
Hankekortti 

 

1(3) 

 

 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ▪ PL 320, 00059 TRAFICOM ▪ p. 029 534 5000 ▪ Y-tunnus 2924753-3 

Transport- och kommunikationsverket Traficom ▪ PB 320, 00059 TRAFICOM ▪ tfn 029 534 5000 ▪ FO-nummer 2924753-3 
 www.traficom.fi 

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus, 

hankeavustus 2021 - Hankekortti 

Hankekortin tiedot julkaistaan valtionavustusten verkkosivuilla. 

Ikäihmisten liikenneturvallisuuden edistäminen Liperissä   

Vastuutaho, 

yhteyshenkilö 

Liperin kunta: 

Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen, p. 040 8347185, riitta.lappalai-

nen@liperi.fi 

Liperin hyvinvointi- ja hankekoordinaattori Eeva Elomäki, p. 050 

5928635, eeva.elomaki@liperi.fi 

Osallistujat Liperin kunnan hyvinvointipalvelut ja elinympäristöpalvelut, Ikäihmisten 

neuvosto 

Aikataulu 1.3.2022 31.12.2022 

Hankkeen tavoite 

ja sisältö, kohde-

ryhmä  

Hankeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten turvallisuutta liikenteessä tar-

joamalla ratkaisuja ja toimenpiteitä liukastumisten ehkäisyyn. Hankkeen 

toimenpiteet tukevat sekä valtakunnallisia että Liperin liikenneturvalli-

suussuunnitelmissa asetettuja tavoitteita jalankulkuonnettomuuksien 

vähentämisestä ja siitä, että kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaan-

tua vakavasti liikenteessä.  

Toimenpiteissä keskitytään erityisesti jalankulkijoiden liikenneturvalli-

suuden lisäämiseen. Tavoitteena on, että ikäihmiset voivat huolehtia 

paitsi pakollisista asioinneistaan myös omasta hyvinvoinnistaan liikku-

malla ulkona ympäri vuoden ilman pelkoa liukastumisista ja sen aiheut-

tamista vaaratilanteista. Toimenpiteillä edistetään Liperin hyvinvointi-

suunnitelmassa asetettua tavoitetta, että kaatumisiin ja putoamisiin liit-

tyvät hoitojaksot 65-vuotta täyttäneillä vähenevät. 

Ikäihmisiä osallistetaan  ja heiltä kerätään tietoa Liperin liikenneturvalli-

suussuunnitelman päivittämistä varten. Lisäksi kehitetään yhteistyötä ja 

viestintää kunnan ja ikäihmisten välillä mm. katujen kunnossapitoon liit-

tyvissä asioissa.  

 

Hankkeen tärkein kohderyhmä on Liperin ikäihmiset. 

Ennakoitu tulos Hankkeen tuloksena: 

- Yli 70-vuotiaille jaetaan liukuesteet kenkiin 

- Liukkaudesta johtuneet kaatumiset ja niistä aiheutuneet kustan-

nukset ja liikenteen vaaratilanteet vähentyvät Liperissä 

- Tieto liukkauteen liittyvistä vaaratilanteista lisääntyy 

o Kunta tietää ja osaa paremmin huomioida ikäihmisille 

hankalat kohteet ja ikäihmiset tunnistavat omaan toimin-

taan liittyviä asioita ja varotoimenpiteitä, joita voivat itse 

tehdä (jalankulkijat) 

- Ikäihmisten kuulemiseen liittyviä menetelmiä kehitetään 

o Ikäihmisten liikenneturvallisuusasiat voidaan huomioida 

paremmin liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä 
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Lisätietoja hank-

keesta 

Liperin hyvinvointi- ja hankekoordinaattori Eeva Elomäki, p. 050 

5928635, eeva.elomaki@liperi.fi 

  

 

Hankkeen päättyessä täydennetään: 

 

Tulokset Liperin kunnan kolmessa eri taajamassa järjestettiin avoimet liukkaus-

teemaiset Ikäihmisten liikenneturvallisuustapahtumat, joihin osallistui n. 

70 ikäihmistä. Tilaisuuksissa ikäihmiset saivat tietoa ja keinoja turvalli-

seen liikkumiseen, omasta kunnosta huolehtimiseen ja liikenneturvalli-

suuden parantamiseen. Liikenneturva ohjeisti oman toiminnan ja varus-

tautumisen vaikutuksista pystyssä pysymiseen ja liukastumisten eh-

käisyyn. Elinympäristöpalveluiden toimesta osallistujat kuulivat katujen 

kunnossapidon suunnitelmista ja toimenpiteistä. He pääsivät keskustele-

maan ja esittämään toiveita katujen kunnossapidosta vastaavalle ta-

holle, joka jatkossakin toivoo ikäihmisiltä aktiivista palautetta ja huomi-

oita liikenneturvallisuuden parantamiseksi.  

Ikäihmisten kuulemisessa kerättiin tietoa ikäihmisten kokemista vaaran-

paikoista liikenteessä, esteettömän liikkumisen haasteista, katujen ja 

muiden alueiden valaistuksesta ja mikä toimii hyvin Liperissä. Tiedot 

koottiin elinympäristöpalveluille Liikenneturvallisuuden päivittämisessä 

hyödynnettäviksi.  

Ikäihmiset (70+) saivat mukaansa maksuttomat kenkien liukuesteet ja 

heijastimet sekä valaisimia. Tapahtumien jälkeen kenkien liukuesteiden 

jakaminen kunnassa jatkui eri taajamissa kirjastossa, asiakaspalvelupis-

teellä ja SPR:n ystävänkammarilla, joissa kysyntä oli vilkasta. Yhteensä 

liukuesteitä jaettiin yli 300 ikäihmiselle.  

Tapahtumista ja liukuesteiden jakopaikoista viestittiin kunnan nettisi-

vuilla ja some-kanavissa, paikallislehdissä (Kotiseutu-uutiset, Leipä-

lehti) sekä tapahtumissa (mm. Leipä-päivä). Yhteistyötä liikenneturvalli-

suuden ja tapahtumien viestinnässä tehtiin myös Ikäihmisten neuvos-

ton, Vammaisneuvoston, eläkeläisjärjestöjen, SPR:n, seurakuntien, kir-

jastojen, kauppojen kanssa. 

Miten tavoitteet 

toteutuivat? 

Tavoitteet toteutuivat kaikkien tavoitteiden osalta hyvin. Liikenneturval-

lisuussuunnitelman päivityksessä on hyödynnettävissä ikäihmisten kuu-

leminen ja vuoropuhelu elinympäristöpalveluiden ja ikäihmisten välillä 

sekä koonti tapahtumissa järjestetyistä ryhmätöistä. Tieto liikenteen ja 

liikkumisen vaaratilanteista lisääntyi sekä kunnan toimijoilla että ikäih-

misten tietoisuus oman toiminnan ja varustautumisen vaikutuksista ja 

mahdollisuuksista lisääntyi. Ikäihmiset saivat liikkumisen turvallisuutta 

lisääviä välineitä ja keinoja kuten kenkien liukuesteet ja heijastimet mu-

kaan sekä kotivoimisteluohjeet alaraajojen lihasvoimien ja tasapainon 

vahvistamiseen. Näillä toimilla pyritään siihen, että liukkaudesta johtu-

neet kaatumiset ja niistä aiheutuneet kustannukset ja liikenteen vaarati-

lanteet vähentyvät Liperissä. 

Arvio hankkeen 

vaikutuksista lii-

kenneturvallisuu-

delle 

Ikäihmisten tietoisuuden parantuminen oman toiminnan vaikutuksista ja 

mahdollisuuksista liikkumisen ja liikenneturvallisuuden parantamisessa 

lisää todennäköisesti turvallista liikkumista ja uskallusta lähteä liikkeelle. 

Ikäihmiset ovat tietoisia mihin voivat antaa palautetta ja ottaa yhteyttä 
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esimerkiksi katujen kunnossapitoon liittyen sekä vaaranpaikoista liiken-

teessä. Elinympäristöpalveluilla on tieto ikäihmisten kokemista haas-

teista, jotka voidaan huomioida entistä kattavammin muun muassa Lii-

kenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä. Alueellisen viestinnän ja 

yhteistyön myötä liukastumisten ehkäisyyn kiinnitetään laajemmin huo-

miota, esimerkiksi sanomalehti Karjalaisen jutussa Liperi-case esillä 

4.1.2023. 

Mitä opittiin? Mitä 

kannattaisi tehdä 

toisin? 

Ikäihmisten kuuleminen ja vuoropuhelu mahdollistavat vaikuttamisen lii-

kenneturvallisuusasioihin sekä oman liikkumisen turvallisuuden tietoi-

seen parantamiseen. Ikäihmiset kokivat live-tapahtumat mielekkäiksi 

muun muassa kuntatoimijoiden avoimen kohtaamisen ja kuulluksi tule-

misen kannalta. Tilaisuuksissa he pääsivät keskustelemaan ja saivat tie-

toa oman toiminnan ja varustautumisen vaikutuksista pystyssä pysymi-

seen, joka todennäköisesti motivoi heitä jatkossakin kiinnittämään asi-

aan huomiota.  

Kaikki ikäihmiset eivät pääse osallistumaan tilaisuuksiin ja eri taajamien 

liukuesteiden jakopaikoilta haettiinkin vilkkaasti liukuesteitä. Myös mui-

den tapahtumien yhteydessä toimiva jakelupiste sai ikäihmisiä liikkeelle 

kuten Joulun taikaa-tapahtuma, josta liukuesteitä ja heijastimia tultiin 

varta vasten hakemaan.  

Yhteistyö tapahtumien järjestämisessä koettiin mielekkääksi tavaksi li-

sätä tietoisuutta ja yhteistä toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja tur-

vallisuuden parantamiseksi. Jatkossakin kuuleminen ja vuoropuhelu 

esim. Ikäihmisten neuvoston ja muiden toimielinten kanssa tuottaa to-

dennäköisesti lisää ideoita ikäihmisten liikenneturvallisuuden parantami-

seen. Kunnassa on hyvä pohtia kuntalaisten kuulemistapoja edelleen ja 

heidän osallistamismahdollisuuksiaan ikäryhmittäinkin. 

 

 


