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ESTEETTÖMYYSKATSELMUKSISTA YLEISTÄ 

 

Lahjaharjun, Kangaslammen ja Tikkakosken alueiden esteettömyyskatselmukset 
Alueiden esteettömyyskatselmukset on toteutettu aikavälillä 02/2021–03/2021. Katselmuksen 

tekoon osallistui neljä toimintaterapeuttiopiskelijaa. Kullakin alueella toteutettiin 2 tai 3 arviointia. 

Katselmuksen tarkoituksena oli tuottaa profiilit alueista IHANA-hankkeessa hyödynnettäväksi. 

Alueiden profiileissa käydään läpi yleisellä tasolla alueiden esteettömyyteen ja ikäystävällisyyteen 

liittyviä tekijöitä.  

Kaikki alueet arvioitiin käyttämällä samaa esteettömyyskatselmuslomaketta (liite 1). Lomakkeessa 

arvioidaan aluetta 11 kategorian näkökulmista. Kartoituslomakkeessa arviointi tehtiin neliportaisella 

asteikolla (erittäin hyvä – melko hyvä – melko huono – erittäin huono). Käytetyssä 

katselmuslomakkeessa arvioitavat tekijät, on muodostettu ikäystävällisyyteen ja esteettömyyteen 

liittyvän selvitykseen pohjalta. 

Tuloksia kuvatessa kaksi ensimmäistä kategoriaa ”kulkureittien ikäystävällisyys” ja ”kulkureittien 

kunto” yhdistettiin yhdeksi kategoriaksi ”Alueen kulkureitit”. Katsauksen tuloksissa on näin mukana 

kymmenen alueen esteettömyyteen ja ikäystävällisyyteen vaikuttavaa kategoriaa. Tulosten pohjalta 

laskettiin jokaisen alueen kokonaispistemäärä, jossa maksimipistemäärä on 40. Lisäksi alueille 

laskettiin pisteiden keskiarvo (välillä 1–4). 

Katselmus toteutettiin kokonaan kevättalvella, joten lumi on osaltaan voinut vaikuttaa arvioinnin 

tuloksiin esimerkiksi kulkureittien osalta. Toisaalta esimerkiksi alueiden valaistusta pimeällä saatiin 

arvioitua hyvin ja lisäksi voitiin tarkastella alueiden talvikunnossapitoa. Havainnoinnit tehtiin 

manuaalisesti alueella liikkuen, joten on mahdollista, että joitain asioita on jäänyt huomaamatta. 

Virheiden mahdollisuutta pyrittiin pienentämään havainnoimalla samat alueet useampaan kertaan 

eri opiskelijoiden toimesta, eri päivinä ja eri kellonaikoihin.  

 

 

 

 

 

 



 
Liitteet: 

 

Liite 1 – Esteettömyyskatselmus-lomake 

 

 

 

Arviointipaikka ja -aika:  

 

Ovatko kulkureitit 

ikäystävälliset? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Onko kulkureitillä tilaa pysähtyä 

lepäämään estämättä muuta 

kävelyliikennettä? = Onko 

kulkuväylä riittävän leveä 

     

Onko kulkureittien pohja 

tasainen, kova ja luistamaton? 

     

Onko tarvittaessa käytetty 

luiskia tai ramppeja? 

    

 

 

Ovatko luiskat/rampit riittävän 
loivat ja onko pitkissä 
rampeissa pysähdystasanteita 
riittävästi? 

     

Onko kulkureiteillä olevissa 

portaikoissa kaide molemmin 

puolin? 

     

Arviointi tapahtuu laittamalla rasti soveltuvaan ruutuun havainnoinnin perusteella tehtyjen merkintöjen perusteella. 

 

Arviointiasteikko: 

Erittäin huono: Väittämä ei toteudu millään tavalla.   

Melko huono: Väittämä toteutuu alle 50 % tapauksista 

Melko hyvä: Väittämä toteutuu enemmän kuin 50 % tapauksista 

Erittäin hyvä: Väittämä toteutuu täydellisesti tai lähes täydellisesti 

 

Esimerkki: 

Erittäin huono: Katu on niin kapea, että tilaa pysähtymiselle estämättä muuta liikennettä ei ole ollenkaan. 

Melko huono: Katu on kapea, mutta siinä on muutama levähdyspaikka. 

Melko hyvä: Kadulla on muutama kapea kohta, mutta levähtäminen onnistuu suurimmalla osalla katua 

Erittäin hyvä: Kadulla ei ole kapeita kohtia, lepääminen tiellä onnistuu niin, että ohittaminen onnistuu vaivattomasti. 

 

Lisätiedot: 

Kirjataan tarpeelliset lisätiedot annettuun arviointiin liittyen. Lisäksi muita tarpeellisia havaintoja.  



Onko palveluihin mahdollista 

päästä ilman portaita tai 

korkeita kynnyksiä? 

     

Ovatko kulkureitit hyvässä 

kunnossa? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Onko hiekoitettu ja aurattu?      

Onko havaittavissa suuria 

kuoppia tai halkeamia, jotka 

hankaloittavat liikkumista? 

     

Sijaitsevatko tarpeelliset 

palvelut kävelyetäisyydeltä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä 

ainakin kauppa, sosiaali- ja 

terveyspalvelut, pankki, 

apteekki, kirjasto 

     

Onko palveluiden 
läheisyydessä asiakas WC?  

     

Onko WC-tila esteetön 
(mahtuuko pyörätuolilla tai 
avustajan kanssa) 

     

Onko alueella 

virkistäytymismahdollisuus? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Löytyykö esimerkiksi 

kampaamo, kahvila tai muita 

virkistyspalveluita? 

     

Onko paikkoja lepäämiselle 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Istumapaikkoja 

näköetäisyydellä toisistaan? 

     

Löytyykö palveluiden luota 

tarvittava tila levähtämiselle? 

(tarpeelliset palvelut: kauppa, 

sote-palvelut, terveyspalvelut, 

pankki, apteekki, kirjasto) 

     

Onko laadukkaita opasteita 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Onko kadut, talojen numerot, 

kaupat ja niiden toimialat 

merkitty selkeästi? 

     

Tumma ja isokokoinen grafiikka 

on vaaleaa taustaa 

vasten/muuten riittävä 

kontrastiero 

     

Ovatko opasteet helposti 

ymmärrettäviä? 

     



Onko alueella ääniopasteita?       

Onko alueella visuaalisia 

opasteita? 

     

Onko valaistus riittävä? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Onko valaistus tasainen, ei jää 

pimeitä kohtia, pystyy 

näkemään vastaantulijat 

     

Onko valaistus häikäisemätön?      

Onko valaistus kohdistettu 

myös kävelyalustaan? 

     

Onko kävelyetäisyydellä 

mahdollisuus tavata muita 

ihmisiä? 

Kävelyetäisyyden määritelmä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä 

sosiaalitiloja? 

     

Onko alueella puistoja, tai 

muita katettuja ulkotiloja, joissa 

tapaaminen voisi olla 

mahdollista? 

     

Ovatko tienylitykset 

turvallisia? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja Jos ei voi 

arvioida merkitse tähän! 

Onko korkeita katukiveyksiä tai 

muita esteitä? 

     

Onko tienylityspaikalla riittävä 

näkyvyys molempiin suuntiin? 

     

Onko tien ylityspaikka valaistu?      

Onko liikennevaloja, etenkin jos 

katu on vilkas 

     

Onko suojatie suorassa 

kulmassa ajorataan nähden? 

     

Jos suojatie on pitkä, onko 

välissä levähdysalue? 

     

Ovatko liikennepalvelut 

helposti saavutettavissa ja 

selkeät käyttää? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Ovatko julkisen liikenteen 

pysäkit kohtuullisella 

etäisyydellä toisistaan? (alle 1 

km?) 

     

Ovatko pysäkit katettuja?       



 

 

LAHJAHARJUN, KANGASLAMMEN JA TIKKAKOSKEN ALUEIDEN VERTAILU 
 

Alueiden tulokset esteettömyyskatselmuksessa olivat hyvin samansuuntaisia, eikä erityisen suuria eroja 

havaittu alueiden välillä. Kuviossa 1 on esitetty alueiden tulokset kaikissa katselmuksen osa-alueissa. 

Suurimpia eroja alueiden välillä havaittiin virkistäytymismahdollisuuksissa sekä lepopaikkojen määrässä. 

Tulokset olivat puolestaan hyvin tasaiset kaikissa muissa kategorioissa.  

Kaikkiaan alueet ovat katselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella hyvin ikäystävällisyyden näkökulmaan 

soveltuvia asuinalueita ja niissä monia esteettömyyden näkökulmia on huomioitu hyvin.   

Alueista Tikkakoski sai korkeimmat kokonaispisteet; 35/40, Kangaslampi sai 34/40 pistettä ja Lahjaharju 31/40 

pistettä. Koska arviointi on hyvin yleisluontoinen, alueiden väliset erot jäävät pieniksi. Alueet olivat myös useilta 

ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia.  

 

Alueiden vertailu kategorioittain 

Alueen kulkureitit  
Kaikissa havainnoiduissa kohteissa kulkureitit olivat hyväkuntoiset. Kaikki alueet saivat kulkureittien osalta 

arvion 3, melko hyvä. Havaittavissa ei ollut suuria epätasaisuuksia tai halkeamia. Kadut olivat pääasiassa 

riittävän leveät ja katukiveykset olivat suurimmaksi osaksi sopivan matalia. Kaikilla alueilla havainnoinnin 

aikaan kadut olivat hyvin auratut ja hiekoitetut niiltä osin, kun oli tarpeen. Havainnointi toteutettiin talvella, joten 

tämän kategorian arviointi oli tietyiltä osin haastavaa.    

Alueen tarpeelliset palvelut  
Kaikilta alueilta löytyi kohtuullisen etäisyyden päästä suurin osa peruspalveluista, joihin luokiteltiin kuuluvaksi 

kauppa, sosiaali- ja terveyspalvelut, pankki, apteekki ja kirjasto. Alueista Tikkakoskella ja Kangaslammella oli 

eniten peruspalveluita. Tikkakoskella kaikki peruspalvelut sijaitsivat hyvin lähellä toisiaan. Lahjaharjusta löytyi 

vähiten peruspalveluita. Toki Lahjaharju sijaitsee melko lähellä Sepän liikekeskuksen palveluita, joita on myös 

mahdollisuus hyödyntää, nämä palvelut jäivät kuitenkin tämän katselmuksen arviointikriteerien ulkopuolelle. 

Lahjaharju (3 / melko hyvä): kauppa ja kirjasto (+ postin palvelut). 

Kangaslampi (4 / erittäin hyvä): kauppa, sosiaali- ja terveyspalvelut, apteekki ja kirjasto. (+ postin palvelut). 

Onko pysäkeillä mahdollisuus 

istua odotellessa? 

     

Onko asutuksen 

läheisyydessä metsää, 

puistoa tai viheraluetta 

lisäämässä viihtyisyyttä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäi

n hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

      



Tikkakoski (4 / erittäin hyvä): kauppa, sosiaali- ja terveyspalvelut, kirkko ja kirjasto (+pankkiautomaatti, postin 

palvelut). 

Virkistäytymispalvelut 
Arvioitiin virkistyspalveluiden sijaintia alueella (esimerkiksi kampaamot, kahvilat). Tikkakoskella ja 

Kangaslammella löytyi hyvin virkistäytymismahdollisuuksia, Lahjaharjussa hieman vähemmän. Tikkakoski ja 

Kangaslampi saivat arvioksi 4, erittäin hyvä ja Lahjaharju 2, melko huono. Paremman arvosanan saaneilla 

alueilla löytyi useampia mahdollisia ajanviettopaikkoja/virkistysmahdollisuuksia, Lahjaharjussa oli 

havainnoinnin aikaan yksi pitseria, sekä kirjasto. Toki Lahjaharju sijaitsee melko lähellä Sepän liikekeskuksen 

palveluita, joita on myös mahdollisuus hyödyntää. Alueiden palveluihin oli mahdollista päästä esteettömästi. 

Tarvittaessa on käytetty ramppeja.  

Onko paikkoja lepäämiselle riittävästi  
Arvioitiin, onko kulkureittien varrella mahdollista pitää lepotaukoja. Kaikilla alueilla oli jonkin verran 

istumapaikkoja. Tikkakosken alueella havaittiin vähiten lepomahdollisuuksia, alue sai arvioksi 2, melko huono. 

Alueella istuimia löytyi kaupan luota, sekä bussipysäkeiltä, mutta teiden ja ulkoilureittien varsilla ei havaittu 

penkkejä. Lahjaharjussa ja Kangaslammella lepopaikkoja oli enemmän ja niitä löytyi myös ulkoilu – ja 

kulkureittien varsilta. Kaikilla alueilla penkkejä löytyi bussipysäkeiltä. Kangaslampi ja Lahjaharju saivat 

lepopaikkojen määrästä arvioinnin 3, melko hyvä. Penkkien määrää on lumen määrän vuoksi mahdotonta 

arvioida varmasti, joten havainnoinnissa on huomioitu ne penkit, jotka olivat havainnoinnin aikaan näkyvillä.  

Onko laadukkaita opasteita riittävästi  
Opasteiden suhteen alueet olivat tasavertaisia ja saivat arvioksi 3, melko hyvä. Alueilla on hyvin tyypilliset 

katumerkinnät, joissa on riittävä kontrastiero tekstin ja taustan välillä sekä kirjainkoko on riittävän suuri. Lisäksi 

alueilta löytyi erilaisia info- ja opastetauluja, joissa oli alueesta riippuen erilaisia ilmoituksia. Lisäksi paikoitellen 

oli myös erilaisia karttoja. Ääniopasteita ei ollut millään alueella, visuaalisia/kuvallisia opasteita ei ollut 

juurikaan tavallisten liikennemerkkien lisäksi. 

Onko valaistus riittävä  
Myös valaistuksen osalta alueet olivat tasaisia ja saivat kaikki arvioksi 3, melko hyvä. Valaistus oli pääosin 

tasainen ja häikäisemätön. Kaikilla alueilla jäi muutamia hämäriä alueita kulkureiteille, mutta pimeiden kohtien 

osuus oli hyvin pieni. Kaikilla alueilla valaistusta oli myös ulkoilureiteillä.  

Onko kävelyetäisyydellä mahdollisuus tavata muita ihmisiä?  
Kaikilla alueilla oli mahdollisia paikkoja, joissa tavata muita ihmisiä. Tikkakoski sai kategoriasta parhaat pisteet 

4, erittäin hyvä. Lahjaharju ja Kangaslampi saivat arvioksi 3, melko hyvä. Kategoriassa mukaan luettiin sellaiset 

palvelut, joissa on mahdollista tavata muita ihmisiä (esim. ravintolat, kahvilat jne.).   

Ovatko tienylitykset turvallisia  
Kaikilla havainnointialueilla tienylitykset olivat turvallisia ja kaikkien alueiden arvosana oli 4, erittäin hyvä. 

Tienylityspaikoilla oli hyvä näkyvyys, sekä riittävä valaistus. Suojatiet oli aseteltu kohtisuoraan ajorataan 

nähden. Katukivetykset eivät olleet risteysalueilla korkeat ja tarvittaessa suojatien keskellä oli levähdysalue, 

tosin tällaisia pitkiä suojateitä alueilla oli vain vähän. Havainnoinneissa ei huomattu yhdelläkään alueella 

hankalan tai vaarallisen oloisia tienylityspaikkoja.  



Ovatko liikennepalvelut saavutettavissa ja helpot käyttää  

Kaikilla alueilla oli paljon julkisen liikenteen pysäkkejä. Parhaan arvioinnin, 4, erittäin hyvä, sai Tikkakoski, 

jossa suurin osa pysäkeistä oli myös katettu ja oli mahdollisuus odotella istuen. Lahjaharju ja Kangaslampi 

saivat arvion 3, melko hyvä. Alueilla oli myös useita pysäkkejä, joista suurin osa oli katettuja ja myös penkit 

löytyivät. Havainnointien aikaan alueiden bussipysäkit olivat hyvin käytettävissä ja lumet oli aurattu pois 

pysäkeiltä niin, että katoksen sisään oli mahdollista mennä odottamaan. Katselmuksessa ei arvioitu 

liikennepalveluiden määrää tai aikatauluja, vaan arviointi keskittyi pysäkkien sijoitteluun, määrään ja 

esteettömyyteen.  

Onko asutuksen läheisyydessä metsää, puistoa tai muuta viheraluetta lisäämässä viihtyisyyttä  
Kaikilla alueilla oli puistoa, sekä luonnontilaista metsää lähettyvillä lisäämässä viihtyisyyttä. Kaikki alueet saivat 

arvion 4, erittäin hyvä.  

 

Yhteenveto 

Tikkakoski 

Kokonaispisteet: 35/40 
Keskiarvo: 4 / erittäin hyvä 
 
Alueen vahvuudet (4/4):  
Palvelut (perus, virkistys ja 
liikenne), viihtyisyys ja turvalliset 
tienylitykset 
 
Alueen heikkoudet (2/4): 
Lepopaikat 

Kangaslampi 

Kokonaispisteet: 34/40 
Keskiarvo: 3 / melko hyvä 
 
Alueen vahvuudet (4/4):  
Palvelut (perus ja virkistys), 

viihtyisyys ja turvalliset 

tienylitykset 

 

Alueen heikkoudet (2/4): 
- 

Lahjaharju 

Kokonaispisteet: 31/40 
Keskiarvo: 3 / melko hyvä 
 
Alueen vahvuudet (4/4):  
Viihtyisyys ja turvalliset 

tienylitykset 

 

Alueen heikkoudet (2/4): 
Virkistäytymismahdollisuudet 

 

3 3

4

3

2

3 3 3 3

4

3

4 4 4 4

2

3 3

4 4

3

4 4

3

4

3 3 3 3

4

1

2

3
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Kaikkien alueiden pisteet

Lahjaharju Tikkakoski KangaslampiKuvio 1. Kaikkien alueiden pisteet 



KANGASLAMPI  
Alueella on käyty tekemässä havainnointeja 3 kertaa aikavälillä 02/2021–03/2021. 

 

Alueen saamat kokonaispisteet: 34/40 

Pisteiden keskiarvo: 3,4 ~ 3 / melko hyvä 

 

Alueen kulkureitit (3 / melko hyvä) 

Kangaslammen kadut ovat melko ikäystävälliset. Kadut ovat pääasiassa riittävän leveät ja mahdollistavat 

lepäämisen kadun varrella. Alueella on yksi alamäki/ylämäki, jossa esteettömyyden näkökulma on huomioitu 

laittamalla mäkeen kaide, sekä lepotasanne, jossa on penkki. Kauppaan pääsee tasaista, mäetöntä reittiä 

pitkin. Alueella oli tarvittaessa käytetty ramppeja sisäänkäyntien yhteydessä. Kulkureitit ovat pääasiassa 

hyväkuntoiset, eikä niissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole suuria kuoppia tai halkeamia. 

Marjapolulla oli muutama kuoppa. Kulkureitit ovat hyvin kunnossapidetyt myös talviaikaan. Alueen kadut on 

aurattu hyvin ja hiekoitettu tarpeen mukaan. Maaliskuussa tehdyn havainnoinnin aikana hiekoituksessa 

havaittiin puutteita (liite 2).  

Alueen tarpeelliset palvelut (4 / erittäin hyvä)  

Kangaslammelta löytyvät tarvittavat peruspalvelut. Kauppa sijaitsee keskeisellä paikalla. Myös muut palvelut, 

kuten terveyspalvelut, apteekki ja kirjasto ovat kävelymatkan päässä. Kauppaa lukuun ottamatta muut palvelut 

eivät sijainneet tarkasteltavan alueen sisällä, mutta ovat kuitenkin sen välittömässä läheisyydessä. Alueella 

on myös postin palvelut.  

Virkistäytymismahdollisuus (4 / erittäin hyvä) 

Kävelyetäisyydeltä (ei kuitenkaan tarkasteltavan alueen sisältä) löytyy useampia ravintoloita, 

kampaamo/parturipalvelut sekä lähellä on myös Huhtasuon senioripuisto (ulkoilualue).   

Onko paikkoja lepäämiselle riittävästi (3 / melko hyvä)  

Alueella on penkkejä kulkureittien varsilla, kohtuullisella etäisyydellä toisistaan. Marjapolun ja 

Kangaslammentien varressa on useita penkkejä. Penkkejä löytyy myös bussipysäkeiltä. Palveluiden luona on 

mahdollista pitää lepotauko istuen. Maaliskuun havainnoinnin aikaan runsaan lumitilanteen takia joitain 

penkkejä ei havaittu, koska ne ovat olleet hautautuneena lumeen (liite 2).  

Onko laadukkaita opasteita riittävästi (3 / melko hyvä) 

Alueen opasteissa ei havaittu puutteita. Kadut, talojen numerot, kaupat ja niiden toimialat merkitty selkeästi. 

Alueen opasteissa on käytetty riittävän suurta tekstiä ja kontrastiero on hyvä. Opasteet ovat pääasiassa 

helposti ymmärrettäviä. Alueella ei ole ääniopasteita, eikä erityisiä visuaalisia/kuvallisia opasteita (tyypilliset 

liikennemerkit kuvallisia).  

Onko valaistus riittävä (3 / melko hyvä)  

Valaistus on tasainen, häikäisemätön ja riittävän voimakas. Paikoitellen kulkureitille jää pimeitä kohtia. 

Valaistusta on myös ulkoilureiteillä.  

Onko kävelyetäisyydellä mahdollisuus tavata muita ihmisiä? (3 / melko hyvä) 

Alueelta löytyy ravintoloita, sekä puistoaluetta, jossa voi tavata muita ihmisiä.  

Ovatko tienylitykset turvallisia (4 / erittäin hyvä) 



Alueen katujen kivetykset ovat suurimmaksi osaksi matalat. Tienylityspaikoilla on hyvä näkyvyys molempiin 

suuntiin ja suurin osa suojateistä on valaistu. Ikäystävällisyyden näkökulmasta suojateiden sijoittelu on 

onnistunut alueella erittäin hyvin.  

Ovatko liikennepalvelut saavutettavissa ja helpot käyttää (3 / melko hyvä) 

Alueella on useita julkisen liikenteen pysäkkejä, jotka sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä toisistaan. Noin 

puolet alueen bussipysäkeistä on katettu ja niissä voi istua odotellessa.  

Onko asutuksen läheisyydessä metsää, puistoa tai muuta viheraluetta lisäämässä viihtyisyyttä (4 / 

erittäin hyvä) 

Alueella on paljon metsää ja puistoa lisäämässä viihtyisyyttä.  

 

Yhteenveto 
Alueen vahvuudet olivat tarpeelliset palvelut (perus- ja virkistyspalvelut), turvalliset tienylityspaikat, sekä 

viihtyisyys. Kangaslampi sai näistä kategorioista arvion 4, erittäin hyvä. Suuria puutteita ei havaittu millään 

osa-alueella. Kangaslampi ei saanut yhdestäkään arvioitavasta kategoriasta arvosanaa 2, melko huono. 

Useimmista kategorioista alue sai arvosanan 3, melko hyvä. Alueen keskiarvo havainnointien perusteella on 

3, melko hyvä.  
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Kuvia alueesta 

 

 



 

Liitteet 

 
 

Liite 1 

 

Arviointipaikka ja -aika: Kangaslampi, 15.2.2021 (päivä) ja 19.2.2021 (ilta) 

 

Ovatko kulkureitit 

ikäystävälliset? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko kulkureitillä tilaa pysähtyä 

lepäämään estämättä muuta 

kävelyliikennettä? = Onko 

kulkuväylä riittävän leveä 

   x Pääasiassa hyvä, ei havaittu 

liian kapeita katuja 

Onko kulkureittien pohja tasainen, 

kova ja luistamaton? 

  x  Havainnoinnin aikaan pohja 

oli pääasiassa hyvä. 

Arviointi tehtiin talvella.  

Onko tarvittaessa käytetty luiskia 

tai ramppeja? 

   x Alueella oli käytetty 

ramppeja paikoissa, joissa 

oli kynnyksiä 

Ovatko luiskat/rampit riittävän loivat 
ja onko pitkissä rampeissa 
pysähdystasanteita riittävästi? 

   x Alueella havaitut luiskat 

olivat riittävän loivia 

Onko kulkureiteillä olevissa 

portaikoissa kaide molemmin 

puolin? 

    Alueella ei ole portaikkoja 

Onko palveluihin mahdollista 

päästä ilman portaita tai korkeita 

kynnyksiä? 

   x Palveluihin pääsee ilman 

kynnyksiä tai portaita.  

Ovatko kulkureitit hyvässä 

kunnossa? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja + 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko hiekoitettu ja aurattu?    x  

Onko havaittavissa suuria kuoppia 

tai halkeamia, jotka hankaloittavat 

liikkumista? 

   x Ei havaittu suuria kuoppia 

tai halkeamia.  

Sijaitsevatko tarpeelliset palvelut 

kävelyetäisyydeltä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä 

ainakin kauppa, sosiaali- ja 

terveyspalvelut, pankki, apteekki, 

kirjasto 

   x Kauppa, terveyspalvelut, 

apteekki ja kirjasto sekä 

postin palvelut (kävellen 1 

km tai alle) 



Onko palveluiden läheisyydessä 
asiakas WC?  

    - 

Onko WC-tila esteetön (mahtuuko 
pyörätuolilla tai avustajan kanssa) 

    - 

Onko alueella 

virkistäytymismahdollisuus? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö esimerkiksi kampaamo, 

kahvila tai muita 

virkistyspalveluita? 

   x Hyvin lähellä aluetta: 

ravintoloita, 

kampaamo/parturipalvelut 

sekä Huhtasuon 

senioripuisto 

Onko paikkoja lepäämiselle 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Istumapaikkoja näköetäisyydellä 

toisistaan? 

   x Useita istumapaikkoja 

kävelyreittien varrella 

Löytyykö palveluiden luota 

tarvittava tila levähtämiselle? 

(tarpeelliset palvelut: kauppa, sote-

palvelut, terveyspalvelut, pankki, 

apteekki, kirjasto) 

   x Kaupan luona mahdollisuus 

levähtää istuen  

Onko laadukkaita opasteita 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko kadut, talojen numerot, 

kaupat ja niiden toimialat merkitty 

selkeästi? 

   x Hyvin merkitty 

Tumma ja isokokoinen grafiikka on 

vaaleaa taustaa vasten/muuten 

riittävä kontrastiero 

   x Ok 

Ovatko opasteet helposti 

ymmärrettäviä? 

   x Kyllä 

Onko alueella ääniopasteita?      Ei ääniopasteita. 

Onko alueella visuaalisia 

opasteita? 

    Perinteiset visuaaliset 

opasteet (esim. suojatien 

merkit jne.) 

Onko valaistus riittävä? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko valaistus tasainen, ei jää 

pimeitä kohtia, pystyy näkemään 

vastaantulijat 

  x  Paikoitellen jää pimeitä 

kohtia. 

Onko valaistus häikäisemätön?    x Ei häikäise 

Onko valaistus kohdistettu myös 

kävelyalustaan? 

   x Myös kävelyalusta on 

valaistu 



 

Onko kävelyetäisyydellä 

mahdollisuus tavata muita 

ihmisiä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä 

sosiaalitiloja? 

  x  Alueella on ravintoloita, 

sekä lähellä myös 

Huhtasuon senioripuisto 

Onko alueella puistoja, tai muita 

katettuja ulkotiloja, joissa 

tapaaminen voisi olla mahdollista? 

  x  Senioripuisto, katettuja tiloja 

ei ole puistoissa. 

Senioripuisto ei ole 

talvikunnossapidettävä alue. 

Ovatko tienylitykset turvallisia? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko korkeita katukiveyksiä tai 

muita esteitä? 

  x  Suurimmaksi osaksi 

katukiveykset riittävän 

matalia 

Onko tienylityspaikalla riittävä 

näkyvyys molempiin suuntiin? 

   x Kyllä 

Onko tien ylityspaikka valaistu?   x  Pääasiassa 

Onko liikennevaloja, etenkin jos 

katu on vilkas 

    Ei liikennevaloja, mutta ei 

myöskään selkeää tarvetta 

Onko suojatie suorassa kulmassa 

ajorataan nähden? 

   x  

Jos suojatie on pitkä, onko välissä 

levähdysalue? 

   x  

Ovatko liikennepalvelut helposti 

saavutettavissa ja selkeät 

käyttää? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Ovatko julkisen liikenteen pysäkit 

kohtuullisella etäisyydellä 

toisistaan? (alle 1 km?) 

   x Pysäkit ovat kohtuullisella 

etäisyydellä toisistaan  

Ovatko pysäkit katettuja?    x  Noin puolet  

Onko pysäkeillä mahdollisuus istua 

odotellessa? 

  x  Noin puolet 

Onko asutuksen läheisyydessä 

metsää, puistoa tai viheraluetta 

lisäämässä viihtyisyyttä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

    x Puistoaluetta on  

 



 

 

Liite 2 

 
Arviointipaikka ja -aika: Kangaslampi, 13.3.2021 (ilta) 

g 

Ovatko kulkureitit ikäystävälliset? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko kulkureitillä tilaa pysähtyä lepäämään 

estämättä muuta kävelyliikennettä? = Onko 

kulkuväylä riittävän leveä 

  X  Piha- ja puistotiet melko 

kapeita, mutta isojen teiden 

jalkakäytävät leveitä. Runsas 

lumi kavensi teitä kaikkialla. 

Onko kulkureittien pohja tasainen, kova ja 

luistamaton? 

  X  Paikoitellen säästä johtuvaa 

liukkautta. 

Onko tarvittaessa käytetty luiskia tai 

ramppeja? 

    

 

Alueella ei ole luiskia tai 

ramppeja. 

Ovatko luiskat/rampit riittävän loivat ja onko 
pitkissä rampeissa pysähdystasanteita 
riittävästi? 

    - 

Onko kulkureiteillä olevissa portaikoissa 

kaide molemmin puolin? 

  X  Paikoitellen pitkähköjä portaita, 

kaide joko yhdellä puolen tai 

molemmin puolin. 

Onko palveluihin mahdollista päästä ilman 

portaita tai korkeita kynnyksiä? 

   X  

Ovatko kulkureitit hyvässä kunnossa? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko hiekoitettu ja aurattu?   X  Teitä aurattiin parhaillaan 

tehokkaasti. Hiekotusta ei ollut 

missään, vaikka paikoitellen oli 

liukasta. 

Onko havaittavissa suuria kuoppia tai 

halkeamia, jotka hankaloittavat liikkumista? 

   X  

Sijaitsevatko tarpeelliset palvelut 

kävelyetäisyydeltä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä ainakin 

kauppa, sosiaali- ja terveyspalvelut, pankki, 

apteekki, kirjasto 

  x  Lähistöllä kauppa. Muut 

palvelut hieman kauempana 

(mm. apteekki juuri ja juuri 

kävelymatkan päässä). 

Onko palveluiden läheisyydessä asiakas 
WC?  

    Kaupalla ei ole WC-tilaa 

Onko WC-tila esteetön (mahtuuko 
pyörätuolilla tai avustajan kanssa) 

    Ei arvioitavissa 

Onko alueella 

virkistäytymismahdollisuus? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 



Löytyykö esimerkiksi kampaamo, kahvila tai 

muita virkistyspalveluita? 

 X   Alueella on ravintola 

Onko paikkoja lepäämiselle riittävästi? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Istumapaikkoja näköetäisyydellä toisistaan?  X   Penkit lumen alla, emme tiedä 

määrää tai nähneet montaa 

Löytyykö palveluiden luota tarvittava tila 

levähtämiselle? (tarpeelliset palvelut: 

kauppa, sote-palvelut, terveyspalvelut, 

pankki, apteekki, kirjasto) 

  X  Kaupan luota löytyy penkki. 

Onko laadukkaita opasteita riittävästi? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko kadut, talojen numerot, kaupat ja 

niiden toimialat merkitty selkeästi? 

   X  

Tumma ja isokokoinen grafiikka on vaaleaa 

taustaa vasten/muuten riittävä kontrastiero 

   X  

Ovatko opasteet helposti ymmärrettäviä?    X  

Onko alueella ääniopasteita?      - 

Onko alueella visuaalisia opasteita?     - 

Onko valaistus riittävä? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko valaistus tasainen, ei jää pimeitä 

kohtia, pystyy näkemään vastaantulijat 

  x   

Onko valaistus häikäisemätön?   x   

Onko valaistus kohdistettu myös 

kävelyalustaan? 

  x   

Onko kävelyetäisyydellä mahdollisuus 

tavata muita ihmisiä? 

Kävelyetäisyyden määritelmä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä sosiaalitiloja?  X    

Onko alueella puistoja, tai muita katettuja 

ulkotiloja, joissa tapaaminen voisi olla 

mahdollista? 

  X  Grillikatokset ym. Ovat 

taloyhtiöiden omia, julkisia 

kokoontumispaikkoja ei 

näkynyt. 

Ovatko tienylitykset turvallisia? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko korkeita katukiveyksiä tai muita 

esteitä? 

    Ei arvioitavissa lumen määrän 

takia 

Onko tienylityspaikalla riittävä näkyvyys 

molempiin suuntiin? 

   X  

Onko tien ylityspaikka valaistu?     - 

Onko liikennevaloja, etenkin jos katu on 

vilkas 

    - 



 

LAHJAHARJU  
Alueen havainnoinnit on tehty aikavälillä 02/2021–03/2021. Alueella on käyty tekemässä havainnointeja 

yhteensä kolme kertaa.  

 

Alueen saamat kokonaispisteet: 31/40 

Pisteiden keskiarvo: 3,1 ~ 3 / melko hyvä 

 

Alueen kulkureitit (3 / melko hyvä) 

Lahjaharjulla kadut ovat melko ikäystävälliset. Kadut ovat pääasiassa riittävän leveät ja mahdollistavat 

lepäämisen kadun varrella. Alueen palvelut ovat saavutettavissa ilman portaikkoja tai korkeita kynnyksiä. 

Lahjaharjun kulkureitit ovat hyväkuntoiset, eikä niissä ole suuria kuoppia tai halkeamia. Kulkureitit ovat hyvin 

kunnossapidetyt myös talviaikaan. Alueen kadut on aurattu hyvin ja hiekoitettu tarpeen mukaan. 

Havainnoinneissa ei huomattu puutteita aurauksen tai hiekoituksen osalta.  

Alueen tarpeelliset palvelut (3 / melko hyvä) 

Lahjaharjulta löytyy osa tarpeellisista peruspalveluista. Kauppa sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla. Myös 

kirjasto on helposti saavutettavissa. Alueella on myös postin palvelut. Kauppaan on esteetön sisäänkäynti.  

Virkistäytymismahdollisuus (2 / melko huono) 

Alueella on pitseria, mutta ei muita virkistyspalveluita. Kävelyetäisyydellä alueesta ei löydy muita 

virkistyspalveluja.   

Onko suojatie suorassa kulmassa ajorataan 

nähden? 

   X  

Jos suojatie on pitkä, onko välissä 

levähdysalue? 

    - 

Ovatko liikennepalvelut helposti 

saavutettavissa ja selkeät käyttää? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Ovatko julkisen liikenteen pysäkit 

kohtuullisella etäisyydellä toisistaan? (alle 1 

km?) 

  X  Julkinen liikenne kulkee 

yhdellä kadulla ja pysäkit ovat 

näköetäisyydellä toisistaan. 

Ovatko pysäkit katettuja?     X  

Onko pysäkeillä mahdollisuus istua 

odotellessa? 

   X  

Onko asutuksen läheisyydessä metsää, 

puistoa tai viheraluetta lisäämässä 

viihtyisyyttä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

    X Lähettyvillä on paljon 

metsikköä. Polkuja ei päässyt 

katselemaan lumen määrästä 

johtuen. 



Onko paikkoja lepäämiselle riittävästi (3 / melko hyvä) 

Alueella penkkejä rannan kävelyreitillä, tosin siellä penkit sijaitsevat melko kaukana toisistaan. Muuten alueella 

penkkejä löytyy joiltain bussipysäkeiltä, sekä muutama muu penkki havaittiin pääväylän varrella, osin lumeen 

hautautuneena. Palveluiden luona on mahdollista pitää lepotauko.   

Onko laadukkaita opasteita riittävästi (3 / melko hyvä) 

Kadut, talojen numerot, kaupat ja niiden toimialat merkitty selkeästi. Vain kadunnimien merkinnässä pieniä 

puutteita. Alueen opasteissa on käytetty riittävän suurta tekstiä ja kontrastiero on hyvä. Opasteet ovat 

pääasiassa helposti ymmärrettäviä. Alueella ei ole ääniopasteita, eikä erityisiä visuaalisia/kuvallisia opasteita 

(tyypilliset liikennemerkit toki kuvallisia). 

Onko valaistus riittävä (3 / melko hyvä)  

Lahjaharjun valaistus on tasainen, häikäisemätön ja riittävän voimakas. Paikoitellen kulkureitille jää joitain 

pimeitä kohtia.  

Onko kävelyetäisyydellä mahdollisuus tavata muita ihmisiä? (3 / melko hyvä) 

Alueelta löytyy pitseria, sekä puistoaluetta ja kirjasto. Muita mahdollisia sosiaalisia tiloja ei havainnoinnissa 

huomattu. Alueella ei ole katettuja ulkotiloja, joissa voisi tavata muita ihmisiä.  

Ovatko tienylitykset turvallisia (4 / erittäin hyvä) 

Alueen katujen kivetykset ovat suurimmaksi osaksi matalat. Tienylityspaikoilla on hyvä näkyvyys molempiin 

suuntiin ja suurin osa suojateistä on valaistu. Ikäystävällisyyden näkökulmasta suojateiden sijoittelu on 

onnistunut alueella hyvin.  

Ovatko liikennepalvelut saavutettavissa ja helpot käyttää (3 / melko hyvä) 

Alueella on useita julkisen liikenteen pysäkkejä, jotka sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä toisistaan. 

Suunnilleen puolet pysäkeistä on katettu. Useimmilla pysäkeillä on mahdollista istua odotellessa.  

Onko asutuksen läheisyydessä metsää, puistoa tai muuta viheraluetta lisäämässä viihtyisyyttä (4 / 

erittäin hyvä) 

Kaunis rantaraitti, joka soveltuu hyvin ulkoiluun. Kaupalle pääsee viihtyisän puistoalueen läpi. Metsää/puistoa 

alueella on reilusti.  

 

Yhteenveto 
Alueen vahvuudet olivat turvalliset tienylityspaikat, sekä viihtyisyys, joista Lahjaharju sai arvosanan 4, erittäin 

hyvä. Suuria puutteita ei havaittu millään osa-alueella. Heikoimman arvioinnin sai ”virkistäytyminen”, johon 

sisältyvät erilaiset virkistyspalvelut. Virkistäytymisen osa-alueesta Lahjaharju sai arvion 2, melko huono. 

Kaikista muista kategorioista alue sai arvosanan 3, melko hyvä. Alueen keskiarvo havainnointien perusteella 

on 3, melko hyvä.  
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Lahjaharju



Liitteet: 
 
 

Liite 1 

 

Arviointipaikka ja -aika: Lahjaharju, 14.2.2021 (ilta) ja 19.2.2021 (päivä) 

 

Ovatko kulkureitit ikäystävälliset? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko kulkureitillä tilaa pysähtyä 

lepäämään estämättä muuta 

kävelyliikennettä? = Onko kulkuväylä 

riittävän leveä 

  x  Melko hyvä, paikoitellen liian 

kapeita katuja. (Pihatiet 

kapeita, mutta isojen teiden 

jalkakäytävät leveitä. Runsas 

lumi kavensi teitä.) 

Onko kulkureittien pohja tasainen, kova 

ja luistamaton? 

  x  Arviointi tehtiin talvella.  

Onko tarvittaessa käytetty luiskia tai 

ramppeja? 

    

 

Alueella ei ole luiskia tai 

ramppeja, eikä selkeää tarvetta 

näille havaittu 

Ovatko luiskat/rampit riittävän loivat ja 

onko pitkissä rampeissa 

pysähdystasanteita riittävästi? 

    Alueella ei ole luiskia tai 

ramppeja, eikä selkeää tarvetta 

näille havaittu 

Onko kulkureiteillä olevissa 

portaikoissa kaide molemmin puolin? 

    Alueella ei ole portaikkoja 

Onko palveluihin mahdollista päästä 

ilman portaita tai korkeita kynnyksiä? 

   x Palveluihin pääsee ilman 

kynnyksiä tai portaita.  

Ovatko kulkureitit hyvässä 

kunnossa? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko hiekoitettu ja aurattu?   x   

Onko havaittavissa suuria kuoppia tai 

halkeamia, jotka hankaloittavat 

liikkumista? 

   x Ei havaittu suuria kuoppia tai 

halkeamia.  

Sijaitsevatko tarpeelliset palvelut 

kävelyetäisyydeltä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 



Löytyykö kävelyetäisyydeltä ainakin 

kauppa, sosiaali- ja terveyspalvelut, 

pankki, apteekki, kirjasto 

  x  Kauppa löytyy, kirjasto ja 

postin palvelut 

kävelyetäisyydellä.  

Onko palveluiden läheisyydessä 

asiakas WC?  

x    Kaupassa ei (asiakas) WC-

tilaa, muita ei päästy 

arvioimaan. 

Onko WC-tila esteetön (mahtuuko 

pyörätuolilla tai avustajan kanssa) 

    - 

Onko alueella 

virkistäytymismahdollisuus? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö esimerkiksi kampaamo, 

kahvila tai muita virkistyspalveluita? 

 x   Alueelta löytyy pitseria.  

Onko paikkoja lepäämiselle 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Istumapaikkoja näköetäisyydellä 

toisistaan? 

  x  Istumapaikkoja rantaraitilla ja 

bussipysäkeillä, muuten löytyy 

muutama penkki tien varresta.   

Löytyykö palveluiden luota tarvittava 

tila levähtämiselle? (tarpeelliset 

palvelut: kauppa, sote-palvelut, 

terveyspalvelut, pankki, apteekki, 

kirjasto) 

   x Kaupan luota löytyy 

lepopaikka.  

Onko laadukkaita opasteita 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko kadut, talojen numerot, kaupat ja 

niiden toimialat merkitty selkeästi? 

  x  Pääasiassa hyvin merkitty 

Tumma ja isokokoinen grafiikka on 

vaaleaa taustaa vasten/muuten riittävä 

kontrastiero 

   x On 

Ovatko opasteet helposti 

ymmärrettäviä? 

   x Opasteet ovat selkeitä 

Onko alueella ääniopasteita?      Ei ääniopasteita. 

Onko alueella visuaalisia opasteita?     Perinteiset visuaaliset opasteet 

(esim. suojatien merkit jne.) 



Onko valaistus riittävä? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko valaistus tasainen, ei jää pimeitä 

kohtia, pystyy näkemään vastaantulijat 

  x  Paikoitellen jää pimeitä kohtia. 

Pääasiassa hyvä. 

Onko valaistus häikäisemätön?    x Kyllä 

Onko valaistus kohdistettu myös 

kävelyalustaan? 

   x Myös kävelyalusta on valaistu 

Onko kävelyetäisyydellä 

mahdollisuus tavata muita ihmisiä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä 

sosiaalitiloja? 

 x   Alueella on pitseria, ( + 

kirjasto) 

Onko alueella puistoja, tai muita 

katettuja ulkotiloja, joissa tapaaminen 

voisi olla mahdollista? 

  x  Alueella on puistoa, mutta ei 

katettuja tiloja  

Ovatko tienylitykset turvallisia? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko korkeita katukiveyksiä tai muita 

esteitä? 

  x  Suurimmaksi osaksi 

katukiveykset riittävän matalia 

Onko tienylityspaikalla riittävä 

näkyvyys molempiin suuntiin? 

   x  

Onko tien ylityspaikka valaistu?   x  Suurimmaksi osaksi on 

Onko liikennevaloja, etenkin jos katu 

on vilkas 

    Ei liikennevaloja, mutta ei 

myöskään selkeää tarvetta 

Onko suojatie suorassa kulmassa 

ajorataan nähden? 

   x  

Jos suojatie on pitkä, onko välissä 

levähdysalue? 

   x  

Ovatko liikennepalvelut helposti 

saavutettavissa ja selkeät käyttää? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Ovatko julkisen liikenteen pysäkit 

kohtuullisella etäisyydellä toisistaan? 

(alle 1 km?) 

  x  Pysäkit hyvällä etäisyydellä, 

toisistaan.  



Ovatko pysäkit katettuja?    x  Noin puolet on katettu.  

Onko pysäkeillä mahdollisuus istua 

odotellessa? 

  x   

Onko asutuksen läheisyydessä 

metsää, puistoa tai viheraluetta 

lisäämässä viihtyisyyttä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

    x Puistoaluetta on reilusti 

 

 

Liite 2:  

 

Arviointipaikka ja -aika: Lahjaharju, 23.2.2021 (päivällä) 

 

Ovatko kulkureitit 

ikäystävälliset? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Onko kulkureitillä tilaa pysähtyä 

lepäämään estämättä muuta 

kävelyliikennettä? = Onko 

kulkuväylä riittävän leveä 

  x  Pihatiet kapeita, mutta isojen teiden 

jalkakäytävät leveitä. Runsas lumi 

kavensi teitä.  

Onko kulkureittien pohja tasainen, 

kova ja luistamaton? 

  x   

Onko tarvittaessa käytetty luiskia 

tai ramppeja? 

   x Alueella on käytetty ramppeja 

paikoissa, joissa on korkeita kynnyksiä. 

Ovatko luiskat/rampit riittävän 

loivat ja onko pitkissä rampeissa 

pysähdystasanteita riittävästi? 

   x Kyllä 

Onko kulkureiteillä olevissa 

portaikoissa kaide molemmin 

puolin? 

    Alueella ei ole portaikkoja. 

Onko palveluihin mahdollista 

päästä ilman portaita tai korkeita 

kynnyksiä? 

   X  

Ovatko kulkureitit hyvässä 

kunnossa? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Onko hiekoitettu ja aurattu?   X  Teitä aurattiin parhaillaan tehokkaasti. 

Hiekotusta ei ole missään, mutta emme 

kokeneet sille tarvetta 



Onko havaittavissa suuria kuoppia 

tai halkeamia, jotka hankaloittavat 

liikkumista? 

   X  

Sijaitsevatko tarpeelliset 

palvelut kävelyetäisyydeltä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä 

ainakin kauppa, sosiaali- ja 

terveyspalvelut, pankki, apteekki, 

kirjasto 

  X  Kauppa, postin palvelut, kirjasto  

Onko palveluiden läheisyydessä 

asiakas WC?  

    Emme päässeet katsomaan 

esimerkiksi kirjaston asiakas WCtä. 

Lähikaupassa ei WCtä. 

Onko WC-tila esteetön (mahtuuko 

pyörätuolilla tai avustajan kanssa) 

    Ei arvioitavissa 

Onko alueella 

virkistäytymismahdollisuus? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Löytyykö esimerkiksi kampaamo, 

kahvila tai muita 

virkistyspalveluita? 

 X   Keskustassa ravintola-pizzeria 

Onko paikkoja lepäämiselle 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Istumapaikkoja näköetäisyydellä 

toisistaan? 

  X  Rantaraitin penkit kaukana toisistaan 

Löytyykö palveluiden luota tarvittava 

tila levähtämiselle? (tarpeelliset 

palvelut: kauppa, sote-palvelut, 

terveyspalvelut, pankki, apteekki, 

kirjasto) 

  X   

Onko laadukkaita opasteita 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Onko kadut, talojen numerot, 

kaupat ja niiden toimialat merkitty 

selkeästi? 

  X  Katujen merkinnöissä pieniä puutteita 

Tumma ja isokokoinen grafiikka on 

vaaleaa taustaa vasten/muuten 

riittävä kontrastiero 

   X  

Ovatko opasteet helposti 

ymmärrettäviä? 

  X   

Onko alueella ääniopasteita?      - 

Onko alueella visuaalisia 

opasteita? 

    - 



Onko valaistus riittävä? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Onko valaistus tasainen, ei jää 

pimeitä kohtia, pystyy näkemään 

vastaantulijat 

    Ei arvioitu 

Onko valaistus häikäisemätön?     Ei arvioitu 

Onko valaistus kohdistettu myös 

kävelyalustaan? 

    Ei arvioitu 

Onko kävelyetäisyydellä 

mahdollisuus tavata muita 

ihmisiä? 

 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä 

sosiaalitiloja? 

 X    

Onko alueella puistoja, tai muita 

katettuja ulkotiloja, joissa 

tapaaminen voisi olla mahdollista? 

 X   Puistoissa ei katettuja tiloja 

Ovatko tienylitykset turvallisia? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Onko korkeita katukiveyksiä tai 

muita esteitä? 

    Ei arvioitavissa lumen määrän vuoksi 

Onko tienylityspaikalla riittävä 

näkyvyys molempiin suuntiin? 

   X  

Onko tien ylityspaikka valaistu?     Ei arvioitu 

Onko liikennevaloja, etenkin jos 

katu on vilkas 

    Ei liikennevaloja 

Onko suojatie suorassa kulmassa 

ajorataan nähden? 

   X  

Jos suojatie on pitkä, onko välissä 

levähdysalue? 

   X  

Ovatko liikennepalvelut helposti 

saavutettavissa ja selkeät 

käyttää? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

Ovatko julkisen liikenteen pysäkit 

kohtuullisella etäisyydellä 

toisistaan? (alle 1 km?) 

  X   



 

TIKKAKOSKI  

(kokonaispisteet: 35/40) 

Alueen havainnoinnit on tehty aikavälillä 02/2021–03/2021. Alueella on käyty havainnoimassa kaksi kertaa.  

 

Alueen saamat kokonaispisteet: 35/40 

Pisteiden keskiarvo: 3,5 ~ 4 / erittäin hyvä 

 

Alueen kulkureitit (3 / melko hyvä) 

Tikkakosken kadut ovat pääasiassa ikäystävälliset. Kadut ovat suurimmaksi osaksi riittävän leveät ja 

mahdollistavat lepäämisen kadun varrella. Alueen palvelut ovat saavutettavissa ilman portaikkoja tai korkeita 

kynnyksiä. Tikkakosken kulkureitit ovat melko hyväkuntoiset, eikä niissä havaittu suuria kuoppia tai halkeamia. 

Paikoitellen kulkureittien pohja oli hieman epätasainen. Tarvittaessa alueella oli käytetty ramppeja, esimerkiksi 

rakennusten sisäänkäynneillä. Kulkureitit ovat hyvin kunnossapidetyt myös talviaikaan. Alueen kadut on 

aurattu hyvin ja hiekoitettu tarpeen mukaan. Liukkautta ei havainnoinnin aikaan huomattu. Havainnointi on 

tehty talvella, joten kulkureittien osalta arviointi on tehty parhaiden mahdollisuuksien mukaan. 

Alueen tarpeelliset palvelut (4 / erittäin hyvä) 

Peruspalveluita löytyy Tikkakoskelta erittäin hyvin. Kauppa, sosiaali- ja terveyspalvelut ja apteekki sijaitsevat 

kaikki keskeisellä paikalla, lähellä toisiaan. Myös kirkko ja kirjasto ovat helposti saavutettavissa. Alueella on 

myös postin palvelut. Ikäystävällisyyden näkökulmasta on eduksi, että palvelut on keskitetty yhteen paikkaan 

ja sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan. 

Virkistäytymismahdollisuus (4 / erittäin hyvä) 

Alueella on ainakin kahvila, pitseria, parturi-kampaamo, lahjatavaraliike, kukkakauppa, pubi ja jonkinlainen tori.  

Onko paikkoja lepäämiselle riittävästi (2 / melko huono) 

Alueella penkkejä löytyy lähinnä bussipysäkeiltä. Lisäksi palveluiden luona oli katettuja istumapaikkoja. 

Havainnoinnin aikana penkkejä havaittiin puistoalueella yksi, muutoin pääväylien ja ulkoilureittien varrella ei 

näkynyt penkkejä. Havainnointi tehtiin talvella, joten on mahdollista, että penkit ovat olleet havainnoinnin 

aikaan lumen alla.   

Onko laadukkaita opasteita riittävästi (3 / melko hyvä) 

Ovatko pysäkit katettuja?    X  Noin puolet pysäkeistä on katettuja 

Onko pysäkeillä mahdollisuus 

istua odotellessa? 

  X  Kahdella pysäkillä ei penkkejä 

Onko asutuksen läheisyydessä 

metsää, puistoa tai viheraluetta 

lisäämässä viihtyisyyttä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja 

Jos ei voi arvioida merkitse tähän! 

    X Rantaraitti on kaunis ja erittäin sovelias 

ulkoiluun! 



Kadut, talojen numerot, kaupat ja niiden toimialat merkitty selkeästi. Opasteet ovat suurikokoiset ja selkeät. 

Alueen opasteissa on hyvä kontrastiero taustan ja tekstin välillä. Opasteet ovat helposti ymmärrettäviä. 

Alueella ei ole ääniopasteita, eikä erityisiä visuaalisia/kuvallisia opasteita (tyypilliset liikennemerkit toki 

kuvallisia). Lisäksi koulun alueella on lapsista varoittava valokyltti, jossa on myös visuaalinen elementti.  

Onko valaistus riittävä (3 / melko hyvä) 

Valaistus on pääasiassa tasainen, häikäisemätön ja riittävän voimakas. Paikoitellen kulkureitille jää pimeitä 

kohtia. Myös suurin osa ulkoilureiteistä on valaistu.  

Onko kävelyetäisyydellä mahdollisuus tavata muita ihmisiä? (4 / erittäin hyvä) 

Alueelta löytyy useita mahdollisia paikkoja, joissa voi tavata muita ihmisiä muun muassa kahvila, pubi ja 

ravintoloita. Alueella on myös katettuja istumapaikkoja ulkona, kauppojen luona.  

Ovatko tienylitykset turvallisia (4 / erittäin hyvä) 

Alueen katujen kivetykset ovat suurimmaksi osaksi matalat, joka mahdollistaa turvallisesti kadulle pääsemisen. 

Vain muutamalla kadulla on korkeahko katukiveys. Tienylityspaikoilla on hyvä näkyvyys molempiin suuntiin ja 

suurin osa suojateistä on valaistu. Ikäystävällisyyden näkökulmasta suojateiden sijoittelu on onnistunut 

alueella erittäin hyvin.  

Ovatko liikennepalvelut saavutettavissa ja helpot käyttää (4 / erittäin hyvä) 

Alueella on useita julkisen liikenteen pysäkkejä, jotka sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä toisistaan. Suurin 

osa pysäkeistä on katettu. Suurimmassa osassa pysäkeistä on mahdollisuus istua odotellessa. 

Onko asutuksen läheisyydessä metsää, puistoa tai muuta viheraluetta lisäämässä viihtyisyyttä (4 / 

erittäin hyvä)  

Metsää ja puistoa alueella on reilusti.  

Yhteenveto 
Alueen vahvuudet olivat tarpeelliset palvelut (perus- ja virkistys- ja liikennepalvelut), turvalliset tienylityspaikat, 

mahdollisuus tavata muita ihmisiä sekä viihtyisyys. Kaikista näistä kategorioista Tikkakoski sai arvioksi 4, 

erittäin hyvä. Suuria puutteita ei havaittu millään osa-alueella. Heikoimman arvioinnin sai ”lepopaikat”, johon 

kuuluvat alueen penkit. Havainnointien aikana alueella ei havaittu kovin montaa levähdyspaikkaa teiden 

varsilla. Tästä osa-alueesta Tikkakoski sai arvion 2, melko huono. Kaikista muista kategorioista alue sai 

arvosanan 3, melko hyvä. Alueen keskiarvo havainnointien perusteella on 4, erittäin hyvä.  
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Kuvia alueesta 

 



 

Liitteet 

 
 

Liite 1 

 

Arviointipaikka ja -aika: Tikkakoski, 14.2.2021 (päivä) ja 18.2.2021 (ilta) 

 

Ovatko kulkureitit 

ikäystävälliset? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko kulkureitillä tilaa pysähtyä 

lepäämään estämättä muuta 

kävelyliikennettä? = Onko 

kulkuväylä riittävän leveä 

  x  Pääasiassa hyvä, 

paikoitellen liian kapeita 

katuja.  

Onko kulkureittien pohja tasainen, 

kova ja luistamaton? 

  x  Havainnoinnin aikaan pohja 

oli pääasiassa hyvä. 

Arviointi tehtiin talvella.  

Onko tarvittaessa käytetty luiskia 

tai ramppeja? 

   x Alueella oli käytetty 

ramppeja paikoissa, joissa 

oli kynnyksiä 

Ovatko luiskat/rampit riittävän loivat 
ja onko pitkissä rampeissa 
pysähdystasanteita riittävästi? 

   x Alueella havaitut luiskat 

olivat riittävän loivia 

Onko kulkureiteillä olevissa 

portaikoissa kaide molemmin 

puolin? 

    Alueella ei ole portaikkoja 

Onko palveluihin mahdollista 

päästä ilman portaita tai korkeita 

kynnyksiä? 

   x Palveluihin pääsee ilman 

kynnyksiä tai portaita.  

Ovatko kulkureitit hyvässä 

kunnossa? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja + 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko hiekoitettu ja aurattu?    x  

Onko havaittavissa suuria kuoppia 

tai halkeamia, jotka hankaloittavat 

liikkumista? 

   x Ei havaittu suuria kuoppia 

tai halkeamia.  

Sijaitsevatko tarpeelliset palvelut 

kävelyetäisyydeltä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä 

ainakin kauppa, sosiaali- ja 

terveyspalvelut, pankki, apteekki, 

kirjasto 

   x Kauppa, sosiaali- ja 

terveyspalvelut, apteekki, 

kirkko ja kirjasto sekä postin 

palvelut. 



Onko palveluiden läheisyydessä 
asiakas WC?  

    - 

Onko WC-tila esteetön (mahtuuko 
pyörätuolilla tai avustajan kanssa) 

    - 

Onko alueella 

virkistäytymismahdollisuus? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö esimerkiksi kampaamo, 

kahvila tai muita 

virkistyspalveluita? 

   x kahvila, pitseria, parturi-

kampaamo, lahjatavaraliike, 

kukkakauppa, pubi ja 

kesätori. 

Onko paikkoja lepäämiselle 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Istumapaikkoja näköetäisyydellä 

toisistaan? 

 x   Istumapaikkoja lähinnä 

bussipysäkeillä. 

Löytyykö palveluiden luota 

tarvittava tila levähtämiselle? 

(tarpeelliset palvelut: kauppa, sote-

palvelut, terveyspalvelut, pankki, 

apteekki, kirjasto) 

   x Kaupan luota löytyy 

lepopaikka.  

Onko laadukkaita opasteita 

riittävästi? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja + 

yleisarvosana (1–4) 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko kadut, talojen numerot, 

kaupat ja niiden toimialat merkitty 

selkeästi? 

  x  Pääasiassa hyvin merkitty 

Tumma ja isokokoinen grafiikka on 

vaaleaa taustaa vasten/muuten 

riittävä kontrastiero 

   x Ok 

Ovatko opasteet helposti 

ymmärrettäviä? 

   x Kyllä 

Onko alueella ääniopasteita?      Ei ääniopasteita. 

Onko alueella visuaalisia 

opasteita? 

    Perinteiset visuaaliset 

opasteet (esim. suojatien 

merkit jne.) 

Onko valaistus riittävä? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja + 

yleisarvosana (1–4) 

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko valaistus tasainen, ei jää 

pimeitä kohtia, pystyy näkemään 

vastaantulijat 

  x  Paikoitellen jää pimeitä 

kohtia. 

Onko valaistus häikäisemätön?    x Ei häikäise 



 

Onko valaistus kohdistettu myös 

kävelyalustaan? 

   x Myös kävelyalusta on 

valaistu 

Onko kävelyetäisyydellä 

mahdollisuus tavata muita 

ihmisiä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Löytyykö kävelyetäisyydeltä 

sosiaalitiloja? 

   x Alueella on kahvila, useampi 

ravintola ja pubi (+ kirkko) 

Onko alueella puistoja, tai muita 

katettuja ulkotiloja, joissa 

tapaaminen voisi olla mahdollista? 

  x  Alueella on puistoa, sekä 

kauppojen luona on 

katettuja istumapaikkoja  

Ovatko tienylitykset turvallisia? Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Onko korkeita katukiveyksiä tai 

muita esteitä? 

  x  Suurimmaksi osaksi 

katukiveykset riittävän 

matalia 

Onko tienylityspaikalla riittävä 

näkyvyys molempiin suuntiin? 

   x Kyllä 

Onko tien ylityspaikka valaistu?   x  Pääasiassa 

Onko liikennevaloja, etenkin jos 

katu on vilkas 

    Ei liikennevaloja, mutta ei 

myöskään selkeää tarvetta 

Onko suojatie suorassa kulmassa 

ajorataan nähden? 

   x  

Jos suojatie on pitkä, onko välissä 

levähdysalue? 

   x  

Ovatko liikennepalvelut helposti 

saavutettavissa ja selkeät 

käyttää? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

Ovatko julkisen liikenteen pysäkit 

kohtuullisella etäisyydellä 

toisistaan? (alle 1 km?) 

   x Pysäkit ovat kohtuullisella 

etäisyydellä toisistaan  

Ovatko pysäkit katettuja?     x Suurin osa pysäkeistä on 

katettu  

Onko pysäkeillä mahdollisuus istua 

odotellessa? 

   x Suurimmassa osassa penkit 

Onko asutuksen läheisyydessä 

metsää, puistoa tai viheraluetta 

lisäämässä viihtyisyyttä? 

Erittäin 

huono 

Melko 

huono 

Melko 

hyvä 

Erittäin 

hyvä 

Lisätietoja / havaintoja  

Jos ei voi arvioida merkitse 

tähän! 

    x Puistoaluetta on  

 


