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ESIPUHE 

 
Esteettömyyden merkitys rakennetussa ympäristössä korostuu lähitulevaisuudessa mm. 
väestön ikääntymisen myötä. Esteettömyys koskee myös muita kuin ikääntyvää väestöryh-
mää: on esitetty, että ihminen kokee liikkumisen esteitä jopa 40 % elinajastaan. Tällöin 
mukaan lasketaan mm. liikkuminen pienenä lapsena rattaissa, kulkeminen esim. kahden 
kauppakassin tai matkalaukun kanssa ja liikkuminen apuvälineiden kanssa.  
 
Liikkumisen mahdollisuuksien edistämisen lisäksi esteettömyyteen liittyy myös monia yh-
teiskunnallisia tavoitteita, kuten liikkumisen tasa-arvon edistäminen, itsenäisen selviytymi-
sen tukeminen, kestävän kehityksen ympäristö ja kaikille soveltuvan elinympäristön suun-
nitteluperiaatteet. Esteettömyyden edistämisen nähdään laajasti ajateltuna tuottavan laadu-
kasta liikkumisympäristöä kaikille ryhmille ja hyvin toteutettuna kohentavan elinympäris-
tön fyysistä laatua ja alueiden kaupunkikuvaa miellyttävämpään suuntaan. 
 
Tämän työn tavoitteena oli kehittää sovellettava toimintamalli esteettömän ja turvallisen 
kävely-ympäristön edistämiseksi aluekeskuksessa sekä pilotoida mallia käytännössä mene-
telmineen Espoon keskuksessa. Erityisesti haluttiin selvittää esteettömyyden edistämiseen 
liittyvien vuorovaikutteisten menetelmien soveltuvuutta eri toimijatahojen sitouttamisessa 
sekä saada tietoa alueen liikkumisen ongelmista. Toimintamallin kehittämiseen liittyi 
oleellisena osana esteettömyyden edistämisen seurannan menetelmien tarkastelu. 
 
Tehty selvitys oli osa liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin -tutkimusohjelmaa, jonka 
avulla on pyritty suuntaamaan tutkimusresursseja kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannal-
ta keskeisiin suuntiin, käynnistämään jatkuva kävelyn ja pyöräilyn tutkimustraditio sekä 
integroimaan kävely- ja pyöräilynäkökulma tasavertaisena muuhun liikennetutkimukseen.  
 
Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat liikenne- ja viestintäministeriön edustajana ylitarkasta-
ja Irja Vesanen-Nikitin, Jaloin-ohjelman koordinaattori Mauri Myllylä sekä esteettömyyttä 
edistävien kaupunkien edustajat: Oulusta lähiökoordinaattori Maarit Alikoski ja Helsingis-
tä projektinjohtajat Pirjo Tujula ja Sirpa Tikka. Lisäksi ohjausryhmän työskentelystä tiedo-
tettiin kevyen liikenteen mallikuntien koordinaattoreille Marko Mäenpäälle Keravalle, Ti-
mo Vuoriaiselle Jyväskylään sekä Jouko Niskaselle Lempäälään.  
 
Ohjausryhmään kuuluivat lisäksi Espoon kaupungin eri hallintokuntien edustajat. Näitä 
olivat Espoon keskuksen kehittämisen projektipäällikkö Kyösti Oasmaa, projekti-insinööri 
Päivi Ahlroos, kunnossapitopäällikkö Erkki Ervasto, alueinsinööri Sinikka Ahtiainen, vi-
herpalvelupäällikkö Pentti Hakkarainen, vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty ja kiinteistö-
päällikkö Seppo Holste. Myös alueella toimivat julkishallinnon edustajat, kuten VR-
yhtymästä kiinteistöpäällikkö Matti Siitari ja Ratahallintokeskuksen maankäyttöpäällikkö 
Ilkka Saari kutsuttiin yhdessä alueen kauppakeskusta edustavan Citycon Oy:n Jouni Par-
hankankaan kanssa hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmässä alueella liikkujia edustivat 
vanhusneuvoston puheenjohtaja Aaro Peuraniemi ja Espoon näkövammaisten edustaja 
Reijo Toiminen. 
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1 ESTEETTÖMYYS TEEMANA 
YHDYSKUNTASUUNNITTELUSSA  

 
 
 

 
 
 
Etenkin väestön ikääntyminen eurooppalaisena megatrendinä on nostanut esteettömyystar-
kastelut menetelmineen tärkeäksi kehittämiskohteeksi 2000-luvulla. Aiemmilla vuosi-
kymmenillä tarkastelunäkökulma esteettömyyden osalta on rajautunut vain tiettyjen ryhmi-
en liikkumisen edistämiseen, esteettömien ympäristöjen tuottamaa hyötyä ei ole nähty laa-
jamittaisena laadukkaan ympäristön tuottamisena kaikille liikkujille. Seuraavassa on tiivis 
katsaus esteettömyyden edistämisen taustoihin yhdyskuntasuunnittelussa. 
 
Esteettömyyttä säänteleviä normeja ja standardeja on kehitetty 1970-luvulta lähtien, jonka 
jälkeen niitä on käytetty edistämään esteettömien ympäristöjen suunnittelua, rakentamista 
ja ylläpitoa. 1970-luvulla rakentamista koskevan keskustelun aiheiksi tulivat ensimmäistä 
kertaa myös vammaisten tarpeet yhdessä naisnäkökulman ja ekologisten kysymysten kans-
sa (Könkkölä 2004). Esteettömyyden edistäminen nivoutuukin luontevasti vanhojen aluei-
den peruskorjaamisen yhteydessä tehtäviin parannuksiin. 
 
Vuonna 1978 nousi esiin kysymys hissin tarpeellisuudesta myös kaksikerroksisissa raken-
nuksissa Kauniaisten kaupungintalosta tehdyn kantelun johdosta. Kantelun perusteella jul-
kaistiin Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määräykset ja ohjeet vuoden 1973 laadi-
tun pykälän noudattamisesta (F1 1979). Vuoden 1973 Rak.as. 85 a § edellytettiin yleisön 
käyttöön tarkoitettuja tiloja rakennettaessa riittävän huomion kiinnittämistä niiden henki-
löiden tarpeisiin, joiden liikunta- tai suunnistautumiskyky on heikentynyt. (Könkkölä 
2004.) 
 
Laajamittaista työtä esteettömyyden edistämiseksi tehtiin 1970-luvun lopussa ja 1980-
luvun alussa yli sadassa Suomen kunnassa Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelun 
aloitteesta. Hankkeessa laadittiin perustiedot esteettömyyden kriteereistä eri tavoin liikku-
misesteiset henkilöt huomioon ottaen. Hankkeesta tehtiin seurantaraportti ”Liikuntaestei-
nen rakennetussa ympäristössä – Ongelmat ja parantamiskeinot” (Häkkinen 1977), mikä 

 

• Esteettömyyden edistäminen on käyttäjien näkemysten huomioon ottamista 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999) sisältää näkemyksen vuorovaikutteisesta ja
eri väestöryhmien tarpeet huomioivasta suunnittelusta. 

• Asukasryhmien identifioiminen ja tarpeisiin vastaaminen lisää alueiden veto-
voimaisuutta ja kehittää kaupungin kilpailukykyä.  

 
• Esteettömyydessä on viime kädessä kyse toimivan kaupungin korkealaatuisista

liikkumismahdollisuuksista ja imagosta. 
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lähettiin kaikkiin Suomen kuntiin. Raportissa olleet suunnitteluohjeet toimivat lähtökohta-
na laadittaessa rakentamismääräyksiä ja –ohjeita sekä Rakennustieto-kortteja.  
 
Nykyiset liikennepoliittiset linjaukset taas painottavat kaikkien ihmisten oikeutta ja mah-
dollisuutta liikkua. Kaikkien tulee saavuttaa peruspalvelut ja niihin liittyvä informaatio. 
Tämä korostaa esteettömien ympäristöjen tarvetta: itsenäiset liikkumismahdollisuudet vä-
hentävät ikääntyneiden tarvitsemia erilliskuljetuksia ja hoivapalveluita, joista koituu suuria 
kustannuksia. Samalla toimivat ratkaisut palvelevat kaikkia asukasryhmiä, joskin täysimää-
räinen hyöty koituu vasta kun koko matkaketju on esteetön. Tavoitteeksi onkin asetettu 
kaikille soveltuva liikennejärjestelmä, mikä huomioi eri väestöryhmien liikkumistarpeet. 
Esteettömien liikkumisympäristöjen edistämiseksi kaivataan erityisesti eri hallinnonalojen 
sekä yksityisten ja julkisten tahojen paikallista yhteistyötä. Erityistä kehittämistä kaipaavat 
toimintatavat: esteettömyyden edistäminen on selkeästi integroitavissa oleva teema eri ta-
hojen toimintatapoihin ja yhteistyökäytäntöihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Esteettömät ympäristöt vastaavat useiden asukasryhmien tarpeisiin. (Kuva År-
hus, Tanska). 

Yhdyskuntasuunnittelun kehitys Suomessa on kulkenut johdonmukaisesti kohti asukastar-
peisiin perustuvaa laatuajattelua. Suunnittelukulttuurin syntymisen kautta 1960-luvulla 
leimasi voimakas usko sen hyvinvointia tuottavana ja kehitystä edistävänä tekijänä (Vuore-
la 1991) ja sen funktioksi nostettiin tehokkuus ja rationaalisuus (Summa 1989). Kaava-
suunnittelu edusti maankäytön suunnittelua tasapainoisen ja toimivan yhdyskunnan mene-
telmänä. Suunnittelijoiden määrä kasvoi kymmenkertaiseksi 1960-luvulta 1980-luvulle 
tultaessa ja samaan aikaan kaupungistuminen sekä taloudellinen kasvu tukivat taloudelli-
seen ja tekniseen tehokkuuteen perustuvaa suunnittelua. Suunniteltiin ja rakennettiin suuria 
linjoja: asutettiin valtavia määriä väestöä kaupunkeihin ja suunniteltiin moottoriteitä autoi-
lijoita varten. Esteettömyys oli esillä vain erityisryhmien tarpeena: esteettömiä ympäristöjä 
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ei käytännöllisesti katsoen suunniteltu lainkaan tai ne kohdistuivat vain liikkumis- ja toi-
mimisesteisten henkilöiden lähiympäristöön (esim. hoivapalvelut, asuntolat, sairaalat). 
 
Samalla kun maata rakennettiin kiivaasti myös yhdyskuntasuunnitteluun kohdistuva tutki-
mus- ja kehitystyö laajeni (Staffans 1991). Laadun tarkastelut perustuivat mitattuihin suu-
reisiin asuntojen sisällä: mitattiin neliöitä ja varustelutasoa. Lähiympäristön tarkasteluun 
suuntauduttiin 1970-luvulla, jolloin huomio kiinnittyi pihoihin ja asuinkortteleihin paikalli-
sen toiminnan areenana. Asunnoista ja pihoista tarkastelunäkökulma laajeni 1980-luvulla 
ympäristön sosiaalisiin ja psykologisiin ulottuvuuksiin: puhuttiin asumisesta ja asumisen 
laadun arvioinnista. Samalla kaivattiin muutoksia rationalismipohjaiseen suunnitteluun: 
suunnittelun tuloksia pidettiin epätyydyttävinä sekä asukkaan ja suunnittelijan vuorovaiku-
tus nähtiin liian vähäisenä. Työtä, vapaa-aikaa ja asumista vaadittiin yhdistettäväksi laajasti 
poiketen funktionalistisen suunnittelun traditiosta. Uudet teemat nousivat keskustelun koh-
teeksi (Summa 1989): esimerkkeinä palvelujen laadun parantaminen ja tuloksellisuuden 
kohentaminen. Lisäksi nostettiin esiin näiden mittaamisen ja arvioinnin ongelmat.  
 
Kun siirryttiin suurten linjojen suunnittelusta paikallistasolle, mahdollistettiin yksittäisten 
teemojen tarkastelu ja sirpaleinen tapa rakentaa kaupunkia. Samalla yhdyskuntarakenteiden 
laajeneminen rakentamattomille alueille hidastui ja uudisrakentaminen oli 1990-luvulla 
rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. Korjausrakentaminen tehostui, mikä 
edesauttoi esteettömyyden kartoittamismenetelmien kehittymistä 1990-luvulla. Jo 1980-
luvun lopussa nähtiin (Kivistö 1987), että tulevaisuuden rakentaminen keskittyy rakenne-
tun ympäristön ylläpitoon ja hoitoon. Korjausten ja hoidon tarve on konkretisoitunut eten-
kin suurissa kaupungeissa (Hentilä – Wiik 2002). Sirpaleinen tapa rakentaa kaupunkia on 
tuottanut suuren määrän korjattavaa ympäristöä, joka ikääntyy samanaikaisesti useassa 
kohteessa. Tämä aiheuttaa väistämättä priorisointipaineita kuntien teknisen toimen resurs-
seille, joissa kaivataan mittareita ja indikaattoreja rakennetun ympäristön laadun seurantaan 
päätöksenteon taustalle ja resurssien kohdentamiseen.   
 
Selkeää suunnittelukulttuurin muutosta rationalistisesta käyttäjälähtöiseen suunnitteluun 
edustaa maankäyttö- ja rakennuslaki vuodelta 1999. Lain 5§ alueiden käytön tavoitteena 
”on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edis-
tää: 1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, 
kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön 
luomista” (MRL 5§). Laissa mainittu eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimin-
taympäristön voidaankin lukea viittaavan erityisesti esteettömiin ympäristöihin. Maankäyt-
tö- ja rakennuslaki avaakin uusia näkökulmia suunnitteluun painottamalla asukkaiden ko-
kemien tarpeiden huomioimista. Se edellyttää subjektiivisten kokemusten huomioimista 
määrällisesti mitattavien suureiden ohella. Onkin puhuttu yhteiskunnan klusteroitumisesta: 
enää eri asukasryhmien tarpeita ei pystytä jäljittämään perinteisten taustamuuttujien avulla, 
vaan arvot ja elämäntavat ryhmittelevät väestöä klustereihin, joissa yhteistä saattaa olla 
esim. vain tietty kulutuskäyttäytyminen.  
 
Vuorovaikutteisella suunnittelulla saadaan tietoa eri asukasryhmien tarpeista esim. kaavan 
laatimista ja sen vaikutusten arviointia varten. Tällä tavoin pyritään korkean elinympäristön 
laadun takaamiseen kaikille ryhmille ja suunnitelmien haittojen ja vaikutusten minimoin-
tiin. Ympäristövaikutusten arviointi on 2000-luvun arkipäivää suurissa hankkeissa (esim. 
aluekehittämishankkeet, tiehankkeet) luontovaikutusten osalta. Ihmisiin kohdistuvien vai-
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kutusten arviointi on osa YVA-menettelyä, mutta toistaiseksi pieni osa luontovaikutusten 
ohella. Se on kasvava alue, jota kehitetään eri väestöryhmien tarpeiden, kuten esteettömien 
lähiympäristöjen, tunnistamiseksi ja huomioon ottamiseksi. YVA-menettelyn kehittymisen 
myötä myös erilaiset alueiden arviointimenetelmät ovat yleistyneet (Reinikainen et. al. 
2003). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Esteettömät liikkumisen alueet kohentavat hyvin onnistuessaan alueen kaupunki-
kuvaa. (Kuva Odense, Tanska) 

Tulevaisuudessa kaupunkisuunnittelun on arveltu kytkeytyvän eri väestöryhmien tarpeisiin 
koko suunnittelukulttuurin muutoksen, strategisen toiminnan sekä markkinaohjautuvan 
suunnittelun kautta. Tarpeet ja intressiryhmät painottuvat suunnittelukulttuurin muutoslin-
joissa eri tavoin. Vuorovaikutteinen suunnittelu vertautuu teollisuuden käyttäjäkeskeiseen 
suunnitteluun, jossa suunnittelijan tehtävänä on tunnistaa erilaisia käyttäjäryhmiä suunnit-
telun pohjaksi. Teollisuudessa käyttäjäkeskeinen suunnittelu ei ole vuorovaikutteista yh-
teissuunnittelua asiakkaiden kanssa, vain ryhmien identifioimista, segmentointia ja tarpei-
den tunnistamista. 
Alueiden ja yhdyskuntien suunnittelun muuttumista entistä enemmän käyttäjien toiveet ja 
tarpeet huomioivaksi ohjaa myös tärkeinä pidettyjen asukasryhmien identifioiminen. Nämä 
väestöryhmät saattavat olla uusia, houkuttelevia asukkaita koko kaupungille, ja samalla 
kun pyritään täyttämään heidän tarpeitaan, kehitetään kaupungin kilpailukykyä ja identi-
teettiä haluttuun suuntaan rakentamisen avulla. Yhdyskuntasuunnittelussa vuorovaikuttei-
suus on kaksitahoisempaa kuin teollisuudessa, toisaalta painotus on yhteissuunnittelussa 
asukkaiden kanssa ja toisaalta kaivataan perinteistä suunnittelijalähtöistä näkökulmaa. Mo-
lempia tarvitaan: suunnittelija ja asukkaat täydentävät toisiaan suunnitteluprosessissa. Vas-
tuu ei kuitenkaan voi jakautua usealle taholle, vastuun kantajan täytyy olla ammattilainen 
ja nähdä laajemmat kokonaisuudet kuin käyttäjän. Esteettömyydessä on viime kädessä ky-
symys toimivan kaupungin korkealaatuisista liikkumismahdollisuuksista ja imagosta.  
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2 ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA ESTEETTÖMYYS 
 

 

2.1 Esteettömyyden tavoitteet ja ihmisten liikkumistavat 

Esteettömät ympäristöt edistävät liikenne- ja viestintäministeriön strategian mukaisesti 
monia yhteiskunnallisia tavoitteita: sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ennaltaehkäisevää 
toimintatapaa, itsenäistä selviytymistä, kestävää kehitystä ja kaikille soveltuvan elinympä-
ristön suunnitteluperiaatteita (Kohti esteetöntä liikkumista 2003). Lisäksi tavoitteena on, 
että ”valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteet-
tömiä ja turvallisia kaikille”. LVM:n tavoite on yleistasoinen tavoite, jota strategiassa tar-
kennetaan infran osalta kullekin väylälaitokselle asetetuilla tavoitteilla. Näiden periaattei-
den mukainen esteettömyys konkretisoituu esteettömänä liikennejärjestelmänä ja rakenne-
tun ympäristön infran ja palveluiden osalta itsenäistä liikkumista edistävänä kävely- ja pyö-
räily-ympäristönä. 
 
Erityisesti kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä on Tiehallinnolle annettu selkeä tavoite es-
teettömyyden ja turvallisuuden edistämisessä sekä joukkoliikenteen esteettömien matkaket-
jujen luomisessa ja iäkkäiden autoilijoiden turvallisuustarpeiden tyydyttämisessä. Lisäksi 
Tiehallinnolle asetetuissa tavoitteissa myös tienkäyttäjien palveluiden tulisi olla liikkumis- 
ja toimimisesteisten autoilijoiden saavutettavissa. Muiden väylälaitosten, kuten Ratahallin-
tokeskuksen ja Ilmailulaitoksen, tavoitteet liittyvät esteettömään matkaketjuun siten, että 
eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt pääsevät mahdollisimman omatoimisesti 
kulkemaan asemilla ja terminaaleissa sekä siirtymään kulkuneuvoon ja sieltä pois itsenäi-
sesti. Merenkulkulaitoksen osalta ollaan asettamassa työryhmää selvittämään strategian 
tavoitteiden toteutusta. 

 
• Itsenäinen liikkuminen on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin liikkumisen mah-

dollisuuksien ja toteutuneiden liikkumishalujen kautta. 
 

• Asumistarpeiden monimuotoistuessa hakeudutaan vetovoimaisiin ympäristöihin, 
joissa liikutaan merkityksellisten paikkojen verkostossa. 

 
• Päivittäisten matkasuoritusten kasvaminen korostaa yhä enemmän esteettömiä

alueita ja reittejä. 
 

• Esteettömyys on liikkumisen helppoutta, havaitsemisen selkeyttä ja alueen help-
polukuisuutta kaikille kulkijoille. 

 
• Esteettömyys toteutuu suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja hoidossa. 

 
• Esteettömät liikkumismahdollisuudet ovat osa elinympäristön nykyaikaista laa-

tua. 
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Liikennepoliittisista linjauksissa ja liikennejärjestelmää koskevissa suunnitelmissa voi-
makkaasti liikenteeseen vaikuttavia tekijöitä on määritelty olevan alue- ja yhdyskuntara-
kenne, elinkeinoelämän rakenne ja ihmisten arvostukset sekä toimintatavat, jotka muuttu-
vat suhteellisen hitaasti. Mutta juuri nämä muutokset ovat niitä tekijöitä, joiden tunteminen 
toimii lähtökohtana erilaisten toimenpiteiden suunnittelulle. Liikenteen visiossa ja tavoit-
teissa vuodelle 2025 (LVM 2000) on esitetty liikennejärjestelmän palvelutason ja kustan-
nusten, alueiden ja yhdyskuntien kehittämisen sekä luontoon kohdistuvien haittojen lisäksi 
liikenneympäristön turvallisuus ja terveyden tukeminen sekä sosiaalinen kestävyys. Sosiaa-
lisen kestävyyden tavoitteina on liikenteen haittojen ja hyötyjen oikeudenmukainen kohdis-
tuminen sekä kohtuullisuus eri väestöryhmien kesken. Tavoitteena on myös ottaa hei-
koimmassa asemassa olevien ryhmien tarpeet huomioon, jolloin kansalaiset voivat osallis-
tua ja vaikuttaa liikenneratkaisuja koskevaan suunnitteluun. Sosiaalisen kestävyyden tavoi-
te sisältää sosiaalisen tasa-arvon näkökulman, jota voidaan tarkastella esim. joukkoliiken-
teen ja kevyen liikenteen kulkutapaosuuden seurannan kautta sekä seuraamalla paikallislii-
kenteen määrää taajamien ulkopuolella. Myös yleisen asiakastiedon kerääminen liikkumi-
sesta on mahdollinen indikaattori sosiaalisen kestävyyden tilan vuosittaiseen seurantaan. 
 
Laajimmassa mittakaavassa Suomessa ihmisten liikkumista seurataan Henkilöliikennetut-
kimuksen avulla. Henkilöliikennetutkimus on säännöllisin väliajoin toteuttava laaja puhe-
linhaastattelututkimus, jossa haastattelun ja liikkumispäiväkirjan avulla kerätään tilastotie-
toa koko maan osalta. Viimeisimmässä henkilöliikennetutkimuksessa (1998-1999) selvitet-
tiin erityisesti kevyen liikenteen matkoja sekä lasten ja vanhusten liikkumista. Näiden ryh-
mien voidaan ajatella kaipaavan liikkumisessaan esteettömiä ympäristöjä muita asukas-
ryhmiä enemmän. Vaikka kevyen liikenteen osuus tutkimuksen mukaan oli matkasuorit-
teesta vähäinen (joka 20. matka jalan tai polkupyörällä), lukumääräisesti niitä tehtiin pal-
jon, jolloin esteettömien ympäristöjen merkitys korostuu. Voidaan myös olettaa, että muun 
liikenteen lisääntyessä myös kävellen ja pyöräillen tehdyt matkasuoritteet kasvavat. Lisäksi 
Henkilöliikennetutkimuksen matkan ja osamatkan määritelmät eivät yhdisty esim. päämää-
rättömään kävelyyn virkistysalueella, jolloin ei välttämättä saada todellista kuvaa kävelyn 
ja pyöräilyn määrästä. 
 

 
Kuva 3. Arjen merkityksellisten paikkojen verkosto. 
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Henkilöliikennetutkimuksen viimeisimmät tulokset liikkumisen lisääntymisestä ovat yh-
teneväisiä merkityksellisten paikkojen verkostoista (Jovero – Horelli 2001) tehdyn tutki-
muksen tulosten kanssa. Merkitykselliset paikat ovat paikkoja tai alueita, joiden välillä 
ihmiset arjessaan yhä enemmän sukkuloivat (kts. Kuva 3.). Asumisen tarpeiden ja elämän-
tapojen monimuotoistuessa asukkaat hakeutuvat vetovoimaisiin ympäristöihin ja perustavat 
päivittäistä elämäänsä yhä enemmän liikkumisen varaan. Paikoin myös suunnittelu edellyt-
tää kaikkien asukkaiden runsasta liikkumista: esimerkiksi Joensuun Marjalan esteetön kau-
punginosa sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä keskustatoiminnoista, jolloin alueen 
vammaisasunnoissa asuvat henkilöt kulkevat joko yksityisautolla tai julkisella liikenteellä 
keskustapalveluihin (Vuorela-Wiik et. al. 1996).  
 
Päivittäisten matkasuoritusten lisääntyminen korostaa yhä enenevässä määrin esteettömiä 
keskusta-alueita, reittien verkostoja ja matkaketjuja tasa-arvoisten liikkumismahdollisuuk-
sien toteutumiseksi. Kaupunkien tasolla tämä merkitsee esteettömiä kävely-ympäristöjä, 
joita yhdistävät esteettömät matkaketjut.  

Kuva 4. Kaikilta keskusta-alueilta tulisi löytyä nykyaikainen esteetön laatutaso: esteetön 
keskusta-alue (palvelut, asuminen), joka sisältää esteettömän puiston tai aluetta täyden-
tävät ja laajentavat erillisreitit. 
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2.2 Näkökulmia esteettömyyteen 

Esteettömyyttä rakennetussa ympäristössä voidaan tarkastella käytettävyyden, turvallisuu-
den ja toimivuuden parantamisen kautta, jolloin tarkastellaan niin palveluiden kuin tava-
roidenkin liikkumisreittejä. ”Esteetön asuinkortteli” (Koukkari et. al. 2001) tutkimuksessa 
selvitettiin erityisesti esteettömiä reittejä: miten pysäkiltä pääsee omaan eteiseen kerrosta-
lossa vaikkapa pyörätuolilla liikuttaessa. Työn tuloksena esitettiin tarve kehittää uudenlais-
ta rakentamiseen liittyvää tuotemaailmaa, jotka muodostavat toimivia esteettömiä kokonai-
suuksia ja korostavat Design-for-All-periaatetta.  
 

 

Kuva 5. Näkövammaisen tarpeet eroavat huonosti kuulevan tarpeista ympäristön suh-
teen. (Kuva Espoon keskus, Espoo) 

Perinteisesti liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä on tarkasteltu ongelmien ja vammo-
jen näkökulmasta. Tarkastelu tuottaa tulokseksi ryhmiä erilaisine tarpeineen: vaikka käsit-
teestä rajattaisiin pois esim. matkalaukun kanssa liikkuvat turistit, luokiteltavia ryhmiä 
löytyy 10 kappaletta. Ryhmäjako on tehty fyysisen ympäristön suunnittelun tueksi Teknilli-
sen korkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutissa 
SOTERAssa. Ryhmät muodostuvat seuraavasti: 
 

• heikkonäköinen 
• sokea 
• huonokuuloinen tai kuuro 
• epävarmasti kävelevä 
• rollaattorin tai kyynärsauvojen käyttäjä 
• käsien tai ylävartalon toimintarajoitteinen 
• pyörätuolin käyttäjä, itsenäinen 
• pyörätuolin käyttäjä, avustettu 
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• astmaattinen tai allerginen 
• huonomuistinen. (Saari et. al. 2002, Sotera). 

 
Kun tarkastellaan erityisesti rakennettua ympäristöä, tilojen kokoon ja toimivuuteen vaikut-
tavat tekijät ovat liikkumisen vaikeutuminen, liikkumisen apuvälineiden käyttö ja näköky-
vyn heikkeneminen (Saari et. al. 2002). Rakennetun ympäristön esteettömyyttä tarkastelta-
essa nousee esiin tarpeiden monimuotoisuus: esteettömyystarpeet ovat erilaisia liikunta tai 
näkövammaiselle. Kuitenkaan esteettömyyttä ei voi ajatella elinympäristön kannalta liian 
vaikeasti tai korkealla hinnalla toteutettavana rakentamisena: sen sivuuttamisesta koituvat 
kustannukset näkyvät yhteiskunnassa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. 
Lisäksi rakennettaessa esteetöntä ympäristöä palvellaan yleensä kaikkia asukasryhmiä hy-
vän ympäristön luomisella.  
 
Esteettömyyden ongelmia on tarkasteltu myös rakennetun ympäristön ja liikennevälineiden 
ongelmina (Kohti esteetöntä liikkumista, LVM 2003). Liikenne- ja viestintäministeriö on 
jaotellut ympäristön ongelmia seuraavasti: 
 

• tasoero-ongelma: vaikein liikkumisen ongelma (portaat, kynnykset, hissittö-
myys ja luiskattomuus) 

• tilantarveongelma: pyörätuolien ja lasten vaunujen käyttäjät 
• etäisyysongelma: hahmotettavuuden vaikeus, värit, opasteet, äänimerkit 
• orientoitumisongelma: näkövammaiset, hahmotettavuus, materiaalit, värit, 

opasteet, äänimerkit 
• tasapaino-ongelma: luistamattomat pinnat, liukkauden torjunta, käsijohteet, tu-

kitangot 
• ulottumisongelma: lapset, lyhytkasvuiset ja pyörätuolin käyttäjät, korkeat pai-

nikkeet, automaatit ja palvelutiskit 
• voimattomuusongelma: raskaat ovet 
• monimutkaisuusongelma: laitteiden käyttö, automaatit ja informaation sisältö 
• turvallisuusongelma: portaat, kulkuteiden esteet, työmaakaivannot ja suojatei-

den johdattavuus, valaistus, vaaranpaikat 
• allergiaa aiheuttavat tekijät ja hengitysilman epäpuhtaudet: eläinallergeenit, tu-

pakan jäämät, katupöly 
• tasa-arvo-ongelma: ympäristö tai palvelut asettavat käyttäjät eriarvoiseen ase-

maan. 
 
Esteettömiä ympäristöjä luodaan paikallisesti tällä hetkellä erityisesti hoivan ja kuluttami-
sen kaupunkitiloihin. Suuret sairaala-alueet, vanhusten palvelutalot ym. on mielletty esteet-
tömyyttä vaativiksi ympäristöiksi. Viime aikoina myös kuluttamisen tilat, joihin on yhdis-
tetty julkisia palveluja ja mahdollisesti senioriasumista, on rakennettu esteettömiksi ame-
rikkalaisten mallien mukaan. Esteettömien ympäristöjen ongelmiksi saattaa muodostua 
paradoksaalisesti liiallinen esteettömyys: ympäristö ei ole haastava liikkujalle, eikä tue 
toimintakyvyn ylläpitoa esim. palveluasumisessa. Näihin rakennuksiin on ratkaisuksi tuotu 
esim. irtoportaita, joita kulkemalla pyritään ylläpitämään itsenäisen liikkumisen vaatimaa 
lihaskuntoa. ”Esteetön, vaan ei haasteeton ympäristö” onkin suunnittelijan taidonnäyte es-
teettömyyttä tuotettaessa. Julkisten rakennusten tulisi olla esteettömiä kaikille. Nykyisin 
esteettömät kohteet ovat kuitenkin usein yksittäisiä rakennuksia tai tiloja muodostamatta 
esteettömästi kuljettavia reittejä alueelta toiselle kevyen tai joukkoliikenteen avulla.  
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Esteettömyyden edistämisen esteinä on todettu olevan tietoon, taitoon ja asenteisiin liitty-
viä tekijöitä. Tietoon ja asenteisiin liittyvien esteiden poistamisessa voidaan hyödyntää 
vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmiä ymmärryksen lisäämiseksi ja fyysisen ympäris-
tön esteiden tunnistamiseksi. 

2.2.1 Arkiliikkujien esteettömyys- ja turvallisuustarpeet 

Tarkasteltaessa esteettömyyttä laajasti puhutaan arkiliikkumista estävistä tai hankaloittavis-
ta tekijöistä. Tällöin tarkastellaan ihmisiä, joilla liikkumis- ja toimimisesteisyys on tiettyyn 
aikaan tai paikkaan sidottua, kuten esim. turisteilla. Arkiliikkumista saattaa hankaloittaa 
lastenvaunujen työntäminen, matkalaukun tai ostosten kantaminen tai apuvälineiden kanssa 
liikkuminen.   
 
Myös erilaiset elämäntilanteet ja – tyylit vaikuttavat ympäristölle asetettuihin esteettö-
myysvaatimuksiin: uudet elämäntilanteet (lapsen syntymä, jalan katkeaminen tms.) pakot-
tavat katsomaan lähiympäristöä ja suunnittelemaan liikkumista esteettömyyden näkökul-
masta (Järvelä et. al. 2002).  
 
Ympäristöjen tulee pystyä vastaamaan näihin monimuotoisiin liikkumisen esteettömyyttä 
ja turvallisuutta koskeviin tarpeisiin, etenkin tasa-arvon näkökulmasta runsaasti käytetyillä 
keskusta-alueilla. Ympäristöministeriön Asukasbarometrin tulokset osoittavat, että asuk-
kailla on erilaisia toiveita ja tarpeita elinympäristön suhteen riippuen iästä, perhetyypistä, 
sukupuolesta, sosioekonomisesta asemasta ja elämäntilanteesta (Strandell 1999). Tämä 
ryhmittely liittyy myös esteettömyystarpeisiin: esteettömyys on liikkumisen laatua erilaisis-
sa ympäristöissä. 
 
On todettu, että ympäristö voi joko edesauttaa itsenäistä liikkumista tai estää sitä. Ympäris-
tön ja ihmisen tarpeiden välillä saattaa vallita kuilu, jota voidaan hyvällä suunnittelulla 
kaventaa.  

  

Kuva 6. Hyvällä suunnittelulla kavennetaan toimintakyvyn ja ympäristön välistä kuilua 
(Prosolutions 2001). 

Ihmisten liikkumiskyky

Apuvälineet madaltavat kuilua

Esteettömät ja toimivat ratkaisut madaltavat kuilua

Ympäristön ominaisuudet

KUILU

Ihmisten liikkumiskyky

Apuvälineet madaltavat kuilua

Esteettömät ja toimivat ratkaisut madaltavat kuilua

Ympäristön ominaisuudet

KUILU
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Väestön ikääntyminen eurooppalaisena ilmiönä korostaa esteettömien alueiden ja reittien 
merkitystä: tulevaisuuden iäkkäiden on ennustettu liikkuvan aiempaa enemmän ja vaivat-
tomammin apuvälineiden avulla. Toisaalta myös huonokuntoisia iäkkäitä tulee olemaan 
enemmän: väestön ikääntymisen myötä liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden sekä 
huonosti näkevien että heikosti kuulevien määrä kokonaisuudessaan tulee kasvamaan. 
Usein ikääntyneitä koskee samanaikaisesti moni liikkumis- ja toimimisesteisyyden muoto 
(Lehmuskoski et. al. 2002). 

2.2.2 Liikuntavammaiset ja näkö- ja kuulovammaiset 

Liikuntavammaiset ovat suurin vammaisryhmä. Kaikkia liikuntavammaisia yhdistää liik-
kumisen vaikeus siinä määrin, että se hankaloittaa toimintaa. Liikkumisen apuvälineet ovat 
yleisiä tällä ryhmällä: kävelykeppi, kyynär- ja kainalosauvat, rollaattori ja pyörätuoli ovat 
apuvälineistä tavallisimpia. Pyörätuolia käyttää noin 0,5 % väestöstä, joiden toimintaky-
kyyn vaikuttaa sekä vamman vaikeusaste että pyörätuolin ominaisuudet. Rakennetun ym-
päristön fyysinen este, esim. portaat, ovat pyörätuolin käyttäjälle totaalinen liikkumisen 
este. 
 
Muille kuin pyörätuolin käyttäjille liikkumisesteisten henkilöiden ryhmässä kävely on epä-
varmaa. Vaikeuksia saattaa tuottaa liikkuminen epätasaisessa tai liukkaassa maastossa, 
pitkät välimatkat, mäet ja jyrkät portaat sekä raskaat ovet. Lisäksi lihasvoiman heikkous, 
nivelten jäykkyys ja ongelmat ulottumisessa ja otteen saamisessa voivat aiheuttaa ongel-
mia. Liikkumista saattavat vaikeuttaa lisäksi reuma- ja sydänsairaudet sekä MS-tauti. 
 
Näkövammaisten ryhmä voidaan jaotella näkökyvyn määrän mukaisesti heikkonäköisiin ja 
sokeihin. Sokeat jaotellaan lisäksi vielä syvästi heikkonäköisiin, lähes sokeisiin ja täysin 
sokeisiin. Suomessa on arviolta noin 80 000 näkövammaista, joista noin 10 000 on täysin 
sokeita. Valtaosa näkövammaisista on ikääntyneitä. 
 
Heikkonäköisille kuulo- ja tuntoaistit ovat tärkeitä liikkumista ohjaavia aisteja ja apuväli-
neinä ovat usein valkoinen keppi ja optiset apuvälineet. Sokeiden liikkumista tukevat aistit 
ovat kuulo-, tunto- ja hajuaisti ja apuvälineinä sokeat käyttävät keppiä, opaskoiraa tai hen-
kilökohtaista opasta. 
 
Liikkumista hankaloittavia tekijöitä voivat olla esim. alentunut näöntarkkuus, puutteellinen 
näkökenttä, herkkyys häikäisylle ja suurille valaistuseroille, heikentynyt näkökyvyn ja 
kontrastien erotuskyky ja silmän hidastunut akkommodaatiokyky eli mukautuminen eri 
etäisyyksille katsottaessa. Näkövammaisen ongelmia liikkumisessa ovat suunnistautumi-
nen ja tapaturmien, kuten putoamisen ja törmäämisen vaara etenkin sivusta tuleviin, vyötä-
rönseutua korkeammalla oleviin esteisiin. 
 
Kuulovammaiset jaotellaan kolmeen ryhmään: kuurot, kuuroutuneet ja heikkokuuloiset. 
Suomessa on eriasteisia kuulovammaisia yli 700 000. Kuulovammaisille näköaistiin perus-
tuva informaatio ja erityisesti valaistus ovat tärkeitä liikkumista ohjaavia tekijöitä ja joh-
donmukaisen opastuksen ja viitoituksen merkitys onkin suuri (Toiminen 2003). Heikko-
kuuloisten liikkumista häiritsee erityisesti liikenteen melu. 
 



 
 
 15  

 

Muita ryhmiä, joilla katsotaan olevan erityisiä vaatimuksia esteettömyyden suhteen välilli-
sesti, ovat huonomuistiset ja astmaatikot. Huonomuististen ryhmä on väestön ikääntymi-
seen liittyvä kasvava ryhmä, jolle ympäristön äkkinäiset muutokset tuottavat liikkumisen 
ongelmia. Huonomuistisilla ympäristön tuttuus ja uuden ympäristön selkeä orientoitavuus 
helpottavat liikkumista, jolloin ympäristö tukee itsenäistä liikkumista. Astmaatikot kaipaa-
vat elinympäristön esteettömyyttä välillisesti: kasvilajit ja käytetyt materiaalit sisätiloissa 
sekä ulkotilojen hoito ja ylläpito (erityisesti hiekoituspöly) saattavat muodostua liikkumi-
sen esteeksi astmaatikolle. 

2.2.3 Turvallisuuden kokeminen 

Muun muassa turvallisuutta tarkastelleen Asukasbarometrin (Strandell 1999) mukaan tur-
vattomuuden tunteen kokeminen ympäristössä liittyy ilkivaltaan, sotkemiseen ja päihtynei-
den aiheuttamiin häiriöihin. Ilkivaltaa tai sotkemista oli alueellaan kokenut neljännes asu-
kasbarometrin vastaajista ja päihtyneiden aiheuttamaa häiriötä noin viidennes. Häiriöiden 
kokeminen on myös yhteydessä asuinaluetyyppiin: kerrostalovaltaisilla alueilla koetaan 
häiriötä moninkertaisesti verrattuna pientaloaluevaltaisiin alueisiin.  
 
Etenkin naiset kokevat liikkumisensa suhteen pelkoa ja turvattomuutta, vaikka suurin osa 
väkivallasta kohdistuu edelleenkin miehiin. Pelkoa kokevat nuoret, alle 35-vuotiaat naiset 
sekä iäkkäät naiset. He pelkäävät laajoja aukeita, kuten puistoja ja paikkoja, joista on rajal-
liset ulospääsymahdollisuudet, esim. alikulkutunneleita. Pelon myötä naiset rajoittavat liik-
kumistaan iltaisin ja öisin ja valitsevat reittejä niiden turvallisuuden mukaisesti (Koskela 
1999). Lisäksi naiset usein kantavat mukanaan esineitä, joiden avulla voi puolustautua 
hyökkääjää vastaan (Worpole 1993). 
 
Käytännön keinoja ympäristön kohentamiseksi ja liikkumisen pelon hälventämiseksi ovat 
mm. valaistuksen lisääminen sekä kulkureittien, puistojen ja alikulkujen suunnittelu turval-
lisiksi (Kääriäinen – Lehtinen 2001). 
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Kuva 7. Naiset valitsevat reittejä niiden turvallisuuden mukaan.(Kuva Århus, Tanska). 

2.3 Elinympäristön fyysisen laadun arviointimallit 

Hyvän elinympäristön luomiseksi tai evaluoinnin perusteeksi on kehitetty lähestymistavoil-
taan ja -tarkoituksiltaan erilaisia malleja. Osa näistä malleista on normatiivisia, teoriaan 
pohjautuvia malleja, osa on tehty suoraan suunnittelijoiden apuvälineeksi tai ympäristön 
seurantaan. Seuraavassa käydään lyhyesti lävitse laatumääritelmää, laadun arviointimalleja 
sekä menetelmiä, joiden pohjalta esteettömyyden toimintamalli on muodostettu. Näiden 
lisäksi on tutustuttu muihin laadun arviointia käsitteleviin teorioihin ja malleihin (mm. 
Meurman 1947, Lynch 1981,  Niukkanen - Oksala 1986, Norvasuo 1992). 
 
Elinympäristön laadun diskurssi sisältää yhteyden elämänlaatuun, jolloin rakennetun ympä-
ristön käsite kattaa enemmän kuin fyysisen laadun, toimivuuden tai esteettisyyden aspektit. 
Esteettömyyttä voidaan tarkastella alueen toimivuuden kannalta, mutta myös asumisen 
eettisestä tai moraalisesta aspektista, jolloin puhutaan vaikeasti määriteltävistä asioista, 
kuten viihtyvyys tai mukavuus (Burman-Säätelä 1991). Usein ongelmaksi nousee toteutta-
misen monipuolisuus: vaikka asiat tiedetään teorian tasolla, toteuttamisen muodot vaihte-
levat. Tämä on selkeästi selvityksissä esiin noussut esteettömyyden edistämistä hidastava 
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tekijä: toteuttamisen muodot vaihtelevat sen mukaan kenen tarpeita priorisoidaan. Yksittäi-
sen kohteen rakennusteknisen laadun toteuttaminen paikallisesti saattaa onnistua kautta 
suunnittelija-urakoitsija-rakennusmies – ketjun, mutta yhdistettynä lähiympäristön viihty-
vyyteen, toimiviin liikenneyhteyksiin ja esteettömiin matkaketjuihin, palveluihin, viheralu-
eisiin jne. yhtälö vaikeutuu. Esteettömissä ympäristöissä tulisi toteutua Rönnin (2001) 
elinympäristön laatuun liittyvä ajatus, jossa koulutettu silmä näkee laadun merkit harjoi-
tuksen ja koulutuksen kautta. 
 
Esteettömyys voidaan sijoittaa Lynchin (1981) luokittelussa vahvoihin suunnittelutavoittei-
siin. Vahvoissa tavoitteissa toteutuvat erityisesti mitattavuus, täsmällisyys, selvä yhteys 
ympäristön fyysiseen muotoon ja eettinen perusteltavuus. Lynch mainitsee vahvoiksi ta-
voitteiksi mm. saasteiden vähentämisen ja asuntojen tarpeen tyydyttämisen.  Muut Lynchin 
luokitteluperiaatteet koskevat peiteltyjä tavoitteita (esim. taloudellinen hyöty), toivottuja 
tavoitteita (esim. muuttoliikkeen vähentyminen), heikkoja tavoitteita (esim. ympäristön 
vaihtelun lisääminen) ja laiminlyötyjä tavoitteita (aistiperäinen kokeminen). Käytettäessä 
Lynchin luokittelua voidaan todeta, että esteettömyys elinympäristössä laatua kohottavana 
tekijänä on suhteellisen helposti toteutettavissa. Toisaalta esteettömyys voidaan luokitella 
myös laiminlyödyksi, heikoksi mutta toivotuksi laatutekijäksi yhdessä ympäristön hoidon 
tason, muokattavuuden, monimuotoisuuden, esteettisyyden ja valinnaisuuden kanssa (Leh-
tonen-Sneck 1989). 
 
Elin- ja asuinympäristön laatua arvioidaan monessa eri tilanteessa: asukas valitessaan 
asuinpaikkaa, kaavoittaja tavoitellessaan hyvää ympäristöä, poliitikko suhteessa kannatta-
jakuntaansa, palveluntuottaja logistiikan kannalta, huoltoyhtiö kunnossapidon suorittami-
sen näkökulmasta jne. Staffansin (1991) mukaan pohjoismaissa on käytetty rekisteri- ja 
arkistotietoja, postikyselyä, keskusteluja ja mittausta sekä tarkistuslistoja aluekohtaisten 
tietojen keräämiseen. Varsinaisina kantaa ottavina arviointimenetelminä Staffans esittää 
joko kieleen perustuvia verbaalisia arviointimenetelmiä tai katseluun ja kuvien käyttöön 
perustuvia visuaalisia arviointimenetelmiä. Kolmannen ryhmän muodostavat kokonaisar-
viointimenetelmät, joissa lähtökohtina ovat usein näkökulmien ja menetelmien yhdistämi-
nen. Näiden lisäksi on olemassa vielä pisteytykseen perustuvia arviointeja, joista on kehit-
tynyt aikasarjojen myötä indikaattoritarkasteluin muodostettavia seurannan barometrejä. 
 
Usein arviointimenetelmät perustuvat arkkitehtiarvioon, jossa aluetta tarkastellaan arkki-
tehdin silmin ja tarkastelun perusteella laaditaan rakennettua ympäristöä koskeva kehittä-
misehdotus. Käytettyjä menetelmiä ovat myös postikyselyt asukkaille (Staffans 1991, Hen-
tilä-Wiik 2003). Näillä menetelmillä saadaan tietoa alueen fyysisestä ympäristöstä, mutta 
eri vuorokaudenaikoihin sijoittuvat toiminnot saattavat jäädä huomaamatta. Arkkitehtiarvi-
on ja kyselyjen tekeminen tapahtuu jälkikäteisarviointina (post-occupancy-evaluation), 
mutta varsinaisesti POE suoritetaan rakennuksissa täsmällisesti ennakkoon määriteltyjen 
kriteerien avulla. POE on tyypillisesti alueiden tai rakennusten esteettömyyskartoitusten 
teoreettinen tausta. Lisäksi aluearvioinneissa on käytetty hyväksi myös valokuvia, joita 
näyttämällä kerätään tietoa parhaimmista ja pahimmista paikoista sekä alueelle tyypilli-
simmistä näkymistä.  
 
Lähiöitä ja asuinalueita on parannettu Norjassa ja Ruotsissa nk. työkirjamenetelmän avulla. 
Työkirjassa käytetään hyväksi alueen karttoja ja valokuvia, sekä eri intressitahoja, joiden 
näkökulmat kootaan yhdeksi raportiksi. Työkirjan täyttäminen on kuitenkin koettu ras-
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kaaksi ja turhan monivaiheiseksi alueiden kehittämisessä. Kävelykierroksen menetelmäksi 
muokannut Ivor Ambrose (1996) on kehittänyt myös EBB-metodin (Evaluering af boligbe-
byggelser i brug), jossa arvioidaan alueen käyttöolosuhteita, sosiaalisia olosuhteita ja pal-
veluita. EBB:ssä eri arviointimuodot seuraavat kronologisesti toisiaan ja arviointia jatke-
taan niin syvällisesti kuin on tarve.  
 
Suomessa asuinalueiden arviointi- ja kehittämismenetelmät ovat pitkälti kohdistuneet 
1960-luvuilla rakennettuihin lähiöihin. Lähiöiden ympäristön ja rakennuskannan laadun 
parantamiseen herättiin 1990-luvun alussa, vaikkakin kehittämistarpeita oli esitetty jo 
1970-luvulla Kaupunkitutkimus 70-hankkeen myötä.  Kaupunkitutkimus 70 – hanke esitte-
li laadun parantamistoimenpiteinä alueiden toiminnallisen monipuolisuuden, sosiaalisen 
toimivuuden ja erityisesti asukkaiden osallistumisen (Viirkorpi 1990). Yhdeksi menetel-
mäksi löydettiin yhdyskuntatyö, jota tehtiin erityisesti sosiaali- ja terveystoimen, nuoriso-
toimen ja kulttuuritoimen sekä seurakuntien voimin. Yhdyskuntatyötä tehtiin erityisesti 
ongelmallisina koetuilla lähiöalueilla, ja sen kohteeksi nousivat asukkaat ja alueiden sosi-
aalinen ympäristö. 
 
Lähiöt leimautuivat Suomessa heti rakentamisestaan lähtien ongelmallisiksi. Usein korja-
ukset kohdistuivat kuitenkin selkeästi rakennusten ja elementtitekniikan ongelmiin, ei 
esim. alueiden kevyen liikenteen reittien laatuun. 1980-luvulla parantaminen kohdistui 
pihoihin ja lähiympäristöön talkootöiden avulla. Aktiivisilla asukkailla ja huoltoyhtiöillä 
oli suuri rooli lähiympäristöjen kohentamisessa.  
 
1990-luvulla useisiin lähiöihin kohdistettiin perusparannushankkeita lähiöprojektin kautta. 
Lähiöprojektiin ovat osallistuneet erityisesti suurten kaupunkien vuokrataloalueet. Lähiöi-
den asumisen laadun kehittämiseksi on laadittu runsaasti erilaisia suunnitelmia, mutta lähi-
öiden kehittymiseen ovat vaikuttaneet myös kaupunkien kasvun myötä syntynyt täydennys-
rakentamisen paine, autoistuminen ja liikkuvuuden lisääntyminen, elintason kohoaminen ja 
asukkaiden sekä kulttuurinen sopeutuminen kerrostaloasumiseen että toiminta- ja vaiku-
tusedellytysten kohentuminen (Viirkorpi 1990). Lähiöprojektista käynnistynyt alueiden 
fyysisen ympäristön kohentaminen on yltänyt rakennuksista katualueiden ja kevyen liiken-
teen väylien laatutarkasteluihin. Liikkumisympäristön tarkastelut ovat nostaneet pinnalle 
myös esteettömyyden parantamisen etenkin vanhoilla alueilla, joissa muuttoliike on ollut 
hidasta ja väestö vanhenee (Helsingin Vuosaari).  
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Kuva 8. Väestön vanheneminen korostaa esteettömien ympäristöjen tarvetta. (Kuva Ta-
piola, Espoo) 

Laatunäkökulmien huomioimista suunnittelussa tarkasteltiin VTT:llä vuosina 1988-1990 
tehdyssä Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat 
– tutkimuksessa (von Bonsdorff et. al. 1991). Monialainen tutkimus tarkasteli ympäristön 
laatua arkkitehtuurin ulottuvuuksien, esteettisen laadun kriteerien, suunnitteluvälineiden 
sekä typologioiden kautta. Tutkimus koostui useasta teoreettisesta raportista ja sen empiiri-
sen osuus käytti hyväkseen uutta atk-teknologiaa visualisoinnin apuna. Tutkimus syvensi 
usean tieteenalan, kuten arkkitehtuurin, filosofian ja estetiikan, laadun tarkastelun teoriaa. 
 
Gåtur-metodin kehittäjän, tanskalaisen Ivor Ambrosen laatimaa EBB-metodia on sovellettu 
Suomessa useilla alueilla Laatuprofiiliarviointina. Suomalaisen menetelmän kehittäjät Ne-
valainen, Staffans ja Vuorela (1990) muokkasivat menetelmän sisältämään ryhmätyösken-
telyn kahden eri tahon (asukkaat, kaavoittajat) kanssa, jonka pohjalta on hankittu aineistoa 
AHP (analytical hierarcial prosess)-malliin. Suomalaisessa versiossa on käytetty intressi-
ryhmien avainhenkilöiden haastatteluja alueen kehitysprofiilin luomiseksi. Laatuprofiiliar-
vioinnissa asumisen laadun osatekijät on jaettu viiteen tarkasteluryhmään: 
 

• rakennettu ympäristö 
• luonnonympäristö 
• sosiaalinen ympäristö 
• tekemisen ja vaikuttamisen ympäristö 
• palveluympäristö. 

 
Tässä mallissa sekä rakennettu ympäristö että palveluympäristö sisältävät liikkumisen su-
juvuuden lähiympäristössä ja eri asukasryhmien tarpeiden tyydyttymisen (esim. vanhukset). 
Esteettömyyttä mallissa on tarkasteltu vain, mikäli se on noussut eri intressitahojen edusta-
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jien haastatteluissa tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Laatuprofiiliarviointi tuottaa tulokseksi 
listan kehittämistoimenpiteistä räätälöitynä kullekin alueelle. Arviointimallia on Suomessa 
sovellettu usealla keskusta- ja asuinalueella (Matinkylä ja Karakallio Espoossa, Rantakantti 
Lohjalla, Kaarinan keskusta, Marjalan asuinalue Joensuussa). Erityisen hyvää mallissa on 
eri intressitahojen kehittämisnäkemysten tavoittaminen.  
 
Laatuprofiiliarvioinnin lähtökohtana on käytetty eri toimijatahot tavoittavaa ryhmätyösken-
telymenetelmää, Innotiimi Oy:n kehittämää tuplatiimiä. Tuplatiimin etuina ovat konkreetti-
set tulokset, osallistujien aktivointi ja motivointi sekä asiaan sitoutumisen voimistuminen. 
Tätä perustellaan vaikutusmahdollisuuksilla: osallistumalla itseään koskeviin päätöksiin 
muutosvastarinta vähenee, eikä muutosta enää koeta pelottavana uhkana vaan mahdollisuu-
tena kehittää omaa työtään (Leskelä 1992).  
 
Tanskalainen Ambrose on kehittänyt myös aluekävelyyn perustuvan gåtur-menetelmän 
asuinalueiden arviointiin. Gåtur-menetelmää on hyödynnetty ansiokkaasti Tanskassa, 
Ruotsissa ja Suomessa (mm. Pihlajisto Paremmaksi -hanke 1994) asuinalueiden laadun 
arvioinnissa, josta se menetelmän monipuolisuuden ansiosta on siirtynyt myös esteettö-
myyden ongelmien selvittämisen yhdeksi menetelmäksi (kts. toimintamalli – luku 3).  
 
Gåtur -menetelmästä on hyviä kokemuksia mm. Trollhättanista Ruotsista (de Laval 1998). 
Gåtur -menetelmän  lisäksi tutkijat käyttivät hyväksi alueen arvioinnissa myös suunnittelu-
dokumenttien tarkastelua, avainhenkilöiden ja asukkaiden haastatteluja, asukaskyselyä ja 
muuttoon liittyvien teemojen tarkastelua kyselyllä sekä paikan päällä tehtyä arviointia. Gå-
tur -menetelmä näyttääkin soveltuvan osamenetelmäksi laajempaan alueen kokonaistarkas-
teluun. Myös yksittäisenä menetelmänä se antaa runsaasti tietoa usealta taholta nopeasti. 
De Lavalin kokemuksen mukaan menetelmä on erittäin luotettava, mikäli kaikille näkö-
kulmille annetaan mahdollisuus nousta esiin ja ne myös kirjataan muistiin. De Laval koros-
taa kuitenkin toteutuksen merkitystä: järjestäjä pystyy vaikuttamaan organisoinnillaan työ-
hön merkittävästi. Myös osallistujien valinta on merkittävä, koska liian homogeeninen 
ryhmä tuottaa tietoa vain yhdestä näkökulmasta, jolloin mahdolliset konfliktitilanteet jäävät 
helposti huomiotta. De Laval korostaa myös pysähdyspaikkojen merkitystä: jokaisella py-
sähdyspaikalla täytyy olla hankkeessa tietoa lisäävä funktio samalla kun se herättää kysy-
myksiä. De Laval tuo esiin artikkelinsa lopuksi esteettömyyden tarkastelun Gåtur-metodin 
avulla: Gävlen gåtur-kierroksella mukana olleet vammaiset toivat esteettömyyden edistä-
misen näkökulmaa selkeästi esiin, mikä koettiin erittäin hedelmälliseksi. 
 
Ympäristön laatua on tarkasteltu myös problematisoivasti asukasnäkökulmasta lähiöissä 
(Lehtonen & Sneck 1989). Työssä on käsitelty rakennetun ympäristön laatua suhteellisena, 
dynaamisena ja kontekstuaalisena käsitteenä lähtökohtana ympäristön fyysiset erityispiir-
teet ja luonne sekä toisaalta asukkaiden kokemat merkitykset, elämänvaiheet ja elämänta-
vat sekä arvot. Lähtökohtana on ajatus, jossa olemassa olevat ympäristöt kaipaavat nk. hie-
nosäätöä ja toimintojen kehittämistä alueellisilla kehittämisohjelmilla samalla kun yksi-
tyiskohtaista suunnittelua ja rakentamista toteutetaan taloyhtiöissä. Tällöin tuotetaan aluei-
den vähittäisen muuttumisen piirteitä, joihin esteettömyyden parantaminen liittyy. Samalla 
lisätään elinympäristöjen identiteettiä niiden omista lähtökohdista ja vahvuuksista. Tutkijat 
korostavat suunnittelun kehittämisessä keskeisenä tavoitteena suunnittelijoiden, asukkai-
den ja muiden suunnitteluun osallistuvien tahojen laatukäsitysten pätevyysalueiden yhdis-
tämistä sopivilla menettelytavoilla ja välineillä. Työssä korostetaan kommunikaatiota yh-
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teisymmärryksen saavuttamiseksi, mikä soveltuu hyvin myös 2000-luvun ilmapiiriin. Tut-
kijat nostavat lisäksi esiin alueiden hoidon ja ylläpidon laadun selkeästi laiminlyötynä koh-
teena useimmilla alueilla. 
 
2000-luvun lähtökohtaa elinympäristön laatuun ja sen seurantaan edustaa elinympäristön 
kuvausmalli ELYSE, jossa ihmisen ympäristö jakaantuu 12 teema-alueeseen (Elinympäris-
tön seurannan kehittäminen 2002). Elyse-kuvausmallin kehittämisen lähtökohtana on 
maankäyttö- ja rakennuslaissa ympäristön laadulle asetetut tavoitteet.  
 
Kuvausmallin yleisin taso soveltuu hyvin elinympäristön kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen 
ja tarkasteluun. ELYSE-kuvausmallin tarkastelun teemat ovat seuraavat: 
 

• väestö 
• maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 
• rakennukset ja rakennettu kulttuuriympäristö 
• asuminen 
• palvelut 
• työpaikat 
• luonnonympäristöt ja maisema 
• virkistysalueet 
• liikenne 
• yhdyskuntatekniikka ja energia 
• ympäristöhäiriöt 
• sosiaalinen ympäristö 

 
Kuvausmallissa tarkastellaan rakennettua ympäristöä käyttäjälähtöisestä näkökulmasta, 
ihmisten jokapäiväisen elämän alueita sekä niissä elämisen laatuun ja elinolosuhteisiin 
vaikuttavia tekijöitä. Pyrkimyksenä on, että kuvausmalli sisältää ihmisen hyvinvoinnin ja 
kestävän kehityksen kannalta keskeisiä tekijöitä. Kuvausmalli ei koske rakennusten sisäti-
loihin liittyviä tekijöitä, paitsi silloin, kun niillä on merkitystä elinympäristön suunnittelun 
ja laadun arvioimisen kannalta. Kuvausmallissa esteettömyys sisältyy liikenneympäristöön, 
jossa se mainitaan laatutavoitteena ”eri väestöryhmien liikkumistarpeiden huomioimisena”. 
Indikaattoritasolla elinympäristössä tarkastellaan kuitenkin kevyen liikenteen verkostojen 
ja pyöräteiden pituutta asukasta kohden sekä kävelykatujen pituutta kilometreissä asukasta 
kohden, ei vielä niiden laatua liikkumisen kannalta. 
 
Arviointimenetelmien ja – mallien lisäksi laadun arviointia tapahtuu myös etukäteisarvi-
ointina ja jälkikäteisarviointina. Jälkikäteisarvioinnin tasoina toimivat ympäristön paran-
tamistoimiin tähtäävä arviointi, tiedonkeruun osana tapahtuva arviointi ja tutkimukseen 
liittyvä arviointi. 
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3 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN JA KÄVELY-YMPÄRISTÖN 
ESTEETTÖMYYDEN EDISTÄMINEN KUNNISSA 

 
 
 

 
 

Tavoitteet ja strategia 
 

• Kuntien esteettömyysstrategiat ovat keskeisessä asemassa esteettömyyden edis-
tämisessä. 

 
• Kuntatason esteettömyysstrategiassa määritellään toimenpiteitä ja kohteita,

joissa esteettömyyttä edistetään ja seurataan. 
 

• Esteettömyyden edistymisen säännöllinen seuranta tuo vuosittaista tietoa es-
teettömyyden edistymisessä, ja liittyy oleellisena osana strategiaan. 

 
• Esteettömyyden parantaminen muodostuu vankan alueellisen yhteistyöverkon

pohjalta jatkuvaksi käytännöksi. 
 

• Kaavaselostuksissa esitetään esteettömyyden kannalta selkeät määrittelyt tavoi-
tetilanteesta, johon rakentamisella pyritään. 

 
• Asemakaavojen selostuksissa kuvataan esteettömyyden toteutuminen kulku-

väylillä ja toimintojen osalta lähtötilanteessa eli olemassa olevassa ympäristös-
sä. 

 
Suunnittelu ja rakentaminen 
 

• Hankesuunnittelussa (kadut, rakennukset jne.) otetaan huomioon esteettömyys
rakentamisessa, kunnossapidossa ja hoidossa. 

 
• Suunnittelua ohjaava virkamies toimittaa suunnittelusta vastaavalle esteettö-

myyden tavoitteet alueella (mikäli ne eivät kaava-aineistosta tai muista lähtö-
tiedoista käy ilmi); ja eri suunnitteluvaiheissa kuvataan, miten esteettömyyden 
tavoitteet toteutuvat. 

 
• Uusimmilla, esteettömyyden kannalta ongelmallisilla alueilla parannusten tulo

voi kestää vuosikymmeniä. 
 

• Esteettömyyden valvonnan ja seurannan ja vaikutusten menetelmiä tulisi kehit-
tää laajassa yhteistyössä eri hallintosektoreiden kesken. 
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3.1 Esteettömyysprosessin vaiheet kunnissa 

Muutokset väestörakenteessa, kuten syntyvyyden nousu, eliniän piteneminen ja ikääntymi-
nen asettavat haasteita elinympäristön laadusta suunnittelijoille, rakentajille ja kunnossapi-
täjille. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan palvelurakennetta kehittämällä. Samalla 
myös fyysisen ympäristön parannuksiin ja laatuun, kuten esteettömyyteen, on lähitulevai-
suudessa kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Kuntatasolla esteettömyyden edistä-
minen voidaan jakaa kolmeen eri prosessivaiheeseen: tavoitteiden asettamiseen, ohjelman 
laatimiseen sekä käytännön toimenpiteisiin. Kukin vaihe sisältää omat työkalupakettinsa, 
jotka osaltaan edesauttavat esteettömien alueiden, reittien ja palvelujen kehittymistä. 
Esteettömyyden tavoitteen saavuttamiseksi kuntien esteettömyysstrategiat toimenpideoh-
jelmineen nousevat keskeiseen asemaan. Esteettömyyden edistäminen on tahtotilan ilmai-
semista fyysisen ympäristön parantamisesta, mikä sisältää sitoutumisen valtuuston hyväk-
symään esteettömyysstrategiaan sekä esteettömyyttä edistäviin toimintatapoihin ja koulu-
tukseen. 
 
Käytännössä esteettömyyttä edistetään alueellisten kartoitusten avulla laatimalla esteettö-
myyden parantamisehdotukset aikatauluineen ja suunnitelmien esteettömyysarviointien 
tekemisellä. Käytännön esteettömyyden edistämistä on myös tässä toimintamallissa esitetty 
eri toimijatahojen sitouttaminen verkostoivin menetelmin tarkastelemaan sekä omia työta-
pojaan että yhteistyökumppanuuksia alueella. Esteettömyyden esteitä voi löytyä hallinto-
kuntien välisestä yhteistyöstä: erilaiset käytännöt eivät välttämättä kohtaa eikä parasta tu-
losta esteettömyyden näkökulmasta saavuteta. Keskustelua, tiedotusta, koulutusta ja yhteis-
työmuotoja eri hallintokuntien välillä pyritään kehittämään parhaimpien ja taloudellisim-
pien käytäntöjen löytämiseksi.  
 
Parannuksien jälkeisen seurannan kautta saadaan tietoa fyysisen ympäristön kohentumisen 
edistymisestä ja asukkaiden kokemuksista esteettömästä liikkumisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Esteetön kunta muodostuu hallinnon ja käytännön yhteen sovittavista hankkeista. 
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Esteettömiä ympäristöjä rakennetaan ja toteutetaan peruskorjausten yhteydessä, jolloin 
perustasoa olevan esteettömyyden toteutuminen vaatii vuosia riippuen alueiden rakenta-
misajankohdasta. Uusimmilla, esteettömyyden kannalta ongelmallisilla alueilla parannus-
ten tulo voi kestää vuosikymmeniä.  
 
Kaavoitusvaiheessa määritellään alueen esteettömyyden lähtökohdat ja taso. Kaavaselos-
tuksista tulisi löytyä esteettömyyden kannalta selkeät määrittelyt tavoitetilanteesta, johon 
rakentamisella pyritään. Asemakaavojen selostuksissa tulee kuvata esteettömyyden toteu-
tuminen kulkuväylillä ja toimintojen osalta. 
 
Hankesuunnittelussa (kadut, rakennukset jne.) tulee ottaa huomioon esteettömyys rakenta-
misessa, kunnossapidossa ja hoidossa. Suunnittelua ohjaava virkamies määrittelee esteet-
tömyyden tason ja tavoitteet, mikäli ne eivät käy ilmi kaavaselostuksista, ja toimittaa ne 
suunnittelusta ja rakentamisesta vastaaville henkilöille tiedoksi. Eri suunnitteluvaiheissa 
kuvataan, miten esteettömyyden tavoitteet toteutuvat.  
 
Myös ylläpidon ja hoidon avulla voidaan edistää esteettömien ympäristöjen toteutumista 
esim. ohjeistuksen ja tiedotuksen sekä koulutuksen muodossa. Kunnille on hyödyllistä 
EU:n direktiivien mukaisten tilauskäytäntöjen myötä antaa valmiuksia seurata, palkita ja 
sanktioida ylläpito- ja hoitotahoja noudattamaan esteettömyyden kannalta hyvää laatutasoa. 
Rakentamisen jälkeistä ylläpitoa ja hoitoa ei nyt valvo kukaan. 
 
Yhteistyömuotojen kehittyminen myös julkisen ja yksityisen sektorin välille esteettömyy-
den edistämiseksi on välttämätöntä. Yksityisen sektorin tahtotila esteettömyyden edistämi-
seen sisältää näkemyksen kaikkien asiakasryhmien tasapuolisesta tavoittamisesta, mikä on 
markkinatilanteeseen liittyvä teema puhuttaessa esim. harmaista panttereista, ostokykyises-
tä ikääntyvästä väestöstä. Yhteistyö myös muiden kuin kaupallisten tahojen kanssa on jul-
kisen sektorinkin kannalta esteettömyyden edistämisen elinehto (esim. kunnossapito). 
 
Tässä työssä kehitetty toimintamalli kohdistuu kunnissa esteettömyyden edistämisen alku-
vaiheeseen: verkostojen kehittämiseksi ja toimintatapoihin tai yhteistyöhön liittyvien on-
gelmien tunnistamiseksi. Lisäksi toimintamalliin liittyvän pilottiosuuden maastokartoitus 
tuottaa samanaikaisesti konkreettista tietoa kunnan/ alueen esteettömyyden ongelmista. 
Tässä työssä on käsitelty lähinnä kävely-ympäristön sekä julkisten palveluiden sisäänkäyn-
tien esteettömyyttä. Liikenteen esteettömyyden tarkastelu muuten paitsi kävelyn osalta on 
rajattu tästä työstä pois, koska sitä selvitetään Espoon joukkoliikenteen palvelutasoa ku-
vaavassa työssä. 
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Kuva 10. Espoossakin kaivattiin eri nopeuksilla liikkuville omia reittejä. (Kuva Aalborg, 
Tanska) 

3.2 Esteettömyyden edistäminen Espoossa 

Espoossa esteettömyyteen tähtäävien toimien taustalla on syksyllä 2001 kaupunginvaltuus-
tossa laajaa yksimielisyyttä kerännyt aloite, jossa kaupungin toivottiin ryhtyvän toimenpi-
teisiin Espoon saamiseksi esteettömäksi kaikille. Aloitteessa esitettiin, että vuoteen 2012 
mennessä kaupungin yleisölle avoimet alueet ja rakennukset sekä julkinen liikenne raken-
netaan ja korjataan liikkumis- ja toimimisesteettömäksi, turvalliseksi ja terveelliseksi kai-
kille asukkaille, myös vanhuksille, vammaisille, lapsille ja pienten lasten kanssa liikkuvil-
le. Valtuustoaloitteen ohella esteettömään ympäristöön otettiin kantaa Espoon strategioissa, 
joissa määritetään kaupungin kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi. Espoon eri toimialo-
jen strategioissa korostetaan palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja laatua sekä vuorovaikutusta 
palvelun tuottajan ja käyttäjän välillä. 
 
Valtuustoaloitteessa ja Espoo-strategiassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi on val-
mistunut Espoon esteettömyysohjelma, jossa tähdätään Espoon kehittämiseen, rakentami-
seen ja korjaamiseen kaikille asukkaille toimivaksi. Esteettömyysnäkökulma sisältyy mm. 
maankäytön, rakentamisen ja kunnossapidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä kaupungin 
muihin teemakohtaisiin kokonaisohjelmiin. Esteetön ympäristö toteuttaa myös Espoon 
arvoja: asukas- ja asiakaslähtöisyyttä, suvaitsevuutta ja tasa-arvoa sekä kestävä kehitystä. 
Esteettömän ympäristön edistämiseen pyritään eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä ja vuo-
rovaikutteisella suunnittelulla, jossa käyttäjäkeskeisyys on merkittävässä roolissa.  
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Tässä työssä kehitetty toimintamalli on laadittu paikallisesti käytettäväksi tietyllä rajatulla 
alueella. Alueen selkeä rajaus mahdollistaa kaikkien toimijatahojen saavuttamisen ja si-
touttamisen esteettömyyden edistämiseen. Kehitettyä toimintamallia sovellettiin Espoon 
keskukseen, jonka käytäntöjen mukaisesti ajatuksena on muodostaa toimivat verkostot 
vähitellen kaikille Espoon aluekeskusalueille. Samalla kun mallissa siirrytään esteettömyy-
den edistymisen seurantavaiheeseen, muilla Espoon aluekeskusalueilla voidaan hyötyä 
Espoon keskuksessa tehdystä työstä. 
 
Keskusta-alueiden esteettömät alueet, pääreitit ja puistoreitit tukevat ajatusta määrätyistä 
alueista korkeamman esteettömyystason alueina. Lähtökohtana on kasvava verkosto, josta 
muodostuu vähitellen esteettömien keskusta-alueiden kokonaisuus priorisoituine kävely-
alueineen ja reitteineen. 
 
 

 

Kuva 11. Esteetön Espoo muodostuu mallialueen ympärille toteutettavasta aluekeskusto-
jen verkoista. 

Esteetön Espoo-hankkeen käynnistyminen kaupungin omana strategiana muodosti tämän 
työn alkuvaiheessa hallinnollisen tuen hankkeelle. Espoossa työhön saatiin näin linkitettyä 
eri tahot luontevasti: tiedottaminen hankkeesta sujui strategian etenemisen myötä selkeästi. 
Espoossa perustettu esteettömyyden seurantaryhmä voidaan kytkeä toimintamallin jalkaut-
tamiseen aluekeskusalueille sekä seurantaa eteenpäin vieväksi tahoksi koko kaupungin 
tasolla. Seurantaryhmä toimii koordinoivana ja ohjaavana ylätasona kaupungissa, tekijät 
ovat alueellisia toimijoita ja organisaatioita. 
 
Espoon esteettömyyden seurantaryhmän yhdeksi toimintatavaksi esitetään sisällytettävän 
vuosittaisen työseminaarin järjestämisen. Seminaarissa käydään lävitse esteettömyyteen 
kohdistunut, kaupungille vuoden mittaan tullut palaute sekä tulokset etenkin nuorille, 
ikääntyneille ja liikkumis- ja toimintaesteisille kohdennetusta kyselystä. 
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Esteettömän ympäristön rakentamisesta huolehditaan Espoossa alueellisten parantamis-
hankkeiden yhteydessä tiiviissä yhteistyössä alueen kehittämisprojektin projektipäällikön 
kanssa. Projektipäällikkö huolehtii, että tieto parantamista kaipaavista kohteista (maasto-
kartoitus ja toimenpide-ehdotukset) leviää teemakarttana kaikille alueen toimijoille. 
 
Erityisesti eri toimijatahojen välinen yhteistyö sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa 
on ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin kaupungin eri yksiköiden välinen sujuva yhteistyö ja 
tiedonkulku. 
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4 TOIMINTAMALLI ESTEETTÖMÄLLE JA TURVALLISELLE 
KÄVELY-YMPÄRISTÖLLE 

 
 

 

4.1 Tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa esteettömyyden ja turvallisuuden toimintamallia kehitettiin aiempien 
kokemusten ja kotimaisten esteettömyysselvitysten pohjalta.  Toimintamallin kehittämisen 
tavoitteita olivat: 

• sovellettavuus ja toistettavuus 
• selkeästi toimivat menetelmät 
• vuorovaikutteisuus liikkumis- ja toimimisesteisten ryhmien kanssa 
• yhteistyö alueellisten sidosryhmien kanssa 
• esteettömyyden integroituminen alueen käytäntöihin. 
 

 
• Esteettömyyden edistämiseksi luodaan positiivinen ja ratkaisukeskeinen toi-

mintamalli. 
 

• Toimintamallin tavoitteena on yhteisesti kirkastaa ja konkretisoida esteettömän
kunnan päämäärä. 

 
• Esteettömyyden parantaminen perustui paikallisten toimijatahojen identifioin-

tiin ja vuorovaikutteisiin menetelmiin tiedon ja ymmärryksen lisäämisen kaut-
ta. 

 
• Esteettömyyden parantaminen sisälsi seuraavia tavoitteita 

-esteettömyystietämyksen lisääminen, vuoropuhelu ja sitouttaminen 
-ongelmien ja esteiden kartoittaminen kohdealueella 
-ratkaisujen määrittely yhteistyössä 
-seurannan menetelmät. 
 

• Menetelminä työssä käytettiin vuorovaikutteisia menetelmiä, tietoaineistojen
analysointia ja järjestelmällistä tiedonkeruuta maastossa. 

 
• Ohjauksen avulla luotiin käytäntö, jonka myötä esteettömyys pyrittiin integ-

roimaan alueen suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä hoitoon. 
 

• Toimintamalli soveltuu erityisesti aluekeskusalueille, pienille ja keskisuurille
keskusta-alueille ja taajama-alueille. 
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Työn tavoitteena oli vuorovaikutteisten menetelmien avulla luoda käytäntö esteettömyyden 
edistämistä haittaavien asenteiden ja tiedonpuutteen lieventämiseen kohdealueella. Työssä 
kehitettiin toimintamalli, jonka avulla tavoitettiin kohdealueen eri toimijaryhmät kullekin 
ryhmälle räätälöidyllä menetelmällä. Lisäksi vuorovaikutteisten menetelmien avulla pyrit-
tiin sitouttamaan eri tahot omalla toiminnallaan edistämään esteettömyyttä alueella siten, 
että esteettömyydestä muodostuu alueellinen jatkuva prosessi. Toimintamallista pyrittiin 
kehitettiin kokonaisarviointimenetelmä esteettömyydestä. 

Toimintamalli-käsitettä on käytetty mm. aluefoorumien arvioinnissa (Päivänen et. al. 
2002). Aluefoorumit ovat 1990-luvulla kehitettyjä toimintamalleja, joiden tavoitteena on 
ollut vastata asuinalueita koskeviin haasteisiin. Aluefoorumit ovat perustuneet prosessi-
maiseen, vähittäiseen kehittämiseen asukkaiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden väli-
senä yhteistyönä. Aluefoorumien taustalla ovat olleet SOFY – projektit (sosiaalisen ja fyy-
sisen tarkastelun yhdistäminen) ja yhteissuunnittelun kehittäminen Suomessa yleensä. Yh-
teissuunnittelu menetelmänä käynnistyi erityisesti sektoroituneen suunnittelun kritiikistä 
sekä tarpeesta kerätä tietoa asukkailta itseltään (Vuorela et. al. 1994). Aluefoorumeissa on 
pyritty keveään, vapaaehtoispohjalta toimivaan menetelmään, johon on mahdollista osallis-
tua myös satunnaisesti. Tässä työssä kehitetty toimintamalli eroaa kuitenkin aluefoorumien 
toimintamalleista juuri satunnaisen osallistumisen johdosta: esteettömyyden ja turvallisuu-
den alueellinen edistäminen ei voi perustua satunnaiseen osallistumiseen, vaan selvästi 
määriteltyihin vastuutahoihin ja selkeisiin tavoitteisiin, toimintatapoihin ja seurantaan. 

Esteettömyyden tarkasteluun soveltuvaa toimintamallia kehitettiin edellisessä luvussa esi-
tettyjen ympäristön tarkastelun ja asuinalueiden laadun arvioinnin menetelmien pohjalta. 
Toimintamalli muodostettiin parhaimmiksi arvioitujen menetelmien ja niiden tavoittamien 
eri ryhmien näkökulmasta palvelemaan esteettömyyden edistämistä rakennetulla alueella. 
Koska toimintamallista pyrittiin kehittämään alueellinen kokonaismalli kehittämistyötä 
varten, menetelmistä koostettiin toisiaan täydentävä menetelmäkori.  

Edellisen tarkastelun perusteella toimintamallin menetelmiksi valittiin kävelykierros sen 
monipuolisuuden ja kommunikatiivisuuden perusteella. Kävelykierrosta täydentämään va-
littiin toinen vuorovaikutusta ja kehittämistä koskevan tiedon keräämisen menetelmä, si-
dosryhmäseminaari. Sidosryhmäseminaarilla pyrittiin tavoittamaan eri ryhmiä kuin kävely-
kierroksella. Lisäksi kokonaistarkastelun ollessa kyseessä lähdetietoa ja kehittämisehdo-
tuksia alueesta hankittiin palautekaavakkeiden sekä esteettömyyttä koskevan sähköisen 
palautteen muodossa. 

Kävelykierros ja sidosryhmäseminaari ovat menetelmiä, jotka toimivat kutsu-periaatteella. 
Näitä täydennettiin vielä kaikille avoimella asukastilaisuudella ennen raportin luonnosvai-
heen kirjoittamista. 

Näillä menetelmillä katsottiin tavoitettavan kaikki alueella esteettömyyden edistämisen 
kanssa tekemisissä olevat tahot. Seuraavassa luvussa kuvataan toimintamallia käytännön 
tasolla Espoon keskuksessa, sekä tarkastellaan valittujen menetelmien toteutustapoja. 
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4.2 Toimintamallin kuvaus  

Toimintamallin perustaa kehitettiin alueiden laadun arviointimallien perusteella siten, että 
se tavoittaa alueella esteettömyyden edistämisen kanssa toimivat tahot sekä alueen esteelli-
syydestä eniten haittaa kokevat ryhmät.  

VUOROVAIKUTUS, YMMÄRRYS, SITOUTTAMINEN

PROJEKTIRYHMÄ

•työn koordinointi
•suunnittelu, 

rakentaminen,
kunnossapito ja hoito

VUOROVAIKUTTEISET 
MENETELMÄT
•kävelykierros

•sidosryhmäseminaari
•asukastilaisuus

•muu palaute

PROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN

ESTEETTÖMYYDEN OHJAUSPROSESSI

SEURANTA
•kokemukset hankkeista
•esteettömyyspalautteet

•kohdennettu esteettömyyskysely
OHJEISTUS JA KOULUTUS

•ongelmien tiedostaminen
•ohjeet toimintatavoille

•koulutus

VUOSITTAINEN TYÖSEMINAARI
•seurannan tulokset
•kokemusten vaihto

PILOTTI

NYKYTILANNE JA 
KEHITTÄMINEN

•maastokartoitus
alueella

•toimenpide-ehdotukset

KÄYTÄNTÖ

UUDISRAKENTAMINEN
•esteettömät suunnitelmat

•esteettömyyden tarkistaminen
•kehitystyö

KORJAUSRAKENTAMINEN
•nykytilannekartoitus

•toteutus, parantaminen
•esteettömät ratkaisut

•kehitystyö

KUNNOSSAPITO JA HOITO
•esteettömyyttä

edistävät käytännöt

VUOROVAIKUTUS, YMMÄRRYS, SITOUTTAMINEN

PROJEKTIRYHMÄ

•työn koordinointi
•suunnittelu, 

rakentaminen,
kunnossapito ja hoito

VUOROVAIKUTTEISET 
MENETELMÄT
•kävelykierros

•sidosryhmäseminaari
•asukastilaisuus

•muu palaute

PROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN

ESTEETTÖMYYDEN OHJAUSPROSESSI

SEURANTA
•kokemukset hankkeista
•esteettömyyspalautteet

•kohdennettu esteettömyyskysely
OHJEISTUS JA KOULUTUS

•ongelmien tiedostaminen
•ohjeet toimintatavoille

•koulutus

VUOSITTAINEN TYÖSEMINAARI
•seurannan tulokset
•kokemusten vaihto

PILOTTI

NYKYTILANNE JA 
KEHITTÄMINEN

•maastokartoitus
alueella

•toimenpide-ehdotukset

KÄYTÄNTÖ

UUDISRAKENTAMINEN
•esteettömät suunnitelmat

•esteettömyyden tarkistaminen
•kehitystyö

KORJAUSRAKENTAMINEN
•nykytilannekartoitus

•toteutus, parantaminen
•esteettömät ratkaisut

•kehitystyö

KUNNOSSAPITO JA HOITO
•esteettömyyttä

edistävät käytännöt

 
Kuva 12. Esteettömyyden ja turvallisuuden kehittämisen toimintamallin perusajatus. 

Esitetty toimintamalli sisältää ajatuksen esteettömyyden edistämisestä jatkuvana kehitys-
prosessina: kerran käynnistyttyään se integroi alueen toimijatahot vuosittaisen seurannan 
kautta edistämään omalla toiminnallaan esteettömyyttä alueen suunnittelu- ja rakentamis-
hankkeissa. Alla on esitetty toimintamallin perusajatus prosessin sekä alueellisen pilotin 
näkökulmasta. 
 
Toimintamalli on jaettu kahteen vaiheeseen: 
 

1. Esteettömyyden prosessin käynnistysvaihe, ensimmäinen vuosi 
2. Esteettömyyden ohjausprosessi, vuosittaiset tavoitteet ja seuranta. 
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Toimintamalli jakautuu työvaiheisiin siten, että raskaimmat työvaiheet uudella alueella 
tehdään käynnistysvaiheessa (vuorovaikutuksen alkuun saattaminen, sitouttaminen, maas-
tokartoitukset ja toimenpide-ehdotukset), ja ohjausprosessin aikana seurataan toimenpitei-
den toteutumista sekä asetetaan tavoitteet ja toimenpide-ohjelmat seuraavalle vuodelle. 

Prosessin käynnistäminen 

Työn käynnistämisvaiheessa identifioidaan alueen intressitahot, jotka omalla toiminnallaan 
voivat edistää esteettömyyttä (nk. sidosryhmät) ja tavoitetaan alueella toimivat vammais-
ryhmät edustajineen. Eri tahoja lähestytään järjestämällä vuorovaikutusta ja sitoutumista 
edistäviä tilaisuuksia esteettömyyden ongelmien ymmärtämiseksi sekä toiminnan koor-
dinoimisen alkuun saattamiseksi. Vuorovaikutteisten menetelmien avulla muodostetaan 
alueellinen esteettömyyttä edistävä verkosto suunnittelun, rakentamisen sekä kunnossapi-
don ja hoidon tukemiseksi ja työtapojen kehittämiseksi. 

Käynnistysvaiheessa tärkeän työkalun muodostaa projektiryhmä. Projektiryhmän tehtävä 
on koordinoida ja edistää työtä. Projektiryhmä koostuu ainakin kaupungin suunnitteluorga-
nisaation, kunnossapidon sekä hoidon edustajista. Projektiryhmän monipuolinen kokoon-
pano takaa kaikkien avainhenkilöiden identifioimisen ja tuntemisen alueella. 

Projektiryhmän tärkeä tehtävä on toteuttaa vuorovaikutteisten menetelmien kautta esteet-
tömyyden edistämistä ja sitoutumista hankkeeseen. Projektiryhmä räätälöi menetelmät alu-
eelle sopiviksi sekä hoitaa työn edistymisen aikataulussa sekä käytännön järjestelyt. Mene-
telminä prosessin käynnistysvaiheessa ovat 

• Gåtur -kävelykierros alueen toimijoille 
• Työseminaari esteettömyyden sidosryhmille 
• Kaupungille saapuneiden ympäristön esteitä koskevien palautteiden analyysi 
• Avoin asukastilaisuus kiinnostuneille. 

 
Prosessin käynnistämisen rinnalla on hyödyllistä käynnistää esimerkkialueen esteettömyy-
den kartoitustyö ja parannustoimenpiteiden määrittely (kts. Mäkynen 2003). Parantamis-
toimenpiteiden välitön käynnistäminen motivoi ja aktivoi kaikkia alueen toimijoita omalta 
osaltaan sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. 

Prosessin ohjausvaihe 

Esteettömyyden edistämistä alueen fyysisessä ympäristössä ohjataan vuosittain seurannan 
sekä tiedotuksen ja koulutuksen muodossa. Seurannasta on muodostettu kokonaisarvioin-
timalli, jonka funktiona on alueen esteettömyyteen liittyvien parannusten tarkastelu vuosit-
tain. Kokonaisarviointimalli käsittää useamman menetelmän paketin, joista seuranta muo-
dostuu. Seurannan menetelmiä ovat: 

1. Kokemukset kaupungin ja alueella toimivien yksityisten tahojen esteettömyyden 
edistämishankkeista. 

2. Esteettömyyttä koskevat palautteet ja niiden alueittainen analyysi  
3. Kohdennettu esteettömyyskysely 
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Eri menetelmät vaativat oman vastuutahonsa ja toteuttajansa. Esimerkiksi kokemukset es-
teettömyyden edistämisen hankkeista analysoidaan. Kohdennettu kysely voidaan toteuttaa 
esim. palvelutalojen, koulujen ja järjestöjen kanssa yhteistyössä. Osa selvityksistä (esim. 
palautteen analyysi) voidaan teettää opinnäytetyönä, joista tässäkin hankkeessa on hyviä 
kokemuksia.  

Eri menetelmiä kokoavaksi ja mahdollisia uusia yhteistyömuotoja kehittäväksi foorumiksi 
seurantaan esitetään vuosittaista työseminaaria. Työseminaarin ohjelma koostuu lyhyistä 
alustuksista koskien seurannan tuloksia ja mahdollisista yhteistyö- ja kehityskeskusteluista 
eri toimijatahojen välillä (esim. joukkoliikenne- ja palvelulinja, kunnossapito- ja hoitotahot 
jne.).  

4.3 Alueelliset toimijatahot ja vuorovaikutteiset menetelmät 

Prosessin käynnistämisvaiheessa tunnistetaan alueella toimivat tahot, jotka omalla työllään 
voivat vaikuttaa esteettömyyden edistämiseen.  Alueellisia toimijatahoja ovat seuraavat 
ryhmät: 
 

• kaupungin vastuutahot (kadut, kevyt liikenne, kunnossapito, puistot, kiinteistöt, es-
teettömyyden vastuutahot) 

• rakennuttajat (valtio, kaupunki, yksityiset) 
• yksityiset kunnossapidosta ja hoidosta vastaavat tahot 
• lähiasukkaat ja asukkaiden etujärjestöt (asukasyhdistys, muut alueelliset yhdistyk-

set) 
• vammaisjärjestöt 
• kiinteistönomistajat, yrittäjät 

 
Alueellisia toimijatahoja lähestytään räätälöidyin menetelmin. Kaikille yhteinen ja selkeä 
menetelmä on työn alkuun sijoitettu kävelykierros, jonka kautta ymmärrys alueella olevista 
liikkumisen esteistä leviää osallistujien keskuuteen. Kävelykierrokselle kutsutaan myös 
lehdistön edustajia, joiden avulla tieto alueella tehtävästä hankkeesta levitetään mahdolli-
simman laajalle.  
 
Kävelykierroksen tulosten tarkastelun ohessa vuorovaikutteisena menetelmänä käytetään 
työseminaaria, johon kutsutaan alueellisia hoito- ja ylläpitotahoja sekä vammaisjärjestöjen 
edustajia. Työseminaarissa pohditaan liikkumisen ja toiminnan ongelmia alueella.  
 
Kävelykierroksen ja työseminaarin sekä esimerkkialueen kartoituksen tuloksia esitellään 
kaikille avoimessa asukasillassa. Asukasilta toimii tiedottamisen ohella myös asukasosal-
listumisen ja -vaikuttamisen foorumina. 



 
 
 33  

 

4.4 Projektiryhmän työskentely ja sidosryhmät Espoossa 

Työn käytännön järjestelyjä varten koottiin projektiryhmä, joka työskentelyssään vei han-
ketta eteenpäin ja kehitti toimintamallin menetelmiä. Projektiryhmä kokoontui säännölli-
sesti noin kerran kuussa ja ryhmässä hyväksyttiin toimintamallin myötä toteutettavat ta-
paamiset. Projektiryhmä toimi keskustelevana ja työn käytännön tason toteuttamisen foo-
rumina. Espoon projektiryhmään kuuluivat alueen kehittämisen projektijohtaja, kaupungin 
suunnitteluinsinööri sekä konsultin edustajat.  
 
Projektiryhmä toteutti itsearviointia toimintamallin kehittämisestä. Itsearviointi oli luonte-
va osa ryhmän työskentelyä, samoin soveltuvien menetelmien räätälöinti ja pohdinta työn 
edistymiseksi. Ainoaksi puutteeksi projektiryhmän työskentelyssä voidaan nähdä kunnos-
sapito- ja huoltotahon puuttuminen projektiryhmästä. Kunnossapito- ja huoltotahon edusta-
jan myötä hoitokäytäntöjen selvittäminen olisi ollut joustavampaa hankkeen eri vaiheissa. 
 
Toimintamallin kehittämistä seuraamaan koottiin johtoryhmä, joka koostui rahoittajien ja 
alueellisten toimijoiden edustajista. Johtoryhmä kokoontui kolme kertaa työn aikana kuu-
lemaan työn edistymisestä ja kommentoimaan hanketta. Espoon keskuksen kokouksiin 
kutsuttiin noin 25 esteettömyyden kanssa tekemisissä olevaa tahoa: liikenne- ja viestintä-
ministeriön edustaja, Jaloin-hankkeen edustaja, VR-yhtymän kiinteistöpäällikkö, Ratahal-
lintokeskuksen maankäyttöpäällikkö ja kaupungin kunnossapitopäällikkö, alueinsinööri, 
joukkoliikennepäällikkö, viherpalvelupäällikkö, vammaisasiamies, kiinteistöpäällikkö ja 
konsultin edustajat. Lisäksi johtoryhmään kutsuttiin Helsinki kaikille-hankkeen projekti-
päällikkö ja Jaloin-hankkeessa mukana olleiden kevyen liikenteen mallikuntien edustajat. 
Kokouksissa, joita järjestettiin suurelle ryhmälle 2 kertaa, oli osallistujia noin 20 henkeä. 
 
Espoossa toimintamallin kehittämiseen ja esimerkkikohteen kartoittamiseen osallistuivat 
seuraavat tahot: 
 

• kaupungin vastuutahot 
- katuosasto 
- kunnossapito 
- viherpalvelut 
- kiinteistötoimi 
- vammaisasiamies 
- vanhusneuvosto, vammaisneuvosto 

• rakennuttajat 
- kaupungin rakennuttajat 
- seurakuntayhtymä 

• kunnossapidosta ja hoidosta vastaavat tahot 
- kaupungin kunnossapitäjät 
- yksityiset huoltoyhtiöt 

• lähiasukkaat ja asukasjärjestöt 
  - asukasyhdistys 
- alueneuvottelukunta 
- koti ja koulu-yhdistys 

• vammaisjärjestöt 
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- Espoon seudun näkövammaiset 
- Rullaten ry 
- Kuulonhuoltoliitto 

• kiinteistönomistajat, yrittäjät 
- VR-yhtymä  
- Ratahallintokeskus 
- Seurakuntayhtymä   
- Citycon Oy, kauppakeskuksen omistajataho 

 

4.4.1 Kävelykierros 

Alkuperäinen Gåtur-menetelmä on tanskalaisen Ivor Ambrosen (1996) laatima asuinaluei-
den arviointi- ja kehittämismenetelmä.  Kävelykierros koostuu ohjatusta ryhmäkävelystä ja 
siihen yhdistetystä keskustelusta. Perinteisen kävelykierros-menetelmän ryhmäkoko ei saisi 
ylittää 10 henkilöä. 
 
Kävelykierroksen reitti suunnitellaan kartalle tarkasti pysähdyspaikkoineen (5-8 kpl) ennen 
kävelyä. Osallistujaryhmä valitaan alueen asukkaiden, kaavoittajien ja suunnittelijoiden ja 
alueella toimivien yrittäjien edustajista. Ryhmä lähtee kierrokselle, ja pysähtyy merkityillä 
paikoilla tehden muistiinpanoja pysähtymispaikan positiivisista ja negatiivisista kohteista 
sekä kirjaa parannusehdotuksia.  
 

 
Kuva 13. Kävelykierrokselle kutsutaan eri tahojen edustajia (Kuva Espoon keskus, Es-
poo). 

Kävelyn jälkeen ryhmä kokoontuu purkamaan muistiinpanoja sisätiloihin. Keskusteluun 
varataan aikaa noin 1,5-2h. Keskustelun aikana käydään lävitse pysähdyspaikat numerojär-
jestyksessä. Ryhmän vetäjä johtaa keskustelua ja apulainen kirjaa mielipiteet analysoita-
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vaksi paperitaululle. Menetelmän etuina ovat erilaisten näkökulmien esiintuominen ja 
asukkaiden ja suunnittelijoiden suora vuorovaikutus sekä välitön mahdollisuus lisäkysy-
myksiin. Menetelmä tuottaa runsaasti tietoa lyhyessä ajassa ja kaikki osallistujat saavat 
äänensä kuuluviin. 

Kävelykierros Espoon keskuksessa 

Kävelykierros-menetelmää sovellettiin esteettömyyden kartoitukseen valitsemalla keskei-
nen reitti kartoitettavalta alueelta (n. 2 km). Reitin valinnassa huomioitiin ryhmän koon 
mukainen liikkumisen tahti: suuri ryhmä liikkuu hitaasti, mikä vaikuttaa reitin pituuteen. 
Espoon keskuksen reitti kiersi alueen tärkeimmät palvelupisteet: palvelutalon, virastokes-
kuksen, kaupungin yhteispalvelupisteen, aseman alueen, Espoontorin kauppakeskuksen, 
Samarian uuden terveyskeskuksen sekä alueen postin. 
 
Lähtöpaikalla hanke ja käveltävä reitti esiteltiin lyhyesti. Reitille lähdettiin keskeiseltä pai-
kalta virastopihalta, johon myös palattiin. Ryhmä pysähtyi reitin varrella keskustelemaan ja 
odottelemaan viimeisiä kulkijoita. Alueen ongelmakohdista keskusteltiin ja projektiryhmän 
jäsenet kirjasivat niitä karttapohjalle. Kävelykierros päätettiin kahvitilaisuuteen, jossa ke-
rättiin palautetta ja keskusteltiin yleisistä liikkumisen ongelmista alueella.  
 

 
Kuva 14. Kävelykierrokselle kokoonnuttiin keskeiselle paikalle Virastopihalle työn esittelyä 
varten (Kuva Espoon keskus, Espoo). 

Espoon keskuksen kävelykierros onnistui hyvin ja osallistujat olivat tyytyväisiä. Olisi kui-
tenkin ollut hyvä merkitä karttaan valmiiksi pysähdyspisteet (5-6 kpl), koska ryhmä pysäh-
teli paikoin joka tapauksessa. Pysähdyspaikoilla voidaan herättää yleistä keskustelua kulje-
tusta reitin osasta ja pysähdyspaikasta, jota avustajat kirjaavat paperille. Pysähdyspaikkojen 
määrittely etukäteen tuo myös ryhtiä kävelykierrokseen: etujoukossa kulkevat ryhmäläiset 
osaavat odottaa merkityillä paikoilla ryhmän loppupäätä. 
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Kuva 15. Espoon keskuksen kävelykierros oli 2 km pitkä. 

4.4.2 Sidosryhmien työseminaari  

Työseminaarin tavoitteena on varmistaa esteettömyyttä edistävien alueellisten tahojen kuu-
leminen organisoidusti työn aikana. Lisäksi työseminaarin tavoitteena on tuottaa materiaa-
lia ja tietoa esteettömyyden parantamiseen. Työseminaarissa osallistujat jaetaan ryhmiin 
miettimään tiettyjä aihepiirejä tai ennalta määriteltyjä kaupunginosia/alueita ongelmien ja 
kehittämistoimenpiteiden näkökulmasta.  
 
Työseminaarissa käsiteltävää asiaa lähestytään asiantuntijoiden alustuspuheenvuorojen 
avulla. Varsinainen työseminaari voidaan toteuttaa eri tavoin riippuen osallistujamäärästä. 
Usein työseminaarin tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita tai menettelytapoja työstettävän 
ongelman ratkaisemiseksi. Työseminaarin osallistujien määrä voi vaihdella 8-30 henkeen, 
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joskin työtapa täytyy räätälöidä osallistujamäärän mukaisesti. Alueellista esteettömyyttä ja 
turvallisuutta parannettaessa osallistujien valintakriteerinä on erittäin hyvä aluetuntemus. 
Vaihtoehtoisia toteuttamistapoja työseminaarille ovat: 

• tulevaisuusverstas  
• messumenetelmä 
• tuplatiimi 

 
Tulevaisuusverstas koostuu kolmesta vaiheesta: kritiikkiosio, uusien ajatusten innovointi 
ja toteuttamissuunnitelman laadinta. Kritiikkivaihe sisältää ongelma-alueiden kartoittami-
sen fläppitaululle. Väittämät kootaan aihepiireiksi tai teemoiksi.  
 
Toisessa vaiheessa ongelmakohdista muodostetaan uusia, myönteisiä ehdotuksia ja inno-
vaatioita, joille ei laiteta toteuttamisrajoja. Ehdotukset kirjataan ja niistä valitaan ryhmässä 
parhaimmat. Kolmas vaihe koostuu toisen vaiheen innovaatioiden syventämisestä toteut-
tamiskeinoiksi, eli mietitään konkreettisia toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamisek-
si. Lopuksi ryhmä äänestää parhaimmat toteuttamisehdotukset. (Kyttä M. & Kaaja, M. 
2000.) Tulevaisuusvertaan hyviä puolia ovat menetelmän nopeus (n. 2-3 h) ja saatavan 
materiaalin runsaus. Menetelmän haitaksi voi muodostua satunnaistekijöiden suuri osuus 
pienellä osallistujamäärällä (10 henkeä). 
 
Nk. messumenetelmä toimii suurellakin osallistujamäärällä. Osallistujat jaetaan ryhmiin, 
jotka voivat olla varsin suuriakin (20 henkeä). Ryhmät kiertävät 3-4 teemarastia, joissa 
käsitellään ongelmakenttää vapaamuotoisesti keskustellen. Kullakin rastilla on oma ohjaa-
jansa, joka kirjaa keskustelun. Yksi ryhmästä voi piirtää kalvolle samanaikaisesti ryhmän 
käsittelemiä aihepiirejä kuvamateriaalin tuottamiseksi. Ryhmätyöskentelyn jälkeen ko-
koonnutaan kuulemaan ohjaajan esittelemät työskentelyn tulokset. Tuloksia kommentoi-
daan ja keskustelu kirjataan ylös.  
 
Tuplatiimi on Innotiimi Oy:n kehittämä kokousmenetelmä, jossa yksilö- ja ryhmätyöteh-
tävien avulla paneudutaan tiettyyn ongelmakenttään ja toimenpiteisiin ongelmien poistami-
seksi. Optimaalinen osallistujamäärä tuplatiimille on noin 10-15 henkeä, joista muodostuu 
5-7 paria. Parityöskentely mahdollistaa tasapuolisen osallistumisen työskentelyyn. Tupla-
tiimi koostuu yksilö- ja paritehtävistä, joissa ensimmäisellä kierroksella mietitään alueen 
ongelmia ja toisella kierroksella kehittämisehdotuksia näihin ongelmiin. Työskentelyn tu-
lokset esitellään muille osallistujille ja ongelmat sekä kehittämisehdotukset priorisoidaan 
ryhmässä. Työskentelyyn voidaan liittää vastuuhenkilöiden valinta kunkin ongel-
ma/toimenpide-teeman alle. Vastuuhenkilö ottaa teema-alueen kehittämisen johto- ja veto-
vastuun sekä pyrkii toimenpiteiden toteutumiseen. 

Sidosryhmäseminaari Espoossa 

Espoon sidosryhmäseminaarimenetelmäksi valittiin nk. messumenetelmä. Syy messumene-
telmän valitsemiseen oli osallistujien määrä, mikä Espoossa kohosi yli tuplatiimin opti-
miosallistujamäärän. Tulevaisuusverstasta ei tässä työssä käytetty, koska työseminaarin 
tarkoituksena ei ollut laatia toteuttamissuunnitelmia osallistujien kanssa. 
Sidosryhmäseminaariin kutsuttiin erityisesti alueella toimivat rakennuttamisen, kunnossa-
pidon ja hoidon sekä vammaisryhmien edustajat. Osallistujia lähestyttiin henkilökohtaisella 



 
 
 38  

 

sähköpostiviestillä, jossa kerrottiin hankkeen laajemmista yhteyksistä sekä sidosryhmäse-
minaarin funktiosta. Sähköpostiviestin lähettämisen jälkeen osallistujille soitettiin ja var-
mistettiin osallistuminen seminaariin.  
Seminaaritilaksi etsittiin paikkaa Espoon keskuksen alueella, jossa toimiva induktiosil-
mukka mahdollisti kuulovammaisten osallistumisen seminaariin. Ainoa tila, josta induk-
tiosilmukka löytyi, oli valtuustosali. Valtuustosali oli juhlava tila noin 20 hengen työsemi-
naariin. 
 
Messumenetelmän rastien teemat olivat  

• Espoon tori ja asemanseutu 
• kulkuväylät ja puistot  
• virkistysalueet.  

 
Kullekin rastille oli varattu paperitaulu tusseineen keskustelun kirjaamiseksi. Jokaisen 
ryhmän tuli tuottaa lisäarvoa edellisen ryhmän keskustelulle. Aikaa kunkin ryhmän työs-
kentelyyn varattiin noin 20 minuuttia sekä 5 minuuttia ryhmästä toiseen siirtymiselle. 
Työseminaarin tulokset olivat monipuolisia ja käsittelivät teemoja laajasti. Kunkin ryhmän 
kirjuri esitteli tulokset kaikille osallistujille ja niistä keskusteltiin. Aikaa työseminaariin 
kului 3 tuntia. Seuraavassa esitellään työryhmätyöskentelyn keskeisimmät tulokset alueen 
ongelmista ja niiden parantamisehdotuksista. Työryhmätyöskentely nosti esiin osittain toi-
senlaiset ongelmat kuin kävelykierros, jolloin menetelmistä saatu tieto täydensi toisiaan. 
 

 
Kuva 16. Pienryhmätyöskentelyssä pohditaan aihepiiriä eri teemojen kannalta (Kuva Es-
poon keskus, Espoo). 

Espoon tori ja asema 

Ryhmä käsitteli työskentelyssään pääosin asemanseutua, joka koettiin erittäin ongelmalli-
sena. Torin seudun ongelmiin ei puututtu samassa määrin kuin asemanseutuun.  
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Ongelmana asemanseudulla koettiin arkkitehtuuri, etenkin hissien turvattomuus ja epäviih-
tyisyys. Asemalle kaivattiin enemmän läpinäkyvyyttä: nykyisellään asemanseudulla on 
sokkeloita, joista ei pääse poistumaan esim. joutuessa hyökkäyksen kohteeksi. Lisäksi 
asemalle kaivattiin yleistä viihtyisyyden lisäämistä uusien värien ja materiaalien muodossa. 
 
Aseman ongelmana koettiin myös sen rauhattomuus: töhryjä ilmestyy iltaisin klo 20 jäl-
keen ja vartiointi ei tunnu riittävän asukkaille, jotta asemalla uskallettaisiin liikkua vapaas-
ti. Vartioinnin lisäksi asemalle esitettiin kameravalvontaa sekä liiketunnistimin toimivia 
valaisimia nykyisten lisäksi. Lisäksi nostettiin esiin mahdollisuus asentaa hälytyspainikkei-
ta poliisin tai vartioiden kutsumista varten. 
 
Kuulutukset koettiin hyviksi: nauhoitukset ovat selkeitä ja kuuluvia, ja kovaääniset ovat 
hyvät. Lisäksi näkövammaiset kokivat kahteen kertaan tulevat tiedotukset informatiivisiksi. 
Opasteet koettiin puutteellisiksi: opastintaulut puuttuvat kokonaan eikä mukaan otettavia 
taskukarttoja ole. Mistään ei myöskään löydy opastusta esteettömälle reitille eikä työmaa-
aikaisille reiteille Espoonportin työmaan kohdalla. 
 
Portaat asemalaitureille ovat huonokuntoiset ja jyrkät: niiden tilalle ehdotettiin liukuportai-
ta Pasilan aseman tapaan. Junavaunujen esteettömyyden varmistamiseksi tulisi yhä use-
amman vaunun olla matalalattiavaunu. Espoon aseman laiturit ovat korotettuja.  
 
Paikoitushallien invalidipaikat nostettiin myös esiin ongelmallisina kohteina alueella: inva-
lidipaikkojen tulisi täyttää pyörätuolimitoitus ja niille tulisi olla kunnollinen opastus.  
Asemanseudun ja torin alueen talvihoitoon kaivattiin aurauksen tehostamista, ja opastusta 
esteettöminä pidetyille reiteille. Rajapintaongelmaksi koettiin valtuustalon edusta. 

Kulkuväylät 

Espoon keskuksen kulkuväyliä käsittelevässä ryhmässä keskustelu kohdistui virastotalon, 
palvelutalon ja liikkeiden sisäänpääsyyn sekä käytettyihin pintamateriaaleihin ja reunakivi-
en korkeuteen. Lisäksi ryhmässä keskusteltiin turvallisuudesta, joukkoliikenteen opastuk-
sesta, rakennustyömaista ja talvihoidosta. 
 
Kulkuväylät julkisiin rakennuksiin, joita alueella on useita, koettiin kynnyksiltään korkeik-
si ja ahtaiksi. Virastojen invaWC:t nostettiin esiin ahtaina. Virastotalojen invapaikkojen 
luiskat jalkakäytäville ovat osittain jyrkkiä ja niiltä aukeavat jalkakäytävät epätasaisia täyt-
tääkseen esteettömyyden normit. Hisseihin toivottiin äänisignaaleja. Palvelutalon edustan 
luiskan todettiin olevan jäinen talvella. Liikkeiden osalta esteetöntä liikkumista esti kulku-
reiteille sijoitetut mainokset, joille ehdotettiin vyöhykeratkaisua erottelemaan mainosalue 
ja kulkualue selvästi. 
 
Kulkuväylien pintamateriaaleista nostettiin ongelmana esiin niiden epätasaisuus (vrt. maas-
tokartoitus). Useassa kohdassa laattojen reunat irvistelevät ja haittaavat heikosti liikkuvia. 
Kiveyksien osalta keskusteltiin näkövammaisten kulkemisen vaikeuksista: kepin osuessa 
nousseen laatan reunaan kulku vaikeutuu ja kulkemisen rytmi horjuu. Pintamateriaalien 
vaihtuminen koettiin hankalaksi. Ohjaavien materiaalien tulisi kuljettaa eteenpäin muun 
pintamateriaalin vaihtumisesta huolimatta. Ohjaavien materiaalien tulee lisäksi erottua sel-
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keästi muusta ympäristöstä: liikkumisen loogisuuden jatkuminen etenkin avoimilla alueil-
la, jossa muu ympäristö ei tue liikkumisen suuntaa, on tärkeää. 
 
Ryhmässä keskusteltiin runsaasti reunakivistä. Keskustelua herätti reunakiven asennustyön 
ohjaus ja valvonta: reunakiven tulisi kussakin kohdassa olla asennettu sille määrätyn kor-
keuden mukaisesti. Lisäksi reunakiven katuympäristön kaltevuuden tulee tukea esteettö-
myyttä. Reunakivien detaljikuvien todettiin helpottavan näkövammaisten liikkumista. 
 
Turvallisuuden osalta ryhmä käsitteli alueen avaruutta, kuilumaisuutta ja reittien mutkai-
suutta. Esiin nostettiin myös nollatoleranssi alueen töhryille. Turvallisuutta lisäämään toi-
vottiin kameravalvonnan lisäystä sekä parempia opasteita ja viitoitusta. Myös joukkoliiken-
teeseen kaivattiin tiedotuksia ja käytön opastusta etenkin Jelppari-palvelulinjalle. 
 
Junaradan alikulkutyömaata, Espoonporttia, ryhmä käsitteli puuttuvan opastuksen näkö-
kulmasta: työmaalle kaivattiin esteettömän reitin ohjausta: lippusiima tai kevyet jalustat 
eivät riitä ohjaamaan näkövammaista turvallisen työmaa-alueen ohitse. Lisäksi työmaa 
muodostaa erityisen vaarallisen alueen viikonloppuisin. 
 
Talvikunnossapidon kohentamistoimenpiteenä ryhmä nosti esiin hiekka- ja lumipartiot 
sekä kiinteistönhoidon selkeän jaon kaupungin ja huoltoyhtiöiden välillä. 

Puistot ja virkistysalueet 

Esteettömyyden ongelmina puisto- ja virkistysalueilla keskusteltiin väylien upottavista ma-
teriaaleista, epäselvistä hoitotahoista, hoitamattomista puistoalueista, puistoalueiden opas-
taulujen, levähdyspaikkojen ja valaistuksen puutteesta. 
Ryhmä keskusteli aktiivisesti etenkin kehittämisehdotuksista alueen puistoille. Kehittämis-
ehdotuksina mainittiin väylien tiiviit pintamateriaalit, sekä puistojen valaistuksen lisäämi-
nen. Valaistuksen osalta todettiin, että ulkoalueet eivät saa olla aivan pimeitä, Espoon on 
priorisoitava säästöjen kohteet muuten kuin säästämällä kevyen liikenteen väylien valais-
tuksesta.  
 
Hoitotahojen selvittämiseksi ryhmäläiset esittivät selkeää maanomistuskarttaa, josta näky-
vät vastuutahot yhteystietoineen. Lisäksi hoitosopimusten vaihdot eri vastuutahojen välillä 
ovat vaikeita selvittää palautetta antaessa.  
 
Puistoalueiden ongelmat ovat useilla paikoilla häiriköintiä, varsinkin ravintoloiden lähei-
syydessä. Lisäksi todettiin, että esteettömyyttä ei ole huomioitu vielä lainkaan kaupungin 
hienoilla puistoalueilla. Liikkumisen ongelmia aiheuttavat myös hoitamattomat ja tunte-
mattomat ranta-alueet joen varrella sekä peltoalueet.  
 
Puistoalueille kaivattiin myönteisiä tapahtumia. Tapahtumien teemoiksi ehdotettiin alueen 
historiaan liittyviä aiheita, kuten keskiajan puisto, tai äänimaailmaltaan hiljainen puisto. 
Puistojen akustiikan todettiin yleensä edistävän näkövammaisten liikkumista, etenkin 
luonnon äänien korostuminen, kuten veden solinan tai tuulen huminan korostaminen hel-
pottaa orientoitumista alueella. Tässä yhteydessä nostettiin esiin historiallinen terveyslähde 
uimahallin läheisyydessä ja sen hyödyntäminen myös esteettömyyden kannalta. 
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Puistoalueille kaivattiin lisäksi niiden identiteettiä korostavia tekijöitä, kuten taideteoksia 
ja kytköstä alueen historiaan. Puistojen valaistuksen tulisi tukea alueen identiteettiä muoto-
kieleltään. Lisäksi myös puistoalueilta tulisi löytyä esteetöntä liikkumista edistäviä opas-
tauluja. 
 

 
Kuva 17. Espoon keskuksen puistoalueilla on liikkumisen esteitä. (Kuva Espoon keskus, 
Espoo) 

Virkistysalueista erittäin merkitykselliseksi ryhmän keskustelussa nousi Espoonjoen varsi. 
Joen varsi tulisi hyödyntää laajemmin kevyen liikenteen väylien muodossa, ja rantaan eh-
dotettiin lisää virkistyskäyttöä ja toimintoja. Lisäksi keskusteltiin vesipinta-alan lisäämises-
tä Kirkkojärven puistosuunnittelun ohessa. Joen pengerrykseen puututtiin ja joen ylittävistä 
silloista toivottiin kauniita, yhtenäisiä kaarisiltoja. 
 
Lopuksi puistojen esteettömyyttä käsitelleessä työryhmässä todettiin, että alueen yhteis-
hengen puuttuminen toimii tällä hetkenä esteenä monen hyvän asian edistämiselle. Tähän 
koettiin voitavan vaikuttaa hyvillä positiivisilla tempauksilla, jotka nostavat alueen myön-
teisiä asioita esiin. 

4.4.3 Esteettömyyspalautteet ja asukastilaisuus 

Rekisteri-, arkisto-, atk-data ja dokumenttitietojen tarkastelut ovat perinteisiä arvioinnin 
taustamenetelmiä, joilla kerätään tietoa ja materiaalia varsinaista arviointia ja kehittämis-
toimenpiteiden laadintaa varten (Staffans 1991).  Tämä aineisto on yleensä luonteeltaan 
objektiivista tietoa, faktaa, joka on olemassa esim. kaavoitusta tai väestöseurantaa varten. 
Taustatietometodeina on käytetty erilaisia mittauksia, tarkistuslistoja ja asukaskyselyitä, 
jotka ovat tuottaneet usein numeerista tietoa.  
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Kaupungille saapunut kirjallinen, suullinen ja verkkopalaute toimivat taustatietoaineistona, 
jos palaute on kohdistettavissa alueelle tai tiettyyn paikkaan. Palautteen vastaanottajat tulisi 
ohjeistaa tiedon luokitteluun ja paikantamiseen jo palautetilanteessa, jolloin palautteen 
analyysi on sujuvasti toteuttavissa. Palautteen analyysi voidaan teettää esim. opinnäytetyö-
nä.  
 
Asukastilaisuus toimii kaikille avoimena menetelmänä. Asukastilaisuus mahdollistaa vuo-
rovaikutteisuuden sekä palautteen antamisen hankkeelle. Asukastilaisuuteen osallistumisen 
kynnys on perinteisesti ollut matala. Asukastilaisuutta varten voidaan laatia tiivis ja selkeä 
kyselylomake koskien esteettömyyttä alueella. Kyselyyn voidaan yhdistää karttapohja, jon-
ka avulla asukkaat voivat kohdistaa palautteensa ja kehittämisehdotuksensa tiettyyn paik-
kaan. 

Kaupungin verkkopalaute 2002 Espoossa 

Toimintamallissa asukastiedon keräämisessä esteettömyyden ongelmista ja kehittämiseh-
dotuksista käytettiin Espoon kaupungille saapuneen esteettömyyspalautteen analyysi. Li-
säksi Espoon keskuksen asukkaille järjestettiin yleisötilaisuus.   
 
Espoon asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti kaupungin internet-sivuilla 
28 aihepiiriin jaoteltuna. Ammattikorkeakoulu Laurean opiskelijatyönä (Roth 2002) teh-
dystä palauteselvityksestä käy ilmi, että erityisesti aihepiireihin ”Kadut, tiet ja torit” sekä 
”Liikenne” annetusta palautteesta osa liittyy suoraan esteettömyyteen. Palaute kuvaa Es-
poota kokonaisuutena, sitä ei ole kohdennettu osa-alueittain. 
 
Palauteteemaan ”Kadut, tiet ja torit” annettu palaute sisälsi 17 kiittävää ja 254 purnausta tai 
kehittämisehdotusta. Toimenpiteinä katujen kehittämiselle oli ehdotettu usein hidasteita 
sekä nopeuden alentamista useille kaduille.  Tätä perusteltiin lasten liikenneturvallisuudel-
la. Myös uusien suojateiden rakentamista tai vanhojen merkintöjen parantamista toivottiin. 
Valaistukseen liittyen esitettiin valojen ja lamppujen korjausta tai valaistuksen rakentamis-
ta puutteellisesti valaistuille paikoille. Teiden osalta palautteessa kaivattiin vaurioiden ja 
huonokuntoisten väylien korjaamista ja näköesteiden poistamista. Talvikunnossapitoon 
liittyvä palaute koski aurausta ja hiekoitusta sekä keväistä hiekan poistoa. Myös huonoa 
hoidon tasoa moitittiin sekä rakentamisen heikkoa työnjälkeä. Tiepölystä oli saatu palautet-
ta etenkin Leppävaaran suurten rakennustyömaiden osalta. Puuttuvia liikennemerkkejä 
pyydettiin asennettavaksi. 
 
Kiittävä palaute liittyi hyvään teiden kunnossapitoon, korjauksiin, kevyen liikenteen väyli-
en valaistukseen ja uuden väylän rakentamiseen. Palauteteemaan ”Liikenne” esitettiin ke-
hittämisehdotuksina hidastamistoimenpiteitä useille katuosuuksille, etenkin nopeusrajoi-
tuksia ja valvontaa. Lisäksi kaivattiin edelleen puuttuvien liikennemerkkien asentamista ja 
väärän pysäköinnin estämistä. Kiitosta annettiin aurauksesta ja hyvästä talvihoidosta. 
 
Palautetta ei ole kohdistettu kaupungin osa-alueisiin. Verkkopalautteessa korostui kevyen 
liikenteen ympäristön turvallisuuden lisääminen rakentamisella, kuten hidasteilla, suojateil-
lä ja valaistuksella. Ylläpidon osalta toiveet kohdistuivat vaurioiden, huonokuntoisten väy-
lien, valaistuksen, liikennemerkkien korjaamisen aikatauluihin ja rakentamisen työnjäl-
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keen. Hoitoon liittyvä palaute koski aurausta, hiekoitushiekan poistamisen aikataulua ja 
näköesteenä olevan kasvillisuuden poistamista. 
 

Asukastilaisuus Espoossa 

Esteettömyyshankkeen asukastilaisuus pidettiin Espoon keskuksen Foorumin yhteydessä 
24.9.03 iltatilaisuutena alueen uudessa lukiorakennuksessa. Foorumissa käsiteltiin esteet-
tömyyden lisäksi palvelutalon asiakasraadin toimintaa, Espoon keskuksen viheralueiden 
hoitosuunnitelmaa sekä turvallisuus-kyselyn tuloksia. Alueen aktiivisia asukkaita fooru-
miin oli saapunut noin 40 henkeä. 
 
Asukastilaisuutta varten laadittiin lyhyt palautelomake, jossa kerrottiin hankkeesta ja an-
nettiin mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta sekä kirjallisessa muodossa että kart-
tapohjan avulla. 
 
Esteettömyys-hankkeesta asukkailta saadut kommentit koskivat aseman hissejä, jotka koet-
tiin epäsiisteiksi ja epämiellyttäviksi käyttää. Asukaspuheenvuorojen mukaan todellinen 
ongelma alueella on maanpinnantaso ja siirtyminen tasolta toiselle sujuvasti. Lisäksi asuk-
kaat kaipasivat hyviä normeja ja standardeja esteettömyyden kehittämiseen. Tässä yhtey-
dessä keskusteltiin keväällä 2003 käynnistyneestä SuRaKu-hankkeesta, jossa laaditaan 
ulkotilojen esteettömyysohjeisto ja helppokäyttöinen ATK-ohjelma sitä tukemaan. Ohjeisto 
tulee sisältämään mm. ulkotilojen mallisuunnitelmia esim. suojateiden, risteysalueiden, 
levähdys- ja leikkipaikkojen osalta. Ohjeistuksen ja mallisuunnitelmien kautta esteettö-
myyden edistämiseen saadaan uusia työkaluja käytännön toteutuksen tasolle. 
 
Asukkaat nostivat Foorumissa esiin myös pyöräilijöiden edut, jotka eivät saisi olla ristirii-
dassa jalankulkijoiden etujen kanssa. Pyöräilijöiden lisäksi puhuttiin skeittaajista ja rulla-
luistelijoista, joiden liikkumisen nopeus aiheuttaa pelkoa kevyen liikenteen väylillä mm. 
ikääntyneissä.  Lisäksi esitettiin toive, että esteettömät reitit merkittäisiin selkeästi, jotta 
asukkaat tietävät missä ne ovat. 
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Kuva 18. Polkupyöräilijät ja kävelijät kaipaavat toisistaan erotettuja reittejä. (Kuva Oden-
se, Tanska) 

Foorumin yhteydessä pyydettiin osallistujilta kommentteja ja mielipiteitä Espoon keskuk-
sen esteettömyydestä ja turvallisuudesta. Tilaisuudessa jaettuja kommentointilomakkeita 
palautettiin määräaikaan mennessä 7 kappaletta. Palautteissa esiintyneitä teemoja olivat 
esteettömyyden ja turvallisuuden ratkaisut, nuorten tilat, siisteys ja viihtyisyys. Ainoat var-
sinaisesti kahdessa palautteessa mainitut kohteet olivat Asemasillan pub ongelmineen sekä 
sadevesien valuminen. Saadut kommentit olivat seuraavia: 
 

1. Esteetön yhteys Kirkkojärveltä kaupungintalolle ja hotellin pihaan olisi tarpeen, kuten 
myös uimahallin, Espoontorin ja Kiltakallion yhteys ennen rakentamista Lagstadin koulun 
alueella. Myös eri tasojen reitit saisivat kytkeytyä ilman hissejä. 

 
2. Polkupyöräliikenne huomioitava. 

 
3. Milloin meinaatte laittaa teknisen viraston pihassa olevan vesialtaan vihdoin kuntoon. Es-

poon keskuksessa ei ole ainuttakaan suihkulähdettä. Näkövammaiset sanoivat, että heidän 
liikkumistaan helpottavat suihkulähteet ja erilaiset vesiaiheet. Eli heidänkin kannaltaan ja 
alueen viihtyisyyden ja elävöittämisen kannalta alueelle pitää rakentaa vesialtaita ja suih-
kulähteitä. Esim. Espoon jokeen voisi laittaa myös suihkulähteitä. Olen piirtänyt karttaan 
paikkoja, joihin suihkulähteet sopisivat.  

 
4. Asemasillalta tulisi saada pub pois, vaikuttaisi viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. Itse jään 

pois iltasin Tuomarilan asemalla pubin vuoksi. Nuorille tulisi rakentaa skeittiparkki 
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(skeittaajat, bmx-pyöräilijät). Melu on kuitenkin huomioitava. Miten Kirstinmäeltä valuvat 
sadevedet on otettu huomioon?  Tulviiko Esteetön Espoo? 
 

5. Palautteeni ei varsinaisesti liity turvallisuuteen, mutta tuhkakuppeja on liian vähän. Esim. 
Tuomarilan asemalla ei ole yhtään ja maassa lojuvat antavat likaisen kuvan. Bussipysäkki 
käsityökaupan edessä on hankala, varsinkin aamuruuhkan aikaan >> esim. pyöräilijä ei 
pääse ajamaan pysäkin ohi, koska ihmiset seisovat kulkuväylällä odottamassa bussia. Voi-
ko muulle kevyelle liikenteelle rakentaa tien pysäkin takaa? Turvallisuuden nimissä ase-
man ylikulkutunnelissa oleva pikkubaari-grilli tulisi poistaa >> kerää aseman seudulle 
epämääräistä porukkaa ja torin alue on täynnä kaljaa juovia ihmisiä. Miten tullaan otta-
maan huomioon sadeveden tulviminen? Esim. Sparin alakerta tai Filmtownin edusta.  

 
6. Turvallisuutta lisäävät riittävä valaistus, korttelipoliisi ja valvontakamerat. Nuorille ko-

koontumistiloja. Luiskat pankkiin, virastoihin ja R-kioski ym. julkiset tilat. Pankkiauto-
maatit sille tasolle, että istuessa pääsee asioimaan. Lisää vammaisen itsenäisyyttä.  
 

7. Törkyisellä asemalla on liian pitkät portaat ja kusiset hissit vaihtaa raidetta tai ylipäätään 
päästä radan toiselle puolelle. Koko keskus on hajanainen, Espoontorin ja virastokeskuk-
sen välillä on kuin ylittämätön, pelottava ja kolkko rotko leveine ajoväylineen, joiden yllä 
roikkuu tuulinen betonikäytävä.  
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Kuva 18. Asukaspalautteessa ehdotetut vesiaiheen paikat, jotka helpottavat näkövam-
maisten liikkumista Espoon keskuksen alueella. 
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4.4.4  Haastattelut Espoossa 

Toimintamallin kehittämisvaiheessa arvioitiin tarpeelliseksi ennen mallin lopullisen versi-
on laatimista haastatella henkilökohtaisesti Espoon keskuksen alueella toimivia esteettö-
män liikkumisen edistämisen avainhenkilöitä, joita ei mahdollisesti ollut tavoitettu muilla 
menetelmillä. Haastatteluilla pyrittiin vielä työn loppuvaiheessa sitouttamaan nämä tahot 
työhön ja tarkistamaan, että haastateltavien näkemykset oli huomioitu työn kehittämisvai-
heessa. Haastatteluilla tavoitetut tahot olivat: 
 

• Palvelutalon asiakasraati 
• Palvelutalon perhekerho 
• VR-yhtymä 
• Engel siivous, puhdistus- ja kunnossapito 
• Espoon kaupungin kunnossapitovastaavat 
• Kauppakeskus Espoontorin vastaavat 
• Palvelulinja-Jelpparin kuljettaja 
 

Näiden lisäksi haastateltaviksi tavoiteltiin palvelutalojen johtajia ja alueen lähilogistiikan 
tuottajia. Kaikki tahot eivät olleet halukkaita haastatteluun, mikä kertoo ehkäpä siitä, ettei-
vät he välttämättä myöskään usko oman toimintansa kautta pystyvänsä edistämään esteet-
tömyyttä tai ovat osallistuneet esteettömyyden edistämiseen muiden tilaisuuksien kautta. 
Myös työkiireet ovat selkeä este osallistua haastatteluun. 
 
Haastattelut tehtiin yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kuluttaja- ja toimitilapalve-
luiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille kerrottiin kahdessa eri tilaisuudessa työn taus-
tat ja hankkeen kokonaisuus. Opiskelijat suorittivat haastattelut osana opintojaan. Opiskeli-
joille annettiin lista haastateltavista ja he laativat kysymysrungon, jota kommentoitiin. 
Haastateltaville lähetettiin kysymykset etukäteen. Pääosin haastattelut vaikuttivat sujuneen 
hyvin. 
 
Haastattelut tehtiin syys-lokakuussa 2003. Opiskelijaryhmät olivat paneutuneet haastatte-
luihin vaihtelevalla intensiteetillä, mikä näkyi myös loppuraporteissa.  Haastatteluja ei lii-
tetty välttämättömänä osana toimintamalliin, koska yhteistyöhön halukkaat tahot todettiin 
tavoitettavan toimintamallin vuorovaikutteisten menetelmin kautta. 

Palvelutalon asiakasraadin ja perhekerhon haastattelu 

Palvelutalon asiakasraatia ja perhekerhoa haastatelleen ryhmän keskeiset tulokset alueen 
esteettömyyden ongelmista käsittelivät: 
 

1. Talvikunnossapidon heikkoa tasoa (auraus, hiekoitus, bussipysäkit) 
2. Raskaita ovia alueella 
3. Apteekin sisäänkäynnin ongelmia: raskas ovi ja ahdas tuulikaappi 
4. Pankki- ja maksuautomaattien sijoittelua liian korkealle 
5. Aseman hissien hitautta (edesauttaa sotkemista) 
6. Palvelulinjan käyttöä ja heikkoa markkinointia 
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Kehittämisehdotuksina ryhmän työssä nousivat esiin esteettömyyden edistämisen kannalta 
talvikunnossapidon ongelmien käsitteleminen ja työtapojen muutokset sekä pyörätuolilius-
kojen määrän lisääminen alueella ja painonapit raskaisiin oviin. Turvallisuuden tunteen 
lisäämiseksi ryhmä esitti korttelipoliisia sekä nk. nollatoleranssia siivottomuuden suhteen. 

Engel-puhdistus- ja kunnossapidon ja VR-yhtymän haastattelut 

Puhtaanapitotahojen haastatteluissa nousivat aseman alueen siisteyden ja esteettömyyden 
kannalta esiin seuraavat näkökulmat: 
 

1. Kolme eri tahoa vastaa asemanseudun puhtaanapidosta 
2. Eri vastuutahojen alueet eivät ole yhtenäisiä 
3. Asemanseutu on luokiteltu erittäin likaiseksi alueeksi 
4. Eri toimijatahojen yhteistyö on heikkoa 
 

Talvikunnossapidon ongelmia ei katetulla alueella noussut esiin, suurin ongelma oli alueen 
puhtaanapito. Puhtaanpidon kehittämisessä asema-alueella nähtiin monia tarpeita: yhteis-
työtä ja kommunikaatiota eri toimijatahojen välillä tulisi kehittää, samoin puhdistuksen 
aikatauluja tihentää. Lisäksi juopuneet oleskelijat tulisi saada pois asemalta. 

Katukunnossapitotahojen haastattelut 

Katukunnossapidon haastatteluissa alueen esteettömyyden ongelmiksi muodostuivat: 
 

1. Rajanpintojen epäselvyydet 
2. Kommunikaation vähäisyys eri toimijatahojen välillä 
3. Ilkivalta suurena ongelmana 
 

Kehittämisehdotuksina ryhmän työssä nostettiin esiin yhteistyömuotojen luominen eri kun-
nossapitotahoille, selkeät vastuualueet ja työn tasalaatuisuuden kohottaminen etenkin talvi-
kunnossapidon osalta. Lisäksi haastattelussa oli keskusteltu eri esteettömyysryhmien tar-
peiden heterogeenisuudesta. Eri tahoilta tulevat erilaiset vaatimukset heikentävät toteutusta 
maastossa: kaikkia ei pystytä näin palvelemaan.  Kustannukset nousevat myös helposti 
kohtuuttomiksi pyrittäessä toteuttamaan kaikki vaatimukset. Töiden toteuttaminen vaatii 
priorisointia esteettömyyden näkökulmasta: mitkä toimenpiteet ovat talvikunnossapidon 
kannalta ensisijaisen tärkeitä toteuttamiskohteita. Espoon keskuksessa on lisäksi runsaasti 
portaita ja kapeita reittejä, joiden kunnossapidon kustannukset ovat korkeammat kuin ta-
vallisten jalkakäytävien.  

Kauppakeskus Espoontorin edustajan haastattelu 

Kauppakeskuksen haastattelussa keskusteltiin Espoontorin tekniikasta ja turvallisuudesta, 
liikkumisesta kauppakeskuksessa sekä kunnossapidosta että kuljetusten logistiikasta. Sel-
keinä ongelmina haastattelussa nousi esiin: 
 

1. Liukas luiska Spar-kaupan edessä 
2. Opasteiden puute 
3. Heikko valaistus koko alueella 



 
 
 49  

 

4. Epäsiisteys 
5. Turvattomuuden tunne kauppakeskuksessa 
 

Yleisesti haastattelussa todettiin, että vanhentuva kauppakeskus on korjausten tarpeessa, 
mitä tullaan tekemään taloudellisten resurssien antaessa myöden. Logistiikassa todettiin 
vain yksi puute: lastauslaiturin pienuus, jolla ei varsinaisesti ole tekemistä esteettömyyden 
kanssa.  Kauppakeskuksen sisätiloissa liikkumisessa ei ole ongelmia, tasosta toiseen siirry-
tään hisseillä tai rullaportailla. Liikkumisen ongelmat ovat hyvin tiedossa ja niitä pyritään 
parantamaan. Kunnossapito toimii hyvin.  
 
Kehittämistä kaivattiin alueen turvallisuuteen ja järjestyshäiriöihin, joihin ei löydy helppoa 
ratkaisua. Koko alueen väestörakennetta tulisi kehittää monipuolisemmaksi. Lisäksi toivot-
tiin vartiointiliikkeeltä tiukempaa linjaa ongelmiin puuttumiseksi sekä alueen yleisilmeen 
siistimistä. 

Palvelulinjan kuljettajan haastattelu 

Palvelulinjan kuljettajaa päädyttiin haastattelemaan palvelutalojen johtajien kieltäydyttyä 
haastatteluista. Palvelutalojen johtajien kieltäytymisen myötä ei tavoitettu myöskään palve-
lutalojen huoltotahoja eikä logistiikan tuottajia. Kuitenkin palvelulinjan kuljettajan haastat-
telun myötä saatiin aidosti uutta ja selkeää tietoa esteettömyyden edistämisestä alueella. 
Palvelulinja on ollut toiminnassa Espoon keskuksessa yhden vuoden ajan. Linja on suun-
nattu kaikille, joilla liikkuminen tavallisen joukkoliikenteen parissa on hankalaa. Linja 
kiertää kolmea eri reittiä joka arkipäivänä ja aikataulu on laadittu yleisten palvelujen au-
kioloa noudattamaan. Linjalla voi matkustaa joukkoliikenteen lipuilla tai ostaa kerta- tai 
kimppalipun kuljettajalta. 
 
Ongelmina palvelulinjan toimivuudessa nousivat esiin seuraavat seikat: 
 

1. Aikataulut ja reitit eivät kohtaa asiakkaiden tarpeita 
2. Pysäkeillä ei ole informaatiota linjasta eikä aikatauluista 
3. Palautekanava puuttuu. 
 

Kehittämisehdotuksina palvelulinjan toimintaan esitettiin linjasta tiedottamista ja markki-
nointia, asiakkaiden reitti- ja kuljetustarpeiden selvittämistä sekä palvelun kehittämistä 
esim. kauppakassien kantamisella ja muulla vastaavalla avustamisella. 

4.4.5 Johtopäätökset haastatteluista 

Luovaa ajattelua opiskelijoilta osoitti haastatella palvelulinjan kuljettajaa, jolta saatiin run-
saasti uutta tietoa alueella liikkumisesta. Palvelulinjan ohella katukunnossapidon haastatte-
luista saatiin alueen kehittämiseen uutta näkökulmaa. Toimintamallin näkökulmasta haas-
tattelut pyrkivät sitouttamaan ne alueella toimivat tahot, joita ei muilla menetelmillä tavoi-
tettu. Sitouttamisen tulokset nähdään seurannan myötä, joskin esteettömyyden edistämi-
seen integroituja tahoja alueella oli jo useita ennen haastatteluja.  
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5 SEURANTA 
  
 
 
 

• Esteettömyyden seuranta on tärkeä osa vuosittaista esteettömyyden parantamista. 
 
• Seurannan menetelmät tuottavat aikasarjoittaista, vertailukelpoista numeerista tietoa. 

 
• Seurannan menetelmät tuottavat myös kokemuksellista, laadullista tietoa alueen pa-

rantumisesta. 
 

• Seurannan säännöllisyyden avulla tarkastellaan alueen esteettömyyden tilan kehitty-
mistä. 

 
Kehittämistarpeita: 

• Suunnitteluratkaisujen kehittäminen, mallisuunnitelmat 

• Suunnittelijan tarkistuslista eri suunnittelutasoilla 

• Yksityisten kiinteistöjen liittyminen esteettömyyden edistämiseen 

• Rakentamisen, kunnossapidon ja hoidon ohjeistaminen esteettömällä alueella

• Esteettömyyden kehittymisen seuranta 

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja hallintokuntien välinen yhteistyö 

• Tiedottaminen, kouluttaminen ja ohjeistus alueen toimijoille 
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Seurantamenetelmät 

Alueellisen esteettömyyden seurantaan on laadittu menetelmäkori, joka sisältää esteettö-
myyden edistymistä monipuolisesti tarkastelevat menetelmät. Esteettömyyden seurannasta 
huolehtii siihen nimetty taho, esim. esteettömyysohjelman seurantaryhmä. Menetelmäko-
riin on sisällytetty seuraavat alueen arvioinnin tavat: 
 

1 Kokemukset esteettömyyden edistämisen hankkeista (kaupunki ja yksityiset) ja 
maastossa tapahtuneet muutokset 

2 Palautteiden alueittainen analyysi 
3 Lapsille, nuorille, ikääntyneille ja vammaisille  kohdennettu esteettömyyskysely 

 
Foorumiksi, jossa näitä kysymyksiä tarkastellaan, esitetään vuosittaista seminaaria. Semi-
naarissa parannushankkeiden tulokset esitellään alueen muiden ajankohtaisten hankkeiden 
yhteydessä. Lisäksi vuosittaisen seminaarin yhteydessä on mahdollista järjestää työryhmiä 
käsittelemään toimijoiden työtapoja (suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja hoito) ja 
mahdollisuutta muuttaa niitä esteettömyyttä edistäväksi. Työseminaari on kutsuseminaari, 
jossa alustusten avulla käsitellään seurannan tuloksia ja esitetään tavoitteet seuraavalle 
vuodelle. 
 
Kokemukset esteettömyyden edistämisen hankkeista kerätään haastatteluilla tai kirjallisilla 
lausunnoilla kaikilta toimijatahoilta. Lausunnot analysoidaan ja raportoidaan. Lausuntojen 
yhteydessä kerätään myös tieto konkreettisista maastossa tapahtuneista parantamistoimen-
piteistä esteettömyyden osalta. Tiedot kerätään osa-alueittain riittävän tarkasti teemakart-
tamuotoiseen esittämiseen. 
 
Palautteiden analyysiä pyritään kehittämään paikkatietomenetelmää hyödyntäväksi, jolloin 
palaute voidaan antaa sekä kirjallisesti että suoraan karttapohjalle. Näin palaute saadaan 
kohdistettua korjattavalle alueelle. Priorisointi korjattavien kohtien suhteen voidaan tehdä 
palautteen määrän perusteella.  
 
Kohdennettu kysely laaditaan sisältämään väittämiä koskien esteettömyyden kokemista 
alueella. Asteikkoväittämien avulla saadaan tuotetuksi numeerista tietoa esteettömyyden 
kokemisesta, josta aikasarja-analyysin kautta muodostetaan esteettömyys-barometri, tilan 
mittari. Kohdennettu kysely voi olla internet-muotoinen, jolloin alueen lapset, nuoret ja 
ikääntyneet sekä vammaisryhmät voivat täyttää sen päiväkodeissa, kouluissa ja palveluta-
loissa. Kyselystä tulee tiedottaa ja sen täyttämistä edistää yhdessä alueen päivähoitajien, 
opettajien ja muiden kohderyhmien kanssa arkisin tekemissä olevien tahojen avulla. Myös 
lasten päivähoitajat voivat täyttää sen lasten näkökulmasta. Muuttujat, joita selvitetään 
vuosittain, muodostavat seurannan sabluunan aikasarjojen tutkimista varten. Esteettömyy-
den ohella barometrillä voidaan seurata koko alueen toimintoja ja liikkumista laajemmassa 
kokonaisuudessa. 
 
Seurannan menetelmien lisäksi työssä on noussut esiin tarve esteettömään liikkumiseen 
liittyvään tiedottamiseen, ohjeistukseen ja koulutukseen. Tiedottamisen myötä esteettö-
myyteen liittyviä kysymyksiä nostetaan tunnetuksi, ja ohjeistus ja koulutus puolestaan vas-
taavat näihin kysymyksiin. Ohjeistus suunnataan suunnittelijoille, rakennuttajille ja ylläpi-
täjille esim. tarkistuslistan muodossa, jossa on esitetty esteettömyyden kannalta tärkeimmät 
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huomioitavat ratkaisut. Koulutustarve sisältää tämän hankkeen valossa hyvinkin eriasteista 
tiedontarvetta, jolloin yleisemmän koulutuspaketin lisäksi koulutus tulee räätälöidä kulle-
kin taholle hyvin käytännönläheisesti esim. kävelykierrosten ja hyviin esimerkkeihin tutus-
tumisen kautta. Koulutukseen on luontevaa yhdistää vammaisryhmien harjaannuttaminen 
kouluttajiksi ja auditoijiksi eri puolille maata. 
 
Tämän työn myötä on noussut esiin myös muita tietotarpeita, joita tulisi kohdentaa alueella 
toimiville tahoille. Näitä ovat mm. 
 

• esteettömyyden suunnittelun ohjeistus, tarkistuslistat 
• suunnitelmien auditointi 
• maastokartoituksen tekeminen 
• tiedottaminen ja koulutus käytännön ongelmista 
• yhteistyömenetelmät esteettömyyden edistämiselle esim. kunnossapito- ja hoito-

tahot.  
 

Toimintamallia seuraavana, luontevana jatkohankkeena on alueella käynnistynyt kunnos-
sapito- ja hoitotahojen yhteistyömenetelmiä luotaava hanke vuoden 2004 alussa. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää malleja keskusta-alueiden ylläpidolle siten, että ne tuottavat säästöjä 
kaikille toimijoille ja vähentävät puutteista johtuvia välillisiä kustannuksia. Lisäksi hank-
keen myötä pyritään parantamaan Espoon keskuksen houkuttelevuutta ja tuetaan kaupalli-
sen ydinalueen kehittämistä. Hankkeen käynnistyminen on esimerkki tilanteesta, jossa toi-
mintamallin myötä luodut yhteistyöverkostot aktivoituvat toimimaan kaikkia hyödyttävällä 
tavalla. Hankkeen käynnistyminen on täysin aktiivisten toimijoiden, sekä kaupungin että 
yksityisten tahojen, ansiota. 
 
Hankkeiden käynnistämiseen kaivataan resursseja ja yhteistyötä muiden kaupunkien kans-
sa. Sekä liikenne- ja viestintäministeriön esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämis-
ohjelma ELSA ja siihen sisältyvä Esteetön Kunta-verkosto että Espoon esteettömyyden 
seurantaryhmä ovat tahoja, jotka voivat käynnistää näitä hankkeita ohjelmiensa puitteissa.  
Espoossa on työn myötä saavutettu tahtotila esteettömyyden edistämiseen, mikä edesauttaa 
osallisuuden leviämistä. Esteettömyyshankkeita ja konkreettisia parannuksia tulisi kuiten-
kin saada aikaan heti, ennen kuin toimijoiden aktiivisuus hiipuu. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
 

 
 
 

 
• Toimintamalli esteettömän ja turvallisen alueen kehittämiseksi soveltuu

aluekeskusalueille ja selkeästi rajautuville keskusta-alueille. 
 
• Toimintamallin avulla luotiin paikallinen, eri toimijatahoista koostuva ver-

kosto, joka omassa toiminnassaan edistää esteettömyyttä. 
 

• Esteettömyyden edistämisen projektiryhmässä tulee olla huolto- ja ylläpito-
tahojen edustaja sekä alueellisten vammaisryhmien edustajat ja sosiaali- ja 
terveysalan edustaja. 

 
• Kaikkien toimijatahojen tavoittaminen on mallin ja esteettömyyden edis-

tämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
 

• Eri toimijatahojen henkilökohtainen motivointi on tärkeää esteettömyyden 
edistämisessä. 

 
• Toimintamalli on hyvä lähtökohta esteettömyyden edistämiseen. 

 
• Toimintamallin ja maastokartoituksen jälkeen alueella kaivataan fyysisen 

ympäristön parannuksia sekä esteettömyyttä edistäviä jatkohankkeita. 
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Esteettömyyden ja turvallisuuden edistämisen toimintamalli soveltuu parhaiten rajatuille 
aluekeskusalueille ja keskustatoimintoja sisältäville, kevyen liikenteen reittien varrella ole-
ville alueille (esim. vanhat ostoskeskukset ympäristöineen), joissa toimijoita on rajattu 
määrä. Alueen rajauksen selkeys helpottaa toimijatahojen identifioimista: mahdollisuudet 
tavoittaa kaikki esteettömyyden edistämistä edesauttavat tahot ovat selkeämpiä selvästi 
rajatulla alueella.  
 
Kaikkien alueella toimivien, sekä julkishallinnon että yksityisten tahojen identifiointi ja 
tavoittaminen osoittautui tässä työssä toimintamallin kannalta keskeiseksi: esteettömyyden 
edistämisen ja sitouttamisen näkökulmasta eri tahot ovat kaikki yhtä merkittäviä ja jonkin 
tahon poisjääminen vie pohjaa koko työltä. Espoon keskuksen pilotissa kaikki tahot tavoi-
tettiin ja kaupunginvaltuustossa hyväksytty Espoon esteettömyysohjelma tuki ajatusta es-
teettömyydestä yhteisenä etuna. Myös alueen yksityiset tahot ja kaupalliset yrittäjät näkivät 
esteettömyyden edistämisen merkittävänä osana koko alueen kehittämishankkeita. 
 
Toimintamallia kehiteltiin projektiryhmässä, johon kuuluivat kaupungin suunnitteluinsi-
nööri, alueen kehittämisjohtaja sekä konsultin edustajat. Toimijatahojen sekä työtapojen 
tuntemisen kannalta olisi ollut hyvä, jos projektiryhmässä Espoon keskuksessa olisi ollut 
mukana alueen kunnossapito- ja hoitotahojen edustaja. Myös vammaisryhmien edustajien 
ja sosiaalialan edustajan toimiminen projektiryhmässä on hyödyksi hankkeelle.  
 
Toimintamallin Espoon keskuksessa tehdyn pilotin perusteella sen todettiin olevan hyvä ja 
toimiva menetelmä alueelliseen esteettömyyden edistämiseen. Toimintamalli vuorovaikut-
teisine menetelmineen ja käytännön maastokartoituksineen edustaa nykysuuntausta, jossa 
ennen varsinaisen rakentamistyön käynnistystä selvitetään tarkasti nykytilanne sekä alueel-
liset tarpeet muidenkin kuin fyysisen ympäristön ongelmien suhteen (yhteistyömuodot, eri 
ryhmien tarpeet jne.).  
 
Vuorovaikutteisten menetelmien myötä toimintamallin avulla luotiin luontevat verkostot 
eri tahojen välille, joista on poikinut aktiivisten toimijoiden avulla uusia esteettömyyttä 
edistäviä hankkeita. Näistä mainittakoon esteettömien keskusta-alueiden ylläpitoon pereh-
tyvä työ, joka on käynnistynyt alkuvuodesta 2004 Espoon keskuksessa. 
 
Toimintamalli tuotti esteettömyyskartoituksen tuloksena toimenpidekartan, missä paneudu-
taan alueen esteettömyyden ongelmakohtiin ja esitetään toimenpide-ehdotukset niiden 
poistamiseksi. Karttaa tullaan käyttämään alueen kehittämis- ja kunnostushankkeissa, jol-
loin esteetöntä ympäristöä rakennetaan samalla kun alueelle tehdään muita parantamistoi-
menpiteitä.  
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7 TIIVISTELMÄ 
 
 
 

 
 
 

 
• Työssä kehitettiin toimintamalli esteettömyyden ja turvallisuuden edistämi-

seksi aluekeskusalueelle. 
 
• Toimintamallin perustan muodostaa esteettömyyttä edistävien toimijataho-

jen identifiointi alueella, räätälöidyt vuorovaikutteiset menetelmät ja nyky-
tilanteen maastokartoitus. 

 
• Toimintamallin tuloksena ovat toimijoiden verkostot esteettömyyden edis-

tämiseksi alueella ja fyysisen ympäristön parannusehdotukset teemakartal-
la. Lisäksi toimintamalli tuottaa kootusti hyödyllistä tietoa vuorovaikutus-
suhteista alueella. 

 
• Työ tuottaa tulokseksi myös ehdotuksia tarpeellisista alueellisista kehitys-

hankkeista, jotka toimivat luontevana jatkona toimintamallille. 
 

• Toimintamallin todettiin olevan hyvä ja selkeä lähtökohta esteettömyyden
edistämiseksi alueella, jossa esteettömyyshankkeita ei ole ennen tehty. 
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