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1. Johdanto 
 

1.1 Selvityksen tausta 
 
Esteettömyyden merkitys rakennetussa ympäristössä korostuu lähitulevaisuudessa 
mm. väestön ikääntymisen myötä. Esteettömyys koskee kuitenkin myös muita kuin 
ikääntyvää väestöryhmää: on esitetty, että ihminen kokee liikkumisen esteitä jopa 40 
% elinajastaan. Tällöin mukaan lasketaan mm. liikkuminen pienenä lapsena rattaissa, 
kulkeminen esim. kahden kauppakassin tai matkalaukun kanssa, ja liikkuminen apu-
välineiden kanssa. 
 
Liikkumisen mahdollisuuksien edistämisen lisäksi esteettömyyteen liittyy myös monia 
yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten liikkumisen tasa-arvon edistäminen, itsenäisen sel-
viytymisen tukeminen, kestävän kehityksen periaatteiden mukainen ympäristö ja kai-
kille soveltuvan elinympäristön suunnitteluperiaatteet. Esteettömyyden edistämisen 
nähdään laajasti ajateltuna tuottavan laadukasta liikkumisympäristöä kaikille ryhmille 
ja hyvin toteutettuna kohentavan elinympäristön fyysistä laatua ja alueiden kaupunki-
kuvaa miellyttävämpään suuntaan. 
 
Kaupungille on valmistumassa esteettömyysstrategia syksyllä 2007. Strategiaan si-
sältyy visio, missio ja arvot sekä tuloskortti ja taulukko tavoitteista ja vastuunjaosta. 
Infran osalta vuosien 2007 - 2008 tavoitteeksi on kirjattu muun muassa nykyisen 
kaupunkiympäristön esteiden kartoitus laajentaen Tikkurilan aiempaa kartoitusta. 
 

 
Kuva 1.1 Suuret kevyen liikenteen käyttäjämäärät edellyttävät korkealuokkaista es-
teettömyyttä Tikkuraitin kävelykadulla. 
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1.2 Selvityksen suorittaminen   
 
Työn tavoitteena oli kartoittaa esteettömyyden nykytila Tikkurilan keskustan alueella. 
Laaditun esteettömyyskartoituksen pohjalta tunnistettiin merkittävät puutteet ja on-
gelmat ympäristön esteettömyydessä. Merkittäviin kohteisiin laadittiin idealuonnokset 
parantamisratkaisuista. Lisäksi määriteltiin reittien yleispiirteiset parantamistoimenpi-
teet. Toimenpiteet eroteltiin kehittämistoimenpiteisiin ja kunnossapidon toimenpitei-
siin. Selvitysraportin lisäksi kaupungille luovutettiin kartoituksen paikkatietoaineistot 
sisältävä cd-levy.  
 
Työn ohjausryhmän puheenjohtajana toimi liikennesuunnitteluinsinööri Hannu Laakso 
Kuntatekniikan keskuksen kehittämisyksiköstä. Muut ohjausryhmään kuuluneet olivat 
suunnittelurakennusmestari Hillevi Malm, liikennetutkija Timo Väistö, liikenneinsinöö-
rit Leila Nuotio, Emmi Koskinen ja Jaana Virtanen kuntatekniikan keskuksen kehittä-
misyksiköstä sekä suunnitteluhortonomi Eija Välimäki viheralueyksiköstä. Lisäksi sel-
vitystä ovat kommentoineet vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö Anna-
Liisa Korhonen, vammaispalvelujen esimies Ulla Kastari sekä toimintaterapeutti Han-
na Pohjonen Tikkurilan sosiaali- ja terveyskeskuksen kuntoutustoiminnan tulosyksi-
köstä. 
 
Esteettömyysselvityksen laatimisesta on vastannut arkkitehti Jari Mäkynen Sito 
Oy:sta. Liikennesuunnittelun asiantuntijana on toiminut DI Kati Vaaja ja maastokartoi-
tuksista on vastannut FM Keijo Koskinen sekä tekn. yo Ida-Maria Rantanen. 

1. 3  Tikkurila Vantaan pääkeskuksena 
 
Tämän selvityksen tarkoitus on tukea koko Tikkurilan kehittämistä Vantaan pääkes-
kuksena sekä merkittävänä ja tämän ajan tarpeita vastaavana keskuksena pääkau-
punkiseudulla. Esteettömyys, viihtyisyys ja rakentamisen korkea laatu ovat keskeisiä 
tällaiselta ympäristöltä vaadittavia ominaisuuksia. 
 
Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, johon on keskittynyt suurin osa kaupungin 
virastoista ja valtion paikallishallinnosta. Keskuksen ytimenä on Tikkuraitin kävelyka-
dun alue, joka on merkittävä kaupallisten palvelujen keskittymä. 
 
Vantaan yleiskaavan (Vantaan yleiskaavaehdotuksen selostus 14.2.2007 / II) tavoit-
teet koostuvat kehityskuvasta ja varsinaisista yleiskaavan tavoitteista. Vantaan kau-
punkirakenteen kehittämisen peruselementit ovat vetovoimaiset keskukset, viher-
aluejärjestelmä ja reunakaupunkivyöhyke. Tikkurilan esteettömyysselvityksellä tue-
taan tavoitteiden mukaisesti Tikkurilan kehittämistä vetovoimaisena keskuksena ja 
osana viheraluejärjestelmää. 
 
Tikkurilan läpi virtaava Keravanjoki ranta-alueineen on keskeinen osa Vantaan virkis-
tysalueverkostoa. Joki ranta-alueineen liittyy Tikkurilan keskuksen itäpuolen pohjois-
etelä -suuntaiseen lähivirkistysalueiden vyöhykkeeseen. Yleiskaavan mukaiset ulkoi-
lureitit kulkevat Keravanjoen molemmilla rannoilla. Tikkurilan urheilupuiston palvelu-
alue muodostaa yhteyden keskustan luoteiskulmasta Tikkurilan länsilaidan pohjois-
etelä -suuntaiselle virkistysaluevyöhykkeelle. 
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1.4   Kehittämissuunnitelmia 
 
Tikkurilan alueella on keskeistä kaupallisten palveluiden kehittäminen. Kehittämises-
sä painotetaan kaupunkiympäristön monipuolisuutta tuomalla asumista uudistettaviin 
toimisto- ja liikekortteleihin ja vastaavasti liiketilaa asuinkortteleihin. 
 
Viime vuosina on laadittu useita kehittämissuunnitelmia kuten keskustasuunnitelma, 
Vantaan matkakeskus sekä kulttuurikeskittymän suunnittelu Tiedekeskus Heurekan 
viereen. Keskustaa kehitetään useampana erillisenä suunnitelmana: 

• Ydinkeskusta 1 
• Kävelykatu, tori, keskustapuisto 
• Tikkurilan uusi kirkko 
• Silkin Loft-asunnot ja kulttuuritilat 
• Matkakeskus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1.2 Tikkurilan keskustan kehittämishankkeet viistoilmakuvassa. 
 

Silkin Loft-asunnot
ja kulttuuritilat 

Tikkurilan 
uusi kirkko

Ydinkeskusta 1 
Matkakeskus 

Kävelykatu, tori, 
keskustapuisto   

Tikkurilan 
 kulttuurikeskittymä  
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1.5   Suopursun vanhusten palvelutalon ympäristön esteettömyysselvitys 
 
Vuonna 2005 valmistui Suopursun vanhusten palvelutalon ympäristön esteettömyys-
selvitys. Tikkurilan keskustan pohjoispäähän, varsinaisen kartoitusalueen pohjoispuo-
lelle, on viime vuosina syntynyt vanhusten palvelujen keskittymä. Selvityksessä oli 
tavoitteena selvittää tämän keskittymän vanhusten käyttämien reittien esteettömyys 
ja esittää niille parannustoimenpiteet. 
 
Tässä koko Tikkurilan keskustan esteettömyysselvityksessä on raportoitu myös Suo-
pursun vanhusten palvelutalon ympäristön esteettömyysselvityksessä esitetyt toi-
menpiteet, jotta toimenpidekartat antaisivat kootun kokonaiskuvan tarvittavista toi-
menpiteistä. Jo toteutetut toimenpiteet ja esteettömyysarvioinnit on kuitenkin jätetty 
tästä raportista pois. 

1.6   Iäkkään väestön sijoittuminen 
 
Tikkurilan alueella eläkeiän ylittäneiden määrä kasvaa suhteellisesti eniten muihin 
ikäluokkiin verrattuna. 
 
Työssä laadittiin tarkastelu yli 65-vuotiaiden asukkaiden sijoittumisesta alueella. 
Vaikka esteettömyyteen liittyvät ongelmat lisääntyvätkin merkittävästi vasta selvästi 
yli 70-vuotiailla, katsottiin perustelluksi aloittaa tarkastelu jo 65-vuotiaista. Tuossa 
iässä muuttaminen on jo varsin vähäistä. Lisäksi esteettömyyden parantamistoimen-
piteiden toteuttaminen kestänee useita vuosia. 
 
Kortteleita, joissa asuu paljon iäkkäitä, on Kielotien itäpuolella Unikkotien ja Neilikka-
tien välissä (korttelit 61114 ja 61112), Talvikkitien alueella Neilikkatien ja Tikkurilan-
tien välissä (korttelit 63113 ja 61108) sekä Kultarikontiellä korttelissa 63174. Iäkkäät 
asukkaat sijoittuvat kuitenkin niin hajalleen keskustan ytimen, Tikkuraitin ja aseman, 
ympärille, ettei se erityisen voimakkaasti ohjaa esteettömyyden kehittämisen paino-
pistettä tietyille alueille. 
 
Tikkurilan keskustan pohjoispäähän, varsinaisen kartoitusalueen pohjoispuolelle, on 
viime vuosina syntynyt vanhusten palvelujen keskittymä, jossa tulee asumaan yli 150 
vanhusta. Kielotien ja Suopursuntien risteykseen valmistui vuoden 2005 maaliskuus-
sa Suopursun vanhusten palvelutalo, päiväkoti ja päiväkeskus. Palvelutalossa on 47 
huoneistoa ja noin 60 asukasta. Kielotien toisella puolella on vuonna 2004 valmistu-
nut Kuntien eläkevakuutuksen senioritalo, jossa on 38 huoneistossa noin 45 asukas-
ta. Edellisten lisäksi Vehkatien varteen Hiekkaharjun aseman viereen on tulossa 47 
huoneiston Hiekkaharjun senioritalo. Selvitysalueen tuntumassa sijaitsevat myös 
Ikinuorten palvelutalo, jossa on 37 asuntoa ja Veturipolun palvelutalo ja päiväkeskus, 
jossa on 36 asuntoa. Peltolantorin kupeeseen on valmistumassa syksyllä 2007 Folk-
hälsan kuusikerroksinen palvelutalo ruotsinkielisille. Siihen tulee 40 palveluasuntoa ja 
34-paikkainen ryhmäkoti. Vanhuspalveluiden lisäksi taloon tulee 55-paikkainen päi-
väkoti. 
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Kuva 1.3 Iäkkäiden sijoittuminen Tikkurilan keskustassa. Selvitysalueen raja on esi-
tetty punaisella. 



Tikkurilan esteettömyysselvitys 2007  
 

8(44) 
 

 

 
 
Kuva 1.4 Suopursun vanhusten palvelutalo, päiväkeskus ja päiväkoti. 

1.7 Selvityksen rajaus   
 
Työn alussa määriteltiin selvitysalueen yksityiskohtaisempi rajaus. Yleisten jalankul-
kualueiden lisäksi tarkasteltiin reitit keskeisten palvelurakennusten sisäänkäyntiin as-
ti. Reitit kartoitettiin seuraaviin palveluihin: 

• Uimahalli 
• Ortodoksinen kirkko 
• Vammaisten palvelutalo 
• Salomaasäätiön vanhusten asuintalo 
• Folkhälsanin rakenteilla oleva palvelutalo 
• KELA 
• Vantaan teatteri 
• Heureka 
• Hotelli Vantaa 
• Rautatieasema ja linja-autoasema 

 
Lisäksi vuonna 2005 valmistuneessa Suopursun vanhusten palvelutalon ympäristön 
esteettömyysselvityksessä tarkasteltiin ja raportoitiin reitit seuraavien palveluraken-
nusten sisäänkäynneille: 

• Ikinuorten palvelutalo ja päiväkeskus 
• Lummesali 
• Kirjasto 
• Laurea-talo 
• Kaupungintalo 
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• Sosiaali- ja terveysasema 
• Tikkurilan kirkko 

1.7 Esteettömyyskriteerit 
 
Tässä arvioinnissa käytettiin esteettömän ympäristön kriteereinä vuonna 2004 val-
mistuneessa Suraku-projektissa, esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, raken-
tamisen ja kunnossapidon ohjeistaminen katu-, viher- ja piha-aleilla, määriteltyjä rat-
kaisuja (ohjekortit ja kriteeritaulukot internetsivulla www.helsinkikaikille.fi). Suraku-
projektiin osallistuivat Vantaan, Helsingin, Espoon, Joensuun, Tampereen ja Turun 
kaupungit. Projektissa määritellyt kriteerit ovat hyväksyneet esteettömyyden kannalta 
keskeiset järjestöt: Invalidiliitto, Näkövammaisten keskusliitto, Kuulonhuoltoliitto ja 
Vanhustyön keskusliitto. 
 
Työn alussa sovittiin seuraavista periaatteiden tarkistuksista Suopursun vanhusten 
palvelutalon ympäristön esteettömyyden kartoitukseen verrattuna: 

• Väylien ja suojateiden tasaisuus kartoitetaan kahteen luokkaan: 1. Tasainen 
tai vähäistä epätasaisuutta (entiset luokat 1. ja 2.) sekä 3. Erittäin epätasainen 
(vaatii toimenpiteitä) 

• Painumat ja kohoumat kartoitetaan kahteen luokkaan: 1. Häiritsevä, vähäinen 
painuma tai kohouma (entiset luokat 1 ja 2) sekä 3. Vaarallinen: yli 2 cm suuri 
jyrkkäreunainen pinnan epätasaisuus tai halkaisijaltaan yli 10 cm ja 2 cm syvä 
jyrkkäreunainen reikä tai pituussuuntainen yli 3 cm leveä halkeama. 

• Muut kohteet kartoitetaan kahteen luokkaan: 1. Häiritsevä (entiset luokat 1. ja 
2.) sekä 3. Vaarallinen (kaatumis-, putoamis-, törmäämis- tai takertumisvaara) 

Vaaralliseksi arvioidun luokan täsmentäminen perustuu Helsingin kaupungin kun-
nossapidon esteettömyyden ohjeistustyön yhteydessä laadittuihin täsmennyksiin ja 
määrittelyihin. 
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2. Nykytilanteen esteettömyys 
2.1 Sidosryhmien kävelykierros 

 
Esteettömyysselvitykseen liittyen järjestettiin vanhus- ja vammaisneuvostojen edus-
tajien kanssa kävelykierros Tikkurilan keskustan alueella 22. toukokuuta 2007. Kier-
ros alkoi asemalta, kulki Tikkurilan Silkin ympäristöön ja palasi Vehkapolkua Asema-
tielle. Kierroksella arvioitiin kävellyn reitin esteettömyyttä sekä keskusteltiin yleisem-
min Tikkurilan alueen esteettömyydestä. 
 

 
Kuva 2.1 Kävelykierroksen reitti. 
 

 
Kuva 2.2 Kävelykierrokselle osallistui runsas joukko kaupungin asiantuntijoita sekä 
vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia. 
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Kuva 2.3 Kävelykierroksella pysähdyttiin keskustelemaan myös asukkaiden kanssa. 
Vehkapolun kevyen liikenteen raitin käyttäminen läpiajoyhteytenä vähentää alueen 
viihtyisyyttä ja aiheuttaa alueen asukkaille häiriötä. 

2.2 Esteettömyyskartoitus 
 
Syksyn 2006 ja talven 2007 aikana konsultin kartoittaja ja suunnittelijat arvioivat sel-
vitysalueen jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, aukiot, puistot ja keskeisten pal-
velurakennusten sisäänkäynnit. Keskeiset mitattavat ominaisuudet koko selvitysalu-
eelta tallennettiin paikkatietojärjestelmään ja analysoitiin. Paikkatiedoiksi kerätyt omi-
naisuudet olivat seuraavat. 
 
Kevyen liikenteen väylät viivatietona: 

• Tasaisuus 
• Pintamateriaali 

 
Pistetiedot: 

Suojatiet 
• Tasaisuus 
• Johdattavuus 
• Reunakiven korkeus 
• Reunakiven kallistus 
• Suojatiemerkin sijainti 
• Pintamateriaali 
• Suojatiesaarekkeen pituus 

Penkit 
• Tyyppi 
• Toiminnallisuus 
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Pysäkit 
• Odotustila 
• Toiminnallisuus 
• Reunakivi 

Vaaralliset ja haittaavat kohteet (esim. kuopat, kaltevat pinnat, väylälle työntyvät 
istutukset yms.) 
 

2.2.1 Katuympäristö 
 
Tikkurilan keskuksen kaikki kadut ovat kestopäällystettyjä. Materiaalina on pääosin 
asfaltti. Tikkuraitin kävelykadulla, osalla Vehkapolkua, Lauri Lairalan aukiolla sekä 
useilla kevyen liikenteen väyläosuuksilla ja tonttialueilla on pintamateriaalina betoni-
kivi. Kartoitetuista väylistä sorapintainen on Sinirikontie sekä pääosa Keravanjoen 
rantojen kevyen liikenteen väylistä. 
 
Alueen kevyen liikenteen väylillä ei ole eroteltu jalankulku- ja pyöräliikennettä toisis-
taan. Ainoan poikkeuksen muodostaa virastotalon edustan noin 60 metriä pitkä 
osuus, jossa on erillinen pyörätie. 
 

Väylien pintamateriaali ja tasaisuus (m)

0 5000 10000 15000 20000 25000

Betoni

Betonilaatta

Puu

Sora

Betonikivi

Asfaltti

Tasainen ja ehjä

Epätasaisuutta tai vaurioita

Erittäin epätasainen

 
Yli 90 % alueen kevyen liikenteen väylistä täyttää esteettömyyden tasaisuusvaati-
muksen. Useilla väylillä on kuitenkin jo tapahtunut merkittävää painumista, mikä tulee 
nostamaan jo lähivuosina uusia väyläosuuksia uusimista tarvitsevien luokkaan. Erit-
täin epätasaisia ovat Sinirikontie, Keltamotie Peltolantieltä Tikkurilantielle, Neilikka-
polku, Talvikkitien eteläpää, Kielotien tulevan kiertoliittymän lähialue ja Vaihdepolku 
sekä jotkin väyläosuudet Vantaanaukion alueella. Epätasaisuutta on aiheutunut pai-
numisesta, kulumisesta ja mekaanisista vaurioista. 
 
Kaikkialla kartoitusalueella on yksittäisiä vaarallisia painumia ja kohoumia kulkuväylil-
lä. Tyypillisesti nämä aiheutuvat kaivojen ympäristön painumisesta, jolloin kansi on 
jäänyt ympäröivää pintaa ylemmäs. Alueella on myös paljon yksittäisiä pienialaisia 
rikkoutuneita päällystealueita. 
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Kuva 2.4 Kevyen liikenteen väylien tasaisuus kartoitetuilla väylillä. 
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Kuva 2.5 Kevyen liikenteen väylien pituuskaltevuus kartoitetuilla väylillä. 
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Kuva 2.6 Jyrkkä luiska, n. 12 %, on Kielotien suojatieltä Tikkuraitille noustaessa on-
gelmallinen pyörätuolinkäyttäjälle. 
 
Tikkuraitin kävelykadun järjestelyssä on monia esteettömyyden kannalta hyviä peri-
aatteita: 

• Tasainen, selkeä ja vaalea pintamateriaali, jonka kuviointi on suorakulmainen 
ja looginen 

• Kulkuväylää tummemmat rakennusten seinustat soveltuvat liikuteltavien mai-
nostelineiden sijoitusalueiksi 

• Istutukset ja valaisimet on sijoitettu omalle rajatulle alueelleen, tukimuurissa 
on pyöristetyt kulmat 

• Istuimet ovat sivussa keskeisiltä kulkuväyliltä 
• Pollareiden voimakaskontrastinen väritys helpottaa havaitsemista 

 
Tikkuraitin keskeisen ongelman muodostavat liikkeiden sisäänkäyntien portaat, luis-
kat ja kaltevat pinnat sekä painunut katurakenne. Useat portaat ovat jyrkät ja käsijoh-
teettomat, luiskat ovat käsijohteettomia ja edustasanteet ovat pyörätuolin käyttöön lii-
an pienet. Kadun painuminen on lisäksi johtanut sisäänkäyntien edusalueilla vaaralli-
sen suuriin sivukaltevuuksiin. 
 
Peltolan tori on sitä ympäröiviä jalkakäytäviä selvästi korkeammalla, minkä vuoksi 
kulkuyhteydet torille ovat jyrkkiä ja kulkuväylillä on kynnyksiä. Torin reunan kauppo-
jen edustalla on polkupyöriä ja mainostelineitä niin, että heikkonäköisen tai sokean 
on erittäin vaikea kulkea alueella törmäämättä niihin. Torikahvilarakennuksessa si-
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jaitsevat wc:t eivät ole esteettömiä. Kokonaisuutena tori on kaupunkikuvallisesti hyvin 
vaatimaton. 

 
Pituuskaltevuudeltaan jyrkkiä väyliä on erityisesti alikulkujen yhteydessä asemalla ja 
Tikkurilantiellä. Kaduilta Keravanjoen rannan puistoalueelle johtavat polut ovat monin 
paikoin hyvin jyrkkiä. 
 
Pääosa selvitysalueesta on tasamaata eivätkä väylien pituuskaltevuudet ylitä esteet-
tömyyden vaatimuksia. Erittäin yleinen ongelma sen sijaan ovat kaltevat yhteydet ka-
dulta tontille, jotka aiheuttavat erittäin sivukaltevia kohtia jalkakäytäville. Tällaisia koh-
tia on paljon Unikkotiellä ja Talvikkitiellä Tikkuraitin vieruskortteleiden kohdalla. 
 
Kapeana jalkakäytävänä on pidetty alle 180 cm leveitä jalkakäytäviä, joiden mitoitus 
ei ole riittävä kahden pyörätuolin kohtaamiselle. Tällaisia on Neilikkatiellä ja Herneku-
jalla. 
 

 
Kuva 2.7 Kaiteettomat ja avoimet portaat sekä liian niukasti mitoitetut, kaiteettomat 
luiskat eivät täytä esteettömyyden vaatimuksia. Liikkeet ovat sijoittaneet mainosteli-
neensä oikeaoppisesti kävelyalueen reunavyöhykkeelle. 
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2.2.2 Suojatiet 
 
Kustakin suojatien reunakivilinjasta mitattiin korkeus molemmissa reunoissa, erityi-
sen leveissä suojateissä useampi mittauskohta. Mittaustulokset pyöristettiin lähim-
pään senttimetriin. 
 
Korkeita reunakiviä (5 cm tai yli), jotka aiheuttavat selvän esteen heikkovoimaiselle 
rollaattorinkäyttäjälle tai pyörätuolilla liikkuvalle on noin 8 % alueen suojateistä. Nämä 
sijoittuvat hajalleen eri puolille selvitysaluetta. 
 
Näkövammainen ei pysty reunakivettömässä suojatiessä määrittelemään ajoradan ja 
jalkakäytävän rajaa. Tällaisia ovat kaikki kartoitetut suojatiesaarekkeet. Vain noin 
kolmannesosassa suojateistä on riittävän korkea reunakivi, jonka näkövammainen 
pystyy valkoisella kepillä tunnistamaan. 
 
Suojatiesaarekkeet ovat pääasiallisesti noin 2 metriä leveitä, mitä voidaan pitää eh-
dottomana minimimitoituksena. Useimmat leveydeltään alle kaksimetrisistä suoja-
tiesaarekkeista olivat kuitenkin n. 1,9 metriä leveitä, eikä niitä ole mielekästä ryhtyä 
erillistoimenpiteenä leventämään. 
 

Suojatien reunakiven korkeus (644 mittauspistettä)

18

394

115

37

66

13

1

Ei reunakiveä

0-2 cm

3-4 cm

yli 4 cm

0-2 cm, reunakivi kallistettu yli 12 %

3-4 cm, reunakivi kallistettu yli 12 %

yli 4 cm, reunakivi kallistettu yli 12 %

 
 
Kohtisuorasti reunakivilinjasta lähtevä suojatie varmistaa, että heikosti näkevä ei va-
hingossa kävele suojatieltä sivuun. Tämä edellyttää myös, että reunakivi on riittävän 
korkea, jotta siitä voi ottaa ylityssuunnan tai että suunta on muulla tavoin osoitettu. 
Alueen suojatiet jakautuvat kaikkiin kolmeen ryhmään: kohtisuoraan lähtevät, lievästi 
vinot tai osittain kaarelta lähtevät ja selvästi vinot tai kokonaan kaarelta lähtevät. 
 
Hyvin näkyvä suojatien merkki valmistaa autoilijaa pysähtymään suojatien kohtaan. 
Säännönmukaisesti välittömästi suojatien reunaan sijoitettua merkkiä voisi näkö-
vammainen käyttää suojatien kohdan paikantamiseen. 
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Kuva 2.8 Suojatien reunakivien korkeudet. 
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Kuva 2.9 Suojatien johdattavuus. 
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Kuva 2.10 Suojatiesaarekkeen leveys kadun poikkileikkaussuunnassa. 
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2.2.3 Joukkoliikenteen pysäkit 
 
Joukkoliikenteen pysäkeistä esteettöminä voidaan pitää Lauri Lairalan aukion kohdan 
pysäkkiä sekä Tikkurilantien pohjoispuolen pysäkkiä Keltamotien ja Talvikkitien välis-
sä. Lähes esteettömiksi on luokiteltu pysäkit, joiden bussin etuoven kohdalla pysäk-
kialueen reunakiven korkeus on vähintään yhdeksän senttimetriä, jossa on katos ja 
penkki, mutta ne ovat jalkakäytävän takana. Alueen esteisistä pysäkeistä joko puut-
tuu katos tai pysäkkialue on selvästi liian ahdas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2.11 Lauri Lairalan aukion pysäkkialueen kynnys voi aiheuttaa kompastumis-
vaaran heikkonäköiselle.  
 
2.2.4 Levähdyspaikat 
 
Levähdyspaikkoja on kartoitetuilla alueilla kokonaisuutena vähän. Tikkuraitin kävely-
kadun, Lauri Lairalan aukion, aseman alueen, Kelan edustan, Keravanjoen ranta-
alueen ja Lummepuiston lisäksi levähdyspaikkoja tarjoavat bussipysäkkien penkit. 
Orvokkitiellä Ikinuorten palvelutalon ja Tikkuraitin välisellä osalla on vain yksi penkki, 
tosin hyvin juuri puolimatkan kohdassa. Kartoituksessa esteettömän levähdyspaikan 
kriteerinä on pidetty selkänojallista ja käsituellista istuinta, joka on esteettömästi saa-
vutettavissa. Ainoat käsinojalliset penkit ovat Keltamopuistossa. 
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Kuva 2.12 Levähdyspaikkojen ja bussipysäkkien esteettömyys. 
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2.2.5 Muut esteet 
 
Kartoitetuilla reiteillä on useita yksittäisiä esteitä, jotka aiheuttavat erityisesti huo-
nonäköiselle törmäys- tai kompastumisvaaran (kuva 2.15 Muut kartoitetut esteet).  
 

 
Kuva 2.13 Kielotiellä sosiaali- ja terveysaseman kohdalla jalkakäytävälle työntyvät 
kynnykset aiheuttavat kompastumisvaaran. 
 
Heikkonäköisen suunnistautumisen kannalta ongelmallisia paikkoja ovat Van-
taanaukiolla kaupungintalon takana ja kirjaston eteläpäädyssä sijaitsevan pysäköinti-
paikan kohdalla. Molemmissa kohdissa kulkua ohjaava jalkakäytävän reunakivi kat-
keaa pysäköinnin kohdalla. 
 
Kielotien ja Neilikkatien kulmassa on valaisinpylväs ja kaukolämmön tuuletusputki, 
jotka sijoittuvat keskeisesti jalkakäytävälle ja aiheuttavat heikkonäköiselle törmää-
misvaaran. Vastaavanlainen vaara aiheutuu aseman alikulkutunnelin itäpään silta-
kannen pylväästä. 
 
Useat tilapäiset ajoesteet, kuten ”betoniporsaat” aiheuttavat heikkonäköiselle tör-
määmis- ja kompastumisvaaran. Ongelma on erityisen vaikea silloin, kun esteet ovat 
siirrettävissä niin, ettei niiden sijaintia voi sokea arvata. 
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Kuva 2.14 Muut kartoitetut esteet. 
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Kuva 2.15 Kielotien ja Neilikkatien kulmassa on valaisinpylväs ja kaukolämmön tuule-
tusputki, jotka sijoittuvat keskeisesti jalkakäytävälle ja aiheuttavat heikkonäköiselle 
törmäämisvaaran. 
 
2.2.6 Valaistus 
 
Riittämätön valaistusteho aiheuttaa turvattomuuden tunnetta sekä lisää ilkivaltaa. 
Huonolaatuinen, esimerkiksi häikäisyä aiheuttava valaistus, aiheuttaa erityisesti heik-
konäköisille ongelmia.  
 
Kartoitetuilla kaduilla pääasiallisesti käytetyt tievalaisimet ovat periaatteessa esteet-
tömyyden kannalta toimivia. Häikäisyongelman sen sijaan saattavat aiheuttaa kirjas-
ton ja Laurea-talon välisellä jalankulkutiellä, Tikkuraitilla tai radan kohdalla Tikkurilan-
tielle laskevissa kevyenliikenteen luiskissa käytetyt pallovalaisimet. Useat keskusta-
alueen valaisimet ovat vanhentuessaan menettäneet valaistustehoaan niin, että va-
laistusteho on nykyisellään riittämätön. Tähän selvitykseen ei ole sisällytetty katualu-
eilla tapahtuvia valaistusmittauksia. 
 
Vuonna 2003 on valmistunut Vantaan ulkovalaistuksen tarveselvitys, jossa kartoitet-
tiin kaupunginosien tarpeita valaistuksen osalta aluetoimikuntien kokouksissa.  
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Tikkurilan aluetoimikunta on kokouksessaan 7.6.2001 tuonut esiin muun muassa 
seuraavia näkökohtia keskustan osalta: 

• Viihtyisyyden ja turvallisuudentunteen lisääminen tärkeää 
• Kokonaan pimeistä alueista ja lyhennetyistä polttoajoista pitäisi päästä eroon 
• Tikkuraittia ja Asematietä tulisi kehittää 
• Kirjaston lähiympäristön valaistusta tulisi parantaa 
• Julkisen liikenteen terminaalien ja niihin johtavien kevyen liikenteen väylien va-

laistusta tulisi parantaa 
• Julkisivujen ja kasvillisuuden kohdevalaistusta rakentamaan pimeän ajan mil-

jöötä 
 
Tikkurilan alueen valaistuksen kehittäminen etenee osa-alueittaisina valaistuksen 
yleissuunnitelmina. 

2.2.7 Puistot 
 
Selvitysalueen merkittävin puistoalue on Keravanjoen pohjoisrannan puistovyöhyke. 
Muut puistoalueet ovat uudistettava Sinirikonpuisto, Neilikkapuisto sekä pienet puis-
tot Sinirikontien varrella, Keltamopuisto ja Voikukanpuisto.  
 

 
Kuva 2.16 Keravanjoen ranta-alueet ovat Tikkurilan keskustan tärkeimmät virkistys-
alueet. Kuvan käsinojallinen penkki on hyvä, mutta sen sijoitus ei mahdollista penkin 
käyttöä kaikille. 
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Kuva 2.17 Neilikkapuistossa on hyvät lähtökohdat esteettömäksi leikkipuistoksi kehit-
tämiselle.  
 
Vantaan aukion puistojen, Orvokkipuiston ja Kämmekkäpuiston esteettömyyden arvi-
ointi ja parantamistoimenpiteet on esitetty vuonna 2005 laaditussa Suopursun van-
husten palvelutalon ympäristön esteettömyysselvityksessä. 

2.2.8 Palvelurakennukset 
 
Asema 
 
Ratahallintokeskus kartoitti henkilöliikenneasemien esteettömyyttä vuonna 2003. Tik-
kurilan aseman kartoituksessa todettiin seuraavat hyvät ominaisuudet: 
 

• Bussipysäkin odotustilan korkeus ja sen viisteet ovat suositusten mukaiset 
• Reitti laitureille on tasoerojen kannalta esteetön tai lähes esteetön 
• Asemarakennuksen pääsisäänkäynti on esteetön 

 
Samassa kartoituksessa todettiin myös seuraavat kävely- tai pyöräilyreitteihin ase-
malle liittyvät ongelmat: 

• Pääreitillä on portaat 
• Lastenvaunuluiskaa ei ole 
• Vaihtoehtoinen reitti on pitkä ja huonosti merkitty 

Lisäksi todettiin, että reitti pysäkointialueen inva-paikoilta asemalle on turvaton. 
 
Useat rikkoutuneet valaisimet ovat ongelma aseman alikulussa. Myös alikulkuihin 
laskevien luiskien valaistusta tulisi parantaa. 



Tikkurilan esteettömyysselvitys 2007  
 

28(44) 
 

 
 Kuva 2.18 Aseman alikulusta tulee kehittää esteettömyydeltään korkealuokkainen. 
Käsijohteet tulee lisätä sekä portaisiin että luiskaan kahdelle korkeudelle koko mat-
kalle, portaat tulee merkitä varoittavin kontrastiraidoin, valaistusta tulee parantaa ja 
luiskan yläpäähän tulee sijoittaa käsi- ja selkänojallinen levähdyspaikka. 
 

 
Kuva 2.19 Laitureilla on useita muuta pintaa alempana sijaitsevia kaivonkansia, jotka 
aiheuttavat kompastumisvaaran. 
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Luiska (%) Kynnys (cm)
Lääkäriasema (Mehiläinen) 12 1
Kela 9-12 5
Teatteri - 11+2
Ortodoksinen kirkko - 4
Uimahalli - 2
Heureka - 1?
Juna-asema 6
Linja-autoasema 6+2 ja 8+1
Palvelutalo n. 6 1  
Kuva 2.20 Taulukossa on esitetty kartoitettujen palvelurakennusten sisäänkäyntien 
kynnysten korkeudet sekä luiskien kaltevuudet. 
 
Kartoitetuista palvelurakennusten sisäänkäynneistä olivat esteettömiä vain Heurekan, 
uimahallin ja palvelutalon sisäänkäynnit. Liian jyrkät luiskat ja korkeat kynnykset ovat 
yleisimmät ongelmat. 
 

 
Kuva 2.21 Kelan sisäänkäynnin luiska- ja porrasjärjestelyt eivät täytä tämän päivän 
esteettömyysvaatimuksia. 
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3. Esteettömyyden kehittäminen 
 

3.1 Esteettömyyden yleiskuvaus 
 
Tikkurilan keskusta sijoittuu tasaiselle alueelle, jossa korkeuserot ovat vähäisiä. Tä-
mä antaa esteettömyyden kehittämiselle hyvän lähtökohdan. Keskusta on kuitenkin 
monin paikoin savikkoa. Painuvat katualueet aiheuttavat ongelmia sekä itse kulku-
väylille että niiden ja rakennusten rajapintoihin. Alueen kortteli- ja katuverkoston ra-
kenne on selkeä; selvitysalueella ajoneuvoliikenteen pohjois-eteläsuuntaisina pää-
väylinä toimivat Kielotie ja Talvikkitie, Tikkuraitti ja Asematie muodostavat itä-
länsisuuntaisen julkisten ja yksityisten palvelujen akselin. Vanhusten palvelutalot si-
joittuvat keskustatoimintojen alueen pohjoispuolelle. 
 
Tässä selvityksessä esitetyt periaateratkaisut ovat ensisijaisesti esteettömyyden nä-
kökulmasta määriteltyjä alustavia ehdotuksia, jotka tulee tarkentaa yksityiskohtai-
semman suunnittelun yhteydessä. Toimenpiteet on esitetty kootusti kartalla raportin 
liitteessä 4. 
 

 

3.2   Tikkuraitin kävelykatu 
 
Tikkuraitin kävelykadun uudistamiseen on jo varauduttu kaupungin lähivuosien suun-
nitelmissa. Keskeisenä suunnittelussa noudatettavana periaatteena tulee olla alueen 
esteetön toimiminen. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että pelkkä kulkuväylien es-
teettömyys ei riitä, vaan kiinteistöihin kulku ja niissä toimiminen tulee olla esteetöntä. 
Tämä kehittämistyö tulee toteuttaa yhteistyössä kiinteistönomistajien ja yrittäjien 
kanssa. 
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Keskeisenä muutoksena nykytilanteeseen on kävelykadun tasauksen nostaminen 
niin, ettei sisäänkäyntien edustalla enää tarvita portaita, luiskia tai korkeita kynnyksiä. 
 
Kielotien kohdan suojatien korottaminen auttaisi kävelykadulle siirtymisen korkeus-
eron pienentämistä. Korottaminen ja muut mahdolliset toimenpiteet tulee suunnitella 
yhdenmukaisena kokonaisuutena, jossa tarkastellaan Kielotietä, Tikkuraittia sekä uu-
distuvaa Asematietä yhdessä. 

3.3   Peltolan torin parantaminen 
 
Peltolan tori on liikekeskustan läntinen päätepiste. Tori on kuitenkin kaupunkikuvalli-
sesti hyvin vaatimaton ja esteettömyydeltään huono, ja se kaipaa kokonaisvaltaista 
uudistamista. Parantamisessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota esteettömien kul-
kuyhteyksien kehittämiseen toria ympäröiviltä jalkakäytäviltä. Tori kaipaa myös muun 
muassa pyöräpysäköinnin ja esteettömien wc:eiden kehittämistä. Viihtyvyyden li-
sääminen pinnoitteilla, Istutuksilla ja valaistuksella on myös tärkeää. 

3.4   Kielotien parantaminen 
 
Kielotien pohjoisosalla jalkakäytävien päällysteet olivat epätasaisempia kuin eteläisel-
lä osalla. Lisäksi koko osuudella Kielotien jalkakäytävät ovat liian kapeita toimiviksi 
yhdistetyiksi jalankulku- ja pyöräilyväyliksi. Kielotien pohjoisosalle ehdotetaan poikki-
leikkauksen muuttamista siten, että ajoradan itäpuolinen pysäköintikaista poistetaan 
ja tila käytetään jalkakäytävien leventämiseen. Vaihtoehtoisena järjestelynä on erilli-
sen pyörätien järjestäminen tien itälaidalle. Uuden jalkakäytävän rakentaminen ny-
kyisen katupuurivin itäpuolelle vaatii kuitenkin katualueen leventämistä tontin pysä-
köintialueelle ja vaativa rakentamistehtävä. Tonttiliittymien ja pienten katuliittymien 
kohdat tulisi muuttaa siten, että tontille ajo tapahtuu reunakiven yli ja kevyen liiken-
teen väylä jatkuu yhtenäisenä. 
 

 
Kuva 3.1 Ehdotus Kielotien pohjoisosan uuden poikkileikkauksen periaatteeksi. Lo-
pullinen ratkaisu tulee suunnitella yhdessä Kielotien eteläosan kanssa. 
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Kuva 3.2 Periaateluonnos vaihtoehto 1 Kielotien parantamiseksi Lehdokkitien ja 
Unikkotien välillä. Tikkuraitin kohdalla ylitystä parantaa korotettu suojatiealue ja 
Unikkotien kohdalla levennetty keskisaareke. Myös koko alueen korottamista Leh-
dokkitien suojateiltä alkaen tulisi tutkia. Suunnitelma tarkentuu yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa. 
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Kuva 3.3 Periaateluonnos vaihtoehto 2 Kielotien parantamiseksi Lehdokkitien ja 
Unikkotien välillä. Tikkuraitin ja Unikkotien kohdalla ylitystä parantaa 2,5 m leveä 
keskisaareke. Tikkuraitin kohdan suojatie on lisäksi korotettu. Lehdokkitien ja 
Unikkotien välillä on vain yksi kaista suuntaansa. Suunnitelma tarkentuu yksityis-
kohtaisessa suunnittelussa. 



Tikkurilan esteettömyysselvitys 2007  
 

34(44) 
 

Jotta Kielotien ylittäminen olisi hitaasti liikkuvalle vanhuksellekin helppo ja miellyttävä, 
tulisi katu suunnitella siten, että ajosuuntien väliin tulisi vähintään 2,5 metriä leveät 
keskisaarekkeet. Reunakiven ja varoitusalueen osalta keskisaarekkeen ratkaisujen 
tulee olla yhdenmukaiset jalkakäytävän kohdan kanssa. 
 
Kielotielle Lehdokkitien ja Unikkotien välille on laadittu kaksi vaihtoehtoista periaate-
luonnosta Kielotien ylitysten esteettömyyden parantamiseksi. Vaihtoehdossa 1 muu-
tokset nykytilanteeseen ovat vähäisempiä. Vaihtoehto 2 on Kielotien ylittämisen es-
teettömyyden kannalta ideaaliratkaisu, mutta se vaatii muun liikenteen järjestämisen 
osalta lisäselvittämistä. 
 
Helsingin ja Espoon kaupungeille on kesällä 2007 valmistunut uudet esteettömien 
ratkaisujen tyyppipiirustukset. Raportin liitteenä 1 on ote Espoon esteettömän pysäk-
kisyvennyksen tyyppipiirustuksesta. 

3.5  Vehkapolun parantaminen 
 
Tikkurilan kaupallisen keskusta ytimestä, Tikkuraitti-Asematie kävelyalueesta, on pe-
rusteltua kehittää viihtyisä ja esteetön kevyen liikenteen yhteys Keravanjoen rannan 
virkistysalueille. Meluisalta autoliikenteeltä suojaisan reittiyhteyden tarjoaa eteläosal-
taan parannettu Vehkapolku. 
Vehkapolun pohjoisosan kävelykatu on paikoin pahasti painunut ja erityisesti reuna-
tukijärjestelyiden osalta rikkoutunut. Pohjoinen osuus tulisikin uudistaa kokonaisuu-
dessaan. Erityistä huomiota uudistuksessa tulee kiinnittää heikkonäköiselle sopiviin 
suunnitteluratkaisuihin, muun muassa valaistukseen, sekä riittävään määrään esteet-
tömiä levähdyspaikkoja. 
 

 
Kuva 3.4 Vehkapolun uudistettu eteläosa on osa Tikkurilan keskustan viihtyisien ja 
esteettömien reittien verkostoa. 
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Kuva 3.5 Vehkapolun kävelykadun pohjoinen osa on paikoin vaarallisesti painunut ja 
reunatuet ovat rikkoutuneet. 

3.6  Orvokkitien parantaminen 
 
Lummetien ylitykseen esitetään risteysalueen korottamista ja ajoradan kaventamista. 
Samalla tulisi tutkia Lummetien pohjoispuolisen, ahtaan bussipysäkin parantamista 
muuttamalla se ajoratapysäkiksi. Pysäkkisyvennyksen poistaminen mahdollistaisi ke-
vyenliikenteen väylän ohjaamisen pysäkkikatoksen takaa. Järjestely kokonaisuudes-
saan helpottaisi ylittämisen sujuvaa järjestämistä ja varmistaisi ajoneuvojen riittävän 
alhaiset nopeudet. 
 
Lehdokkitien kohtaan ehdotetaan korotettua ja kivettyä koko Orvokkitien levyistä suo-
jatietä. Orvokkitien osuus Lehdokkitieltä Tikkuraitille ehdotetaan käsiteltäväksi käve-
lykatumaisesti Tikkuraitin miljööseen liittyen, esimerkiksi koko leveydeltään betoniki-
vettynä. Nykyinen, kapea jalkakäytävä on johtanut siihen, että jalankulku käyttää 
yleisesti katua koko leveydeltä. 
 
Orvokkitien liittymisen kohdassa Orvokkirinteeseen on jyrkkä raittiosuus. Jyrkkyyttä 
tulisi loiventaa pidentämällä nousua. Mikäli Orvokkitien uudistaminen siirtyisi tuleville 
vuosille, pitäisi tiellä olevat kuopat tasoittaa ja epätasaiset päällysteosuudet uudel-
leenpäällystää kiireisesti. 
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Kuva 3.6 Lummetien ylityksen parantamiseksi Orvokkitien kohdalla esitetään korotet-
tua suojatietä sekä ajoradan kaventamista. Pysäkin kohdalla tulisi tarkastella reuna-
tukilinjan siirtämistä niin, että katoksen eteen jää 2,25 m leveä jalkakäytävä koneelli-
sen talvihoidon helpottamiseksi. Samalla reunatukea tulisi korottaa vähintään 16 
cm:iin 8 metriä pysäkkialueen kärjestä ajoneuvoon nousun helpottamiseksi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.7 Orvokkitielle ehdotetaan poikki-
leikkauksen kaventamista 5,5 metriin, raitin ra-
jaamista väylän pinnasta n. 10 cm korkealla 
reunatuella ja pysäköintiruutujen osoittamista eri 
pintamateriaalilla. Raittia esitetään piha-kaduksi, 
jolloin ajoneuvo-liikenteen suurin sallittu nopeus 
on 20 km/h. Levähdyspaikkoja tulee sijoittaa n. 
70 metrin välein, esteettömästi kulkuväylän si-
vuun. 
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3.7 Suojatiet 
 
Suraku-projektissa määritellyssä esteettömässä suojatiessä tulisi käyttää kahta eri-
laista reunatukea; 4 cm korkea pystysuora reunatukiosuus, jota näkövammainen voi 
käyttää ylityssuunnan määrittämiseen, ja n. 15 cm matkalla luiskattu reunatuki. Luis-
katun reunakiviosuuden tulisi olla vähintään 180 cm leveä, jotta se riittää esimerkiksi 
kahden pyörätuolin käyttäjän kohtaamiseen. Erityisesti talvihoidon kannalta luiskattu 
osuus kannattaa kuitenkin toteuttaa n. 2,5 metriä leveänä, jotta luiskauksen voisi ajaa 
poikkisuunnassa puhtaaksi. Jotta suojatien reunakivi toimisi kaikille käyttäjille sopival-
la tavalla, tulisi sen olla tarkasti oikein asennettu. Suojatielle johtavan jalkakäytävän 
osan ei tulisi olla kaltevampi kuin 5 %, ahtaissa paikoissa enintään 8 %. 
 
Helsingin ja Espoon kaupungeille on kesällä 2007 valmistunut uudet esteettömien 
ratkaisujen tyyppipiirustukset. Raportin liitteenä 2 on ote Espoon suojatien (erillinen 
jalkakäytävä ja pyörätie) tyyppipiirustuksesta. 

3.8 Keravanjoen rannan puistojen kehittäminen 
 
Keravanjoen rannan virkistysalueilla on jo nyt penkkejä riittävän lyhyiden välimatko-
jen etäisyydellä toisistaan. Osa nykyisistä penkeistä tulee korvata selkänojallisella ja 
käsituellisella mallilla. Penkin läheisyyteen tulisi sijoittaa roska-astia ja paikka tulee 
valaista hyvin. 
 
Keskeinen parantamistoimenpide on käsijohteiden lisääminen puistoalueelle johtaviin 
jyrkkiin luiskiin. Paikat, joissa on käsijohteiden tarve, on osoitettu raportin liitteenä 
olevalla toimenpidekartalla. 

3.9 Orvokki-, Kämmekkä- ja Sinirikonpuiston kehittäminen 
 
Penkkien tulee olla selkänojallisia ja käsituellisia. Penkin läheisyyteen tulisi sijoittaa 
roska-astia ja paikka tulee valaista hyvin. Levähdyspaikkojen viihtyisyyttä tulee lisätä 
esimerkiksi vuoden aikojen mukaan väriään ja ilmettään vaihtavia pensaita (kukat, 
marjat, syysväri).  
 

Kuva 3.9. Vanhuksille soveltuvan penkin ja pyörätuolin käyttäjälle soveltuvan pöydän 
mitoitus. 
 
Orvokkipuiston Orvokkitien itäpuoliseen osaan voisi sijoittaa istuskeluryhmiä ja puis-
tokäytävän varteen penkkejä. Vuodenaikojen mukaan muuttuvat kasvit voivat toimia 
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palkitsevana kannustimena vanhusten omatoimiseen liikkumiseen ja puistossa vierai-
lemiseen. Tällaisia ovat erityisesti kukkivat, tuoksuvat ja satoisat pensaat ja puut. 
Myös kukkien tuoksut luovat elämyksiä ja tuovat mieleen muistoja. Eri aikoina kukki-
vat voimakasväriset kukat miellyttävät useita vanhuksia, joiden näkökyky on alkanut 
heikentyä. 
 
Kämmekkäpuiston kehittämisessä tulee ottaa huomioon, että se on ensisijaisesti va-
rattu päiväkodin tarpeisiin. 
 

 
 
Kuva 3.10 Sinirikonpuisto on parhaillaan rakenteilla. Puisto on suunniteltu esteettö-
mäksi yhdessä vanhus- ja vammaisjärjestöjen edustajien kanssa. 
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3.10 Muut parannustoimenpiteet 
 
Vantaanaukiolla kaupungintalon takana ja kirjaston eteläpäädyssä sijaitsevan pysä-
köintipaikan kohdalla tulisi jatkaa reunakivilinjaa, jotta näkövammaisen kulun ohjaus 
ei katkea. Reunakivenä käytetään luiskattua kiveä, joka mahdollistaa yliajon. 
 
Kielotien ja Neilikkatien kulmassa on valaisinpylväs ja kaukolämmön tuuletusputki, 
jotka sijoittuvat keskeisesti jalkakäytävälle ja aiheuttavat heikkonäköiselle törmää-
misvaaran. Ne tulee siirtää sivuun kulkuväylältä tai lyhytaikaisena parannustoimenpi-
teenä niiden ympärille tulee pinnoittaa noin yhden metrin säteinen alue lohkopintai-
sesta noppakivestä. Vastaavanlainen vaara aiheutuu aseman alikulkutunnelin itä-
pään siltakannen pylväästä, jonka ympärille tulisi pinnoittaa vastaavanlainen alue. 
 
Silkkipolun pohjoispään ja Kelan edustan luiska- ja porrasjärjestelyt tulee parantaa 
esteettömiksi. Toimenpiteen toteuttaminen liittyy Tikkurilan Silkin korttelin parantami-
seen. 
 
Radan länsipuolella Keravanjoen ylittävälle sillalle johtavan luiskan ja Tikkurilantien 
jalkakäytävän välinen kynnys poistetaan nostamalla jalkakäytävän tasausta reuna-
alueella. Luiskaan ja portaaseen lisätään käsijohteet kahdelle korkeudelle, 70 cm ja 
90 cm. 
 
Merkittäviä kehittämistoimenpiteitä ovat ehdotetut kevyenliikenteen siltojen rakenta-
miset Keravanjoen yli radan molemmin puolin. Hankkeet vaativat merkittävää jatko-
suunnittelua ja niiden toteuttamistarve tulee ratkaista yhtenä kokonaisuutena esimer-
kiksi tulevan tiede-, taide-, kulttuuri- ja koulutuskeskuksen suunnitteluun liittyen. 

3.11 Kunnossapidon toimenpiteet 
 
Asematien kevyen liikenteen väylät ovat liian kapeat, mutta lähivuosina toteutettavan 
Tikkurilan keskustan uudistamisen vuoksi suurempiin muutostöihin ei ole järkevää 
ryhtyä. Sen sijaan nykyisten järjestelyjen korkea kunnossapidon laatu on erityisen 
perusteltua suurien käyttäjämäärien vuoksi. 
 
Uudelleen päällystettäviä ja tasoitettavia väyliä on yhteensä n. 1,4 kilometriä. Tällai-
sia väyliä ovat Sinirikontie, Neilikkapolku, Keltamotie välillä Peltolantie-Tikkurilantie 
sekä Talvikkitien itäpuolinen jalkakäytävä Horsmakujalta etelään.  
 
Yksittäisiä, tasoitettavia kuoppia tai kohoumia on selvitysalueella yhteensä noin 40 
kappaletta. Toimenpiteitä vaativat väylät ja yksittäiset kuopat ja kohoumat on esitetty 
kartalla raportin liitteenä 4. Kiireellisesti toteutettavia kunnossapidon toimenpiteitä 
ovat: 

• Päällysteen uusiminen Vaihdepolulla ja reitillä kaupungintalon itäpäädystä kir-
jastolle 

• Vaarallisten ja haittaavien painumien korjaaminen Kielotien jalkakäytävillä ja 
Orvokkitiellä 

• Lummetiellä kirjaston pysäköintialueen kohdan jalkakäytävälle työntyvien vuo-
rimäntyjen leikkaaminen tai korvaaminen uusilla pensailla. 
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Kuva 3.11 Kohollaan oleva kaivonkansi on kompastumisriski. 
 

 
 
Kuva 3.12 Puuttuvat suojatiemerkinnät vaikeuttavat liikkumista ja aiheuttavat vaarati-
lanteita heikkonäköisille. 
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4. Jatkotoimenpiteet 

4.1  Esteettömyyden edistämisen laajentaminen ja ohjelmointi 
 
Kaupungille on valmistumassa esteettömyysstrategia syksyllä 2007. Strategiaan si-
sältyy visio, missio ja arvot sekä tuloskortti ja taulukko tavoitteista ja vastuunjaosta. 
Tuloskortin näkökulmia ovat vaikuttavuus ja palvelutarjonta, rakenteet ja prosessit, 
uudistuminen ja henkilöstön hyvinvointi sekä taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet. 
Esteettömyysstrategian toteutuksella on selkeä vastuunjako ja toimijoiden motivointi. 
Työssä käsitellään myös esteettömyyden yleisiä periaatteita ja kaupungin mahdolli-
suuksia esteettömyyden edistämiselle. 
 
Rakennettujen katujen ja muiden yleisten alueiden parantamiseksi esteettömiksi tulisi 
laatia konkreettinen toimintaohjelma, johon sisältyy tarve. Keskeisenä välineenä on-
gelmien kartoittamiseksi ja parantamistoimenpiteiden määrittelemiseksi sopivat tä-
män selvityksen kaltaiset alueelliset esteettömyyssuunnitelmat. Suunnitelmat tulisi 
laatia ensisijaisesti palvelu- ja senioritalojen ympäristöihin sekä alue- ja paikalliskes-
kuksiin. Myös muille alueille voi olla mielekästä laatia kehittämissuunnitelma, jos alu-
eella on useita toimintoja, joita liikkumis- ja toimimisesteiset paljon käyttävät. Tällaisia 
ovat esimerkiksi vanhusten ja vammaisten paljon käyttämät palvelut, sairaalat, terve-
ysasemat yms. 
 
Esteettömyyden kartoittaminen ja kehittämistoimenpiteiden määrittely on mielekkäin-
tä toteuttaa silloin, kun alueella ollaan ryhtymässä merkittäviin rakennus- tai korjaus-
hankkeisiin. Pitää muistaa, että esteettömyyden kartoitustyön tulos saattaa olla van-
hentunut jo parin vuoden kuluttua kartoituksesta. Joskus voi olla mielekästä määritel-
lä ainoastaan kiireellisesti toteutettavat esteettömyyden kehittämistoimenpiteet, jol-
loin merkittävät muutostyöt voidaan siirtää toteutettavaksi muiden hankkeiden aika-
taulussa. 

4.2  Kehittämistarpeita 
 
Kaupungin esteettömyysstrategiassa on pääpiirteissään kirjattu esteettömyyden ke-
hittämisen arviointikriteerit, tavoitteet vuosille 2007-2008 ja vastuunjaot. On kuitenkin 
tarpeen täsmentää ja ohjelmoida joitakin hallintokuntien tehtäviä. Tällaisia esteettö-
myyden edistämiseen liittyviä tehtäviä ovat seuraavat: 

• Kiinteistöjen liittyminen esteettömyyden edistämiseen 
• Suunnitteluratkaisujen kehittäminen 
• Rakentamisen ja ylläpidon ohjeistaminen esteettömällä alueella 
• Esteettömyyden seuranta 
• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja hallintokuntien välinen yhteistyö 
• Kouluttaminen 

 
Kiinteistöjen liittyminen esteettömyyden edistämiseen 
 
Esteetön liikkuminen alkaa jo omasta asunnosta, rakennuksesta kokonaisuutena ja 
kiinteistön piha-alueesta. Tämä muodostaa erityisesti vanhukselle omatoimisen elä-
män keskeisen ympäristön. Asuinkortteleissa tulisi saada käyntiin esteettömyyden 
kehittämissuunnitelmien laatiminen. Tulee selvittää, onko mahdollista saada tukea 
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suunnitelmien laatimiseen ja muutostöiden toteuttamiseen. Tuen tarve on erityisesti 
kalliiden toimenpiteiden yhteydessä, esimerkiksi hissin rakentaminen. 
 
Kaupungin omat kiinteistöt voisivat toimia mallina ja esimerkkinä muille esteettömyy-
den parantamisessa. Ehdottoman tärkeää on, että kaikkien korjaustoimien yhteydes-
sä rakennetaan esteetöntä. 
 
Taloyhtiöiden on mahdollista saada opastusta esteettömyyteen muun muassa Hel-
singin kaupungin Helppoa asumista -oppaasta, joka on tarkoitettu asunto-
osakeyhtiöille ja asukkaille antamaan tietoa asumisen esteettömyydestä. Opas käy 
läpi pihat ja kulkuväylät, jätehuollon, saunatilat, valaistuksen sekä sisäänkäynnit ja 
portaat. Hissin hankkiminen vanhaan taloon käsitellään omassa luvussaan. 
 
Suunnitteluratkaisujen kehittäminen 
 
Vantaan kaupunki oli mukana vuoden 2004 lopussa päättyneessä SuRaKu-
projektissa, jossa laadittiin ulkotilojen esteettömyysohjeisto ja ympäristön kartoitta-
mista palveleva ATK-ohjelma. Ohjeisto sisältää muun muassa esteettömyyden kan-
nalta tärkeiden ulkotilojen suunnitteluohjeet mallisuunnitelmineen aiheista suojatiet ja 
jalkakäytävät, kävelykadut ja aukiot, tasoerot, julkiset piha-alueet, puistokäytävät ja 
levähdyspaikat, leikkipaikat ja pysäkkialueet. Helsingin kaupunki aikoo päivittää ohje-
kortit vuoden 2007 syksyn aikana. Vähäiset tarkistukset perustuvat Helsingin ja Es-
poon uusiin esteettömien katualueiden tyyppipiirustuksiin, jotka valmistuivat kesällä 
2007. 
 
Vuosien 2005-2007 aikana on kehitetty uusia esteettömän ympäristörakentamisen 
tuotteita. Tällaisia ovat esimerkiksi suojatien luiskattu reunatuki, opaslaatat ja por-
rasaskelmien reunan merkitseminen. Kesällä 2007 valmistui Helsinkiin lasten liiken-
nekaupunkiin näiden tuotteiden esittelyalue. 
 
Heikkonäköisten vaatimuksista esteettömälle valaistukselle on tuotettu uutta tietoa 
Liikenne- ja viestintäministeriön Elsa-tutkimusohjelman rahoittamassa vuonna 2006 
valmistuneessa tutkimuksessa asemien ja niiden ympäristöjen valaistuksesta ja vä-
reistä esteettömyyden edistämisen keinoina. 
 
Rakentamisen ja ylläpidon ohjeistaminen esteettömällä alueella 
 
Perusesteettömyyden toteutuminen koko kunnan alueella tulee kestämään ainakin 
ympäristörakenteiden yhden sukupolven iän, luultavasti kauemmin. Esteettömyyden 
asettamien vaatimusten toteutumiselle on kuitenkin vielä rakentamisen ja kunnossa-
pidon käytäntöihin liittyviä esteitä. 
 
Rakentamisen nykykäytännöt ja -ohjeistus ovat puutteellisia tai ristiriidassa esteettö-
mien ratkaisujen vaatimusten kanssa. Kuntien rakentamisen laatua ohjaa keskeisesti 
KT 02 (Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02), jossa määritellyt laatuvaa-
timukset eivät kuitenkaan riitä varmistamaan esteettömän alueen toteutuksen laatua. 
Valmiin rakenteen tarkastaminen esteettömällä alueella ennen luovutusta tulisi oh-
jeistaa, mahdollisesti laatia erillinen tarkistuslista. 
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InfraRYL laadunohjaushanke korvaa eri toimijoiden omat työselostukset. InfraRYL 
2006:n osa 1 väylät ja alueet sisältää kaksi kokonaisuutta: väyliä koskevat toimivuus-
vaatimukset sekä maarakenteita, pohjarakenteita, kalliorakenteita ja päällysrakentei-
ta koskevat tekniset vaatimukset. Toimivuusvaatimukset kuvaavat rakenteiden ja nii-
den osien käytön aikaiset vaatimukset. Tekniset vaatimukset on jäsennetty yhteisen 
nimikkeistön mukaan. 
 
Myös esteettömän alueen ylläpidon (hoito ja kunnossapito) ohjeistus tulisi tarkistaa. 
Hoidon tarpeellisia määriteltäviä asioita ovat hoidon pahimpien epäkohtien, alueen 
ns. esteettömän hoitotason sekä erikoiskohteiden ja –reittien määrittäminen. Lisäksi 
tulee selvittää kuinka ”esteetön laatutaso” on alueella taloudellisesti ja organisatori-
sesti järjestettävissä. Kunnossapidon tarpeellisia määriteltäviä asioita ovat esimerkik-
si korjaustarpeen määrittelyt, vaurioiden korjausaikataulut, säännölliset tarkastukset 
maastossa, tehtävien ja seurannan järjestäminen sekä toimijoiden vuorovaikutus ja 
yhteistoiminta. 
 
Esteettömyyden seuranta 
 
Esteettömyydelle ei ole kehitetty seurantaa palvelevia indikaattoreita tai menetelmiä. 
Järjestelmällisen ja tuloksekkaan kehittämisen varmistamiseksi tulisi olla menetelmä, 
jolla voitaisiin seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ja asettaa tavoitteita kehittämi-
selle. Esteettömyyden osalla käytettäviä välineitä ja indikaattoreita voisi olla useam-
piakin. Esteettömyys voisi olla luontevasti liitettävissä osaksi kokonaisvaltaisempia 
elämän laadun indikaattoreita. 
 
Esteettömän ja turvallisen keskusta-alueen kehittämisen toimintamallissa ehdotetaan 
seurantaa toteutettavaksi seuraavilla toimenpiteillä: 

• kohdennetut esteettömyyskyselyt 
• kaupungille tulleen palautteen järjestelmällinen tallentaminen aiheittain ja alu-

eellisesti kohdennettuna sekä analysointi 
• eri toimijoiden kokemusten vertailu ja seuraavan vuoden tavoitteiden asetta-

minen vuosittaisessa yhteisseminaarissa 
 
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja hallintokuntien välinen yhteistyö 
 
Esteettömyyden kannalta keskeiset toimenpiteet (esteettömyyden suunnittelu koko-
naisuutena, kunnossapito) vaativat lähes aina eri toimijoiden yhteistyötä sekä kunnan 
sisällä että esimerkiksi kiinteistöjen kanssa. Kehittämistoimenpiteiden suunnitelmat 
tulee laatia riittävän laaja-alaisena yhteistyönä, jotta esteettömyyden kannalta paras 
ja usein myös taloudellisin ratkaisu löydetään. Myös kunnossapidosta vastaavien 
osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. 
 
Kuntalaisten palautteen seuraaminen ja analysointi ovat tärkeitä esteettömyyden ke-
hittämisen painopisteitä määriteltäessä. Erityinen painoarvo tulee antaa kunnossapi-
toon liittyvälle keskustelulle, jotta taloudelliset ja muut resurssit voidaan kohdistaa 
parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon välillä 
tulee olla toimiva järjestely tiedon välittämiselle, kehittämiselle ja päättämiselle. 
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Kouluttaminen 
 
Ajantasaisen esteettömyystiedon päivittämisen tarvetta on useimmilla kaupungin 
toimintasektoreilla: kaupunkisuunnittelu, kuntatekniikka, kunnossapito, tilahallinta, 
asuntotoimi ja rakennusvalvonta. Koulutustilaisuudet on mahdollista myös hyödyntää 
esteettömyyden edistämisessä keskeisten yhteistyö- ja kehittämistarpeiden kartoit-
tamiseen ja parannustoimenpiteiden määrittelemiseen. Yleisten esteettömyysohjei-
den ja mallisuunnitelmien esittelyn sekä liikkumis- ja toimimisesteisten arkeen tutus-
tumisen kautta syntyy ymmärrys esteettömyyden merkityksestä. 
 
 

 
 

 
 



  
 

 
 

 

 

 

LIITE 1. Otteet Espoon kaupungin esteettömän pysäkkisyvennyksen tyyppipiirustuksesta 
2007. 



  
 

 
 

 

 
LIITE 2. Otteet Espoon kaupungin esteettömän suojatien (erotettu jalkakäytävä ja pyörä-
tie) tyyppipiirustuksesta 2007. 



 PAIKKATIETOAINEISTOJEN TIETOKUVAUKSET 1 (4) 

 

Tikkurilan esteettömyysselvityksen paikkatietoaineistojen tietokuvaukset. Punaisella on merkitty muu-
tokset Suopursun vanhusten palvelutalon ympäristön esteettömyysselvitykseen verrattuna 

1 VÄYLÄT TASO (VIIVA) 

Kentän nimi Koodi Koodin selite 
Tasaisuus 1 Tasainen ja tai vähäistä epätasaisuutta 

 3 Erittäin epätasainen 

Pintamateriaali 1 Asfaltti 

 2 Kivituhka 

 3 Sora 

 4 Noppa- tai nupukivi 

 5 Betonikivi 

 6 Betonilaatta 

 7 Graniittilaatta 

 8 Puu 

Pituuskaltevuus X Absoluuttinen arvo %:ia. Yli 5 % kaltevat osuudet. 

2 JOUKKOLIIKENNEPYSÄKIT TASO (PISTE) 

Kentän nimi Koodi Koodin selite 
Odotustila 1 Vähintään 2,75 m 

 2 Vähintään 2,5 m 

 3 Vähintään 1,5 m 

 4 Alle 1,5 m 

Toiminnallisuus 1 Esteetön  

 2 Käyttö hankalaa  

 3 Erittäin hankalaa 

Reunakivi X Absoluuttinen arvo cm 

Kunnossapito-
väylä 

1 Katoksen edustalla on vähintään 2,25 m vapaata tilaa 

 2 Katoksen edustalla on alle 2,25 m vapaata tilaa 

Katos 1 On katos 

 2 Ei ole katosta 

Esteellisyys 1 Esteetön: odotustila=1 tai 2, toiminnallisuus=1, reunakiven korkeus >= 9 
cm ja katos=1 

 2 Lähes esteetön: odotustila=1-3, toiminnallisuus=1-2, reunakiven korkeus 
>= 9 cm ja katos=1 

 3 Esteinen: muut vaihtoehdot 

Kun luokan 1 (esteetön) vaatimukset eivät täyty, kohde putoaa luokkaan 2 (lähes esteetön). Jos tä-
mänkään luokan vaatimukset eivät täyty, kohde saa arvon 3 (esteinen). 



 PAIKKATIETOAINEISTOJEN TIETOKUVAUKSET 2 (4) 

 
3 SUOJATIET TASO (PISTE) 

Suojatie muodostuu kahdesta pisteestä: alku- ja loppupään pisteistä. 

Kentän nimi Koodi Koodin selite 
Liikennemerkin_sijainti 1 Valot, ääni 

 2 Reunakivestä 0-0,5 m 

 3 Reunakivestä 0,5-2 m 

 4 Reunakivestä > 2 m 

 5 Puuttuu 

Johdattavuus 1 Huomio merkintä 

 2 Kohtisuoraan 

 3 Lievästi vino 

 4 Selvästi vino 

 5 Selvästi muuttuva 

Tasaisuus 1 Tasainen ja tai vähäistä epätasaisuutta 

 3 Erittäin epätasainen 

Pintamateriaali 1 Asfaltti 

 2 Kivituhka 

 3 Sora 

 4 Noppa- tai nupukivi 

 5 Betonikivi 

 6 Betonilaatta 

 7 Graniittilaatta 

 8 Puu 

4 SUOJATIESAAREKKEET TASO (PISTE) 

Suojatiesaareke muodostuu yhdestä pisteestä: saarekkeen keskikohta. 

Kentän nimi Koodi Koodin selite 
Pituus 1 300 cm tai enemmän  

 2 Vähintään 250 cm 

 3 Vähintään 200 cm 

 4 Vähintään 150 cm 

 5 Alle 150 cm 

 



 PAIKKATIETOAINEISTOJEN TIETOKUVAUKSET 3 (4) 

 
5 REUNAKIVEN KORKEUS_KALLISTETTU TASO (PISTE) 

Taso sisältää suojatien reunakiven tiedot. Suojatien reunakivien korkeudet ilmoitetaan neljällä pisteel-
lä: suojatien molempien päiden reunakivien oikea ja vasen reuna. Tällä tasolla on vain ne pisteet, jot-
ka saavat kallistusarvon 2. Muut pisteet ovat tasolla Reunakiven korkeus. 

Kentän nimi Koodi Koodin selite 
Korkeus X Absoluuttinen arvo cm 

Kallistus 1 Reunakivi kallistettu ≤ 12 % 

 2 Reunakivi kallistettu >= 12 % 

Reunakivityyppi 1 Suojatien reunakivi 

 2 Suojatiesaarekkeen reunakivi 

6 PENKIT TASO (PISTE) 

Kentän nimi Koodi Koodin selite 
Tyyppi 1 Selkänojallinen ja käsituellinen 

 2 Selkänojallinen ja käsitueton 

 3 Selkänojaton ja käsitueton 

Toiminnallisuus 1 Esteetön 

 2 Käyttö hankalaa 

 3 Käyttö erittäin hankalaa tai mahdotonta 

Esteellisyys 1 Esteetön: tyyppi =1 ja toiminnallisuus=1 

 2 Esteellinen: tyyppi =2 tai 3 ja toiminnallisuus=2 tai 3 

7 PAINUMA TAI KOHOUMA TASO (PISTE) 

Kentän nimi Koodi Koodin selite 
Haittaavuus 1 Häiritsevä. Vähäinen painauma tai kohouma. 

 3 Vaarallinen: 
- yli 2 cm suuri jyrkkäreunainen pinnan epätasaisuus. 
- Halkaisijaltaan yli 10 cm ja yli 2 cm syvä jyrkkäreunainen reikä 
- Pituussuuntainen yli 3 cm leveä halkeama 

8 MUU KOHDE TASO (PISTE) 

Kentän nimi Koodi Koodin selite 
Haittaavuus 1 Häiritsevä 

 3 Vaarallinen (kaatumis-, putoamis-, törmäämis- tai takertumisvaara) 
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9 REUNAKIVEN KORKEUS TASO 

Taso sisältää suojatien reunakiven tiedot. Suojatien reunakivien korkeudet ilmoitetaan neljällä pisteel-
lä: suojatien molempien päiden reunakivien oikea ja vasen reuna. Suojatien saarekkeen reunakiven 
tiedot ilmoitetaan yhdellä pisteellä. Arvo 99 tarkoittaa, että reunakivi puuttuu. Tällä tasolla on vain ne 
pisteet, jotka saavat kallistusarvon 1. Muut pisteet ovat tasolla Reunakiven korkeus_kallistettu. 

Kentän nimi Koodi Koodin selite 
Korkeus X Absoluuttinen arvo cm 

Kallistus 1 Reunakivi  kallistettu < 12 % 

 2 Reunakivi  kallistettu >= 12 % 

Reunakivityyppi 1 Suojatien reunakivi 

 2 Suojatiesaarekkeen reunakivi 

 
Laatinut: Keijo Koskinen keijo.koskinen@sito.fi 

 Sito puh. (09) 4761 1731 

 Tietäjäntie 14  

 02130 Espoo 





 



  ISBN 978-952-443-234-4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 125
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50400
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 125
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50400
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2450 2450]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice




