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ESIPUHE 

Valtimon esteettömyyskartoituksen tarkoituksena oli selvittää valitun tarkas-
telualueen esteettömyyden tila ja laatia suunnitelmat esteettömyyden – ja 
samalla myös turvallisuuden parantamiseksi alueella. Pääpaino työssä oli 
kustannustehokkaissa pienissä korjaustoimenpiteissä, joiden toteuttaminen 
on mahdollista päällystystöiden yhteydessä. Hankkeen puitteissa tarkastel-
tiin myös raskaampien toimenpiteiden toteuttamista ja niiden kustannusvai-
kutuksia.

Vuorovaikutteisuus oli osa Valtimon esteettömyyskartoitukseen liittyvää 
suunnitteluprosessia. Vuorovaikutteisuus toteutui keskustan kävelykierrok-
sen muodossa. Samassa yhteydessä tehtiin esteettömyyskartoitukseen liit-
tyvät haastattelut.

Työn yhteydessä tuli esille tarve laajempaan, kokonaisvaltaiseen yleisten 
alueiden kehittämiseen taajaman keskustassa. Sen myötä pystyttäisiin myös 
taajaman yleisilmettä ja viihtyisyyttä parantamaan olennaisesti. Taajaman 
laajempaan kunnostukseen tarvitaan useiden toimijoiden panos.

Työ on tehty konsulttityönä Suunnittelukeskus Oy:ssä. 

Kuopiossa 31.10.2006 

Tiehallinto
Savo-Karjalan tiepiiri 
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 JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

Tämän esteettömyyskartoitustyön kohteena on Valtimon taajama. Työn ta-
voitteena on laatia ehdotukset päällystystyön yhteydessä tehtävistä esteet-
tömyyttä edistävistä korjaustoimenpiteistä. Päällystystyön yhteydessä tehtä-
vät korjaukset ovat kustannustehokkaita, sillä esteettömyyttä parantavat toi-
menpiteet ovat yleensä kustannuksiltaan samoja tai lähes samoja kuin pääl-
lystyksen kunnostus ilman päämäärätietoista esteettömyyden parantamista. 
Päällystystöiden yhteydessä tehtävien pienten parannustoimenpiteiden li-
säksi tässä työssä on otettu mukaan tarkasteluun myös raskaammat, nk. 
toisen vaiheen toimenpiteet ja yleisten alueiden laajempi kehittäminen. 

Työn päätavoitteena oli tehdä kartoitus ja saada yleiskuva siitä, missä asi-
oissa nykytilanteessa on esteettömyyden kannalta puutteita. Pienetkin toi-
menpiteet saattavat joskus osoittautua merkittäviksi lopputilanteen kannalta. 
Erityisesti työssä on painotettu sellaisia toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa 
päällystystyön yhteydessä. Tarkoituksena on saada nämä esteettömyyttä 
toteuttavat suunnitelmat liitettyä mukaan päällystysurakkaan.  Työn tavoit-
teissa ja suunnitelmissa on ollut tarkoituksenmukaista pyrkiä ottamaan huo-
mioon realistiset toimintamahdollisuudet ja tiedostaa todelliset käytössä ole-
vat resurssit. 

Usein jo pienillä toimenpiteillä on mahdollista poistaa paljon esteitä, jolloin 
yksilö pystyy toimimaan ympäristössään omatoimisesti. Kyse on myös kaik-
kien toimijoiden ja osallisten hyvästä tahdosta; eri toimijoiden reviirien raja-
pintoihin voi muodostua tahattomia esteitä, kun esim. hallintokuntien rajojen 
vuoksi on vaikea päästä yhteisymmärrykseen kokonaisratkaisuista. Myös-
kään esteettömyys ja estetiikka eivät ole toisiaan poissulkevia asioita, vaan 
hyvinkin esteettinen ympäristö voidaan toteuttaa esteettömästi. 

Talviliikkumisen ongelmat korostuvat runsaslumisilla alueilla, kun mm. ympä-
ristön kulkureitit muuttavat aurauksen mukaan. Toisaalta talvikunnossapitoa 
ei saa käyttää selityksenä esim. taktiileista kulkupintojen materiaaleista luo-
pumiseen. Suomen olosuhteissa talvikunnossapito on huomioitava suunni-
telmaratkaisuissa siten, että tunnusteltavat kulkureittimerkinnät ovat mie-
luummin koverrettuja / upotettuja kuin pinnasta ylöspäin olevia, jolloin ne 
helposti jäävät aurauskaluston runtelemiksi. Talvella upotetut/ koverretut 
merkinnät täyttyvät ajoittain jäällä ja/ tai lumella, mikä heikentää hyötyä talvi-
aikaan.

Työssä on haluttu lähestyä tehtävää vuorovaikutteisesti, jolloin paikallisilta 
toimijoilta ja asukkailta saadaan nk. hiljaista tietoa suunnittelijoiden käyttöön. 
Samalla nähdään, minkälaisia asioita tulee ylipäätään ottaa huomioon taa-
jamissa. Tarpeet riippuvat myös taajamien asukasrakenteesta; mm. ikäja-
kauma vaikuttaa asiaan. Tiepiiri palvelee n. 40 kuntaa. Kaikkien kuntien 
osalta ei näin ollen ole mahdollista olla yhteistyössä esim. vanhus- ja vam-
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maisneuvostojen kanssa ja järjestää kävelykierroksia kohteiden kartoittami-
seksi. Valtimossa asukkaiden keski-ikä on tällä hetkellä suhteellisen korkea. 
Kunnassa toimii mm. vanhusten talo ja ASPA (vammaisten asumispalve-
lusäätiön toimipiste). Kaduilla liikkuu asukkaita myös erilaisilla apuvälineillä, 
kuten rollaattorilla. 

Usein jo pelkästään kuulluksi tuleminen esim. yleisötilaisuuksien järjestämi-
sen kautta on merkityksellistä, mutta näin ei kuitenkaan yleensä saada riittä-
västi yleistettäväksi kelpaavaa tietoa käyttöön suunnittelun pohjaksi. Vuoro-
vaikutteisuuden merkitys korostuu, kun kyseessä on esteettömyys. Mukaan 
on tärkeää saada esteetöntä ympäristöä tarvitsevat sidosryhmät. 

1.2 Työn rajaus 

Valtimon alueella kartoitustyöhön sisältyvät tie- ja katujaksot ovat pohjoi-
sempi valtatie 6 välillä Juposärkäntie – Ylä-Valtimontie (maantie 5284)  ja 
palveluiden kannalta keskeinen maantie 15941 eli Keskuskatu.  

Kartoituksen tuloksena muodostettiin ehdotukset toimenpiteistä, joita on 
helppo ja mahdollinen toteuttaa päällystystöiden yhteydessä (nk. pikaparan-
nustoimenpiteet). Lisäksi ehdotetaan toimia, jotka voivat olla mahdollisia rat-
kaisuja tulevaisuudessa suurempien ympäristöön kohdistuvien kunnostus-
töiden yhteydessä. 

Kunnostuskohteet on merkitty numeroituina raportin pohjakartalle ja ne on 
esitetty piirrosten, kuvien ja täydentävien tekstien avulla toimenpidekorteis-
sa. Käytössä ollut pohjakartta on osittain jo vanhentunut ja siinä on jonkin 
verran puutteita mm. tiestön osalta. Toimenpidekorteissa on esitetty ratkai-
suja, jotka toimivat useissa kohteissa toistuvina perusratkaisuina. Samalla 
on arvioitu ko. toimenpiteiden kustannusvaikutukset. Toimenpidekorteissa 
on esitetty päällystystyön yhteydessä tehtävät nk. pikaparannustoimenpiteet, 
sekä pidemmän tähtäimen suuremmat korjaustoimenpiteet. Toimet on luoki-
teltu myös kiireellisyyden perusteella.  

Laajempana kokonaisuutena, lähinnä Valtimon taajaman keskustan esteet-
tömyyttä oleellisesti parantavat toimenpiteet on esitetty raportin kohdassa 
jatkotoimenpiteet. 
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Kuva 1.1. Suunnittelualue

1.3 Työn organisointi 

Hankkeen ohjausryhmä muodostui seuraavista henkilöistä:  
- Terhi Nissinen puheenjohtaja, Savo-Karjalan tiepiiri/  

tienpidon suunnittelija 
- Tanja Tsupari Savo-Karjalan tiepiiri/ asiakkuussuunnittelija 
- Juha Karhapää  Savo-Karjalan tiepiiri/ ympäristötekniikan  

opiskelija
- Kimmo Tiikkainen Savo-Karjalan tiepiiri/päällysteasiantuntija 

Työ on tehty konsulttityönä Suunnittelukeskus OY:ssä. Työstä vastasivat 
arkkitehti Hanna-Leena Rissanen (projektipäällikkö kesäkuun loppuun saak-
ka) ja maisema-arkkitehti Taina Tuominen (projektipäällikkönä heinäkuun 
alusta lähtien). Lisäksi työhön osallistuivat mm. esteettömyyskartoituksen ja 
toimenpiteiden suunnittelun osalta ins. AMK Jouni Mikkonen ja esteettö-
myysasiantuntijana tutkija DI Jukka Jokiniemi. 

1.4 Aikaisemmat suunnitelmat 

Valtimolle on laadittu 1998 liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka toimenpi-
teistä on toteutettu korotetut suojatiet. Suunnittelualueelle ei ole laadittu lähi-
aikoina muita liikenneympäristön suunnitelmia tai selvityksiä. 
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2 NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET 

2.1 Esteettömyyskartoitus  

Esteettömyyskartoitus tehtiin heinäkuussa 2006. Kartoitus on tehty Tiehal-
linnon esteettömyyskartoitusohjeen (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 38/2002) 
mukaisesti ja kartoitustiedot on koottu tiehallinnon kartoituslomakkeille.  
Kartoituksessa koottiin seuraavat tiedot: 

Suojatiet
- johdattavuus 
- pinnan tasaisuus ja kunto 
- pintamateriaali 
- reunakiven korkeus 
- keskisaarekkeet: pituus ja reunakivien korkeus 
- suojatiemerkin sijainti 
- suojatien merkintätapa ja leveys 

Kevyen liikenteen väylät 
- pituus- ja sivukaltevuus 
- leveys 
- pinnan tasaisuus ja kunto, pintamateriaali 

Linja-autopysäkit
- odotustila (kunto, leveys, reunakivet, pinta, sivukaltevuus)  
- katos, varusteet, valaistus 
- yhteydet pysäkille 

Liikennemerkit ja pylväät, muut kiinteät ja siirrettävät esteet 
- sijainti 

Esteettömyyskartoitukseen liittyvät haastattelut tehtiin kesäkuussa 2006 
keskustan kävelykierroksen yhteydessä. Haastatteluissa valtimolaiset osal-
listujat haastateltiin yksitellen tiepiirin ja konsultin toimesta. Kaikille esitettiin 
samat lomakkeessa esitetyt kysymykset, mutta kerättiin myös muut omasta 
toiminnasta ja kokemuksesta tulleet kommentit. Näitä haastattelutuloksia on 
käytetty apuna tässä työssä.  

Olosuhteet kesäaikaan ovat monella tavoin hyvät esteettömyyttä ajatellen. 
Valoa on tarjolla yllin kyllin ja pinnat ovat puhtaat lumesta ja loskasta. Talvi-
olosuhteita ei kuitenkaan voida unohtaa. Esim. riittävä valaistus on osa es-
teetöntä ympäristöä. Tässäkin hankkeessa on otettu huomioon valaistuk-
sessa havaitut puutteet. Ne on kirjattu toimenpideoptioiksi, jotka kuuluvat 
pitkäntähtäimen suunnitelmiin.
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2.2 Kävelykierros Valtimon keskustassa 

Vuorovaikutteisuus toteutui Valtimon taajaman esteettömyyskartoituksen yh-
teydessä järjestetyn yhteisen kävelykierroksen muodossa, jossa saatiin mu-
kaan alueen toimijoiden ja käyttäjien näkökulma. Heiltä pyrittiin saamaan 
kierroksen yhteydessä tehdyin henkilökohtaisin haastatteluin nk. hiljaista tie-
toa, joka ei muuten ole suunnittelijoiden saatavissa. Samalla toteutui osallis-
tuminen, kun toimijoita kuultiin suoraan heille ongelmia tuottavassa jokapäi-
väisessä ympäristössä.  

Valtimonkin taajamassa ikääntyvien ryhmä korostuu sidosryhmänä väestön 
ikärakenteen vuoksi.  

Kuva 2.1. Kävelykierrokselle lähdettiin Kuntalaisten talosta, ydinkeskustan 
tuntumasta. 

Kierrokselle osallistuvat henkilöt koottiin Valtimon vanhusneuvoston ja asu-
mis-palveluyksiön ASPAn kautta. Ikääntyneiden ryhmän kaksi rollaattoria 
käyttävää osallistujaa haastateltiin kierroksen lähtöpisteessä Kuntalaisten 
talossa, koska he katsoivat puolentoista tunnin kierroksen olevan heille liian 
haasteellinen. Näkövammainen osallistuja oli ryhmämme erityisasiantuntija 
Jukka Jokiniemi, joka on itse vaikeasti heikkonäköinen. Pyörätuolin vakituis-
ta käyttäjää ei ollut mukana, mutta kierrokselle osallistunut lyhytkasvuinen 
henkilö käyttää ajoittain pyörätuolia ja lepuuttaa näin jalkojaan. Pyörätuolin 
ei-itsenäisen käytön ongelmat tulivat näin käsiteltyä. 

Kävelykierroksella liikuttiin pääasiassa keskustan tuntumassa alueella, mis-
sä sijaitsevat osallistuneiden mielestä ratkaisevimmat esteet itsenäiselle 
toimimiselle ja liikkumiselle. Näitä alueita ovat ydinkeskusta mm. Keskuska-
dun osalta, yhteys Kunnantien kautta Keskuskadulta terveyskeskukselle. 
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Keskustan alueella on myös suuria korkeuseroja, mikä sinällään saattaa 
tuottaa vaikeuksia henkilöille, jotka liikkuvat apuvälineiden kanssa tai joilla 
on rajoittunut liikkumiskyky. 

Kuva 2.2. Kävelykierros ja haastattelut on ainut tapa saada käyttäjien koke-
mukset esiin. 

2.2.1 Kävelykierroksen havainnot 

Kävelykierroksen yhteydessä koottiin tietoja keskusta-alueella esiintyvistä 
ongelmista, joista monia voidaan yleistää koskemaan huomioon otettavia 
tekijöitä esteetöntä ympäristöä silmällä pitäen. 

Linja-autopysäkki, Matkahuolto 
Matkahuollon pikavuorojen ja paikallislinjojen pysäkki on täysin merkitsemä-
tön. Paikalla ei myöskään ole penkkiä eikä katosta. Aikataulutietoja ei ole 
missään nähtävillä. Matkahuollon palvelut hoitaa viereinen ravintola. Ravin-
tola ei hahmotu matkahuollon toimipisteeksi. Oveen ei ole merkitty, että si-
sällä palvellaan myös Matkahuollon asiakkaita. Näkövammaisen on vaikea 
löytää sisäänkäyntiä mainoksin teipatusta seinästä ja ravintola on sisätiloil-
taan hämärä. Myös ravintolan ovella on kynnys, joka vaikeuttaa kulkua apu-
välinein.

Reunakivelliseltä korotetulta osuudelta noustaan yhteen suuntaan meneviin 
busseihin. Toiseen suuntaan menevissä käytetään pelkkää pysäköintialuetta 
linja-autoon nousemiseen, jolloin nousu ensimmäiselle askelmalle on todella 
korkea ja paikka täysin suojaamaton muulta ajoneuvoliikenteeltä. 
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Kuva 2.3. Matkahuollon linja-autopysäkkiä ei ole merkitty ja pysäkkikatoksen 
ja penkki puuttuu. 

Julkisten liikennevälineiden käyttö on iäkkäämpien ja muulla tavalla huo-
nommin liikkuvien keskuudessa runsaampaa kuin muun väestön. ASPAn 
Valtimon yksikön asukkaille pikavuoropysäkki on oleellinen matkoilla kotiin ja 
retkille.

Kuva 2.4. Korkea reunakivi estää pääsyn pyörätuolilla Matkahuollon linja-
autopysäkkille.
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Matkahuollon edustan korotetulla alueella ei ole esteetöntä käyntiä esim. rol-
laattorin tai pyörätuolin käyttäjille. Korkea reunakivi jatkuu koko alueen ym-
päri. Pysäkille johtavalla jalkakäytävällä Keskuskadun suunnalta sijaitsevissa 
portaissa ei ole käsijohteita. Talvella portaat on vaikea havaita, koska sen 
enempää valaistusta kuin tasoeromerkintöjäkään portaiden yhteydessä ei 
ole.

Valaistusta pysäkkialueella ei ole. Lähimmät valaisinpylväät löytyvät vierei-
seltä pysäköintialueelta. 

Suojatie, korotettu liittymä; Keskuskadun ja Kunnantien liittymä 
Keskuskadun ja Kunnantien korotettu liittymä on suojatien osalta ratkaisuna 
esteellinen. Suojatien lähtö on pyöristetty, eikä ajoväylän reunaa ole merkitty 
reunakivellä. Tämä on näkövammaiselle ongelmallista, koska siirtymistä ajo-
väylän alueelle on vaikea havaita. Toisaalta reunakivetön ratkaisu soveltuu 
hyvin rollaattorin käyttäjille. Suojatien toisessa päässä korkea reunakivi es-
tää sujuvan siirtymisen jalkakäytävälle. Yleisesti ottaen keskustan alue koet-
tiin melko helpoksi liikkua rollaattorin avulla. 

Kuva 2.5. Reunakivetön suojatie on rollaattorin käyttäjille helppo ylittää. 

Pääväylän ylitys koettiin monin paikoin ongelmalliseksi; suojatiemerkinnät 
ovat puutteellisia ja ylityskohtien sijainti ei ole oikea suhteessa palveluihin 
väylän varrella. Liikennenopeudet ovat väylällä suojatiekorotuksesta huoli-
matta kovat ja tämä koettiin turvallisuutta vaarantavaksi tekijäksi. Myös 
muualla väylillä korkeat reunakivet hankaloittavat liikkumista. 

Valaistuksen todettiin olevan pääväylillä riittävä myös jalankulkijoita ajatel-
len.
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Kuva 2.6. Näkövammainen ei pysty havaitsemaan seisovansa ajoväylällä 
reunakivettömällä suojatiellä. 

Sisäänkäynti Osuuspankkiin, Keskuskatu 
Osuuspankkiin on toteutettu täysin esteetön sisäänkäynti toisesta käyn-
tiovesta. Reitti esteettömälle sisäänkäynnille on kuitenkin korkean reunaki-
ven takana ja raskaan oven avaaminen pyörätuolista käsin on vaikeaa. 
Osallistujamme kävelykierroksella pyörätuolissa tarvitsi kahden henkilön 
avun päästäkseen jalkakäytävälle reunakiven yli. Sisällä on mm. maksuau-
tomaatti, jota kaikkien tulisi päästä käyttämään. 
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Kuva 2.7. Esteetön sisäänkäynti löytyi, mutta pyörätuolista käsin oven 
avaaminen itse on hankalaa. 

Sisäänkäynti Apteekkiin, Keskuskatu 
Sisäänkäynti apteekkiin tapahtuu korkeiden portaiden kautta. Apuvälinein 
liikkuvalle liiketila ei ole saavutettavissa, mitä kävelykierrokselle osallistuneet 
pitivät erittäin huonona asiana. Apteekki kuuluu peruspalveluihin ja iäk-
käämmätkin haluaisivat päästä itsenäisesti valitsemaan tuotteita. Nyt se ei 
ole kaikille mahdollista. Huonommin liikkuvalle askelmia on niin monta, että 
seurauksena on tasapainon menettämisen pelko portaita alas tultaessa. Rol-
laattorin käyttäjät jättävät kulkuneuvonsa portaiden alapäähän ja koettavat 
kiivetä portaat ylös ovelle. 

Sisäänkäynnin portaissa ei ole tasoeromerkintöjä ja käsijohde päättyy ai-
emmin kuin viimeinen askelma. Apteekin edustalle toivottiin myös penkkiä. 
Sisäänkäynnin edessä oleva tila on käytössä autojen pysäköintialueena. 
Toisaalta se on myös osa jalkakäytävää. Toiminnat tulisi erottaa toisistaan 
selkeästi. 
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Kuva 2.8. Portaat apteekin sisäänkäynnin yhteydessä estävät joiltakin liikun-
tarajoitteisilta palveluiden itsenäisen käytön. 

Portaat,  Kunnantien ja terveysaseman välinen reitti 
Portaille ei johda suojatietä risteävän ajoväylän yli. Toisaalta liikennettä on 
myös varsin vähän, koska väylällä ei ole läpiajoa. 

Portaat huolletaan myös talvella, koska ne ovat osa myös viereisen palvelu-
talon asukkaiden usein käyttämää kulkuväylää. Ulkoportaat ovat väistämättä 
talvella liukkaat. Viereinen ajoväylä soveltuu myös kevyenliikenteen käyttöön 
päättyvänä katuna. Rinteen jyrkkyydestä johtuen mukana ollut pyörätuoli 
meinasi karata työntäjän käsistä. 

Alueen valaisimet sijaitsevat metsäisten alueiden reunamilla puiden siimek-
sessä niin, ettei valoa riitä talvella turvalliseen liikkumiseen. 

Liikkumista helpotti se, että portaissa on riittävästi tasanteita. Portaissa on 
lisäksi molemmin puolin käsijohteet ja ylätasanteella penkki. Portaiden reu-
noihin toivottiin merkintöjä hahmottamisen helpottamiseksi. 
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Kuva 2.9. Portaiden reunoissa olisi hyvä olla merkinnät tasoeroista. 
Terveysaseman sisääntulopiha 

Terveysaseman sisääntulopiha on päivisin vilkkaasti liikennöity, mm. taksit 
tuovat ja hakevat kävijöitä. Ajoneuvot ja jalankulkijat liikkuvat pihassa yhtei-
sellä alueella, joka on jo sinänsä turvallisuusriski.  

Terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin ovet on automatisoitu ja ne avautuvat 
ovi-pumpun avulla. Ulko-oven kynnys on kuitenkin itsenäisesti pyörätuolilla 
liikkuvalle liian jyrkällä suojapellillä varustettu. Lisäksi sisäänkäyntikatoksen 
alle kuljetaan betonilaatan korkuisen kynnyksen kautta. 

Oven tuntumassa on selkänojaton hiukan matalampi penkki, josta nousemi-
nen on mm.  monille iäkkäille hankalaa. 

Valaisimia on pihassa harvassa ja ne ovat matalalle asennettuja, valaistus-
teknisesti melko huonoja pallovalaisimia. 
Nurmeksentien suunnasta johtava väylä on jyrkkä ja vaikea rollaattorin tai 
pyörätuolin käyttäjille. 
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Kuva 2.10. Terveyskeskuksen sisääntulopihalla autoliikennettä ei ole erotet-
tu jalankulusta millään tavalla. 

2.3 Suunnittelualueen esteettömyyskartoitus 

Seuraavassa on esitetty kevyen liikenteen yhteyksien perusvaatimuksia ja 
niihin liittyen suunnittelualueella havaittuja ongelmia. Kohteet, joissa on ha-
vaittu ongelmia, on merkitty liitteessä 1 esitetyille kartoille. 

2.3.1 Kevyen liikenteen väylät 

Pinnan tasaisuus 
Hyvän kulkupinnan päällyste on tasainen ja kiinteä ja pinnan tulisi olla ehjä. 
Haittaavan epätasaisuuden raja-arvoiksi on määritelty 2cm kohoumat ja 
kuopat sekä leveydeltään enintään 5mm kivien ja laattojen mahdolliset sau-
mat. Kartoituksessa kevyen liikenteen väylien pinta on arvioitu silmä-
määräisesti. 

Suunnittelualueella on useita väyläosuuksia, joilla on jonkin verran tai run-
saasti vaurioita ja epätasaisuutta. Pääosin kohteet ovat pistekohtaisia heitto-
ja ja päällysteen vaurioita, mutta joukossa on myös pidempiä vaurioituneita 
osuuksia.  
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Kuva 2.11. Vt6:lla terveyskeskuksen kohdalla on kevyen liikenteen väylällä 
epätasaisuutta. 

Kuva 2.12. Apteekin ja Osuuspankin välillä on kevyen liikenteen väylän pääl-
lystäminen tekemättä. 
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Kuva 2.13. Keskuskadulla Uusikadun läheisyydessä on kevyen liikenteen 
väylällä runsaasti vaurioita. 

Väylän leveys 
Kevyen liikenteen väylän vapaan leveyden suositeltava vähimmäisleveys on 
2,5 m ja välttävä yleisen kulkuväylän minimileveys 2,2 m. 

Suunnittelualueella ei havaittu puutteita kevyen liikenteen väylien leveyden 
suhteen. Kuitenkin paikoitellen päällysteen vaurioista johtuen riittävä päällys-
tetyn kulkuväylän leveys alittuu ja vaikeuttaa liikkumista. 

Pituuskaltevuus
5 % pituuskaltevuutta pidetään esteettömänä ja 6-8 % pituuskaltevuus on 
tyydyttävä. Kaltevuudet mitattiin digitaalisella kaltevuusmittarilla. 

Pituuskaltevuuden kannalta liikkumista vaikeuttavia väyläosuuksia havaittiin 
muutamia. Valtatien 6 alikulun yhteydessä kevyen liikenteen väylän pituus-
kaltevuus on 7,5 - 8,0 %. Lisäksi alikulun yhteydessä olevalle pysäkille joh-
tavan väylän pituuskaltevuus on 11 % 10m matkalla. Samoin Ylävaltimontien 
liittymän pysäkille johtaa 11 % jyrkkä väylä. 



22 Valtimon taajaman esteettömyyskartoitus

 NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET  

Kuva 2.14. Valtatien alikulun yhteydessä olevalle pysäkille johtavan väylän 
pituuskaltevuus on 10 %. 

Johdattavuus
Valtimon keskustassa paikoitellen ajoradan ja liikekiinteistön välinen alue 
yhtenäistä asfalttikenttää, jolle myös ajoneuvot pysäköidään. Väylän ulko-
reunan hahmottaminen on tällöin vaikeaa. 

Kuva 2.15. Keskustassa kevyen liikenteen väylä ei paikoitellen erotu kaupan 
pysäköintialueesta. 
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2.3.2 Suojatiet 

Johdattavuus
Näkövammaisten on helpompi suunnistautua suojatien ollessa kohtisuoras-
sa ylitettävään ajorataan nähden ja sen alkaessa suoralta osalta. Kaarevalta 
osalta alkavan suojatien johdattavuutta voidaan parantaa materiaalieroilla. 

Lähes kaikki suunnittelualueen suojatiet ovat reunakivettömiä ja lähtevät jo-
ko osittain tai kokonaan pyöristykseltä. Kaikki suojatiemerkinnät olivat hyvin 
havaittavissa.

Suojatien pinnan tasaisuus 
Suojatien pinnan tasaisuusvaatimukset ovat samat kuin normaaleilla kulku-
väylillä.

Suunnittelualueella ei ollut puutteita suojateiden tasaisuudessa. 

Suojatiemerkit
Suojatien paikallistaminen tapahtuu näkövammaisilla myös suojatiemerkin 
perustella. Suunnitteluohjeiden mukaan suojatiemerkki saa sijaita korkein-
taan 1,5 m pientareen reunasta ja 3,5 m ajoradan reunasta. Kuitenkin suoja-
tiemerkin tulisi näkövammaisten kannaltaan sijaita 0 – 0,5 m etäisyydellä 
suojatien reunakivilinjasta (mitta a). Lisäksi suojatiemerkkien sijainnin tulisi 
olla yhtenäinen koko alueella. 

Suunnittelualueella lähes kaikki olemassa olevat suojatiemerkit sijaitsevat 
esteettömyyden kannalta virheellisissä paikoissa. Useilta liittyviltä tien haa-
roilta puuttuu suojatiemerkkejä, joka osittain johtuu siitä, että kevyen liiken-
teen väylä sijaitsee välittömästi ajoradan vieressä, eikä tilaa näin ollen toisel-
le merkille ole. 
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Kuva 2.16. Suojatiemerkkien sijainneissa on paljon puutteita. 

Suojatien ja keskisaarekkeen reunakivet 
Varsinkin näkövammaisten kannalta on tärkeää, että eri liikennemuotojen 
alueet on eroteltu selkeästi toisistaan. Näkövammainen erottaa suojatien 
reunakivestä, mutta toisaalta reunakivi vaikeuttaa esimerkiksi pyörätuolilla 
liikkumista.

Lähes kaikki suunnittelualueen suojatiet (myös keskisaarekkeelliset) ovat 
reunakivettömiä ja näin ollen näkövammaisen kannalta heikosti hahmotetta-
via. Suositeltu 3-4cm reunakivi on vain Opinkujan ja Sepänkadun korote-
tuissa äskettäin rakennetuissa suojateissä ja niissäkin vain Keskuskadun 
ylittävillä suojateillä. 

2.3.3 Linja-autopysäkit 

Odotustila
Pysäkillä tulisi olla riittävän leveä korotettu odotustila linja-autoon nousemi-
sen ja siitä laskeutumisen helpottamiseksi sekä tärkeimmillä pysäkeillä katos 
sään suojaksi. Odotustila ei saa olla ajoradalle päin kalteva. Pieni sivukalte-
vuus ajoradalta poispäin on kuivatuksen kannalta suositeltavaa. 

Suositusten mukaisesti odotustilan reunassa olevan reunakiven korkeuden 
tulisi olla yli 15 cm. 10 – 15 cm korkuinen reunakivi on tyydyttävä. 

Suunnittelualueella on vain yhdellä pysäkillä (Opinkuja) erillinen odotustila, 
mutta siitäkin puuttuu päällyste katoksen alta ja odotustilan kaltevuus on 4,3 
% tielle päin. Osalla pysäkeistä odotustilana toimii joko vierestä kulkeva tai 
pysäkille johtava kulkuväylä. Muilla pysäkeillä piennar toimii odotustilana ja 



Valtimon taajaman esteettömyyskartoitus 25
 NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET  

suuressa osassa sekin täyttää juuri ja juuri minimiarvon tai liian kapea (alle 
1,0 m). S-Marketin kohdalla olevan pysäkin kaltevuus on 6,2 % ajoradalle 
päin.

Kuva 2.17. S-Marketin kohdalla pysäkin kaltevuus on 6,2 % tielle päin ja py-
säkkimerkki on piilossa oksien takana. 

Lisäksi pysäkeille johtavilla väylillä on liian suuria pituuskaltevuuksia, lammi-
koitumisongelmia tai pysäkeille johtavia väyliä ei ole edes olemassa. 

Katokset
Suunnittelualueella on vain yhdellä pysäkillä katos ja se käyttö on esimerkik-
si pyörätuolilla liikkuvalle hankalaa puuttuvan asfalttipäällysteen vuoksi. 
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Kuva 2.18. Opintien liittymän pysäkkikatos. 

2.3.4 Alikulut 

Ali- ja ylikulkuväylien leveyksiä, kaltevuuksia ja tasaisuutta koskevat samat 
vaatimukset kuin muitakin kulkuväyliä. Riittävät näkemät ovat tärkeät. Ase-
man kohdalla olevassa valtatien 6 alittavassa alikulkukäytävässä ei ole mer-
kittäviä ongelmia esteettömyyden kannalta. 

3 EHDOTETUT RATKAISUT 

3.1 Yleistä 

Painopiste työssä oli kevyen liikenteen väylissä, ajotien ylityskohdissa ja 
bussipysäkeillä esiintyvissä ongelmissa. Mukaan otettiin kuitenkin myös koh-
teita, jotka ovat tiehallinnon hallintorajojen ulkopuolella, mutta liittyvät kiinte-
ästi kevyen liikenteen ympäristöön osana laajempaa kokonaisuutta.  Koko-
naisvaltainen kevyen liikenteen ympäristön kehittäminen edellyttää tiivistä 
yhteistyötä mm. kuntien ja tiepiirien sekä kiinteistöjen omistajien ja muiden 
mahdollisten alueella toimijoiden välillä.  

Tässä työssä esitetyt toimenpiteet on jaettu päällystystöiden yhteydessä teh-
täviin suhteellisen kevyisiin toimenpiteisiin ja nk. toisen vaiheen toimenpitei-
siin. Jälkimmäinen pitää sisällään raskaampia – ja usein myös kustannuksil-
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taan kalliimpia toimenpiteitä. Päällystystöiden yhteydessä tehtäviksi esitetty-
jen toimenpiteiden toimivuus arvioitiin työn kuluessa projektiryhmässä. 

Esteettömyyden kehittämistoimenpiteet on esitetty liitteen 3 toimenpide-
kartoissa. Toimenpiteiden kustannusarvio on esitetty luvussa 3.7 Kustan-
nukset.

Valaistuksen parannustarpeet tulivat esiin myös kävelykierroksella. Valtimon 
keskustassa valaistus koettiin monin paikoin riittämättömäksi. 

3.2 Kevyen liikenteen väylät 

Kevyen liikenteen väylien esteettömyyden parantamiseksi esitetään vaurioi-
tuneiden ja epätasaisten osuuksien heittojen korjaamista ja päällysteen uu-
simista. 

Pysäkeille johtavien kulkuväylien liian suurten pituuskaltevuuksien korjaami-
nen vaatisi muutoksia pidemmälle matkalle kevyen liikenteen väylille tai väy-
lien linjaamista uudelleen. 

3.3 Suojatiet 

Suojateiden sijainti palveluihin nähden pääväylällä tulisi tarkistaa. Osittain 
merkitsemättömät suojatiet voisi poistaa ja johdattaa kävelijät selkeämmin 
palveluiden luo. Näkövammaisten kannalta olisi hyvä, jos reunakiviä merkit-
täisin esim. maalamalla. Samoin pyöristykseltä lähtevät suojatiet ovat näkö-
vammaiselle hankalia ja tarvittaessa suojatien pieni siirtäminen voisi olla tä-
hän ratkaisu. 

Hautausmaan kohdalle ehdotetaan merkittäväksi suojatie Keskuskadun yli. 

3.3.1 Suojateiden ja keskisaarekkeiden reunakivet 

Päällystämisen yhteydessä tulisi asentaa matalat viistotut reunakivet mo-
lemmin puolin väylän ylitystä. Puuttuvien reunakivien suuresta määrästä joh-
tuen toimenpide on kallis, joten ensiapuna voidaan pyöristettyä reuna-
kivetöntä ylitystä korostaa jyrsimällä asfalttiin ura ja maalaamalla uran pohja 
valkoisella tiemerkintämaalilla, joka erottuisi jo näkövammaisellekin valkoi-
sen kepin välityksellä.  
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Kuva 3.1. Suojatien korkean reunan yli pääseminen on pyörätuolilla hanka-
laa.

3.3.2 Suojatiemerkit 

Esteettömyyden kannalta virheellisesti sijoitetut suojatiemerkit tulisi siirtää 
ohjeiden mukaisesti. Reunakiven viereen väylän reunaan asennettuna mer-
kit vaikeuttavat kuitenkin kunnossapitoa. Siirrettävien merkkien suuren mää-
rän vuoksi niitä ei tässä esitetä siirrettäväksi, koska saavutetun hyödyn to-
dettiin jäävän kustannuksiin nähden pieneksi. Ainoastaan kohteissa, joissa 
liikennemerkki sijaitsee huomattavan kaukana optimaalisesta sijoituspaikas-
ta, sen siirtäminen on tässä yhteydessä järkevää. 

Puuttuvat suojatiemerkit lisätään niihin kohtiin, joissa se on mahdollista. Liit-
tyvien haarojen suojateille tämä ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista, 
koska merkki sijoittuisi kevyen liikenteen väylän vasempaan reunaan reu-
nakiven ja ajoradan viereen. Tällöin merkki on autoilijan kannalta vaikeasti 
havaittavissa ja vaikeuttaa kunnossapitoa. Merkkien lisääminen tulee har-
kita paikan päällä tapauskohtaisesti.  
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3.3.3 Korotetut suojatiet 

Uusille korotetuille suojateille ei todettu olevan tarvetta. 

3.4 Linja-autopysäkit 

Lähes kaikilta suunnittelualueen linja-autopysäkeiltä puuttuu korotettu odo-
tustila. Pysäkkien vähäisten matkustajamäärien vuoksi korotettuja odotustilo-
ja ei kuitenkaan esitetä rakennettavaksi. Olemassa olevien odotustilojen kal-
tevuudet kuitenkin korjataan ohjeiden mukaiseksi päällystystöiden yhteydes-
sä. Minimiratkaisuna kaikkien pysäkkien alle 1,0 m levyiset pientareet leven-
netään 1,0 metriin. 

Myös Valtimon keskustan Matkahuollon linja-autopysäkki sai paljon palautet-
ta kävelykierroksella. Pysäkille ehdotetaan rakennettavaksi katos, jossa on 
myös katos ja paikka aikatauluille. 

Penkit ja katokset tärkeimmillä linja-autopysäkeillä ovat lähes välttämättö-
myys. Samalla tulee varmistaa aikataulujen luettavuus ja valaistus; aikatau-
lut tulee tehdä riittävän kokoisiksi ja sijoittaa lukukorkeudelle. Valaistus py-
säkkialueella on turvallisuusseikka, jota ei saa unohtaa. Valtimon suunnitte-
lualueella ei kuitenkaan pysäkkien laatuluokitus edellytä pysäkkikatoksia ja 
penkkejä.

Saavutettavuus toteutuu vasta, kun pysäkille on käynti viistotun reunakiven 
yli ja portaat eivät saa olla ainut reitti pysäkille. Portaissa tulisi aina olla käsi-
johde ja portaiden kohdalla hyvä valaistus on välttämättömyys. 

3.5 Sisäänkäynnit 

Sisäänkäynnit ovat ratkaisevia palveluiden saavutettavuudessa. Apteekin 
käytön estyessä tarvitaan jo kotiapua noutamaan lääkkeet pyörätuolin käyt-
täjälle.

Kauppojen sisäänkäyntien tuntumassa polkupyöräliikenne on turvallisuusris-
ki vanhuksille. Jatkossa mahdollinen jalankulun ja pyöräilyn erottaminen on 
tältäkin kannalta hyvä. 

Kävelykierroksella näimme, miten sisäänkäynnin tasoero estää palveluiden 
saatavuuden. Peruspalveluihin tulisi olla kaikilla mahdollisuus päästä ja ta-
voitteena tietysti on, että kaikkiin esim. keskustataajaman liikkeisiin olisi es-
teetön pääsy. 
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Kuva 3.2. Liikkeeseen on rakennettu hyvin toimiva luiska. Portaasta puuttuu 
käsi-johde.

3.6 Portaat 

Portaalle johtavan väylän tulisi olla näkövammaiselle selkeä. Taso ennen 
porrasta on näkövammaiselle myös ongelmallinen, koska varsinainen porras 
tulee yllättäen. Sinänsä niin tarpeellinen penkki portaiden päässä voi puoles-
taan olla turvallisuusriski näkövammaiselle, jos penkki on kulkuväylällä eli 
penkit tulisi sijoittaa aina varsinaisen kulkuväylän ulkopuolelle. 

Portaiden turvallisuus tuottaa Suomen oloissa lähes aina talvikunnossapidol-
le ongelmia. Molemminpuoliset käsijohteet ja riittävät lepotasot ovat välttä-
mättömyys.

3.7 Sisääntulopihat palveluihin 

Terveyskeskuksen sisääntulopiha tulisi jakaa ajoneuvoliikenteen ja jalankul-
kijoiden alueisiin. Tällaisenaan hahmoton alue on erityisesti näkövammaisel-
le käyttäjälle turvallisuusriski. 

Nurmeksentien suunnalle sijoittuvaan jyrkkään mäkeen toivottiin käsijohdet-
ta.
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Pääoveen asennettu automaatti oli saatu vanhusneuvoston aloitteesta. Li-
säämällä tällaista aktiivisuutta saataisiin hyvässä yhteistyössä parannuksia 
varmasti aikaan. 

3.8 Kustannukset 

Tässä työssä on eritelty päällystystöiden yhteydessä tehtävien ja ns. toisen 
vaiheen toimenpiteiden kustannusarviot.  

Päällystystöiden yhteydessä tehtävien pienten parannustoimenpiteiden alus-
tavat rakentamiskustannukset muodostuvat seuraavasti: 

Suojateiden toimenpiteet  3 200 € 
Linja-autopysäkkien toimenpiteet 4 800 € 
Kulkuväylien toimenpiteet 22 000 € 
Yhteensä 30 000 € 

Toisen vaiheen parannustoimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin 
57 000 €. Toisen vaiheen toimenpiteiden alustavat rakentamiskustannukset 
muodostuvat seuraavasti: 

Suojateiden toimenpiteet   13 000 € 
Linja-autopysäkkien toimenpiteet 40 000 € 
Kulkuväylien toimenpiteet 4 000 € 
Yhteensä 57 000 € 

Alustavat rakentamiskustannukset on eritelty kohteittain toimenpidekorteissa 
liitteessä 4. 

4 JATKOTOIMENPITEET 

4.1 Yleisten alueiden laajempi kehittäminen 

Valtimon taajaman keskustan esteettömyyden ja turvallisuuden parantamis-
toimenpiteiden pohtimisen yhteydessä nousi kävelykierroksella esiin ajatus 
laajemmasta taajaman perusparannustyöstä, jossa mm. katutila jaettaisiin 
kevyenliikenteen osalta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väyliin. Tämä olisi 
myös leveän Keskuskadun väylän kannalta mahdollinen ja samalla keskus-
tan yleisilmettä oleellisesti parantava toimi. Jalankulkualueiden kunnostuk-
sen yhteydessä myös sisäänkäyntejä pystytään tekemään esteettömämmik-
si korottamalla kulkuväylää rakennusten vierillä loivasti. 

Taajamassa on paljon polkupyöräliikennettä, jonka turvallisuuteen tulee kiin-
nittää huomiota ja samalla pyrkiä ratkaisemaan pyöräliikenteen aiheuttamat 
riskit hitaammin liikkuville kävelijöille. 
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Kuva 3.3. Jalkakäytävän ja liikennealueen jakaminen uudelleen pyöräilijöi-
den, autojen ja jalankulkijoiden käyttöön parantaisi myös taajaman ilmettä. 

Taajaman laajemman kunnostukseen tarvitaan useiden toimijoiden panos. 
Kunnan intresseissä on myös keskustan viihtyvyys. Omatoimisuuden ja pal-
veluiden saatavuuden parantaminen esteettömyyden lisäämisen avulla on 
kunnalle myös säästöjä tuottavaa toimintaa. 

Kevyen liikenteen väyliä toivottiin alueelle enemmän esim. Nurmeksen suun-
taan.
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LIITE 1 Esteettömyyden nykytilanne, karttatarkastelu 
  Kartta 1.1, 1:2 000 
  Kartta 1.2, 1:2 000 
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LIITE 3 Päällystystyön yhteydessä tehtävät pikaparan-
nustoimenpiteet, karttatarkastelu 

  Kartta 3.1, 1:2 000 
  Kartta 3.2, 1:2 000 
  Kartta 3.3, 1:2 000 
  Kartta 3.4, 1:2 000 
  Kartta 3.5, 1:2 000 

LIITE 4 Toimenpidekortit 
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Valtimon taajaman esteettömyyskartoitus Liite 2 (1/2) 
 

YHTEENVETO KARTOITETUISTA KOHTEISTA 
 
ST = suojatie 
LP = linja-autopysäkki 
KU = kulkuväylä 
AY = ali- ja/tai ylikulku 

 
 Nro Kohteen lyhyt kuvaus ja puutteet Muut ongelmat 

ST 01 Ei reunakiveä, keskisaareke ajoradan tasossa  
LP 02 Leveä piennar odotustilana, ei reunakiveä, ei 

katosta, ei kulkuväylää pysäkille 
 

KU 03 Yhdistetty jk+pp väylä Epätasaisuutta ja päällystevaurioita 
KU 04 Yhdistetty jk+pp väylä Korkea päällysteen reuna ja jyrkkä luiska 
KU 05 Yhdistetty jk+pp väylä Epätasaisuutta ja päällystevaurioita 
ST 06 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
KU 07 Yhdistetty jk+pp väylä Epätasaisuutta ja päällystevaurioita 
KU 08 Yhdistetty jk+pp väylä Epätasaisuutta ja päällystevaurioita 
LP 09 Ei odotustilaa, ei reunakiveä, ei katosta, kulku-

väylä pysäkille 
Pysäkille johtavalla väylällä seisoo vesi 

LP 10 Ei odotustilaa, ei reunakiveä, ei katosta, ei kulku-
väylää pysäkille 

 

ST 11 Ei reunakiveä, keskisaareke ajoradan tasossa  
LP 12 Kulkuväylä odotustilana, ei katosta, ei reunakiveä  
AY 13 Yhdistetty jk+pp, alikulku vt6 ali  
KU 14 Yhdistetty jk+pp väylä pysäkille 10% pituuskaltevuus 10m matkalla 
LP 15 Kulkuväylä odotustilana, ei katosta, ei reunakiveä  
LP 16 Leveä piennar odotustilana, ei reunakiveä, ei 

katosta, ei kulkuväylää pysäkille 
Vesi lammikoituu pientareelle 

ST 17 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
LP 18 Leveä piennar odotustilana, ei reunakiveä, ei 

katosta, ei kulkuväylää pysäkille 
 

ST 19 Ei reunakiveä, keskisaareke ajoradan tasossa  
LP 20 Kulkuväylä odotustilana, ei reunakiveä, ei katosta  
KU 21 Yhdistetty jk+pp väylä Ajoväylää ja jk+pp ei eroteltu, johdattavuusongelma 
ST 22 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
ST 23 Toisessa päässä reunakivi, ei keskisaareketta Suojatielle ei jatkoa 
LP 24 Leveä piennar odotustilana, ei reunakiveä, ei 

katosta, ei kulkuväylää pysäkille 
 

LP 25 Kulkuväylä odotustilana, 10cm reunakivi, ei ka-
tosta 

Kaltevuus 3,3% ajoradalle päin 

ST 26 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
LP 27 Erillinen odotustila, 12cm reunakivi, katos Katoksessa ei asf. päällystettä, kaltevuus 4,3% ajoradalle 

päin 
ST 28 Korotettu suojatie, ei keskisaareketta, 4cm reu-

nakivi 
 

ST 29 Korotettu suojatie, ei keskisaareketta, ei reunaki-
veä 

 

ST 30 Korotettu suojatie, ei keskisaareketta, ei reunaki-
veä 

 

ST 31 Korotettu suojatie, ei keskisaareketta, 4cm reu-
nakivi 

 

LP 32 Kulkuväylä odotustilana, 12cm reunakivi, ei ka-
tosta 

 

ST 33 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
ST 34 Korotettu suojatie, ei keskisaareketta, 4cm reu-

nakivi 
 

ST 35 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta Kaivon kansi hieman syvällä 
LP 36 Kulkuväylä odotustilana, 12cm reunakivi, ei ka-

tosta 
Pysäkkimerkki puuttuu 
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ST 37 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
KU 38 Yhdistetty jk+pp väylä ja piha-alue Väylää ei päällystetty kaivamisen jälkeen 
ST 39 Korotettu suojatie, ei keskisaareketta, ei reunaki-

vi 
 

ST 40 Korotettu suojatie, ei keskisaareketta, 4cm reu-
nakivi toisessa päässä 

 

LP 41 Kulkuväylä odotustilana, 12cm reunakivi, ei ka-
tosta 

Kaltevuus 6,2% ajoradalle päin, pysäkkimerkki koivun 
oksien takana 

ST 42 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
ST 43 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
ST 44 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
KU 45 Yhdistetty jk+pp väylä Epätasaisuutta ja päällystevaurioita 
ST 46 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta Suojatielle ei jatkoa 
LP 47 Ei odotustilaa, ei reunakiveä, ei katosta, ei kulku-

väylää pysäkille 
 

LP 48 Kulkuväylä odotustilana, ei reunakiveä, ei katosta Odotustilan kaltevuus 5,3% ajoradalta poispäin 
KU 49 Yhdistetty jk+pp väylä Epätasaisuutta ja päällystevaurioita 
ST 50 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
KU 51 Yhdistetty jk+pp väylä Epätasaisuutta ja päällystevaurioita 
ST 52 Toisessa päässä 10cm reunakivi, ei keskisaare-

ketta 
Päällyste rikki jk+pp reunassa 

ST 53 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
ST 54 Ei reunakiveä, ei keskisaareketta  
LP 55 Ei odotustilaa, ei reunakiveä, ei katosta, ei kulku-

väylää pysäkille 
 

LP 56 Ei odotustilaa, ei reunakiveä, ei katosta, ei kulku-
väylää pysäkille 

 

KU 57 Yhdistetty jk+pp väylä Reunakivilinja ja väylän reuna rikki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












