
Hailuodon 
liikenneturvallisuuskysely 

Yhteenveto 



Linkki karttavastauksiin: 
http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/vaaranpaikat/hailuoto 

 

 



Eniten palautetta saaneet kohteet 

• Pyörätien jatkaminen Ailastoon ja edelleen lautalle asti 

• Pyörätien jatkaminen Marjaniemeen asti 

 

• Luovontie välillä Trupukantie-Vänteläntie 

• Luovontie-Pölläntie; näkemäongelmat 

• Luovontie-Sintantie 

• Luovontie-Vanhanpappilantie 

 

Seuraavilla kalvoilla on tuotu tiiviisti esille karttavastausten 
pääkommentteja. Aineisto on tehty palvelemaan esim. 
maastokäyntejä.  



Liikennemerkit ja 
maalaukset eivät vastaa 

asfalttialueen käyttöä 



Vaarallinen kohta 
tienvyörymän ja ison 

montun takia 

Puut kasvavat tiellä, 
linkoaminen kohta 

mahdotonta 

Hirvivaara 

Liian korkea 
nopeusrajoitus 



Hirvien ylityspaikka 
Pusikkoa sisäkaarteessa, 

nopeusrajoituksen 
alentamistarve 

Liittymäalueella heikot 
näkemät 

Korkeita  
ajonopeuksia 

Pyörätien jatkamistarve Marjaniemeen 
Pyörätien päättyessä näkemät 

Marjaniemeen päin huonot 

Vaikea liittymä, 
heikot näkemät 

Näkemä 
pyörätielle ja 

Marjaniementielle 
Marjaniemen 

suuntaan huono 



Mutkassa heikot 
näkemät 

Matikanojan kohdalla 
kaiteet, kapea penger 

Kapea tie 

Kapea ja mutkainen tie, 
heikot näkemät 

Tien kunto 



Heikot näkemät 
liittymässä, tiheä puusto 

Heikko  
valaistus 

Vaarallinen 
tienylitys, ei 
suojatietä 

Tien kunto 

Valaistuksen 
puute, heikko 

näkemä 



Puusto kasvaa tielle 

Heikot näkemät 
Marjaniemen suuntaan, 

viitoitus ja puusto Vaarallinen piha-alue, 
varsinaista 

pysäköintialuetta ei käytetä 

Ajorata skeittirampin 
vieressä, kulku 

liikuntahallille toista reittiä 

Vaarallinen tienylitys 
koululle, suojatien tarve 

Epäkäytännöllinen 
hidaste 



Kevyen liikenteen 
turvallisuuden 

parantaminen kaupan 
kohdalla 

Heikot 
näkemät 

risteyksessä, 
risukkoa 

Tarve tien 
asfaltoinnille, 

liittymässä vaikea 
havaita autoja 

Syvä oja lähellä tietä, tarve 
kaiteelle 

Kuollut/lahonnut puu 
pyörätien vieressä 

Epäkäytännöllinen hidaste 



Risteyksessä 
heikot näkemät, 
puusto ja lumi 

Tarve kasvillisuuden 
raivaamiselle 

Pyörätie päättyy 
liittymään, tien 

ylittäminen 
vaarallista 

Kääntyminen vaikeaa 
Kirkon suuntaan 

Kasvustoa tien reunassa 



Heikot näkemät mutkassa, 
pysäköintikielto mutkan 

kohdalle 

Heikot näkemät mutkassa 



Heikot näkemät mutkan ja 
kasvillisuuden vuoksi, kapea tie 

Jyrkkä mutka, kapea tie, heikot näkemät, 
suuret ajonopeudet 



Kaarteessa heikko näkemä 

Turistit pysähtyvät kuvaamaan 
tuulimyllyä, vaaratilanteita 



Sortunut 
tienpenkka Heikko näkemä 

mutkassa 

Pysäkkikatos haittaa 
näkyvyyttä  

Pimeä mutka 

Postilaatikot, hirvivaroitukset ja puiden oksat liian lähellä tietä 

Vaaralliset mutkat puutarhan kohdalla, heikko näkemä 

Kasvillisuus lähellä tietä 



Kapea tie, ajonopeudet 

Siltarummun päätä ei ole merkitty, traktorilla joutuu väistämään 
pientareelle, vaarana suistuminen ojaan 

Heikko 
näkemä  

(mutka, mäki) 

Töyrän bussipysäkki 
länteen, autoilijalle 

heikot näkemät 

Hirvivaara 

Pimeä kohta mutkien välissä 



Pimeä mutka 

Vaarallisia ohituksia suoralla, 
tarve sulkuviivalle 

Vaarallinen mutka, oikaistaan keskeltä tietä 

Hirvivaara 

Hirvivaara, 
tie viettää 

sivuille 

Ylinopeudet, vaarallisia ohituksia 

Kapea piennar, ei riittävästi tilaa kohtaamistilanteissa, 
autoilijat ajavat lujaa 


