät selviä  30 mm  korotuksesta. Asiaa  on  siis syytä tutkia 
edelleen  ja  pyrkiä löytämään kaikkia käyttäjäryhmiä palveleva ratkaisu. 

Taajamien keskustateiden suunnittelu  (1995)  

Ohjeiden tarkoituksena  on  saada taajamatiet turvalliseksi sekä ajoneuvollikenteelle että kevy-
elle liikenteelle. Keinoina ovat ajoneuvollikenteen nopeuden hillitseminen, kevyen liikenteen 
olosuhteiden parantaminen  ja  katutilan jäsennöinti. Vanhusnäkö-kulmaa ei ole erikseen mai-
nittu, mutta edellä esitetyt keinot helpottavat myös vanhusten liikkumista, Katutilan yksityis-
kohtien suunnittelussa todetaan että liikuntarajoitteisten tienkäyttäjien liikkumisen turvaami-
nen  on  huomioitava kaikissa ratkaisuissa. Periaatteessa suunnitteluohjeessa neuvottavat rat-
kaisut edesauttavat äkkäiden liikkumista, mutta detaljien suunnittelussa ei ole kiinnitetty tar -
peeksi huomiota erilaisten ratkaisujen käytettävyyteen eri käyttäjäryhmien kannalta. 

Linja-autopysäkkien suunnitteluohjeet (valmistuu vuonna  2002) 

Suunnitteluohjeen laatimistyön  tavoitteena  on  laatia suunnitteluohje, jossa otetaan huomioon 
matkustajan, liikennepalvelun tuottajan  ja  kunnossapidon  sekä muiden tiellälnkkujien tarpeet. 
Pysäkin tulee olla turvallinen  ja  soveltua sekä linja-autoille että kaikille matkustajille. Linja-
autopysäkkien suunnitteluohjeiden laadinnan lähtökohtana  on  aikaisempien selvitysten  ja 

 ohjeiden kokoaminen yksiin kansiin sekä niiden täydentäminen puuttuvin osin. Joukkoliiken
-teen  järjestelyistä  on  tehty useita selvityksiä esteettömyyteen liittyen: Tielaitos: Linja- 

autoliikenne - Liikkumisesteisten huomioon ottaminen pysäkkien suunnittelussa  (1997), LVM: 
Esteetön matkakeskus (2000), Tielaitos:  Linja-autoliikenne - Linja-autoliikenteen palvelu-
tasotekijät  (1997)  ja  Tielaitos:  Kevyen liikenteen suunnittelu  (1998). Jos  kaikki edellä maini-
tuissa oppaissa olevat iäkkäiden liikkumista edistävät  asiat  otetaan huomioon myös uudessa 
suunnitteluohjeessa, tullee uudesta ohjeesta vanhusten  ja  muiden liikunta-  ja  toimintaesteis

-ten  kannalta riittävän kattava 

Liikenteen rauhoittaminen —ohieita  ja  esimerkkejä  (2001)  (Ympäristöministeriön julkaisu) 

LYYLI-raporttisarjassa ilmestyneessä julkaisussa esitellään erilaisia hyviä ratkaisuja  ja  esi-
merkkejä liikenteen rauhoittamisen keinoista, mitoituksesta  ja  suunnitteluprosessista.  Raportti 
ei ole normi eikä suunnittelua ohjaava opas, vaan  se on  tarkoitettu avuksi suunnittelijoille. 
Liikenteen rauhoittamisen tavoitteena  on  asuin-  ja  asiointiympäristön  turvallisuuden  ja  viihtyi-
syyden parantaminen, liikkumisen tasa-arvo  ja  esteettömyys  sekä ihmisläheisen kaupunki-
kulttuurin edistäminen. Raportissa esitellyissä liikenteen rauhoittamisen keinoissa  on  otettu 
hyvin huomioon kaikkien liikkujien tarpeet. Lisäksi ajoneuvoliikenteen alhaisemmat nopeudet 
helpottavat iäkkäiden kuljettajien suoriutumista liikenteessä  ja  vaikuttavat vähentävästi  loken -
neonnettomuuksien  määrään sekä onnettomuuksien seurausten vakavuuteen 

Ajoneuvol  ii ken  ne  

läkkäiden  itsenäistä autoilua hankaloittaa liikenneympäristön monimutkaisuus, ärsykkeiden 
tulva  ja  liian lyhyt havainnointiaika. Yleisimpiä iäkkäille sattuneita onnettomuuksia ovat  ha-
vaintovirheestä  johtuvat liittymäonnettomuudet Suunnittelussa iäkkäiden kuljettajien liiken-
neturvallisuutta parantavat toimenpiteet eivät juurikaan poikkea toimenpiteistä, joilla  jo  riykyi- 
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sin  pyritään parantamaan kaikkien kuljettajien turvallisuutta. Erityisesti iäkkäitä kuljettajia aut-
tavat toimenpiteet, joilla pyritään tarjoamaan iäkkäille kuljettajille enemmän aikaa havaintojen 
tekoon, päätöksentekoon  ja  toimintaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi näkemämat

-kojen  pidentäminen, opasteiden  ja  liikennemerkkien  näkyvyyden parantaminen  ja  ajoratamer-
kintöjen  näkyvyys. (Niinikoski  2001.)  

Ikääntyvien  autoilijoiden ongelmia koskevassa kyselyssä vastaajia pyydettiin merkitsemään 
viisi tehokkainta liikenneympäristön parantamistoimenpidettä. Neljä tehokkaimmaksi merkittyä 
koski liittymätoimenpiteitä: vasemmallekääntymiskaistojen rakentaminen liittymiin, liikenne-
valojen lisääminen risteyksiin, liikennevalo-ohjauksen parantaminen  ja  kiertoliittymien  lisää-
minen. Viidenneksi tehokkaimmaksi mainittiin opasteiden  tai  liikennemerkkien  parantaminen. 
(Nilnikoski  2001.)  

Seuraavassa  on  arvioitu kuinka ajoneuvoliikenteen olosuhteisiin vaikuttavissa suunnitteluoh-
jeissa  on  otettu huomioon ikääntyvien liikkujien tarpeet. Suunnitteluohjeista tarkasteluun  on 

 valittu ne, joilla vaikutetaan eniten juuri iäkkäiden liikkumisen ongelmiin. 

Pääväylät  kaupunkialueilla  (1993)  

Pääväylät  kaupunkialueilla -ohje sisältää pääväylien liikenteelliset  ja  ympäristölliset  laatuvaa-
timukset  ja  suunnitteluperiaatteet,  sekä teknisen mitoituksen pääperiaatteet. Ohjeen lisäksi  on 

 laadittu tekniset raportit, joissa annetaan suosituksia pääväylien tarkemmalle tekniselle mi-
toitukselle. Ohjeessa  on  otettu käyttöön kolme laatuluokkaa: hyvä, tyydyttävä  ja  välttävä. 
Laatuluokitus antaa mandollisuuden joustavaan, ympäristön  ja  paikalliset olosuhteet huomi-
oon ottavaan suunnitteluun. Ohjeessa ei ole erikseen mainittu vanhusnäkökulmaa, mutta lii-
kenneverkon suunnittelun periaatteina noudatetaan yleistä periaatetta, jonka mukaan maan- 
käyttö  ja  liikennejärjestelmä  suunnitellaan siten, että matkat jäävät mandollisimman lyhyiksi  ja 

 joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen edellytyksiä edistetään. 

läkkäiden  autoilijoiden tarpeet liikenneympäristön suunnittelussa —selvityksessä (Niinikoski 
 2001) on  tutkittu nykyisten teknisten mitoitussuositusten vastaavuutta iäkkäiden autoilijoiden 

tarpeisiin. Nykyiset pysähtymisnäkemävaatimukset vastaavat iäkkäiden kuijettajien suoritus-
kykyä. Nykyiset vuonna  2000  uusitut ohitusnäkemävaatimukset takaavat riittävät edellytykset 
ohituksen suorittamiseen  tai  suorituksen keskeyttämiseen riittävän ajoissa. Pääväylät kau-
punkialueella —ohjeessa  on  tosin esitetty vielä vanhat ohitusnäkemävaatimukset. Liitty-
mänäkemät ovat iäkkäiden autoilijoiden kannalta merkittäviä,  sillä  iäkkäiden kuljettajien riski 
joutua onnettomuuteen tasoliittymässä  on  suurempi kuin muilla kuljettajilla keskimäärin.  Oh

-jeistuksen  mukainen liittymisnäkemä sallii kuljettajalle enemmän aikaa havaintojen tekoon 
aihaisilla nopeuksilla. Suuremmilla nopeuksilla havainnointiin  ja  päätöksentekoon  jää  liitty-
misnäkemän suositusarvoillakin  aikaa  alle  2,0 s,  mikä ei yleensä riitä iäkkäille. Hitaamman 
päätöksenteon  ja  toiminnan sallivien suositusarvojen käyttöä voidaan läkkäiden kuljettajien 
kannalta pitää minimivaatimuksia parempana vaihtoehtona. Suurilla nopeuksilla tarvitaan li-
säksi muita liikenneympäristön selkeyteen  ja  turvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. 

Moottoriteiden eritasoliittymät  osat  A la B (1993, 1994)  

Moottoriteiden liittymien  suunnittelu  on  toiminnallisen kokonaisuuden suunnittelua, jossa py-
ritään autoilijan "työympäristön" loogisuuden kehittämiseen  ja  sitä kautta turvallisuuden  ja 

 toimivuuden parantamiseen. Raportin suunnitteluratkaisut  on  johdettu ihmisten käyttäytymi-
sen odotuskäsityksistä  ja  asiakaslähtöisyyden  näkökulmasta. Näin suositeltujen ratkaisujen 
pitäisi olla mandollisimman ymmärrettäviä  ja  loogisia. 

Eritasoliittymissä iäkkäät  kuljettajat kokevat hankalaksi suuren väylän Ilikennevirtaan liittymi
-sen.  Kiihdytyskaistojen  pituuden lisääminen lisää kaistan vaihtoon käytettävissä olevaa aikaa 

 ja  helpottaa liittymistä. Eritasoliittymän tyypillä  on  merkitystä väärälle rampille kääntymisen 
todennäköisyyteen. Tyypillisimpiä ajovirheet ovat puolineliapilaliittymissä, joissa erkanemis-  ja 

 liittymisrapit  tulevat sivutien samalle puolelle muodostaen  t-liittymän. Rombisissa  liittymissä 
ajovirheet ovat harvinaisempia. (Niinikoski  2001.)  Nämä iäkkäiden autoilijoiden tyypillisimmät 
ongelmat eritasoliittymissä tulisi ottaa huomioon myös suunnitteluohjeissa. 

Liikenteen ohjaus 

Liikenteen ohjaus, viitoitus  (1996),  Liikenteen ohjaus, palvelukohteiden viitoitus  (1997),  Lii-
kenteen ohjaus, yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä  (1994),  Tiemerkinnät  (1992)  
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Liikennemerkkien  käytön periaatteena  on,  että liikennemerkeillä annettavan informaation tu-
lee olla mandollisimman yksinkertaista  ja  selkeää. Liikkuvasta autosta luettavaksi  ja  havaitta-
vaksi  tarjotun tietomäärän tulee olla oikeassa suhteessa ajonopeuteen. Liikennemerkkejä ei 
saa olla liikaa, jotta tienkäyttäjä ehtii havaita  ja  ymmärtää merkin viestin. Turhia lilkennemerk-
kejä tulee välttää  ja  tien läheisyydessä ei saa olla muita kilpiä, jotka muistuttavat liikenne- 
merkkejä. Nämä periaatteet sopivat hyvin myös iäkkäiden autoilijoiden tarpeisiin,  sillä  suuren 
informaatiomäärän omaksumiskyky  on  äkkäillä  näön  ja  lyhytkestoisen  muistin heikkenemisen 
takia heikentynyt. 

Tiehallinnon ohjeistuksessa opastauluun  voidaan sijoittaa maksimissaan kymmenen tietoa 
(tunnukset, nuolet, nimet, etäisyydet). Varsinkin suurilla nopeuksilla tämä informaation määrä 
voi olla liian suuri.  Jos  informaation määrää ei kyetä vähentämään, voidaan etäisyyttä,  jolta 

 opaste  on  luettavissa kasvattaa opasteen tekstikokoa suurentamalla. Tekstikoon suurenta-
mista rajoittaa kuitenkin opastintaulujen  koko.  Lukuetäisyyttä  voidaan kasvattaa myös opas-
teen tai  liikennemerkin luminanssia kasvattamalia  esimerkiksi käyttämällä heijastavia kalvoja 

 tai  valaisemalla  opaste. (Niinikoski  2001.)  

Ajoratamerkintöjen  tarve  ja  kunto  on  todettu erityisen merkitykselliseksi  lä  kkäiden  kuljettajien 
kannalta tien kaarteissa  ja  liittymissä varsinkin pimeällä. Näön heikkenemisen myötä kasvaa 
päällysteen  ja  ajoratamerkinnän  välisen kontrastin  merkitys. Kontrasti lasketaan merkinnän  ja 

 päällysteen luminanssien  erotuksen suhteena päällysteen luminanssiln. Ohjeistuksessa  mää
-ritetään  ohjearvot  vain  merkinnän luminanssille.  Myös ajorataan asennettavat heijastinprismat 

 ja  heijastinpaalut  helpottavat tien geometrian hahmottamista pimeällä. Lisäksi reunapaalut 
voivat helpottaa iäkkäiden kuljettajien ajamista valoisallakin. (Nilnikoski  2001.)  

läkkäitä  autoilijoita helpottavia opasteita  ja  tiemerkintöjä  ei voida parantaa  vain  paikallisesti 
kuten esimerkiksi alueita, joilla liikkuu paljon vanhuksia. Tämän takia suunnitteluohjeissa an-
nettavien käytäntöjen tulisi palvella mandollisimman hyvin myös iäkkäitä autoilijoita. Suunnit-
teluohjeissa tulisikin mainita,  jos  jokin ratkaisu  on  erityisen hankala  tai  erityisen hyvä jollekin 
käyttäjä ryh  mä Ile  

Pysäköimis-  la  levähdysalueet —suunnitteluohieet  (1997)  
Levähdys-  la  pysäköimisalueiden  kehittäminen —toimintaliniat  (2000)  

Pysäköimis-  ja  levähdysalueen  toimintojen suunnittelussa  ja  sijoittelussa  kehotetaan otta-
maan esteettömyys huomioon alueen kaikissa osissa. Ohjeessa tuodaan hyvin esiin eri käyt-
täjäryhmien tarpeet  ja  tarpeista muistutetaan myös levähdysalueen yksityiskohtien suunnitte-
lussa. Esimerkiksi  wc:n  suunnittelussa  ja  pöytä-  ja  penkkikaluston  valinnassa kehotetaan ot-
tamaan huomioon erityisesti liikunta-  ja  toimimisesteiset  käyttäjät. Lisäksi huomioidaan elä-
keläisryhmät, jotka tarvitsevat paikkoja  ja  kalusteita eväiden syömistä  ja  pientä jaloittelua 
varten. 

Levähdys-  ja  pysäköimisalueiden  kehittämisen toimintalinjojen mukaan kehittämis-
toimenpiteitä kohdistetaan ensisijaisesti pääteiden runkoverkolle, palvelutasoa  ja  viitoitusta 
yhdenmukaistetaan,  työnjaon periaatteita selkeytetään, liikenneturvallisuutta parannetaan  ja 

 erilaiset tarpeet otetaan huomioon. Erilaisten tarpeiden huomioon ottamisella tarkoitetaan 
tässä tapauksessa raskaan liikenteen  ja  puutavaran kuormauksen tarpeita sekä retkipyöräilyn 
tarpeita. Erillistä vanhusnäkökulmaa toimintalinjoissa ei ole. 

Kunnossapito  ja  talvihoito  

Kevyen liikenteen kannalta liukkauden torjunta  ja  lumen  poisto ovat ensiarvoisen tärkeitä toi-
menpiteitä,  sillä  pelko kaatumisesta  on  suuri vanhusten liikkumista rajoittava tekijä. Ongelmia 
tuovat erityisesti liukkaus  ja  päivän aikana satanut lumi,  jota  ei aurata pois yhtä tehokkaasti 
kuin yön  ja  illan aikana satanutta  lunta.  Ongelma  on  myös vaihteleva laatutaso eri tahojen 
vastuulla olevilla väylillä. 

Talvihoidon  merkitys korostuu  haja-asutusalueilla, koska suuri  osa  vanhuksista asuu paikallis
-ja  yksityisteiden  varsilla  haja-asutusaleilla.  Hyvällä talvihoidolla varmistetaan palveluiden 

(kuten kunnan kotipalvelu) pääsy vanhuksen luo  ja  vanhukselle mandollisuus kyytiin palvelui-
den äärelle.  Haja-asutusalueilla keskeinen tulevaisuuden ongelma  on  määrältään pienen 
vanhenevan väestön liikkumistarpeen tyydyttäminen myös talviaikaan. 

Seuraavassa  on  tarkasteltu nykyisten talvihoidon toimintalinjojen  ja  laatuvaatimusten vaiku-
tukset iäkkäiden liikkumiseen. 
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Liikenneympäristön  hoito - Toimintalinjat  la  laatuvaatimukset  (1999) 
 Teiden talvihoito - Talvihoidon toimintalinlat  2001  

Teiden talvihoito - Laatuvaatimukset  2001  

Talvihoidon laatuvaatimuksissa  puhutaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden noudattamises-
ta, jolla tässä julkaisussa tarkoitetaan sitä. että myös kevyen liikenteen väylien, pientareiden 

 ja  joukkoliikenteen pysäkkien  tulee olla laadukkaasti hoidettu. Tällöin palvelutaso mandollis-
taa myös liikuntarajoitteisten henkilöiden liikkumisen. Talvihoidon laatuvaatimuksia sovelle-
taan sellaisenaan laatuvastuuperiaatteen mukaisissa urakoissa. 

Laatuvaatimukset antavat mandollisuuden kohdentaa hoitoa liikenteen erityistarpeiden mu-
kaan täsmähoidon avulla. Täsmähoidolla voidaan tieosien hoitotapaa,  sen  ajoitusta  tai  laatua 
muuttaa paikallisesti ilman että hoitoluokkaa muutetaan. Täsmähoitokohteita voi olla  vain  ra-
joitettu määrä  ja  ne esitetään alueurakoiden työkohtaisina tarkennuksina. Täsmähoidon oh-
jeissa ei kuitenkaan ole erikseen mainittu korkeammasta laatutasosta esimerkiksi liikunta-  ja 

 toimintaesteisten  paljon käyttämissä ympäristöissä. 

Suosituksia  ja  johtopäätöksiä 

Usein liikkumista helpottavat ympäristön ominaisuudet ovat pienistä suunnittelun loppuvai-
heessa  tai  jopa työmaalla tehtavistä päätöksistä kiinni. Tällöin hyvän suunnittelun  ja  sitä 
kautta suunnitteluohjeiden ajanmukaisuuden merkitys korostuu. Tähän tarvitaan standardeja 

 ja  laatuluokituksia. Suunnitteluohjeissa  tulisi olla määritetty tavoitetasot  ja  laatuvaatimukset eri 
tasoisille ratkaisuille. Kulloinkin vallalla oleva liikennepolitiikka  ja  tahto sitten määrittelee mitä 
laatuluokkaa missäkin kohteessa käytetään. 

Vanhusnäkökulma suunnitteluohjeisiin  saadaan parhaiten tekemällä tarveselvitys iäkkäille 
liikkujille soveltuvasta ympäristöstä  ja sen  ominaisuuksista. Tarveselvityksestä ilmenee tar-
peet suunnitteluohjeiden kehittämiselle. Näin tarveselvityksen perusteella vanhusnäkökulma 
siirtyy vähitellen kulloinkin päivitysvuorossa olevaan suunnitteluohjeeseen. 

Suunnitteluohjeiden päivityksen ohella tulee kiinnittää huomiota suunnittelun laadunvalvon-
taan suunnittelun kuluessa. Hyvä käytäntö tähän olisi ulkopuolisen asiantuntijan tekemä  es

-teettömyysauditointi. Auditoinnin  tulisi kuulua työohjelmaan samaan tapaan kuin nykyään 
tehtävät suunnitelmien liikenneturvallisuusauditoinnit kuuluvat. 

Talvihoidon  ja  kunnossapidon  kriteerit  on  määritelty paljolti autoliikenteen ehtojen mukaan. 
Lisäksi toimenpiteet  on  sidottu ilmaston - eikä ihmisten liikkumisen mukaan. Kevyelle liiken-
teelle kriittiset päivät ovat useimmiten eri päivät kuin ajoneuvolilkenteelle Näinä päivinä kevy-
en liikenteen väylien talvihoito tulisikin tehdä kevyen liikenteen ehdoilla  ja  tiedotusta jalankul-
kijoiden kelitilanteesta tulisi lisätä. Myös talvihoidon täsmähoitoa  ja  alueellisia hoitourakoita 
tulee kehittää. Lisäksi talvihoitojärjestelmää tulee kehittää siten, että myös hiekoittamatta jät-
täminen sovituissa kohteissa olisi mandollista. Hiekoitus saattaa jcissakin paikoissa olla este, 

 sillä  hiekoitus  estää potkukelkan käyttämisen kevyen liikenteen väylillä. Hiekoittamatta jättä-
miseen sovituissa kohteissa tulisi saada järjestelmä, jolla tiehallinnon vastuu liukastumisista 
näissä kohteissa poistetaan sovituilla ehdoilla. 
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SIDOSRYHMÄ-  JA  TIEPIIRIHAASTATTELUT 

Sidosryhmähaastattelut  9.-25.10.O1  

Liikenneturva  Sirpa  Rajalin,  tutkimuspäällikkö 
Oy  Helsinki Taxia  ab.  Riitta  Henriksson,  toimitusjohtaja 
Espoon vanhusneuvosto Aaro Peuraniemi,  pi.  
Tuusulan kunta Antti Kallioniemi, kunnaninsinööri  ja  

Carita  Niemelä, sosiaalityöntekijä 
Kuntokallio  Elina Karvinen, tutkija, kouluttaja  
Stakes  Päivi Topo, tutkimuspäällikkö 

Keski-Suomen tiepiiri  24.9.2001  (Jyväskylä) 

Tiepiirin kokous, osallistujat: 

Hannu Keralampi  (pi) Tiehallinto, Tienpidon  suunnittelu, suunnittelupäällikkö 
Seppo  Kosonen  Tiehallinto, Tiejohtaja  
Kari  Komi Tiehallinto, Tienpidon  teettäminen, projektipäällikkö 
Seppo Pohjola Tiehallinto, Esisuunnittelu  ja  kaava -asiat  
Taisto Halttunen Tiehallinto, Onnettomuusrekisteri, vahingonkorvausasiat  
Simo Öljymäki Tiehallinto, Tienpidon  teettäminen, teettämispäällikkö 
Risto Huvila Tiehallinto,  Tiemestari 
Kari Keski-Luopa Tiehallinto,  Liikenteen palvelut, liikenteenpalvelupäällikkö 
Kimmo Rönkä Rönkä  Consulting  Oy 
Riikka  Kallio (siht.)  LT-Konsultit Oy 

Kaupungin, maalaiskunnan  ja  tiepiirin kokous, osallistujat 

Hannu Keralampi (pj) 
Esa Tourunen 
Jorma Lipponen 
Satu Salovaara 
Maija-Riitta Markkanen 
Kimmo Rönkä 
Riikka  Kallio (siht.) 

Tiehallinto, Tienpidon  suunnittelu, suunnittelupäällikko 
Tiehallinto, Tiehallinto, tiemestari 
Jyväskylän kaupunki, liikenneinsinööri 
Jyväskylän kaupunki, kotipalvelu 
Jyväskylän maalaiskunta, vanhustyö 
Rönkä  Consulting  Oy  
LT-Konsultit Oy 

Keski-Suomen tiepiirissä tutustumiskohteena oli Vaajakoski  ja  Palokka.  

Oulun tiepiiri  8.10.2001 (Oulu)  

Markku Tervo Tiehallinto,  suunnittelupäällikkö 
Tarja Jääskeläinen Tiehaflinto, liikenneturvallisuus  
Vesa Matturi Tiehallinto,  suunnitelmien hankinta 
Risto Leppänen Tiehallinto, liikennejärjestelmäsuunnitelmat  
Jarkko Pirinen Tiehallinto,  liikenteen palvelut 
Timo Mäkikyrö Tiehallinto,  investointien hankinta 
Ismo Karhu Tiehallinto,  ympäristö 
Kari Poikolainen Tiehallinto, maankäyttö  
Martti Norkniivilä Tiehallinto,  hoidon hankinta 
Kari  Holma  Tiehallinto,  projektit 
Anja Garanvölgyi Tiehallinto,  tiedottaja 
Kimmo Rönkä Rönkä  Consulting  Oy 
Riikka  Kallio (siht.)  LT-Konsultit Oy 

Oulun tiepiirissä tutustumiskohteena oli  M uhos 
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Hämeen tiepiiri  15.10.2001 (Tampere) 

Matti  Höyssä Tiehallinto,  suunnittelupäällikkö  
Katja  Vuorela  Tiehallinto,  suunnittelija,  liikenneturvallisuus  
Kristiina Kauppi  Tiehallinto,  suunnittelija,  maankäyttö  
Tero  Haarajärvi Tiehallinto,  projektipäällikkö 
Juhani Hyörinen  Tiehatlinto, liikenneturvaltisuusinsinööri  
Mirja  Noukka Tiehallinto, liikenneinsinööri  
Eija Yli-Halkola  Tieliikelaitos,  suunnittelija 
Heljä  Aarnikko Tieliikelaitos,  suunnittelija 
Urpo Taponen Pirkkalan kunta,  liikenneturvallisuustyöryhmä  
Pekka  Virtaniemi Ylöjärven  kunta,  suunnitteluinsinööri  
Johanna  Syvälä Ylöjärven  kunta,  kotipalvelu  
Sirpa  Eltala Ylöjärven  kunta,  vanhustyön  johtaja  
Jukka  Kyrölä  Tampereen  kaupunki,  suunnitteluinsinööri  
Marjatta  Helminen Tampereen  kaupunki, Tammelan palvelukeskus 
Kimmo Rönkä Rönkä  Consulting  Oy  
Riikka  Kallio  (siht.)  LT-Konsultit Oy 

Hämeen  tiepiirissä tutustumiskohteena  oli Ylöjärvi 

Uudenmaan tiepiiri  27.11.2001 (Helsinki) 

Leif  Beilinson (pj) Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri, liikenneturvallisuus  
Minna  Jokelainen  Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri, liikenneturvallisuus  
Heikki  Rosti Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri,  tiedotus  
Heikki  Tomi  Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri,  tiemestari  
Alpo  Heinonen  Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri,  tiemestari 
Arto  Muukkonen Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri, asiakkuus  
Pekka Räty  Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepliri, liikennesuunnittelija  
Marja  Rintee  Nurmijärven kunta, asuntoasiat 
Merja  Sivula  Nurmijärven kunta,  kotipalveluohjaaja  
Ulla  Virtanen Nurmijärven kunta,  Klaukkalan päiväkeskus  
Paula  Nikula Nurmijärven kunta,  Klaukkalan kotihoito  
Seppo Siitonen Nurmijärven kunta, tiemestari 
Kimmo Rönkä Rönkä  Consulting  Oy  
Riikka  Kallio  (siht.)  LT-Konsultit Oy 

Uudenmaan  tiepiirissä tutustumiskohteena  oli  Klaukkala 
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LuTE  4  

SEMINAARIAINEISTO  (4.1 2.2001) 

 RASTI:  Millaista  on  liikkua vanhana? 

Tehtävänä oli liikkua ulkona  pyörätuolilla, rollaattorilla  ja  näkövammaisten laseilla.  Kulkureitti
-nä  oli kulkea  loivaa  alamäkeä, ylittää katu  suojatietä  pitkin, kulkea  bussipysäkin  ohitse  ja  pa-

lata kadun ylittämisen jälkeen  lähtöpaikkaan.  
Sää  oli kirkas,  pikkupakkanen  (-5 °C)  ja  kulkupinnat  vähän  jäisiä  ja  lumisia.  

Ympäristössä havaittiin seuraavia esteitä  ja  ratkaisuja: 

Paikka Liikkumisen  tai  havainnoimisen  este Esitetty ratkaisu 
Rakennus  ja sen - Luiskan  sijainti syrjässä  kulkureitiltä -  Rakennuksen parempi  korkeussuunnittelu  
edusta - Luiskan  kapeus  - Luiskan leventäminen 

- Opaskyltti auditorioon  oli keskellä  kulkuväylää - Opaskyltin  poistaminen keskeltä  kulkuväylää 
(törmäämisvaara) -  Portaiden merkitseminen  

-  Rakennukseen oli tehty turhaan  tasoero  jalka- 
käytävälle (nousu  ja sen  jälkeen portaat)  

-  Portaita ei ole merkitty  kontrastiraidoilla ________________________________________  
Jalka  käyta  vä  - Loivaakin 	alamäkeä 	oli 	pyörätuolia 	hankala  - Kulkupinnan  tasaisuus 

työntää  - Pyöräliikenteen  erottaminen  
-  Jäinen  ja  liukas jalkakäytävä  - 	Ei  nupukiviä  lähellä  kävelyreittejä 
- "Tappajapyöriä" 
- Nupukivet suojatien  vieressä olivat hankalia  ja  

_________________  liukkaita talvella.  __________________________________________ 
Suojatie  I  - Suojakoroke minimimitoitettu  (2 m  leveä)  - Suojakorokkeen leventäminen 

-  Liian korkea  lumikasa suojatien  vieressä  (nä-  - Lumikasan  poistaminen  suojatien  vierestä  
________________ kemäeste) ________________________________________  
Bussipysäkki -  Bussin  numeroa ei pysty näkemään  pysäkiltä -  Bussin  numerot näkyvämmin  

-  Aikataulujen lukeminen hankalaa  - Bussien näyttötaulujen  kehittäminen  
- Pysäkkivaihdot  hankalia (joudutaan ylittämään  - Ääniopastus  

katu useaan kertaan)  -  Paremmin suunnitellut reitit  pysäkeiltä  toisille  
-  Bussipysäkki  "takapihan"  tuntuista aluetta  - Pysäkkialueen  viihtyisyyden parantaminen  

Suojatie  2  -  Ei  suojakoroketta - Suojakoroke  helpottaisi  kadunylitystä 
-  Liian korkea  reunakivi - Reunakiven madallus  standardin  mukaiseksi  
-  Jyrkkä 	luiska 	ajoradalle 	(pyörätuoli"  karkaa"  - Luiskan 	madaltaminen 	standardin 	mukai - 

käsistä) seksi  
- Suojatien  merkit eivät näy  ________________________________________ 

Talvikunnossapito -  Jäinen  ja  liukas jalkakäytävä  -  Huolellinen  talvikunnossapito 
-  Liukastumisen vaara  -  Pieni  hiekkalaatikko suojatien  viereen (lapio,  
- Hiekoituksen  puute jolla itse kukin voi levittää hiekkaa tarpeen  

________________  mukaan)  
Rollaatton -  Hutera  rollaattori - Rollaattorin tukevoittaminen 

- 	Sisäolosuhteisiin  tarkoitettu  rollaattori - Ulkorollaattorin  varustus: isommat pyörät  ja  
- 	 "Kökkörollaattori" talvirenkaat 
-  Liian pienet pyörät  I  ei  talvirenkaita - 	Designrollaattorit 

Pyörätuoli -  Liian pienet  etupyörät ________________________________________  
Näkövammaisen -  Kontrastit huonot  - Kontrastien  käyttö  materiaaleissa  

kannalta - Syvyyseron  näkeminen hankalaa  - Opasteiden  suunnittelu  
- Opasteiden näkyminen -  Portaiden  ja  tasoerojen  merkitseminen  
-  Portaiden  ja  tasoerojen merkitsemättä jättämi- 

________________ nen ________________________________________ 
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LuTE  5 

MUISTILISTAT TIEHALLINNON  HENKILÖSTÖÄ VARTEN  

Tarkistuslistat  voidaan liittää esimerkiksi osaksi tarjouskilpailuasiakirjoja  tai 
 niitä voidaan käyttää koulutusmateriaalina. 

Yleiset ohjeet  
•  Yhteistyö! Toimivat kokonaisuudet syntyvät monialaisella  ja  monenväli

-sellä  sektorien  rajat ylittävällä yhteistyöllä. 
•  Aktivoi Tiehallinnon organisaatio monipuolisesti,  kunnat,  yritykset  ja kol-

mas  sektori (esim. järjestöt). 
• Testauta  ratkaisut erilaisilla käyttäjillä. Ota iäkkäät mukaan päätöksente-

koon  ja  suunnitteluun. 
•  Ota aloite-  ja  esimerkkirooli ikääntyneen  väestön liikkumista koskevaan 

näkökulmaan. 
•  Kerää palautetta eri ikäryhmiltä.  Anna  palautteen vaikuttaa  ja  kerro siitä 

myös muille. 
•  Toimenpiteiden priorisointi liikenteen heikkoja osapuolia paremmin  pal

-velevaksi. 
•  Etsi  ja  vertaile  hyviä toimintatapoja, benchmarking. Hyödynnä valokuvia. 
• Seniori-juniori —työparimallin toteuttaminen. 
•  Eläkkeelle siirtyneiden asiantuntijoiden hyödyntäminen. 
•  Keskustele asioista tuntemasi esteettömyysasiantuntijan kanssa! 

Suunnittelun  teettäiän muistilista 
•  Tiedä, missä liikkumis-  ja  toimimisesteiset  liikkuvat. 

•  Kiinnitä huomiota erilaisten käyttäjäryhmien kuten  lasten,  vammaisten, 
vanhusten  ja  muiden liikkumis-  ja  toimimisesteisten toimintamandolli-
suuksiin. 

• Suunnitteluratkaisuissa  tulee erityisesti ennakoida iäkkäiden suhteellisen 
osuuden voimakas kasvu tulevina vuosina  ja  vuosikymmeninä. 

•  Keep it simple!  Dementikkojen  määrä kasvaa. Ovatko suunnitelman mu-
kaiset ratkaisut (fyysinen ympäristö  ja  informaatio) mandollisimman yk-
sinkertaisia  ja  helposti hallittavia? Onko liikkujan tapahtuma-aikaväli riit-
tävän suuri? 

• Varmista  ympäristön ominaisuuksien asiakkaan näkökulmasta looginen 
jatkuvuus suunnittelualueen rajoilla Tiehallinnon, kuntien  ja  kiinteistön- 
omistajien vastuualueille. Varmista esteettömät reitit  ja  vyöhykkeet koko-
naisuutena.  Ole  aloitteellinen yhteistyön synnyttämiseksi. 

•  Tee  maastokäynti, jalkaudu!  Keskustele asiakkaiden kanssa. 

•  Varaa resursseja suunnittelijan maastokäynteihin. Edellytä maastokäyn-
tejä. 

•  Älä  teetä samaa laatutasoa joka paikassa. Priorisoi  ja  luokittele  tarkoi-
tuksenmukaisesti. 
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• Testauta  ratkaisuja suunnittelun aikana erilaisilla käyttäjillä,  Annan  kun-
nan vanhusneuvostolle tms. mandollisuus kommentoida suunnitelmaa 
siinä vaiheessa, kun ratkaisuihin vielä voidaan vaikuttaa. 

•  Mikäli suunnittelu koskee väyliä. joita myös kevyt liikenne käyttää, käy 
itse kokeilemassa, millaista  on  liikkua rollaattorilla  tai  pyörätuolilla. 

• 	J05  alueella liikkuu paljon iäkkäitä, erottele jalankulku  ja  pyöräily. 

•  Muista matalat reunakivet, luiskat portaiden kohdalla, korotetut bussi-
pysäkit, korotetut suojatiet, tilavat keskisaarekkeet. 

• 	Käsijohteet  helpottavat ikääntyneiden liikkumista kaltevilla kevyen lii- 
kenteen väylillä. 

Rakentamisen  teettäiän muistilista 

•  Muista, että useat liikkumista helpottavat ympäristön ominaisuudet ovat 
pienistä työmaalla tehtävistä päätöksistä kiinni. 

•  Korosta laatukriteerejä  ja  esteettömyyttä  tarjouskilpailussa. 
•  Varm  ista,  että työnaikaiset järjestelyt ovat riittävän yksinkertaiset, jotta ne 

ovat kaikissa  sää-  ja  keliolosuhteissa  helposti hahmotettavissa ikäänty-
neiden näkökulmasta. 

•  Selvitä etukäteen työmaan aikaisten liikennevirtojen suuruusluokat 
(myös kevyt liikenne). 

•  Vaadi suunnitelmat  ja  valvo aliurakoitsijoiden  toimintaa työnaikaisia jär-
jestelyjä koskien. 

• Varmista  ympäristön ominaisuuksien asiakkaan näkökulmasta looginen 
jatkuvuus suunnittelualueen rajoilla Tiehallinnon, kuntien  ja  kiinteistön- 
omistajien vastuualueille. 

•  Toteuta suunnittelijan tahto esteettömistä ratkaisuista. 
• Hyödynnä valokuvia. 

Kunnossapidon  la  hoidon  teettä  län  muistilista 

• 	Korosta laatukriteerejä tarjouskilpailussa. Yksilöi erityislaatua vaativat 
kohteet. 

•  Älä  teetä samaa laatutasoa joka paikassa. Priorisoi  ja  luokittele  tarkoi-
tuksenmukaisesti. 

• Hyödynnä  valokuvia laadun määrittämisessä (talvikunnossapito, hoito, 
korjaus). 

• Varmista  ympäristön ominaisuuksien asiakkaan näkökulmasta looginen 
jatkuvuus suunnittelualueen rajoilla Tiehallinnon, kuntien  ja  kiinteistön- 
omistajien vastuualueille. 

•  Pyri yhteistyöhön vähittäiskauppojen, huoltoyhtiöiden  ja  maanrakennus
-liikkeiden kanssa (esimerkiksi tonttiliittymien aurausta koskien). 

•  Muistuta, että urakoitsijan asiakas  on  tienkäyttäjä  etkä sinä. 
• Talvikunnossapidon  kannalta kevyelle liikenteelle kriittiset päivät ovat 

usein eri kuin autoliikenteelle kriittiset päivät. 
• Hiekoitus  voi olla este esim. potkukelkalle (talvikunnossapito). 
• Vanhus kompastuu viiden sentin kuoppaan (korjaaminen). 
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•  Jokainen  Tiehallinnon toimeksiantoa  tekevä urakoitsija  on  asiakasvas-
tuussa.  

Osallistuminen  ja  kansalaisaktiivisuus 

•  Jokainen  Tiehallinnon  työntekijä  ja Tiehallinnoin toimeksiantoa  suorittava 
urakoitsija  on  asiakasvastuussa! 

•  Onko  asiakaspalautteen  antaminen asiakkaalle  esteetöntä? 
•  Kerää palautetta myös  yhteistyökumppanien  kanavien kautta. 

 • Hyödynnä aluefoorumeita  ja vanhusneuvostoja. 
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