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TIIVISTELMÄ  

Tähän selvitykseen  on  koottu tietoa  nuorten  matkustuskäyttäytymisestä, 
 asenteista  ja  elämäntavoista sekä kirjallisuuden pohjalta että haastattelemal-

la  40  nuorta  ja  nuorisoammattilaisia.  Nuorten  osallistumista suunnitteluun  on 
 tutkittu esimerkkien  ja  kirjallisuuden avulla. Näiden tietojen  ja  työpajatyös-

kentelyn  kautta  on  tuotettu Tiehallinnon toimintaan liittyviä kehittämisehdo-
tuksia. 

Joka viides suomalainen  on 15-29-vuotias  ja  joka kandeksas  15-24-vuotias. 
Nuoret ovat merkittävä liikkujaryhmä,  ja  lisäksi joka  kolmas  tieliikenteessä 
vahingoittunut henkilö  on  nuori. Tutkimuksessa päädyttiin suosittelemaan 
Tiehallinnolle nuorison rajaamista  15-24-vuoden ikäryhmään. Nuoria  on 

 suositeltavaa tarkastella liikkumisen kannalta kandessa ryhmässä:  15-17- 
vuotiaat  ja  18-24-vuotiaat.  

Nuorten  päivittäinen matkustussuorite  on  aikuisten vastaavaa lyhyempi. 
 Nuorten ja  aikuisten matka-luku  ja  matka-aika  sen  sijaan ovat lähellä toisi-

naan. Varsinkin ennen  18  vuoden ikää. mutta kustannussyistä myös  sen  jäl-
keen, nuoret ovat pitkälti riippuvaisia joukkoliikenteestä, kävelystä  ja  pyöräi-
lystä. Näiden kulkutapojen kehittäminen  on  nuorille tärkeää. Nuoret ovat 

 mm.  aktiivisin talvipyöräilijäryhmä.  Ajokortin saaminen edustaa nuorille liik-
kumisen helpottumista  ja  vapauden kasvua, erityisesti maaseudulla, jossa 
välimatkat ovat pitkiä  ja  joukkoliikenteen  palvelutaso heikko.  

Nuorten  liikkumiskäyttäytyminen  eroaa aikuisista usealla tavalla. Liikkumisen 
hinta korostuu valinnoissa enemmän  ja  liikenteessä viihtyminen  on  tärkeäm-
pää. Lisäksi liikkumismandollisuuksia iltaisin  ja  viikonloppuisin korostetaan 
enemmän kuin aikuisten ryhmässä. Matkasuoritteesta kaksi kolmasosaa 
syntyy vapaa-ajan-  ja  vierailumatkoilla.  Nuorten  liikkumismandollisuuksien, 

 sosiaalisen turvallisuuden  ja  liikenneturvallisuuden tarkastelu  vain  nuorten 
 koulu-  ja  työmatkoilla antaakin  siksi liian kapean kuvan  nuorten  liikkumistar-

peista  ja  -haluista.  Nuorten  joukossa  on  kokemattomia  ja  satunnaisautoilijoi
-ta  muita ikäryhmiä enemmän, josta seuraa muita ikäryhmiä korkeampi on-

nettomuusriski. Osaltaan riskiin vaikuttaa  se,  että osalla nuorista itsensä et-
simiseen liittyy halu rikkoa normeja  ja  omien taitojen yliarviointia. Nuoret itse 
korostavat turvallisen liikkumisen merkitystä  ja  ovat huolestuneita  alkoholin 

 vaikutuksen alaisena ajamisen lisääntymisestä niin autoilla kuin mopoillakin. 
Kritiikkiä esitetään myös omaa ikäryhmää kohtaan. 

Nuoret antavat muita ikäryhmiä vähemmän palautetta liikennejärjestelmän 
tilasta  jo  olemassa olevia Tiehallinnon palautteenantokanavia pitkin, joten 

 nuorten  tarpeiden selville saamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nuo-
ret näyttäisivät olevan kiinnostuneita liikenteestä  ja  siihen vaikuttamisesta, 
mutta osallistumisen tulee tapahtua  nuorten  ehdoilla, sitä tulee aktivoida  ja 

 aiheiden tulee olla nuoria kiinnostavia. Ainakin liikennejärjestelmä-, liikenne- 
turvallisuus-, joukkoliikenne-  ja  kevyen liikenteen suunnittelussa sekä hoidon 

 ja  kunnossapidon  suunnittelussa nuoret tulisi huomioida erityisryhmänä. 
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SAMMANFATTNING 

Denna utredning sammanfattar  information  om  de  ungas resebeteende, de-
ras attityder och levnadssätt. Informationen har samlats  på basis  av litteratur 
och genom att intervjua  40  unga och människor som arbetar med unga.  De 

 ungas deltagande i planeringen har undersökts med hjälp av exempel och 
litteratur. Med denna  information  och  via  workshopgrupper  har  man  åstad-
kommit förbättringsidéer i anknytning  till  Vägförvaltningens verksamhet. 

Var femte finländare  är  ldern  15-29 år  och var åttonde i åldern  15-24. De 
 unga  är en  betydande grupp i trafiken och dessutom  är  var tredje  person 
 som skadas i trafiken  en  ung människa.  I  undersökningen gavs som rekom-

mendation  till  Vägförvaltningen att begränsa begreppet ungdom att gälla 
ungdomar mellan  15  och  24 år.  Det  är  rekommenderbart  att granska unga i 
trafiken i två grupper:  15-17-åringar och  18-24-åringar. 

Ungdomars dagliga reseprestation  är  kortare  än den  motsvarande för vuxna. 
 De  ungas och vuxnas antal resor och restid  är  däremot lika varandra. Speci-

ellt före  18  års ålder,  men  av kostnadsskäl även efter det,  är de  unga i hög 
 grad  beroende av kollektivtrafik, samt av att kunna  gå  och cykla. För  de 

 unga  är  det viktigt att utveckla dessa fortskaffningsmedel. Unga  är bland  an-
nat  de  aktivaste cyklisterna vintertid. För ungdomarna innebär körkortet att 
det blir lättare att förflyttas och  en  ökad frihet, speciellt  på  landsbygden där 
avstånden  är  långa och kollektivtrafikens servicenivä  är  låg.  

De  ungas förflyttningsbeteende skiljer sig från  de  vuxnas  på  flera sätt. Valen 
 är  mera baserade  på  priset för transporten och det  är  viktigare att trivas i tra-

fiken. Därtill framhålls vikten av transportmöjligheter  under  kvällar och 
veckoslut mer  än bland de  vuxna. Två tredjedelar av reseinsatserna sker  på 

 fritids- eller besöksresor. Därför  far man en  för snäv bild av ungdomars be-
hov och önskemål i trafiken om  man  endast undersöker transportmöjlighe-
tema,  den  sociala tryggheten och trafiksäkerheten  under  deras skol- och ar-
betsresor.  Bland  ungdomar finns fler oerfamna bilister samt bilister som en-
dast kör sporadiskt  än  i övriga åldersklasser, vilket leder  till en  högre olycks-
risk  än bland  övriga åldersgrupper. Na  r en del  ungdomar vill bryta normer i 
ett försök att finna  sin  identitet och vissa övervärderar sina egna färdigheter 
ökar olycksrisken ytterligare.  De  unga betonar själva vikten av att kunna röra 
sig tryggt och  de är  oroade över att det blivit vanligare att köra alkoholpåver-
kad såväl med bil som med  moped.  Kritik riktas även  mot den  egna  alders- 
gruppen. 

Unga ger mindre  feedback än  andra åldersgrupper om trafiksystemet  via 
 Vägförvaltningens feedbackkanaler och därför bör särskild vikt läggas vid att 

 få  veta  de  ungas behov.  De  unga verkar vara intresserade av trafiken och att 
påverka,  men  deltagandet måste ske  på  ungdomarnas villkor. Deras delta-
gande bör aktiveras och ämnena bör vara sådana som intresserar unga. 
Åtminstone i planering samt i skötsel och underhåll av trafiksystem, trafiksä-
kerhet, kollektivtrafik och lättrafik, bör ungdomar tas i beaktande som  en 

 specialgrupp. 
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This study contains a compilation of data related to the travel behaviours, 
attitudes and life styles of young people. It is based on literature as well as 
interviews with 40 young people and juvenile professionals. Participation by 
young people in planning was examined through examples and literature. 
Development proposals are made for the Finnish Road Administration (Finn - 
ra)  on the basis of these data and workshop activity. 

One in five Finns is aged 15-29 and one in eight is aged 15-24. Young peo-
ple constitute an important mover group and, furthermore, one in three per-
sons injured in road traffic is young. As a result of the study, it was recom-
mended that  Finnra  limit young people to the 15-24 age group.  ln  terms of 
studying movement, young people should be examined in two groups: 15- 
17 year-olds and 18-24 year-olds. 

The daily travel output of young people is shorter than that of adults. The 
number of trips and duration of travel time by young people and adults are, 
however, almost equal to each other. Young people, especially those under 
18 years of age but also older ones due to costs, are greatly dependent on 
public transport, walking and cycling. The development of these modes of 
travel is important to young people. Among other things, young people are 
the most active group of winter cyclists. Getting a driving licence means eas-
ier movement and an increase in freedom for young people, especially in the 
countryside, where distances are great and the level of service provided by 
public transport is low. 

The travel behaviour of young people differs from that of adults in several 
ways. The price of travel is more important in making selections, and enter -
tainment in traffic is more important. Also, possibilities to move in the eve-
ning and weekends are emphasised more than in adult groups. Two-thirds of 
travel output is generated by leisure and visiting trips. Therefore, exploring 
the travel possibilities, social safety and traffic safety of young people only in 
terms of their school and work trips produces too narrow a picture of the 
travel needs and wishes of young people. Among young people there is a 
greater number of inexperienced and occasional drivers than in other age 
groups, which results in an accident risk that is greater than in other age 
groups. A contributing factor in the risk is the fact that for some young peo-
ple, the search for one's self involves the desire to break norms and overes-
timate their own skills. Young people themselves emphasise the significance 
of safe movement and are concerned about the increase in driving under the 
influence of alcohol in automobiles as well as mopeds. They also present 
criticism of their own age group. 

Young people provide less feedback than other age groups regarding the 
condition of transportation systems via the existing feedback channels of the 
Finnish Road Administration; thus, special attention should be directed at 
determining the needs of young people. Young people appear to be inter-
ested in transportation and having in influence on it, but participation needs 
to take place on their terms, it should be activated and the topics should be 
of interest to young people. Young people should be considered a special 
group at least in the planning of transportation systems, traffic safety, public 
transport and bicycle and pedestrian traffic, and in the planning of manage-
ment and maintenance.  



ESIPUHE 

Joka viides suomalainen  on 15-29-vuotias  ja  joka kandeksas  15-24-vuotias. 
Nuoret ovat merkittävä liikkujaryhmä,  ja  lisäksi joka  kolmas  tieliikenteessä 
vahingoittunut henkilö  on  nuori. Nuoret käyttävät erilaisia kulkutapoja moni-
puolisesti, vaikkakin henkilöauton asema vakiintuu tärkeäksi melko nopeasti 
ajokortin hankkimisen jälkeen. Nuoria  on  suositeltavaa tarkastella elämän- 
vaiheen  ja  liikkumisen kannalta kandessa ryhmässä:  15-17 -vuotiaat  ja  18-
24-vuotiaat. 

Tiehallinnossa  on  perustettu vuonna  2004  Nuorisoneuvottelukunta,  jonka 
tarkoituksena  on  kehittää yhteistyötä nuorisojärjestöjen, nuorisoammattilais

-ten  ja nuorten  kanssa. Tarve selvittää  nuorten  liikkumiskäyttäytymistä  ja 
 -tarpeita tuli esille tämän yhteistyön kautta. 

Työ laadittiin konsulttitoimeksiantona kesäkuusta  2005  alkaen,  ja sen  teke-
miseen osallistuivat TkL  Kati  Kiiskilä  ja  tekn.  yo. Marko  Mäenpää Insinööri-
toimisto Liidea Oy:stä sekä VTT Heli Vaaranen Heli Vaaranen Tmi:stä.  Nuor-
ten  vaikuttaminen  ja  osallistumismandollisuudet  (luku  4)  toimii myös  Marko 

 Mäenpään  samanaikaisesti tekeillä olleen diplomityön osana. Heli Vaaranen 
vastasi  nuorten  haastatteluista  ja nuorten  elämäntapojen kuvauksesta.  Kati 

 Kiiskilä toimi työn projektipäällikkönä  ja  vastasi raportin tuottamisesta muilta 
kuin edellä mainituilta osin. Nuoret  ja  Tiehallinto  (luku  5)  -osuuden tuottami-
sen osallistui työpajan kautta Tiehallinnon henkilöstöä projektiryhmän ulko-
puolelta (ks.  Lute 1).  

Selvitystyön vetäjänä  ja  projektiryhmän  puheenjohtajana toimi VTM Tytti  Vii
-nikainen Tiehallinnosta. Projektiryhmään  kuuluivat lisäksi: 

•  Matti  Hirvonen, NUORA/Opetusministeriö  (31 .8.2005  saakka) 
•  Minna  Huopalainen, Liikenneturva 
•  Minna  Jokelainen, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
•  Marja Kurenniemi,  Stakes  
•  Janne  Lintilä, Tiehallinto,  Hämeen tiepiiri 
•  Tarmo Manninen, NUORA/Opetusministeriö  (1 .9.2005  alkaen) 
• Eeva Liisa Toivonoja, Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut 

Helsingissä, joulukuussa  2005  

Tiehallinto  
As  i  a  ntu ntij  a pal  vei  ut  
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11  
JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

Suomalaisista noin joka viides  on 15-29-vuotias (Tilastokeskus  2005a).  Tä-
mä ikärajaus toimii useimmissa virallisissa tilastoissa  nuorten  määritelmänä. 
Kehityspolku  nuoruudesta aikuisuuteen  on  tapahtumaketju, jossa moraali, 
itsenäisyys,  tunne-elämä  ja  itsetunto kehittyvät. Vastaavasti nuori liikkujana 
itsenäistyy  ja  mandollinen kulkutapojen kirja laajenee. Nuoret ovat aktiivinen 
liikkujaryhmä, jonka liikkumistarpeet eroavat muista liikkujaryhmistä. 

Tarve selvittää  nuorten  liikkumiskäyttäytymistä  ja  -tarpeita syvällisemmin tuli 
esille Tiehallinnon Nuorisoneuvottelukunnassa. Tiehallinto perusti neuvotte-
lukunnan vuonna  2004  kehittääkseen sidosryhmäyhteistyötä  nuorisojärjestö-
jen, nuorisoammattilaisten  ja nuorten  kanssa. 

Tähän selvitykseen  on  koottu yhteen  ja  jäsennetty  jo  olemassa olevaa  ja 
 tuotettu uutta tietoa nuorista liikkujaryhmänä Tiehallinnon toiminnan näkö-

kulmasta. Selvitys kuuluu Astar (Asiakkaiden tarpeet) -tutkimusohjelmaan. 
Ohjelman tutkimushankkeiden tavoitteena  on  selvittää Tiehallinnon asiakas- 
ryhmien tarpeita, kehittää menetelmiä tarpeiden jatkuvaan seurantaan  ja 

 muuttaa Tiehallinnon toimintaa asiakassuuntautuneemmaksi. 

Tämän selvityksen tavoitteena  on:  
•  määritellä nuoriso käsitteenä Tiehallinnolle käytännöllisestä näkö-

kulmasta, 
•  kuvata  nuorten  elämäntapoja, asenteita, liikkumista, näkemystä lii- 

kennejärjestelmästä  sekä tarpeita  ja  toiveita liikkujaryhmänä. 
•  etsiä toimivia esimerkkejä  ja  tapoja  nuorten  vaikuttamiseen  ja  osallis- 

tumiseen, 
•  arvioida Tiehallinnon toimintaa  nuorten  kannalta  ja  esittää kehityseh-

dotuksia. 

Tutkimusmenetelminä  on  käytetty kirjallisuusselvitystä,  nuorten ja  nuoriso- 
asiantuntijoiden haastatteluita,  nuorten  osallistumiseen liittyvien esimerkkien 
tapaustutkimuksia, niitä syventäviä asiantuntijahaastatteluja sekä Tiehallin

-non  sisäistä työpajatyöskentelyä. 
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NUORISO SUOMESSA  

2  NUORISO SUOMESSA 

 2.1  Nuorison määritelmä  

-  Nuorten  fyysisen, psyykkisen  ja  sosiaalisen kehityksen, itsenäistymisen 
 ja liikkumiskäyttäytymisen  perusteella suositella  an  nuorison määritel-

mäksi  15-24-vuotiaiden ikäryhmää. 
-  Nuorisoa  on  suositeltavaa tarkastella liikkumisen kannalta kandessa 

ryhmässä:  15-17-vuotiaat  ja  18-24-vuotiaat. 

Sadan viime vuoden aikana nuoruus Suomessa, kuten muissakin länsimais-
sa,  on  pidentynyt muodostaen selkeästi erottuvan elämänvaiheen. Nuoruus 
mielletään emotionaaliseksi  ja  epävakaaksi elämänvaiheeksi,  joka yksilön  on 

 läpikäytävä,  jotta  hän  voisi saavuttaa kypsän aikuisuuden. Yleensä nuori-
soon  on  luettu yhteisön ei vielä täysvaltaiset jäsenet, jotka kuitenkin fyysisel

-tä  olemukseltaan, kyvyiltään  ja  taidoiltaan ovat olleet lähes aikuisten veroi-
sia. (Aapola & Kaarninen  2003)  

Nuoruus nähdään ikävaiheena, jossa nuori irtautuu vanhemmistaan  ja  kun-
nittyy yhä tiiviimmin vertaisryhmiinsä  (Brown  & Klute  2003)  sekä ikävaihee-
na, jossa riskinotto lisääntyy (Baumrind  1987).  Nuoruus voidaan nähdä  va

-pautena  lapsuuden rajoituksista. Nuori saa uusia vapauksia tehdä valintoja 
 ja  tavoitella haluamiaan päämääriä. 

Nuoruuden pidentyminen molemmista päistä  on  aiheuttanut nuoruuden 
määrittämiselle päänvaivaa. Yhtäältä  nuorten  fyysinen kehitys  on  jatkuvasti 
aikaistunut. Toisaalta nuoret jatkavat opiskelua pidempään kuin aikaisem-
min. Taloudellisen itsenäisyyden saavuttaminen, mitä usein  on  pidetty aikui-
suuden kriteerinä,  on  nykypäivänä nuorelle yhä pidempi  ja  monimutkaisempi 
prosessi. (Aapola & Kaarninen  2003).  Nuoruuteen kuuluvat tiedollinen kehit-
tyminen, itsenäinen suoriutuminen  ja  sosiaalistuminen.  Nämä näkyvät  nuor-
ten  liikkumisessa. 

Eräs  jako  nykyisessä nuorisotutkimuksessa  on  konstruktionistisen  ja  realisti-
sen nuorisokäsityksen välillä. Konstruktionistit ajattelevat nuorison olevan 
sosiaalinen konstruktio, jonka merkitys  on  jatkuvan määritt&ykamppailun 
kohde  ja tulos.  Tähän määrittelykamppailuun osallistuvat nuoret, tutkijat, eri 
ammattilaiset  ja  lainsäätäjät. Äärikonstruktionismin mukaan nuorisoa  tai  nuo-
ruutta ei ole olemassakaan vaan nuoriso  tai  nuoruus luodaan uudestaan jat-
kuvassa konstruointiprosessissa. 

Realistisesta näkökulmasta voidaan tunnustaa nuorison objektiivinen olemas-
saolo  ja  tutkia empiirisesti  ja  historiallisesti sitä mitä nuoret ovat, mitä  he  teke-
vät, ajattelevat  ja  miten  he  suhtautuvat asioihin. Kuvausten kautta  ja  niitä teo-
reettisesti tulkiten voidaan määritellä mitä nuoriso  on.  (Puuronen  2005)  

Tiehallinnon  kannalta jälkimmäinen, ikään perustuva nuorisonäkökulma  on 
 hyödyllisin.  Nuoret määritellään  15-24-vuotiaiksi  siksi, että ryhmä liikkuu eri-

tyisellä, lapsista  ja  aikuisista poikkeavalla tavalla. Ero lapsen  ja  nuoren välillä 
määrittyy myös fyysisen koon  ja  havainnointikyvyn  perusteella.  Oman  kehon 
haltuunotto aiheuttaa nuorille joskus paikkaansa pitämättömiä kuvitelmia it-
sensä  ja  liikkumisvälineensä  hallinnasta. 
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Nuoruuteen kuuluu ikärajojen saavuttaminen, jotka mandollistavat  luvan 
 hankkimisen mopon, kevytmoottoripyörän, moottorikelkan. moottoripyörän 

 tai  auton ajamiseen. Itsenäisten liikkumismandollisuuksien kannalta ikärajat 
kaatuvat yksi toisensa jälkeen. Nuori saa käsiinsä yhä voimakkaampia moot-
toreita  ja  nopeampia liikennevälineitä. 

ikä  alle  21%:sen  alkoholin  osto-oikeus. asevelvol-
lisuus, ajokortti, avioliiton solmiminen, julkisen  

18  kokouksen järjestäminen, lehden päätoimitta-
juus, vaalikelpoisuus, vaarallinen työ, ääni-
oikeus  

16  kevytmoottoripyörällä  ja  moottorikelkalla  ajo 

aseenkantolupa, mopo-  ja  traktorikortti,  peli- 
15  automaatilla  pelaaminen, testamentin teko itse 

hankitusta omaisuudesta, vakituinen työpaikka 

oppivelvollisuus  

Kuva  1.  Ikärajoja  vuonna  2002.  (Hanski.  Aapola &  muut  (toim)  2003)  

Työssä suositellaan Tiehallinnolle nuorison määritelmäksi  15-24 -vuotiaiden 
ikäryhmää.  Nuorisoa  on  suositeltavaa tarkastella liikkumisen kannalta kah-
dessa ryhmässä, jotka ovat  15-17 -vuotiaat  ja  18-24-vuotiaat. Yksityiskoh-
taisemmat ryhmien väliset erot ilmenevät myöhemmin raportissa.  

2.2  Nuoruuden eri vaiheet  

15-vuotiaan  motoriikkaja aistit  ovat  kehitykseltään  lähes  alku/sen  tasolla. 
Nuoren fyysinen, psyykkinen  ja  sosiaalinen kehitys jatkuu vielä  15  vuo-
den jälkeen, lisäksi nuoren elämänkokemus karttuu. 
Nuoruuteen liittyy kysymys 'kuka minä olen?". Tämä johtaa siihen, että 
nuori toisinaan koettelee yhteiskunnan normeja. 

Nuoruus jaetaan karkeasti varhaisnuoruuteen, varsinaiseen nuoruuteen se-
kä myöhäisnuoruuteen Varhaisnuoruuden katsotaan alkavan noin  12  vuo-
den iässä. Myöhäisnuoruus saattaa venyä pitkällekin. Joidenkin tulkintojen 
mukaan myöhäisnuoruus päättyy  29  vuoden iässä.  

15-vuotiaana nuoret ovat motoriselta  ja  aistien kehitykseltä yleensä  jo  verrat-
tavissa aikuiseen. Nuoren fyysinen, psyykkinen  ja  sosiaalinen kehitys, sekä 
kokemukset poikkeavat aikuisten vastaavista. Tämä osaltaan vaikuttaa liik-
kumiseen  ja  liikennekäyttäytymiseen. Pituuskasvun pyrähdys  tapahtuu mur- 
rosiässä, joka  on  yleensä ohi viimeistään  20-vuotiaana, useimmilla  jo  aiem-
min. (Nettineuvo  2004)  
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Autosta tulee vaihtoehto 
Joukkoliikenteen etuna  on  hinta 

Joukkohikenteen  suosio 
hvpuu 
Liikkumisen vapaus  on  
itsestäan  selvää 
Odotetaan auton luomaa 
suurempaa vapautta 

Mopo lisää liikkumisen 
vapautta 

Joukkolskenne  on  sosiaalinen  kokemus 
Matkan  tekeminen  on  yhtä tärkeää kuin 
perillepääsy 
Joukkoliikenteen  käyttö  on  hauskaa  ja  
jannittävää 
Joukkoliikenteen  käyttö kertoo itsenäisyydeslä 

Pyöräily  on  enemmän hauskaa ajanvietetlä 
kuin keino liikkua paikasta toiseen 

Pyöräily  ja  kävely ovat tärkeitä liikkumisrnuotoja erityisesti lyhyitä matkoilla 

ltsenaisen Ivkkumisen niäära  kasvaa 	 -  
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aistien kehitys 	'j 	 murrosikå  

kävelyn  ja  niotoristen  taitojen kehitys 

muiden huomioimisen kehitys liikenteessä  

Kuva  2.  Nuorten  kehitys  ja  eri kulkutapojen merkityksen muutos.  (Harper 2005, Net-
tineuvo 2004,  HLT  2005)  

Identiteetin muodostumisen kehitysvaiheessa (aktiivisimmillaan  12-18  vuo-
den iässä) nuori summaa aikaisemmat kokemuksensa  ja  peilaa itseään ym-
päristöstään. Moraali, itsenäisyys,  tunne-elämä  ja  itsetunto kehittyvät. Yhtei-
sö hyväksyy sopeutujan.  On  kuitenkin tavallista, että nuori koettelee yhteis-
kunnan normeja, kun kaveritkin tekevät sitä. Tämä liittyy kehitysvaiheen he-
rättämään kysymykseen 'kuka minä olen'. Omat toiveet, odotukset  ja  maail-
ma, jossa nuori elää, saattavat sopia toisiinsa huonosti  ja  nuori joutuu etsi-
mään identiteettiään keskellä roolihämmennystä. 

Hyvä kehitystavoite  on  esimerkiksi  se,  että nuori kykenee asettamaan itsel-
leen päämääriä. Tämän kannalta  on  tärkeää, että nuori uskoo vaikutusmah-
dollisuuksiinsa yhteiskunnassa. Tässä kohdin yhteiskunnalla  on parannetta-
vaa,  kuten  24-vuotias poika ilmaisee:  

J:  Mun  puolesta saavat a/data  koko  Helsingin  ja  tunkea tänne suolaa  ja 
töyssyjä.  Mä  sanon ihan suoraan, että kun Helsingissä tehdään päätös 
hidastetöyssyistä,  se  toimii, mutta sitten  koko  Suomeen tulee hidaste-
töyssyjä jotka ei toimi. 

HV:  Mitä  sä  sitten haluaisit,  tai  mitä nuoret haluaisivat Tiehallinriolta?  
J.-  Ei  sillä  ole mitään väliä, ei Tiehallinto päästä nuoria siihen suunnitteluun 

mukaan. 

Nuoren elämäntavat  ja  elämänvaiheet  heijastuvat myös liikkumiseen  ja  sii-
hen asennoitumiseen. Ennen ajokortti-ikää nuori liikkuu polkupyörällä, jalan, 
kimppakyydeillä, liftaamalla, vanhempien  ja  kavereiden kyydissä sekä julki-
silla kulkuneuvoilla Muu vapaa-ajan liikkuminen tapahtuu esimerkiksi skeit-
taamalla, rullaluistelemalla, potkulaudalla, maastopyöräilemällä  ja  taitopyö-
räilemällä,  jos  ympäristössä voi liikkua näillä ajanmukaisilla tavoilla. Muodin 
mukaan aina uudet liikkumisvälineet tulevat markkinoille  ja  sieltä  nuorten 

 käyttöön. Vaikka Ilikkumisvälineiden kirjo muuttuu nopeastikin, pysyy kevyt 
liikenne todennäköisesti nuorelle tärkeänä tapana liikkua myös tulevaisuu-
dessa. 
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2.3  Nuoret Suomessa  

-  Noin joka viides suomalainen  on 15-29-vuotias  ja  joka kandeksas  15-
24-vuotias.  

-  Alle  20-vuotiaat nuoret ovat vielä pääosin lapsen asemassa perheessä. 
 -  Alle  24-vuotiaan päämiehen  talouksien  käytettävissä olevat tulot ovat  

vain  noin puolet  keskimäärä  isen  talouden tuloista. Vanhemmat auttavat 
nuoria  mm.  liikennekulujen  maksamisessa.  

-  Nuoret viettävät muita  ikäryhmiä  enemmän aikaa tuttavien kanssa  ja 
 käyttävät aikaa vapaa-ajan  ajeluihin, 

-  Nuorten ka verisosiaalisuus  näyttää  syrjäyttäneen alakulttuurisuuden.  

2.3.1  Asuminen, perhe  ja  koulutus 

 Nuorten  määrä  ja  asuinpaikat  

Suomalaisista noin joka viides  on 15-29 -vuotias  ja  joka kandeksas  15-24- 
vuotias. Kyseessä ei siis ole Tiehallinnon näkökulmasta marginaalinen asia-
kasryhmä, varsinkin kun ottaa huomioon, että lähes joka  kolmas  tieliiken-
teessä vahingoittunut  on  nuori. (Tilastokeskus  2005a,  Liikenneturva  2005)  

Trendiennusteena  tehdyn väestöennusteen perusteella  nuorten  määrä  ja 
 osuus pysyvät lähes ennallaan vuoteen  2010  saakka, jonka jälkeen  nuorten 
 määrä  ja  osuus väestöstä lähtevät laskuun. (Tilastokeskus  2005b) 

20 
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2005 	2010 	2020 	2030  
vuosi  

Kuva  3. 15-29-vuotiaiden  määrä  ja nuorten  ikä ryhmien osuuden kehittyminen 
 trendiennusteen  mukaan. (Tilastokeskus  2005b) 

1990-luvun loppupuolella tapahtunut syntyvyyden lasku alkaa näkyä  15-17-
vuotiaiden  määrässä vuoden  2010  jälkeen,  18-24-vuotiaiden  määrässä 
vuoden  2014  jälkeen  ja  25-29-vuotiaiden  määrässä vuoden  2020  jälkeen. 

 Nuorten  ikäryhmien määrä tulee laskemaan voimakkaimmin maaseutumai-
sissa kunnissa, mutta myös kaupungeissa nuoret ikäluokat jäävät nykyistä 
pienemmiksi, koska potentiaalisia maalta kaupunkeihin muuttavia nuoria  on 

 nykyistä vähemmän. (Tilastokeskus  2005b) 
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Alle  18-vuotiaat nuoret asuvat pääsääntöisesti samassa taloudessa van-
hempiensa kanssa. Merkittävä  osa  maaseudulla kasvaneista nuorista muut-
taa  18-24 -vuotiaana suurempiin kaupunkeihin. Tämän vuoksi  15-17-
vuotiaiden  ikäluokat ovat harvaan  asutuissa  kunnissa keskimäärin suurem-
pia kuin  18-29-vuotiaiden  ikäluokat.  15-17 -vuotiaista noin puolet asuu 
kunnissa, joiden taajama-aste  on  alle  90  prosenttia, kun vastaava osuus  25-
29-vuotiaista  on  alle  kolmannes. (Tilastokeskus  2005b, 2004b)  

Taulukko  1,  Nuorten  asuinpaikaf  vuonna  2004.  (Tilastokeskus  2005b, 2004b)  

Ikäryhmä 

_______________  

Ikäryhmän  koko 
 vuoden  2004 

 lopussa 

Kunnissa, joiden 
taajama-aste  on 

 yli  90  %  

Kunnissa, joiden 
taajama-aste  on  

alle  90  %  
15-17 -vuotiaat  187 200 55  %  47  %  
18-24-vuotiaat  460 300 64  %  36  %  
25-29-vuotiaat  330 900 69  %  31  %  

Keskimäärin suomalaisessa kunnassa oli vuonna  2003  nuoria  (15-24 -vuo-
tiaita) noin  11  %.  Nuorien osuus väestöstä  on  yli  13  prosenttia lähinnä suu-
rimmissa kaupungeissa  ja  muutamissa Pohjanmaan kunnissa.  Nuorten 

 osuus  on  pienin erityisesti Itä-Suomessa  ja  eräissä Etelä-  ja  Keski-Suomen 
kunnissa. Näissä kunnissa  nuorten  muuttoliike ei ole  korostuneen  suurta, 
vaan  nuorten  ikäluokissa syntyvyys  on  ollut matalaa. (Tilastokeskus  2005b)  

Tulevaisuudessa  nuorten  osuus kunnissa vähenee yleisesti suurimpia kau-
punkeja  ja  Pohjanmaan eräitä kuntia lukuun ottamatta. Keskimäärin kunnas-
sa  on  nuoria vuonna  2030  hieman yli  9  %.  Tämä tarkoittaa todennäköisesti 

 nuorten  ajosuoritteiden  keskittymistä tulevaisuudessa yhä enemmän suu-
rimmille  kaupunkiseuduille.  Nuorista asuu vuonna  2030  lähes puolet Suo-
men  viidessätoista  suurimmassa kaupungissa. (Tilastokeskus  2005b)  

Kuva  4. 15-24-vuotiaiden  osuus vuonna  2003  ja  2030.  (Tilastokeskus  2005b)  
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Suurin  osa  15-19-vuotiaista asuu vielä vanhempiensa kanssa.  20-29- 
vuotiaat  sen  sijaan ovat  jo  pitkälti itsenäistyneet  ja  asuinpaikat  eroavat van-
hempien  ja  nuorempien ikäluokkien asuinpaikoista. Ikäryhmälle  on  tyypillistä 
keskustoissa  ja  kerrostaloissa vuokralla asuminen. Tyypillisesti  20-29- 
vuotiaat ovat asuneet asuinalueellaan suhteellisen lyhyen ajan,  ja  ikäluokas-
ta lähes  40  prosenttia suunnittelee muuttavansa vuoden sisällä toiseen 
asuntoon, (Strandell  2005) 

20-29-vuotiaat ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä asuinalueensa ympä-
ristöön  ja  palveluihin. Sekä  15-19-vuotiaat että  20-29-vuotiaat asioivat kes-
kimääräistä enemmän oman asuinalueen kaupoissa, joka kertoo  nuorten ta

-louksien  keskimääräistä pienemmästä autonomistuksesta.  20-29-vuotiaista 
työssäkäyvistä yli puolella työpaikka sijaitsi omalla asuinalueella, kun muissa 
ikäryhmissä omalla asuinalueella työskenteli noin  40  prosenttia työssäkäy-
vistä. Tätä selittänee yksiasuvien suuri osuus ikäryhmästä, jolloin asuinpaik-
ka voidaan valita läheltä työpaikkaa  ja  toisaalta autottomuuden aiheuttama 
tarjonnan pienentyminen potentiaalisissa asuinpaikoissa. Lähellä työskentely 
näkyy keski-ikäisiä lyhyempänä keskimääräisenä työmatkapituutena. 
(Strandell  2005,  Nuora  2005,  HLT  2005)  

Perherakenne  

Itsenäisesti asuvien  nuorten  osuus ikäluokasta  on  kasvanut tasaisesti jokai-
sessa  15-29-vuotiaiden  nuorten  ikäryhmässä  koko  1990-luvun  ja  2000- 
luvun  alun.  Kaikissa tarkastelluista ikäryhmista"'itsenäisesti asuvien naisten 
osuus ikäluokasta  on  huomattavasti vastaavaa miesten osuutta suurempi. 
Esimerkiksi  15-19-vuotiaista naista  16  %  ja  miehistä  vain 7  %  asui itsenäi-
sesti vuonna  2003.  (Nuora  2005) 
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40% _________ __________________  jossa ei ole lapsia  
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15-19 v. 20-24 v. 25-29 v.  

Kuva  5.  Nuorten  perhetilanne  vuosina  1990, 1995. 2000  ja  2003 ikäluokittain. 
(Nuora 2005)  

Kaikissa  nuorten  ikäryhmissä  yhä suurempi osuus asuu yksin  tai  parisuh-
teessa, jossa ei ole lapsia. Yksinhuoltajien osuus  on  vähentynyt, kuten myös 
niiden avio-  tai  avoliitossa  asuvia  nuorten,  joilla  on  lapsia. Eräänä selitykse-
nä  on  todennäköisesti pidentyneet opiskeluajat  ja  opiskelupaikan vaatima 



18 	 NUORTEN  TARPEET  LIIKKUJARYHMÄNÄ  
NUORISO SUOMESSA 

kaupungin vaihto. Tulosten valossa näyttää siltä, että vanhemmista  itsenäis-
tyneiden,  mutta ei vielä lapsista vastuuta  kantavien nuorten  osuus  ja  tämän 

 elämänvaiheen  pituus  on  kasvussa. Tämä'  sinkkuuden'  ja  lapsettomassa 
 parisuhteessa elämisen elämänvaihe alkaa aiemmin kuin ennen  ja  kestää 

aiempaa pidempään  (Nuora  2005).  Kuitenkin vuonna  2005  nuorista suurem-
pi osuus kuin vuonna  2000  arvioi aikovansa perustaa perheen seuraavan 
viiden vuoden aikana  (Nuorisobarometri  2005).  Trendin  muutos voikin olla 
näkyvissä. 

Koulutus 

Suomalaisten  nuorten  koulutustaso  on  noussut viimeiset kymmenen vuotta. 
Tutkintoja suoritettiin vuonna  2003  noin viidesosa enemmän kuin reilu kym-
menen vuotta aiemmin. Vastaavasti myös tutkintoon tähtääviä opiskelijoita 

 on  noin viidennes enemmän.  20-24-vuotiaista peruskoulun jälkeisen tutkin-
non  on  suorittanut neljä viidennestä. Tämän hetken nuorista peruskoulun 
jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus tulee olemaan  aikuisiässä  85-
90 %:n  luokkaa. Jopa puolella  koulutusasteena  on  korkea-aste  ja  puolella 

 keskiaste.  (Tilastokeskus  2004a)  

Peruskoululaisten määrä  on  pysynyt lähes samana  ja  suoritettujen  perus-
koulututkintojen  määrä hieman laskenut, joka kertoo lähinnä  nuorten  ikä-
luokkien määrän pienistä muutoksista. Lukioon menee  suomalaisnuorista 

 55  %  ja  ammattioppilaitoksiin  37  %. Kymppiluokille  jatkaa  2  %.  Vain 6  % 
 prosenttia nuorista menee peruskoulun jälkeen oletettavasti suoraan työelä-

mään.  Lukiokoulutuksessa  olevien oppilaiden määrä  ja  suoritettujen tutkinto-
jen määrä onkin kasvanut viime vuosina. Lukion  oppilasmäärässä  muutos joh-
tuu osittain  tilastoinnin  muuttumisesta. (Tilastokeskus  2004a, 2005b)  

Taulukko  2  Muutoksia opiskelijoiden  ja  suoritettujen tutkintojen määrässä.  (Ti/as
-tokeskus  2004a)  

_______________________________________  
vuosi 
1991 

vuosi 
2003  

muutos- 
prosentti 

Peruskoulua käyviä oppilaita  595 997 597 414 0,2  %  
Suoritettuja  peruskoulututkintoja  64 175 60 831  -  5,2  % 
Lukiokoulutuksessa  olevia oppila ita*  113 988 121 816 6,9%  
Lukiokoulutuksessa  suoritettuja tutkintoja  26 724 35 182 31,6  %  
Ammatillisen koulutuksen opiskelijat  177 018 174 813  -  1,2%  
Ammatillisen koulutuksen tutkinnot  57 821 54 079  -  6,5  % 
Ammattikorkeakouluopiskelijoita  148 129 875  _________ 
Ammathkorkeakoulussa  suoritettuja tutkintoja  0 20 588  _________  
Yliopisto-opiskelijoita  115 358 169 846 47,2  % 
Yliopistotutkintoja  11195 18 197 62,5%  
*  Muutos johtuu osittain  tilastoinnin  muuttumisesta 

Ylioppilastutkinnon jälkeen välittömästi yliopistoihin jatkaa  19  %,  ammatti- 
korkeakouluihin  15  %  ja  ammatilliseen koulutukseen  4  %  nuorista,  62  %  ei 
jatka opiskelua välittömästi. Moni nuori mies menee armeijaan  ja  joillekin 
koittaa  'välivuosi'.  (Tilastokeskus  2005b)  

Suurin muutos  on  viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut yliopisto- 
opiskelun määrässä. Suoritettujen tutkintojen määrä  on  kasvanut yli  60  %  ja 

 opiskelijoiden määrä noin  50  %.  Lisäksi  koulutuskenttää  on  muuttanut  am
-mattikorkeakoulutuksen  käynnistyminen  ja  laajentuminen.  Ammattikoulutuk- 
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sessa  opiskelevien määrä  on  vaihdellut viimeisen kymmenen vuoden aika-
na, mutta vuonna  2003  ammattikoulussa  opiskelevia  ja  suoritettuja tutkinto-
jen määrä  on  hyvin lähellä vuoden  1991  tasoa. (Tilastokeskus  2004a)  

Nuorison korkea koulutustaso johtaa  opiskeluvaiheen pidentymiseen,  joka 
tarkoittaa useammille nuorille taloudellisesti tiukkaa ajanjaksoa. Tämä taas 
osaltaan vaikuttaa  matkustuskäyttäytymiseen.  Opiskelu tuo nuoret yhä use-
ammin suurille  kaupunkiseuduille,  joka mandollistaa  joukkoliikenteen,  käve-
lyn  ja  pyöräily suuremmat  käyttömäärät.  

2.3.2  Työssäkäynti,  tulot  ja  kulutuskäyttäytyminen  

15-19-vuotiaista  työvoimaan  kuuluu  alle  kolmannes  ja  20-24-vuotiaista noin 
kaksi kolmasosaa. Kun tarkastellaan  työvoimaan  kuuluvia,  on  työttömyysas-
te selvästi suurin edellä mainituissa  ikäryhmissä.  Vuonna  2003  joka viides 

 15-24-vuotias  työvoimaan  kuuluva nuori oli työtön, kun muissa  ikäryhmissä 
 työttömiä oli  alle  kymmenen prosenttia. (Tilastokeskus  2004a)  

Nuoret suhtautuvat työhön vakavasti, pitävät työtä tärkeänä  ja  haluavat si-
toutua työpaikkaansa. Samanaikaisesti nuoria huolestuttaa työelämän vaati-
vuus  ja  loppuun  palaminen.  Mitä korkeamman tason  oppilaitoksessa  nuori 
opiskelee  tai  mitä korkeamman tutkinnon  hän  on  suorittanut, sitä yleisemmin 

 hän  on  huolestunut loppuun  palamisesta. (Nuorisobarometri  2005)  

Nuorille ovat tyypillisiä  osa-aikaiset  työsuhteet. Palkkatyössä käyvistä  15-19- 
vuotiaista  täysipäiväisessä  työssä käy  vain  joka neljäs,  20-24-vuotiaista hie-
man yli puolet  ja  25-29-vuotiaista neljä viidesosaa.  Palkkatyössä  käyvien nuo-
rien  osa-aikaiset  työsuhteet  ovat  nuorisobarometriaineistojen  mukaan selvästi 
kasvussa.  Osa-aikatyötä  selittää osittain  se,  että työnteko tapahtuu opiskelun 
ohella. Päätoimisesti  opiskelevista  nuorista joka  kolmas  käy  palkkatyössä  ja 

 näistä  työsuhteista  suurin  osa  on  osa-aikaisia.  (Nuorisobarometri  2005)  

Alle  24-vuotiaiden  nuorten  täysiaikaisesti  (12  kk) kokopäiväisesti työssä-
käyvien  nuorten  palkkataso  on  noin kolmasosan keskimääräistä alhaisempi. 
Mukaan  on  laskettu  ylityökorvaukset  ja  sivutöistä  saatavat tulot.  Nuorten 

 naisten  paikkataso  oli lisäksi lähes  viidesosan  alhaisempi kuin  nuorten  mies-
ten palkkataso.  17-24-vuotiaiden  veronalaiset tulot olivat  vain 40  %  keski-
määräisen suomalaisen tuloista. (Tilastokeskus  2004a)  

Taulukko  3.  Nuorten  tulot  ja  palkat vuonna  2002.  (Tilastokeskus  2004a)  

___________________________  alle  17-v. 	17-24-v. 25-34-v.  kaikki 
palkansaajia  * 

 62 900 303 900 1 411 800  
palkka,  euroaltulonsaaj a/vuos i*  19354 27311 29910  
tulonsaajia  188 165 501 440 641 129 4 385 929  
veronalaiset tulot,  eu-  
roa/tulonsaaja/vuosi 

877 
______________________ 

7 762 20659 
___________ 

19471  
__________ 

* kokopävätyö,  12  kk 

Kun tarkastellaan kotitalouksien tuloja  viitehenkilön  iän mukaan, päästään 
tarkastelemaan itsenäisesti asuvia nuoria. Niiden  talouksien,  joiden  viitehen

-kilön  ikä  on  alle  24  vuotta, käytettävissä olevat tulot olivat vuonna  1998  noin 
 12 760  euroa/vuosi.  Keskimääräinen arvo oli noin kaksinkertainen, eli 
 24990  euroa/vuosi.  Vuosien  1994  ja  1998  välisenä aikana  alle  24-vuo- 
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tiaiden talouksien  käytettävissä olevat tulot kasvoivat keskimääräistä selvästi 
hitaammin.  Nuorten talouksilla  on  myös vähemmän omaisuutta kuin muiden 
ikäluokkien  talouksilla. Vaikka vertailuun vaikuttaa jonkin verran  se,  että  alle 

 24-vuotiaiden  kotitalouksien keskikoko  on  pienempi  (1 ,5  hlöä/talous)  kuin 
keskimäärin  (2,2),  voidaan sanoa, että  alle  24-vuotiaiden talouksissa  rahat 
ovat tiukoilla. (Tilastokeskus  2004a) 

Henna  Saarisen  (2001)  tekemän tutkimuksen mukaan suurin  osa  uusista 
maksuhäiriömerkinnöistä tehdään  alle  30-vuotiaille.  30  % maksamattomien 
puhelinlaskujen  aiheuttamista yksipuolisista tuomioista annetaan  alle  25-
vuotialile.  Joka kymmenennellä nuorella  on  maksuhäiriömerkintä luottotie-
doissa. Luottotiedoissa merkinnän  omaavien  nuorten  määrä  on  lähes kak-
sinkertaistunut  1990-luvun aikana. Toisaalta Hoikkalan  (2002)  mukaan  alle 

 30-vuotiaiden  tapauksessa saatavat  ja  ongelmat ovat yleensä pieniä 
vakavimpien maksuhäiriöiden  keskittyessä yli  30-vuotiaiden  ryhmään. 

 Nuorten  taloudelliset ongelmat  ja  velkaantuminen liittyvät yleensä enemmän 
vähäisiin tuloihin kuin vastuuttomuuteen raha-asioiden hoidossa.  

Nuorten  henkilöiden  ja  perheiden talouden tiukkuus näkyy selvästi tilastoista, 
mutta nuoret myös kokevat  sen.  Kotoa muuttaneiden  20-24-vuotiaiden  ta-
loudellinen tilanne  on  erityisen heikko, joka näkyy siinä, että ikäryhmä kokee 
muiden  nuorten  ikäryhmiä  useammin taloudellisena tilanteensa huonoksi. 
Tyytyväisyys omaan taloudelliseen tilanteeseen  on  lisäksi laskenut viime 
vuosina. (Nuorisobarometri  2005).  Sama ikäryhmä korostaa myös eniten 
hintaa syynä olla käyttämättä joukkoliikennettä (Tiehallinto  2005a).  

Neljä  nuorten  useimmin mainitsemaa tulonlähdettä omaan kulutukseen oli-
vat säännöllinen palkkatyö, taskuraha vanhemmilta  tai  sukulaisilta, opintora

-ha  ja  tilapäistyö.  Vanhempien suosituin tukimuoto nuorelle oli käyttörahan 
antaminen. Eniten vanhemmat tukivat  nuorten  perustoimeentuloa  ostamalla 
ruokaa, vaatteita  ja  maksamalla asuinkustannuksia. Noin joka  kolmas  20-
24-vuotias ilmoitti vanhempien tukeneen heitä liikennekulujen maksamises-
sa  ja  kulkuvälineiden  ostamisessa. Osuus oli suurempi kuin  puhelinlaskujen  
tai  asumiskulujen  maksamisessa. Vanhempien taloudellinen tuki jatkuu 
myös pidempään kuin ennen. (Nuorisobarometri  2005) 
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015-19  

•  20-24 

0 25-29  

antanut rahaa 	maksanut  litken-  maksanut  loma- 
nekuluja  tai  osta-  tai  muita  matkoja  
nut kuIkuvIineen 

Kuva  6  Osuus nuorista, joiden kuluja vanhemmat ovat maksaneet kyselyä edeltä-
vän  6  kk:n  aikana.  (Nuorisobarometri  2005)  
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Nuoret ovat oman arvionsa mukaan enemmän säästäväisiä  ja harkitsevia 
 kuluttajia kuin  tuhlareita  ja heräteostelijoina.  Nuoret arvioivat itseään myös 

melko  ympäristötietoiseksi kuluttajaryhmäksi,  vaikka tämä ainakin toistaisek-
si näkyy  vain  vähän ajokortin ajamatta  jättämisenä  tai autoilemattomuutena. 

 Muokattu  uusiokäyttö,  eettinen suhtautuminen eläimiä  ja  luontoa kohtaan sekä 
kestävä kehitys ovat  trendikkäitä.  Joka neljäs nuori arvioi käyttävänsä liiken-
teeseen  ja  joka viides vapaa-ajan matkailuun enemmän  tai  paljon enemmän 
rahaa kuin oman ikäinen keskivertokuluttaja, Rahamäärää ei kysytty, koska 

 sen  tutkiminen  luotettavasti  on  osoittautunut ongelmalliseksi. Voidaan kui-
tenkin todeta, että liikenne  on  nuorelle tärkeä kulutuksen kohde.  (Nuorisoba-
rometri  2005,  Häkkänen  ym.  2003).  Nuoret myös nähdään tärkeänä  kulutta-
jaryhmänä.  

2.3.3  Ajankäyttö  

Tilastokeskuksen  ajankäyttötutkimuksessa  on  tarkasteltu suomalaisten ajan-
käyttöä vuosituhannen vaihteessa.  15-24-vuotiaat käyttävät lähes puolet 
vuorokaudesta  nk.  henkilökohtaisiin tarpeisiin, joista merkittävin  on  nukku-
minen. Nuoret käyttävät keskimäärin hieman enemmän aikaa opiskeluun 
kuin ansiotyöhön. Ikäryhmän opiskeluun käyttämän ajan määrä  on  kasvanut 

 ja  ansiotyöhön käyttämän  ajanmäärä  vähentynyt vuosien  1987-1988  ja 
 1999-2000  välisenä aikana. (Niemi  ja  Pääkkönen  2001)  

henkilökohtaiset tarpeet  i  

opiskelu  

radio, TV  ja  lukeninen  i  

harrastukset  ja  ni.ju  vapaa-aika 

liikunta 

sosiaalinen  kanssakäyninen 

kotitalous-  ja  huoltotyöt, lastenhoito  ____________  

ostokset  ja  asiointi 

erittelerrtön  r  
kulttuuri-  ja  huvitilaisuudet,  osallistuva  toiriinta 

•  10-14  -vuotiaat  

o 15-24  -vuotÉaat 
•  25-44  -vuotiaat  

ansiotyö  I 	I 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50  

prosenttia vuorokaudesta  

Kuva  7.  Eri  ikäiyhmien ajankäyttö  vuosina  1999-2000.  Mukana kaikki  viikonpäivät. 
 (Niemi  ja  Pääkkönen  2001) 

Radio, TV  ja  lukeminen  vie 15-24-vuotiaan aikaa keskimäärin lähes kolme 
tuntia vuorokaudessa. Tästä suurin  osa  menee  television  katsomiseen, jon-
ka määrä  on  kasvanut huomattavasti kymmenessä vuodessa  ja  vastaavasti 
lukemisen määrä vähentynyt. Myös harrastukset  ja  sosiaalinen kanssakäy-
minen ovat merkittäviä ajankäytön muotoja nuorelle. Sosiaaliseen kanssa-
käymiseen käytetyn ajan määrä  on  kymmenessä vuodessa merkittävästi vä-
hentynyt  ja  harrastuksiin käytetyn ajan määrä kasvanut. Harrastuksiin  käyte- 
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tyn  ajan määrän kasvu  on  käytännössä täysin syntynyt tietokoneeseen liitty-
vien harrastusten määrän kasvusta. (Niemi & Pääkkönen  2001) 

15-24-vuotiaat nuoret viettävät muita ikäryhmiä selvästi enemmän aikaa 
tuttavien kanssa  ja  muita ikäryhmiä vähemmän aikaa perheenjäsenten  tai 

 perheenjäsenten  ja  tuttavien kanssa yhtä aikaa.  15-24-vuotiaat viettävät 
yksin yhtä paljon aikaa kuin  25-44-vuotiaat.  15-24-vuotiaat miehet viettä-
vät hieman enemmän aikaa tuttavien kanssa  ja  hieman vähemmän aikaa 
yksin kuin vastaavan ikäiset naiset. (Pääkkönen & Niemi  2002) 

100% 
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50 % 
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0  ei tietoa 

• tutta'ien  kanssa  

o  perheenjäsenten 
tuttavien kanssa  

o  perheenjäsenten 
kanssa 

•  yksin  

10-14 15-24 25-44 

ikäryhmät  

Ajankäyttötutkimuksen  mukaan  15-24-vuotiaat naiset käyttävät päivittäin 
enemmän aikaa liikkumiseen kuin muut naisten ikäryhmät. Tosin Henkilölii-
kennetutkimuksen aineisto ei tätä tulosta tue (HLT  2005).  Eniten matka- 
aikaa kuluu sosiaaliseen kanssakäymiseen, kouluun  ja  opiskeluun sekä asi-
ointiin liittyviin matkoihin.  15-24-vuotiailla  miehillä kuluu matka-aikaa eniten 
koulunkäyntiin  ja  opiskeluun, työhön, matkustamiseen  ja  sosiaaliseen kans-
sakäymiseen liittyviin matkoihin.  Nuorten  matkustusajankäytössä  poikkeava 
piirre muihin ikäryhmiin verrattuna  on se,  että aikaa käytetään myös  pää

-määrättömään  vapaa-ajan ajeluun. Muissa ikäluokissa vapaa-ajan ajelua 
esiintyy  vain  vähän. (Pääkkönen & Niemi  2002)  

Taulukko  4  Liikkumiseen käytetty aika eri  ikäryhmissä (min/vrk)  sukupuolen mu-
kaan. (Pääkkönen  &  Niemi  2002)  

______________________________  10-14-v. 15-24-v. 25-44-v.  
naiset miehet naiset miehet naiset miehet 

Koulunkäyntiin  ja  opiskeluun liittyvät matkat  22 18 15 15 2 1  
Päivittäinen työmatka  tai  matka päätyössä  0 0 9 16 21 41  
Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät matkat  11 8 16 14 10 10  
Matkustaminen  11 10 14 15 12 13  
Liikuntaan  tai  harrastuksiin liittyvät matkat*)  9 14 6 9 4 6  
Kodinhoitoon, asiointiin  tai  lastenhoitoon liitty-  
vät matkat 

7 
_______ 

6 
_________ 

16 
_______ 

11 
________ 

22 
_______ 

15  
________  

Järjestö-ja vapaaehtoistyöhön, osallistuvaan  
toimintaan  tai  kulttuuri-  ja huvitilaisuuksiin  liitty-
vätmatkat 

5 

________ 

2 

_________ 

4 

________ 

4 

________ 

4 

________ 

4  

________  
Vapaa-ajan ajelut  2 2 6 5 1 1  
Henkilökohtaisiin tarpeisiin liittyvät matkat  1 1 3 4 2 3  
Aikuisen perheenjäsenen auttamiseen  ja naa-  
puriapuun  liittyvät matkat 

1 
________ 

0 
_________ 

2 
________ 

3 
________ 

3 
________ 

3 
 ________  

Yhteensä  (min) 69 61 91 96 81 97  
*)  ei sisällä liikuntasuoritukseen sisältyvää matkaa (esim. juoksu, pyöräily)  

Kuva  8.  Eri ikäryhmien yksin- 
ja  yhdessäolo  valveillaolo

-ajasta. (Pääkkönen  &  Niemi  
2002)  
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2.3.4  Elämäntavat  

Nuoruutta  on  aiemmin tutkittu paljolti kapinallisuutena (Hoikkala (toim) 
 2005).  Nuoruuden kasvukivut  ja  herkkä kiinnittyminen aatteisiin selittyvät 

esimerkiksi nuoruuden nopeiden kehitysvaiheiden aiheuttamien jännitteiden 
kautta. Näyttää siltä, että sopeutuminen ympäristön vaatimuksiin  ja  nopeaan 
giobaaliin elämänmenoon  on  tyypillistä valtaosalle nuorista. 

Nuorisotutkija  Helena Helveen (2002)  mukaan nykynuoria voidaan pitää" uu-
denlaisen maailman" edustajina. Tietoverkkojen, internetin, kännyköiden, 

 television  ja  muiden viestintälaitteiden leviäminen yhä laajemmalle globali-
soitumisen myötä  on  tuonut kaukaisetkin tapahtumat ihmisten arkielämään. 
Puhutaan tietoisista, tulevaisuuden epävarmuuden omaksuneista nuorista. 
Nuoret arvostavat ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, ympäristönsuojelua  ja  hyvin-
vointiyhteiskuntaa, mutta  vain  harva  kuuluu  arvomaailmaltaan  vain  yhteen 
ryhmään.  (Helve 2002). Nuorisobarometri (2005)  kertoo kilpailuilmapiiristä 
yhteiskunnassa, jossa 'jokainen  on  oman onnensa seppä'. 

Myöhäismodernin  elämän sirpaleisuus  ja  kaupallisuus ovat johtaneet  nuor-
ten  identiteettien löyhtymiseen.  On  mandollista, että nuori  on  valmis muut-
tamaan kantaansa tilanteen  ja  kavereiden mukaan. Eräs aikamme trendi  on 

 rajat kaatava kaverisosiaalisuus.  On  muodikasta olla jäsen monikulttuurisis
-sa,  monipuolisissa ryhmissä, joissa ei katsota kaverin talouteen, sosiaali-

seen asemaan  tai makusuuntautumiseen.  Maailmoja syleilevässä sosiaali-
suudessa nuori jättää kortit pöydälle pakollista valintahetkeä varten. Tällä 
suuntauksella saattaa olla nuorisoryhmistä itsestään lähtevä, syrjäytymistä 
ehkäisevä vaikutus. 

Tällaisessa tilanteessa nuori edustaa yksin arvojaan moniarvoisessa ryh-
mässä, jonka yhdessäolon perusteeksi riittävät hyväksyttävät tavat olla yh-
teisössä. Kangasalalla poikatiimissä  15-vuotiaat kaverukset selittivät, että 
joukkoon kuuluu, "kun  on he/mi,  eikä  pottulle".  Uusi,  hengaileva kaverisosi-
aalisuus ei ole vannottua ystävyyttä vaan  se on  kevyempää  ja  laajempaa 
lajia. Yhteinen arvo  on  sallivuus; kaikkien 'hyvien tyyppien' vastaanottaminen 
omaan kaveripiiriin. 

tuntematon sukupolvi kadotettu  sukupolv bosukuPoIfuI 

	

Jvthréiukiipohi  X-sukupolvi 	ICitYsukuPoM 

	

_____________ 	kielitaitoin  

	

i1  ko-sukupoIvi 	
en  sukupoIv - 

ekstaasisukupolvil EUSUkUihmnsthe1 sukupoIv  

	

rave-sukupolvi_!floSukup2!Y!j 	minà-sukuj  

	

rap-sukupolvi  globaali  sukupolvi 	y-koZvi, Ry-sukupolvi  

hip hop-sukupolvi  thistoriaton sukupolvi_NOkiasukMPil 

skeittisukupolvj 	rasvaton  sukupolvi  fdigitaalinen siikji  

Kuva  9. Sukupo/vet.  (Hoikkala  & Paju  2002)  

Nuoriin kohdistuvat odotukset  ja nuorten  elinympäristö eivät aina täysin vas-
taa toisiaan. Esimerkiksi nuoriin kohdistetaan yhteisöllisiä odotuksia aikana, 
joka suosii individualismia. Eräs ydinkysymys  on,  miten itsekkyyden arvojen 
aikakaudella kasvatettaisiin yhteisiä normeja kunnioittava joukko nuoria. 
Vaikka itsekkyysajattelu antaa syytä huoleen,  on  todettava että tavallisesti 
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nuoressa itsessään rakentuu ikävaiheiden kautta kypsyyttä, joka osoittaa 
hänelle yhteisten normien merkityksen. 

Eräs pysyvä trendi pirstaleisessa maailmassa  on  nuorten  "me  ollaan hyviä" 
joukkoidentiteetti, joka syntyy esimerkiksi kierrätyksen  ja  uusiokäytön  sekä 
luonnon-  ja  eläinsuojelun  ympärille.  "Me  ollaan pahoja" -joukkoidentiteetti 
taas syntyy  ja  vahvistuu rikollisissa  ja  antisosiaalisissa  yhteyksissä, esimer-
kiksi liikennerikollisuuden piirissä.  "Me  ollaan pahoja" -joukkoidentiteetti syn-
tyy myös esimerkiksi bussihäiriköinnissä, kuten  15-vuotiaat pojat Kauniaisis-
ta kertovat:  

A: Me  haetaan  sillä  rajoja. Meidän tehtävä  on  oppii asettamaan ihmisille 
rajat  ja  oppia miten  tää  maailma toimii. Kenelle saa pottuilla  ja  kuinka 
paljon. Silleenhän  me  opitaan, toisilta ihmisiltä  ja  aikuisilta. 

HV:  Miten bussihäiriköinti yleensä alkaa?  
A: Yks  joukosta aloittaa  ja  muut menee perässä.  
B: Tyhmyys tiivistyy joukossa. 

Pysyvä trendi  on se,  että identiteettien sekamelskaan tulee järjestys silloin, 
kun nuori aloittaa seurustelun. Pitkien puhelin-  ja  nettikeskustelujen  aikana 
nuori laittaa maailmaansa järjestykseen, vastaa mustasukkaisiin syytöksiin, 
puolustelee tekojaan  ja  vaatii selityksiä.  Hän  avaa tarinansa  ja  kuuntelee toi-
sen tarinan siten, että harmaita aukkoja ei  jää.  Seurustelusuhteessa  ja  kave-
risuhteissa  nuori kohtaa  ja  oppii hyväksymään itsensä. Yksinolo vaatiikin  it-
sen  hyväksymistä. Puhutaan teknologiasukupolvesta, joka vaihtaa kemut 
hiljaiseen iltaan tietokoneen ääressä.  "Mä  olen viettänyt nuoruuttani aika pal-
jon kotona" - toteavat monet nuoret. Toisaalta autoilevat nuoret miehet valit-
televat, että moni kaveri ei lähde ulos. "Bussit ei kulje. Tosi monet  jää  vaan 
kotiin.  On  tietokonepelit  ja netti.  Niin  sit  ne vaan  jää  kotiin."  Tietokonesuku-
polvi pysyttelee  kodin  suojissa,  jos  mukavia liikkumismandollisuuksia ei ole 
tarjolla.  

1990-luvulla syntyneet nuoret ovat kasvaneet  koko  elämänsä ajan teknolo-
giamaailmassa. Vauvoina heidän untaan valvoi itkuhälytin. Nyt teineinä  he 

 imuroivat internetistä  1000  hittiä  mukana kulkeviin monitoimisoittimiinsa.  He 
 viihtyvät omissa oloissaan,  sillä  internetin  kautta avautuu  koko  maailma. 

Vanhempien käsky  "mene  huoneeseesi"  on  kääntynyt palkinnoksi. 

Nuorisotutkija  Angela  McRobbien  (1999)  mukaan tulevaisuuden teemoja 
ovat työn tulevaisuus  ja  nuoren luovuuden kanavoiminen. Näihin kiteytyvät 
kysymykset nuoren tulevaisuudenuskosta. Globaalin talouden maailmassa 
tulevaisuus ei näytä työ- eikä työpaikkasitoutuneelta, vaikka Nuorisobaro-
metrin  (2005)  mukaan nuoret pitävät työtä eräänä tärkeimmistä osista elä-
mää. Työn arvostus  on  kasvanut. Samalla nuoret sovittelevat elämäänsä ta-
louden reunaehtojen piiriin. Huoli siitä, 'löydänkö työtä  ja  miten minun käy'. 
painuu yksilöllisen elämän kiinnostusten  alle.  Pidentynyt nuoruus  ja  'ei vois 
vähempää kiinnostaa' -asenne luovat turvallisuutta turvattomassa maail-
massa. Puhutaan piittaamattomuuden, esimerkiksi punaisia päin ajamisen, 
rattijuoppouden  ja  ylinopeuksien lisääntymisestä. Aikuisten huolenaihe  on, 

 että maailma  on  nuorelle kuin seikkailuympäristö, jossa saa tehdä mitä  vain 
 kenenkään arvostelematta. 

Hoikkalan  ja  Laineen  (2005)  mukaan nykynuoret  ja  koululaiset elävät kulu- 
tuskulttuureissa. Elämyksellisyys, nautinto  ja  mielihyvä ovat keskeisiä nuor- 
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ten  elämän orientaatiopisteitä. Riskien  ja  itsensä hallinta ovat korostuneet. 
Ilman itsensä hallintaa nuori imeytyy  riippuvuuksien hyökyihin. Tällainen 
elämänmaisema sisältää joukon vaatimuksia. Nuoret ovat osittain syrjäyttä

-fleet  vanhempansa  oppimislähteinä,  erityisesti  sen  osalta, miten elämän 
nuoruudesta aikuisuuteen pitäisi kulkea. (Hoikkala  1993).  Ratkaisujen pitkäl-
listä harkintaa, kokemusten kartuttamista  ja  tulevan elämän valmistelua pi-
detään tärkeinä. Pidentyneen nuoruuden mallissa aikuistumisen painopiste 

 on  siirtynyt sosiaalisessa maailmassa tapahtuvista siirtymistä henkiseen it-
senäistymiseen  ja  kypsymiseen.  Kenties pidentynyt nuoruus  on  näiden ny-
ky-yhteiskunnassa yksilöön kohdistuvien vaatimusten  tulos  (Ketokivi  2005).  

Ajassa eletään murrosvaihetta nuoruuden innostuksen  ja  lakonisuuden,  toi-
veikkuuden  ja  toivottomuuden sekä tulevaisuuden uskon  ja  tulevaisuudenpe

-Ion  välimaastossa. Globalisaation  ja  epävarmojen työmarkkinoiden aikakau-
tena kiinnostus instituutioihin vähenee. Taloudellinen riippuvuus vanhemmis-
ta pitenee (Nuorisobarometri  2005).  Markkinat,  media,  yhteisöt, perhe  ja  ka-
verit tukevat yksilöllistä elämyselämää. Kysytään, "mikä  on sun  juttu" (myös 

 Beck 1995. 2002).  Vaikka ollaan tietoisia kilpailuyhteiskunnan vaatimuksista, 
nuoret tuntevat joskus tarvetta tehdä toisin kuin muut, kuten tämä  15-vuotias 
poika pääkaupunkiseudulta kertoo:  

A:  Pitää käydä  kouluu,  hankkii ammatti, tehdä rahaa, perustaa perhe  ja 
 saada lapsia, että ne voi taas tehdä sitä samaa. Kaikki  on valmiiks oh-

jelmoitua. 
HV:  Mikä  susta  sitten  oils  tärkeää?  
A:  Että  vois  kokeilla jotain muuta. Nyt  jos  haluaa jotain muuta niin  sä ootjo 

 ulkona. Koulussakin opettajat sanoo että  jos  sä et oo  hyvä koulussa niin 
sitten  et  missään. 

Näyttää siltä, että nuoren elämässä kaikki  on  mandollista, mutta mikään ei 
ole pakko, paitsi elämässä selviytyminen. Nuoret tiedostavat, että  valtio  on 

 tehnyt paljon koulutustarjonnan kannalta. Onnistuminen  tai  epäonnistuminen 
 on  itsestä kiinni. (Vaaranen  2004).  Kun haluaa samaa kuin muut, pärjää 

elämässä. Nuoret toteavat, että kun elää niin kuin muut  ja  vielä samassa jär-
jestyksessä, silloin yksilö palvelee yhteiskuntaa. Nuoret eivät kuitenkaan ai-
na  tunne  itseään motivoituneiksi aikuistumaan. Nuoret suunnittelevat per-
heen perustamista (Nuorisobarometri  2005),  mutta silti  osa  nuorista kokee 
että yksilöllinen aikuistuminen ilman perhesiteitä  on  turvallisempi tapa kas-
vaa aikuisuuteen. Siten työ  ("Mun  oli pakko ottaa hommia")  tai  haastava ura 
näyttäytyvät nuorille  'kyllin  hyvänä' tapana elää. 

Nuorisotutkimuksessa  aikamme nuoria kuvataan dosentti Tommi Hoikkalan 
koulutuspoliittisen käsitteen "pakkovalinnan sukupolvi" kautta. Nuoret  vas

-tuutetaan  varhaisessa vaiheessa tekemään päätöksiä, joita vanhemmat 
saattavat  vain  äimistellä,  sanoen, "meidän lapsi vaihtoi koulua. Teki  sen kai-
ken  ihan itse"  tai'"  meidän poika valitsi  latinan.  Upea valinta.  Me  sanottiin että 

 se on  sitten  sun  juttus".  Vanhemmat ovat hämillään  ja  sokaistuneita  itsenäi-
sistä nuoristaan. Nykyjärjestelmä  on  uusi  ja  mystinen. Koulun kautta ei enää 
synny rooliesimerkkejä,  sillä  opettajatkin  edellyttävät "oman jutun" itsehallin-
taa. (Salasuo  2005)  

Ei ole tietoa siitä, mihin  nuorten  ultraitsenäisyys  tulee johtamaan. Mennei- 
syydessä esimerkiksi kurssivalintoja saatettiin tehdä taipumusten  tai  esi- 
merkkien perusteella. Nyt niitä saatetaan tehdä fiilisten  ja  intuition  perusteel- 
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la.  Ystäväpiiri  ja  perhe toki ohjaavat valintoja, mutta lopussa nuori valitsee 
yksilönä. Nuoret haluavat olla tavallisia yksilöllisellä tavalla, mikä näkyy pait-
si kurssivalinnoissa, myös musiikkimaussa, vaatetuksessa  ja  sosiaalisessa 
elämässä. (Salasuo  2005)  

Nuoret toivovat tulevaisuudelta rahaa  ja  työelämän helppoutta samassa pa-
ketissa. Nuori tahtoo työtä, joka antaa työntekijälle vapauksia, päätäntäval-
taa, vaikutusvaltaa  ja  rahaa.  Malone (2004)  mukaan tulevaisuuden nuoret 
tahtovat tehdä työtä vastuullisesti, eettisesti  ja  ekologisesti toimivissa yrityk-
sissä. Nuoret haluavat auttaa muita. Toimiessaan eettisesti oikein  he  koke-
vat yhtenäisyyttä: joukkoidentiteetti  "me  ollaan hyviä" saa  vallan.  Hyvän te-
keminen  on  sosiaalisempaa  kuin yksinäinen raataminen, johon koulutusput-
ki, urasinko  ja  työtä rakastava perinne helposti sysää yksilön.  Nuorten  työha-
lukkuus  jakautuu siten, että mekaaniset työt, huono kohtelu työpaikalla  tai 

 epäonnistunut yrittäjyys saavat haikailemaan työttömyyden perään. "Työttö-
mänä  on  pa/jon  helpompaa." Työpaikastaan hyötynyt  ja  siellä viihtynyt nuori 
muodostaa pysyvästi myönteisen suhteen työelämään.  "0/i  hieno huomata 
että siellä pärjää." 

Nuoret imevät itseensä vaikutteita kavereiltaan (Moffit  1993,  Salmivalli  2005) 
 ja  mediasta ikävaiheessa,  jossa yksilöllisyys  on  herkässä kasvuvaiheessa. 

Viimeaikaisen keskustelun mukaan  television  vaikutusta nuoreen katselijaan 
 on  aliarvioitu.  Esimerkiksi kultturikriitikko  Chuck Klosterman (2004)  peruste-

lee, että T\J-sarjat kuten  Big Brother,  saippuasarjat  ja  tosi -TV  luovat trende-
jä. Trendit vaikuttavat  nuorten  puheeseen, käyttäytymiseen  ja  kiinnostuksen 
kohteisiin. Vaikutukset ovat havaittavissa kodeissa, koulujen käytävillä  ja 
nuorten  illanviettopaikoissa. 

Kaverisosiaalisuus  näyttää syrjäyttäneen alakulttuurisuuden. Musiikki, tans-
si; vartalon muokkaaminen, tatuoiminen  ja  merkitseminen sekä internet 
muodostavat kulttuureja, jotka koskevat kaikkia nuoria. Alakulttuureitakin  on, 

 mutta jopa nuorisotutkijat pitävät niitä latteina. Vuonna  2005  alakulttuurisuus 
 ilmenee  tekojen  kautta.  'Teko'  ei ole sama kuin 'intohimo'  ja  'maku', joita en-

nen pidettiin eräinä alakulttuurisuuden vahvoina piirteinä. Maku  on  syrjäytet-
ty lähes täysin  nuorten  erottelijana. Skeittareita, hoppareita, räppäreitä,  he

-vareita, rokkareita, klubareita, gootteja,  urbaaneja pikkuheimoja  ja  netti-  se-
kä chatti -suuntautuneita nuoria ei voi määritellä alakulttuurinuoriksi,  sillä  hei-
tä yhdistävät samat elämänarvot, samat pyrkimykset  ja  samat kasvukivut. 
Eurocar-nuoria, jenkkiautoilijoita, nettinörttejä, teinituunareita, kilpatoiminnan 
harrastajia  ja  jackass-temppuilijoita  yhdistää eräs ominaisuus:  he  ovat taval-
lisia nuoria.  

On  mandollista että kovikset  ja  pahikset  ovat piilohikareita, eli salaa hyviä 
koulussa. Hikarit taas saattavat olla piilopahiksia, eli  he  tekevät siistejä pikku 
laittomuuksia viikonloppuna. Koulussa pärjäämättömyys ei ole enää' kovaa', 

 sillä  nuoret ovat käsittäneet koulun deterministisen luonteen. "Kaveri paransi 
keskian,'oaan kaks numeroo että pääsi lukioon," kertoi eräs hulivili tyttö, en-
nen itsekin nelosen oppilas  ja  nykyinen lukiolainen. Alakulttuureihin perehty-
nyt nuorisotutkija  David  Muggleton  (2004)  toteaa, että  on  mandollista puhua 
alaheimoista, osavirtauksista  ja  mikroverkostoista,  mutta selkeintä  on  todeta 
alakulttuurien väistyneen. Tilalla ovat kevyesti ohimeneviin tyyleihinsä  ja  aat-
teisiinsa  sitoutuneet nuoret. 
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Lisäksi  on  haluttavaa muistuttaa  TV-persoonaa.  "Mä  haluan olla isona julk-
kis" kertoo  I 5-vuotias tyttö Joensuussa. Hurjastelu-  ja  action -elokuvista hei-
jastuvat mielikuvat saattavat aiheuttaa ylinopeuksia  ja  liikenteen vaaranta

-mista  (Peak & Glensor 2004).  Suomessa menestyksekkäät  Hollywood- 
elokuvat Hurjapäät  I  ja Il  ilmestyivät vuosina  2001  ja  2003.  Siitä lähtien ne 
ovat vaikuttaneet joidenkin  nuorten  autoilupiirien automuotiin  ja  vauhdikkai

-den  ajotapojen  ihannointiin. (Vaaranen  2004)  

Kun  alakulttuurisuus  on  väistynyt,  pikkulaumoittuminen kaverisosiaalisuuden 
ympärille  on tiivistynyt.  Laajat kaverijoukot muodostavat 'tiimejä'  ja  nettiyh-
teisöjä.  Nuoret voivat irrottautua yhteisöstä milloin haluavat eikä heidän pe-
räänsä kysellä. Tämä lienee internet -aikakauden vaikutusta. 

Kodeissa nuoret ovat ehkä etäämmällä vanhemmistaan kuin koskaan.  Tie-
toiset  ja  osaavat nettinuoret ovat vanhempiaan nopeampia tiedonhaussa  ja 

 informaation seulonnassa. Nuoret ovat usein perheen ainoita toimijoita, joilla 
 on  vapaa-aikaa  ja  taitoa käyttää sitä. Sohvavanhemmat kyselevät nuorilta 

kuulumisia ulkomaailmasta. Nuoret ovat lisäksi perheen edustajia.  He  edus-
tavat perheen valintoja, terveyttä, taloudellisia ponnisteluja  ja  asemaa  kodin 

 ulkopuolella. (Vaaranen  2002b, 2005). Välinpitämättöminä tiedonvälittäjän 
 roolistaan nuoret kääntyvät yhä enemmän kavereitaan kohti:  he  haluavat 

kaveriporukalle  "paikan. jossa voi olla"  ja  'paikan, jossa voi tavata muita." 
Tämä halu tulee esille myös  nuorten  haastatteluissa, joiden tuloksia  on  ku-
vattu yksityiskohtaisemmin kohdassa  3.2.  
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Nuorten  eri ikäryhmien väliset erot matkustamiseen käytetyssä ajassa ovat 
suhteellisen pieniä, kuten myös  nuorten  matka-ajan ero verrattuna keski- 
ikäisten matka-aikaan. Eri  nuorten  ikäryhmät  käyttävät myös keskimäärin 
lähes saman ajan yksittäiseen matkaan, eli noin  25 min.  (HLT  2005)  

Sen  sijaan suoritteessa, eli matkustetuissa kilometreissä eri ikäryhmien välil-
lä  on  huomattavia eroja. Tämä kertoo ennen kaikkea eri ikäryhmien käyttä-
mistä erilaisista kulkutavoista, Mitä nuorempi liikkuja  on,  sitä lyhyempiä  mat-
koja hän  keskimäärin tekee. Esimerkiksi vierailu- sekä  ostos- ja  asiointimat

-kojen  keskimääräiset pituudet ovat lähes puolet lyhyempiä  15-17 -vuotiaiden 
 kuin  18-24-vuotiaiden ikäryhmällä,  josta  jo  monella  on  mandollisuus toimia 

henkilöauton kuljettajana. (HLT  2005) 

3.1.2  Matkojen  määränpaikka-  ja  kulkumuotojakauma  

Työ-, koulu-  ja  työasiointimatkat,  eli arkielämän pakolliset useimmiten aika- 
ja  paikkasidon  naiset matkat, muodostavat noin kolmanneksen  15-29-
vuotiaiden  matkoista matkaluvulla  ja  matka-ajalla mitattuna, mutta osuus 
suoritteesta  on  hieman pienempi. Nuoren työmatka  on  keskimäärin  13 km  ja 

 koulu-  tai  opiskelumatka  11 km  pitkä, mutta työasiointimatkat ovat työmatko
-ja  pidempiä,  keskimäärin  25 km.  (HLT  2005)  

Joka viides nuoren tekemä matka  on  ostos-  tai  asiointimatka,  mutta  koko
-naismatkasuoritteesta  ja  -matka-ajasta  vain  noin kymmenesosa syntyy näis-

tä matkoista. Matkat ovat nuoren keskimääräistä matkaa lyhyempiä, keski-
määrin noin  7 km  pitkiä. Matkaryhmään yhdistyy asiointi sekä päivittäistava-
rakaupoissa että osittain harrastukseksi katsottava "shoppailu". (HLT  2005) 
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Kuva  10.  Eri  matkan tarkoitusten  osuus  15-29-vuotiaiden  nuorten  keskimääräi-
sestä päivittäisestä  matkaluvusta, matkasuoritteesta  ja kokonaismatka

-ajasta. (HLT  2005)  

Vierailu-  ja  vapaa-ajan matkoilla  on  erittäin merkittävä  osa nuorten  elämäs-
sä, mikä näkyy myös matkustuskäyttäytymisessä. Lähes puolet nuoren mat-
koista tehdään vapaa-ajan tarkoituksissa, mutta vuorokauden kokonaissuo-
ritteesta syntyy lähes kaksi kolmasosaa vapaa-ajanmatkoilla. Nuoren vierai-
lumatka  on  keskimäärin noin  26 km  ja  muu vapaa-ajan matka, esimerkiksi 
elokuvissa käynti, harrastusmatka  tai  matka kirjastoon,  on  noin  16 km  pitkä. 
Mitat ovat  nuorten  keskimääräistä matkaa pidempiä. (HLT  2005)  Myös  Tam- 
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pereen  aineistosta löytyy vastaava  tulos:  18-29-vuotiaat tekevät  30-44- 
vuotiaita enemmän vierailu-, huvi-, harrastus-  ja  virkistysmatkoja  sekä  ostos- 
ja  asiointimatkoja (Kalenoja &  Murto  1997).  

Eri-ikäiset nuoret tekevät vierailu-  ja  vapaa-ajan  matkoja  lähes yhtä paljon 
 matkojen  määrällä  ja  matka-ajalla mitattuna, mutta suoritteessa  on  eroja. 

Kun  alle  18-vuotiaat matkustavat vapaa-ajantarkoituksissa  alle  25 km  vuoro-
kaudessa,  on  suorite  yli  18-vuotiaiden  nuorten  ryhmissä noin  30 km.  Elä-
mänpiirin laajenemisesta kertoo keskimääräisen vierailumatkan piteneminen 

 15-17-vuotiaiden  noin  12  kilometristä  25-29-vuotiaiden  noin  29  kilometriin. 
 Nuorten matkojen  määräpaikkajakaumaa  on  esitetty kuvissa  11-13.  (HLT 

 2005)  

Ostos- ja  asiointimatkojen  määrä, niihin käytetty aika  ja  niiden muodostama 
suorite kasvavat nuoremmista vanhempiin  nuorten  ryhmiin siirryttäessä. Tä-
mä kertoo osaltaan  nuorten  muuttamisesta vanhemmista erilleen asumaan 

 ja  oman talouden itsenäisestä ylläpidosta.  25-29-vuotiaiden  ikäryhmässä 
naiset tekevät  ostos- ja  asiointimatkoja  miehiä enemmän. Tätä nuoremmissa 
ikäryhmissä määrä  on  lähes sama  tai  miehet tekevät  matkoja  hieman naisia 
enemmän. (HLT  2005) 

18-29-vuotiaiden  ikäryhmien  ostos- ja  asiointimatkojen  keskimääräinen pi-
tuus  on  noin  7 km,  kun  alle  18-vuotiaiden  ryhmällä  se on  noin  4 km.  Kuiten-
kin  ostos- ja  asiointimatkaan  keskimäärin käytetty aika  on 12-14  minuutin 
välillä kaikilla ikäryhmillä. Kasvanut asiointietäisyys kompensoidaan siis  no

-peammilla kulkutapojen,  kuten henkilöauton käytöllä. (HLT  2005)  

Eri-ikäisten  nuorten tekemien  työ-  ja  opiskelumatkojen  määrä  on  lähes sa-
ma, mutta  15-17-vuotiaat tekevät pääasiassa koulumatkoja, kun taas  25-
29-vuotiaat tekevät työmatkoja. Erityisesti  25-29-vuotiailla  miehillä työasioin-
timatkat ovat merkittävä matkaryhmä. Työ-  ja  koulumatkojen keskipituudet 

 ovat  25-29-vuotiaiden  ryhmällä hieman suurempia kuin tätä nuoremmilla 
ikäryhmillä. (HLT  2005)  Tampereen  seudulla  ja  Kajaanissa tehdyn asenne- 
tutkimuksen mukaan nuoret ovat ikäryhmistä valmiimpia tekemään pitkiä 
työmatkoja,  jos  työpaikka vastaa vastaajan toiveita. Yli  30  minuutin yhden 
suuntaiseen työmatkaan oli valmis  18-29-vuotiaista nuorista neljä viidestä, 
kun vastaavaa matkaa oli valmis tekemään yli  55-vuotiaista työssä käyvistä 
puolet. Joka seitsemän nuori oli valmis yli  tunnin  yhdensuuntaiseen työmat-
kaan.  (Kiiskilä  2000)  

Naisten  ja  miesten välillä merkittävä ero matkustuskäyttäytymisessä löytyy 
 18-24-vuotiaiden ikäryhmästä.  Miehet tekevät päivittäin keskimäärin vä-

hemmän  matkoja  kuin naiset  ja  käyttävät niihin vähemmän aikaa, mutta hei-
dän päivittäinen matkasuoritteensa  on  noin  4 km  naisia pidempi. Tätä selit-
tää  se,  että naiset käyttävät matkoillaan enemmän kevyttä liikennettä  ja  jul-
kisia kulkumuotoja, jotka ovat henkilöautoa hitaampia. (HLT  2005)  

Ruotsissa  18-24-vuotiaiden  tekemistä matkoista yli puolet  on  työ-  ja  koulu - 
matkoja,  noin  30  %  vapaa-ajanmatkoja  ja  noin  10  %  ostos- ja  asiointimatko

-ja.  Näistä matkoista noin  40  %  tehdään autolla, yli  30  %  jalan, pyörällä  tai 
 mopolla  ja  noin  20  % joukkoliikenteellä.  (Vägverket  2004).  Nuoret tekevät 

enemmän  matkoja  kuin aikuiset etenkin vapaa-aikana  ja  ero korostuu iltaisin 
 ja  öisin tehtyjä  matkoja  tarkasteltaessa  (Vägverket  2003).  



- 	]  0,7 
0,9  -  0,9 

. 	2,5 	 ___ 0,9 	- 	0,8 	 0,9 	- 
: 	2 	 ____ ______ 	 o  vierailu  

. - ______ 	 o  koulu, opiskelu  L.r1 
- 	— 	0,9  - 

- 	AI  - - 	-, 	- —  

3,5  - 	 _______  

3  

> 

• 	1,5 

El 

0,5 

1)  

NUORTEN  TARPEET LIIKKUJARYHMÄNÄ 
	

31 
NUORET  JA  LIIKKUMINEN  

o  ITUU  vapaa-aika 

 • rrokki 

o  ostos,  asiointi 

• työasia 

•  työ  

15-17 	18-24 25-29 	15-17 	18-24 25-29  

miehet 	 naiset  

Kuva  11. Päivittäiset  matkat (matkaa/h/ö/vrk)  matkan  tarkoituksen mukaan eri 
 nuorten  miesten  ja  naisten ikä,yhmissä.  (HL T 2005) 
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Kuva  12.  Keskimääräinen päivittäinen matkasuorite (km/hlö/vrk)  matkan  tarkoituk-
sen mukaan eri  nuorten  miesten  ja  naisten ikä,yhmissä.  (HL T 2005) 
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Kuva  13.  Keskimääräinen päivittäinen kokonaismatka-aika (min/hlö/vrk)  matkan 
 tarkoituksen mukaan eri  nuorten  miesten  ja  naisten ikäryhmissä.  (HL T 

2005) 
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Alle  18-vuotiaiden kulkumuotojakauma  eroaa merkittävästi tätä vanhempien 
 nuorten ja  keski-ikäisten  kulkumuotojakaumasta.  15-1 7-vuotiaat tekevät 

 45 % matkoistaan  pyörällä  tai  kävellen, kun vastaava osuus  18-24-vuotiailla 
on 31 %  ja  25-29 -vuotiailla 26 %.  Eri ikäryhmien tekemät  jalankulkumatkat 

 ovat kuitenkin yhtä pitkiä, keskimäärin  1,6 km  ja  vanhemman  nuorten  ikä-
ryhmän tekemät  pyöräilymatkat  jopa kilometrin  15-17-vuotiaiden  tekemiä 

 pyöräilymatkoja pidempiä.  Keskimäärin  nuorten pyöräilymatkat  ovat noin  3,1 
km  pitkiä.  Alle  18-vuotiaiden  poikien  ryhmäIIa"muu kulkutapa"  on  merkittävä. 
Tähän sisältyy  mm.  mopolla  ajetut  matkat. (HLT  2005) 

18-24-vuotiaat matkustavat puolet  matkoistaan henkilöautolla.  25-29- 
vuotiaat  autoilevat  lähes kaksi matkaan kolmesta, mutta  15-17 -vuotiaat mat-
kustavat autolla  vain  joka neljännen matkansa. Nuorille miehille  on  heti 
ajokortin saatua tyypillistä siirtyä henkilöauton kuljettajaksi, kun taas nuoret 
naiset matkustavat ajokortti-iän  saavutettuaankin  lähes kolmasosan  auto-
matkojen  määrästä  ja  puolet  automatkojen suoritteesta  matkustajan  istuimel

-la.  Erityisesti  18-24-vuotiaat naiset ajavat keskimäärin lyhyempiä  matkoja 
 kuin vastaavan ikäluokan miehet.  Nuorten  henkilöauton kuljettajana tekemät 

matkat ovat keskimäärin  17,5 km  pitkiä  ja  henkilöauton matkustajana tehdyt 
matkat  27 km  pitkiä. (HLT  2005)  

Alle  18-vuotiaat nuoret tekevät joka viidennen matkansa  joukkoliikenteellä, 
 mutta yli  18-vuotiaiden  nuorten  ryhmissä  vain  noin joka kymmenes matka  on 

 tehty  joukkoliikenteellä.  Linja-auto  menettää osuuttaan mitä vanhempiin 
 nuorten  ryhmiin siirrytään, kun taas  metro-  ja  raitiovaunu nostavat osuuttaan. 

Osittain tätä kehitystä selittää  nuorten  muuttoliike opiskelujen perässä suuril-
le  kaupunkiseuduille,  erityisesti pääkaupunkiseudulle.  Matkasuoritteen  pe-
rusteella juna säilyy naisilla yhtä merkittävänä  kulkutapana  läpi nuoruuden 

 ikävaiheiden,  kun taas miehet  jo  25-29-vuotiaana herkemmin siirtyvät  pi-
demmilläkin  matkoilla henkilöauton käyttöön. (HLT  2005)  

Uusimman  Nuorisobarometrin  (2005)  mukaan kolme neljästä  15-29- 
vuotiaasta nuoresta ilmoittaa mandollisuuden matkustaa  ja  nähdä maailmaa 
ennen  35  ikävuotta erittäin  tai  melko tärkeäksi.  Tampereen  seudulla  ja  Ka-
jaanissa noin  90 % 18-24-vuotiaista  ja  neljä viidesosaa  25-29-vuotiaista 
matkustaisi enemmän,  jos  vastaajan varallisuus lisääntyisi (Kiiskilä  2000). 

 Tämän perusteella pitkien  auto-,  juna-  ja lentomatkojen  määrän voidaan 
olettaa kasvavan  tai  pysyvän ennallaan myös tulevaisuudessa,  jos nuorten 

 taloudellinen tilanne ei oleellisesti  heikkene.  

Norjassa vuonna  2001 18-24 -vuotiaista nuorista  40 %  teki  koulumatkansa 
 julkisilla kulkuvälineillä,  27 %  jalan,  26 %  autolla  (18 %  kuljettajana  ja  8 % 
 matkustajana)  ja  7 %  pyörällä. Kaikista matkoista autoilun osuus oli yli puolet 

 (38 % kuljettajina  ja  16 % matkustajina). 16-17 -vuotiaat nuoret tekivät  18-
24-vuotiaisiin  verrattuna hieman enemmän  koulumatkoja  henkilöauton  mat-
kustajina (13 %)  ja mopoilla  (2 %),  huomattavasti enemmän  joukkoliikenteel

-lä (58 %)  ja  vähemmän jalan  (23 %)  ja  pyörällä  (4 %).  Vuosina  1998-2001 
 oli  13-24-vuotiaiden joukkoliikenteellä  ja  autolla  tai  mopolla  tekemien kou-

lumatkojen  osuus hieman pienentynyt, mutta kävellen  tai pyöräillen  tehtyjen 
 matkojen  osuus kasvanut isoissa kaupungeissa, kun taas muualla  joukkolii-

kenne-  ja  auto tai mopomatkojen  osuus  on  pääsääntöisesti kasvanut  ja  kä-
vely-  tai pyöräilymatkojen  osuus pysynyt ennallaan  tai  vähentynyt.  (Nord-
bakke & Ruud 2005, Sirkiä 2003) 
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Kuva  14.  Vuorokauden keskimääräinen matkaluku (matkaa/hlö/vrk)  eri  nuorten  
miesten  ja  naisten ikäryhmissä. (HLT  2005) 
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Kuva  15.  Vuorokauden keskimääräinen matkasuorite (km/hlö/vrk) eri  nuorten 
 miesten  ja  naisten ikäryhmissä.  (HL T 2005) 
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Kuva  16.  Vuorokauden keskimääräinen kokonaismatka-aika (min/hlö/vrk) eri  nuor-
ten  miesten  ja  naisten ikäyhmissä.  (HL T 2005) 

-I  = - 

 0  muu  
- 	

-, - 	
214 	0  matro,  raitiovau  

85 	- 	 'E,5 	
- 	U  linja-auto  - ._ 	23,9 	

0 HA  matkustaja  ______ 	
24,5 233 	339 	. 	- 	- 	

. 	 0 HA  kuljettaja  

	

7,6 	I i,8 L 	
-  o  polkupyörä  

	

• 	i-___ 	- • jalankulku  



34 
	 NUORTEN  TARPEET  LIIKKUJARYHMÄNÄ  

NUORET  JA  LIIKKUMINEN  

3.1.3  Ajokortin omistus  ja  hankinta 

Vuonna  2004  ajokortin omisti noin joka  kolmas  15-17 -vuotias. Kyseessä  on 
M-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, eli kansanomaisemmin mopokortti, jonka 
voi Suomessa saada  15  vuotta täyttänyt  ja  mopotutkinnon  suorittanut henki-
lö. Mopokortilla saa ajaa kaksi-  ja  kolmipyöräisiä mopoja,  joiden enimmäis-
nopeus  on 45 km/h.  Ajokortin omistavien osuus  15-17-vuotiaiden  ikäryh-
mässä  on  kasvanut huomattavasti  lain  voimaantulon (vuosi  2000)  ja  vuoden 

 2005  välisenä aikana. (AKE  2005) 

Al -luokan ajoneuvon, eli kansanomaisemmin kevytmoottoripyörän ajo- 
oikeuden voi Suomessa saada  16-vuotiaana  ja  henkilöauton ajamiseen  oj

-keuttavan ajoluvan  18-vuotiaana. Suomalaisista  18-1 9-vuotiaista ajokortin 
omistaa kolme neljäsosaa, eli suurin  osa  nuorista hankkii ajo-oikeuden heti 
täysi-ikäiseksi tultuaan. (AKE  2005)  

Taulukko  6. Ajokortillisten  osuus ikäryhmästä (Erilaisia ajokortteja eri ikä tyhmissä). 
(AKE  2005)  

Ikäryhmä  
_______________  

Ajokortillisia 
(vuosi  2004)  

Ajokortillisten  osuus 
 ikäryhmästä  (2004) 

15-17 60982 32  %  
18-19 93686 74% 
20-24 271997 82  %  
25-29 293343 89  %  
30-34 283529 93  %  
35-39 335287 94  %  

Häkkänen kollegoineen  (2003)  selvitti  nuorten  aikomusta hankkia ajokortti 
elokuussa  2000  suoritetulla haastattelututkimuksella,  sekä tilastojen perus-
teella. Tutkimusaineisto painottui kasvukeskuksiin.  Nuorten  halukkuus  hank-
kia ajokortti ei tutkimuksen mukaan ole vähentynyt viime vuosikymmenellä. 

Pääkaupunkiseudulla ajokortin hankkiminen  on  ollut  jo  pitkään selvästi muu-
ta maata vähäisempää. Vuonna  2001  noin  38  prosenttia naisista hankki ajo-
kortin viimeistään  18-vuotiaana, kun  koko  maassa vastaava luku oli noin  55 

 prosenttia. Vuonna  2001  yli  70  prosenttia  18-vuotiaista miehistä oli hankkinut 
ajokortin, mutta pääkaupunkiseudulla ajokortti oli  vain  hivenen yli  50  prosen-
tilla  18-vuotiaista miehistä. (Häkkänen ym.  2003) 

16-17 -vuotiaille  tehdyn haastattelun mukaan yhdeksän nuorta kymmenestä 
aikoo hankkia auton kuijettamiseen oikeuttavan  luvan  heti kun  se on  mah-
dollista,  ja  noin kuusi prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana. Yleisimmät 
syyt jättää ajokorttia hankkimatta  18-vuotiaana olivat ajokortin kalleus  ja  se, 

 että nuorella ei olisi autoa käytössään. Auton käyttömandollisuus, vanhem-
pien myötävaikutus sekä autoiluun kohdistuvat arvostukset  ja  asenteet selit-
tivät voimakkaimmin  nuorten  aikomusta hankkia ajokortti  18-vuotiaana. 
(Häkkänen ym.  2003) 

19-25-vuotiaiden  keskuudessa ajokortittomuus oli yleisintä nuorimmalla  19-
20-vuotiaiden ikäryhmällä  ja  naisten keskuudessa. Kaksi kolmasosaa ajokor-
tittomista vastaajista aikoi hankkia ajokortin seuraavan viiden vuoden kulu-
essa. Noin neljä prosenttia haastatelluista ei omistanut ajokorttia eikä aiko-
nut sitä myöskään tulevaisuudessa hankkia. Yleisimmät syyt ajokortittomuu- 
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delle  19-25-vuotiaiden  ikäryhmässä olivat ajokortin kalleus, hyvät mandolli-
suudet liikkua julkisilla kulkuneuvoilla  ja  autottomuus.  (Häkkänen ym.  2003)  

Valtaosa nuorista piti autolla ajamista kalliina tapana liikkua. Ajokortin hank-
kimisen koetaan kuitenkin helpottavan olennaisesti liikkumista  ja  ajokortista 

 on  nuorten  arvion mukaan hyötyä myös työnhaussa.  Osa  nuorista kokee, 
että ajokortin hankkiminen  on  portti aikuisten maailmaan. Lähes puolet nuo-
rista mainitsi, että ajokortin avulla voi välttää julkisten kulkuneuvojen käyttöä. 
Vaikka haastateltujen keskuudessa julkisten kulkuneuvojen käyttömandolli-
suus ei selitä ajokortin hankkimista, nuoret haluaisivat liikkua mieluummin au-
tolla kuin julkisilla kulkuneuvoilla.  Nuorten  keskuudessa autoilua ei yleisesti 
ottaen pidetä vaarallisena  tai  uhkana ympäristölle. (Häkkänen ym.  2003)  

Ruotsissa  ja  Norjassa autolla ajoon oikeuttavan ajokortin voi saada  18- 
vuotiaana, kuten Suomessakin. Viime vuosina ajokortin hankkivien  nuorten 

 määrä  on  laskenut, toisin kuin Suomessa.  1980-luvun loppupuolella noin 
puolet ruotsalaisista hankki ajokortin  18-vuotiaana, mutta vuonna  1997  enää 
neljännes.  18-24-vuotiaista nuorista  alle  80  %  omisti ajokortin vuonna  1989, 

 kun vuonna  2003  vastaava luku oli  alle  60  %.  Norjassa kehitys  on  tapahtu-
nut hieman myöhemmin. Vuonna  2000  noin  70  %  18-24-vuotiaista omisti 
ajokortin, kun  1990-luvun alussa vastaava luku oli noin  80  %.  Ajokortin 
hankkimatta jättämiseen vaikuttavia seikkoja ovat ajokortin kalleus, ajokortti- 
koulutuksen vaatima aika  ja  samalla opiskelusta menetetty aika, asenteet, 
ympäristötietoisuuden parantuminen  ja  parantuneet joukkoliikenneyhteydet 
etenkin suurissa kaupungeissa. Lisäksi yhtenä syynä voi olla opiskelijoiden 
määrän kasvu  1990-luvulla, jolloin nuoret muuttivat suurempiin kaupunkei-
hin, joissa  on  yleensä paremmat joukkoliikenteen käyttömandollisuudet. 
(Nordbakke &  Ruud 2005,  Sirkiä  2003,  Vägverket  2004, 2003)  

Nykyajan ruotsalaisten  ja  norjalaisten  nuorten  mielestä autoon  ja  autoiluun  ei 
liity vastaavia statusarvoja kuin aikuisilla. Joukkoliikenteeseen  ja  kevyeen 
liikenteeseen  sen  sijaan liitetään positiivisia mielikuvia  ja osa  nuorista valit-
see ne kulkutavoiksi autoilua mieluummin. Nämä nuoret kokevat, että  he  ei-
vät tarvitse autoa, vaikka heillä olisi taloudellisesti varaa ajokorttiin  ja  autoi

-luun. Ainakin osalle näistä nuorista ajokortittomuus  ja  joukko-  ja  kevyen liiken-
teen suosiminen  on  elämäntapa. (Nordbakke &  Ruud 2005,  Vägverket  2003) 

31.4  Ajoneuvotja -suoritteet  

Henkilöautojen  ja  mopojen,  mutta erityisesti moottoripyörien määrä  on  kas-
vanut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana, Käytettäessä vertai-
luvuotena vuotta  1995,  oli henkilöautokanta vuonna  2004  noin  23  %,  mopo - 
kanta  35  %ja  moottoripyöräkanta  120%  vuotta  1995  suurempi. (AKE  2005)  

Mopojen  viime vuosien "voittokulku" tulee selvästi esille ensirekisteröintitilas-
toista. Vuosina  1996-2002  mopoja ensirekisteröitiin  vuosittain noin  5000-
8500  kappaletta. Vuonna  2003  ensirekisteröintejä  oli lähes  13000  ja  vuonna 

 2004  lähes  18 000  kappaletta. Alkuvuoden  2005  tiedot antavat ymmärtää 
vuoden  2004  ylittäviä ensirekisteröintimääriä. Myös moottoripyörien ensire-
kisteröintimäärä oli nousussa vuodet  2003  ja  2004  (vuonna  2004  rekisteröi - 
tim  hieman  alle  8000  moottoripyörää). (AKE  2005)  Mopoautojen  myötä ajo-
neuvokanta  on  monipuolistunut. 
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Uusien  ja  teknisesti laadukkaam - 
pien  mopojen  myötä mopoista  ja  
skoottereista  on  tullut  kaikissa ikä- 
ryhmissä suosittuja kulkuvälineitä. 
läkkäiden mopoilijoiden  määrä  on  
kuitenkin vähentynyt viime vuosi- 
na oleellisesti  ja  nuoret ovat edel- 
een mopojen  merkittävin käyttäjä- 
ryhmä. 	Suhteutettuna 	15-17-  ____ 
vuotiaiden 	määrään 	mopoja 	on  MopoJw  

eniten 	Etelä-Karjalassa, 	Kymen- 
laaksossa  ja  Pohjanmaalla. Maa- 
kunnissa, 	joissa 	merkittävä 	osa  
väestöstä asuu suurissa kaupun- 
geissa, 	mopoja 	on 	suhteellisesti 
vähemmän, Mopo onkin erityisesti 
maalla asuvien  nuorten  suosima 
kulkuväline. Mopolla nuoret ajoivat 
pääasiassa  alle  5 000  kilometriä 
vuodessa. (AKE  2005,  Tilastokes- 
kus  2005a,  Tiehallinto  2005a)  

Kuva  17.  Mopojen  osuus  maakunnit-
ta/n  suhteessa  nuorten  maärään. 
(AKE  2005,  Tilastokeskus  2005a)  

Henkilöauton omistusta  ja  käyttöä Suomessa vuosien  1985-1 995  välisenä ai-
kana tutkineen tutkimuksen mukaan  nuorten  talouksissa  on  vähemmän autoja 

 ja  ne ovat vanhempia kuin keski-ikäisten talouksissa.  Alle  24-vuotiaiden  pää- 
miesten kotitalouksien osuus kotitalouksien ajamasta kokonaisliikennesuorit-
teesta  on  myös suhteellisen pieni,  vain 5  %.  (Kulmala  1999)  

Taulukko  7.  Autotiheys.  uusimman auton keski-ikä  ja  kotitalouksien osuus kaikkien 
kotitalouksien ajamasta liikennesuoritteesta talouden päämiehen mu-
kaan esitettynä vuonna  1995.  (Kulmala  1999)  

talouden  pää- 
 miehen ikä 

______________ 

uusimman auton 
keski-ikä, vuotta 

________________ 

autotiheys, 
 autoa/talous 

______________ 

osuus kokonais- 
liikennesuorit- 

teesta,_% 
alle24vuotta  11,3 0,73 5% 
25-34  vuotta  9,2 0,92 21  %  
35-44  vuotta  7,8 1,12 29%  

Kun tarkastellaan henkilöautolla ajettua vuosittaista ajosuoritetta ajoneuvon 
haltijan iän mukaan, ei merkittäviä eroja  18-40-vuotiaiden ikäryhmissä  ole, 
eli miesten omistamilla autoilla ajetaan noin  18 000  kilometriä vuodessa  ja 

 naisten omistamilla  pari  tuhatta kilometriä vähemmän. (Kulmala & Korpela 
 1998)  Nuoret omistavat harvemmin ajoneuvoja kuin keski-ikäiset  ja  ne ovat 

iäkkäämpiä, mutta  nuorten  omistamilla ajoneuvoilla ajetaan vastaavia 
kilometrimääriä kuin muiden ikäryhmien omistamilla ajoneuvoilla. 
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Asukasbarometriin  vastanneista  20-29-vuotiaista noin joka  kolmas  ilmoitti 
asuvansa autottomassa taloudessa, mutta yli  60  %  ilmoitti käytössään ole-
van säännöllisesti auton (Strandell  2005).  Vastaavasti Tiehallinnon tienkäyt-
täjätyytyväisyystutkimukseen vastanneista  1 8-24-vuotiaista autottomassa 
taloudessa ilmoitti asuvansa joka neljäs vastaaja mutta autoa ajoi säännölli-
sesti yli puolet  ja  satunnaisesti lähes joka  kolmas  vastaaja. Vastaavat osuu-
det  25-29-vuotiaiden talouksissa  olivat  14  %,  71  %  ja  20  %, (Tiehallinto 

 2005a).  Nuorilla  on  melko usein  auto  käytössään ainakin satunnaisesti, 
vaikka nuoret asuvat keskimääräistä useammin autottomassa taloudessa. 

Tarkasteltaessa Tiehallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen vastan-
neiden arviota omasta moottoriajoneuvon käytöstä huomataan, että mopoilu 

 on  nuorten  ikäryhmistä edelleen pitkälti  15-17 -vuotiaiden kulkutapa. 
 Säännöllisesti autoa ajavien osuus kasvaa  ja  satunnaisesti  auto  ajavien 

sekä kyydissä olevien osuus vähenee siirryttäessä henkilöauton ajokortti-iän 
saavuttaneista kohti  30-44-vuotiaiden ikäryhmää (Tiehallinto  2005a).  Tämä 
satunnaisesti henkilöautoa ajavien osuus selittää myös osaltaan vasta 
ajokortin saaneiden  nuorten  liikenneonnettomuuksien määrää. Tutkimuksen 
tulokset ovat kuitenkin  vain  suuntaa-antavia. 

Taulukko  8.  Vastaajien kuvaus omasta moottoriajoneuvon käytöstä. (Vastaaja  on 
 voinut valita yhden  tai  useamman vaihtoehdon kuudesta annetusta, 

minkä vuoksi sarakkeet eivät summaudu  100 %:in).  (Tiehallinto 
 2005a)  

_______________________________  15-17 18-24 25-29 30-44  
ajan säännöllisesti autoa  0  %  54  %  71  %  80  %  
ajan silloin tällöin autoa  0  %  30  %  20  %  13  %  
en  aja itse autoa, mutta olen kyydissä  80  %  13  %  7  %  5  %  
en  juurikaan/ollenkaan  käytä autoa  4  %  5  %  3  %  2  %  

Nuorten  siirtyminen satunnaisautoilijoista säännöllisiksi autoilijoiksi näkyy 
myös vuosittain ajetun henkilöautosuoritteen määrässä. Kolme viidesosaa  18-
24-vuotiaista kyselyyn vastanneista ajoi henkilöautolla  alle  10 000  kilometriä 
vuodessa. Vastaava osuus  30-44-vuotiaista oli noin kolmannes. (Tiehallinto 

 2005a)  Henkilöliikennetutkimuksen  mukaan  18-24-vuotiaat ajavat 
henkilöautolla noin joka  kolmannen  matkoistaan  ja  henkilöautolla ajettujen 

 matkojen  suorite  on  hieman  alle  puolet kokonaismatkasuoritteesta (HLT 
 2005). 

100% 
90% 
80%  

70% iii 
•  yli  30 000 L1  60% •20 001 -3000( 

50% 

30% 	

•  
010001-20000 

40%I 	 I 	___ 05001 -10000 ________  

•  1 -5 000 
20%  

Dej ytitäan  
10% 
0%!' 	I  _____  

18-24 	25-29 30-44  

ikä ryhmät  

Kuva  18.  Henkilöautolla  ajettu suorite (km/vuosi) vastaajan iän mukaan. (Tiehallin
-to 2005a)  
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Nopeusrajoituksia maanteillä pitää liian matalina noin joka seitsemäs  ja  so-
pivana neljä suomalaista viidestä.  Nuorten  ikäryhmä ei merkittävästi poikkea 
asenteiltaan keskimääräisestä. Nopeusrajoitusten alentamisen  talven  ajaksi 
hyväksyy yhdeksän kymmenestä suomalaisesta. Erityisen hyväksyttyä toi-
menpide  on  yli  64-vuotiaiden  ryhmässä  ja  vähiten hyväksyttyä  30-44-
vuotiaiden  ikäryhmässä. Nuoret eivät merkittävästi poikkea keskimääräises-
tä. (Tiehallinto  2005a).  Tampereen  seudun  ja  Kajaanin nuorista kolme nel-
jästä ei olisi valmiita laskemaan liikenneturvallisuuden lisäämiseksi maantei-
den nopeusrajoituksia  100  km/h:ssa  80 km/h.  Halukkuus  nopeusrajoitusten 
laskeminen kasvaa mitä  iä  kkäämpiin  ryhmiin siirrytään. (Kiiskilä  2000) 

15-17-vuotiaista  ja  yli  64-vuoti-
aista keskimääräistä suurempi 
osuus ilmoitti, että talvinopeusra-
joitusten noudattaminen ei harmi-
ta heitä. Koska  alle  18-vuotiaiden 

 kohdalla kyseessä  on  autoton 
 ryhmä, mandollisuuksia nopeu-

den valintaan ei ole samalla ta-
valla kuin autoilevilla ikäryhmillä. 

 15-44-vuotiaiden ikäryhmissä  au-
tomaattista nopeusrajoituksen 
valvonnan määrää piti sopivana 
noin kaksi kolmasosaa vastaajis-
ta  ja  valvontaa toivoi lisää  20-25 

 % ikäryhmästä.  Yli  45-vuotiasta 
 vain  noin puolet piti määrää sopi-

vana ja  lähes puolet toivoi valvon-
taa lisättävän. (Tiehallinto  2005a) 

ikäryhmät  

Kuva  19. Harmittaako  nopeusrajoitus-
ten noudattaminen talvella. 
(Tiehallinto  2005a)  

3.1.5  Kävelyja  pyöräily  

Nuorten  kulkutavan  valintaan vaikuttavat  mm.  etäisyydet  ja  paikkojen saavu-
tettavuus, eri kulkumuotojen joustavuus, matka-aika, mukavuus  ja  kustan-
nukset  (Vägverket  2003).  Erityisesti  15-17-vuotiaille  kävely  ja  pyöräily ovat 
merkittäviä tapoja liikkua - ikäryhmä kävelee  ja  pyöräilee matkoistaan  45  %. 

 18-29-vuotiaat tekevät enää  alle  kolmanneksen matkoistaan jaloin  tai  pyö-
rällä. (HLT  2005)  

Asukasbarometrin  mukaan  20-29-vuotiaiden  kävelyn  ja  pyöräilyn osuus 
työmatkojen kulkutapana  on  keskimääräistä suurempi. Suurin  osa nuorten 

 asiointimatkoista  tehdään kevyellä liikenteellä. (Strandell  2005)  

Kaikissa  nuorten  ikäryhmissä  tytöt kävelevät useammin kuin pojat.  15-17- 
vuotiaat pojat pyöräilevät tyttöjä useammin, mutta  18-29-vuotiaiden ikäryh

-missä naisten  ja  miesten pyöräilyn määrä  on  käytännössä katsoen sama 
(HLT  2005).  Ruotsissa  on  todettu  18-24-vuotiaista naisten pyöräilevän 
enemmän kuin miesten, mutta muissa ikäryhmissä ei ole oleellisia eroja 

 (Vägverket  2003)  Suomessa yli  18 -vuotiaiden  tyttöjen pyörämatkat näyttä-
vät olevat pikemminkin poikien vastaavia lyhyempiä (HLT  2005).  Ruotsissa 

 18-24-vuotiaiden  miesten keskimääräiset kävelymatkapituudet olivat yli 
 40  %  pitempiä  ja  pyörämatkat  yhtä pitkiä kuin miehillä keskimäärin. Vastaa-

vasti  18-24-vuotiaiden  naisten keskimääräiset kävelymatkapituudet olivat  
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noin  10  %  ja  pyörämatkat  lähes  80  %  pitempiä kuin naisilla keskimäärin 
(SIKA  2005).  

Taulukko  9.  Nuorten  pyöräily-  ja jalankulkumatkojen keskimääräisiä  ominaisuuksia. 
 (HL T 2005) 

___________________________  15-17-v. 18-24-v. 25-29-v.  
jalankulkumatkan  pituus  (km) 1,5 1,7 1,7  
jalankulkumatkan  kesto  (min) 21 21 21 
pyöräilymatkan  pituus  (km) 2,9 2,9 3,8 
pyöräilymatkan  kesto  (min) 15 13 16 

Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksessa  pyydettiin vastaajia arvioi-
maan omaa jalkaisin liikkumisensa määrä vuorokaudessa. Asteikkona oli 

 alle  1 km, 1-5 km  ja  yli  5 km.  Enemmän kuin viisi kilometriä vuorokaudessa 
kävellen liikkuvien osuus näytti olevan eri ikäryhmistä suunnilleen sama, 
hieman yli  10  %.  Alle  kilometrin kävelevien osuus oli pienin  15-17-vuotiaiden 

 ikäryhmässä, mutta tässäkin ikäryhmässä joka viides käveli  alle  kilometrin 
vuorokaudessa,  jota  voidaan pitää kansanterveydellisesti huolestuttavan 
suurena osuutena.  Alle  kilometrin kävelevien osuus lähtee tästä kasvuun  ja 

 osuus  on  suurin  (40  %)  30-44-vuotiaiden  ikäryhmässä. (Tiehallinto  2005a)  

Nuoret ovat keski-ikäisiä aktiivisempia talvipyöräilijöitä. Talvipyöräilyssä huo-
mattavasti aktiivisempia olivat taajamassa asuvat  15-17-vuotiaat kuin 
taajamien ulkopuolella asuvat samaan ikäryhmään kuuluvat nuoret. Myös 
muissa ikäryhmissä taajamassa asuvien talvipyöräilijöiden osuus oli muualla 
asuvia suurempi, mutta ero oli huomattavasti suurempi  15-17-vuotiaiden 

 ikäryhmässä. (Tiehallinto  2005a)  

Kuva  20. Talvipyöräilyn  aktiivisuus eri ikätyhmissä. (Tiehallinto  2005a) 

Kävelyssä  ja  pyöräilyssä  mukavuus  ja  terveellisyys  ovat yhtä tärkeitä kaikille 
ikäryhmille.  Sen  sijaan kulkemisen edullisuus  on  tärkeintä  18-24-vuotiailleja 

 yli  64-vuotiaille.  Kävelyn  ja  pyöräilyn ympäristöystävällisyyden  ja  pyöräilyn 
trendikkyyden arvostaminen kasvoi vanhempiin vastaajaryhmiin siirryttäes-
sä. Tämä kertonee kävelyn  ja  pyöräilyn tavallisuudesta kulkutapana  nuorten 

 ikäryhmässä. Pyöräilyä ei esimerkiksi valita ympäristösyistä, vaan siksi, että 
 valinnan  vaihtoehtoja ei aina ole olemassa. (Kiiskilä  2000)  
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Erittäin tärkeänä omaan  kulkumuodonvalintaansa  vaikuttavana tekijänä nuo-
ret pitivät muita, erityisesti iäkkäiden  ikäryhmiä  harvemmin kävelyn  ja  pyöräi-
lyn vaarallisuutta  ja pyörävarkauksia.  Vastauksiin voi vaikuttaa  se,  että nuo-
rilla ei aina ole samassa määrin mandollisuutta  kulkutavan  valintaan kuin 
muilla  ikäryhmillä.  Kuitenkin  nuorten ja  iäkkäiden  kulkutavan  valintaan vai-
kutti muita  ikäryhmiä  useammin ikävä  sää,  joka voi johtua siitä, että nämä 

 ikäryhmät kävelevätja pyöräilevät  muita  ikäryhmiä  enemmän. (Kiiskilä  2000)  

Vaikka nuoret ovat aktiivisia kevyen liikenteen käyttäjiä,  tai  ehkä juuri siksi, 
 15-29-vuotiaat olivat muita  ikäryhmiä  hieman  tyytymättömämpiä  asuinalu-

eensa kävely-ympäristöön. Pyöräilyä erittäin miellyttävänä omassa asuin- 
ympäristössään pitävien osuus oli pienin  20-29-vuotiaiden  ja  65-74-
vuotiaiden  ryhmissä. Kävelyä  ja  pyöräilyä omalla  asuinalueellaan  erittäin  tai 

 melko miellyttävänä pitäviä oli enemmän kuin yhdeksän vastaajaa kymme-
nestä, joten yleisesti asuinalueiden ympäristö ei ole syynä kevyen liikenteen 

 matkojen  tekemättä  jättämiseen.  (Strandell  2005) 

Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksella  kerätään tietoa eri ikäryhmien 
kokemuksista tiestön kuntoon  ja talvihoitoon  liittyen. Nuoret poikkeavat muis-
ta ikäryhmistä lähinnä kevyen liikenteen väylien korostamisen osalta. Kun 
vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisten  liikennepaikkojen talvihoidon  tärke-
yttä vastaajan oman liikkumisen kannalta, tuli  15-17-vuotiaille  esille merkit-
tävästi (vähintään  0,25  yksikköä) keskimääräistä tärkeämpänä asiana jalan- 
kulku-  ja  pyöräteiden liukkauden torjunta,  lumen auraus  ja  pyöräteiden tasai-
suus,  tievalaistuksen riittävyys,  linja -autopysäkkien  hoito  ja  kunnossapito se-
kä  Tiehallinnon  toiminta ympäristön huomioon ottamisessa  (Tiehallinto 

 2005a). 18-24-vuotiaiden  vastaukset olivat  jo  lähellä keskimääräistä tasoa  ja 
 24-29-vuotiaiden  vastaukset keskimääräistä tasoa  (Tiehallinto  2005a).  Sa-

mat teemat tulivat esille nuorille tärkeänä myös  nuorten teemahaastatteluis-
sa  eri puolilla Suomea.  

Talvihoidon  osalta erityisesti  15-1 7-vuotiaille,  mutta myös  I 8-24-vuotiaille 
 tärkeintä oman liikkumisen kannalta olivat liukkauden torjunta  ja  lumen au-

raus jalankulku-  ja pyöräteiltä.  Työikäisten ryhmät puolestaan arvostavat eni-
ten  pääteiden aurausta. Jalankulku-  ja  pyöräteiden  talvihoito  ei kuulunut 
kolmen tärkeimmän asian joukkoon, toisin kuin  alle  25-vuotiaiden ikäryhmil-
lä. (Tiehallinto 2005a)  

Muiden ikäryhmien tapaan nuoret olivat tyytyväisempiä  pääteiden,  muiden 
teiden  ja jalankulku- ja  pyöräteiden hoitoon talvikaudella  2004-2005.  Ikä-
ryhmien tyytyväisyydessä ei ole merkittäviä eroja, tosin  15-24-vuotiaat ovat 
hieman muita  ikäryhmiä  vähemmän tyytyväisiä  jalankulku-  ja  pyöräteiden 
hoitoon, joka vastaa  Asukasbarometrin  tuloksia  nuorten  muita  ikäryhmiä 

 hieman suuremmasta tyytymättömyydestä kävely-  ja  pyöräily-ympäristöön 
(Strandell  2005).  Kysyttäessä tyytyväisyyttä tiestön kuntoon  ja talvihoidon 
osa-alueisiin omassa  tiepiirissä,  nuorten tyytyväisyystaso  ei  jalankulku-  ja 

 pyöräteiden osalta eronnut keskimääräisestä.  (Tiehallinto  2005a)  

Joka neljäs  15-17-vuotias arvioi suolaa käytettävän liukkauden torjunnassa 
liian vähän, kun vastaava osuus muista ikäryhmistä oli noin joka kymmenes. 
Liikaa suolaa käytettiin harvemmin  15-17-vuotiaiden  ja  yli  64-vuotiaiden 

 mielestä kuin muiden ikäryhmien, erityisesti  25-29-vuotiaiden  mielestä. Vas-
tausten erot saattavat osittain  selittyä  arvioinnin kohteesta.  Autottomat  vas-
taajat arvioivat todennäköisesti muita useammin kävely-  ja  pyöräteiden  ja 
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jopa pihojen kunnossapitoa kuin teiden liukkauden torjuntaa, joka vastauk-
sista päätellen  on  osasta vastaajista riittämätöntä. (Tiehallinto  2005a) 

3.1.6  Joukkoliikenne 

Asukasbarometrissa  kysyttiin suomalaisten näkemyksiä joukkoliikenteen 
palvelutasosta  ja  joukkoliikenteen käyttömääriä.  Kyselyyn vastanneista  15-
29-vuotiaista yli  90  %  vastasi asuvansa alueella, jolla  on  joukkoliikennepal-
veluja  ja  vain  noin viisi prosenttia koki, että lähin tarvetta vastaava bussi-
pysäkki sijaitsee liian kaukana Joukkoliikennepalvelut ovat siis suhteellisen 
hyvin  nuorten  saatavilla. (Strandell  2005)  

Nuoret ovatkin merkittävä joukkoliikenteen käyttäjäryhmä sekä maaseudulla 
että kaupungeissa. Ryhmä  on  usein ns. pakkokäyttäjäryhmä, eli  se  käyttää 
joukkoliikennettä, koska muita liikkumismuotoja ei ole käytettävissä. Myös 
Ruotsissa  ja  Norjassa nuoret ovat merkittävä joukkoliikenteenkäyttäjäryhmä. 
Näissä maissa, kuten Suomessakin, joukkoliikenteen käyttöön vaikuttavat 

 mm.  joukkoliikenteen  hinta, asuinpaikka  ja  mandollisuus auton käyttöön. Mi-
tä isommassa kaupungissa nuoret asuvat  ja  mitä pienemmät mandollisuudet 
heillä  on  auton käyttöön, sitä todennäköisemmin  he  käyttävät joukkoliiken-
nettä. (Nordbakke &  Ruud 2005)  

Nuoria myös houkutellaan muita ikäryhmiä tehokkaammin joukkoliikenteen 
käyttäjiksi  mm.  asiakashinnaltaan edullisiksi räätälöidyillä joukkoliikenteen 
lippujärjestelmillä.  Erityisesti opiskelijoita ohjataan käyttämään säännöllisesti 
joukkoliikennettä. Monissa paikallisliikenteissä käytössä olevien nuorisolle 
suunnattujen alennuslippujen ikärajat  ja  muut ehdot vaihtelevat kunnittain. 

 Kunnat  maksavat nuorisolippujen  subvention,  jolloin asiakashinta voidaan 
pitää muita lipputuotteita edullisempana. 

Päätoimiset lukion  ja  ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja 
 Kelan  koulumatkatukeen  ja  tukijärjestelmä  on  rakennettu siten, että tuen 

saaminen edellyttää joukkoliikenteen käyttöä aina silloin kun opiskelumatkal
-le  soveltuva joukkoliikenneyhteys  on  olemassa. Lukuvuonna  2002/2003  kou-

lumatkatukea  maksettiin noin  51 000  opiskelijalle, joista  alle  18 -vuotiaiden 
 osuus oli  54  prosenttia,  18-24-vuotiaiden  osuus  40  prosenttia  ja  yli  24-

vuotiaiden  osuus noin viisi prosenttia.  (KELA  2003)  
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Myös useat  kunnat  tukevat lukioissa  ja  toisen asteen oppilaitoksissa opiske-
levien matkustusta. Esimerkiksi vuonna  2003 13  prosenttia Etelä-Suomen 
läänin kunnista osallistui lukion  ja  toisen asteen oppilaiden matkalippukus-
tannuksiin. Länsi-Suomen läänissä vastaava osuus oli  33  prosenttia, Itä- 
Suomessa  38  prosenttia  ja  Oulun läänissä  35  prosenttia. Useimmin matka-
lippukustannuksiin osallistuvat maaseutukunnat, jotka haluavat tukea  nuor-
ten  maalla asumista opiskeluaikana. (Lääninhallitusten tilastot  2004)  

Nuorten  lähiympäristö  ei muodostu pelkästään kotikulmista  ja  koulusta. Nuo-
ret hakeutuvat julkisille paikoille  ja  kokoontumispisteisiin  sekä sisätiloissa 
että ulkona. Julkisen liikenteen aikataulut  ja  pysäkit  voivat olla ratkaisevassa 
asemassa määrittämässä nuoren mandollisuuksia hyödyntää lähiympäristö

-ään.  (Vägverket  2003)  Sosiaalinen kanssakäyminen  on  nuoren kehittymisen 
kannalta merkittävää  ja  joukkoliikennepalveluiden  tulisikin mandollistaa liik-
kumisen myös nuoren vapaa-ajalla, ts. iltaisin  ja  viikonloppuisin. 

Nuoret ovat merkittävä joukkoliikenteen käyttäjäryhmä. YTV:n bussiliiken
-teen  busseissa tehtyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista  43  %  oli 

 15-29-vuotiaita, kun  15-29-vuotiaden  osuus alueen väestöstä  on  noin  21  %. 
(YTV  2005).  Asukasbarometrin  mukaan suomalaisista  15-1 9-vuotiaista lä-
hes  70  %  ja  20-29-vuotiaista lähes  40  %  käytti säännöllisesti joukkoliiken-
nettä. Muista ikäryhmistä säännöllisiä joukkoliikenteen käyttäjiä oli  vain  noin 

 30  prosenttia. Saman tutkimuksen mukaan  20-29-vuotiaiden  ikäryhmä käyt-
tää muita ikäryhmiä enemmän joukkoliikennettä  ja  muita ikäryhmiä vähem-
män autoa työmatkoilla. (Strandell  2005)  

Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimukseen  vastanneista  15-1 7 -vuotiaista 
noin puolet käytti linja-autoa viikoittain  tai  useammin.  18-24-vuotiaiden  ryh- 
mästä aktiivikäyttäjiin kuului joka neljäs  ja  25-29-vuotiaista  15  %. (Tiehallinto 
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2005a).  Nuorten  joukkoliikenteen käyttöaktiivisuus  näyttää olevan melko lä-
hellä ruotsalaista tasoa,  sillä  noin puolet  alle  20-vuotiaista ruotsalaisnuorista 
käyttää joukkoliikennettä päivittäin  (Vägverket  2003).  

Tarkasteltaessa linja-auton käyttöä ikäryhmittäin vastaajan asuinpaikan mu-
kaan (taajama/muu), eroaa  15-17-vuotiaiden  ikäryhmä selvästi muista  nuor-
ten ja  keski-ikäisten ikäryhmistä.  15-17 -vuotiaista taajamien ulkopuolella 
asuvista peräti  60  %  käyttää linja -auto  lähes päivittäin, mutta  vain  noin joka 
kymmenes taajamassa asuva. Pienestä otoskoosta johtuen tulokset ovat 
kuitenkin  vain  suuntaa-antavia.  1 8-44-vuotiaiden ikäryhmissä  linja-autoa 
käytetään taajamissa aktiivisemmin kuin taajamien ulkopuolella, joka viittaa 
parempaan joukkoliikenteen palvelutasoon taajamissa  ja  mm.  koulukyytivuo-
rojen sopimattomuuteen  muille ikäryhmille. (Tiehallinto  2005a)  

Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksessa  kysyttiin myös sitä, kokeeko 
vastaaja joukkoliikenteen itselleen toimivaksi kulkutavaksi. Joukkoliikenteen 
käytön päivittäisessä liikkumisessa kokee toimivaksi liikkumismuodoksi  15-
17-vuotiaat selvästi muita ikäryhmiä useammin. Toimivana joukkoliikenteen 
käyttöä pitävien osuus pienenee,  ollen  pienin  30-44-vuotiaiden  ikäryhmäs-
sä. (Tiehallinto  2005a).  Englannissa  16-29-vuotiaista nuorista noin  72  %  ko-
kee joukkoliikenteen toimivaksi kulkutavaksi kaupungissa  ja  vain  noin  50  % 

 maaseudulla.  (Harper 2005) 
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•  kyllä 	Kuva  22. Joukkoliikenteen  
käyttö  on  päivittäisessä  111k-
kumisessa  toimiva  liikku-
mismuoto. (Tiehallinto 

 2005a)  

Kysyttäessä perusteluja, miksi joukkoliikenne ei ole vastaajalle toimiva liik-
kumismuoto, saatiin eri-ikäisiltä nuorilta hieman erilaisia vastauksia. Jalkai-
sin  ja  polkupyörällä liikkumisen ilmoitti  15-17-vuotiaat, mutta myös  18-24- 
vuotiaat syyksi joukkoliikenteen käyttämättä jättämiseen muita ikäryhmiä 
useammin.  Oman  auton käytön syyksi ilmoittavien osuus kasvaa vanhempiin 
ikäryhmiin siirtyessä. Joukkoliikenteen korkea hinta tulee esille muita ryhmiä 
selvästi useammin  18-24-vuotilailla,  mutta vielä jonkin verran muita ryhmiä 
useammin  25-29-vuotiailla.  15-17 -vuotiaat eivät hintaa mainitse, joka johtu-
nee koulukuljetuksista  ja  vanhempien osallistumisesta liikkumiskuluihin. 
Joukkoliikenteen aikataulujen sopimattomuus tulee voimakkaimmin esille 
työikäisten, eli  25-64 -vuotiaiden ikäryhmillä. (Tiehallinto  2005a) 
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Taulukko  10.  Perustelut, miksi  joukkoliikenne  ei ole  vastaajalle  toimiva  kulkutapa. 
 Vastaajia vähän, joten tulokset  vain  suuntaa-anta  via.  (Tiehallinto 

 2005a)  

________________________________________  15-17-v. 18-24-v. 25-29-v.  
kulkee jalkaisin  tai  pyörällä, lyhyet matkat, ei ole  60  %  29  %  21  %  
tarvetta, asuu keskustassa _________ _________ _________ 
joukkoliikenne  kulkee harvoin/pitkät odotusajat,  13  %  24  %  25  %  
matkaan kuluu liikaa aikaa, aikataulut eivät sovi, 
bussit ovat usein myöhässä _________ _________ _________ 
käyttãä  omaa (perheen) autoa, tarvitsee autoa  13  %  12  %  20%  
työssâ,  käyttää kimppakyytiä ________ ________ ________  
ei ole joukkoliikennettä, reitit ovat huonot, pysä-  7  %  18  %  24  %  
kit  ovat kaukana, käyttö  on  hankalaa, huonot 
palvelut, asuu maaseudulla ________ ________ ________ 
joukkoliikenne  on  liian kallista  <1  %  11  %  7  %  

15-17-vuotiaiden ikäryhmästä,  jolle  henkilöauton ajaminen ei ole mandolli-
suus  ja  jotka ovat koulukyytien piirissä, suurempi  osa  muualla kuin taaja-
massa asuvista piti joukkoliikennettä toimivana kulkutapana kuin taajamassa 
asuvista. Muissa ikäryhmissä tilanne oli päinvastoin, eli taajamassa asuvat 
pitivät joukkoliikennettä itselleen toimivana kulkumuotona useammin kuin 
taajaman ulkopuolella asuvat. (Tiehallinto  2005a)  

Nuorten  tyytyväisyys oman asuinalueensa joukkoliikennepalveluihin  on  yhtä 
hyvä  tai  jopa parempi kuin muissa ikäryhmissä (Strandell  2005).  Tampereen 

 seudulla  ja  Kajaanissa tehdyn asennetutkimuksen mukaan  nuorten  kulku- 
muodon valintaan vaikuttaa muita ikäryhmiä harvemmin  se,  että joukkoliiken-
teellä ei pääse "ovelta ovelle".  Sen  sijaan joukkoliikenteen kykenemättömyys 
pysyä aikataulussa häiritsi nuoria keski-ikäisiä enemmän. (Kiiskilä  2000). Bus

-siliikenteen  epäsäännöllisyys  ja  ilta-  ja  viikonloppuliikenteen  vähyys koetaan 
ongelmaksi myös Englannissa  (Harper 2005).  

Nuoret  ja  iäkkäät  arvioivat muita ikäryhmiä selvästi useammin, että käyttäisi - 
vät  joukkoliikennettä  enemmän,  jos  liput olisivat halvempia  tai  ilmaisia. Jouk-
koliikenteen edullisuutta erittäin tärkeänä piti noin puolet  18-24-vuotiaista  ja 

 erittäin  tai  melko tärkeänä yli  80  % ikäryhmästä.  Osuudet olivat keski- 
ikäisten ryhmien vastaavia suurempia.  25-29-vuotiaiden  asenteet vastasivat 
keski-ikäisten asenteita, joka kertoo ryhmän paremmasta tulotasosta verrat-
tuna  18-24-vuotiaisiin.  (Kiiskilä  2000)  

Joukkoliikenteessä  saatavia uusia kokemuksia arvostivat  18-24-vuotiaat kes-
ki-ikäisiä enemmän, vaikka ryhmä piti joukkoliikenteellä kulkemista rentoutta-
vuutta itselleen vähemmän tärkeänä kuin keski-ikäiset, Joukkoliikenteen ym-
päristöystävällisyyttä tärkeänä pitävien osuudessa ei ollut tilastollisesti merkit-
seviä eroja eri ikäryhmien välillä, mutta halukkuus jättää henkilöauto kotiin 
ympäristösyistä kasvaa vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. (Kiiskilä  2000) 

3.1.7  Liikenneturvallisuus  

Tilastojen valossa nuoret ovat tieliikenteen suurin riskiryhmä. Lähes joka 
 kolmas  tieliikenteessä vahingoittunut  on 15-24-vuotias nuori. Tarkastelujak-

solla  2000-2004  nuoria kuoli tieliikenteessä keskimäärin  85  ja  loukkaantui 
noin  2 600  vuosittain. Tilastopiikkeinä näkyvät  15-vuotiaiden  mopo-onnetto-
muudet  ja  18-vuotiaiden  auto -onnettomuudet, (Liikenneturva  2005)  
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Kuva  23.  Tie///kenteen henkilövahin  got  tienkäyttäjäryhmittäin  ja  iän mukaan vuonna 
 2004.  (Li/kenneturva  2005)  

Nuorten  kyky havainnoida liikenneympäristöä  on  hyvä  ja  fyysiset ominaisuu-
det eivät  tee  nuorista liikenneturvallisuuden kannalta erityisryhmää.  Sen  si-
jaan nuoren henkinen kehittyminen  on  vielä kesken  ja  asenteet muokkautu

-vat  nuoruusvuosina.  Lisäksi  nuorten  kokemattomuus kuijettajina  ja  halu ko-
keilla rajoja lisää onnettomuusalttiutta. Liikennekasvatuksen  ja  -valistuksen 
suhteen nuoret ovatkin tärkeä ryhmä. Lisäksi  nuorten  omistamat autot edus-
tavat usein vanhempaa autokantaa, joiden suojaavuus onnettomuustilan-
teissa  on  heikompi kuin uudemmilla automalleilla. Tästä syystä nuoret ovat 
onnettomuustilanteissa keskimääristä heikommassa asemassa. 

Tyypillisesti liikenneonnettomuuteen joutuva nuori  on  henkilöauton kuljettaja 
 tai  matkustaja. Liikenteessä kuolleista nuorista kolme neljästä kuolee  ja  kak-

si kolmesta loukkaantuu henkilöautossa (Liikenneturva  2005).  Nuorten  kuo-
lemaan johtavissa kovavauhtisissa onnettomuuksissa ominaisia tekijöitä 
ovat mieskuijettaja, turvavyön käyttämättömyys  ja alkoholin  vaikutuksen 
alaisena ajaminen (Luukkanen  2002).  Nuorille tyypillisiä onnettomuuksia 
ovat suistumis-  ja  kohtaamisonnettomuudet (Liikenneturva  2005). 

Oman  arvionsa mukaan nuoret pyrkivät liikenteessä välttämään riskejä  ja 
 käyttämään turvallista  ja  harkitsevaa ajotyyliä.  Noin kymmenen prosenttia 

nuorista pitää itseään liikenteessä paljon riskejä ottavina  ja  13  %  nuorista 
pitää itseään hyvänä kuljettajana myös humalassa. Nuoret, jotka kokevat, 
että eivät ole hyviä kuljettajia humalassa, suhtautuvat kielteisesti myös ystä-
viensä humalassa ajamiseen. (Luukkanen  2002).  Riskihakuisia  nuoria  on 

 kuitenkin suhteellisen vähän. Riskihakuinen ajotyyli näkyy myös tilastoissa, 
 nuorten  tieliikenteessä tapahtuvista kuolemantapauksista  60  %  tapahtui vii-

konlopun aikana  ja  kuolonkolareista  yli kolmannes yöaikaan (Liikenneturva 
 2005).  

Nuorten  (18-20  vuotta) liikenneasenteissa merkittävin muutos vuosien  1978  ja 
 2001  välillä  on  tapahtunut suhtautumisessa hieman päihtyneenä  (alle  0,5 
 promillea) ajamisessa. "Ei koskaan" hieman päihtyneenä ajaneiden osuudet 

putosivat nuorilla miehillä  85  prosentista  67  prosenttiin  ja  nuorilla naisilla  94  
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prosentista  79  prosenttiin. Myös  nuorten kuijettajien liikennesääntöjen noudat
-tammen  on  vähentynyt hieman  tarkastelujaksolla. (Laapotti ym.  2002)  

Vaikka  vain  harva  nuori pitää itseään riskejä ottavana kuljettajana, silti  vain 
65 %  nuorista käyttää autossa aina  turvavyötä  ja  noin puolet  ajokortillista 

 nuorista  on  ajanut autolla niin kovaa kuin  sillä  pääsee. Suurimpina  riskeinä 
liikenneturvallisuudelle  nuoret kokevat humalassa ajamisen,  ylinopeudet  ja 

 näyttämisen tarpeen.  Turvavyön  käyttämättömyyttä  tai  kaverien  yllytystä  ei 
koeta yhtä suureksi  riskiksi.  (Luukkanen  2002)  

Tyttöjen  liikennekäyttäytyminen  on turvallisuuspainotteisempaa  kuin pojilla 
(Luukkainen  2002).  Viime vuosina  on  kuitenkin saatu viitteitä siitä, että nais-
ten ajotavat olisivat muuttuneet  miehisemmiksi  ja  enemmän riskiä  ottaviksi. 

 Vuodesta  1978  vuoteen  2001  naisten  liikennesääntöjen  noudattaminen  ja 
 turvallinen ajaminen ovat vähentyneet  ja  varmuus omasta  ajotaidosta  on  li-

sääntynyt. Kokonaisuutena naisten ajotavat ovat muuttuneet samansuuntai-
sesti kuin  mieskuijettajien,  mutta turvalliseen  ajotapaan,  sääntöjen noudatta-
miseen  ja alkoholin  vaikutuksen ajamiseen liittyvät sukupuolten väliset erot 
ovat säilyneet vähintään yhtä suurina kuin vuonna  1978. (Laapotti ym. 2002)  

Uusien  kuskien  luottamus omaan  ajotaitoon  oli vuonna  2001  suurempi kuin 
vuoden  1978  uusilla  kuijettajilla.  Osittain muutos johtuu vuoden  2001  uusien 
kuljettajien suuremmasta  ajokokemuksesta.  Kuitenkin  nuorten  kuljettajien 

 ajokokeen läpäisy  on  heikentynyt samalla  aikajaksolla.  Vuonna  2001 18-20- 
vuotiaista naisista  74  prosenttia läpäisi  ajokokeen  ensimmäisellä kerralla, 
mutta miehistä  81  prosenttia. Kuitenkin nuoret  naiskuljettajat  menestyvät lii-
kenteessä paremmin kuin  mieskuljettajat  liikenneonnettomuuksien  ja -rikko-
musten  määriä tarkasteltaessa.  (Laapotti ym.  2002)  Taito ei siis riitä liiken-
teessä,  jos  otetut riskit ovat liian suuria. 

Riskejä ottavat  kuijettajat  uskovat olevansa keskimääräistä  onnettomuusalt-
tiimpia  kuljettajia  ja  hyväksyvänsä  sen,  mutta tiedolla ei ole vaikutusta hei-
dän  liikennekäyttäytymiseensä.  Riskejä ottavat nuoret valitsevat autonsa lä-
hinnä ulkonäön perusteella  ja  riskejä  väIttävät  turvallisuuden perusteella. 
(Luukkanen  2002).  Kajaanissa  ja Tampereen  seudulla  ikäryhmät  eivät selitä 
yksilöiden välisiä eroja siinä, onko  turvallisuusominaisuudet  merkittävä auton 

 hankintaperuste.  Sukupuoli  sen  sijaan selittää, eli naisille  turvallisuusominai-
suuksilla  on  enemmän merkitystä. (Kiiskilä  2000)  

Mitä enemmän nuori välttää riskejä liikenteessä, sitä suuremmaksi  riskiksi 
 hän  kokee liikenneturvallisuutta uhkaavat tekijät. Vastaavasti riskejä  ottavilla 

 on  taipumus vähätellä  uhkatekijöiden  vaikutusta  liikenneturvallisuuteen.  Ty-
töt kokevat liikenteen  riskitekijät vaarallisempana  kuin pojat. Keinoiksi oman 

 liikenneturvallisuutensa  parantamiseksi nuoret esittävät  riskinoton  vähentä-
mistä, omien ajattelu-  ja  toimintatapojen muokkaamista  ja liikenneympäristön 

 turvallisuuden parantamista.  10 %  vastaajista  -  joista merkittävä  osa  oli ris-
kejä ottavia kuljettajia  -  ei kuitenkaan tiennyt  tai  ei osannut nimetä ainutta-
kaan tapaa parantaa omaa  liikenneturvallisuuttaan.  (Luukkanen  2002)  

Tampereen  seudun  ja  Kajaanin nuoret uskoivat  liikenneturvallisuuskampan
-joiden liikenneturvallisuutta  edistävään  vaikutukseen iäkkäitä harvemmin 

(Kiiskilä  2000).  Luukkasen  (2002)  mukaan nuoret kuitenkin pitävät kiinnosta - 
vana ja  vaikuttavana  liikennekasvatuksena  liikenneonnettomuudessa louk-
kaantuneiden  nuorten  kertomuksia  ja autokoulussa  saatavaa tietoa. Vähiten 
nuoria kiinnostaa opettajilta saatava tieto. Kokemuksen kautta liikenteessä  
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oppimista pidettiin myös hyvänä liikennekasvatuksena. Nuoret arvioivat 
omaan käyttäytymiseen vähemmän vaikuttaviksi keinoiksi liikennevalvonnan 
tiukentaminen  ja  kovemmat rangaistukset nykyisessä muodossa, sekä ajo-
kortin saanti-iän nostamisen. Vaikuttavuuden lisäksi nuoret ovat saattaneet 
arvioida tiedostamattaan myös rangaistusten miellyttävyyttä. 

Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksessa ajokortillisia  vastaajia pyydet-
tiin arvioimaan autolla liikkumisen turvallisuutta oman tiepiirin alueella erik-
seen pääteillä, muilla teillä  ja  taajamissa. Päätiet koettiin turvallisemmaksi 
kuin taajamat, jotka koetaan turvallisemmaksi kuin muut tiet. lkäryhmien vä-
lillä ei ollut merkitseviä eroja erityyppisten teiden turvalliseksi kokemisessa. 
(Tiehallinto  2005a)  

Nuoret käyttävät paljon kevyttä liikennettä. Tästä syystä nuorilla  on  keski- 
määristä suurempi vaara olla onnettomuudessa heikomman osapuolen 
asemassa. Tilastojen valossa nuoret pärjäävät kuitenkin suhteellisen hyvin. 
Nuorista tieliikenteessä menehtyjistä jalankulkijoita  on 6  %  ja  pyöräilijöitä 

 3  %. Mopoilijoita  oli  4  %. (Liikenneturva  2005)  

Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksessa  kysyttiin jalankulkijana  tai 
 pyöräilijänä  kulkemisen turvalliseksi kokemista yleisillä teillä  ja  niiden varsil-

la. Nuoret eivät poikenneet merkittävästi muista ikäryhmistä jalankulku-  ja 
 pyöräteillä  liikkumisen kokemisessa, mutta taajamateiden  ja  muualla teiden 

reunoilla erityisesti  15-17-vuotiaat, mutta vielä jossain määrin  18-29- 
vuotiaat kokivat liikkumisen turvallisemmaksi kuin muut ikäryhmät. Joko nuo-
rilla  on  enemmän kokemusta liikkumisesta teiden varsilla (esim. vaihtoehtoi-
sia kulkutapoja ei ole tarjolla)  ja  tunnettu koetaan vähemmän turvattomaksi 
kuin tuntematon  tai  sitten  riskin kokemus  muuttuu voimakkaammaksi iän 
myötä. (Tiehallinto  2005a) 

3.2  Nuorena eri puolilla Suomea: liikkumistarpeetja -toiveet 

- Liikkumismandollisuuksien,  liikkumisen edullisuuden  ja  turvallisuuden 
lisäksi nuorille tärkeää  on  liikenteessä viihtyminen. 

-  Kevyt liikenne kaikessa moninaisuudessaan  ja joukkoliikenne  ovat nuo-
rille tärkeitä kulkutapoja.  Nuorten tarpeissa  korostuu kevyen liikenteen 
väylien kunnossa pito  ja joukkollikenteen  sosiaalinen turvallisuus. 

-  Piittaamattomuus liikenteessä huolettaa nuoria. Erityisesti ratt/uoppo
-us,  ylinopeudet  ja suojateiden  h  uomiotta  jättäminen huolestuttaa. 

-  Ennen ajokortti-ikää  nuorten  elämä  on  paikallista.  Sen  jälkeen liikku-
vuus "räjähtää"johtaen siihen, että nuorella  on  useita tärkeitä liikkumis-
paikkakuntia.  

3.2.1  Haastattelumenetelmä  ja  -paikat 

Tilastoista  ja  tutkimuksista kerättyä näkemystä  nuorten  elämäntavoista, liik-
kumisesta  ja  liikenteeseen liittyvistä tarpeista täydennettiin  nuorten  teema-
haastatteluilla. Teemahaastatteluihin osallistui  40  nuorta, joita haastateltiin 
yksittäin  ja  ryhmissä  nuorten  tapaamispaikoissa.  60  %  tutkituista oli poikia  ja 

 40  %  tyttöjä. Otoksen suuruus ei mandollista päätelmien tekemistä luotetta-
vasti tyttöjen  ja  poikien liikennetarpeiden eroista. Haastattelujen perusteella 
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tuntumaksi  kuitenkin jäi, että tyttöjen osallistumishalukkuus  on  poikia suu- 
rem pi.  

Teemahaastattelu  oli keskustelua tutkijan antaman aiheen,  nuorten  liikkumi-
sen, pohjalta. Keskustelu oli vapaamuotoista, mutta tutkija ohjasi sitä suun-
taan, jolla avoimiin kysymyksiin saatiin vastaukset.  Nuorten  lisäksi haastatel

-tim  nuorisoammattilaisia.  Koska ammattilaisten näkemykset eivät oleellisesti 
eronneet  nuorten  näkemyksistä, niitä ei raportoitu erikseen. 

Teemahaastattelussa,  jota  ken-
tällä voi kutsua myös  etnografi - 
seksi haastatteluksi, tutkijan 
ennakkokäsitysten osuus  jää 

 pieneksi,  sillä  haastateltava oh-
jaa puhettaan yhä uusien aja-
tusten suuntaan. Haastateltava 
kuvaa asioita omin sanoin, 
omalla tavallaan, jolloin haas-
tatteluista tulee 'puhujan näköi-
siä'. Tutkimustavan haaste on-
kin monien hyvin erilaisten 
haastattelujen analyysi. Teema- 
haastattelussa tutkijalla  on 

 mandollisuus saada syventäviä 
selityksiä vastauksiin. (Hirsjärvi 
& Hurme  1980,  Vaaranen 

 2002a)  

Nuoria haastateltiin pääkau-
punkiseudulla, Kangasalla, Mik-
kelissä, Joensuussa, Kajaanis-
sa  ja  Kittilässä. Alueet valittiin 
edustamaan eri läänejä  ja  eri-
kokoisia kuntia, vaikka alueel-
lista edustavuutta  ja  tulosten 
laajennettavuutta ei tavoiteltu. 
Lähinnä tavoitteena oli löytää 
laaja kirjo erilaisia  nuorten  tar-
peita eri puolilla Suomea.  

3.2.2  Pääkaupunkiseutu 

Nuorten  liikkujien  pääkaupunkiseudulla Helsingin keskustan imu kuuluu 
 nuorten  puheissa. Kun espoolaisilta, vantaalaisilta  ja  Kauniaisissa asuvilta 

nuorilta kysyy, missä  he  haluaisivat asua isona.  he  vastaavat "pääkaupunki-
seudulla".  Se  tarkoittaa heille Helsinkiä. Bussien  ja  junien odottelua  ja  pikku-
kaupunkitunnelmaa näissä Helsingin ympäristökaupungeissa kieltämättä  on. 

 Vaikka esimerkiksi Kauniaisissa nuorille  on  olemassa elokuvateatteri  ja 
 skeittimandollisuudet,  ne eivät ole  "coot'.  Vantaalla  ja  Espoossa  on  nuoriso- 

talot, mutta ne eivät kelpaa useille nuorille.  Nuorten  vapaa-ajan tiloja ei ole 
suunniteltu taivasalle lainkaan: siksi  lasten  leikkipaikat  ja  puistot ovat nuor- 
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ten  hengailupaikkoja  iltaisin  ja  öisin. Siellä  on  penkkejä,  keinuja  ja  joskus 
myös  skeittaaville  tai rullaluisteleville  nuorille tasaista  asfaittia. Mopoilu  ja 
skoottereilla  ajelu tapahtuu jalkakäytävillä yhtä paljon kuin  autotiellä.  

Helsingissä nuorilla  on  yltäkylläiset  mandollisuudet päästä  joukkoliikenteellä 
 joka suuntaan  ja  kauaskin  tiiviillä vuorovälillä.  Mandollisuudet päästä liikku-

maan julkisilla liikennevälineillä ovat muuhun maahan verrattuna erinomaiset. 
Silti nuoret valittelevat aikatauluista.  "Kun  mä  menen Puistolasta Ma/mule ja 
Ma/mi/ta Itäkeskukseen  niin aina menee  45  minuuttia. Täällön ihan niinku joku 
sääntö  et  menee  45  minuuttia kun lähet jostain  ja menet  jonnekin. Ihan sama 
lähdenkö  mä  Kalliosta  tai  kotoa Puistolasta niin matkustamiseen menee aina 
aikaa.  Mä en  tykkää pistää aikaani matkustamiseen. Mu//a  on  niin paljon te-
kemistä, kaikenlaisia asioita, töitä  ja  opiskelua, kavereita pitäis nähdä  ja  poi-
kaystävä  on  Turussa opiskelemassa.  En mä haluais et  kaikki aika menee 
matkustamiseen.  Ja  mä  asun  radan  varressa ihan tarkoituksella' Että voi niitä 

 mun  kavereita jotka asuu Länsi-Helsingissä..... sanoo eräs nuori  opiskelijanai-
nen.  Nuorten  tekisi mieli päästä paikasta toiseen vielä nopeammin. 

Helsingin  ympäristökaupungeissa  on  alueita, jotka ovat  bussin tavoittamat
-tornissa nuorille sopiviin aikoihin.  Maaseutumaisuus  on  yllättävän lähellä 

Helsinkiä. Espoon nuoret käyvät Helsingissä pelaarnassa katukorista  "Hiet-
sussa, mut kenttä  on  aina varattu". Vantaan  ja  Kauniaisten nuoret kaipaavat 
Helsinkiin missä edes jotakin tapahtuu. Kauniaisista liikutaan junalla Helsin-
kiin keskustaan, niin myös Vantaalta. Espoolaiset nuoret tuntuvat löytäneen 
espoolaisia tapoja harrastaa, viettää aikaa, liikkua muiden  nuorten  kanssa. 
Esimerkiksi"  Leppis (Espoon Leppävaara)  on  sairas  mesta"  eli  kiva  paikka 
jossa tapahtuu paljon.  Junayhteydet  tuovat säpinää  ostoskeskusten  laitamille. 

Liikenteessä monet ovat huolestuneita  turvallisuudestaan. 'Suojatiet  on  sur-
manloukkuja',  sanotaan.  Monet  nuorista pelkäävät, että teillä  kaahataan, 
suojateitä  ei  kunnioiteta  ja  liikennevaloihin luottaminen ei ole viisasta.  -  "Pari 

 kertaa oon joutunu hyppäämään puskaan kun autot ei tajuu että  mä meen 
 siinä. Pitäis saada rattjuopot kuriin" huolehtii  15-vuotias poika. Sama poika- 

joukko peräänkuuluttaa esteettisiä arvoja:  "Me  ei haluta mitään harmaita  sil-
lanalustoja".  Nämä nuoret haluaisivat  harmaille pinnoille tilamaalauksia  ja  he 

 korostavat värien merkitystä. 

Useimmat nuoret ovat tyytymättömiä  joukkoliikenteen  hintoihin. "Miksi  bus-
simatka  Vantaalta keskustaan vaateostoksille maksaa  3,40  euroa?"  Haasta-
tellut nuoret valittavat sitä, että  he  eivät voi lähteä ympäristökaupungeista 
Helsinkiin  "vain  huvikseen" kalliiden bussilippujen takia. Siksi nuoret  pyöräi-
levät  niin paljon kuin mandollista, kesät, talvet, niin kauan kuin tarkenee. 
Talvisin pakkasilla kuljetaan  bussilla,  mutta hyvin hoidetut  pyörätiet houkut-
telisivat fillaroirnaan  talvellakin.  Koulumatkatkin  olisi  kiva  tehdä pyörällä, 
omalla mopolla  tai skootterilla.  Liikenteen seassa ei kuitenkaan uskalla ajaa, 
eikä  mopoille  ole kaupungissa omia reittejä. "Täällä  on  turvatonta" kuvailee  
15-vuotias poika. "Pitäis rangaista enemmän niitä jotka ajaa kännissä  ja  ajaa 
ylinopeuksia." Pääkaupunkiseudun nuoriso  on  tottunut olemaan varuillaan 
liikenteessä  jalankulkijoina  ja  pyöräilijöinä,  turhia riskejä ei hevin oteta. vaik-
ka nuoret sanovatkin  etta" vaisto  sanoo jäätkö  alle  vai  et.".  

Ryhmissä ollessaan nuoret ovat kaikkein  huolimattomimpia  liikkuessaan ka- 
tujen yli. Pyöräily jalkakäytävillä  on silmämääräisesti  arvioiden lisääntynyt 
paljon viime vuosina, Vanhemmat sanovat lapsilleen: "minä maksan sakot, 
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mutta  pyöräilejalkakäytävä/lä  koska  se on  turvallisempaa"  -ja  he  pyöräilevät  
itsekin jalkakäytäviä pitkin töihin. 

Haastatellut ammattiin opiskelevat nuoret ovat erittäin liikkuvaista joukkoa. 
Liikkumispaikkakuntiin kuuluvat yhtä tärkeinä oma asuinpaikkakunta, van-
hempien asuinpaikkakunta  tai  isän  ja  äidin asuinpaikkakunnat erikseen,  poi

-kakaverin  asuin-, työ-  ja  kotipaikkakunnat, poikakaverin  vanhempien asuin-
paikkakunnat, mökkipaikkakunnat jne. Nämä nuoret matkustavat paljon ju-
nalla.  He  ovat lähes joka viikonloppu liikkeessä  ja  viikollakin  saattaa olla 
vaikka  "keskiviikkobileef'  joihin ei taksilla ajella. Vanhempien kotona käy-
dään syömässä  ja  tapaamassa vanhoja kavereita. Muu matkailu  on  seurus-
telu-, kaveri-, bailaus-, harrastus-  ja  muuta sosiaalista matkustamista. 

Hinnat, eivät aikataulut, rajoittavat haastateltujen  nuorten  liikkumisen vapaut-
ta.  Nuorten  liikkumismandollisuudet  yleensä eivät herätä nuorissa erityisiä 
valituksia  tai  kehuja vaan tiiviin toteamuksen "pääasia että liikenne  on  nuoril-
le  safe."  

-  Pääkaupunkiseudun nuoret korostavat liikkumiseen käytetyn ajan 
merkitystä. Merkitys  on  kaksijakoinen: kavereiden kanssa liikenteessä 
ollaan valmiita käyttämään aikaa viihtymisen tarkoituksessa, mutta 
matkustettaessa jonnekin liikkumisen tulisi olla nopeampaa. 

-  Nuoret toivovat: 
- liikkumiseltaan  turvallisuutta  ja  edullisuutta. 
-  lisää hyviä, leveitä  ja  turvallisia kevyen liikenteen väyliä. 
-  turvallisia mopo-  ja  skootterireittejä koulumatkoja  varten. 
-  lisää poliisivalvontaa koulureiteille suojateiden lähelle.  

3.2.3  Kangasala 

Kangasala  on 26 000  asukkaan paikkakunta  Tampereen  kyljessä. Kangasalla 
 on  nuorten  mukaan hyvä asua. Nämä nuoret ajavat polkupyörällä kouluun  ja 

 kävelevät silloin kun ei voi  pyöräillä. Kavereilla  ja  harrastuksissa käydään jal-
kaisin  ja  pyörällä. Vanhemmat vievät  ja  tuovat lapsiaan  ja  nuoriaan  paljon. 
Traktorikortin saaneet pojat tulevat suositulle nuorisotalolle traktoreilla. Kun 
esimerkkinuorten koulumatkat ovat  4-5  kilometriä, muine ajeluineen polkupyö-
räiltyjä kilometrejä kertyy noin  20  kilometriä päivässä. Harrastusmatkat jalka-
palloilemaan, sulkapalloilemaan  ja  partioon ovat aina sujuneet polkupyörällä. 
Pyöräteiden puute saa nuorilta palautetta. Pyöräteitä tarvitaan kipeästi, sa-
moin rullaluistelureittejä  ja  taitopyöräily-  sekä skeittausalueita.  "Me  rakenne-
taan itse  romusta skeittihyppyreitä  ja  sitten ne viedään taas heti pois. Ne häi-
ritsee jotain mummoja." 

Kesällä Kangasalla harrastetaan uintia  ja  rantaelämää.  Rannalle viedään 
shakkilautoja, fantasiakortteja  ja  lentopalloja.  Talvella nuoret pelaavat nuori-
sotalolla pingistä  ja  tapaavat samalla toisiaan. Lähellä sijaitseva  Tampere  ei 
kuitenkaan kiinnosta ajanviettopaikkana. Nämä lähinnä  alle  18 -vuotiaat nuo-
ret haluavat kehittää omaa asuinaluettaan  ja  virkistysmandollisuuksiaan 

 Kangasalla, keskustassa, paikoissa joista pääsee pyörällä  tai  mopolla hel-
posti kotiin syömään  ja  takaisin kavereiden pariin. Nuoret huokailevat kahvi-
lan perään. Nyt kahvilla käynti Tampereella maksaa bussimatkoineen noin 
kandeksan euroa. 
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Kangasalla 'kaikki nuoret tuntevat toisensa', mutta uuden  kaverisosiaalisuu -

den  trendin  mukaan  he  haluavatkin  tuntea toisensa. Ei voi puhua pienen 
paikkakunnan  andistavuudesta.  Tutustuminen tapahtuu  600  hengen  chatti

-palstalla, jossa kolmen yläasteen, lukion  ja  ammattikoulun nuoret keskuste-
levat keskenään. Alueen nuoret tutustuvat lisäksi kesän  rippikoululeirillä  ja 

 tulevat siellä  kavereiksi  keskenään. 

Kangasala ei ole välttynyt  traumatisoivalta  nuorten  liikenneonnettomuudelta. 
Pidetty  16-vuotias nuorukainen kuoli liikenneonnettomuudessa. Muita nuoria 
halvaantui kaulasta  ja  vyötäröstä  alaspäin.  Auto-onnettomuus tapahtui viikko 
koulun loppumisen jälkeen. Lyhyen ajan sisällä tapahtui  kolareiden  ja  ulosajo -
jen suma kohtalokkain seurauksin. "Ei sitä millään uskois. Täälläkin [uima-
rannalla] sitä vaan katsoo että ei sitäkään oo näkynyt vähään aikaan," nuoret 
sanovat. Onnettomuuden jälkeen vanhemmat  ja  isovanhemmat kontrolloivat 

 nuoriaan puheluin  ja  säännöin. Onnettomuuden jälkeen  juhannuksiakin  on  vie-
tetty vanhempien kanssa vaikka ikää  on 15  vuotta  ja  menohalut  ovat kovat.  

Juoppokuskiperinteen kaaduttua  epäluotettavana järjestelmänä uusi"  lap
-senvahti"  -järjestelmä tekee tuloaan.  "Lapsenvahti'  on 18  vuotta täyttänyt 

kuljettaja  tai  matkustaja, joka lähtee nuorempien mukaan vanhempien  val
-tuuttamana luotettuna  henkilönä katsomaan perään  ja  valvomaan.  He  katso-

vat, että porukka pysyy  juodessaankin  kasassa eikä  hulluttele  mitä tahansa. 
 Lapsenvandin  tehtävät kiertävät,  ja  uudet tulokkaat suorastaan odottavat 

rooliin astumista: "Kun täyttää  18  niin pääsee lapsenvandiks..... kertoo  15- 
vuotias tyttö. Ajokortti  on  haluttu. "Niillä joilla  auto,  saattaa olla elämä," sano-
vat katkerasti lukiota käyvät kaverukset. 

Alkoholi kuuluu  nuorten  vapaa-aikaan.  15-vuotiaat tytöt kertovat että alkoholi 
poistaa  ujoutta.  kun kuitenkin poikia halutaan tavata  ja  pyytää ulos.  Pojatkin 

 tarvitsevat alkoholia juuri  ujouteensa. Ryyppyreissuilla  käydään autolla,  mo
-poilla, polkupyörillä  ja  jalan. Muutenkin nuoret viihtyvät ulkona.  "Me  ollaan 

aina ulkona  nuorten  kanssa, Istutaan leikkipuistossa ilta päivästä lähtien sil-
loin kun siellä ei ole enää lapsia.  Ja  iltaisin  ja  öisin."  

Nuorten  päähuolenaiheet  ovat huonosti  päällystetyissä teissä  ja  rattijuopois
-sa. Kallis  hinta  on  este julkisten  liikennevälineiden  käytölle. Nuoret haluaisi-

vat, että teitä  ja  kulkuvälineitä  suunniteltaisiin sopiviksi nuorille. Nuori haluaa 
liikkua päivän mittaan monin eri tavoin, mutta erityisesti  lyhyehköt  koulu-  ja 

 työmatkat  haluttaisiin tehdä myös  rullaluistimilla, skeittilaudalla  tai  skootterilla 
 ja  mopolla, omalla turvallisella  reitillään  ja  erillään raskaasta liikenteestä. Ai-

kuisten rattijuoppous huolestuttaa nuoria.  

Alle  ajokortti-ikäiset nuoret toivovat omien asuinalueiden  liikkumismah-
dollisuuksien  kehittämistä. 
Nuoret toivovat 

mandollisuutta 	oleskella 	ulkona  ja 	liikkua 	spontaanisti 	eri  
liikkumisvälineillä keskustoissa  ja  koulujen läheisyydessä. 

 skeittailupaikkoja,  pyöräteitä,  katukorispaikkoja  ja  rullaluistelureittejä 
 yhdistettyinä samaan  liikkumisalueeseen.  

että päättävät aikuiset  seuraisivat  ajan henkeä  ja  tuottaisivat  nuorille 
mandollisuuden  ajanmukaisilla liikkumisvälineillä  liikkumiseen. 

Nuoret ovat nuoria nyt  -  nuoret kaipaavat nopeampaa reagointia heidän 
tarpeisiinsa.  Jos  uimahalli  tulee Kangasalle vuosien päästä, silloin siitä 
nauttivat aivan toiset nuoret.  
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3.2.4  Mikkeli 

Mikkelistä pääsee hyvin eri puolille maata  kaukoliikenteen  busseilla  ja  junal-
la, mutta  nuorten  mielestä lähiliikenne  "sucks".  Bussilippu lähikuntaan  saat-
taa maksaa  3,70 euroa.  Nuoret käyttävät polkupyörää lähes kaikkeen liik-
kumiseen niin kauan kuin  se  pakkasten kannalta  on  mandollista. Talvellakin 
nuoret  pyöräilisivät,  jos  vain  tiet olisi  aurattu.  Nämä nuoret tarvitsisivat keli- 
tietoa pyöräteiden  auraustilanteesta  ja  kunnosta. 

Ajokortin saatuaan monet nuoret siirtyvät  torikahviloista  torin  kortteliralliin. 
 Ensin  ajetaan  parkkiin  eli  "jumitetaan"  ja  jutellaan. Sitten ajetaan kierros ta-

varatalon  kulman  ohi  (nuorten kokoontumispaikka),  käydään ajamassa huol-
toaseman kautta  (matkan  varrella  on  eräs  hurjastelusuora)  ja  palataan tori

-parkkiin,  jossa voi ajaa muutaman kierroksen  ennekuin  heittää auton  parkki
-ruutuun  jumittamaan.  Näillä kierroksilla  on  sosiaalinen merkitys. Nuori ilmoit-

taa  ympäristölleen  olevansa liikkeellä. Hänestä kiinnostuneet nuoret  tai  hä-
nelle tutut nuoret voivat  tervehdyksillään  toivottaa tämän tervetulleeksi  ja  il-
maista  jutteluhalukkuutensa  tai aggressionsa. Corollat, Ladat, perheautot  ja 
Bemarit  kertovat sekalaisesta joukosta paikallisia, nuoria, aikuisia  ja kesätu-
risteja,  jotka kaikki ovat ottaneet korttelin  kiertelyn  omakseen. "Melkein kaikki 

 alle  30-vuotiaat miehet ajaa täällä korttelirallia, "  nuoret naiset kertovat. Nuo-
ret miehet  kaahailevat  alueella, mutta Mikkelissä tapaamani nuoret miehet 
ovat ottaneet rattiin  nukahtamisesta, äkkiliukkaista,  mustasta jäästä, 

 ojaanajosta  ja  peräänajoista opikseen. Nyt ajetaan varovasti, mutta miellyt-
tävästi,  vain  huviajelua.  "Ekat puol  vuotta  kortin  saamisen jälkeen oli vaikeet,  
"19-vuotias  Ladamies  kertoo. "Luuli osaavansa ajaa autoa." 

Teiden viivästynyt hoito keväisin vaikeuttaa  pyöräilevien  työ-  ja koulumatka-
laisten  elämää. "Keväisin teillä  on  kauheasti hiekoitushiekkaa. Kun kukaan ei 
siivoa sitä pois niin  se  käy yskittämään....ja  asfaltti  on  täynnä railoja  ja  rei-
kiä." Erityisesti opiskelijoiden käyttämä pyörätie opiskelija-asuntolalta kau-
pungille  on  koko matkan  huono.  "Katukivetystä  ei ole  madallettu pyörätien 

 kohdalla."  Talvisinkin nuoret pyöräilisivät  kouluun, mutta  lumenpoisto  ei toi-
mi. "Talvella  aura-auto  tukkii  lumella pihat  ja parkkipaikat. Urpulassa  lumi 
jätetään jalkakäytävälle.  Ja autotiellä  on  vaarallista kävellä kouluun. Autot 
vetää ihan vierestä ohi. Mutta muuten  sä  kävelet jalkakäytävällä lumessa. 
Lahkeetja kengät  on  ihan märät  koko  päivän. Kadut  on  muutenkin ihan ka-
peita.  Lunta  pistetään ihan mihin vaan. Pyörätielle, kävelytielle.. .sitten ke-
väällä  on  hirveesti loskaa  joka paikassa. Ei viitti kävellä loskassa kaverille 

 siks  että kun  sä  otat kengät pois niin sukat  on  ihan harmaat." 

Mikkelissä, työttömyyden vaivaamalla alueella, niukka talous tulee vastaan. 
"Täällä saa töitä vaan suhteilla," sanovat nuoret  mikkeliläistytöt. Maksutto

-mat jalankulku  ja polkupyöräily  ovat heille luontevia  liikkumistapoja.  Näitä 
nuoria ajatellen  pyöräilytiet  ja kävelytiet  tulisi saattaa erinomaiseen kuntoon 
vuoden ympäri.  
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- Mikkeliläisnuoret  toivovat, että heidän pyörällä  ja  jalan liikkumisensa 
kesäisin  ja  talvisin otettaisiin vakavasti.  He  toivovat, että  lumen  ka-
saaminen koululaisten  ja  työmatkalaisten  kävely-  ja  pyöräilyreiteille  lo-
petettaisiin. 

-  Pyöräteiden railot umpeen. 
- Hiekanpoisto pyöräteiltä  hyvissä ajoin keväisin. 
-  Monet  mikkeliläiset nuoret ovat kiinnostuneita osallistumaan tiestön  ja  

liikenneturvallisuuden suunnitteluun.  He  toivovat perehdyttämistä sii- 
hen, miten  liikennejärjestelmään  vaikuttaminen  on  mandollista. 

-  Haastatellut nuoret haluaisivat tehdä suunnittelu-  ja  tutustumisvierailu - 
ja  Tiehallinnon toimipisteisiin  koululuokan kanssa.  

3.2.5  Joensuu 

Joensuun katukuva muistuttaa  opiskelijakaupunkia  ja  pyöräilykaupunkia.  Jo-
ensuun nuorisosta yksi viidennes  on  opiskelijoita. Kaupunki sai taannoin 
mustan maineen  nuorten  skiniryhmien  vuoksi, mutta nyt nuoret vakuuttavat, 
että sellainen  on  mennyttä elämää. Katukuvassa ei yhden iltapäivän  ja  illan 
aikana tosiaan näy ainoatakaan "skiniksi" pukeutunutta. 

Pääkadulla täysiä pyörätelineitä  on  muutaman metrin välein. Nuoret viihtyvät 
alueella  ja  Itä-Suomessa ylipäätään, vaikka  "Sortavalaankin pääsis helpommin 
kuin vanhempien luo naapurikuntaan". Itäturismi tuo alueelle venäläisiä ostoksil-
le.  "Monet  suomalaiset käyvät rajan takana ostoksilla  ja  kaupunkimatkoilla". 

Opiskelijanuoret pyöräilevät  Joensuussa kouluun, harrastuksiin, kavereille  ja  
kaupungille kesät, talvet.  "-28  astetta  on  kylmin  missä  on  pyöräilty",  kertoo 
nuori tyttö. "Mut pakkasella ei voi käyttää kypärää. Pipo ei mandu  alle",  nuo-
ret selvittävät. "Joensuussa opiskelijoiden  ja työssäkävijöiden pyörätiet  aura

-taan  talvella ensimmäisenä.  Musta  tuntuu että keskustan kadut aurataan 
viimeisenä." Tyttöjä huolestuttaa polkupyöräily ajotiellä,  sillä nuorten  miesten 
hurjastelu ei ole mitenkään aisoissa.  "Amikset meinaa ajjaa päälle". Niin 
kuin monilla muillakin paikkakunnilla, täällä  nuorten  miesten autoinnostus  on  
pantu merkille.  "Yks  poika ajjoi kaupan ikkunasta sissään.  Auto  meni rikki  ja 

 talokin meni rikki," kuvailee  15-vuotias joensuulaistyttö. Rattijuoppous  on  huo-
lenaihe samoin kuin ylinopeudetja piittaamattomuus liikenteessä.  Jo  mopopo

-jat päristelevät  ympäriinsä piittaamattomina.  "Niin nuoresta  se  lähtee." 

Alueen nuoret ovat huolissaan itäliikenteestä  ja rajanylityspaikkojen rekkalii-
kenteestä.  "Varsinkin rekka/ilkenne tuntuu  vaara/useita  koululaisille,  jos  niit-
ten täytyy kävellä tienvarressa." Kuutostie saa kiitosta valvontakameroista  ja 

 hyvästä tienhoidosta. 

Suomen  poikittaisliikenteen  puuttuminen harmittaa Joensuun nuoria naisia. 
 Jos  opiskelu,  asevelvollisuuden  suorittaminen  tai  poika/tyttökaveri  aiheuttavat 

matkatarpeita Länsi-Suomeen, matkustaminen  on  hankalaa junan vaihtoineen 
 ja  kiertelyineen. Lappikin  on  vaikeasti saavutettavissa Joensuusta käsin.  "Me 

 ollaan paljon vaihto-oppilaiden kanssa tekemisissä",  opiskelijanainen kertoo. 
"Niille  on  vaikeeta  selittää, että kun ne haivais käydä Lapissa,  et se on  hanka-
laa  ja  vie  todella paljon aikaa.  Et  jos  ne käy Rovaniemellä niin ne  on  nähneet 
vasta yhden kaupungin. Lapissa ei julk/sula pärjää. Pitäis olla minibussi  tai 

 oma  auto.  Lappiin verrattuna Itä-Suomessa pääsee aika hyvin liikkumaan." 
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-  Opiskeleville nuorille ovat tärkeitä vanhempien, lähisuvun, kavereiden 
 ja  seurustelukumppanin  opiskelu-, työ-  ja  lomapaikkakunnat.  Kaikilla 

paikkakunnilla  he  haluaisivat päästä liikkumaan helposti  ja  edullisesti 
sekä julkisilla kulkuneuvoilla että kevyen liikenteen väylillä. 

-  Ahkerasti liikkuvat nuoret opiskelijat toivoisivat edullisia kausilippuja, 
jotka kattaisivat  koko  maan. 

-  Joensuulaiset nuoret arvostavat junaa opiskelupaikkana  ja  rauhallise-
na matkustusvälineenä. Bussilippujen hintoja pitäisi laskea. 

-  Nuoret toivovat asevelvollisten huomioimista julkisissa liikenneväli-
neissä. Asevelvolliset eivät saa paikkalippuja, mikä merkitsee raskasta 
matkantekoa. 

-  Haastatellut nuoret toivat esille  nuorten  pyörä-  ja  mopojuoppouden. 
 Niiden nähdään johtavan rattijuoppouteen.  

3.2.6  Kajaani 

Kajaanissa  on  nuorten  iloksi uusi elokuvateatteri.  Nuorten  elokuvissakäynti 
 onkin lisääntynyt räjähdysmäisesti. Kajaani kokoaa Kuusamon alueen nuoret 

moniin oppilaitoksiinsa, mutta houkuttelevia  nuorten  vapaa-ajan tiloja  ja  luon-
tevia kokoontumisalueita ei ole ollut. Nollatoleranssi kaupungin järjestämissä 
tilaisuuksissa kiukuttaa monia nuoria.  "Miks ei vois ottaa yhtä siideria..... 

Measurepolis  Kajaanissa  ja  Snowpolis Vuokatissa  ovat kunnianhimoisia 
osaamiskeskuksia, joilta odotetaan alueelle nostetta. Nuoret eivät kuitenkaan 
koe nostetta tapahtuneen. 'Ei koskaan enää Kajaaniin"  on  Kajaanin asevelvol-
listen tavallinen huokaus. Kaupunki  on  kuitenkin omien asukkaiden mielestä 
kaunis. Luontorakkautta  ja  kotiseuturakkautta  esiintyy erityisesti opiskelijoilla, 
jotka ovat lähteneet muualle opiskelemaan  ja  jotka palaavat takaisin omillaan.  
"Se on  rakas  kaupunki.  Olen  raka stunut  niihin maisemiin. Mut kaupungin pitäi-
si houkutella sellaisia kuin minä takaisin  sinne  asumaan," kertoo nuori nainen, 
oikeustieteiden opiskelija. 

Kajaanin nuorisotoimessa myönnetään, että  nuorten  paluumuutolle  pitäisi ra-
kentaa paremmat kannustimet. Paikallisille pitäisi rakentaa enemmän omaa 
aikaansa seuraavia viihdepaikkoja.  Nuorten  liikkumisyhteyksiä  pitäisi paran-
taa, mutta  sen  sijaan  nuorten  suosiman yöjunan lopettamisesta  on  ollut puhet-
ta. "Lentoyhteydet ovat hyvät, mutta eiväthän nuoret lennä." 

Henkilöautoilusta  riippuvaisella paikkakunnalla pitäisi muistaa kevyen liiken-
teen kehittäminen. "Hyvät kevyen liikenteen väylät kannustais liikkumaan. Sii-
nä ne liikakilotkin karisisivat," opiskelijanainen sanoo  ja  ottaa kansanterveydel -
lisen kannan liikenneoloihin.  "Kainuussa kevyen liikenteen väylät  on  kehnos

-sa  kunnossa.  Mä en  rullaluistele, mut  ne jotka harrastaa  on  pettyneitä.  Rulla-
luisteluun  sopivia reittejä ei ole,  tai sit  pitää mennä autolla jonnekin paikkaan 
missä voi rullaluistella. Kajaanissa pyörä tiet ei toimi.  On  katuja, joissa pyörä- 
tiet  on  maalattu jalkakäytävän reunaan. Ei niitä noudateta. Mutta opiskelqana 
sitä toivoisi parempia pyöräteitä.  Ja  nyt tuli mieleen että katukivetyksiä ei ole 
madallettu pyörä tien kohdalla monesta paikkaa.  On  hankalaa joutua aina py-
sähtymään. Taidan itse pitää aika reipasta pyöräilyvauhtia yllä, niin pysähdyk-
set harmittaa.  En  kuitenkaan käytä kypärää. Ulkonäköhömpötyksen takia ky-
pärän käyttö jäi.  Ja  kypärää  on  hankalaa kantaa mukana luennoilla  ja yliopis- 
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to/la.  Heijastimia  mä  kyllä  käytän. Tällä  on  niin erilainen liikennekulttuuri. Lap-
pilaiset vaan kaahaa. Ei niitten oo pakko pysähtyä niin ne huitasee vaan siitä." 

Kajaanissa nuoret toivovat turistiystävällistä tiesuunnittelua. Paikkakunnan 
vetovoimaa olisi lisättävä  ja  turismiin panostaminen  kannattaisi. Nuoret, joilla 

 on  Kajaanissa sukua  ja  kesäpaikkoja  ovat huolissaan siitä, että työnsaanti 
 on  niin vaikeaa, Monien alojen työpaikkoja ei ole lainkaan. Alueen nuorilla  on 
 kuitenkin vahva itsetunto. 011aan ylpeitä omasta paikkakunnasta  ja  kainuulai-

suudesta.  Silti lähtöhalut muualle opiskelemaan  ja  työhön ovat kovat. "Onhan 
 se  tervettä haluta nähdä maailmaa," toteavat myös nuorisoammattilaiset. 

 Nuorten  paluu eteläisestä Suomesta  ja  muualta maasta kotikonnuille  on  silti 
aina yhtä juhlaa. "Kainuulainen tarvitsee tilaa ympärilleen. Kainuulainen  on 

 tuppisuu. Täällä puhuminen  on  hopeaa mutta vaikeneminen kultaa. Toisaalta 
sitten ystävät ovat hyviä  ja elinikäisiä.  Moni palaa Kainuuseen tapaamaan ys-
täviä, joita ei muualta löydä." 

-  Kajaanin nuoret toivovat turistiystävällistä tiesuunnittelua, joka houkut- 
telee turisteja myös Itä-Suomen kaupunkeihin  ja  maakuntiin. 

-  Tienvarsille kotimaisia kasveja. Tienvarsilta voisi tarjota kotimaisille, 
uhanalaisille  kasveille uusia kasvupaikkoja. 

-  Turvallisia  kadunylityspaikkoja  erityisesti koulujen läheisyyteen. 
- Turvallista tiesuunnittelua. vaikka joustoa valotolppiin.  

3.2.7 	Kittilä 

Kittilässä haastatellut nuoret ovat puheliaita, liikunnallisia  ja  luonnonläheisiä 
 nuoria.  He  ovat matkustamiseen tottuneita eivätkä"  nurise pienistä", kertoo 

 nuorten  vapaa-ajan ohjaaja. Luonto kuuluu heidän kokemusmaailmaansa. 
Kittilän nuoret naiset harrastavat eränkäyntiä. Eräskin haastateltava 
opiskelijanainen menee tiettömän taipaleen taakse, innuntietä  30  kilometrin 
päähän kesäisin veneellä  ja  talvisin moottorikelkalla saunomaan  ja 

 oleskelemaan  yhdessä kaverien kanssa  ja  yksin. Erämaamökkeily aloitetaan 
 jo  nuorella iällä. Tytöt kertovat mökkeilleensä Ounasjoen rannassa kes-

kenään  jo  12-vuotiaasta lähtien. "Siellä saunottiin, juteltiin  ja  syötiin. Sitten 
teineinä vähän juotiin." 

Liikunnallisuus  kuuluu elämään. Laskettelu saattaa joskus jäädä pois päivä-
järjestyksestä liian tuttuna lajina kun laskettelumäet näkyvät koti-ikkunasta, 
mutta murtomaahiihtoa, suunnistusta, melontaa, vaellusta, kalastusta  ja 

 marjastusta  harrastetaan paljon. Porotalous  ja  turismi tuovat väriä, joka kui-
tenkin lappilaiselle  on  arkipäivää. "Pitäis raivata paremmin tienvarsia kun 
siellä saattaa tielle juosta hullu poro. Turistit ei osaa olla varuillaan. Eikä it-
sekään ole  kiva  varoa poroja kun palaa autolla neljän aikaan Leviltä  hip-
paamasta Hullusta Porosta,  joka  on  mahtava bailupaikka." Metsästävä opis-
kelijanainen toivoisi Lappiin lisää hirvenkaatolupia  ja  hirviaitoja.  

Lapin  taika vetää kittiläläisiä nuoria takaisin Kittilään useina viikonloppuina 
kuukaudessa opiskelupaikkakunnilta Oulusta  ja  Rovaniemeltä.  "On  niin rau-
hallista  ja  kaunista." Useat nuoret kaverit ovat lähteneet muualle opiskele-
maan, töihin  ja  perhettä perustamaan. Nuoria, tulevia maanomistajia pysyvä 
lähteminen mietityttää. Kittilään  jää  ainutlaatuinen elämäntapa. Turismi elät-
tää talvisin  ja  jotenkin kesäisinkin.  "Työttömien  nuorten työpajaan  on  joskus 
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vaikea saada nuoria," kertoo nuoriso-ohjaaja. "Lähes kaikki nuoret ovat  tu-
rismin työllistämiä".  

Entä miten Kittilässä liikutaan? "Siis Kittilässä  on  ihan eri etäisyyskäsite niin 
kuin Lapissa muutenkin", kertoo  Kittilästä  Rovaniemelle opiskelemaan  tullut  
nuori nainen. "Kun  on  yksi iso kunta  ja  siellä yhdet palvelut: Yksi yläaste, yk-
si lukio  ja  yksi terve yskeskus, niin  kyllä  sitä matkaa tulee taitettua. Lukioai

-kana  mä  lähdin aamuvarhaisella  ja tulin  illalla yhdeksältä takaisin kotiin. 
Suurin  osa  meidän koulun oppilaista tuli  30-50  kilometrin päästä.  Mä en  ih-
metelly  miten ne jaksoi tehdä koulumatkat, mutta  mä  ihmettelin miten ne 
jaksoi vielä  sen  päälle harrastaa.  Mulla  oli tosi aktiivinen lapsuus  ja  nuoruus. 
Kisareissut  kotvas bilereissut  kun sielläkin oli hauskaa  ja ta  pas  ihmisiä. Kitti- 
lää  lähin harrastuskeskus  on 150  kilometrin päässä. Siellä  mä  harrastin.  Ja 
Levillä  kävin laskettelemassa  ja  partiot  ja  muut. Vanhemmat vei kimppakyy

-dillä.  Joskus ajettiin  nuorten  kanssa korttelirallia. Ulkona oli  -30  astetta pak-
kasta  ja  me  vaan ajettiin. Ei ollut mitään paikkaa  minne  mennä ellei sitten 
jollain ollu kotibileitä. Sitten yht'äkkiä sitä vaan sai  kortin.  No  sitten  mä  vaan 
yhtäkkiä pääsin kavereiden luo  40  kilometrin päähän.  Se  oli uskomatonta." 

Lappi saa hyvät pisteet  tienhoidosta.  "Tuntuu että Lapissa aurataan  koko 
 ajan. Tuntuu että  on  hyvä ajaa." Kuitenkin rattijuoppous huolestuttaa kovasti. 

"Kynnys lähteä humalassa ajamaan  on  tosi matala. Ei siellä  jää  kiinni. Sitten 
siellä  on se,  mitä kutsutaan nimellä'ajokortittoman ajajan ajokortti.'  Jos  ol-
laan baarissa  ja  kaikki täysikäiset  on  humalassa  ja alaikäinen  on  selvin,  niin 

 se 16-vuotias ajaa baarista kotiin. Taksit maksaa  ja  bussia ei tule -  ratt uop-
pous  on  halvempaa. Valvonta  on  talvella tehokkaampaa. Levillä kesäisin  on 
6000  asukasta mutta talvella  20 000." Hurjastelulta  ei ole vältytty. Nuoret 
naiset eivät ole pitäneet  hurjastelijoiden  kyydissä istumisesta  tai hurjasteli-
joistakaan. -  "Miesten pitäis ymmärtää että turvallinen ajaminen  on  seksik-
käämpää.  Siitä pitäis tehdä tieliikennekampanja". 

Kittilässäkään  nuorten,  juuri  kortin  saaneiden miesten onnettomuuksilta ei 
ole vältytty.  Haastateltavien  nuorten  tuttu kaveri,  19-vuotias poika kuoli kilpa- 
ajossa toisen nuoren kanssa.  He  ajoivat rinnakkain  kaksikaistaista  tietä. 
Bussi tuli vastaan. 

Lapissa liikkumiselle ovat ominaisia pitkät välimatkat.  "Olen  ihan tottunu sii-
hen että kun  sä  johonkin lähdet niin ihan hyvin voit istuu  10  tuntia. Matkus-
tamiseen  on  tottunut. Lapsuuden maisemissa oli pitkät välimatkat. Kun tal-
vella lähdet ajamaan niin  se on  ihan sama mihin aikaan lähdet.  Aina  on  pi-
meää.  Ja  kesällä taas  on  aina valo/saa." 

-  Kittilän nuoret toivovat pohjoiseen riista-aitoja  ja  tienvarsien raivaamis-
ta. Poro-  ja  hirvivaara vaativat sitä.  

-  Toivotaan tiukkaa  liikennevalvontaa  myös  turistikauden  ulkopuolella. 
Nuoret pelkäävät rattijuoppoutta.  

-  Toivotaan  pikkuteiden  kunnosta huolehtimista. Paikalliset asukkaat 
käyttävät  pikkuteitä  päivittäin.  

-  Lisää  bussilinjoja  Lappiin  ja bussilinjoja  erityisesti  hiihtokeskusten  välille.  
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4  NUORTEN  VAIKUTTAMINEN  JA  OSALLISUUS  

4.1  Nuoret  ja  osallistuminen  

-  Osallistumisen edellytykset ovat tieto,  osa aminen ja  motivaa  tio.  
-  Osallistuminen yhteiseen toimintaan opettaa nuorille yhteisvastuullisuut - 

ta,  demokraattista päätöksentekoa  ja  vaikuttamista. Nuoret tuovat osal- 
listumisen kautta suunnitteluun omat näkemyksensä, jolloin tuotetut pal- 
velut kohtaavat paremmin  nuorten  käyttäjien tarpeet. 

-  Nuorten  osallistumisen aktivoiminen vaatii yleensä erilaisten osallistu-
mismenetelmien käyttöä.  

4.1.1  Osallistumisen edellytykset  

Nuorten  osallistumisaktiivisuus  valtakunnalliseen  ja  kunnalliseen vaikuttami-
seen  on  laskenut viime vuosina. Valtakunnallisissa vaaleissa äänesti nuoris-
ta vuonna  1975 75%,  vuonna  1983 63%,  vuonna  1987 59%  ja  vuonna 

 2003  enää  53  %.  Kunnallisvaaleissa  18-23-vuotiaiden  äänestysprosentti  on 
 ollut vielä alhaisempi (esim. vuonna  1975 66  %)  ja  äänestysprosentin lasku 

valtakunnallisia vaaleja suurempi. Nuoret ovat kuitenkin halukkaita osallis-
tumaan yhteisistä asioista päättämiseen, mikäli aihe  on  heitä kiinnostava  ja 

 vaikuttaminen  on  mandollista tehdä  nuorten  ehdoilla. (Pohjantammi  2004)  

Horellin ym.  (2002)  mukaan suunnitteluun (etenkin liikennesuunnitteluun) 
osallistuminen  on  edelleen melko marginaalista niin Suomessa kuin muual-
lakin. Osallistumisen esteitä ovat  mm.  ympäristön rakentamiseen  ja  kehittä-
miseen liittyvät taloudelliset arvot sekä historiastamme juontava hallintotapa, 
jossa asioita hoidetaan hierarkkisesti  ja  virkamiesjohtoisesti.  Lainsäädäntö 
takaa ainoastaan osallistumisen, mutta ei varsinaista vaikuttamista. Päätök-
sentekijöiksi tunnustetaan  vain  demokraattisesti valitut edustajat. 

Osallistumisen  ja  vaikuttamisen 
edellytykset voidaan jakaa kol-
meen osaan: Tietoon siitä mihin  ja 

 milloin voidaan osallistua, kykyyn 
(osaaminen) osallistua päätösten 
tekemiseen  ja  haluun vaikuttaa 
(motivaatio). Tiedon saannissa  on 

 olennainen tiedotus, osaamisessa 
opastus  ja  koulutus  ja  motivaati-
ossa  kannustus. 

Osaaminen 

OSALLISTUMISEN  

Motivaatlo  

Kuva  25.  Osallistumisen edellytykset.  

Sherry  Arnstein  muotoili  nk.  osallistumisen tikkaat vuonna  1969  (kuva  26). 
 Niiden mukaan voidaan arvioida, missä määrin kansalaisilla  on  mandollisuus 

sekä osallistua ympäristön kehittämiseen, että vaikuttaa toteuttamista kos-
keviin päätöksiin. Asteikko  on  laadittu siten, että varsinainen osallistuminen 
alkaa vasta tasoita neljä ylöspäin. Ylempi osallistumismuoto pitää sisällään 
aiemmat. (Gretschel  2002a)  
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Asteikko kuvaa osallistumisen eri asteita erityisesti suunnitteluun liittyvässä 
päätöksenteossa. Asteikon alimpia osallistumisen muotoja kutsutaan näen-
näisvaikuttamiseksi. Seuraavaan ryhmään kuuluvia osallistumisen muotoja 
kutsutaan tokenismiksi. Tässä ryhmässä kansalaisten mielipide  on  neuvoa- 
antavaa, eikä heillä ole varsinaista päätöksentekovaltaa. Kolmanteen ryh-
mään kuuluvia osallistumisen muotoja kutsutaan kansalaisten toimivallaksi. 
Tämä ryhmä edustaa kansalaisten itsenäistä toimivaltaa päätöksenteossa. 
(Gretschel  2002a)  

kansalaisvalvonta/  
kansalaisten kontrolli  
delegoitu toimivaita/  
osittain jaettu valta  - 

kumppanuus/ 
neuvottelukumppanuus - 

yhteissuunnittelu/ 
neuvojen  antaminen  

r ________________________________  
konsultointi  

tiedonsaanti/informointi  
- 

0 

3  
lerapla  

2  
manipulaatio  

Kuva  26.  Osallistumisen asteikko.  (Gretschel  2002a) 

Tiehallinnon Vuoropuheluoppaan  (1997)  mukaan suunnittelun tulee olla 
avointa  ja  vuorovaikutteista  kaikissa suunnitteluvaiheissa  ja koko  prosessin 
ajan. Vuorovaikutuksen  ja  tiedotuksen kulmakivinä ovat kaikkien kunnioitta-
minen, oikeudenmukaisuus, rehellisyys  ja  luotettavuus. Lisäksi avainase-
massa ovat julkisuus  ja  avoimuus sekä tasapuolisuus etenkin tiedonkulussa 

 ja  eri vaihtoehtojen  ja  näkemysten esityksessä. Tiedonkulussa  on  tärkeää 
myös annettavan informaation selkeys  ja  ymmärrettävyys,  jotta kaikki haluk-
kaat voivat siihen tutustua. 

Vuoropuhelussa kaikilla halukkailla tulee olla mandollisuus saada tietoa 
suunnittelun kulusta  ja  sitä koskevista päätöksistä sekä olla mandollisuus 
tutustua suunnitelmiin  ja  antaa niistä palautetta. Lisäksi ainakin keskeisim

-pien  kansalais-  ja  viranomaisryhmien  pitäisi saada osallistua ainakin vaiku-
tustenarviointiin  ja  esittää kannanottoja päätöksentekoa koskien. Myös yksit-
täisillä kansalaisilla sekä kansalais-  ja  viranomaisryhmillä  tulee olla mandol-
lisuus esittää omia näkemyksiään  ja  ne pitää pyrkiä ottaa suunnittelussa 
huomioon. (Tielaitos  1997)  

Suunnitteluhankkeen aloitusvaiheessa  tulee selvittää minkälaisista tavoitteis-
ta, aihepiiristä, maantieteellisestä ulottuvuudesta  ja  voimavaroista  on  suun-
nittelussa kyse. Tärkeä  on  selvittää mihin lapset  ja  nuoret voivat osallistua, 
miten  ja millä  ehdoilla, ketkä haluavat osallistua  ja  kuka päättää osallistumI-
sesta  ja millä  kriteereillä? Taulukossa  11  tarkastellaan menetelmien valintaa 
sekä suunnitteluvaiheen että osaltistumis-  ja  vaikuttamisasteen  mukaan. 
Matriisi  on  suuntaa-antava, eikä  tee  oikeutta todellisuuden moniulotteisuu-
delle. Taulukosta ilmenee, että aloitus-, suunnittelu-, arviointi-  ja  tutkimus- 
vaiheen menetelmiä löytyy useita.  Sen  sijaan toteutus-  ja  ylläpltovalheen 
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menetelmiä  on  toistaiseksi vähän. (Gretschel  2002b, Kaaja & Kyttä 2001). 
 Myös  Harper (2005)  korostaa erilaisten apuvälineiden, kuten karttojen, valo-

kuvien, informaatiokanavien  ja  tutkimusten, sekä tekniikoiden, kuten keskus-
telujen, haastattelujen, luovien konsultaatiomenetelmien  ja  kohderyhmien, 

 käyttöä työskenneltäessä  nuorten  kanssa. 

Taulukko  11.  Suunnitteluvaiheen  ja vaikuttamisasteen  muodostama matriisi  ja  esi-
merkkejä sop/vista menetelmistä. (Gretschel  2002b)  

Vaiheet 
Osallis- Alotus  Suunnittelu Toteutus Arviointi  ja  tutkimus Ylläpito 
tumisaste  

kävelykierros pienoismalli 
Täysvaltainen  SWOT -analyysi 
osallistuminen tulevaisuusverstas 
______________ topoanalyysi __________ ________ __________________ _____________  

kävelykierros suunnittelu-  portfolio portfolio  
haastattelu työpaja haastattelu 

Kumppanuus  SWOT-analyysi pienoismalli 
tulevaisuusverstas  piirtäminen 

_______________ topoanalyysi ___________ ________ ____________________ ______________  
SWOT-analyysi  Internet-  semanttinen  fyysisten 
tulevaisuusverstas  suunnittelu diiferentiaali  jälkien  kart.  

Kuuleminen aistikävely  piirtäminen kyselylomake  
kognitiivinen  kart.  
kyselylomake 

________________ osallisuusverstas  
tiedotustilaisuus semanttinen  fyysisten 
kaavoituskatsaus differentiaali  jälkien  kart.  

Tiedottaminen yhteydenotot käyttäytymisen kari. 
suunnttelijaan ympanston 

elvytt.  mittari 
_______________ _________________ ___________ ________ kyselylomake ______________  

4.1.2  Osallistuminen  nuorten  näkökulmasta 

Anu Gretschelin  (2002)  mukaan osallistumisen avulla väitetään  nuorten  vie-
raantumista  ja  syrjäytymistä  yhteiskunnasta. Osallistumalla yhteiseen pää-
töksentekoon nuori oppii, että  hän  voi vaikuttaa omaan elämäänsä  ja  on 

 olemassa erilaisia vaihtoehtoja, joita  hän  voi valita. Samalla  nuorten  aktiivi-
suus lisääntyy, nuoret saavat esiintymisvarmuutta  ja  he  oppivat, että aina ei 
saa mitä haluaa. Yhteiseen toimintaan osallistuvista nuorista tulee Gretsche -
lm  mukaan yhteisvastuullisia  ja  kustannustietoisia,  ja  he  saavat positiivisia 
vaikutuskokemuksia. Harperin  (2005)  mukaan osallistumisen avulla nuorista 
voi  tulla  palvelujen käyttäjistä palvelujen kehittäjiä  ja  nuoret oppivat ymmär-
tämään oman elämänsä  ja  laaja-alaisempien asioiden yhteyksiä. 

Badham  ja  Wade (2005) nimeävät  viisi syytä, miksi lapset  ja  nuoret pitäisi 
ottaa mukaan suunnitteluun  ja  päätöksentekoon: 
-  erityisesti nuorille suunnitelluista palveluista tulee tehokkaampia  ja  pa-

remmin suunnattuja, jonka ansiosta säästetään rahaa. 
-  demokraattisen yhteiskunnan toimivuus  on  riippuvainen  lasten ja nuorten 

 aktiivisesta osallistumisesta 
-  lapset  ja  nuoret hyötyvät siitä, että  he  pääsevät mukaan päätöksentekoon 
- sekä kansalliset että kansainväliset sopimukset, kokeilut  ja  käytännöt 

rohkaisevat  ja  vaativat  nuorten  osallistumista 
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lasten ja nuorten  osallistuminen  on  avainasemassa kestävän kehityksen 
rakentamisessa. 

Badhamin  ja  Waden  (2005)  sekä  The National Youth  Agencyn  (2005)  mu-
kaan seuraavat  asiat  pitäisi huomioida, jotta lapset  ja  nuoret voisivat osallis-
tua päätöksentekoon: 
-  nuorilla  ja  aikuisilla voi olla erilaisia arvoja  ja  näkemyksiä, jotka pitää huo-

mioida. Kaikkia osallistujia  on  kohdeltava tasa-arvoisesti  ja  rehellisesti, toi-
minnan  on  oltava avointa  ja  informaatio pitää jakaa kaikille osapuolille 

-  päätöksenteon toimintastrategia tulee olla riittävän yksinkertainen  ja sen 
 pitää toimia  nuorten  kanssa työskenneltäessä 

- päätöksentekorakenteiden  pitää olla tehokkaita  nuorten  kuulemista  ja 
 ideoimista  varten, jotta  nuorten  osallistuminen helpottuu. Päätöksentekoon 

osallistumisen pitää olla hyödyllistä, eli vaikuttavaa. 
-  yhteistyö pitää olla toimivaa  ja  luotettavaa, jolloin  nuorten  on  mandollista 

osallistua helposti  ja  turvallisesti 
-  nuorten  kanssa toimivien henkilöiden pitää olla yhteistyökykyisiä,  tulla  toi-

meen  nuorten  kanssa, ymmärtää  ja  luottaa nuoriin sekä olla reiluja  ja  ystä-
vällisiä 

-  päätöksenteon tulee olla yksinkertaista  ja  oikeudenmukaista niin, että kaik-
ki osapuolet voivat siihen luontevasti osallistua 

Liisa Horelli  (1994) on  esittänyt Arnsteinin osallistumisen asteikosta  sovel
-luksen  suomalaisiin oloihin. Viisiportaisessa asteikossa  on  kuvattu erityisesti 

 lasten ja nuorten  osallistumisen asteita. Näistä ensimmäinen  porras, lasten 
 sopeuttaminen valmiisiin suunnitelmiin,  on  Horellin  mukaan Suomessa vallit-

seva osallistumattomuuden käytäntö. Toinen aste,  lasten  kuuleminen, tar-
koittaa kaksisuuntaista informaation vaihtoa, mutta lapsilla ei ole todellista 
valtaa vaikuttaa päätöksentekoon.  Kolmas askel, lasten  osallistuminen ai-
kuisten suunnitteluun,  on  aikuisten ehdoilla tapahtuvaa suunnittelua, jossa 
lapsia käytetään eräänlaisena viiteryhmänä. Tällä tasolla  lasten  näkemyksil

-lä  voi  jo  olla vaikutusta suunnitel- 
miin. Neljäs  porras, lasten ja  ai- 
kuisten suunnitteluyhteistyö,  on 	Lasten  oma suunnittelu, aikuiset apulaisina 
tilanne, jossa lapset  ja  aikuiset 
tuovat tasavertaisesti näkemyk- 	Lasten  la  aikuisten suunnitteluyhteistyö 
sensä  esille. Tavoiteltavana ihan- 
teena voidaan pitää viidettä  astet- 	Lasten  osallistuititnen akuistcn  suunnitteluun  

ta, lasten  omaa suunnittelua. Täl- 
löin lapset vastaavat itse suunnit-
telutehtävästä, mutta aikuisilla voi 
edelleen olla apu-  ja  tukihenkilön 
rooli.  

Kuva  27.  Lasten  suunnittelun osallis-
tumisen tikkaat.  (Horelli 

 2004) 

Lasten  kuuleminen  

I  'asten sopeuttarninen  valmiisiin suunnitelmiin  
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4.2  Menetelmiä  nuorten  osallisuuden lisäämiseksi  

-  Yleisimmin käytettyjä menetelmiä liikennesuunnittelussa ovat kyselyt  ja 
 haastattelut. 

- Tarrakartta.  ohjattu  kä velykierros  ja  reitti-in ventointi  soveltuvat parhaiten 
paikallisiin suunnitelmiin, muut menetelmät myös yleisen tason suunnit-
telutyökaluiksi. 

-  Intern etin  käyttö suunnittelussa  on  käyttökelpoinen menetelmä erityi-
sesti nuorille  ja  sitä pitäisi edelleen kehittää. 

Erilaisten nuorille sopivien  osallistumismenetelmien  kehittäminen  ja  käyttä-
minen  on  kiinni lähinnä mielikuvituksesta, resursseista  ja vetäjien  taidoista. 

 Kaaja  ja Kyttä  (2001)  ovat koonneet Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-  ja 
 koulutuskeskuksessa (YTK) erilaisista  osallistumismenetelmistä  varsin  kat-

tavan  paketin, jota  he  kutsuvat  Metodikorteiksi. Metodikortit  on  apuväline, 
joka auttaa valitsemaan kuhunkin suunnittelu-  ja tutkimustilanteeseen  sopi-
via menetelmiä.  Kortisto  koostuu tällä hetkellä  18  menetelmästä, mutta  kor-
tiston  on  tarkoitus elää  ja  muuttua kokemusten karttuessa.  Kortisto  on  tarkoi-
tettu erityisesti  ympäristösuunnitteluun,  mutta siinä  on  useita menetelmiä, 
joita voidaan soveltaa myös  liikennesuunnitteluun.  

Seuraavassa kerrotaan muutamista  osallistumismenetelmistä,  jotka sopivat 
 nuorten  kanssa toimittaessa,  ja  joita voidaan soveltaa myös  Tiehallinnon 

 toimintaan,  Boverket  (2000)  Ruotsissa suosittelee näistä menetelmistä  mm. 
 osallisuus-  ja tulevaisuusverstasta, tarrakarttaa,  reitti -inventointia, suunnitte-

lupajoja  ja internetin  käyttöä  nuorten  kanssa  työskenneltäessä. 

Kyselytutkimus 

Kyselytutkimus  on  yleisimpiä  tutkimusmenetelmiä  ja  sitä käytetään tavalli-
sesti tuottamaan suuria  ihmisjoukkoja  koskevaa tietoa, mutta menetelmää 
voi käyttää  pienellekin kohderyhmälle. Kyselytutkimuksen  avulla saadaan 
käsitys siitä, miten mielipiteet karkeasti ottaen jakautuvat  ja  näkökulmia voi-
daan syventää  haastatteluilla. Kyselytutkimus  soveltuu hyvin mielipiteiden, 
tarpeiden  ja  ongelmien  kartoitukseen  joko paikallisesti  tai  yleisellä tasolla. 
Kyseessä voivat olla esimerkiksi erilaiset hoito-, käyttö-, ylläpito-, ympäristö-, 
taajama-  ja liikenneturvallisuussuunnitelmat  tai  erilaiset  esi-  ja yleissuunni-
telmat,  joissa halutaan kartoittaa  nuorten  näkemyksiä  ja  tarpeita. Kyselyjen 
avulla voidaan myös kartoittaa  jo  toteutettujen suunnitelmien onnistumista. 
(Hirsjärvi  &  Hurme  1980, Kaaja & Kyttä 2001, Tielaitos 1997) 

H aastatte I ututki mu s  

Haastatteluja voidaan tehdä monin eri tavoin, mutta yleensä haastatteluihin 
liitetään ajatus vapaista vastauksista, joita tutkija ei ole ennalta määrännyt. 
Juuri tämä erottaa haastattelut  kyselytutkimuksesta.  Haastatteluja pidetään-
kin  hyvänä  tutkimusmenetelmänä  silloin, kun pyritään saamaan tietoa vähän 
tunnetuista  ja kartoittamattomista  aiheista, jolloin tutkijan  on  vaikea ennakoi-
da  vastausten suuntia.  Haastattelututkimuksella  saadaan  kyselytutkimusta 

 syvällisempää tietoa.  Haastattelututkimus  soveltuu periaatteessa käytettä-
väksi  samantyyppisissä  tilanteissa kuin  kyselytutkimus,  mutta kohderyhmän  
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on  oltava huomattavasti pienempi. Tämän takia tiedon  yleistettävyys  voi olla 
ongelma.  (Kaaja & Kyttä  2001, Tielaitos 1997) 

Ohiattu  kävelykierros  ja  reitti -inventointi 

Ohjatun kävelykierroksen  ja  reitti -inventoinnin perusajatuksena  on  arvioida 
aluetta systemaattisesti paikan päällä.  Kävelykierrosta  on  käytetty useissa 
eri hankkeissa,  mm.  Helsingin  Pihlajiston lähiöparannushankkeessa  ja  Ruot-
sissa sekä Tanskassa asuinalueiden arvioimisessa. Ohjattu kävelykierros 
koostuu  ryhmäkävelystä  ja sen  jälkeisestä  ryhmäkeskustelusta,  jossa käsi-
tellään kierroksen aikana saadut havainnot  ja  ideat. Menetelmä mandollistaa 
suoran vuorovaikutuksen eri ryhmien, kuten  nuorten ja  suunnittelijoiden, vä-
lillä  ja  näkemysten lähentymisen, koska mielipiteitä  on  mandollista tarkentaa 
keskustelun kuluessa. Kävelyn sijasta menetelmä voidaan toteuttaa esimer-
kiksi  bussiajeluna,  jolloin tarkasteltava alue voi olla huomattavasti laajempi. 

 (Kaaja & Kyttä  2001, Stakes 1996)  

Reitti -inventointi  on  vastaavan tyyppinen menetelmä, jossa analysoidaan eri-
laisia reittejä. Molemmat menetelmät sopivat hyvin esimerkiksi paikallisten 
suunnitelmien  käynnistysvaiheeseen,  ongelmien  ja  tarpeiden  kartoitukseen, 

 toteutettujen suunnitelmien  jälkiarviointiin  sekä erilaisten alueiden, tilojen  tai 
 varusteiden hoidon  ja  ylläpidon tasoon  ja  niiden korjaus-  tai investointitarpei-

den kartoitukseen.  Yleisten  koko  valtakuntaa koskevien suunnitelmien te-
koon menetelmät soveltuvat melko huonosti.  (Boverket  2000, Stakes 1996) 

Tarrakartta 

Tarrakartta  on  menetelmä, joka  on  kehitetty  lasten ja nuorten  ympäristön 
suunnittelun  osallistumishankkeissa.  Menetelmässä merkitään suunnittelu- 
alueen kartalle esimerkiksi  symbolein  erilaisia tuntemuksia, kokemuksia, 
näkemyksiä tms. Osallistujat perustelevat tämän jälkeen tarkemmin karttaan 
tekstillä, miksi kyseinen paikka merkittiin. Tarkoituksena  on "ulkoistaa"  lasten 
ja nuorten  sisäisiä mielikuvia, tuntemuksia  ja  kokemuksia ympäristöstä.  Tar-
rakartan  avulla voi tutkia  monenkokoisia  ympäristöjä, kuten sisätiloja, koulu-
jen pihoja, asuinalueita  ja  kokonaisia kaupunkeja. Menetelmä sopii hyvin eri-
laisten paikallisten suunnitelmien  aloitusvaiheeseen  tai jälkiarviointiin.  Mene-
telmän avulla voidaan kartoittaa  nuorten  mielipiteitä, näkemyksiä, tarpeita  ja 

 ongelmia tietyllä alueella.  (Boverket  2000, Kaaja & Kyttä 2001) 

Internetin  käyttö suunnittelussa  

Internet on  tehokas, nopea, ajasta  ja  paikasta riippumaton kommunikoinnin 
 ja  tiedonvälityksen väline.  Internetissä  voi käyttää luontevasti kuvia,  mallin-

nuksia, animaatioita,  liikkuvaa kuvaa  ja  ääntä sekä tekstiä.  Monet sovelluk
-sista  vaativat kuitenkin vielä melko monimutkaista  ja  raskasta teknologiaa, 

eikä niiden käyttö ole  nopeillakaan verkkoyhteyksillä  täysin ongelmatonta, 
saati sitten  kotikäyttäjän modeemiyhteyksillä. (Kaaja & Kyttä  2001)  

Erilaisia suunnittelun apuvälineitä verkossa voivat olla esimerkiksi  kuva-
manipulaatiot, karttasovellukset,  pelit,  virtuaaliympäristöt  ja virtuaaliyhteisöt. 
Kuvamanipulaation  avulla voidaan muokata kuvia  ja  näin vertailla eri suun

-nitteluvaihtoehtojen  tuottamaa tulosta.  Karttasovelluksilla  voidaan esimerkik-
si kuvata  ja  merkitä  suunnittelualueen pohjakartalla ongelmakohtia.  Pelejä 

 on  tähän saakka ollut enemmän  cd-rompuilla  kuin  internetissä,  mikä johtuu  
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pääosin teknisistä rajoituksista  ja  kustannuksista. Virtuaaliympäristöt ovat 
perinteisesti olleet luonteeltaan utopioita, kokonaisia virtuaalikaupunkeja  ja 

 yhteisöjä  tai  virtuaalivastineita  jostakin olemassa olevasta paikasta. Virtuaa-
liyhteisöt tarjoavat välineitä keskusteluun  ja  tiedonvälitykseen  avoimilla, puo-
liavoimilla  tai  suljetuilla foorumeilla. Internetin  käyttö suunnittelussa soveltuu 
sekä paikallisiin että yleisiin suunnitelmiin. Erilaisten sovellusten avulla  inter

-netiä  voi hyödyntää melkein  kaiken  tyyppisessä suunnittelussa, erilaisten 
ongelmien  ja  ongelmapaikkojen kartoituksessa  sekä mielipiteiden  ja  näke-
mysten esittämisessä  ja  vaihdossa.  (Boverket  2000,  Kaaja & Kyttä  2001)  

Osallisuus-  la  tulevaisuusverstas 

Osallisuusverstaan  tavoitteena  on  synnyttää  nuorten  keskinäisiä sekä  nuor-
ten ja  eri asiantuntijoiden  ja  päättäjien välistä vuoropuhelua. Siinä pyritään 
sysäämään liikkeelle prosessi, jossa nuoret voivat aikuisten  ja  heidän insti-
tuutioidensa tuella toteuttaa verstaassa syntyneitä ideoita  ja  suunnitelmia. 
Osallisuusverstaassa esitetään osallistujille teemat, jakaannutaan ryhmiin 
keskustelemaan teemaan liittyvistä ratkaisuista  ja  ideoista, esitellään ne 
muille ryhmille  ja  järjestetään syntyneiden ideoiden pohjalta paneeli. Osalli-
suusverstas sopii erityisesti suunnitelman alkuvaiheeseen  tai  tilanteeseen, 
jossa suunnitteluongelma  on  vielä hahmottumaton. Menetelmä sopii sekä 
paikallisiin että yleisiin suunnitelmiin ongelmien, tarpeiden, näkemysten  ja 

 mielipiteiden kartoituksiin. Menetelmää  on  sovellettu  mm.  Hesan  nuorten 
 ääni -kampanjassa  ja  Pohjois-Karjalan  nuorten  foorumin toiminnassa.  (Bo-

verket  2000,  Kaaja & Kyttä  2001) 

SWOT  -analyysi  

SWOT  -analyysillä  (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  koo-
taan paperille esimerkiksi suunnittelualueen (suunniteltavan kaupunginosan 

 tai  vaikka maakunnan) tiettyyn asiaan liittyviä nykyisiä vahvuuksia, heikko-
uksia, mandollisuuksia  ja  uhkia.  Menetelmän voi myös toistaa säännöllisin 
väliajoin, jolloin  on  mandollista saada tietoa muuttuneista olosuhteista  ja 

 alueen kehittymisestä jollain aikavälillä.  SWOT  -analyysin lopputulokset esi-
tetään nelikenttänä  ja  niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä asioita 

 on  parannettava  ja  mitkä  asiat  eivät kaipaa parannuksia. Tämän takia 
 SWOT  -analyysin tulokset auttavat suunnittelijaa suunnitteluprosessissa  ja 
 mandollistavat erilaisten ryhmien erilaiset näkökulmat samasta alueesta  tai 

 asiasta.  SWOT-analyysi  on  menetelmä, jonka tuloksia hyödynnetään yleen-
sä suunnittelualueen  tai  suunnittelutehtävän  ongelmien tunnistamisessa, ar-
vioinnissa  ja  kehittämisessä. Menetelmän yleisimmät sovellutuskohteet ovat 
olleet erilaiset suunnittelu-  ja  kehittämisohjelmat,  joiden alkuvaiheessa 

 SWOT on  varsin  yleinen menetelmä. (Kaaja & Kyttä  2001)  

Suunnittelupala 

Suunnittelupajalla  tarkoitetaan vuorovaikutteisien tilaisuuksien kokonaisuut-
ta. Menetelmää voi käyttää monentyyppisissä tilanteissa, minkä takia tilai-
suuksien luonne  ja  käytettävät menetelmät voivat vaihdella. Suunnitte-
lupajalla  on  monta tehtävää, kuten tavoitteista, työtavoista sekä järjestelyistä 
sopiminen. ideoiminen, teemojen valinta  ja  työstäminen  ja  viimeistely luon-
noksiksi. Suunnittelupajassa voidaan myös muodostaa pienempiä työryh-
miä, joilla kaikilla  on  omat vastuualueensa. Suunnittelupajoja voidaan järjes-
tää suunnittelun kaikissa vaiheissa, mutta hyödyllisimmillään ne ovat heti 
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suunnittelu-  tai  kehitysprosessin  alkuvaiheessa. Suunnittelupajat sopivatkin 
hyvin juuri erityyppisiin paikallisiin  ja  yleisen tason suunnittelu-  ja  kehittämis

-hankkeisiin, mutta myös esimerkiksi strategiseen suunnitteluun. Erilaisia 
suunnittelupajoja  on  sovellettu  mm.  Vuoreksen  alueen  ja  Tiedelinjan  suunnit-
telussa sekä erilaisten  nuorten  foorumien  ja  pikkuparlamenttien  toiminnassa. 

 (Boverket  2000,  Kaaja & Kyttä  2001,  Tielaitos  1997) 

4.3  Esimerkkejä  nuorten  osallistumisesta  

- Liikennesuunnitteluhankkeita,  joihin nuoret olisivat osallistuneet,  on 
 vähän.  

-  Useat  kunnat  ovat toimineet aktiivisesti  nuorten  osallistamiseksi. 
-  Nuorten  osallistumisesta  on  saatu pääsääntöisesti  positiivia  koke-

muksia.  
- Osallistumismenetelmät  ovat samantyyppisiä Suomessa  ja  muissa 

Pohjoismaissa.  
-  Nuoret käyttävät  vain  vähän  Tiehallinnon  nykyisiä  palautekana  via. 

4.3.1  Esimerkkejä  Tiehallinnon vuorovaikutuskäytännöistä 

Tiepidosta  voi antaa palautetta  mm.  Tiehallinnon internet -sivujen palau-
tesivuilla sekä puhelimitse Tienkäyttäjän linjalla  (0200 2100).  Vuorovaikuttei

-sen  suunnittelun menetelmät ovat vakiintuneet osaksi hankesuunnittelua, 
mutta ei ole tietoa siitä, minkä verran juuri nuoret osallistuvat suunnitteluun 
näiden kanavien kautta. Tiehallinto  on  myös perustanut pysyviä vuorovaikut-
teisia neuvottelukuntia  ja  foorumeita.  Näitä ovat  mm.  Hämeen tiepiirin vetä-
mä nuorisoneuvottelukunta, Uudenmaan tiepiirin tiefoorumi,  Savo-Karjalan 
tiepiirin hoidon alueurakoiden suunnittelu  ja  Hämeen tiepiirin tiepalveluiden 
neuvottelukunta. Tiettyihin teemoihin liittyen asiakaspalautetta kerätään li-
säksi suunnitteluprosesseissa, kuten joukkoliikenne-, liikenneturvallisuus-,  ja 

 liikennejärjestelmäsuunnitelmia  tehtäessä. 

Nuoret käyttävät melko vähän spontaanisti Tiehallinnon palautekanavia. 
Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksessa kysyttiin Tiehallinnon  inter-
net-sivujen  ja  Tienkäyttäjän  linjan tunnettavuutta  ja  käytön aktiivisuutta vii-
meisen vuoden aikana.  Internet  sukupolveksi nimetyistä nuorista pienempi 
osuus tuntee Tiehallinnon internet-sivut  ja  Tienkäyttäjän  linjan kuin keski- 
ikäiset. Ne nuoret, jotka Tiehallinnon sivuilla olivat vierailleet  tai  olivat käyttä-
neet Tienkäyttäjän linjaa, olivat niihin kuitenkin pääasiassa tyytyväisiä.  Inter-
net-sivut olivat kaikissa ikäryhmissä, myös  nuorten  keskuudessa, paremmin 
tunnetut  ja  enemmän käytetyt kuin Tienkäyttäjän linja. (Tiehallinto  2005a)  
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Kuva  28. Tienkäyttäjän  linjan  ja Tiehallinnon  Internet-sivujen tunteminen  ja  käyttö. 
 (Tiehallinto  2005a) 

Nuorisoneuvottelukunnan  toiminnasta vastaa Hämeen tiepiiri  ja  siinä ovat 
edustettuna Tiehallinnon lisäksi Allianssi ry, Liikenneturva, Suomen  partio

-aiset ry, NUORA, lukiolaisten  liitto, SAKKI ry, SAMOK ry,  4-H  liitto ry,  Va
-rusmiesliitto,  Rollover Tuning  ja  eduskunta. Lisäksi kokouksiin voidaan kut-

sua eri alojen asiantuntijoita käsiteltävän teeman mukaan. Nuorisoneuvotte-
lukunnan tavoitteena  on  kartoittaa  nuorten  tarpeita  ja  ongelmia liikenteeseen 
liittyen  ja  laatia toimenpide-ehdotuksia. 

Uudenmaan tiefoorumi toimii linkkinä Tiehallinnon  ja  tienkäyttäjäryhmien  vä-
lillä. Tiefoorumin tarkoituksena  on  tarjota tienpitäjälle  ja  eri tienkäyttäjätahoil

-le  yhteinen pöytä keskustelua  ja  ajatustenvaihtoa  varten. Mukana tiefooru
-missa  ovat Tiehallinnon omien asiantuntijoiden lisäksi raskaan liikenteen, 

joukkoliikenteen, kevyen liikenteen, teollisuuden, vähittäiskaupan, maaseu-
dun, ikääntyneiden sekä  nuorten ja  opiskelijoiden edustajat.  

Savo-Karjalassa  on  asukkaat otettu mukaan suunniteltaessa hoidon alueu-
rakoita  mm. ryhmäkeskusteluiden  avulla. Tavoitteena  on  ollut tuoda ohjel-
mointiin mukaan asiakkaiden tarpeita  ja  odotuksia. Hämeen tiepiirin tiepalve-
luiden neuvottelukunta taas koostuu eri asiakasryhmien edustajista  ja  ko-
koontuu kuusi kertaa vuodessa. Edustettuina ovat autoilijat, kauppa, teolli-
suus, maaseutu, joukkoliikenne,  raskas  liikenne, kuljetusala,  lasten ja nuor-
ten  sekä kevyen liikenteen edustus, liikuntarajoitteiset sekä ikääntyvä väes-
tö. Tiepalveluiden neuvottelukunnassa käsitellään ajankohtaisia tienpitoon 
liittyviä valmisteluvaiheen asioita. Lisäksi neuvottelukunnassa kuullaan edus-
tajien tienpitoa parantavia ehdotuksia.  

4.3.2  Internetin  hyväksikäyttö suunnittelussa  Pihiajistossa  ja 
 Vuoreksessa 

Pihlajassa  ja  Vuoreksessa  käytettyjä menetelmiä soveltamalla voisi olla 
mandollista innostaa nuoria mukaan suunnitteluun, mikäli sovellukset ovat 
riittävän yksinkertaisia, mutta toisaalta mielenkiintoisia  ja  näyttäviä. Esimer-
keissä  nuorten  osuus  on  ollut melko pieni, mutta vastaavantyyppisillä mene-
telmillä osuus voisi kasvaa. Samalla internet-sivuilla nuoria voitaisiin opas-
taa, mitä suunnitelmaan kuuluu, miten  se  etenee  ja  miten siihen voi vaikut- 
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taa.  Suunnitelmien  ja  niiden internet-sivujen olemassaolosta pitää tiedottaa 
nuorille heidän suosimissaan paikoissa, esimerkiksi  nuorten  suosimilla  inter-
net-sivuilla, radiokanavilla  tai  lehdissä. 

Helsingin Pihlajiston luonnonhoitosuunnitelma 

Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosasto  ja  TKK toteuttivat vuonna 
 1999  hankkeen, jossa testattiin uusia vuorovaikutteisia menetelmiä Pihlajis

-ton  luonnonhoitosuunnitelmaa  laadittaessa. Pihlajiston luontokohteisiin teh-
tiin maastokierros, jossa oli mukana  mm.  Pihlajiston  asukkaita, viherosaston 
virkamiehiä sekä virtuaalikierroksen suunnittelijoita. Lisäksi mukaan suunnit-
teluun valittiin Pihlajiston ala-asteen  4B-luokka, joka teki oman maastokier-
roksensa. Kyseessä oli enemmänkin  lasten  kuin  nuorten  ryhmä, mutta to-
teuttamistapa  on  sinänsä myös nuorille soveltuva. Molempien maastokier

-rosten  jälkeen käytiin vilkasta keskustelua  ja  tehtiin parannusehdotuksia. 
Keskustelujen perusteella suunnittelijat tekivät internetiin virtuaalikierroksen, 
jonka avulla voi verkossa tutustua suunnittelualueeseen  ja  esittää omia 
kommentteja  ja  mielipiteitä.  Internet-sivuilla tullaan seuraaman suunnittelun 
etenemistä toteutusvaiheeseen  ja  käyttöönottoon saakka. (1KK  1999)  

Virtuaalikierroksen  lisäksi Pihlajiston ala-asteen oppilaat olivat mukana kehit-
telemässä seikkailupeliä, jonka avulla  on  mandollista tutustua internetin 
avulla suunnittelualueeseen  ja  esittää omia kommentteja.  He  tekivät Seikkai-
lupuistosta kolmiulotteisia malleja, jotka toimivat internet-pelin taustamateri-
aalina. Lapsia ei pyydetty tekemään pelin avulla varsinaisia suunnitelmia 
Seikkailumetsästä, vaan heitä pyydettiin kertomaan, minkälaista toimintaa 

 he  toivoivat  sinne  sijoitettavan  ja  mihin nämä toiminnot parhaiten sopivat. 
Peliä pelattiin yksinkertaisesti siirtämällä hiirellä erilaisia toimintoja kuvaavia 
kuvakkeita valikosta suunnittelualueen kartalle. Lisäksi pelissä oli mandollis-
ta kirjoittaa viestejä suunnittelijoille  ja  täyttää lyhyt kyselylomake, missä ky-
syttiin tietoja vastaajasta  ja  pyydettiin selostamaan suunnitelman tuloksia. 
(Gretschel  2002b,  1KK  1999)  

Tampereen  Vuoreksen  alue  

Tampereen  Vuoreksen  alueen keskustan maankäytön suunnittelusta järjes-
tettiin arkkitehtikilpailu. Kaikki kuusi loppukilpailuun valittua ehdotusta laitet

-tim  esille  Tampereen  kaupungin kotisivuille. Kustakin kilpailuehdotuksesta 
 on  havainne-  ja  perspektiivikuvat  sekä kilpailun tuomariston antamat ehdo-

tuskohtaiset arvostelut. Ehdotuksia voi kommentoida Arkkikone -nimisellä 
ohjelmalla, jonka ovat kehittäneet  Tampereen  kaupunki  ja  Taideteollinen 
korkeakoulu. Arkkikone  on  leikkimielinen  sovellus vaaleissa käytetystä  ää

-nestyskoneesta. Arkkikoneen  avulla voi löytää itselleen sopivan kilpailuehdo-
tuksen  ja  kommentoida sitä  tai  muita ehdotuksia  ja  jättää niistä omia mielipi-
teitään. Arkkikoneessa  on  erilaisia humoristisia piirroshahmoja, jotka muuttu-
vat vastausten mukaan. Ohjelmassa kysytään asumiseen liittyviä kysymyksiä 

 ja  annetaan valmiita vastauksia, jotka vastaaja laittaa omasta mielestään tär -
keysjärjestykseen. Mielipiteitä  ja  ehdotuksia tullaan hyödyntämään Vuoreksen 
keskustan asemakaavaa valmistellessa.  (Tampereen  kaupunki  2005)  
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Ko  kern u ksi a: 
-  Internet-sovellusten avulla oli helppo tutustua suunnitelmiin  ja  suunnittelu- 

alueisiin.  
-  Palautteen  ja  mielipiteiden antaminen oli helppoa  ja  ajasta sekä paikasta 

riippumatonta.  
- Sovellukset  olivat  havainnollisia  ja  kohtalaisen  helppokäyttöisiä. 
- Internetin  käyttö soveltuu nimenomaan nuorille, mutta kaikki vanhemmat 

ihmiset eivät osaa  tai  pysty sitä käyttämään.  

4.3.3  Tiedelinja  506  

Tiedelinja  on  Helsingin  Viikistä  Espoon Pohjois-Tapiolaan ajettava bussilinja, 
joka ajetaan  mm. Arabianrannan,  Kumpulan, Pasilan, Meilanden, Munkki-
niemen, Otaniemen  ja Innopolin  kautta.  Tiedelinjan  suunnitteluun osallistui-
vat Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan  (YTV)  lisäksi  mm.  Espoon 

 ja  Helsingin kaupungit, yliopistot, korkeakoulut,  osaamiskeskukset  ja  opiske-
lijajärjestöt.  Opiskelijajärjestöistä  olivat edustettuina Helsingin yliopiston, 
Taideteollisen korkeakoulun  ja  Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntien 
edustajat. Aloite opiskelijajärjestöjen kutsumisesta mukaan suunnitteluun tuli 

 YT\J:ltä,  joka  tiedotti  opiskelijoita suunnitelman käynnistämisestä. Opiskelijoi-
ta palvelevan bussilinjan suunnittelu oli nuoria kiinnostava asia, joten heillä 
oli motivaatio osallistua suunnitteluun. Opiskelijajärjestöjen edustajat olivat 
mukana johto-  ja projektiryhmässä ja  pääsivät sitä kautta vaikuttamaan 
suunnitteluun  ja  tuomaan esille omia mielipiteitään. Samalla  he  saivat koko-
uksissa muilta  osallistujilta  ja suunnittelijoilta  opastusta  ja  tietoa suunnitel-
masta  ja sen  etenemisestä. (Vuorela  2005, YTV 2005)  

Hankkeen projektipäällikkö Antti Vuorelan  (2005)  mukaan hankkeen aikana 
järjestettiin yhteensä  10  kokousta, joissa opiskelijajärjestöjen edustajat olivat 
mukana. Vuorelan mielestä opiskelijajärjestöjen edustajat olivat kokoukses-
sa aktiivisia  ja  toivat esille omia näkemyksiään. Opiskelijajärjestöjen edusta-
jat tekivät konkreettisia ehdotuksia linjan  reiteistä  ja aikatauluista  mm.  luen-
tojen  alkarnis-  ja päättymisajankohtien  perusteella. Nämä ehdotukset olivat 
muun työryhmän mielestä pääsääntöisesti hyviä  ja  monet niistä myös toteu-
tettiin. Vuorelan mielestä  suunnitteluprosessi  oli onnistunut  ja  hänen mu-
kaansa  nuorten  edustajia kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun myös tule-
vaisuudessa. 

Kokemuksia:  
-  Kokemukset  nuorten  osallistumisesta olivat hyviä.  
-  Nuoret toivat suunnitteluun  paikallistuntemusta  ja  hyviä konkreettisia ehdo-

tuksia.  
-  Projektin  vetäjät haluavat ottaa nuoria mukaan suunnitteluun myös jatkos-

sa.  

4.3.4  Esimerkkejä Ruotsista  ja  Norjasta  

Östra Ugciledallin  suunnittelu Göteborgissa  

Göteborgin Södra Askimin  alueelle suunniteltiin uusi  asuinalue  (Östra Ug-
gledal),  jonka suunnittelusta annettiin neljälle  arkkitehtitoimistolle  tehtäväksi 
tehdä tarkemmat  idealuonnokset.  Kaupungin  rakennusvirasto  halusi suunni-
telmista mielipiteitä erilaisista näkökulmista, jonka takia perustettiin kolme  
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arvosteluryhmää,  joista yksi koostui Askimin alueella asuvista naisista, toi-
nen alueella asuvista eläkeläisistä  ja kolmas  Askimin  alueella sijaitsevan 
yläasteen (Nygársskola) oppilaista. Ryhmät olivat mukana arvostelernassa 
suunnitelmia  ja  tekemässä niihin omia ehdotuksiaan. Ryhmät kokoontuivat 
säännöllisesti  2-3  viikon välein kehittelernään suunnitelmia  ja  saivat aikaan 
muutoksia  mm.  rakennusten sijoittelupaikkoihin  ja  rakennustyyleihin.  Oppi-
laat saivat tietoa suunnittelusta  ja sen  kulusta kokouksissa, joissa heitä 
opastettiin esittämään omia näkemyksiä suunnittelualueesta. Koska suunnit-
telualue oli oppilaille läheinen  ja  tuttu, heillä oli motivaatiota osallistua suun-
nitteluprosessiin.  (Boverket  2000,  MAP21  Ltd 2005)  

Oppilailta  tullut  palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Oppilaiden mielestä 
suunnitelmat olivat riittävän selkeitä, niitä oli helppo ymmärtää  ja  niissä oli 
otettu huomioon heille tärkeitä asioita, kuten luonnontilaan jätettäviä viheralu-
eita.  Göteborgin  kaupungissa toimiva suunnittelija  Mona  Seuranen  on  käyttä-
nyt  jo  useissa suunnitelmissa koululuokkia arvostelijoina. Hänen mielestään 
tämä suunnittelutapa vaatii enemmän työtä  ja  aikaa kuin perinteiset suunnitte-
lurnetodit, mutta  nuorten  ottaminen mukaan suunnitteluun antaa enemmän 
näkökulmia. Seuranen näkee, että tämän tyyppinen suunnittelu tulee lisään-
tymään tulevaisuudessa. Suunnittelussa vuoropuhelu  on  erittäin tärkeää, min-
kä takia suunnittelijan pitää pystyä"tulkkaamaan" erilaiset määräykset, vaa-
timukset  ja  säännöt.  Sen  takia suunnittelijalta vaaditaan nykyään erilaisia 
ominaisuuksia kuin aikaisemmin.  (Boverket  2000)  

Ko  kern u  ksi  a:  
-  Sekä nuoret että suunnittelijat olivat hankkeeseen tyytyväisiä. 
-  Nuoret tuovat suunnitteluun erilaisia näkökulmia. 
-  Osallistuminen vaatii enemmän aikaa kuin perinteinen suunnittelu. 
- Suunnittelijoilta  vaaditaan teknisen osaamisen lisäksi myös vuoropuhelutai-

toj  a.  

Porsqrunnin  kunta Norjassa 

Norjassa Porsgrunnin kunnassa otettiin  1980-luvulla käyttöön ns. Porsgrun-
nm malli, jonka avulla yritettiin kääntää negatiivinen trendi kunnassa, jossa 

 mm.  työttömyys lisääntyi  ja  talous heilahteli lisäten  nuorten  huolta tulevai-
suudesta. Olennaista toiminnan onnistumiselle oli, että Porsgrunnin kunnan 
päättäjät näkivät lapset  ja  nuoret resurssina, eivätkä ongelmana. Porsgrun-
nm malli  on  ollut esikuvana usealle niin Suomessa kuin Ruotsissa toimiville 
erilaisille  nuorten  vaikuttajaryhmille. Porsgrunnin  mallissa nuorille annetaan 
päätöksentekovastuuta, mikä lisää  nuorten  motivaatiota osallistua  ja  vaikut-
taa, koska heidän tekemänsä päätökset toteutetaan.  Nuorten ja  päättäjien 
välillä vallitsee vuorovaikutussuhde, jonka avulla nuoret saavat tietoa kun-
nan toiminnasta  ja  samalla heitä opastetaan erilaisessa päätöksenteossa. 

 (Boverket  2000)  

Porsgrunnin  kunnassa  on  ollut tavoitteena lisätä  lasten ja nuorten  tehtäviä, 
 ja  sitä kautta heidän kiinnostustaan asioihin, jotka koskevat heidän vapaa- 

aikaansa  tai  ympäristöään. Kunnan poliitikkojen periaatteellisena toivomuk
-sena  oli, että hallintokunnat tukisivat  lasten ja nuorten  itsensä tärkeinä pitä-

minä aloitteita, eivätkä ammatti-ihmisten  tai  muiden, jotka mielestään tietä-
vät, mitä lapset  ja  nuoret tarvitsevat. Kunnan oppilaat ovat ala-asteelta 
saakka mukana koululuokissa tekemässä aloitteita oman arkipäivänsä kehit-
tämiseksi omassa lähiympäristössään. Koulujen oppilaskunnat käyvät läpi 
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tajista.  Työryhmä pyrkii  mm.  parantamaan koulunkäynnin  ja  vapaa-ajan-
vieton mandollisuuksia  ja  ehkäisemään rikoksia  ja  väkivaltaa. Työryhmän 
johdolla kunta  mm.  osallistui valtakunnalliseen projektiin  "Unga  på  landet", 

 jonka tavoitteena oli luoda maaseudusta nuorille houkutteleva asuinympäris-
tö  ja  lisätä  nuorten  osallistumista yhteiskunnan kehitykseen. Tämän ansiosta 
kuntaan perustettiin nuorisoneuvosto, jossa  on  tällä hetkellä noin  20  iältään 

 13-25-vuotiasta nuorta. Nuorisoneuvosto  on  myös käyttänyt toimivaltaansa 
nuorisoa koskevissa asioissa paikallisessa suunnittelussa. Nuoret pyrkivät 
kokoontumaan kerran kuukaudessa. Nuorisoneuvoston toiminnan aikana  on 

 osoittautunut hankalaksi houkutella riittävästi innokkaita nuoria mukaan neu-
voston toimintaan. 

Kokemuksia: 
-  Kunta antaa nuorille mandollisuuden vaikuttaa siihen, että kunta olisi nuoril-

le houkutteleva paikka myös koulunkäynnin jälkeen. 
-  Kunnan lautakuntiin  ja  hallituksiin valittiin henkilöt, joka pitävät yhteyttä nuo-

risoneuvostoon. 
-  Kunnassa otettiin käyttöön nuoret huomioiva tarkastuslista. 
-  Nuorten  innostaminen  mukaan nuorisoneuvoston toimintaan  on  osoittautu-

nut hankalaksi.  

4.3.5  Nuorisovaltuustotoiminta  Suomessa 

Suomen kunnista  jo  lähes puolessa toimii jonkinlainen nuorisovaltuusto. 
Nuorisovaltuuston  tai  vastaavan vaikuttajaryhmän nimi  ja  toiminta vaihtelee 
kunnittain, mutta niiden kaikkien tarkoituksena  on  edustaa nuoria kunnalli-
sessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustot ovat kunnanhallituksen päätök-
sellä laillisia  ja  virallisia valtuustoja, jotka ovat poliittisesti, uskonnollisesti  ja 

 aatteellisesti sitoutumattomia. Nuorisovaltuuston  koko  vaihtelee  10-40  hen-
kilön  ja  osallistujien ikä  12-29-vuoden välillä. Nuorisovaltuustot  on  tarkoitettu 
yleensä kunnassa asuville  tai  opiskeleville nuorille. Valtuuston toimikausi  on 
1-2 -vuotta  ja  se  valitaan vaaleilla. Äänioikeutettuja ovat yleensä kaikki kun-
nan nuoret, jotka ovat saman ikäisiä kuin valtuustoon valittavat nuoret. (Jun-
tunen  2005)  

Nuorisovaltuuston  ensisijainen tehtävä  on  ajaa  nuorten  asioita kunnassa. 
Nuorisovaltuusto seuraa kunnan päätöksentekoa  ja  tekee aloitteita  ja  ehdo-
tuksia etenkin nuoria koskevista asioista. Nuorisovaltuuston jäsenillä  on  jois-
sakin kunnissa oikeus osallistua eri lautakuntien kokouksiin. Päätöksenteon 
lisäksi nuorisovaltuusto pyrkii aktivoimaan kunnan nuoria  ja  järjestää  mm. 

 erilaisia nuorisotapahtumia  ja  vapaa-ajanaktiviteetteja. Nuorisovaltuustoilla 
 on  useassa kunnassa päätettävänään myös oma pieni budjetti, jonka ne 

voivat käyttää kunnan  nuorten  hyväksi. Nuorisovaltuusto toimii yleensä nuo-
risotoimen  tai  vapaa-ajantoimen alaisuudessa  ja  sitä vetää muutamissa 
kunnissa erikseen palkattu nuorisotyöntekijä, mutta pääsääntöisesti vetäjä 

 on  toimessa muiden töiden ohella. Joissain kunnissa nuorisovaltuusto toimii 
melko itsenäisesti  ja  edustaa kunnan nuoria, mutta joissain kunnissa ideoin

-tim ja  päätöksentekoon osallistuvat kunnan kaikki nuoret esimerkiksi koulus-
sa luokkatyön  ja  oppilaskuntien  kautta. Jälkimmäinen toimintatapa soveltaa 
Norjan Porsgrunnin mallia. Lisäksi  osa  nuorisovaltuustoista  toimii alueelli-
sesti  ja  pyrkii ajamaan  nuorten  etuja tällä alueella. Nuorisovaltuustoilla  on 

 oma liitto, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto (Nuva ry). (Juntunen  2005)  
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Porsgrunnin  mallin  avulla  on  mandollista aktivoida kunnan kaikkia nuoria  ja 
 antaa heille mandollisuus vaikuttaa. Tämän takia Porsgrunnin malli  on  erilai-

sista toimintamalleista ehkä demokraattisin. Porsgrunnin mallia soveltavista 
kunnista valittiin kaksi esimerkkiä, joista toinen - Hesan  Nuorten  Aäni - 

 edustaa suuressa kaupungissa,  ja  toinen - Kempeleen pikkuparlamentti - 
pienessä kunnassa toimivaa nuorisovaltuustoa. Lisäksi alueellisista nuoriso-
valtuustoista valittiin mukaan Pohjois-Karjalan  nuorten  foorumi, joka  on  ollut 
eräänlainen pilottihanke Suomessa. (Juntunen  2005)  

Sekä Kempeleessä että Helsingissä koulua käyvät lapset  ja  nuoret voivat 
osallistua luokissa vaikuttamistoimintaan koulujen oppilaskuntien. oppilas-
kunnan hallituksen  ja  pikkuparlamentin/ylipormestarin  kokousten avulla. 
Pohjois-Karjalan  nuorten  foorumissa  taas nuorille järjestettiin osallistumis-
verstaita. joissa nuoret pääsivät esittämään näkemyksiään päättäjille maa-
kunnan  ja  oman kotikaupunkinsa kehittämisestä. (Gretschel  2002a, Hesan 

 Nuorten  äni  2005, Kempeleen pikkuparlamentti 2005.  Pohjois-Karjalan 
 nuorten  foorumi  2005).  

Sekä Helsingissä että Kempeleessä työskentely alkaa Norjan Porsgrunnin 
 mallin  mukaisesti koululuokista, joissa kerätään oppilaiden kehittämisehdo-

tuksia oman luokan  ja koko  kouluympäristön  kehittämistä varten esimerkiksi 
tulevaisuusverstaiden avulla. Kunnan koulujen oppilaskuntien hallitukset kä-
sittelevät luokista tulleet kehittämisehdotukset, laittavat ne tärkeysjärjestyk-
seen, jakavat ne lyhyen-  ja  pitkän aikavälin hankkeisiin  ja  selvittävät hanke- 
ehdotusten kustannukset yhdessä kunnan eri hallintokuntien kanssa. Tämän 
jälkeen oppilaskuntien edustajat esittelevät ehdotukset kuntien päättäjille. 
(Gretschel  2002a, Kempeleen pikkuparlamentti 2005). 

Kempeleessä nuorisotoimeen  on  lisäksi perustettu "nuorisotoimen edustajat" 
-ryhmä nuorille, jotka haluavat osallistua vaikuttamistoimintaan myös koulu- 
työn ulkopuolella. Oppilaskuntien  ja  nuorisotoimen  edustajat kokoontuvat 
pikkuparlamentin kokoukseen Kempeleen kunnantalolle  1-2  kertaa vuodes-
sa. Kokouksissa  on  yhteensä  17  henkilöä. Kevään Pikkuparlamenttikokouk-
sissa lapset  ja  nuoret päättävät noin  5 000 euron  jakamisesta. Syksyn koko-
usten asioina ovat keväällä päätettyjen hankkeiden tulosten esittely sekä 
keskustelu pitkän aikavälin hankkeista aikuisten päättäjien kanssa. Näissä 
keskusteluissa  on  noussut esille  mm.  lasten ja nuorten  huoli liikenneturvalli-
suudesta  ja  kevyen liikenteen väylien huonosta kunnosta. (Gretschel  2002a, 
Kempeleen pikkuparlamentti 2005).  

Helsingissä kouluissa syntyneet ideat esitellään Ylipormestarin kokoukses-
sa. Helsingin kaupungin myönsi vuonna  2005  noin  500 000 euroa kouluym-
päristöjen  parantamiseen  ja  raha käytetään  lasten ja nuorten  ehdotusten 
mukaisesti. "Alueellinen nuorisotyö osallistumisareenana" toteutetaan puo-
lestaan noin  60  alueellisen nuorisotalon kautta. Alueellisessa nuorisotyössä 
pyritään tukemaan  nuorten  aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista sekä edis-
tämään  nuorten  yhteisöllisyyttä  ja  demokraattista toimintakulttuuria  mm.  to-
teuttamalla  nuorten  kanssa alueiden fyysiseen ympäristöön  tai  nuorten  va-
paa-ajanviettoon  ja  kulttuuritoimintaan  liittyviä hankkeita. (Gretschel  2002a, 
Hesan  Nuorten  Ääni  2005). 

Hesan  Nuorten  Ääni -kampanja  on  lisäksi järjestänyt neljänä syksynä  nuor- 
ten  Avoimet Foorumit, joissa nuoret ovat vuoropuhelussa päätöksentekijöi- 
den  ja  johtavien poliitikkojen kanssa. Tavoitteena  on  tehdä politiikkaa yleen- 
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sä  tutuksi nuorille, tutustua yhteisten asioiden hoitoon sekä tutustuttaa nuo-
ria  ja  poliitikkoja keskenään. Foorumeissa nuorilla  on  enemmistöetu  (100 

 nuorta  ja  10  aikuista)  ja  paneeleissa aikaetu  (nuorilla  15  minuutin  ja  päättäjil
-lä  minuutin vastauspuheenvuoro). Foorumeissa syntyneistä  nuorten  ideoista 

tehdään kooste, joka lähtee nuorisolautakunnan kautta käsiteltäväksi muihin 
asianomaisiin lautakuntiin. (Gretschel  2002a,  Hesan  Nuorten  Ääni  2005)  

Pohjois-Karjalan  nuorten  foorumi järjesti Joensuun seudulla osallisuusvers-
taita, joissa paikalliset nuoret  ja  vaikuttajat pohtivat yhdessä, miten omaa 
paikkakuntaa tulisi kehittää. Osallisuusverstaissa oli edustettuina  mm.  kunti-
en  ja  maakunnan edustajia. Osallisuusverstaissa perustettiin tiimejä, joiden 
tuloksena  on  saatu aikaan  mm.  nuorisovaltuusto Lieksaan, harrastepaikkoja 

 ja  erilaisia  nuorten  tapahtumia. (Gretschel  2002b,  Pohjois-Karjalan  nuorten 
 foorumi  2005)  

Pohjois-Karjalan nuorisofoorumin  (2005)  luoma Ponu.net  on  osa  Oppiva 
Pohjois-Karjala -hanketta. Avoimessa verkkoympäristössä toimivaa  Po

-nu.net  -sivustoilla  on mm.  avoin foorumi, jossa voi keskustella sekä muiden 
 nuorten,  että eri asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi sivustoilla  on  myös tietoa  ja 
 neuvoja erilaisista tapahtumista  ja  vaikutuskeinoista.  

Kokemuksia: 
- Kempeleessä  ja  Helsingissä kunnan nuoret voivat esittää omia ideoitaan  ja 

 mielipiteitään,  ja  nuoret voivat itse päättää, minkä hankkeiden toteuttami-
seen  he  suuntaavat heille myönnetyt resurssit. 

-  Pohjois-Karjalassa nuoret miettivät itse oman maakuntansa  ja  asuinkun-
tiensa  kehittämistä. 

-  Nuoret tutustuvat kuntien päätöksentekoon. 
-  Nuoret  ja  päättäjät ovat tutustuneet toisiinsa, jonka takia yhteistyö  on  jat-

kossa helpompaa. 
-  Nuoret ovat järjestäneet useita erityisesti harrastuksiin  ja  vapaa-aikaan liit-

tyviä tapahtumia.  

4.4  Yhteenveto  nuorten  osallistumisesta 

Nuoret osallistuvat mielellään sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat lähellä heidän 
omaa arkeaan. Tällaisia ovat  mm.  erilaiset harrastuksiin, vapaa-aikaan, kou-
lunkäyntiin, toimeentuloon  ja  liikkumiseen liittyvät teemat. Nuorilla  on  paljon 
ideoita  ja  halua osallistua näiden asioiden kehittämiseen, mutta  he  tarvitse-
vat siihen kuitenkin aikuisten opastusta. (Paakkunainen  2004)  

Nuorten  kanssa toimittaessa korostuvat muutamat  asiat,  jotka tulisi muistaa 
hankkeita suunniteltaessa.  Nuorten  osallistuminen ei saa olla näennäistä, 
vaan heidät  on  otettava tosissaan. Aikuisten  on  kuunneltava  nuorten  näke-
myksiä  ja  pyrittävä ottamaan ne huomioon  tai  ainakin perustelemaan, miksi 
näin ei tehdä. Nuorille ei myöskään saa luvata liikoja, vaan heti hankkeen 
alussa  on  tehtävä selväksi pelisäännöt  ja  se,  mihin nuoret voivat oikeasti 
vaikuttaa. Erilaisilla suunnitelmilla  on  harvoin nopeita konkreettisia vaikutuk-
sia.  Jos  nuorille ei tätä kerrota,  he  saattavat tuntea joutuneensa petetyiksi  ja 

 menettävät luottamuksensa vaikuttamiseen.  

Nuorten  osallistuminen suunnitteluun tarkoittaa sitä, että hankkeet vaativat 
todennäköisesti enemmän aikaa  ja  sitä kautta resursseja kuin perinteisten 
suunnitelmien tekeminen. Erilaisten perinteisestä suunnittelusta poikkeavien 
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ja  nuorille sopivien menetelmien käyttö lisää osallistumisen onnistumista. 
Muodolliset  ja  jäykät kokous-  tai neuvottelutilanteet  saattavat olla nuorille 
vieraita  ja  he  eivät välttämättä osaa  tai  uskalla tuoda esille omia näkemyksi-
ään. Myös tiedotukseen  ja opastukseen  tulisi kiinnittää erityistä huomiota, 
jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä. 

Taulukko  12.  Yhteen  vetotaulukko  nuorten  osallistumisesta.  

Nuorten  osallistumisesta 
Miksi  fluor- -  nuoret haluavat osallistua  ja  vaikuttaa,  jos  aihe kiinnostaa heitä  
ten  pitäisi -  nuoret tuovat suunnitteluun  mm  uusia näkökulmia  ja  ideoita, mielikuvitusta  ja  omia kokemuksia 
osallistua? -  nuorilla  on  usein parempi  paikallistuntemus  kuin aikuisilla  

-  nuoret tietävät itse parhaiten mitä haluavat  ja  tarvitsevat  
- ilkivalta  ja  häiriöt vähenevät, kun nuoret voivat osallistua suunnitteluun  ja  toteutukseen  

Muistetta-  nuoria kiinnostavat yleensä konkreettiset, paikalliset  ja  heitä lähellä olevat  asiat  
vaa  nuorten  -  nuoriin pitää suhtautua vakavasti  ja  tasa-arvoisesti  
kanssa toi- nuoret tarvitsevat opastusta  ja  neuvoja, minkä takia informaation kulku pitää varmistaa  koko  
mittaessa  prosessin ajan  

-  hankkeen alussa nuorille pitää selvittää, mihin  ja  miten  he  voivat oikeasti vaikuttaa 
-aikaa  on  varattava enemmän kuin perinteisessä suunnittelussa  
-  pitkäaikaisissa suunnitelmissa  nuorten  pitkäjänteisyys voi loppua kesken  
-  perinteiset  suunnittelumenetelmät  voivat tuntua nuorista vierailta, minkä takia erilaisia  osallis- 

tumismenetelmiä  soveltamalla saadaan parhaat tulokset  
-  osallistumisesta tulee tehdä luontevaa  ja  välttää jäykkiä  kokouskäytäntöjä 
-  nuorten  kanssa  toimivilta  tarvitaan sosiaalisia taitoja  ja nuorten  ymmärtämistä  
-  yhteistyötä kannattaisi lisätä koulujen,  nuorisotoimen,  nuorisojärjestöjen, varuskuntien  ja  erilais- 

______________  ten  nuorisovaltuustojen  kanssa  
Osallistumismenetelmien soveltuminen  erilaisiin suunnitelmiin 
Kysely -ja  -soveltuvat mielipiteiden, 	tarpeiden  ja  ongelmien  kartoitukseen  joko paikallisesti  tai  yleisellä 
haastattelu- tasolla lähes  kaikentyyppisissä  suunnitelmissa. Kyseessä voivat olla esimerkiksi erilaiset hoito-, 
tutkimus käyttö-. 	ylläpito-. 	ympäristö-, 	taajama-  ja  liikenneturvallisuussuunnitelmat  tai  erilaiset  esi-  ja  

yleissuunnitelmat,  joissa halutaan kartoittaa  nuorten  näkemyksiä  ja  tarpeita. Kyselyjen avulla  
_____________  voidaan myös kartoittaa  jo  toteutettujen suunnitelmien onnistumista 
Ohjattu  kä- -  soveltuvat esimerkiksi paikallisten suunnitelmien  käynnistysvaiheeseen,  ongelmien  ja  tarpeiden  
velykierros kartoitukseen,  toteutettujen suunnitelmien  jälkiarviointUn  sekä erilaisten alueiden, tilojen  tai  va- 
ja  reitti- rusteiden  hoidon  ja  ylläpidon tasoon  ja  niiden korjaus-  tai  investointitarpeiden kartoitukseen. 
inventoi  nti 
Tarrakartta  -soveltuu erilaisten paikallisten suunnitelmien  aloitusvaiheeseen  tai  jälkiarviointiin.  Menetelmän  
____________  avulla voidaan kartoittaa  nuorten  mielipiteitä, näkemyksiä, tarpeita  ja  ongelmia tietyllä alueella.  
lnternetin  -soveltuu sekä paikallisiin että yleisiin suunnitelmiin. Erilaisten sovellusten avulla  internetiä  voi 
käyttö hyödyntää lähes  kaiken  tyyppisessä suunnittelussa, erilaisten ongelmien  ja  ongelmapaikkojen 
suunnitte- kartoituksessa  sekä mielipiteiden  ja  näkemysten esittämisessä  ja  vaihdossa.  
lussa  
Osallisuus- -soveltuvat sekä paikallisiin että yleisiin suunnitelmiin ongelmien. tarpeiden, näkemysten  ja  mie - 
ja  tulevai- lipiteiden kartoituksiin.  Menetelmiä voi käyttää erityisesti suunnitelmien alkuvaiheessa  tai  tilan- 
suusverstas teessa,  jossa  suunnitteluongelma  on  vielä  hahmottumaton.  
SWOT  - -yleisimmät sovellutuskohteet  ovat olleet erilaiset suunnittelu-  ja  kehittämisohjelmat. Menetel- 
analyysi  män  tuloksia hyödynnetään yleensä  suunnittelualueen  tai  suunnittelutehtävän  ongelmien  tun- 
______________  nistamisessa,  arvioinnissa  ja  kehittämisessä.  
Suunnitte-  -soveltuvat hyvin  erityyppisiin  paikallisiin  ja  yleisen tason suunnittelu-  ja  kehittämishankkeisiin, 
lupajat  mutta myös esimerkiksi strategiseen suunnitteluun.  Suunnittelupajoja  voidaan järjestää suunnit- 

telun kaikissa vaiheissa, mutta  hyödyllisimmillään  ne ovat heti suunnittelu-  tai  kehitysprosessin 
______________  alussa.  
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5  NUORET  JA  TIEHALLINTO  

5.1  Nuorten  kannalta kriittiset  asiat  tienpitoon  ja  liikennejärjes-
telmään  liittyen 

Seuraavaan taulukkoon  on  koottu tiivistetysti edellisissä kappaleissa esille 
tulleita  nuorten  tarpeita  ja  toiveita liittyen tienpitoon  ja  liikennejärjestelmään.  

Taulukko  13.  Nuorten  tarpeita  ja  toiveita liikennejärjestelmään liittyen. 

Joukkoliikenne -  toimivat yhteydet bussipysäkeille kevyen liikenteen väyliltä 
-  sosiaalinen  ja  liikenneturvallisuus joukkoliikenteen liityntämatkoilla  ja  pysäkeillä  

'lisää 	5 3 2 	5 3 4 
- bussipysäkkien  kunto  ja  palvelutaso 

36 53 	5 39\ 
- pyöräpysäköinti bussipysäkeillä 
- bussipysäkkien talvikunnossapito 
- 	sosiaalinen turvallisuus joukkoliikennevälineissä  ja  kaluston siisteys 
- joukkoliikenteen  olemassa oloja palvelutaso: erityisesti vuorot iltaisin  ja  viikon- 

loppuisin 
-  matkustamisen hinta 
- aikataulutja  informaatio 

Kevyt liikenne -  kevyen liikenteen väylien olemassaolo 
(lisää 	5.3.3, 	5.3.6, -  kevyen liikenteen väylien leveys  ja  tasaisuus (ts. mandollistaa eri tavoin liikku - 
5.3.7, 5.3.9) misen) 

-  kevyen liikenteen väylien valaistus 
-  kevyen liikenteen väylien kunnossapito (aurausja liukkaudentorjunta, hiekoituk - 

sen  nopea poisto keväällä) 
- mopoilijoiden erottelu  kevyestä liikenteestä 
-  teiden pientareiden tasa isuus, valaistus  ja  talvikunnossapito 
- pyörävarkauksien  ehkäisy 
-  kunta-  ja  väyläkohtaiset  kevyen liikenteen kelitiedotukset 
- esteettömyys  koko  Ii ikennejärjestelmässä 

Ajoneuvoliikenne -  valaistus 
(lisää 	5.3.5, 	5.3.6, -  lumen auraus  ja  liukkauden torjunta  
5.3.8) - 	riista-aidat  ja  tienvarsien raivaus 

- tienpinnan  tasaisuus 
-  tiedotus ajo-olosuhteista 
-  autoilun  ja  ajokortin hankkimisen hinta 

Liikenneturvalli- -  rattijuoppojen vähentäminen kampanjoilla  ja  onnettomuusvaikutusten vähentä- 
suus  minen  liikenneinfrastruktuurilla  
(lisää  5.3.8) - kaahailun  vähentäminen erityisesti taajamissa erilaisilla rakenneratkaisuilla 

- 	turvalliset kadun ylitykset, erityisesti koulujen lähellä  ja  yleisesti suojateillä 
-  rattijuoppojen  ja  ylinopeuksien määrän vähentäminen valvonnalla (sekä 

henkilöautoilussa  että mopoilussa) 
- mopoilun  vähentäminen kevyen liikenteen väylillä valvonnan avulla 

Ympäristö - henkilöautoliikenteen  hillintä, joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen suosiminen  
(sää 5.3.3, 5.3.10) - ympäristövaikutusten  arviointi  ja  huomioiminen  toteutuksessa sekä uusien väyli- 

__________________ en_rakentamisessa_että_muussa_toiminnassa  
Osallistuminen  ja  -  mandollisuus kehittää paikallisia oloja  ja  osallistua suunnitteluun 
vaikuttaminen -  nuorille tärkeiden asioiden huomioiminen valtakunnallisissa tavoitteissa 
(lisää  5.3.1, 5.3.10, -  tiedonvälitys-ja  palautekanavien  kehittäminen nuorille sopiviksi  
5. 3. 12-5. 3.14)  
Muut teemat -  esteettisten arvojen huomioiminen suunnittelussa  ja  toteutuksessa 
(lisää  5.3.2) -  vapaa-ajan liikkumismandollisuuksien toteutuminen sekä taajamissa että  haja - 

asutusalueella  ja  pidemmillä matkoilla viikonloppuisin 
- 	liikkumiseen liittyviä oleskelu-  ja  viihtymispaikkoja  nuorille 
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Tienpidon  pitkän aikavälin tavoitteita ei ole eritelty käyttäjäryhmäkohtaisesti, 
vaan teemoittain. Viidestä päätavoitteesta erityisesti liikenneturvallisuus se-
kä alueellinen  ja  sosiaalinen tasa-arvo kokonaisuudet sisältävät nuorille tär-
keitä teemoja. Suistumis-  ja  kohtaamisonnettomuuksien  vähentäminen, jotka 
ovat  nuorten  kaksi yleisintä tieliikenteen onnettomuussyytä,  on  nostettu esille 
liikenneturvallisuuden erityisteemana, kuten myös jalankulkijoiden  ja  pyöräili-
jöiden turvallisuus. Alueellisen  ja  sosiaalisen tasa-arvon  alla  esitetyistä erityis-
teemoista kaikkien väestöryhmien toimintaedellytysten turvaaminen, suurten 
kaupunkiseutujen joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen edellytysten paranta-
minen sekä väestön tarpeiden huomioon ottaminen eri tavoin kehittyvillä alu-
eilla tuovat esille myös  nuorten  tarpeet. (Tielaitos  2002, Liikenneturva 2005)  

Kolme muuta päätavoitetta, yhteiskunnallinen tehokkuus, elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset  ja  ympäristö sisältävät asioita, joita nuoret arvostavat, 
kuten tieverkon kunnossapito  ja  liikennekelpoisuus  sekä ympäristön suoje-
leminen. Lisäksi suunnitelmassa esitetty asiakaslähtöisemmän suunnittelun 

 ja  yhteistyön periaate eri toimijoiden kanssa, antaa mandollisuuksia  nuorten 
 tarpeiden parempaan kuulemiseen  ja  huomioimiseen liikennejärjestelmän 
 kehittämisessä. Painopistealueena mainitaan keskittyminen kaupunkiseu-

duille, joissa myös väestöennusteiden mukaan yhä useampi nuori tulevai-
suudessa asuu. Kevyen liikenteen kehittämistavoitteesta huolimatta, resurs-
sien rajallisuuden todetaan mandollistavan nuorille tärkeiden uusien kevyen 
liikenteen väylien rakentamisen  vain kiireisimpiin  kohtiin. (Tielaitos  2002)  

Vuonna  2005 laaditussa Tiehallinnon  toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  vuo-
sille  2006-2009 asiakaslähtöinen  lähestymistapa kulminoituu palvelulupauk

-seen. Palvelulupauksessa Tiehallinto  lupaa tienkäyttäjilleen  mm. ajantasais
-ta  tie-  ja  lilkenneinformaatiota, väylille  niiden hoitoluokituksen mukaisen  tal

-vihoidon, päällystettyjen  teiden  ja  niiden viheralueiden kunnossapidon  ja  no-
pean palautteen asiakkailta tulevaan kyselyyn  tai palautteeseen.  Läpi vuoro-
kauden käytössä palautekanavana  on Tienkäyttäjän  linja. (Tiehallinto  2005b) 
Monet  nuorilta tulleista palautteista koskivat näitä teemoja  ja  näyttää siltä, 
että  nuorten  tarpeet  ja  halut usein ylittävät nykyisten resurssien mandollis

-taman  tarjonnan. 

Tiehallinnon  tuottamien liikenteellisten palveluiden osalta TTS:ssä  on  esitetty 
 tie-  ja  liikenneolojen tavoitetilan päämäärät neljästä eri näkökulmasta, jotka 

ovat: 
- 	ihmisten jokapäiväinen liikkuminen 
- 	elinkeinoelämän kuljetukset  ja  logistiikka 
-  alueiden kehittyminen 
-  yhteiskunnan odotukset  ja  arvostukset (Tiehallinto  2005b).  

Yhteiskunnan odotuksissa tuodaan esille  nuorten  näkökulmasta tärkeät tur-
vallisuus, ympäristö  ja  kaikkien liikkumismandollisuudet. Alueiden kehittymi-
sen teemassa huomioidaan erilaisten alueiden tasapuolinen kehittäminen. 
Ihmisten jokapäiväisen liikkumisen näkökulmassa  on  nostettu esille kevyen 
liikenteen väylät ulkoilureittien  ja  vapaa-ajan liikkumisen näkökulmasta, pe-
ruspalvelujen saavutettavuus, turvallinen koulutie  ja  sujuvat työmatkat.  (Tie- 
hallinto  2005b) 

TTS:ssä  on  esitetty myös tavoitteita Tiehallinnon toiminnalle, josta esille voi- 
daan nostaa asiakaslähtöinen toiminta,  jota  myös  lasten ja nuorten  huomi- 
oiminen asiakasryhmänä  edustaa. Tutkimus-  ja  kehitystoiminnan  kuudesta 
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priorisointialueesta asiakasryhmien  tarpeet, tienpidon  ja  liikenteen vaikutuk-
set, liikenne toimivaksi liikenteen  hallinnan  keinoin  ja  tiedon hallinta erityises-
ti käsittelevät  nuorten  kannalta tärkeitä teemoja. (Tiehallinto  2005b) 

Tiepiirit  laativat omat pitkän aikavälin suunnitelmat (PTS)  ja  toiminta-  ja  talo-
ussuunnitelmat (TTS). Koska niiden lähtökohtina  on  käytetty valtakunnallis-
ten suunnitelmien tavoitteita, ei suunnitelmia ole tässä yhteydessä erikseen 
analysoitu. 

- Tiehallinnon  tavoitteissa korostuvat monet nuorille tärkeät  asiat ja  tavoit-
teet, kuten liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, joukkoliikenne  ja  liikkumi-
sen mandollisuus. 

-  Nuoria ei tavoitteissa tuoda erillisryhmänä esille. Syynä ei ole ryhmän 
huomiotta jättäminen vaan  se,  että tavoitteita ei ole eritelty  ja  suunnattu 
käyttäjäryhmäkohtaisesti vaan teemoittain. 

- Asiakasryhmien huomioimisen  tason arvioimisen helpottamiseksi tavoit-
teita tulisi asettaa asiakasryhmittäin.  

5.3  Tiehallin  non  toimintatavat  ja  niiden kehittäminen 

 5.3.1  Käyttäjälähtäinen  suunnittelu 

Muun muassa liikennejärjestelmä-, liikenneturvallisuus-, joukkoliikenne-  ja 
 kevyen liikenteen suunnittelussa ollaan siirtymässä yhä enemmän asiakas-

lähtöiseen suunnitteluun. Tämä edistää myös  nuorten  tarpeiden huomioon 
ottamista erilaisissa suunnitelmissa  ja  toteutettavissa ratkaisuissa. Suunnit-
telun nykytila-analyysin osana kerätään tietoa eri ryhmien tarpeista  ja  koe-
tuista ongelmista  mm. kyselyillä, haastatteluilla  ja  tilastoista. 

Lapset  ja  nuoret huomioidaan yleensä yhtenä käyttäjäryhmänä, joten huo-
miota tulee kiinnittää siihen, että nykytila-analyysivaiheessa näkemyksiä ke-
rätään  lasten  lisäksi myös nuorilta. Spontaani palaute tulee Tiehallinnon 
työntekijöiden kokemuksen mukaan lähinnä peruskoulun  0-6-luokilla olevien 

 lasten  vanhemmilta  ja  opettajilta,  ja  kyselyt  on  yleensä suunnattu peruskou-
luille. Nuoret käyttävät  vain  harvoin spontaanisti Tiehallinnon nykyisiä palau-
tekanavia. Riskinä onkin, että vaikka siirrytään kohti asiakaslähtöisempää 
suunnittelua,  nuorten  tarpeet jäävät silti kuulematta. 

Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita: 
-  Nuoret  ja  lapset huomioidaan erityisenä asiakasryhmänä suunnittelu- 

prosesseissa. 
-  Tieto tarpeista  ja  ongelmista kerätään myös nuorilta, ei  vain  lapsilta. 
-  Tarpeet  ja  ongelmat kerätään  nuorten  ehdoilla, eli menetelmät, paikat, 

ajat  ja  palautteen antamisen tavat valitaan nuorille sopivaksi, jotta ryhmä 
tulee aidosti kuulluksi. Esimerkiksi kouluja, erilaisia nuorisofoorumeita  tai  
kuntien nuorisotyön edustajia voidaan käyttää apuna.  

5.3.2  Vapaa-ajan  matkojen  arvostus 

Suurempien väyläinvestointien  ja  kehittämishankkeiden  kannattavuuden ar-
vioimiseen käytettävässä hyöty/kustannusvertailussa työmatkojen saama 
painoarvo  on  huomattavasti vapaa-ajan  matkoja  suurempi. Myös liikennetur-
vallisuus-  ja  liikennejärjestelmäsuunnitelmissa  lasten ja nuorten  asiakasryh- 
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män  liikkumisessa keskitytään useimmiten huomioimaan koulujen  ja  opiske-
lupaikkojen sijainti vapaa-ajanviettopaikkojen sijaan. 

Vapaa-ajan  matkojen  ryhmä  on  yleisesti kasvamassa väestön ikärakenteen 
muuttumisen vuoksi.  Nuorten  matkustussuoritteesta  noin kaksi kolmasosaa 
syntyy vapaa-aikaan  ja  asiointiin liittyvillä  matkoilla. Tehokkuusajattelun mu-
kaan "hyödytön" vapaa-ajan liikkuminen  on  ihmisen jaksamisen  ja  nuoren 
sosiaalisen kehittymisen kannata välttämätöntä  ja  tärkeää. 

Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita: 
-  Vapaa-ajan  matkojen  arvostusta liikennesuunnittelussa tulisi kasvattaa 

huomioiden niiden tärkeys ihmisen jaksamiselle  ja  nuoren sosiaaliselle 
kehittymiselle. 

-  Nuorten  vapaa-ajan liikkumisen mandollisuudet, sosiaalinen turvallisuus 
 ja  liikenneturvallisuus  sekä  nuorten  vapaa-ajanliikkumiseen käyttämät 

paikat tulee huomioida liikenneratkaisuja suunniteltaessa.  

5.3.3  Kävely  ja  pyöräily 

Erityisesti ennen  18  vuoden ikää kävely  ja  pyöräily ovat nuorille tärkeitä  kul
-kutapoja,  mutta  nuorten  näkökulmasta liikkumisen korkea hinta pitää kävelyn 

 ja  pyöräilyn tärkeinä kulkutapoina myös myöhemmässä vaiheessa nuoruut-
ta.  15-17-vuotiaiden  matkoista lähes joka toinen  ja  18-24-vuotiaiden  mat-
koista noin joka  kolmas  liikutaan kävellen  tai  pyörällä (HLT  2005).  Nk.  "hyö-
tymatkojen"  lisäksi kevyen liikenteen väylät ovat nuorille tärkeitä oleskelu-  ja 

 liikuntapaikkoja  ja  väylillä  on  tärkeä kansanterveydellinen rooli. 

Nuorelle tärkeää  on  pystyä tekemään  matkoja  turvallisesti myöhäisinä ajan-
kohtina sekä kesällä että talvella. Talvipyöräilyä viikoittain  tai  useammin har-
rastaa lähes joka  kolmas  15-17 -vuotias  ja  joka viides  18-24-vuotias (Tiehal-
linto  2005a),  eli enemmän kuin muut ikäryhmät. Sosiaalista turvallisuutta li-
sää väylien valaistus  ja  niiden reunustojen pensaikosta raivaus. Liikunta-
paikkoina kevyen liikenteen väyliltä toivotaan riittävää leveyttä  ja  tasaista 
päällystettä. 

Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita: 
-  Kevyen liikenteen väylien verkoston laajentaminen. 
-  Erilaisten "uusien" kevyen liikenteen muotojen olemassaolon  ja  kevyen 

liikenteen moninaisuuden huomioiminen kevyen liikenteen väylien suun-
nittelussa  ja  mitoituksessa.  Uusien liikennemuotojen säännöistä  ja 

 ohjeista  tiedottaminen Tiehallinnon kotisivuilla. 
-  Nuorille tärkeiden talvipyöräilyreittien korostamien talvikunnossapidossa. 
- Nopea  ja  varhainen hiekoitushiekan puhdistus keväällä. 
-  Sosiaalisen turvallisuuden huomioiminen systemaattisesti osana kevyen 

liikenteen väylien  ja  niiden valaistuksen suunnittelua sekä pientareiden 
kunnossapitoa. 

-  Yhteistyön lisääminen koulujen, varuskuntien, nuoriso-  ja  vapaa-ajan-
toimen sekä erilaisten nuorisofoorumien kanssa kevyen liikenteen suun-
nitelmia  ja  tutkimuksia tehtäessä. 
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5.3.4  Joukkoliikerine  

Joukkoliikenne  on  nuorille merkittävä kulkumuoto niin päivittäisessä liikkumi-
sessa kuin pidemmillä toiselle paikkakunnalle suuntautuvilla matkoilla.  15-
17-vuotiaat tekevät joka viidennen  matkan  joukkoliikenteellä  (HLT  2005). 

 Tiehallinto  pyrkii suunnittelun avulla luomaan edellytyksiä joukkoliikenteen 
toiminnalle  ja  tukemaan joukkoliikenteen kilpailukykyä muiden kulkumuoto-
jen rinnalla. Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa Tiehallinto ottaa kantaa jouk-
koliikenteen toimintaedellytyksiin. Viime aikoina suunnitelmissa  on  huomioitu 
erilaisten asiakasryhmien tarpeita  mm.  erilaisten kyselyiden avulla. Lisäksi 
Tiehallinto huolehtii yleisten teiden varsilla olevista bussipysäkeistä  ja  niille 
johtavista kevyen liikenteen väylistä  ja  niiden hoidosta. 

Nuoret, varsinkin ennen henkilöautokortin saamista, kokevat joukkoliiken
-teen  melko toimivaksi kulkutavaksi, Lähinnä ongelmaksi koetaan hinta, sosi-

aalinen turvattomuus pysäkeillä  ja  matkalla pysäkeille, yhteyksien puuttumi-
nen kevyen liikenteen väyliltä bussipysäkeille  ja  pyörän sailytyspaikkojen 
puute sekä katosten puuttuminen pysäkeiltä  ja  tatvikunnossapidon  puutteet. 

Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita: 
-  Nuorten  huomioiminen erityisryhmänä liikennejärjestelmä-  ja  joukkolii-

kennesuunnitelmissa  sekä laatukäytävien kehittämisessä. 
-  Yhteyksien parantaminen bussipysäkeille kevyen liikenteen väylittä. 
-  Valaistuksen parantaminen  ja  pusikoiden  raivaus bussipysäkeillä  ja  niille 
johtavien kevyen liikenteen väylien varsilta. 

- Pysäkkikatosten  ja  muiden pysäkkivarusteiden lisääminen varsinkin  tär
-keimmille pysäkeille. 

- Pysäkkien  kunnon  ja  hoidon parantaminen. 
- Lukittavan pyöräpysäköinnin  järjestäminen tärkeimmille bussipysäkeille. 
- Bussipysäkkien talvikunnossapidon laadun parantaminen. 
- Liikkumismandollisuudet joukkoliikenteella  myös iltaisin  ja  viikonloppui-

sin.  

5.3.5  Autoilu  

Useimmat nuoret Suomessa ajavat ajokortin heti, kun siihen  on  mandolli-
suus. Rajoittavaksi tekijäksi koetaan lähinnä ajokortin hankkimisen hinta.  Au-
to  edustaa nuorelle liikkumisen helppouden  ja  vapauden kasvua.  Automat-
koja  tehdään muita ikäryhmiä enemmän viihtymisen tarkoituksessa vapaa-
ajanajeluina. Lisäksi  auto  teknologisena laitteena  kiinnostaa nuoria muita 
ikäryhmiä enemmän. 

Nuoret toivovat tienpidolta melko samoja asioita kuin keski-ikäiset, kuten  lu-
men  aurauksen  ja  liukkauden torjunnan lisäämistä  ja  valaistuksen paranta-
mista.  Nuorten  poikkeavimpia  piirteitä aikuisiin verrattuna  on  kokemattomuus 
kuljettajina heti ajokortin saamisen jälkeen, suurempi satunnaisautoilijoiden 
osuus ryhmässä  ja nuorten  talouksien  omistamien ajoneuvojen korkea kes-
ki-ikä. Kolmannes tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneista onkin nuoria 
(Liikenneturva  2005).  
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Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita: 
-  Vapaa-ajan liikkumisen tärkeyden tiedostaminen  ja sen  huomioiminen lii-

kennesuunnittelussa. 
-  Kokemattomia kuljettajia  ja  satunnaisautoilijoita tukevien  liikenneratkaisu-
jen kehittäminen  ja  kuijettajien  tukeminen informaation avulla. 

- Liikenneturvallisuusvalistuksen  tuottaminen nuorille nuoria kiinnostavilla 
tavoilla esimerkiksi liittyen autoon teknologisena laitteena. 

-  Väylien kunnossapitoa  ja  talvihoitoa  sekä liikenneturvallisuutta  on  käsi-
telty lisää omissa kohdissaan.  

5.3.6  Väylien  ja  pysäkkien  kunnossapito  ja  talvihoito  

Väylien  ja  pysäkkien kunnossapidossa  on  alueellisia eroja. Lisäksi eri ihmi-
set  ja  ikäluokat kokevat hoidon tason eri tavalla, jolloin tietty hoidon taso riit-
tää joillekin, mutta ei kaikille ryhmille. Nuoret kokevat ongelmaksi erityisesti 
kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon, koska käyttävät niitä aikuisia 
enemmän. Nuoret ovat aktiivisin talvipyöräilijäryhmä. Ongelmat aiheutuvat 
pääsääntöisesti yhteensovittamisongelmista, koska eri alueet  ja  väylät hoi-
detaan eri aikaan  ja  niitä hoitavat useat eri urakoitsijat. Lisäksi laadunvalvon-
taan ei ole riittävästi resursseja, minkä takia kevyen liikenteen väylät ovat 
toisinaan auraamatta  tai  bussikatokset  siivoamatta. 

Nuoret kokivat haastattelujen mukaan vaaralliseksi sellaiset väylät, joilla ei 
ole riista-aitoja  tai  joilla tien lähiympäristöä ei ole kunnolla raivattu näköes-
teistä. Tällöin nuoret pelkäävät hirvionnettomuuksia, koska tielle tulevia 
eläimiä ei ehdi havaita riittävän ajoissa. 

Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita: 
-  Uudet tavat, joilla kaikki, myös nuoret voivat helpommin antaa palautetta 

kunnossapidosta. 
- Kunnossapidon priorisointijärjestelmän tarkentaminen  ja  valvominen. 
Väylien priorisoimisen miettiminen eri käyttäjäryhmien, myös  nuorten 

 tarpeiden mukaan. 
- Tiehallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen  tulosten analysoiminen 

myös ikäryhmittäin. 
-  Yhteistyön lisääminen koulujen, varuskuntien, nuoriso-  ja  vapaa-

ajantoimen sekä erilaisten nuorisofoorumien kanssa hoitosuunnitelmia 
tehtäessä  ja  arvioitaessa hoidon onnistumista. Hoidon suunnittelun työ-
ryhmään nuoria  tai  nuorison edustajia. 

-  Väylien  ja  pysäkkien  omistus sekä hoitovastuun yksinkertaistaminen. 
Nykyisen pilkkomisen sijaan yksi taho (esim. kunta  tai  Tiehallinto)  omis- 
taa  ja  vastaa kevyen liikenteen väylien hoidosta kokonaisuudessaan. 

-  Riista-aitojen täydentäminen  ja  näkemäesteiden  raivaaminen väylien  lä
-hiympäristöstä  

5.3.7  Sosiaalinen turvallisuus  ja  valaistus 

Sosiaalisen turvattomuus koetaan  on  yhä suuremmaksi esteeksi joukkolii-
kenteen  ja  kevyen liikenteen väylien käytölle. Sosiaalista turvattomuutta koe-
taan etenkin iltaisin pimeällä, jolloin muita liikkujia  on  vähemmän. Varsinkin 
nuoret naiset kokevat pelottavina hiljaiset, valaisemattomat pimeät pysäkit  ja 

 väylät, joiden lähiympäristöä ei ole kunnolla raivattu. 
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Huomioitavia  ja kehitettäviä  asioita: 
-  Suunnitelmien, toteutuksen  ja kunnossapidon  arvioiminen systemaatti-

sesti sosiaalisen turvallisuuden näkökulmasta. 
-  Valaistuksen lisääminen  ja pusikoiden  raivaus erityisesti bussipysäkkien 

läheisyydestä  ja  niille johtavien kevyen liikenteen väylien varsilta  

5.3.8  Liikenneturvallisuus  

Nuorille turvallinen liikkuminen  on  tärkeä asia, kuten muillekin ikäryhmille. 
Nuoret liikkuvat paljon pyörällä  tai  jalkaisin, jolloin vaaratilanteita sattuu auto-
jen, mopojen  ja  muiden ajoneuvojen kanssa. Nuoria huolestuttavat erityisesti 
autoilijoiden käyttämät ylinopeudet, rattijuopot  ja  kevyen liikenteen väylillä 
suurilla nopeuksilla liikkuvat mopot. Mopojen  ja  tehokkaiden autojen määrän 
lisääntyminen yhdistettynä kokemattomiin nuoriin kuljettajiin  on  lisännyt lii-
kenneturvallisuusongelmia. 

Tiehallinto  vaikuttaa  nuorten liikenneturvallisuuteen  lähinnä kandella tavalla: 
- tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa liikenneturvallisuustavoitteiden 

asettamisessa, tutkimuksessa, liikenneturvallisuustiedotuksessa  ja -va-
listuksessa  sekä tieliikennelainsäädännön kehittämisessä. 

-  tuottamalla liikenneinfrastruktuuria  ja  ylläpitämällä sitä tavalla, joka  en
-naltaehkäisee  onnettomuuksien syntymistä  ja  onnettomuuden sattuessa 

minimoi seurauksia. 
Asenteiden osalta nuorilla  on  parannettavaa  mm.  ajonopeuksien  ja  erilaisten 
turvalaitteiden käytön suhteen. Liikenneinfrastruktuuriin panostamalla Tiehal-
linnon  on  mandollista hillitä ajonopeuksia  mm.  nopeusrajoitusten, töyssyjen, 
kameravalvonnan  ja keskisaarekkeiden  avulla. 

Huomioitavia  ja kehitettäviä  asioita: 
-  Yhteistyön tekeminen liikenneturvallisuusasioissa Liikenneturvan, kunti-

en, poliisin, liikenne-  ja viestintäministeriön ja  muiden Ilikenneturvalli-
suutta edistävien tahojen kanssa. Esim. kampanjat, tutkimus, ohjeistuk

-set,  infrastruktuurin rakentamisen valinnat  ja  tavoitteiden asettaminen. 
-  Yhteistyön lisääminen koulujen, varuskuntien, nuoriso-  ja  vapaa-

ajantoimen sekä erilaisten nuorisofoorumien kanssa liikenneturvallisuus-
suunnitelmia tehtäessä  ja  arvioitaessa suunnitelmien onnistumista. 

-  Vakava suhtautuminen  nuorten  pyörä-  ja mopojuoppouteen,  koska 
asenne  alkoholin  käyttöön liikenteessä omaksutaan nuoruusvuosina. 

- Liikenneturvallisuuskampanjoiden  kehittäminen nuoria koskettavista ai-
heista, kuten Kittilän nuoret naiset sanoivat "Miesten pitäisi ymmärtää, 
että turvallinen ajaminen  on seksikästä.  Siitä pitäis tehdä tieliikenne-
kampanja".  

5.3.9  Yhteistyö  on  tärkeää 

Yksilö arvioi liikkumista  ja matkan  laatua kokonaisuutena. Nuorelle miellyttä-
vä matka sisältää turvallisen kävelymatkan valaistua  ja aurattua  kevyen lii-
kenteen väylää katokselliselle bussipysäkille, täsmällisesti saapuvan  bussin, 

 turvallisen  ja  edullisen kyydin määränpäähän  ja  turvallisen liityntäkävelyn 
bussimatkan toisessa päässä. Tiehallinnon vastuu-  ja  vaikutusmandollisuu-
det koskevat  vain  osaa  matkan  vaiheista  ja  elementeistä. Tämän vuoksi on-
kin tärkeää tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
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Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita:  
-  Nuoren  liikkumistarpeet  eivät rajoitu  vain  Tiehallinnon hallinnoimiin  asi-

oihin  ja  nuorella ei useimmiten ole kykyä kohdentaa tarpeitaan tiettyyn 
 Tiehallinnon  tuotteeseen  tai  palveluun. Sekä  hankittaessa  tietoa  nuorten 

 tarpeista että näihin tarpeisiin vastatessa, tulee olla valmius tehdä laa-
jasti yhteistyötä eri tahojen kanssa.  

-  Pidemmällä aikavälillä  asiakaslähtöisen  suunnittelun tulisi johtaa  Tiehal-
linnossa  yhä enemmän "hyvä  tie"  -ajattelusta kokonaisvaltaiseen "hyvä 
matka" -ajatteluun. Eri palvelujen tuottajien  rajakohdat  ovat kriittisiä.  

5.3.10  Tieto Tiehallinnosta, onko  se  tarpeen? 

Suurimalle  osalle nuorista  Tiehallinto  on  tuntematon  tai  sen  toiminta näh-
dään kapea-alaisesti  vain  teiden rakentamiseen liittyvänä. Esimerkiksi  Tie- 
hallinnon  internet-sivut tunsi  tai  niitä oli käyttänyt  vain  noin joka kymmenes 

 15-24-vuotias  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen  vastaaja  (Tiehallinto 
 2005a).  Tienkäyttäjälle  ero  Tiehallinnon  ja  kunnan  työnjaossa liikenneinfra-

struktuurin  omistuksessa  ja  kunnossapidossa  ei ole selvä. Toisaalta  Tiehal-
lintoa  kiinnostaa kuulla palautetta omista  väylistään  ja  pysäkeistään,  joten 
palautteen  antajan  olisi tärkeää tietää, mille taholle palaute  suunnattaan. 
Tiehallinnon  työntekijöiden  työpajassa  muodostui näkemys, että nuoren ei 
ole tarpeen tietää  Tiehallinnon  organisaatiosta  tai  toiminnasta, mutta kylläkin 
omista  mandollisuuksistaan  antaa palautetta  tienpidon  tuotteista  ja  liikenne- 
järjestelmän tilasta.  Kehitettävää  olisikin tavassa,  jolta  liikennejärjestelmä 

 "esitetään" asiakkaalle.  

Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita:  
- Tiehallinnon  toiminnan opettamisen sijaan  palautemandoltisuuksien  ja  - 

 tapojen opettaminen nuorille. Yhteistyö  mm.  koulujen  ja  kuntien nuoriso-
työn kanssa.  

-  Uusien  palautekanavien  tuottaminen  ja  nykyisten kehittäminen käyttäjä
-lähtöisesti.  Esimerkiksi valtakunnallisen  liikenneportaalin  tuottaminen, 

jossa kartalta pystyy  klikkaamaan  paikan  ja  kuvaamaan asian, josta ha-
luaa antaa palautetta  ja  palaute suuntautuu automaattisesti oikealla ta-
holle, kuten kunnalle,  Tiehallinnolle  tai  yritykselle.  

5.3.11  Tietopuutteet  

Tässä työssä kartoitettiin  nuorten  tarpeita  liikkujaryhmänä.  Työn aikana esille 
tuli useita  tietopuutteita  ja  avoimeksi jääviä asioita, joita tutkimalla ymmärtä-
mys  nuorten  tarpeista  syvenisi.  

Huomioita  ja  selvitettäviä asioita:  
-  Nuorten  tarpeiden  ja  kulkumuotovalintojen  pysyvyys tulevaisuudessa.  
-  Nuorten  liikkumisen alueelliset erot esimerkiksi  henkilöliikennetutkimuk

-sen  aineiston avulla  selvitettynä. 
-  Nuorten  tyttöjen  ja  poikien väliset erot  liikennetarpeissa. 
-  Vaikuttamisesta kiinnostuneiden  nuorten  ominaisuudet  ja  vaikuttamisen 

halun laajuus.  
-  Käytännön kokeilut  ja  niistä kerätyt kokemukset  nuorten  ehdoilla tehdys-

tä  osallistamisesta liikennesuunnitteluun. 
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5.3.12  Nuoria koskeva tiedotus  

Tiehallinto  seuraa  tie-  ja  liikenneoloja  ja  tiedottaa niistä, sekä ohjaa liikennet-
tä. Tiedotusta  tie-  ja  liikenneoloista  välitetään erityisesti liikennekeskustoi-
minnan kautta. Liikennekeskusten tiedotteet koskevat myös nuoria kuljettajia 

 ja  osittain myös kevyttä liikennettä sekä joukkoliikenteen käyttäjiä. Tienkäyt-
täjät saavat tiedon käytännössä Tienkäyttäjän linjan, teksti -TV:n,  Tiehallin

-non  internet-sivujen, tieinfopisteiden  ja  radio tai TV  lähetysten kautta. Vaikka 
tiedotus  on  laajasti hoidettua, ei  nuorten  suosimat  radioasemat juurikaan tie-
dotteita välitä. 

Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita: 
- Tiehallinnon internet-sivujen linkittäminen  nuorten  suosimille  sivuille. 
-  Yhteistyö  nuorten  suosimien radiokanavien  kanssa, jotta myös niillä lu-

ettaisiin  tie-  ja  liikenneoloja  koskevia tiedotteita. 
-  Valtakunnallisen liikenneportaalin kehittäminen LVM:n johdolla, jonka 

kautta eri ryhmät löytäisivät itseään koskevaa liikennetietoa  ja  osaisivat 
antaa palautetta  tie-  ja  liikenneoloista  oikealle taholle. 	Esim. 
www.kulku.info -sivuston palautteenanto-osioiden kehittäminen. 

- Liikennetiedotteiden  tekeminen nuoria kiinnostavista asioista  ja nuorten 
 kielellä (esim. skeittikelitiedotus, pyöräilysäätiedotus).  

5.3.13  Palautekanavien  kehittäminen nuorille sopivaksi  

Tiehallinto  tarvitsee ajankohtaista tietoa nuorista asiakkaistaan. Tiehallinnon 
työntekijöiden mukaan nuoret käyttävät vähiten Tiehallinnon olemassa olevia 
palautekanavia. Tämä ei tarkoita sitä, että nuoret eivät haluaisi  tulla  kuulluik

-si  liikennejärjestelmään  liittyvissä ongelmissa, mutta kokevat usein, että hei-
dän ongelmiaan ei pidetä tärkeinä. Enemmän kuin palautekanavien puuttu-
misesta kyse  on  niiden käytettävyyden parantamisesta  ja nuorten  rohkaise-
misesta niiden käyttöön. 

Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita: 
-  Nuoret huomioiminen erityisryhmänä palautekanavien kehittämisessä. 
- Tiehallinnon nuorisoneuvottelukunnan  käyttäminen  nuorten  näkemysten 

kokoamiseen laajasti neuvottelukunnan jäsenjärjestöjen avulla. 
- Tieinfopäätteiden käyttötapojen  kehittäminen, jotta ne voisivat toimia 

kiinnostavina asiallisen palautteen antamisessa kanavina myös nuorille. 
- Palautetta liikenneratkaisuista  ja  tietoa  nuorten  tarpeista voidaan koota 

myös uudella epäformaalimmalla tavalla, kuten tietokonepelien välityk-
sellä, nuorisoradioaseman internet-sivuilla olevalla pikagallupilla  tai 

 nuorten  suosimien  chat-  ja  keskustelupalstojen  kautta. 
-  Koulujen tukeminen palautteen antamisen opettamisessa valmistamalla 

valmista opetusmateriaalia tapaustehtävien muotoon  ja  tarjoamalla  se 
 koulujen käyttöön. 

-  Valtakunnallisen liikenneportaalin kehittäminen LVM:n johdolla, jonka 
kautta eri ryhmät löytäisivät itseään koskevaa liikennetietoa  ja  osaisivat 
antaa palautetta  tie-  ja  liikenneoloista  oikealle taholle. 	Esim. 
www.kulku.info -sivuston palautteenanto-osioiden kehittäminen. 

-  Yhteistyö eri tahojen kanssa  nuorten  tarpeiden selvittämisessä. 
- Liikennejärjestelmää  ja  -oloja koskevien kysymysten lisääminen nuorille 
suunnattuihin kyselyihin, kuten Nuorisobarometriin. Tiehallinnon asia-
kastyytyväisyystutkimuksen analysointi ikäryhmittäin. 

-  Omat nuorille suunnatut kyselyt  nuorten  liikennetarpeiden  selvittämi-
seksi. 
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5.3.14  Nuoret  ja  heidän tarpeensa mukaan suunnitteluun 

Haastatellut nuoret olivat kiinnostuneita osallistumaan  ja  vaikuttamaan erityi-
sesti omaan lähipiiriinsä liittyviin konkreettisiin asioihin  ja nuorten  paikallistun

-temus  on  hyvä.  Nuorten  ideat  ja  ajatukset ovat yleensä toteuttamiskelpoisia  ja 
 mielikuvitusrikkaita.  Tavanomaiseen kokousformaatti ei useimpia nuoria kiin-

nosta  ja  innostus pitkissä prosesseissa saattaa lopahtaa. Nuoret, kuten muutkin 
ikäryhmät, tarvitsevat varmuuden siitä, että  he  osaavat suunnitella  ja  että hei-
dän näkemyksensä ovat tärkeitä. 

Huomioitavia  ja  kehitettäviä  asioita 
-  Nuoret  ja  lapset tulee huomioida erityisryhmänä suunnitteluprosesseissa 

 ja  varmistaa molempien ryhmien tarpeiden kuuleminen. 
-  Nuoria kannattaa ottaa mukaan lähinnä konkreettisiin, omaa lähialuetta 

 ja  nuorille tärkeitä liikkumistapoja koskeviin liikenneympäristön suunnit-
telua  ja  kehittämistä koskeviin prosesseihin. 

-  Kokonaisuuden kannalta marginaalisina pidetyt  asiat,  kuten mandolli-
suus kuvittaa oman koulun alikulku, ovat yksittäiselle nuorelle merkittävä 
osoitus huomioonottamisesta. 

-  Nuorten  kuuleminen  ja  osallistaminen  suunnitteluun  on  tehtävä  nuorten 
 ehdoilla, mikä voi vaatia uusia suunnittelun  ja  vuorovaikutuksen tapoja 

sekä ajankohtien  ja  kokoontumispaikkojen  uudelleen miettimistä. 
-  Yhteistyö  mm.  koulujen, varuskuntien, kuntien nuoriso-  ja  vapaa-ajantoi

-men  ja  nuorisojärjestöjen kanssa  on  suositeltavaa. 
-  Suunnittelun aikana kannattaa hyödyntää kunnissa  jo  toimivia erilaisia 

nuorisofoorumeja  ja  nuorisovaltuustoja. 
- Internetin  käyttöä voidaan lisätä suunnittelutyökaluna. Lisäksi netti tarjo-

aa tavan opastaa nuoria esim. siihen, miten vaikuttaminen tapahtuu  ja 
 millaisia suun nitteluprosessit ovat. 

Palautetta liikenneratkaisuista  ja  tietoa  nuorten  tarpeista voidaan koota 
myös uudella epäformaalimmalla tavalla, kuten tietokonepelien välityk-
sellä, nuorisoradioaseman internet-sivuilla olevalla pikagallupilla  tai 

 nuorten  suosimien  chat-  ja  keskustelupalstojen  kautta. 
-  Nuoria koskevan suunnittelun alkamisesta  ja  siihen vaikuttamistavoista 
tulee tiedottaa nuorille sopivissa paikoissa (esim. kouluissa,  nuorten  ra-
dio-ohjelmissa,  nuorten tv-ohjelmissa,  nuorten  lehdissä,  nuorten  käyttä

-millä  internet-sivuilla jne.) 
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