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Esipuhe 
 
Lintu-ohjelmaan kuuluneessa tutkimushankkeessa Liikenteen 
kasvu ja liikenneturvallisuus – kasvun hillinnän mahdollisuudet 
Oulun seudulla kartoitettiin seudun voimakkaan hajarakenta-
miskehityksen vaikutusta liikennesuoritteeseen ja liikenneturval-
lisuuteen. Tutkimuksessa sovellettiin Oulun seudun liikennemal-
lijärjestelmää. Hanke nosti esiin useita jatkotutkimustarpeita, 
joista monen tärkeänä motiivina oli tarjota selkeitä nyrkkisään-
töjä maankäytön suunnitteluun, jotta epäsuotuisa kehitys voitai-
siin ehkäistä. 

Tutkimuksen Valtatie kylänraittina tavoitteeksi asetettiin tar-
kentaa ja syventää tietoa haja-asutusalueiden asukkaiden liik-
kumistavoista ja tottumuksista sekä heidän käsityksiään liiken-
neturvallisuudesta ja sen merkityksestä. Tutkimuksen yhtenä 
tavoitteena oli pohtia, miten liikennemalleja voidaan kehittää 
antamaan täsmällisempi kuva hajarakentamisen vaikutuksesta 
liikenteeseen erityisesti liikenneturvallisuuden kannalta keskeis-
ten kysymysten kannalta. Tavoitteena oli myös kyetä tunnista-
maan liikenneturvallisuuskehityksen kannalta kriittisiä kehitys-
kulkuja. Tutkimuksessa kohdattiin kuitenkin vastoinkäymisiä 
muun muassa postikyselyn matalan vastaamisaktiivisuuden 
vuoksi. Tämän vuoksi tutkimusta suunnattiin uudelleen eikä 
kaikkia alun pitäen esitettyjä kysymyksiä päästy tarkastelemaan 
suunnitellulla tavalla. Asia sinällään on tärkeä – toivottavasti 
tämä selvitys osaltaan auttaa jatkamaan keskustelua hajaantuvan 
asutuksen vaikutuksista. 

Tutkimuksen rahoittajina olivat Tiehallinto ja LVM. Ohjaus-
ryhmän puheenjohtajana toimi Saara Toivonen (Tiehallinto) ja 
jäseninä Juha Valtonen (LVM), Varpu Tavaststjerna (Liikenne-
turva), Minna Weurlander (Tiehallinto), Heino Heikkinen (Ou-
lun Tiepiiri) sekä Timo Jokelainen (Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskus). 
 
 
 
Helsingissä 25.10.2007 
 
 
Saara Toivonen 
ohjausryhmän puheenjohtaja 
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1 Tutkimuksen 
näkökulmat 

1.1 Taustaa 
Lintu-ohjelmassa edistetään nollavision toteutumista, jolloin 
liikennejärjestelmä sietää inhimillisten virheiden tekemisen näi-
den johtamatta yksilön kuolemaan tai vakavaan vammautumi-
seen. Painopiste on kuolemaan johtavien onnettomuuksien eh-
käisemisessä.  

Lintu-ohjelmaan kuuluneessa tutkimushankkeessa Liikenteen 
kasvu ja liikenneturvallisuus – kasvun hillinnän mahdollisuudet 
Oulun seudulla (Kiiskilä ym. 2006) kartoitettiin seudun voi-
makkaan hajarakentamiskehityksen vaikutusta liikennesuorittee-
seen ja liikenneturvallisuuteen. Hanke nosti esiin useita jatko-
tutkimustarpeita, joista monen tärkeänä motiivina on tarjota sel-
keitä nyrkkisääntöjä maankäytön suunnitteluun, jotta epäsuotui-
sa kehitys voitaisiin ehkäistä. 

Oulun seudun hajarakentamisselvityksessä (2006) vertailtiin 
pientalojen uudisrakentamisen vaikutuksia kahdella mallilla. 
Ensimmäisessä vuoden 2005 hajarakentamisen määrä säilyy, 
toisessa sen taso pidetään alhaisempana. Vaikutukset kuntata-
louden ja liikennesuoritteiden tasolla ovat selkeästi arvioitavissa, 
mutta liikenneturvallisuusvaikutusten arvioimiseksi tarvitaan 
lisää tietoa siitä, miten haja-asutusalueiden liikkumistavat muo-
dostuvat. Liikennemallit esittävät tästä oman oletuksensa, mutta 
sen vastaavuus todellisuuteen on todentamatta. Kysymys on 
kuitenkin merkittävä, sillä esimerkiksi Oulun seudulla nykyisen 
kehityksen jatkuminen merkitsisi sitä, että seudun väestönlisä-
yksestä noin kolmasosa sijoittuisi asemakaava-alueiden ulko-
puolelle. Kysymys koskee kaikkia kasvavia kaupunkiseutuja, ei 
yksin Oulun ympäristöä.  Tämän uudisasutuksen synnyttämä 
kasvava liikenne kuormittaa yksiajorataisia maanteitä, joilla 
kulkijat altistuvat myös tietyypille ominaisille kohtaamisonnet-
tomuuksille.  

Myös Tieliikenteen turvallisuus 2006–2010 -suunnitelmassa 
painopistealueiksi on todettu yksiajorataiset päätiet, erityisesti 
kohtaamisonnettomuudet, sekä kevyt liikenne kaduilla ja taaja-
missa.  

Kevyen liikenteen määrä haja-asutusalueella on vähäinen, 
mutta sen sijoittuminen maanteiden varsille, toisinaan epäsuo-
tuisiin keli- ja sääolosuhteisiin johtaa kasvaneeseen vakavien 
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onnettomuuksien riskiin. Yksi niukasti tarkasteltu kysymys on 
mopoilu, millä saattaa haja-asutusalueella olla nuorison liikku-
misessa suuri merkitys. Haja-asutusalueiden uudisasukkaiden 
ikärakenteessa mopoikäisten sukupolvi on vasta varttumassa, 
joten tämän kulkumuodon turvallisuusvaikutukset eivät vielä ole 
kaikessa laajuudessaan nähtävissä. 

1.2 Tavoitteet ja 
tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin tarkentaa ja syventää tietoa 
haja-asutusalueiden asukkaiden liikkumistavoista ja tottumuk-
sista sekä heidän käsityksistään liikenneturvallisuudesta ja sen 
merkityksestä. Tavoitteena oli myös verrata liikennemallien 
antamaa arviota asukkaiden liikkumisesta todellisuudessa toteu-
tuneeseen liikkumiseen ja esittää, miten mallinnustyökaluja voi-
daan kehittää antamaan täsmällisempi kuva hajarakentamisen 
vaikutuksesta liikenteeseen erityisesti liikenneturvallisuuden 
kannalta. Syventävien asukashaastattelujen avulla oli tavoitteena 
analysoida asukkaiden valintoja ja pyrkiä tunnistamaan liikenne-
turvallisuuskehityksen kannalta kriittisiä kehityskulkuja. 

Tutkimuksen kohdealueeksi etsittiin Oulun seudulta valta-
tietä, joka ominaisuuksiltaan ja olosuhteiltaan antaisi mahdolli-
suuden selvittää pitkämatkaisen liikenteen ja tihentyvälle haja-
asutukselle ominaisen paikallisen liikenteen ristiriitoja. 
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Kuva 1 Haja-asutusalueiden asutustihentymät ja maantiet Oulun seudulla. 
 

2 Kohdealueen valinta 
2.1 Valinnan perusteita 
Tutkimuksen kohdealueeksi lähdettiin etsimään Oulun seudulta 
valtatietä, jonka varrella on tihentynyttä haja-asutusta, jota pal-
velee samanaikaisesti pitkämatkaista liikennettä välittävä maan-
tie. Aiemmissa tutkimuksissa1 on tunnistettu paikallisen ja pit-
kämatkaisen liikenteen yhtymisen aiheuttamat liikenneturvalli-
suusongelmat. Kohdealueelle tavoitteellisiksi hakukriteereiksi 
asetettiin: 
Maantiellä on suhteellisen vilkas pitkämatkainen liikenne, mikä 
Oulun seudun olosuhteissa rajaa tarkasteltaviksi lähinnä Oulusta 
säteittäisesti maakuntaan lähtevät valta- ja kantatiet. 

                                                
1  Kiiskilä ym (2006). 
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Maantien varrella on asutusta noin 10–60 as/km2. Vertailtaessa 
eri tienryhmien liikenneturvallisuutta suhteessa tienvarsiasutuk-
sen tiheyteen on havaittu, että suurin kuolemanriski (1,66 kuo-
lemaa/100 miljoonaa autokilometriä/vuosi) esiintyy pääteillä ns. 
asutustihentymä B:n kohdalla (30−60 as/km2). Tätä tiheämmin 
asutuilla alueilla, mutta tilastotaajamien ulkopuolella (asukasti-
hentymä A) kuolemanriski pääteillä oli myös korkea (1,47), 
samoin tiheän haja-asutuksen (6−30 as/km2) alueilla (1,40). 
Alimmillaan kuolemanriski oli asumattomalla maaseudulla 
(1,03) sekä taajamamerkkitaajamissa (0,67). Muilla maanteillä 
arvot olivat kautta linjan alhaisempia, mutta riippuvuus ympä-
röivään asutustiheyteen samansuuntainen. (Peltola ja Rajamäki, 
2005)  
Tavoitteena oli 50 kotitalouden otos, johon arvioitiin tarvittavan 
noin 150 kotitaloutta, olettaen että vastausprosentti olisi 33. Tä-
mä edellyttäisi neljän hengen kotitalouksilla noin 600 asukkaan 
määrää tutkittavan tien vaikutuspiirissä. Keskimäärin 30 as/km2 

tiheydellä, olettaen asutuksen sijoittuvan noin kilometrin levyi-
selle vyöhykkeelle, tämä vastaa noin 20 tiekilometriä.  
Kohdealueen kotitalouksien tulisi olla keskenään liikkumisolo-
suhteiltaan toisiaan vastaavia. Koska etäisimpien kotitalouksien 
välimatka lähenee 20 kilometriä, syntyy vastauksiin väistämättä 
hajontaa erilaisista liikkumisolosuhteista johtuen. Jotta suhteelli-
sen pienestä otoksesta voitaisiin tulkita sijaintitekijöiden vaiku-
tusta, on olosuhteet muutoin perusteltua pyrkiä vakioimaan. Sa-
malla perusteella ei esimerkiksi haluttu lähteä poimimaan otosta 
koosteena eri teiden varsilta, vaan tavoitteena oli löytää riittävä 
asukaspotentiaali yhden, olosuhteiltaan melko yhtenäisen maan-
tien varrelta. 
Tiejakson tulisi olla valtakunnallisesti tyypillinen, mikä merkit-
see esimerkiksi sitä, että valittavalla tiejaksolla ei tulisi olla ko-
vin merkittävää joukkoliikennettä. Oulun läheisyydessä joukko-
liikennepalvelut ovat joillakin tiejaksoilla varsin hyvät, millä voi 
olla vaikutusta asukkaiden liikkumisvalintoihin. Tämä ei kuiten-
kaan ole tihentyneelle haja-asutusalueelle tyypillistä. Oulun ym-
päristössä on myös melko tasokas kevyen liikenteen reitistö, 
johon on monin paikoin yhdistetty kiinteistöille johtavia teitä. 
Valinnassa pidettiin hyvänä, että tutkittavasta tiejaksosta ainakin 
osa on sellaista, jossa ei erillistä kevyen liikenteen väylää tai 
rinnakkaistietä ole, vaan kulku tapahtuu tien varressa ja paikal-
lisliittymiä on melko runsaasti. 
Kyläkoulun tai pienehkön palvelukeskittymän sijainti tiejaksolla 
nähtiin myös edulliseksi. Tämä synnyttää kevyttä liikennettä, 
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jonka turvallisuusvaikutuksia on paikallaan selvittää. Linja-
autoliikenteen olemassaololla nähtiin edellä mainitusta huoli-
matta myös perusteita, koska pysäkkien käyttö ja siihen liittyvät 
tien ylitykset ovat yksi liikenneturvallisuuteen liittyvä tarkaste-
lukohde.  
Paikallista liikennettä palveleva rinnakkaistie on monin paikoin 
jäänyt palvelemaan paikallista liikennettä, kun uusi maantie on 
rakennettu vanhan rinnalle. Riittämätön valaistus ja puuttuvat 
kevyen liikenteen väylät saatetaan myös näillä teillä kokea lii-
kenneturvallisuuden kannalta ongelmallisina. Tässä tutkimuk-
sessa tavoitteeksi asetettiin kiinnittää erityisesti huomiota pit-
kämatkaisen ja paikallisen liikenteen konflikteihin. Tämän 
vuoksi rinnakkaistien olemassaolo nähtiin tutkimuksen näkö-
kulmasta kielteisenä, vaikkakin liikenteen ja maankäytön tarkoi-
tuksenmukaisuuden kannalta toki positiivisena ilmiönä. 
Lisäksi todettiin, että Limingan kunnassa on vastikään tehty 
liikenneturvallisuuskysely. Sen tuloksia voitaisiin hyödyntää 
tässä tutkimuksessa, mikäli tutkimuksen kohde sijoittuisi Limin-
gan kunnan alueelle. 

Oulun seutua tutkittiin kartalla poimimalla ne 500 x 500 m 
ruudut, joilla asukastiheys vastaa tutkimuksessa tavoiteltua. 
Tarkasteltaviksi otettiin ne päätiejaksot, joilla kyseisenlaista 
asutusta esiintyi riittävästi kyselytutkimukseen otosta varten.  

Tuloksena löydettiin kaksi tiejaksoa, jotka ominaisuuksiltaan 
soveltuvat tutkimuskohteiksi. Valittu kohde on esitelty seuraa-
vassa luvussa. Toinen lähemmin tutkitusta tiejaksoista oli Vaa-
lantie (mt 8300) Oulusta Muhokselle, joka seurailee Oulujokea 
sen pohjoispuolella. Valtaosa pitkämatkaisesta liikenteestä Ou-
lun ja Kajaanin välillä kulkee joen eteläpuolista valtatietä 22, 
Vaalantiellä liikenne on vähäisempää (keskimäärin 1300 ajo-
neuvoa/vrk).  

Tarkasteltu tiejakso alkaa Oulun kaupungin taajama-
asutuksen laidoilta Sanginsuusta jatkuen Laukan sillalle, jonka 
jälkeen alkaa pian Muhoksen taajama. Asuntoja tiejakson vaiku-
tusalueella on 343, joissa asukkaita on 1292. Asukkaista valta-
osa (900) asuu kuitenkin Päivärinteen kylässä, jossa on sairaala-
toimintaa sekä koulu. Erillisiä kevyenliikenteen väyliä ei ole. 
Tien nopeusrajoitus on 80 km/h, kylän kohdalla 60 km/h. Tien-
varren taloista on runsaasti tonttiliittymiä Vaalantielle.  

Onnettomuuksia tapahtui tiejaksolla vuosina 2001–2005 25 
kpl, josta henkilövahinkoja oli viisi. Liikennekuolemia ei tapah-
tunut. 
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Muita, tässä valinnassa sivuutettuja päätiejaksoja seudulla ovat: 
Valtatie 8 Limingasta etelään kulkee melko harvan asutuksen 
halki. Asutus on pääosin rinnakkaisteiden varsilla, ja valtatiellä 
ei ole tonttiliittymiä. Suuresta osasta kiinteistöjä pääsee lisäksi 
Limingan keskustaan sivuteitä pitkin. 
Valtatie 22 Oulusta Kajaaniin kulkee Oulujoen eteläpuolella 
pääosin asumattomien seutujen halki. 
Valtatie 20 kulkee taajamamaisissa olosuhteissa Kiiminkiin 
saakka, minkä jälkeen asutus harvenee voimakkaasti. Myös 
Kiimingin itäpuolella tien rinnalla kulkee paikallisia rinnakkais-
teitä. 
Valtatie 4 Oulusta pohjoiseen kulkee Oulun ohitustien jatkeena 
Haukiputaan ohi. Tien varrella ei ole asutusta eikä paikallisia 
liittymiä. Entinen valtatie on jäänyt rinnakkaistieksi, joka palve-
lee paikallista maankäyttöä. Rinnakkaisteitä on runsaasti, asutus 
keskittyy kaavoitettuihin kyliin ja tietä seurailee yhtenäinen ke-
vyen liikenteen raitti. 
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Kuva 2. Tutkimusalueen sijainti Oulun seudulla. 

3 Tutkimusalue 
3.1 Alueen rajaus 
Tutkimuksen kohdealueeksi valittiin valtatie 4 välillä Temmes–
Haaransilta. Valtatie 4 on merkittävä pitkämatkaisen liikenteen 
väylä Oulusta Jyväskylään, sen keskimääräinen vuorokausilii-
kenne (KVL) on 5200 ajon./vrk). Haaransillan liittymästä Li-
mingan rajalle on reilut kymmenen kilometriä. Riittävän asu-
kasmäärän tavoittamiseksi tutkimusaluetta on jatkettu Tyrnävän 
kunnan alueelle. Asuntoja alueella on 115 ja näissä asukkaita 
349. 
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3.2 Tiejakson ominaisuudet 
3.2.1 Yleistä 

Tie on rakennettu vuonna 1968. Sen jälkeen tietä on parannettu 
tiejakson molemmissa päissä. Vuonna 2000 tehtiin Temmeksellä 
tiejärjestelyjä ja myös levennettiin tietä. Haaransillan kiertoliit-
tymä ja siitä pohjoiseen suuntautuva uusi moottoriliikennetie 
avattiin liikenteelle vuonna 2003. Kevyen liikenteen väylä valta-
tien länsipuolella rakennettiin pääosin vuonna 1993, pohjois-
osassa vuonna 2003. (Tiehallinto 2005) 

Tiepoikkileikkaus on tutkimusjakson pohjoispäässä noin 11 
kilometrin matkalla 8/7,5, eli kahdeksan metrin levyisellä pääl-
lysteellä on 7,5 metrin levyinen ajorata. Tiellä ei siten ole pääl-
lystettyä piennarta käytännössä lainkaan. Juuri Haaransillan ete-
läpuolella tie on leveämpi (poikkileikkaus 10/7,5) ja pientareen 
leveys on 1,25 m. Tutkimusjakson eteläpäässä Haurukylän suo-
ralla poikkileikkaus on tavoitetason mukainen 10,5/7,5. Tällöin 
päällystetyn pientareen leveys on 1,5 metriä. (Tiehallinto 2005) 

Asutus on melko tiivistä tutkimusjakson pohjoispäässä. Asu-
tus seuraa Temmesjokea. Myös Haurukylän kohdalla asutus 
sijoittuu jokivarteen valtatien oikaistessa asumattoman metsän 
poikki noin kahden kilometrin suoraa. Haurukylän eteläpuolella 
asutus on harvaa ja se sijoittuu jokivarteen noin kilometrin etäi-
syydelle valtatiestä. Tienvarren asutus tihenee vasta Temmeksen 
kirkonkylän kohdalla. 

Tiellä on 80 km/h nopeusrajoitus Haaransillalta Haurukylän-
tien pohjoiseen liittymään. Tästä etelään nopeusrajoitus on 100 
km/h. Talvella koko tiejaksolla on 80 km/h nopeusrajoitus. 

Tiejaksolla sijaitsee liikenteen automaattinen mittausasema 
LAM 1236 osoitteessa 4/362/1460. Laskentapiste sijaitsee van-
hainkodin lähettyvillä. Haurukyläntien pohjoisessa liittymässä 
on kelikamera. Tiejakson pohjoisosassa on etelään suunnattu 
nopeusnäyttötaulu. Haaransillalla sijaitsee tiesääasema. (Tiehal-
linto 2005). 

3.2.2 Tien ongelmia 

Vuonna 2005 tiejaksolle laaditussa toimenpideselvityksessä tien 
pahimmiksi ongelmiksi nähtiin kapea poikkileikkaus ja tiukat 
kaarteet. Liikenneturvallisuus ja sujuvuus ovat heikentyneet. 
Paikallisen maatalousliikenteen ja valtatien pitkämatkaisen lii-
kenteen yhteensovittaminen on ajoittain hankalaa. Liikenne ai-
heuttaa myös melu- ja tärinäongelmia tienvarren asukkaille. 
Haurukyläntien eteläisen liittymän ja Haaransillan välisellä tie-
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jaksolla on 55 dB teoreettisella melualueella 40 asuttua raken-
nusta, joissa asuu 125 henkeä. (Tiehallinto 2005) 

Valtatien kaarresäteet täyttävät minimiehdot 100 km/h rajoi-
tuksella, mutta eivät yllä suositeltuihin tavoitearvoihin. Kaartei-
den merkittävä loiventaminen edellyttäisi vastakaarien rakenta-
mista tai piha-alueiden huomattavaa supistamista, jopa raken-
nusten purkamista. (Tiehallinto 2005) 

Tien kaltevuuksissa on todettu puutteita. Uudelle tielle sovel-
lettavia kaltevuuskriteerejä käyttäen tiestä noin viidenneksessä 
on kaltevuuspuutteita, vanhoille teille sovellettavilla väljillä kri-
teereillä arvioiden noin 13 prosenttia on puutteellista. Lisäksi 
kaltevuudet muuttuvat epäjohdonmukaisesti, esimerkiksi Hau-
rukyläntien pohjoisen liittymän viereisessä Pehkolan mutkassa. 
(Tiehallinto 2005) 

Vuosina 2001–2005 tapahtui 57 liikenneonnettomuutta, joista 
henkilövahinkoja oli 14. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 
ei tapahtunut. 

3.2.3 Kevyen liikenteen järjestelyt 

Tutkittavan tiejakson pohjoispäässä tien länsipuolella kulkee 
erillinen kevyen liikenteen väylä noin 13 km matkan. Väylä on 
osittain sekaväylää, jolla ajo kiinteistöille on sallittu. Osa väy-
lästä kulkee valtatien suuntaisella yksityistiellä. Tienvarren talo-
jen tieyhteyksiä on järjestelty kevyen liikenteen väyliä hyödyn-
täen. Ala-Temmeksellä sijaitsee tien itäpuolella Lakeuden ala-
koulu, jonka lähistöllä on myös uusi asutusalue. Koulun kohdal-
la on kevyen liikenteen alikulku. 

Kevyen liikenteen väylän päättyessä valtatieltä erkanee sil-
mukkamainen rinnakkaistie Haurukylään, johon yleiskaavassa 
on osoitettu lisärakentamista. Tutkimusjakson eteläosalla ei ke-
vyen liikenteen väylää ole, ja asutus on harvahkoa.  

3.2.4 Maisemakuva 

Tutkimusalue kuuluu Limingan lakeuteen, joka on valtakunnal-
lisesti arvokas maisema-alue. Se on Suomen laajimpia yhtenäi-
siä viljelyalueita, jolla oli jo 1500-luvulla verraten tiheä asutus. 
Tasanko on maankohoamisrantaa, joka on aiemmin ollut laajo-
jen rantaniittyjen peitossa. Yhtenäinen savikkoinen tasanko on 
tarjonnut edulliset olosuhteet maanviljelylle. Lakeutta elävöittä-
vät lukuisat ladot sekä ojissa kasvavat pensastot ja puusto. Pai-
koin näkymät ovat lähes silmänkantamattomia. Liminganlahti 
on Suomen arvokkaimpia lintulahtia. Laajat viljelykset tarjoavat 
muutonaikaisen ruokailu- ja levähdyspaikan muun muassa tu-
hansille hanhille. Alatemmeksen erityisarvo on ennen kaikkea 



 
18 LINTU 6/2007 · Valtatie kylänraittina 

poikkeuksellisen komea rakennuskulttuuri, jonka laajojen niitty-
jen tarjoama suuri tilakoko on tehnyt mahdolliseksi. Muutoin 
valtatie 4 ja sen mukanaan tuoma omakotirakentaminen sekoit-
taa kyläkuvaa. Maatalouden rakennemuutos muuttaa maisema-
kuvaa voimakkaasti. Ladot ovat häviämässä pelloilta, ja uudis-
rakennukset lisääntyvät maisemassa. Peltojen vajaakäyttö ja 
vesakoituminen ovat uhkana avaran maisematilan säilymiselle. 
Suunniteltu moottoritie rikkoisi näkyvästi maisemaa. 
(Ympäristöministeriö 1997) 

 

3.3 Tien parantamissuunnitelmat 
Tutkimusjakson sisältävän Pulkkila–Haaransilta-osuuden tavoi-
tetilaksi on pääteiden kehittämissuunnitelmaluonnoksessa ase-
tettu 2-kaistatie toistuvin ohituspaikoin. Kehittämispolun en-
simmäiseksi vaiheeksi on suunniteltu Pulkkilan ja Rantsilan 
kohdan parantamista, Haurukylä–Haaransilta-osuuden leventä-
mistä ja ohituskaistaparia. Kolmannessa vaiheessa Haaransillan 
ja Pulkkilan välille on suunniteltu toistuvin välein ohituskaistoja 
sekä Haurukylä–Haaransilta-jakson siirtämistä uudelle tielinjal-
le. (Tiehallinto 2005c) 

Oulun tiepiiri on käynnistänyt syksyllä 2007 tiesuunnitelman 
laatimisen valtatien 4 parantamiseksi välillä Haurukylä–
Haaransilta. Valtatie levennetään 10.5 m leveäksi eli noin 1.5 
metriä kummallekin puolelle. Lähinnä Temmesjokea olevissa 
kohdissa levennys suunnitellaan yksipuoleisesti valtatien itäpuo-
lelle sortumien välttämiseksi. Lisäksi parannetaan tien rakennet-
ta ja liittymäjärjestelyjä. Tiesuunnitelma on valmiina tammikuun 
2008 loppuun mennessä. Suunnittelun ajoituksella pyritään sii-
hen, että rakentaminen olisi mahdollista aloittaa vuoden 2008 
aikana. (Tiehallinto 2007) 

Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2005 laadittuun toimenpi-
deselvitykseen, jossa esitetään paitsi nykyisen valtatien leven-
tämistä 10,5/7,5 -metriseksi ja ohituskaistaparin rakentamista 
Haurukylän suoralle myös pienehköjä parantamistoimenpiteitä. 
Parannustoimenpiteiden kokonaiskustannuksiksi arvioitiin yh-
teensä noin 3,8 miljoonaa euroa. Toimenpiteillä nähdään turvat-
tavan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus vähäisillä vaikutuksilla 
maisemaan, ympäristöön tai maankäyttöön. Meluhaittoja toi-
menpiteet eivät poista. (Tiehallinto 2005) 

Suunnitelmissa esitetään rakennettavaksi sivusuunnan tulp-
pasaarekkeet niihin maanteiden liittymiin, mistä sellaiset vielä 
puuttuvat. Haurukyläntien pohjoista liittymää siirretään eteläm-
mäksi, jolloin näkemät paranevat ja etäisyys Pehkolan mutkaan 
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kasvaa. Vehkamaantien (pt 18632) ja Partaantie (pt 18634) liit-
tymiin esitetään väistötilan rakentamista. (Tiehallinto 2005) 

Toimenpideselvityksessä järjestellään yksityisteitä Hauruky-
läntien pohjoisen liittymän muutostöiden yhteydessä. Yksityis-
tieliittymiä ei muutoin esitetä poistettaviksi. 

Kevyen liikenteen väylän muuttamista maatalousliikenteelle 
sallituksi sekaväyläksi tutkittiin, mutta siitä luovuttiin. Hyötyä 
pidettiin vähäisenä kustannuksiin nähden; liittymät eivät olisi 
vähentyneet ja nykyisestä 3,5 metristä vähintään metrillä leven-
täminen sekä rakenteen vahvistaminen olisivat käytännössä 
merkinneet väylän rakentamista uudelleen. Valtatien leventämi-
sen tavoitepoikkileikkaukseen katsottiin helpottavan riittävästi 
valtatiellä liikkuvien maatalousajoneuvojen ohittamista. (Tiehal-
linto 2005) 

Maantielle 827 (Vaaranmaantielle) rakennetaan kevyen lii-
kenteen väylä sekä siihen liittyvä alikulku. Väylä rakennetaan 
joko tien pohjois- tai eteläpuolelle riippuen siitä, kummalle puo-
lelle näyttäisi syntyvän enemmän asutusta. (Tiehallinto 2005) 

Toimenpideselvityksessä esitettiin, että esitettyjen paranta-
mistoimien jälkeen nopeusrajoituksen nostoa 100 km/h tasolle 
voidaan harkita. Vaaranmaantien liittymässä on silloinkin oltava 
80 km/h rajoitus. (Tiehallinto 2005) 
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Kuva 3. Valtatie 4 välillä Temmes–Haaransilta, Tyrnävä/Liminka. Vaalean-
vihreällä merkitty tieosuus on varustettu kevyen liikenteen väylällä. Punaiset 
täplät merkitsevät liikenneonnettomuutta vuosina 2001–2005.  
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Kuva 4. Ala-Temmeksen pohjoisosa Haaransillan liittymästä Lakeuden koulun asutustihentymän kohdalle. 
 

Valokuvat Tiehallinto, tiekuva 
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Kuva 5. Ala-Temmes. 

Valokuvat: Tiehallinto, tiekuva 
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Kuva 6. Haurukylä. 

Valokuvat: Tiehallinto, tiekuva 
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Kuva 7. Temmeksen kirkko ja Meijerinkylä. 

 

Valokuvat: Tiehallinto, tiekuva 
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4 Kysely ja päiväkirja 
4.1 Kyselylomake 
Kyselylomake ja päiväkirja laadittiin asukkaiden liikkumisen 
kartoittamiseksi yhden viikon aikana. Lomake laadittiin henki-
lökohtaisesti täytettäväksi (ei siis koko perheen liikkumista ku-
vaavaksi). Tutkimusviikoksi valittiin viikko maanantaista lauan-
taihin alkaen 20.11. Koska haluttiin välttää sitä, että asukkaat 
jättäisivät vastaamatta lomakkeen työläyden vuoksi, pyydettiin 
päiväkirjassa merkinnät, jotka keskittyvät kotoa lähtöön ja sinne 
paluuseen. Nämä tapahtumat ovat kriittisiä, kun ajatellaan pai-
kallisen liikenteen ja läpikulkuliikenteen ristiriitaa valtatiellä. 

Lomakkeeseen liitettiin pieni kyselyosio, jossa tiedusteltiin 
mielipidettä asuinalueen pahimmista liikenneturvallisuusongel-
mista. Lomakkeessa oli karttapiirrokset alueesta, yksi laajemmin 
koko seudusta ja toinen kodin ympäristöstä. Karttaan pyydettiin 
merkitsemään yleisimmät työ- ja asiointikohteet sekä mahdolli-
set vaaranpaikat liikenteessä. Lisäksi kysyttiin, miten vastaukset 
olisivat eronneet, jos kysely olisi tehty toukokuussa. Taustatie-
toina kirjattiin sukupuoli, syntymävuosi, ajokorttiluokka, omas-
sa käytössä vakituisesti olevat kulkuneuvot sekä yhteystiedot 
mahdollisia tulevia yhteydenottoja varten. 

4.2 Lomakkeiden jako 
Lomakkeet jaettiin suoraan asukkaiden postilaatikoihin. Kussa-
kin kirjekuoressa oli neljä tyhjää lomaketta, joiden arveltiin riit-
tävän suuremmankin kotitalouden tarpeisiin, saatekirje mallivas-
tauksineen sekä palautuskuori.  

Saatekirje oli kaksipuolinen A4-arkki, jossa varsinaisen kir-
jeen kääntöpuolella oli esimerkinomaisesti täytetty päiväkirja. 
Varsinainen kyselylomakkeen ja päiväkirjan yhdistelmä oli 
asemoitu yhdelle kaksipuoliselle A3-arkille. Kaavake pyrittiin 
muotoilemaan suppeaksi ja selkeäksi täyttämisen helpottamisek-
si. Saatekirje ja kyselylomake ovat tämän julkaisun liitteinä. 

Tutkimusalue oli jaettu neljään osaan, joiden kaavakkeet ero-
sivat toisistaan lähiympäristöä kuvaavan kartan perusteella. Poh-
joisimmalla osuudella, maantie 827 pohjoispuolella oli kartan 
mukaan 59 asumusta. Tien länsipuolella yksi kartassa yhdeksi 
asumukseksi merkitty rakennus oli yhdeksänasuntoinen vanhus-
tentalo. Valtatien itäpuolelle koulun läheisyyteen oli rakennettu 
lukuisia uudisrakennuksia, joita ei käytettävissä olleessa kartta-
aineistossa ollut. Kaikille kiinteistöille ei siten riittänyt kaavak-
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keita. Alueella jaettiin kaikki 60 kuorta (240 lomaketta). Näistä 
palautui yhdeksän lomaketta. 

Alueen eteläosaan oli varattu 80 kuorta (320 lomaketta). Ete-
läosassa oli monia asutuksi merkittyjä kiinteistöjä, jotka olivat 
selvästi autioina. Postilaatikko joko puuttui tai oli esimerkiksi 
naulattu umpeen tai lumen peittämä. Tällä alueella jäi jakamatta 
10 kuorta. Jaettujen 70 kuoren 280 lomakkeesta palautui 23. 

Uusintakyselyä ei tehty, koska päiväkirjamerkintöjen halut-
tiin olevan samalta ajalta, jotta esimerkiksi sääolosuhteet olisivat 
eri liikkujilla yhtäläiset. Asukkaat tuskin olisivat muistaneet 
matkojaan enää viikkoa tai kahta myöhemmin.  

4.3 Olosuhteet tutkimusviikolla 
Sääolosuhteet tutkimusviikolla olivat talvelle 2006–2007 tyypil-
liset, mutta totuttuun nähden harvinaiset. Oulussa marraskuun 
keskilämpötila oli vuosina 1971–2000 –3,2° ja lumen syvyys 
keskimäärin 5 cm (www.fmi.fi/saa/tilastot). Lämpötila pysytteli 
koko tutkimusjakson kuitenkin nollan yläpuolella.  

Kuva 8. Sääolosuhteet tutkimusviikolla olivat lämpimät ja sateiset. 
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Kuva 9. Tiehallinnon Ala-Temmeksen liikennekameran kuva maanantaina 
20.11 klo 13.35. 

Kuva 10. Perjantaihin 24.11 mennessä lumi oli jo lähes sulanut pelloiltakin 
(Tiehallinto, liikennekamera, kuva klo 14.36). 
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Lomakkeita edeltävän viikon torstaina jaettaessa ollut lumipeite 
ehti sulaa pois. Liukkautta ei siten teoriassa pitänyt esiintyä, 
mutta oli toisaalta hyvin pimeää. Päiväkirjoissa esiintyi kuiten-
kin kaksi mainintaa liukkaudesta, molemmat tiistailta.  

Tutkimuksen kannalta lauha sää oli kielteinen ilmiö, sillä 
liukkaus ei noussut kyselyssä ennakoidulla painoarvolla esille. 
Vastausaktiivisuus olisi ehkä ollut myös korkeampi, mikäli lii-
kenneturvallisuus olisi noussut vaikeiden olosuhteiden vuoksi 
esimerkiksi työpaikoilla kahvipöytäkeskustelujen kohteeksi. 

4.4 Kyselyn tulokset 
Vastausaktiivisuus oli odotettua selvästi laimeampaa. Alueen 
pohjoisosasta yhden vastauslomakkeen saaminen edellytti 5,6 
kirjekuoren jakamista. Eteläosassa vastaava suhdeluku oli 3,0. 

Kyselyyn vastaajat olivat aikuisia ja liikkuivat pääosin autol-
la. Tavoite saada samasta taloudesta kaikkien perheenjäsenten 
päiväkirjatieto ei toteutunut. Parhaimmillaan saatiin samasta 
taloudesta kaksi vastausta, joista kuvastui vanhemman pariskun-
nan liikkuminen pääosin samaa matkaa, kuljettajan ja kyytiläi-
sen näkökulmista. 

Alhaisesta vastausaktiivisuudesta johtuen tulosten perusteella 
ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä asukkaiden 
liikkumistottumuksista. On todennäköistä, että päiväkirjaa piti-
vät ne, joilla on runsaasti vapaata aikaa (eläkeläiset, maanviljeli-
jät talvella tapahtuneessa kyselyssä) sekä henkilöt, jotka liikku-
vat keskimääräistä vähemmän (päiväkirja helpompi täyttää). 
Kun vastaukset jaettiin kahteen osaan, Ala-Temmeksen (alueen 
pohjoisosa) sekä Haurukylään (eteläosa), havaittiin näiden otos-
ten välillä eroavaisuuksia. Ala-Temmeksen otoksen vastaajien 
keski-ikä oli 45 vuotta, Haurukylän vastaajien 55 vuotta.  

Vertailtaessa matkapäiväkirjaan kirjattujen matkojen lähtö- ja 
tuloaikoja, havaitaan, että Haurukylässä liikkuminen jakautuu 
tasaisemmin pitkin päivää, kun taas Ala-Temmeksen otoksessa 
on enemmän varhain aamulla töihin lähteviä. Oulun läheisyys 
alkaa siellä jo vaikuttaa, ja pendelöinnille tyypilliset aamun ja 
iltapäivän huiput alkavat hahmottua. 

Kyselyyn vastanneet kokivat, että nelostie on liian kapea lii-
kennemääräänsä nähden. Erityisesti vasemmalle kääntyminen 
on vaarallista, koska takaa tulevat eivät mahdu sivuuttamaan 
kääntyjää. Valtatie sijaitsee asutuksen keskellä, mikä aiheuttaa 
meluhaittoja. Nämä ongelmat tulivat esille erityisesti niillä vas-
taajilla,  joilla on osoite ja siten tonttiliittymä suoraan nelostieltä. 
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Kuva 11. Yleisimmin liikutaan henkilöautoa ajaen. Joukkoliikenteen merkitys 
on vähäinen. 

 
Eri liikennemuodoista nousivat esiin raskaan liikenteen aiheut-
tamat melu ja tärinä sekä muun liikenteen seassa liikkuvat maa-
talousajoneuvot. Henkilöautot puolestaan ohittelevat holtitto-
masti hitaampia ajoneuvoja. 

Lisäksi mainittiin yksittäisiä kohteita, joissa on syntynyt vaa-
ratilanteita. Haaransillan kiertoliittymää pidettiin vaikeaselkoi-
sena, erään vastaajan mukaan sitä on kierretty jopa vastapäi-
vään. Vaaranmaantien (mt 827) liittymässä huoltoasemalta tule-
vat eivät miellä tulevansa pihalta, mistä seuraa tulkintaongelmia 
ajovuoroissa. Erityisen ongelmalliseksi koettiin Haurukyläntien 
pohjoisen liittymän pimeys ja huono näkyvyys. Myös Hauruky-
läntien eteläisen liittymän muotoilua pidettiin ongelmallisena 
(liian terävä kulma pohjoisesta valtatieltä käännyttäessä). 

Nelostietä pidettiin uraisena. Haurukyläntie on kapea, sora-
pintainen ja valaisematon. Haurukyläntietä ovat myös lapset 
käyttäneet leikkipaikkana, mikä ongelma on vuosien mittaan 
lievittynyt väestörakenteen muuttuessa. Tievalaistusta ei ole 
Haurukylän ja Temmeksen välillä, missä myös kevyen liiken-
teen yhteys katkeaa Nurkkalantien ja Rantatien välillä. 
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Kuva 12. Ala-Temmeksen aineistossa tulo- ja lähtöajoissa erottuvat pendelöinnille ominaiset huiput. 

 

Kuva 13. Haurukylässä kotoa lähdettiin ja sinne palattiin tasaisemmin eri aikoina. 
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Yksittäisistä vaaratilanteista tutkimusviikon aikana mainittiin 
vaaralliset ohitukset: traktorin ohitus sulkuviivan kohdalla, no-
pea paluu kaistalle roiskuttaen sohjoa tuulilasille. Linja-autoa 
käyttänyt vastaaja koki kävelyn pysäkille vaaralliseksi. Va-
laisematon tieosuus noteerattiin myös. Liukkaus mainittiin kah-
desti, kerran pyörätiellä ja kerran paikallistiellä. Valtatiellä ei 
liukkaudesta tullut mainintoja. Lämpötila oli tutkimusviikolla 
jatkuvasti plussan puolella, joten liukkautta ei olisi pitänytkään 
esiintyä. Mainintojen perusteella liukkautta saattaa kuitenkin 
esiintyä näissäkin olosuhteissa; jalankulkija huomannee ohuen 
mustan jään helpommin kuin autoilija. 

Kyselyssä tiedusteltiin, miten vastaukset olisivat eronneet, jos 
kysely olisi tehty lumettomana aikana, esimerkiksi toukokuussa. 
Seitsemän vastaajaa jätti tämän kohdan täyttämättä. Viisitoista 
vastaajaa totesi, että eroja ei ole liikkumisen määrässä, käynti-
kohteissa eikä kulkutavoissa. Kymmenen vastaajaa kertoi eroa-
vaisuuksista. Liikkumisen määrä olisi ollut suurempi, yhdellä 
vastaajalla tosin vähäisempi. Etenkin vapaa-ajan liikkumista 
olisi ollut enemmän, ja pyörällä olisi käyty kaupassa ja lenkillä. 
Myös traktorilla liikutaan enemmän lumettomana aikana. Nyt 
vastaajien joukossa oli kaksi, jotka ilmoittivat tutkimusaikana 
ajaneensa traktorilla valtatiellä. Heistä toinen mainitsi ylittä-
neensä valtatien 12 kertaa työpäivän aikana. 

Toukokuussa kaksi vastaajaa ilmoitti käyvänsä luontokoh-
teissa, esimerkiksi muuttolintuja katsomassa. Lisäksi naapureis-
sa pistäydytään useammin. Maanviljelijät liikkuvat pelloilla. 

Työmatkojenkulkutavat ovat samat läpi vuoden, lumettomana 
aikana pyöräily ja traktorilla ajo ovat yleisempiä. 

Kaikista vastaajista ne, jotka mainitsivat eroja liikenneturval-
lisuudessa vuodenaikojen välillä, korostivat kesän valoisuutta ja 
parempaa näkyvyyttä. Myös liukkaus sai useita mainintoja. Ke-
säkelillä pyöräily on turvallisempaa ja valtatieltä sivutielle kään-
tyminen on helpompaa, kun ei ole liukasta. Kuitenkin yksi vas-
taaja totesi, että aina tässä tien varressa on yhtä vaarallista. 

4.5 Liikennelaskennat 
Nelostiellä on yksi LAM-piste Ala-Temmeksellä. Täydentäviä 
laskentatietoja on Ala-Temmekseltä Tyrnävälle johtavalta Vaa-
ranmaantieltä (mt 827) sekä paikallisteistä Haurukyläntieltä (mt 
18609), Temmeksen kirkonkylän kohdalla valtatiehen liittyvältä 
Heinijärventieltä (mt18601) sekä Lakeuden koululle ja sen lä-
heiselle uudelle asuntoalueelle johtavalta Kaskenmaantieltä. 
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Kuva 14. Valtatien liikenne tutkimusviikolla. Raskaan liikenteen määrä on lähes vakio kaikkina 
vuorokauden tunteina. 

 

Kuva 15. Viikonloppuna valtatien liikenne on hieman vähäisempää, suurin muutos on raskaan 
liikenteen määrässä. 
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Kuva 16. Lakeuden koululle ja sen yhteydessä olevalle uudisasutusalueelle johtavalla tiellä on terävä 
ruuhkahuippu koulun alkamisen aikoihin sekä toinen, loivempi huippu iltapäivällä. 

 

Kuva 17. Hiljaisella Haurukyläntiellä vilkkainta on iltakuuden aikaan. 
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Kuva 18. Alatemmekseltä Tyrnävälle johtavan Vaaranmaantien poikkileikkausliikenne tunneittain. 

 

Kuva 19. Kevyt liikenne Vaaranmaantiellä (mt 827) tutkimusaikana 16.–21.11.2006. Lukemat ovat 
viiden vuorokauden yhteissummia tunneitain. Esimerkiksi kello 12–13 kevuyttä liikennettä oli 
keskimäärin 8/5=1,6 ajoneuvoa/h. Kevyeksi liikenteeksi seulottiin ajokit, jotka laskentakone 
luokittelee pituuden perusteella kevyeksi liikenteeksi. Seulaa tihennettiin vielä siten, että mukaan 
otetaan vain ne ajoneuvot, joiden nopeus oli alle 50 km/h. Tämä siksi, että laskentadatassa oli 
ajokkeja, jotka olivat polkupyörän pituisia, mutta ajoivat esimerkiksi 90km/h. Seulaan jäi koko 
laskenta-ajalta 40 kevyttä ajoneuvoa, joista 37:lla nopeus oli 20–50km/h (eli todennäköisiä mopoja). 
Loput kolme olivat hitaita (5–8km/h) eli todennäköisesti kävelijöitä. 
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5 Haja-alueen matkat 
5.1 Liikennemallit 
5.1.1 Mallien tietosisältö haja-alueiden 

kuvaamisen kannalta 

Liikennemallijärjestelmät perustuvat yleensä tarkkaan paikkatie-
toon, joka sinänsä ei estä tarkkojenkaan analyysien tekemistä. 
Esimerkiksi rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) tietojen ja 
keskeisten palvelujen sijainnin perusteella voidaan jo paikkatie-
toanalyysein havainnollistaa liikkumistarvetta alueittain ja ikä-
luokittain. Asukastiedot on saatavissa yleensä melko tuoreina; 
esimerkiksi Tiehallinto on hankkinut RHR:n parin vuoden vä-
lein. Tällöin asukastieto mallin lähtötietona on laadullisesti riit-
tävän ajantasaista lukuun ottamatta nopeimmin kasvavia alueita.  

RHR:n sisältämää tietoa alueiden ikärakenteesta ei liikenne-
malleissa (liikenteen tuotos-, suuntautumis-, kulkutavan valinta- 
ja reitinvalintamallit) useinkaan hyödynnetä riittävästi, vaikka 
liikkuminen eri ikäryhmissä on erilaista. Tämä johtuu ainakin 
osittain siitä, että yleensä matkapäiväkirjahaastatteluihin perus-
tuvat liikennetutkimusaineistot ovat otoskooltaan liian pieniä, 
jotta matkalukujen ja matkatottumusten selvittäminen olisi mah-
dollista aluetyypeittäin ja ikäryhmittäin. Tällöin myös haja-
alueilla käytetään koko mallialueen keskiarvoja. Vaikka on ole-
tettavaa, että tämä menettely vähättelee haja-alueiden asukkai-
den tuottamaa liikennesuoritetta, virheen vaikutus koko malli-
alueella jää virhemarginaalien sisään. Käytännössä haja-alueen 
tiestökin kuvataan karkeasti, jolloin liian pieneksi arvioitu lii-
kenne keskittyy pääväylille näkyen jopa hieman ylisuurena ky-
syntänä.   

Työpaikkojen tilastointi ontuu huomattavasti enemmän liik-
kumistarpeen arvioinnin ja mallintamisen näkökulmasta. Esi-
merkiksi Oulun seudun liikennemallijärjestelmässä käytettävissä 
oleva työpaikkatieto on keskimäärin 4–6 vuotta vanhaa, mistä 
seuraa, että dynaamisen seudun uudet työpaikka-alueet eivät 
kuvaudu mallijärjestelmässä oikein, jollei niitä arvioida muilla 
menetelmillä. Harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien tilastollisten 
työpaikkojen käyttö on malleissa hankalaa. Alkutuotantoon pai-
nottuvien työpaikkojen tuottama liikenne kohdistuu usein vähä-
liikenteisille väylille ja poikkeaa luonteeltaan täysin muusta 
työmatkaliikenteestä. Tämän tutkimuksen haastatteluista tämä 
käy selvästi ilmi. 
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Kuva 20. Liikennemallin kuvaamat liikennemäärät ja osa-aluejako kohdealu-
eella. 

Kuva 21. Liikennemallin antama liikenne-ennuste. 
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Autonomistusta käytetään malleissa usein seudullisena vakiona, 
vaikka tieto sinänsä olisikin saatavissa tarkemmin. Esimerkiksi 
tämän tutkimuksen kohdealueella merkittävässä osassa talouk-
sista on kaksi autoa, mikä yhdessä muiden liikkumismuotojen 
heikon palvelutason kanssa johtaa hyvin erilaisiin liikkumistot-
tumuksiin verrattuna lähempänä keskustoja sijaitseviin taajama-
alueisiin. 

Tutkimuskohde sijaitsee Oulun seudun liikennemallijärjes-
telmän etelärajalla. Vaikka malli on poikkeuksellisen tarkka – 
Oulu ja runsaat kymmenen ympäryskuntaa on jaettu yli 800 osa-
alueeseen – jakaantuu koko kohdealue käytännössä vain kahteen 
osa-alueeseen. Liikennettä runsaasti tuottavia kohteita ei alueella 
ole. Edellä kerrottuun nojautuen malli keskittää kohdealueen 
liikenteen pitkälti valtatielle 4, jossa mallin tuottama liikenne-
kysyntä on hieman todellista suurempi. Kohteen liikenteestä 
suurin osa on läpikulkuliikennettä, joka on mallinnettu yksinker-
taisesti vanhan määräpaikkatutkimuksen perusteella skaalaamal-
la liikennevirtoja esim. LAM-pisteiden tietojen perusteella. Lii-
kennemallijärjestelmä tuottaa siten kohdealueelle tietoa lähinnä 
valtatien liikennemääristä osa-alueiden rajoilla. Suurten osa-
alueiden käytännössä nauhamaisesti valtatiehen liittyvä liikenne 
liittyy mallissa teoreettisesti yhden syöttöpisteen kautta. 

 

5.1.2 Mallintamisen kehittämistarpeet haja-
asutusalueen matkojen näkökulmasta 

Liikennemallit ovat aikanaan lähteneet kehittymään karkeista 
rautalankamalleista tietotekniikan sekä lähtötiedon saatavuuden 
suomien edellytysten puitteissa. Malleja on kehitelty lisäämällä 
erilaisia komponentteja, joilla on pyritty lisäämään mallien käyt-
töarvoa erilaisissa vaikutustarkasteluissa. Liikenneturvallisuus-
vaikutuksia on esimerkiksi laskettu hyödyntämällä tien geomet-
rian, tieympäristön, liikennemäärän ja nopeuden oletettua vaiku-
tusta onnettomuuksiin. Useat liikennekonsultit ovat Suomessa 
lisänneet liikennemalliohjelmistoihin rutiineja, joilla on voitu 
tuottaa onnettomuusestimaatteja perustuen aiemmin Tiehallin-
non ajokustannuslaskelmissa esitettyihin liikennemäärien ja no-
peuksien riippuvuuksiin tai sittemmin TARVA-ohjelmiston si-
sältämiin periaatteisiin. Koska liikennemäärä ja nopeus ovat 
liikennemallin tuottamia perustietoja, riippuu tällaisen tarkaste-
lun käyttökelpoisuus olennaisesti liikennemallin tarkkuudesta. 
Mikäli liikennemalli kuvaa pelkästään vuorokausiliikennettä, 
soveltuu menettely lähinnä erilaisten strategisten kaava- ja verk-
kovaihtoehtojen liikenneturvallisuuden karkeaan vertailuun. 
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Kuva 22. Liikennemäärän ja nopeuden suhde LAM-pisteellä sekä liikennemallissa. Vertailussa on 
otettava huomioon, että. kuvat eivät ole samoista olosuhteista. Malli kuvaa vuoden 2000 tilannetta 
100 km/h nopeusrajoituksella ja LAM-tieto on keväältä 2007 (nopeusrajoitus 80 km/h) 

 
Perinteisen mallitekniikan kautta liikenneturvallisuusvaikutus-
analyysin kehittäminen lienee helpoimmin mahdollista tarkenta-
en mallijärjestelmän osa-aluejakoa, jolloin liikennemäärätieto 
tarkentuu kauttaaltaan. Toinen kehittämislinja voisi olla liiken-
teen ajallisen vaihtelun tarkentaminen esim. tuntiliikennetasolle, 
mikä vaatisi kuitenkin tuekseen nykyistä enemmän tietoa liiken-
neonnettomuuksien syntymekanismeista mm. eri aikajaksoilla, 
eri liikennemäärillä ja nopeuksilla sekä erilaisissa olosuhteissa.  
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Oulun seudun liikennemalleilla kyetään tuottamaan liiken-
teen vaihtelu vuorokauden sisällä lähtien edustavasta määrästä 
havaittuja liikenteen poikkileikkausprofiileja. Menettely tuottaa 
liikennemäärät ja siitä riippuvat ajonopeudet haluttuihin aikajak-
soihin, mutta se ”hukkaa” matkojen tarkoituksen. Oulun seudun 
haja-alueilla liikennemäärät eivät yleensä rajoita käytettäviä 
nopeuksia, jolloin aikavaihtelun kuvaaminen ei liikenneturvalli-
suuden kannalta välttämättä tuo merkittävää lisäarvoa. Voidaan 
olettaa, että liikennemalleista on hyötyä ennemminkin tutkittaes-
sa maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusta neliporrasajattelun 
kautta. Tällöin pyritään esimerkiksi liikkumistarpeen mini-
moimiseen ja tuodaan liikennevaikutusten näkökulma jo maan-
käytön suunnitteluun. 

Liikennemallit on perinteisesti tehty osoittamaan ja ratko-
maan liikenteen kapasiteettiongelmia, jolloin niiden kuvaustark-
kuus on suurimmillaan pääväylillä ja niiden keskeisimmissä 
liittymissä. Tästä seuraa suoraan mallien heikkous kuvata har-
vaan asuttuja alueita. Haja-alueiden liikkumisen kuvaamiseksi 
erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta liikennemallin 
tulisi kyetä mieluummin kuvaamaan osa-alueiden välisen kes-
kimääräisen liikkumisen sijaan alueen yksilöiden liikkumista 
erilaisten liikkumistarvetta tuottavien toimintojen (koulu, palve-
lut tms.) välillä. Toisaalta mallin tulisi kyetä nostamaan esiin 
alueella tuotetun liikenteen ja läpikulkuliikenteen välisiä ongel-
makohtia. Strategista suunnittelua varten alueen liikkuminen 
voidaan ryhmitellä yksilöistä ja tarkoista paikoista osa-alueisiin, 
jolloin tieto soveltuu käytettäväksi koko mallialueella.  

Suuri osa tutkimusalueen liikenteestä on pitkämatkaista ja 
alueen kannalta läpikulkua. Tämän liikenteen tutkiminen ei on-
nistu paikallisesta väestöstä otetun otoksen kautta eikä toisaalta 
valtakunnallinen henkilöliikennetutkimuskaan tuota tässä mie-
lessä kattavaa aineistoa. Nykyisistä menetelmistä tienvarsihaas-
tattelu antaa tietoa pitkämatkaisesta liikenteestä, mutta liikenne-
turvallisuusnäkökulma on tästä jäänyt toistaiseksi yleensä koko-
naan puuttumaan. Haastateltaessa tutkimusalueelta poistuvia 
kuljettajia olisi mahdollista kysyä myös alueen liikenneturvalli-
suuteen liittyvistä seikoista. Epäkohtana voidaan myös todeta, 
ettei Tiehallinnon ylläpitämä onnettomuusrekisteri sisällä tietoa 
onnettomuuksiin osallisten asuinpaikoista. Olisi tärkeää tietää, 
onko onnettomuudessa osallisina paikallisia vai pitkämatkaisia, 
mahdollisesti alueella satunnaisesti liikkujia. Tapahtumapaikan 
mukaan tilastoituja onnettomuustietoja voi vertailla vakuutusyh-
tiöiden tilastoihin, joissa on tieto ajoneuvon rekisteröintikunnas-
ta. 
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Haja-alueilla liikkumistarvetta voitaisiin simuloida ja tuottaa 
esimerkiksi paikallisen ja läpikulkuliikenteen välisiä ongelmati-
lanteita vaikkapa todennäköisyyksien kautta. Menettely voisi 
tarjota keinon löytää uusia selittäjiä liikenneonnettomuuksille. 
Haja-alueiden liikenneongelmien kuvaamiseksi voisi myös usein 
riittää paikkatietoon pohjautuva visuaalinen mallintaminen, esi-
merkiksi yhtäältä kouluikäisten lasten asuinpaikkojen ja toisaal-
ta koulujen sekä koulubussien pysäkkien osoittaminen. Samoin 
voitaisiin tarkastella tilojen päärakennusten sekä viljelypalstojen 
keskinäistä sijaintia. Koska haja-alueet eivät kuvaudu kaupunki-
seudun liikennejärjestelmässä riittävästi muun muassa vähäisten 
volyymien vuoksi (asukkaat, työpaikat, liikenne, palvelut), voi-
taisiin volyymiä kasvattaa tutkimalla laajemmin pelkkien haja-
alueiden liikennettä esimerkiksi maakunta- tai läänikohtaisesti. 
Myös haja-alueiden erilaisten ominaisuuksien vaikutuksia lii-
kenneturvallisuuteen olisi syytä edelleen selvittää. Tätä tutki-
musasetelmaa voisi korostaa valitsemalla laajemmalta alueelta 
vastaavanlaisia väyläjaksoja. 

Suomessa tehdyissä merkittävissä liikennetutkimuksissa ensi-
sijainen tarkoitus on ollut yleensä liikenteen kysynnän selvittä-
minen. Näihin tutkimuksiin ei ole juurikaan sisältynyt element-
tejä, joilla tähdättäisiin suoraan liikenneturvallisuuden paranta-
miseen tai turvallisuusongelmien selvittämiseen. Näin ollen 
myös liikennetutkimuksiin liittyvään turvallisuuden tutkimuk-
seen tulisi löytää uusia menetelmiä ja yleisemminkin lisätä lii-
kennetutkimuksen ja turvallisuustutkimuksen yhteistyötä. Ou-
lussa on valmisteilla suuri liikennetutkimus, jossa tämänkin sel-
vityksen nojalla voitaisiin asettaa erityinen painoarvo haja-
alueiden liikkumisen selvittämiseen sekä liikenneturvallisuus-
tutkimuksen kehittämiseen. Tutkimusmenetelmiä on kehitettävä, 
mikäli haja-alueiden liikkumisen tietämystä halutaan parantaa. 
Perinteinen koko aluetta koskeva satunnaisotanta ei anna tilas-
tollisesti riittävää määrää havaintoja haja-alueilta ja toisaalta, 
vaikka kaikki alueen taloudet tässäkin selvityksessä valittiin 
kohteiksi, matala vastausaktiivisuus heikensi selvästi tulosten 
yleistettävyyttä. 

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (HLT) on tehty 
viimeksi 2004 ja sitä ennen kuuden vuoden välein. Sen tarkoi-
tuksena on selvittää suomalaisten liikkumistottumukset ja niissä 
tapahtuneet muutokset. HLT:n hyödynnettävyyden parantami-
seksi alueellisesti ja paikallisesti on valmistumassa tutkimus 
(Kivari ym, 2007), jonka tulosten kautta saadaan jatkossa pa-
rempaa tietoa myös haja-alueiden liikkumisesta. Tutkimuksessa 
koko Suomi on jaettu 1 km x 1 km ruutuihin, jotka on luokiteltu 
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maankäytöltään ja liikennejärjestelmältään kymmeneen luok-
kaan. Haja-alueet jaettiin tutkimuksessa kolmeen luokkaan seu-
raavasti: 
• sijainti päätien varrella, 
• sijainti muun maantien varrella ja heikko joukkoliikenne-

tarjonta tai 
• sijainti muun maantien varrella ja erittäin heikko joukkolii-

kennetarjonta. 

HLT-aineistoa katsottiin luodun ruudukon läpi ja löydettiin sel-
keitä eroavaisuuksia liikkumistavoissa ja -määrissä maankäyttö-
luokittain, mikä osoitti laaditun luokittelun perustelluksi. Menet-
tely antaa selkeää lisäarvoa HLT-aineiston hyödyntämiselle li-
säämällä tietoa liikkumisesta erilaisissa ympäristöissä. Se toimii 
parhaiten strategisella tasolla kokonaisliikkumisen määrän arvi-
oinnissa, jolloin sen avulla voidaan vertailla erilaisia alueraken-
ne- ja yhdyskuntarakennevaihtoehtoja. Liikkumisen määrän 
tunteminen erilaiset turvallisuusriskit omaavissa liikenneympä-
ristöissä auttaa arvioimaan myös tarkastellun toiminnan turvalli-
suusvaikutuksia. 

5.2 Koululiitu-menetelmä 
Eräs esimerkki liikenneturvallisuuden tunnuslukujen laskemi-
sesta on Koululiitu-menetelmä, jolla on arvioitu koulumatkojen 
liikenneturvallisuutta. Menetelmässä on arvioitu liikenneympä-
ristön vaikutusta koulumatkojen liikenneturvallisuuteen ja luotu 
menetelmä turvallisuustunnusluvun laskemiseksi tieosuuksittain. 
Tien osuuksien olosuhteiden vaarallisuutta on mitattu riskilu-
vuilla, joilla tarkoitetaan indeksimuotoon muutettuja tien ja lii-
kenteen ominaisuustietoja. (Sarjanoja & Kinnunen, 2000; 2) 
Koululiitu on yksi tapa koettaa asettaa kouluteitä vaarallisuusjär-
jestykseen. Kunnat ovat käyttäneet menetelmää ratkaistessaan, 
ketkä oppilaat ovat oikeutettuja koululaiskuljetuksiin. 

Menetelmää varten on etsitty liikenneturvallisuuteen vaikut-
tavia tekijöitä. Tarkasteltavia tekijöitä ovat mm. nopeusrajoitus, 
keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) ja tien leveys. Las-
kennassa otetaan kertoimilla huomioon erilaiset turvallisuutta 
parantavat toimet, kuten kevyen liikenteen väylät, tievalaistus ja 
kunnossapito. Tien ylittämiselle on laskettu oma riskilukunsa. 
(Sarjanoja & Kinnunen, 2000; 4–5) 
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Kuva 23. Koululiitu-menetelmällä lasketut riskiluvut tiejaksoilla Ala-
Temmeksellä. 

Kuljetuksen myöntämisen kriteerinä 1–3-luokkalaisille raja-
arvoina on käytetty kunnittain 160–200. 4–6-luokkalaisille vaih-
teluvälinä on puolestaan käytetty 180–250. (Sarjanoja & Kinnu-
nen, 2000; 34).  

Tutkimusalueella riskiluku Ala-Temmeksellä jää alle 
kuljetuksen raja-arvojen, sen sijaan noin kolmen kilometrin 
matkalla Haaransillan liittymästä etelän riskiluku on 232 ja Hau-
rukylän pohjoisesta liittymästä alkaen 256. Haaransillan 
eteläpuolisen korkean riskiluvun selittää suurelta osin 
tutkimusajankohtana tiejaksolta puuttunut kevyen liikenteen 
yhteys. 
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6 Koululaisten 
liikkuminen 

6.1 Lakeuden koulu 
Koska lasten ja nuorten liikenneturvallisuudesta ei kyselyn kaut-
ta saatu tietoa, päädyttiin selvittämään aihetta kohdealueella 
sijaitsevan Lakeuden koulun kautta. Lakeuden koulussa on vuo-
siluokat 1–6 yhdistettynä aina kaksi ikäluokkaa yhteen opetus-
ryhmään. Koululta valikoitiin haastateltavaksi ryhmähaastatte-
luina opettajat sekä oppilaista vanhimmat. 5–6-luokkalaiset ovat 
12–13-vuotiaita, eli heidän voitiin olettaa liikkuvan asuinympä-
ristössään jo itsenäisesti. Ikä ei oikeuta mopolla ajoon, mutta 
kokemusten pyöräilystä ja tietoisuuden mopoiän saavuttamisesta  
arveltiin jo mietityttäneen. Yhdeksi tavoitteeksi asetettiinkin 
selvittää, miten nämä koululaiset suhtautuvat mopoiluun. Alu-
eella on rakennettu runsaasti omakotitaloja verraten lyhyen ajan 
kuluessa. Näissä asuvien perheiden lapset tulevat mopoiluikään 
suunnilleen samoihin aikoihin. 

Tutkimusalueen lasten ja nuorten liikkumista ja liikennetur-
vallisuuteen vaikuttavia tekijöitä kartoitettiin Lakeuden koululla 
opettajien ryhmäkeskustelulla ja 5–6 luokkalaisten kanssa käy-
dyllä luokkakeskustelulla. Keskustelut tapahtuivat koululla hel-
mikuussa 2007.  

Lakeuden koulussa on 67 oppilasta, joista esikoululaisia on 
kahdeksan. Iso osa koulun oppilaista asuu koulun takana sijait-
sevalla asuinalueella. Tältä alueelta kouluun kuljetaan pääasias-
sa kävellen tai pyörällä. Nelostien varrella oppilaita asuu suh-
teellisen vähän. Sen kanssa samansuuntaisilla läntisillä teillä 
oppilaita asuu sen sijaan enemmän. Oppilailla, joilla koulumat-
kaa kertyy yli viisi kilometriä, on oikeus koulukuljetukseen. 
Tällaisia kyyditysoppilaita on koulun oppilaista noin puolet. 
Kyyditysoppilaiden lisäksi koulussa on viisi oppilaaksiottoalu-
een ulkopuolella asuvaa koululaista, jotka kulkevat Limingasta 
asti. Vanhempien kyydillä kouluun kuljetaan jonkin verran kai-
kissa ikäluokissa. Muutamia oppilaita saatetaan päivittäin ja osa 
kulkee vanhempien kyydillä esimerkiksi huonoilla säillä.  
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6.2 Opettajien ryhmäkeskustelu 
Opettajien ryhmäkeskusteluun osallistuivat koulun kolme opet-
tajaa. Keskustelussa käytiin läpi Lakeuden koulun oppilaiden 
koulumatkaliikkumista, siihen liittyviä vaaratilanteita sekä am-
mattikasvattajien näkemyksiä yhteisössä vallitsevista liiken-
neasenteista.  

6.2.1 Koulumatkojen vaaranpaikat 

Oppilaiden koulureittejä ja vaaranpaikkoja kartoitettiin opettaji-
en kanssa kartan avulla. Omien sanojensa mukaan opettajat tun-
tevat oppilaiden koulureitit ja niiden vaaranpaikat hyvin. Vaa-
ranpaikkoja on koululaisten reiteillä paljon. Erityisen vaarallisi-
na opettajat kokevat sellaiset koulumatkat, jotka vaativat valta-
tien ylittämistä. Sellaisille oppilaille, joiden koulumatkat vaati-
vat valtatien ylittämistä, on haettu kyyditysoikeutta useampaan 
otteeseen. Oikeutta ilmaisiin koulukuljetuksiin ei ole kuitenkaan 
myönnetty. Valtatien ylitysten lisäksi vaaratilanteita katsotaan 
syntyvän autojen reiluista ylinopeuksista paikallisilla teillä sekä 
teiden kapeudesta ja valaistuksen puuttumisesta.  
Taulukko 1. Opettajien mainitsemat vaaranpaikat ja vaaratekijät. Paikat on 
kuvattu kartalla sivulla 49. 

 Vaaranpaikka Vaaratekijä 
 Ketunmaantien ja valtatien risteys  Vilkas liikenne 
 Vaaranmaantien ja valtatien risteys Huoltoaseman kohdalla paljon tankkiliikennettä 

 Partaantie Linja-auto käy kääntymässä, joka voi aiheuttaa 
vaaratilanteita 

 Vehkamaantie ja Ollilan mutka Paha mutka, tien kaltevuus, paljon autokolareita 

 Lännentie Autojen ylinopeudet, tien kapeus ja kalteva pinta, 
valaistuksen puuttuminen 

 Pyörätie osittain hyvin lähellä 4-tietä Melu- ja hajuhaitat sekä onnettomuustilanteet 
 Koulun takana oleva asuinalue Autojen ylinopeudet ja näkyvyyden estävä kuusiaita 

 
6.2.2 Liikenneturvallisuus koulun läheisyydessä 

Koulun välittömässä läheisyydessä liikenneturvallisuus koetaan 
kohtalaisen hyväksi. Nelostien alittavaa alikulkua käytetään 
opettajien mukaan lähes aina eikä sen läheisyydessä tehdä juuri-
kaan tienylityksiä. Koulun läheisyydessä noudatetaan hyvin 
myös nopeusrajoituksia, johon ainakin osaltaan vaikuttanee alu-
eella oleva kameravalvonta. Pienenä riskinä opettajat kokevat 
koulun alueella olevan henkilökunnan pysäköintipaikan ja kou-
lun pihalla tapahtuvat huoltoajot (ruokakuljetukset, pihan au-
raaminen jne.) sekä joidenkin vanhempien välinpitämättömyy-
den pihalla olevan ajokiellon suhteen. Lisäksi koulun takana 
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olevalla asuinalueella liikenneturvallisuusriskeinä nähdään Kas-
kentien ja Peltotien risteyksessä oleva näkyvyyden estävä kuusi-
aita sekä joidenkin henkilöautokuljettajien ylinopeudet. Aloittei-
ta hidasteiden tekemisestä alueelle on tehty, mutta ainakaan lä-
hiaikoina sellaisia ei ole tulossa. 

6.2.3 Onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet 

Koulumatkojen vaaranpaikkojen lisäksi opettajien kanssa kes-
kusteltiin alueella tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti -
tilanteista. Näitä tuntui tapahtuvan paljon. Eniten läheltä piti -
tilanteita syntyy opettajien mukaan paikallisilla teillä ja niiden 
risteysalueilla, joilla henkilöautojen ylinopeudet ovat tavallisia 
ja joilla ei ole erillisiä kevyenliikenteen väyliä. Opettajat kertoi-
vat läheltä piti -tilanteiden lisäksi useista alueella tapahtuneista 
autokolareista ja henkilövahingoista. Näin yksi opettajista kuvai-
lee aikansa pahinta alueella tapahtunutta onnettomuutta. 
Minun aikana pahin onnettomuus on tapahtunut Lännentiellä. 
Ja se oli tällainen perinteinen tapaus, että oppilas jäi pois linja-
autosta ja samassa juoksi linja-auton takaa ja tuli auto. Ja se oli 
kyllä niin paha että ihan tajuttomaksi meni oppilas ja joutu 
OYKS:iin ja oli kuukauden pois ja katkes kättä ja katkes jalkaa. 
Mutta kuitenkin selvisi siitä. 
Vaikka alueella tapahtuu yhä paljon läheltä piti -tilanteita, koke-
vat opettajat liikenneturvallisuuden parantuneen viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Tähän ovat vaikuttaneet tien leven-
täminen, nopeusrajoituksen alentaminen sekä koululaisten lii-
kenneturvallisuuden kannalta merkittävimpänä kevyenliikenteen 
väylän ja alikulun rakentaminen.  
Mutta kyllä me ollaan ennen lasten kanssa tuota tietä pitkin 
mentiin kun posti oli tuolla ja vanhainkodin esityksiä, eikä kevy-
en liikenteen väylää ollut. Sitä vaan mentiin tuonne liikenteen 
sekkaan käveleen. Ei nyt ois kyllä mahollista. Tuntuu että miten 
sitä on sillon uskallettu lähtee. Tietenkin ei ollut liikenteen mää-
rät varmaan vielä sellaiset kun nykyään. 

6.2.4 Valtatien vaikutukset koulun arkeen 

Opettajien mukaan valtatien läheisyys aiheuttaa liikenneturvalli-
suuskysymysten lisäksi haasteita myös koulupäivien järjestelyil-
le. Valtatien läheisyydestä koetaan aiheutuvan haittaa niin luo-
kassa pidettävien oppituntien kuin muunkin koulun toiminnan 
järjestämiseen. Suurimpana ongelmana nähdään raskaan liiken-
teen aiheuttamat meluhaitat sekä pakokaasut, joiden vuoksi esi-
merkiksi luokkien tuulettaminen koetaan hankalaksi. Melu- ja 
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hajuhaittojen lisäksi ongelmiksi koetaan muun muassa raskaan 
liikenteen aiheuttama ikkunoiden tärinä oppituntien aikana.  

Jos luokassa on ikkuna auki, niin siellä ei kuule mitään puhetta 
kun siinä menee rekkoja. Tai jos pihalla on jotakin asiaa toisel-
le, niin ei varmasti kuule mitään. Niin ja tuossa on sitten ihan 
mahotonta, kun joskus ollaan yritetty jotakin liikuntatunteja 
pittää, tuossa pikku pihapiirissä, niin ei siellä kuulu ääniä. 

Valtatie keskellä kylää aiheuttaa vaikeuksia myös liikuntatunti-
en pitämiseen ja retkien järjestelyihin. Yksi opettaja kertoo esi-
merkiksi lähellä sijaitsevasta pesäpallokentästä, jota koulu ei voi 
käyttää, koska matkat vaatisivat valtatien ylittämistä. 1-2-
luokkalaiset eivät tee pyöräilyretkiä lainkaan ja koulun vanhim-
milla oppilaillakin ne ovat tarkoin valvottuja. Kaikkia koululai-
sia koskee niin sanotut kypärä- ja pysähtymispakko: jokaisessa 
risteyksessä on pysähdyttävä. Yhdessä sovittujen sääntöjen li-
säksi syksyisin kartoitetaan oppilaiden turvalliset koulureitit ja 
jaetaan turvavarusteita kuten turvaliivejä ja lippalakkeja. Lii-
kenneturvallisuudesta keskustellaan oppilaiden kanssa jatkuvasti 
ja sääntöjen noudattamista valvotaan. 

6.3 Luokkakeskustelu  
Luokkakeskustelu käytiin Lakeuden koulun 5–6-luokkalaisten 
kanssa yhden oppitunnin aikana. Luokassa oli 17 tyttöä ja 5 poi-
kaa. Koululaisille jaettiin lomake, joka täytettiin luokkakeskus-
telun kuluessa. Koululaisia pyydettiin piirtämään lomakkeessa 
olevalle kartalle pääasiallinen koulureitti ja merkitsemään kar-
talle vaaranpaikat. Koulureittien ja vaaranpaikkojen lisäksi kes-
kustelua käytiin muun muassa turvavälineiden käytöstä sekä 
mopoilusta, peltoautoista ja moottorikelkkailusta. 

6.3.1 Koulumatkat  

5-6-luokkalaisten oppilaiden koulumatkat vaihtelevat pituudel-
taan muutamasta sadasta metristä kahdeksaan kilometriin.  Suu-
rin osa alle kolmen kilometrin matkoista tehdään talvisin kävel-
len ja kesäisin pyörällä. Yli kolmen kilometrin matkat taitetaan 
pääasiassa bussilla. Vanhempien kyydillä kouluun ilmoittaa kul-
kevansa muutama oppilas. Vanhempien kyydillä kouluun kulje-
taan lähinnä aamuisin tai huonojen säiden aikaan. Kaikkien op-
pilaiden perheessä oli vähintään kaksi autoa. 
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Kuva 24. Lakeuden koulun 5–6-luokkalaisten koulumatkojen pituudet sekä kulkutavat koulumatkoilla 
kesällä ja talvella. 

 

6.3.2 Vaaranpaikat 

Noin puolet 5–6-luokkalaisista löysivät koulureitiltään vaaran-
paikkoja. Tavallisimpina vaaranpaikkoina koettiin valtatien ja 
paikallisteiden risteykset. Eniten mainintoja vaarallisuudestaan 
sai Haaransillan kiertoliittymän jälkeinen Partaanmaantien liit-
tymä. Ongelmallisena koettiin myös erillisen kevyen liikenteen 
väylän puuttuminen paikallisilta teiltä sekä osittain hyvin lähellä 
valtatietä kulkeva pyörätie. 
Taulukko 2. Koululaisten ilmoittamat vaaranpaikat. Paikat on merkitty kart-
taan sivulla 49. 

 
 Vaaranpaikka Vaaratekijä 
 Partaantienristeys  Vilkas liikenne 

 Huoltoasemantien risteys  Vilkas liikenne 

 Ketunmaantien risteys  Paljon liikennettä 

 Vehkamaantien risteys  Etelästä päin tullessa suuret kuuset estävät 
näkyvyyden 

 Haurunkyläntien risteys  

 Honkisuontie  Linja-autonkuljettajat ajavat liian kovaa ja kun se on 
soratie niin linja-auto meinaa luisua tieltä 

 Ketunmaantie Pyörätien puuttuminen, vilkas autoliikenne, huono tien 
kunto, ”voi lentää kiviä naamalle” 

 Kaskentie Pensasaita peittää näkyvyyden risteyksessä 
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6.3.3 Turvavälineiden käyttö koulumatkoilla 

Puolet 5–6-luokkalaisista kertoi käyttävänsä koulumatkoilla 
kypärää aina tai lähes aina. Puolet kertoi käyttävänsä kypärää 
joskus. Vapaa-ajalla kypärää käytetään hieman vähemmän. 
Syynä kypärän käyttämättä jättämiseen mainittiin tavallisesti 
oma varovainen ajaminen. Muutamia mainintoja tuli kypärän 
kuljettamisen hankaluudesta, kypärän rumasta ulkonäöstä ja 
epämukavuudesta. Kaksi oppilasta kertoi, ettei omista kypärää. 
Heijastinta kertoivat käyttävänsä kaikki luokan oppilaat. 

6.3.4 Liikennesäännöt ja vaaralliset tilanteet 

Lakeuden koulun 5–6-luokkalaisten mukaan liikennesääntöjä 
noudattavat parhaiten kävelijät. Mopoilijoiden katsotaan noudat-
tavan liikennesääntöjä huonoiten. Yksikään 5–6-luokkalainen ei 
kuitenkaan ajatellut mopoista olevan vaaraa omalla koulureitil-
lään. Vaarallisia tilanteita koulureiteillä katsottiin aiheuttavan 
enemmänkin pimeiden ja liukkaiden teiden sekä aura-autojen, 
traktoreiden ja muiden huoltokoneiden. Lisäksi vaarallisia tilan-
teita katsottiin syntyvän teiden ylityksistä ja autojen renkaista 
sinkoilevista kivistä. 

6.3.5 Mopot, peltoautot ja moottorikelkat 

Alakoululaiset eivät ole oikeutettuja mopolla, moottorikelkalla 
saati sitten autolla ajamiseen. Kokemuksia ja näkemyksiä näiden 
kulkuneuvojen luvattomasta käytöstä oli kuitenkin lähes jokai-
sella oppilaalla. 

Kaksi kolmesta 5–6-luokkalaisesta kertoi, että heidän koto-
naan on mopo. Moni vastaajista kertoi kotoaan löytyvän useam-
piakin mopoja. Seitsemän 11–13-vuotiasta oppilasta kertoi aja-
neensa mopolla jo itse. Oppilaiden mukaan mopolla ajetaan pää-
asiassa kodin lähiympäristössä, jossa he ajattelevat sen olevan 
sallittuakin. Muutama oppilas kertoi tehneensä mopolla myös 
pitempiä matkoja. Selvästi enemmän kokemuksistaan kertoivat 
luokan pojat, joista neljä kertoi jo omistavansa mopon. Tytöistä 
mopolla kertoi ajaneensa vain muutama. Useampi tyttö aikoi 
hankkia mopon kuitenkin heti kun se iän puolesta tulee sallituk-
si. Vaikka oppilaiden kanssa käydyn keskustelun perusteella on 
vaikea arvioida mopojen luvattoman käytön todellista määrää, 
voidaan ainakin koulun vanhimpien oppilaiden asenteiden kat-
soa olevan hyvin mopoilumyönteisiä. Keskustelun avoimuuden 
perusteella alaikäisten luvatonta mopojen käyttöä ei nähdä oppi-
laiden keskuudessa kovinkaan pahana rikkeenä.  
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Kuva 25. Lakeuden koulun opettajien sekä 5–6-luokkalaisten oppilaiden nimeämät vaaranpaikat. 
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Keskustelua käytiin myös peltoautoista ja moottorikelkoista. 
Ensimmäisen kerran peltoautot tulivat esiin kysymyksen yhtey-
dessä, jossa tiedusteltiin perheen autojen lukumäärää, kun muu-
tama oppilas halusi tietää ”lasketaanko tähän sellaisetkin autot, 
millä isoveljet saa ajaa vaan pelloilla tai metässä”. Kun pelto-
autoista käytyä keskustelua jatkettiin myöhemmin, osoittautui se 
kuitenkin huomattavasti mopoilusta käytyä keskustelua vaivaan-
tuneemmaksi. Peltoautojen luvatonta käyttöä tunnuttiin pitävän 
selvästi mopoilua pahempana rikkeenä. Moni oppilas kertoi kui-
tenkin olleensa peltoauton kyydissä. Kaksi oppilasta olivat aja-
neet pelloilla sanojensa mukaan itsekin. Vaikka määrällistä tie-
toa alueen peltoautoista tai alaikäisten ajokokemuksista on kes-
kustelun perusteella vaikea arvioida, voidaan keskustelun poh-
jalta todeta, ettei niiden luvaton käyttö alueella ainakaan aivan 
tavatonta ole.  

Moottorikelkkoja löytyy seitsemän oppilaan kotoa. Kaikki, 
jotka kertoivat että heidän kotonaan on moottorikelkka, kertoi-
vat olleensa sellaisen kyydissä, mutta harvempi tunnusti aja-
neensa kelkkaa itse. Turvallisuusongelmana oppilaiden keskuu-
dessa ei pidetty sen enempää mopoilua, peltoautoilua kuin moot-
torikelkkailuakaan. 
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7 Maatalousliikenne 
7.1 Aikaisemmat selvitykset 
Vuonna 2005 laaditun toimenpideselvityksen (Tiehallinto 2005) 
mukaan Haaransillan ja Haurukylän välisellä tiejaksolla on 
kymmenen maatilaa. Paikallistien 18629 (Lännentie) varrella on 
useita maatiloja, jotka jäivät käsillä olevan tutkimusalueen kyse-
lyn ulkopuolelle. Nämäkin aiheuttavat kuitenkin liikennettä val-
tatielle, koska valtaosin maatilat sijaitsevat tien länsipuolella ja 
pellot itäpuolella. 

Tiehallinnon ja maanmittauslaitoksen yhteistyönä laaditussa 
selvityksessä Tilusjärjestelyt pääteillä (Tiehallinto 2005b) on 
tarkasteltu mahdollisuuksia vähentää maatalouden liikennettä 
tiluksia järjestelemällä.  

Pauli Savelan diplomityössä Teknillisen korkeakoulun 
maanmittausosastolle (Savela 2006) on tarkasteltu, mikä yhteys 
kiinteistörakenteella ja valtatieverkon yksityistieliittymien mää-
rällä on toisiinsa, sekä miten tilus- ja yksityistiejärjestelyillä 
voitaisiin vähentää yksityistieliittymiä. Tutkimuksen empiirises-
sä osassa selviteltiin tilannetta eri kohdealueilla. Tämän tutki-
muksen kohdealue oli Savelan tarkastelussa jaettu kahteen 
osaan, Vehkamaantien (pt 18632) etelä- ja pohjoispuolisiin tie-
jaksoihin. 

Tutkimusjaksoista eteläisemmällä, Haurukylän pohjoisen liit-
tymän ja Vehkamaan paikallistieliittymän välisellä tiejaksolla on 
kymmenen käyttöyksikköä ja tiehen rajoittuvia kiinteistöjä 24 
kpl. Tiluslohkoja on 153 kpl, joista tien vasemmalle puolelle 
sijoittuu 90 kpl ja oikealle puolelle 63 kpl. Peltolohkoja on 93 ja 
metsälohkoja 40 kpl. 20 yksityistieliittymästä asuinkiinteistöliit-
tymiä on kuusi ja maa- ja metsätalousliittymiä neljä. Yksityistie-
liittymätiheys on 6,5. Kiinteistörakenne aiheuttaa häiriötä pää-
tielle 24181 yksikköä2, mikä tekee tiekilometriä kohti 7750 yk-

                                                
2  Tutkimuksessa käyttöyksiköiden päätien liikenteelle aiheuttaman haitan mää-

rityksessä haitta lasketaan häiriöyksikköinä, missä yksi häiriöyksikkö vastaa 
yhtä ohjeellista tonnikilometriä. Häiriöyksiköiden määrityksen apuna käytet-
tiin seuraavia tieyksiköiden ohjeellisia painolukuja: asuinkiinteistö 900 ton-
nia, lomakiinteistö 300 tonnia, talouskeskus 750 tonnia ja peltolohko 40 ton-
nia. Aineiston käsittelyssä kartoitettiin kiinteistöihin kuuluvat palstat ja niissä 
olevien tiluslohkojen käyttötarkoitus ja pinta-ala. Käyttöyksiköiden osalta 
selvitettiin kulkureitti jokaiselle tiluslohkolle erikseen, jouduttaisiinko liitty-
mään osittain päätielle tai ylittämään se vai onko kulku mahdollista muuta 
kautta. Menetelmän periaatteena oli, että käyttöyksikön liittymis- tai 
ylitystarve päätielle syntyy, kun esimerkiksi maatilan pihapiiristä tai 
yksityistieltä kuljettaessa kohdataan samassa tasossa päätie. 
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sikköä. Kuljettaessa kaikille tiluslohkoille liittymistarve on 46 ja 
ylitystarve 64 tapauksessa. (Savela 2006) 

Aktiivitiloja on tiekilometriä kohden 1,9 kpl. Niiden liitty-
mistarve on 9,4 kpl tiekilometriä kohden (yhteensä 29) ja ylitys-
tarve 20,6 kpl/km (yhteensä 64). Aktiivitilojen aiheuttama häiriö 
tiekilometriä kohden on 4419 yksikköä. Aktiivitiloilla on pelto-
lohkoja hallinnassa tiekilometriä kohden 19,3 kpl. Tunnusluku-
jen perusteella ensisijainen keino olisivat tilusjärjestelyt, jotta 
aktiivitilojen ylitystarve peltolohkoille poistuisi. Korkean liitty-
mätiheyden vuoksi tulisi tilusjärjestelyjen yhteydessä myös vä-
hentää maa- ja metsätalousliittymiä. Toissijainen keino olisivat 
rinnakkaistiejärjestelyt, jolloin voitaisiin vähentää liittymistar-
vetta. (Savela 2006) 

Savelan tutkimuksen pohjoisemmalla osa-alueella, Vaaran-
maantien liittymästä Haaransillalle ulottuvalla tiejaksolla on 
käyttöyksiköitä 182 kpl. Näillä on tiluslohkoja yhteensä 601 kpl, 
joista tien länsipuolelle sijoittuu 355 kpl. Tiehen rajoittuvia kiin-
teistöjä on 46 kpl, joilla omia palstoja on 267 kpl. Yksityistieliit-
tymiä on yhteensä 38 kpl, joista maa- ja metsätalousliittymiä 11 
kpl. Liittymätiheys on 5,9 kpl/km. (Savela 2006) 

Tunnuslukuanalyysin perusteella vuonna 1993 rakennetulla 
kevyen liikenteen väylällä ei ole saatu vähennettyä aktiivitilojen 
ylitys- ja liittymätarvetta valtatielle, koska rinnakkaistie on vain 
osittain maatalousliikenteen käytössä. (Savela 2006) 

Aktiivitiloja on tiekilometriä kohden 1,72 kpl. Peltolohkoja 
niillä on tiekilometriä kohden 54,7 kpl. Aktiivitilojen liittymis-
tarve tiekilometriä kohden on 34,4 kpl (yhteensä 220) ja ylitys-
tarve 24,5 kpl (yhteensä 157). Aktiivitilojen osuus kaikista häi-
riöyksiköistä on 59 % (6618 yksikköä). Koska peltolohkojen 
osuus on suuri, on tilusjärjestely paras keino vähentää häiriöitä 
myös tällä tieosalla. (Savela 2006) 

Osa talouskeskuksista sijaitsee valtatien ja Temmesjoen vä-
lissä. Tien länsipuolella olevan osittaisen kevyen liikenteen väy-
län muuttamisella kokonaan sekaliikenneväyläksi ei voida vä-
hentää aktiivitilojen liittymistarvetta päätielle, koska niiden pel-
totiluslohkot ovat hajautuneet laajalle alueelle. Rinnakkaisteiden 
avulla ei yksin saataisi poistettua ylitystarvetta, niiden lisäksi 
tulisi rakentaa eritasoliittymiä. Vanhalla merenpohja-alueella 
alikulkujen rakentaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Yksi-
tyistieliittymiä ei juurikaan voida poistaa yksityistiejärjestelyin. 
Ensisijainen keino kiinteistörakenteen parantamiseksi alueella 
on tilusjärjestely, koska peltoalueet ovat tien ympäristössä laajat. 
Tilusjärjestelyt olisivat myös kustannuksiltaan tiejärjestelyjä 
edullisempia. Koska aktiivitilat aiheuttavat merkittävän osan 
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liittymis- ja ylitystarpeesta, voidaan maatalousliikennettä vähen-
tää parantamalla kiinteistörakennetta niin, että talouskeskus ja 
peltoalueet olisivat samalla puolella tietä. (Savela 2006) 

7.2 Maanviljelijöiden haastattelut 
Maanviljelijöiden kokemuksia valtatiellä liikkumisesta kartoitet-
tiin kolmen kotitalouksiin jaettuun kyselyyn vastanneen maan-
viljelijän puhelinhaastattelulla. Puhelinhaastatteluilla selvitettiin 
maanviljelijöiden liikkumistarpeita sekä näkemyksiä liikenne-
turvallisuudesta ja sen kehittämistarpeista. Haastattelut suoritet-
tiin maaliskuussa 2007.  

7.2.1 Maanviljelijöiden liikkumistarpeet 

Haastatelluista maanviljelijöistä kaksi asuu Jyväskyläntien (vt4) 
ja yksi Haurukyläntien varressa. Valtatien varressa asuvat 
maanviljelijät kertovat omistavansa useampia pelto- ja metsä-
palstoja valtatien molemmin puolin. Haurukylän asukas kertoo 
viljelevänsä nykyään lähinnä vuokramailla, joita sijaitsee sekä 
Haurukylän ympäristössä että valtatien itäpuolella. Peltotiluksil-
la viljellään viljoja kuten ohraa ja kauraa. Työkoneina käytetään 
tavallisesti traktoreita, puimureita ja perävaunuja. Peltotilukset 
sijaitsevat hajallaan laajalla alueella ja kaukaisimmat pellot si-
jaitsevat jopa kymmenen kilometrin päässä tiloista. Tämän 
vuoksi maanteillä kuljetaan pitkiäkin matkoja. Matkat pelloille 
tehdään lähes aina traktorein tai muin työkonein, sillä kalliita 
maatalousajoneuvoja ei esimerkiksi ilkivallan pelossa juuri säi-
lytetä pelloilla. Pelloille kulkemiseen käytetään sekä valtatietä 
että paikallisteitä. 

Yksi vastaajista kertoi ajavansa vuosittain noin 500 edesta-
kaista matkaa tilan ja peltojen välillä. Valtaosa matkoista ajoit-
tuu touko–syyskuuhun. Muut vastaajat eivät osanneet arvioida 
tilan ja peltojen välillä kuljettujen matkojen määrää, mutta ker-
toivat määrän vaihtelevan paljon vuodenaikojen mukaan. Kul-
kemisessa on keväällä kylvöaikana intensiivisempi muutaman 
viikon jakso. Kesällä ruiskutusaikaan pelloille kuljetaan hieman 
vähemmän. Syksyllä liikkumistarve on suurin. Tällöin liikkumi-
nen tapahtuu usein myös suurempien ajoneuvojen avulla (esim. 
viljan kuljettaminen perävaunuilla). Haastateltujen mukaan vuo-
rokaudenajalla ei ole suurta merkitystä liikkumiseen. Yksi haas-
tatelluista kertoo kuitenkin välttävänsä valtatiellä kulkemista 
iltapäivällä kello 16–17 välillä, jolloin liikenteen määrä on suu-
rin. 

Koska haastatelluilla viljelijöillä on peltopalstoja valtatien 
molemmin puolin, tehdään valtatienylityksiä paljon. Tienylityk-
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siä ei kuitenkaan pidetä niin ongelmallisina kuin valtatielle liit-
tymistä ja pitkiä matkoja kapealla valtatiellä, jolla 
ohikulkuliikennettä on runsaasti. Traktoreiden kuljettajat 
tuntevat valtatietä käyttäessään olevansa muiden tien käyttäjien 
tiellä. 
7.2.2 Kokemukset valtatiellä liikkumisesta 

Haastateltujen maanviljelijöiden mukaan valtatie vaikuttaa pel-
loille pääsyyn monin tavoin. Valtatien katsotaan olevan koko-
naisuudessaan suhteellisen hyvä ajoreitti, eikä liikennemääriä 
pidetä mitenkään poikkeuksellisen suurina. Maatalousliikenteen 
ja ohikulkuliikenteen yhteensovittaminen koetaan kuitenkin 
hankalaksi. Vaikeuksia aiheuttavat etenkin liittymiset valtatielle, 
ajoneuvojen suuret nopeuserot sekä muiden tienkäyttäjien ajo-
käyttäytyminen.  

Maanviljelijät kertoivat kokevansa valtatiellä ajamisen usein 
hyvin hankalaksi. Valtatiellä kulkemisen hankaluus ei haastatel-
tujen mukaan johdu niinkään fyysisestä infrastruktuurista vaan 
muiden tienkäyttäjien suhtautumisesta maatalousliikenteeseen. 
Haastatellut kokevat muiden tienkäyttäjien suhtautuvan heihin 
usein hyvin paheksuvasti, jopa vihamielisesti. Kahden haastatel-
lun mukaan varsinkin nuorten miesten hankala suhtautuminen 
maatalousajoneuvoihin johtaa helposti yltiöpäisiin ohituksiin 
vaarallisillakin tieosuuksilla. Ohituksia tehdään myös tieosuuk-
silla, joilla se on pyritty estämään keltaisin sulkuviivoin.  

Ei se liikenneturvallisuus oo niinkään ajoneuvoista eikä tiestä 
kiinni, vaan se on sellainen kulttuuritekijä. Just se ajomoraali. 
Kun Haurukylän kohdillakin on keltaista viivaa pitkästi, niin 
harvoin tulee traktorin perään jono. Kyllä ne ohi menee. Joskus 
sitten tulee se yksi urhoollinen, joka noudattaa sääntöjä ja jää 
oottamaan. Ja huomattu kyllä on että nainenhan se poikkeukset-
ta se urhoollinen on. Pitäis ihan ottaa se rekkari ylös ja jotenkin 
palkita. Se, se ois hyvä. 
Haastateltujen mukaan kyse voi olla osittain myös siitä, etteivät 
muut tiellä liikkujat osaa arvioida oikein traktorin ja muiden 
maatalousajoneuvojen nopeutta ja kokoa. Henkilöautoilla maa-
talouskoneita lähdetään ohittamaan hyvin kapeillakin tieosuuk-
silla. Traktoreita ohittelevat valtateillä henkilöautojen lisäksi 
myös suuret rekka-autot, jolloin ”tie jää hyvin nopeasti kapeak-
si”. Erityisen vaarallisena rekkaliikenne koetaan talvisaikaan 
kun tiet ovat liukkaat ja säät huonot. Myös rekkojen kovat no-
peudet huolestuttavat haastateltuja maanviljelijöitä.  



 
LINTU 6/2007 · Valtatie kylänraittina 55 

Rekatkin ajaa nopeeta, monesti vaikka ite ajankin kahdeksaa-
kymppiä, niin ohi vaan hujahtavat. Eihän se niiden rekkakuskien 
vika oo, vaan niiden työnantajien. Joutuvat nämä rekkakuskitkin 
ajamaan ihan henkensä kaupalla nämäkin. Semmosta kahdek-
saakymmentäkahdeksaa nämä rekat keskimäärin menee. Just 
niin kuin siinä nopeusrajoituksen sallimissa puitteissa. 
Valtateiden ohella pelloille liikkumiseen käytetään paikallisteitä. 
Monet paikallisteistä ovat kapeita ja osalta teistä puuttuu pääl-
lysteet. Haastatellut kokevat sivu- tai yksityisteiden liikennetur-
vallisuuden kuitenkin melko hyvänä. Vaikka ohitusten tekemi-
nen on monilla kapeilla tieosuuksilla hankalaa, jopa mahdotonta, 
ja teiden kunto on etenkin kelirikkojen aikaan huono, ei riskiti-
lanteita juuri synny. Tätä haastatellut selittävät sillä, että näillä 
teillä liikkujat tavallisesti tuntevat vallitsevat liikenneturvalli-
suusriskit ja niihin osataan varautua hyvin.  

7.2.3 Onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet 

Kaikki haastatellut kertovat tietävänsä alueella tapahtuneen pal-
jon onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita. Varsinaisia maata-
lousliikennettä koskevia onnettomuuksia sen sijaan tunnettiin 
vähemmän.  
Haastateltujen mukaan läheltä piti -tilanteita tulee eteen silloin 
tällöin. Vaaratilanteita syntyy kapeilla osuuksilla ohitusten ja 
valtatielle liittymisen yhteydessä. Liittymistilanteissa vaaratilan-
teita kohdataan tilanteissa, joissa 
• traktori on poistumassa vasemmalle ja henkilöauto lähtee 

ohittamaan traktoria ajoradan ulkopuolelta tai vastaantulevan 
liikenteen kaistalta. 

• traktori liittyy valtatielle, jolla ajava henkilöauto tai rekka 
ajaa reilua ylinopeutta. Tilanteessa syntyy helposti peräänajo-
ja. 

Niinkin on käynyt että vaikka on traktorilla vilkut päällä ja just 
kääntymässä vasemmalle, niin jotkut hurjat vaan lähtee ohit-
taan, ei ne pysähdy taakse vaan suinpäin menee ohi. Se on kyllä 
tehny araksi. Ei oikeen uskalla enää vasemmalle kääntyä. 
Yksittäisenä vaaranpaikkana useamman kerran keskusteluissa 
esille nousi Ollilan mutka ja Tyrnäväntien vilkas risteys.  
Vaikka liikenneonnettomuuksia koettiin tapahtuvan alueella 
paljon, oli kaksi vastaajaa välttynyt varsinaisilta onnettomuuk-
silta. Yksi haastatelluista oli kokenut useampia onnettomuuksia. 
Pahinta kohdalleen sattunutta onnettomuutta hän kuvailee näin: 
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Kolmenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut yksi paha pääl-
leajo. Se oli tuossa neljä vuotta sitten kun tämmöinen nuori mies 
ajoi mersulla perään. Ylinopeutta se tuli, semmosta reilua satas-
ta. Se oli kyllä semmoinen ihan täysin turha onnettomuus, että 
ois kyllä voitu välttää. Se ajaja alkoi jotakin puhelinta kato näp-
päileen siinä vänkärin paikalla ja sitten räsähti. Traktori kun 
tulee takaapäin niin nopeasti vastaan. Nyt on kuuskyt prosentti-
nen invalidi, että on se kyllä… kuitenkin kun tällainen ihan nuo-
ri mies, niin nyt sitten ikänsä pyörätuolissa”  
Vaikka haastatelluilla maanviljelijöillä tulee vaaratilanteita vas-
taa yhä usein, kokevat he liikenneturvallisuuden parantuneen 
risteysalueiden parantamisen ja valtatien nopeusrajoituksen las-
kemisen jälkeen. 

7.2.4 Mielipiteet ongelmien ehkäisemisestä 

Ajokäyttäytymiseen vaikuttaminen 
Maanviljelijöiden mukaan liikenneturvallisuusongelmat johtuvat 
ennen kaikkea muiden tiellä liikkujien ajokäyttäytymisestä. Tä-
män takia liikenneturvallisuutta tulisi parantaa ensisijaisesti ajo-
käyttäytymiseen puuttumalla. Ajokäyttäytymiseen voidaan haas-
tateltujen maanviljelijöiden mukaan puuttua asennekasvatuksel-
la ja kameravalvonnalla. Ajo-opetuksessa tulisi antaa ajokorttia 
hankkiville parempaa tietoa siitä miten maatalousajoneuvoihin 
tulee liikenteessä suhtautua ja millaista jälkeä törmäystilanteissa 
syntyy. Kameravalvontaa tulisi haastateltujen mukaan tehostaa 
ennen kaikkea risteysalueilla ja mutkissa (Ollilan mutka).  

Maanviljelijät kokevat alueen nykyiset nopeusrajoitukset so-
pivina, eikä esimerkiksi vuodenaikoihin sidottujen nopeusrajoi-
tusten katsota vaikuttavan juurikaan liikenneturvallisuuteen. 
Vastaajien mukaan kysymys ei ole niinkään siitä, millaisia no-
peusrajoituksia säädetään, vaan siitä, ettei niitä yksinkertaisesti 
noudateta. Vuodenaikoihin sidottuja nopeusrajoituksia parem-
min ajoneuvojen nopeuksiin katsottiin voitavan vaikuttaa juuri 
nopeusvalvontakameroita lisäämällä.  

Liikkumistarpeen vähentäminen 
Haastatellut maanviljelijät pitivät ajatusta tilusjärjestelyistä ja 
niiden avulla tapahtuvasta liikkumistarpeen vähentämisestä pe-
riaatteessa hyvänä ideana. Kukaan ei kuitenkaan kokenut, että 
uusilla tilusjärjestelyillä voitaisiin parantaa merkittävästi omaa 
tilannetta. Palstajakojen muuttaminen koettiin pitkäksi ja ras-
kaaksi prosessiksi ja omien peltopalstojen sijainneista tunnuttiin 
pitävän. Niiden kerrottiin olevan myös kohtalaisen yhtenäisiä. 
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Tilojen kesken tapahtuvien palstojen vaihdon esteenä nähtiin 
maiden erilainen kunto. Parhailla mailla kannattaa viljellä, vaik-
ka lähempänäkin olisi maata tarjolla. Haastatellut maanviljelijät 
eivät pidä palstojen yhdistämisen ja vaihtamisen avulla tapahtu-
vaa maatalousliikenteen vähentämistä toivottavana ratkaisuna.  

Yhden haastatellun mukaan liikkumistarvetta voitaisiin kui-
tenkin jonkin verran vähentää rasiteteiden muuttamisella. Hänen 
mukaansa esimerkiksi Haurukylän alueella voitaisiin useamman 
tilan liikkumistarpeita vähentää rasiteteiden uudelleenjärjestämi-
sellä. Rasiteteiden avulla voitaisiin vähentää liikkumistarvetta 
sekä Haurukyläntiellä että valtatiellä.  

Liikenneinfrastruktuurin kehittämistarpeet 
Maanviljelijöiden näkemykset liikenneturvallisuuden parantami-
seksi tarvittavista rakentamistoimenpiteistä poikkesivat huomat-
tavasti toisistaan. Yksi maanviljelijöistä koki ainoaksi merkittä-
väksi parannukseksi moottoritien jatkamisen ja ohikulkuliiken-
teen ohjaamisen pois valtatieltä.  

Oikeestaan paras vaihtoehto ois että ohikulkuliikenne ohjattais 
kokonaan pois tuolta tieltä ja jatkettais moottoritietä. Voihan 
sitä tehä kaikkee muutakin virittelyä, mutta ei ne oikein sitä on-
gelmaa ratkaise. 
Saman maanviljelijän mukaan liikenneturvallisuutta voitaisiin 
parantaa myös rakentamalla alikulku maatalousliikenteelle Tyr-
näväntien risteykseen. Alikulku tulisi mitoittaa kookkaimman 
ajoneuvon mukaan. 

Muut vastaajista kokivat ajatuksen erillisestä ohikulkutiestä 
ja alikulkukäytävistä kalliina ja epäkäytännöllisinä ratkaisuina. 
Heidän mukaansa tulisi keskittyä nykyisen infrastruktuurin ke-
hittämiseen ja ylläpitoon.  

Oon arvostettu hirveesti uusien linjauksien vetämistä. Rahat ei 
riitä niiden kunnossa pitoon. Järkevämpää pitää entiset kunnos-
sa. Ylläpitokustannukset siinä vaan kasvaa. Tuo esimerkiksi tuo 
Haaransillalta Kempeleeseen kulkeva tie niin on kyllä hyvä. 
Heti kun siitä ensimmäisen kerran ajoin niin aattelin että on 
kyllä kumma kun näin hyvä tie tehtiin heti kun liikenne ohjattiin 
muualle. Halvimmaksihan se yhteiskunnalle tulee kun leven-
netään tätä nykyistä tietä eikä tehä mitään uusia linjauksia. 
Vaarallisiakin ne voi olla jos ei niitten kunnossapidosta sitten 
voida huolehtia” 

Kaksi haastateltua maanviljelijää näkevätkin, että liikenteen 
sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa parhaiten 
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valtatietä leventämällä. Heidän mukaansa jo metrin levennys 
suuntaansa helpottaisi ohitustilanteita ja vaikeana koettua va-
semmalle kääntymistä. Esimerkillisenä leveänä tien osuutena 
nähtiin Haaransillalta Kempeleeseen suuntautuva tie, josta halut-
tiin mallia myös Ala-Temmeksen läpi kulkevalle tieosuudelle. 

Kahden haastatellun mukaan liikenneturvallisuutta voitaisiin 
parantaa myös sallimalla hitaiden ajoneuvojen (ts. maatalousko-
neiden) ajaa tien oikeassa reunassa, osittain valkoisen viivan 
oikealla puolella. Haastateltujen mukaan tämä olisi mahdollista 
sallia ainakin sellaisilla tienosilla, joilla on erillinen kevyenlii-
kenteen väylä. Tällöin traktoreista olisi mahdollisimman vähän 
haittaa ohikulkuliikenteelle ja ohitukset helpottuisivat. Toisaalta 
maanviljelijät kertovat ajavansa ajoradan reunaviivan päällä 
usein pakostakin, sillä tien leveys ei muuten riitä vastaantuleval-
le liikenteelle. Tilannetta pidetään hankalana, sillä ajotapa, jonka 
koetaan sujuvoittavan liikenteen toimivuutta, on nykysäädösten 
vastainen. 
Lisäksi maanviljelijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa tuli-
vat esille seuraavat kehittämistarpeet: 
• Ollilan mutkan oikaiseminen ja kameravalvonnan kehittämi-

nen 
• Haaransillan kiertoliittymän selkeyttäminen  
• Lännentien ohituskohtien lisääminen 
• Haurukyläntien ja sen risteysalueen parantaminen  
• Tien parantaminen (päällystäminen) Tomperintieltä Ranta-

tielle saakka  
• Rasiteteiden uudelleenjärjestäminen 
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8 Päätelmiä 
Tutkimuksessa pyrittiin hahmottamaan haja-asustusalueiden 
maanteiden liikenneturvallisuutta asukkaiden liikkumistapojen 
ja kokemusten kautta. Aiempien tilastotutkimusten (Peltola ja 
Rajamäki, 2005) mukaan maanteiden suurimmat kuolemanriskit 
(kuolleita suhteessa ajettuihin autokilometreihin) ovat tavallisilla 
pääteillä, joiden varrella on tihentynyttä haja-asutusta. Suuren 
liikennemäärän vuoksi näissä kohteissa myös kuolemantiheydet 
(kuolleita suhteessa tiepituuteen) muodostuvat suuriksi. Näillä 
teillä nopeudet ovat yleensä korkeita, mistä seuraa vakavia koh-
taamisonnettomuuksia. Tienvarren asutus puolestaan näkyy au-
tojen keskinäisten risteämis- ja kääntymiskuolemien määrissä 
sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemissa. 

 

8.1 Asukkaiden liikkumisesta 
Työtä ohjelmoitaessa arvioitiin, että asukkaiden liikkumista kar-
toittava päiväkirja olisi tarkoitukseen soveltuva tutkimusmene-
telmä. Siitä saatavalla tiedolla voitaisiin vahvistaa tai kumota 
ennakkokäsityksiä liikkumisesta. Ennalta arvioitiin, että lisään-
tyvä omakotirakentaminen haja-asutusalueilla aiheuttaisi lisään-
tyvää paikallisliikennettä valtatielle, kun kaupungissa työssä-
käyvät lapsiperheet muuttavat maaseudulle ”euron tonttien” ja 
nopeiden kulkuyhteyksien houkuttelemina. Lyhytmatkainen 
liikenne runsaine liittymisineen päätien liikennevirtaan aiheut-
taisi liikenneturvallisuusriskejä ja mahdollisesti myös ruuhkau-
tumista, minkä vuoksi pääteiden nopeustasoa olisi tarpeen las-
kea. Tämä taas on ristiriidassa pääteiden nopeustasotavoitteen 
kanssa. 

Tutkimuksen riskinä nähtiin vähäinen vastausaktiivisuus, 
minkä johdosta tutkimuksessa oli varauduttu tarvittaessa teke-
mään syventäviä haastatteluja. Vastausaktiivisuuden parantami-
seksi päiväkirja ja kyselylomake tehtiin mahdollisimman yksin-
kertaiseksi. Matkoista ei esimerkiksi edellytetty täytettävän yksi-
tyiskohtaista matkareittiä; tutkimuksen mielenkiinto kohdistui 
asunnolta lähtöön ja sinne palaamiseen, mitkä kuormittavat val-
tatietä tutkimuksen kohdealueella. Tästä huolimatta vastausak-
tiivisuus oli kovin vähäistä, ja erityisen laimeaa se oli Oulua 
lähinnä olevilla uudisalueilla. 

Voidaan olettaa, että vastikään talon rakentaneet omako-
tiasukkaat elävät arkensa ruuhkavuosia, jolloin ylimääräisiin 
kyselyihin ei ehditä vastaamaan. Runsaammin vastauksia saatiin 
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alueen eteläosista, joissa maataloudesta toimeentulonsa saavan 
kantaväestön osuus on suurempi.  

Tarkentavia haastatteluja suoritettiin kahdesta kohderyhmäs-
tä, maatalousyrittäjistä sekä lapsista ja nuorista.  

Maatalousyrittäjiä oli kyselyynkin vastanneiden joukossa, 
mutta tämän ryhmän havaintoja haluttiin tarkentaa ja syventää 
senkin vuoksi, että maatalousliikenteen asemaa on muissa tut-
kimuksissa käsitelty ja havaittu sen luonteen muuttuneen päätei-
tä yhä enemmän kuormittavaksi. Tilakoon kasvutapa erillään 
toisistaan sijaitsevine peltoineen ja tähän liittyvä työajojen pi-
dentyminen tuovat hidasta liikennettä maanteille. Ratkaisuja 
tilanteeseen on haettu rinnakkaistiejärjestelyistä ja tien ris-
teämismahdollisuuksien parantamisesta, mutta myös tilusjärjes-
telyistä. Näistä haluttiin kuulla myös tämän alueen maatalous-
yrittäjien näkemyksiä. 

Tulokset vastasivat pääosin muissa tutkimuksissa saatuja tu-
loksia. Haastatellut maatalousyrittäjät näkivät, että jo pienillä 
toimenpiteillä turvallisuutta voitaisiin parantaa. Tien leventämi-
nen oli heidän näkemyksensä mukaan näistä ensisijainen. Autoi-
lijoiden asenteiden muokkaamista pidettiin myös tärkeänä. Liik-
kumistarpeen vähentämistä tilusjärjestelyin pidettiin periaattees-
sa hyvänä, mutta käytännössä sen ei uskottu soveltuvan omaan 
tilanteeseen. 

Maatalousliikenne keskittyy ajallisesti toukotöihin ja toisaalta 
elonkorjuuaikaan. 

Lasten ja nuorten liikkumista ei postikyselyllä onnistuttu kar-
toittamaan lainkaan. Tätä kysymystä selvitettiin myöhemmin 
Lakeuden koulun opettajien ja koululaisten ryhmäkeskusteluis-
sa. Tämä metodi puolestaan osoittautui toimivaksi; keskusteluis-
sa nousi esiin useita liikenneturvallisuuteen liittyviä teemoja. 
Koulujen vanhempainillat saattaisivat olla kanava, jonka kautta 
lapsiperheiden vaikeasti tavoitettavien työssäkäyvien vanhempi-
en kokemukset ja näkökulmat saataisiin esiin. 

Pienessä otoksessa näytti erottuvan erilainen liikkumisen 
rytmi alueen pohjois- ja eteläosissa. Lähempänä Oulua asukkai-
den liikkumisessa näyttäisi olevan selkeämmät huiput aamun ja 
iltapäivän tavanomaisen työmatkaliikenteen kohdalla. Alueen 
eteläosan ikääntyneempi väestö liikkuu tasaisemmin vuorokau-
den eri tunteina. Vastaajien liikkuminen näyttää melko vähäisel-
tä, monena päivänä ei kotoa lähdetty lainkaan, ja useampaan 
kertaan kotoa päivän aikana lähtijöitä ja sinne palaajia ei otok-
sessa esiintynyt. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että henki-
löt, joilla on aikaa ja halua vastata liikenneturvallisuuskyselyi-
hin, eivät näytä liikkuvan kovin aktiivisesti eivätkä siten aiheuta 
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sanottavaa kuormitusta valtatielle. Kysely ei kerro niistä, jotka 
eivät siihen vastanneet, ja juuri näiden joukossa ovat haja-
asutusalueen uudisasukasperheet, joiden voi olettaa liikkuvan 
autolla runsaasti. 

Jonkinlaista osviittaa uudisasukkaiden liikkumisesta saatiin 
tässä tutkimuksessa Kaskenmaantien liikennelaskennasta. Kou-
lulle ja omakotialueelle johtavalla tiellä oli selkeä ruuhkahuippu 
kello 8–9, minkä voi tulkita aiheutuneen koululle suuntautuvasta 
liikenteestä. Nämä autoilijat poikkeavat koululle ja sieltä takai-
sin, eli laskennassa syntyy ajosuorite molempiin suuntiin. Se 
erotus, minkä aamulla asuntoalueelta poispäin suuntautuva lii-
kenne on suurempi kuin alueelle saapuva liikenne, on oletetta-
vasti pääosin asukkaiden työmatkaliikennettä. Kello 5–9 poistu-
va liikenne on selkeästi suurempi kuin tuleva, kello 8–9 tulijoita 
on hieman enemmän, mikä selittynee ainakin osin töihin saapu-
valla koulun henkilökunnalla. Pitkin päivää liikenne on hyvin 
tasapainoista, eli tulijoita on saman verran kuin lähtijöitä. Ilta-
päivän tunteina asuntoalueelta poistuu autoja jopa vilkkaam-
minkin kuin aamutunteina. Vasta kello 21 jälkeen on tiellä lähes 
pelkästään saapuvia. Näyttäisi siis siltä, että edestakaista ajelua 
esiintyy: töistä tullaan kotiin, syödään, ja lähdetään vielä uudel-
leen asioille tai harrastuksiin. Kun illalla tullaan kotiin, matka-
päiväkirjan täyttäminen ei ehkä ole prioriteeteissa ensimmäise-
nä. 

Valtatien 4 LAM-pisteen osoittamat liikennemäärät kertovat, 
että liikenteessä on selvä huippu kello 17 tienoilla. Tutkimusvii-
kolla kello 17–18 pisteen ohitti keskimäärin 400 ajoneuvoa tun-
nissa. Keskipäivällä näitä ajoneuvoja oli noin puolet huipputun-
nin tasosta. Aamulla kello 8–9 esiintyi myös huippu, joka oli 
kuitenkin matalampi. Raskaan liikenteen määrä oli suhteellisen 
vakio eri vuorokauden tunteina. 

On perusteltua olettaa, että liikenteen huipuista suuri osa on 
nimenomaan paikallista liikennettä. Yhden asuntoalueelle johta-
van kaavatien, Kaskenmaantien, poikkileikkausliikenne oli ilta-
päivän huipputunteina suuruusluokkaa 35 ajoneuvoa tunnissa. 
Kun valtatien liikenne samaan aikaan on 350–400 ajoneuvoa 
tunnissa, on jo tämän yhden asuinalueen tuoma liikenne merkit-
tävä osa valtatien liikenteestä. Valtatien liikennehuipun tanak-
kuus iltapäivällä selittyisi edellä kuvatulla liikkumisella: joukos-
sa on sekä töistä kotiin palaavia että kotoa uudelleen lähteneitä. 

Olipa kyse sitten maatalouden liikenteestä tai paikallisesta 
työmatkaliikkumisesta, on sille ominaista voimakas määrällinen 
vaihtelu. Maatalousliikenne vaihtelee vuodenajan mukaan, työ-
matkaliikenne taas vuorokauden eri aikoina.  
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Maastokäynnillä havaittiin, että postilaatikot oli ryhmitelty ja 
sijoitettu ”väärälle puolelle” valtatietä. Tämä johtunee jakelujär-
jestelmiin kohdistuvista logistisista tehokkuustavoitteista. Tästä 
seuraa myös liikenneturvallisuusongelmia asukkaille valtatien 
ylitystarpeena tai kulkemisena kapealla pientareella. 

8.2 Liikennemalleista 
Liikennemallien kautta saatu tieto tutkimusalueen liikkumisesta 
oli käytännössä vähäinen, vaikka Oulun seudun liikennemallijär-
jestelmä onkin melko tarkka ja perustuu suureen osa-
aluemäärään. Valtatien liikennemäärä tutkimusalueella, luokkaa 
5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, on niin pieni verrattuna mallin 
olettamaan tien välityskykyyn, ettei liikennemäärän kaksinker-
taistuminenkaan vielä mallien sisältämillä liikennemäärän ja 
viivytyksen suhteilla merkittävästi alenna mallissa liikenteen 
keskinopeutta. Käytännössä kuitenkin alueen liikenteessä on 
runsaasti hitaasti liikkuvia ja kääntymisen vuoksi hidastavia 
ajoneuvoja, jotka toisaalta kasvattavat nopeusvaihtelua ja lisää-
vät häiriötilanteita. Näitä ei kuitenkaan mallissa saada esille. 
Mallissa liikennemäärien kautta tuotetut liikenteen nopeudet 
ovat selvästi lähempänä todellisia vilkkaammin liikennöidyillä 
väylillä lähellä keskustoja kuin haja-alueilla. 

Samaan aikaan tehty selvitys Valtakunnallisen henkilöliiken-
netutkimuksen (HLT) hyödyntämiseksi alueellisesti ja paikalli-
sesti (Kivari ym, 2007) lisää jonkin verran tietämystä haja-
alueiden liikkumisesta. Selvityksessä liikennetuotoksen havait-
tiin riippuvan haja-alueen sijainnista suhteessa päätieverkkoon 
ja palveluihin sekä alueen joukkoliikennetarjonnasta. Siten sel-
vityksen avulla on mahdollista vertailla haja-alueiden tuottamaa 
liikennesuoritetta, mutta muuten kytkentä liikenneturvallisuuden 
edistämiseen jää vielä vajavaiseksi. 

8.3 Tien parantamissuunnitelmista 
ja turvallisuustavoitteista 

Pääteiden kehittämissuunnitelmaluonnoksessa on Pulkkila–
Haaransilta-tiejakson tavoitetilaksi määritelty 2-kaistainen taval-
linen maantie toistuvin ohituskaistoin. Tutkimusjakson pohjois-
päätä Haurukylästä alkaen on suunniteltu uudelle tielinjalle. 
Tällä osuudella kehittämispolun ensimmäiseksi osaksi on kaa-
vailtu tien leventämistä ja ohituskaistaparin rakentamista Hau-
rukylän suoralle. Kehittämisselvitykseen sisältyy myös muita 
pienempiä toimia.  
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Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 9.3.2006 on vahvistettu 

haastavat turvallisuustavoitteet tieliikenteelle. Päätöksessä on 
muun muassa ehdotettu ajosuuntien erottamista keskikaiteella 
vaarallisiksi katsottavilla tieosuuksilla. Lisäksi on katsottu, että 
ajosuuntien erottelu tulisi sisällyttää nykyistä merkittävämmäksi 
nopeusrajoituksen määrittämisperusteeksi. Toisaalta pääteiden 
kehittämissuunnitelmaluonnoksen valmistumisen jälkeen myös 
tutkimustieto tienvarren asutuksen yhteyksistä turvallisuuteen on 
tarkentunut.  

Tutkimusalueen liikennemäärät ovat kohtuullisen suuria, 
mutta kuitenkin sen verran pieniä, että perusteluita moottori-
väylälle ei ole. Tiheän tienvarsiasutuksen alueella tie onkin aja-
teltu parannettavan uudelle linjalle 2-kaistaisena maantienä ohi-
tuskaistoin. Tien siirtyminen tulevaisuudessa uuteen paikkaan 
tarjoaa mahdollisuuden myös sellaiselle kehittämispolulle, että 
nykyistä väylää parannettaessa tehdään lähinnä sellaisia toimia, 
jotka ovat mahdollisimman pitkälle käyttökelpoisia tien tulevas-
sa verkollisessa asemassa. Tällöin voisi lähteä siitäkin, että tien 
nopeustaso pidetään kehittämispolun ajan nykyisenä 80 km/h. 
Vilkkaimmissa liittymissä voisi ottaa käyttöön esimerkiksi ruot-
salaismallisia päätien nopeutta hillitseviä järjestelyitä. Mahdolli-
sesti voisi vielä harkita paikallisen liikenteen järjestelyiden pa-
rantamista. Talvella nopeusrajoitusohjeiden mukaan voitaisiin 
tiheämmin asutulla jaksolla käyttää rajoitusta 70 km/h. 

Jo levennetylle valtatieosuudelle, jolla tienvarren asutus on 
suhteellisen harvaa, voisi koettaa muodostaa myös kustannuste-
hokkaita keskikaiteellisia ratkaisumalleja yhdistettynä nopeusra-
joitukseen 100 km/h.  

Hitaan maatalousliikenteen ajamistarvetta valtatiellä tulisi 
vähentää yksityistiejärjestelyjen ja tilusjärjestelyjen avulla. Yk-
sityistiejärjestelyt parantaisivat myös kevyen liikenteen olosuh-
teita.  

Tarkastelujakso kuuluu työryhmäesitykseen runkoteiden ver-
koksi ja tietä koskevat kehittämisen periaatteet ratkaistaan pää-
teiden kehittämissuunnitelmassa. Edellä esitetyt ajatukset ovat 
nykyiseen turvallisuustietouteen ja nyt tehtyyn selvitykseen pe-
rustuvia ehdotuksia. 
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Liite 1. Kyselylomake 
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Huom. kartoista vasemmanpuoleinen kuvaa yhtä osaa koko tutkimusalueesta. 
Tätä kyselyn sivua oli käytössä neljä eri versiota, jotka jaettiin eri alueille. 
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