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HAILUODON KIINTEÄ YHTEYS, TS
Yleisötilaisuus 2, Oulunsalo
Muistio yleisötilaisuudesta
Aika

To 1.2.2018 klo 18:00 – 20:00

Paikka

Oulunsalo‐talo

Osallistujat

Noin 70 kpl, erillinen lista

1

Kokouksen avaus
Ari Kuotesaho avasi tilaisuuden ja kertoi tilaisuuden tavoitteen ja aikataulun
sekä jakoi osallistujalistan sekä palautelomakkeen.

2

Yleisötilaisuuden kulku
Ari Kuotesaho kertoi hankkeen taustan. Ari Kuotesaho ja Pirkka Hartikainen
kertoivat suunnittelutilanteen, tehtyjen selvitysten tilanteen ja esittelivät
suunnitelmaluonnokset. Veli – Markku Uski esitteli tehdyt vaikutusten arvioin‐
nit sekä Hannu Lauri virtausmallinnukset ja Eero Taskila kalasto‐ ja kalatalous‐
selvityksen.
Lopuksi Ari Kuotesaho kertoi suunnittelun aikaiset vuorovaikutustavat sekä
suunnittelun jatkoetenemisen.

Kuva 1. Ari Kuotesaho esittelee hanketta Oulunsalo‐talossa.
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Keskustelu
Yleisötilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä on kerrottu alla. Kysymykseen on lii‐
tetty kysyjän nimi, jos hän sen kertoi.
Markku Ketola:
Kuinka pitkä sopimus on tulossa PPP‐mallin osalta?
Vastaus Kuotesaho ja Mosorin: Sopimuksen pituuden päättää Liikennevirasto
kilpailutuksen yhteydessä. Tämän osalta ei ole vielä tarkempaa kerrottavaa.
Kuka hoitaa korjaamisen, jos myrsky rikkoo tieyhteyden?
Vastaus Kuotesaho ja Mosorin: Palveluntuottajalla on vastuu rakenteiden toi‐
mivuudesta ja myös luovutushetken kunnosta, kun sopimus päättyy.
Onko tierakenne vain verhoiltu louheella vai kokonaan louheesta suunniteltu
tehtäväksi?
Vastaus Hartikainen ja Kuotesaho:
Suunnitelmassa ollaan tällä hetkellä esittämässä louherakenteista pengertä,
joka on suojaverhoiltu louheella. Liikennevirasto kilpailutuksen yhteydessä
päättää onko mahdollista käyttää muunlaisia rakenteita. Urakoitsija tekee lo‐
pullisen päätöksen rakenneratkaisusta, jos on annettu vapausasteita rakenne‐
ratkaisusta.
Kustannusten noususta 76 M€ kysymys, kasvaako kustannukset kuinka suu‐
reksi? Lisäkommenttina, että kustannukset taitavat nousta vielä merkittävästi!
Vastaus Hartikainen:
Suunnittelun tässä vaiheessa on kustannusarvio rakentamisen osalta n 76 M€,
mutta se tarkentuu tiesuunnitelman valmistuttua määrätietojen perusteella.
Siltojen leveydet pitäisi olla kuten Raippaluodossa eli toisessa reunassa kevyen
liikenteen väylä ja ajokaista autoille vieressä. Paljonko on Raippaluodon sillan
mitat?
Vastaus Kuotesaho: Kertoi, että sillan hyötyleveys on 12 m ja pituus n 1 km
sekä vapaa alikulkukorkeus 26 m. Hyötyleveys on jaettu 3 m kevyen liikenteen
väyläksi ja 9 m ajoradaksi. Kohteessa ei ole vastaavalla tavalla pitkää penger‐
jaksoa ja tie on vilkkaasti liikennöity. Siltojen ja penkereen osalta leveydellä on
merkittävä vaikutus kustannuksiin.
Onko varajärjestelmänä lautta, jos tie ja siltarakenteet eivät kestä olosuhteita:
Vastaus Kuotesaho: Ei lauttoja jätetä varajärjestelmäksi. Hälytys – ja pelastus‐
tehtävä hoidetaan jo lauttaliikenteen aikana laaditun varautumissuunnitelman
mukaisesti, jos tieltä joudutaan liikenne olosuhteiden vuoksi sulkemaan.
Millainen status on Huikun sillan kohdalla olevalla meriväylällä?
Vastaus Kuotesaho: Nykyisin se on liikenneviraston ylläpitämä väylä.
Kuinka selitätte, että verkot jään alla liikkuvat paikasta A paikkaan B pohjoi‐
semmaksi.
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Vastaus Lauri: Ei voida yleisellä tasolla noilla tiedoilla kertoa, jos ei esitä tar‐
kemmin paikkaa. Kuitenkin Luodonselältä etelään on matalikko, jonka kautta
ei ole kovinkaan iso virtaama, kuten animaatiot osoittavat.
Yleisesti kommentoi, että ei ole lauttaliikenteen kehittämistä selvitetty riittä‐
västi. Samalla tuhotaan Hailuodon matkailuvaltti. Kiinteän yhteyden selvityk‐
seen on käytetty turhaan hirveän paljon resursseja.
Vastaus Kuotesaho: Lauttaliikenteen kehittäminen on selvitetty kattavasti
aiemmissa suunnitteluvaiheissa ja tällöin on tehty perusteltu päätös jatko‐
suunnitteluun valitusta vaihtoehdosta. Nyt laaditaan tiesuunnitelmaa valitusta
vaihtoehdosta eikä palata enää ko. vaihtoehtovertailuun.
Juhani Ervasti:
Mikä määrittää Huikun sillan aukon korkeuden suuremmaksi kuin Riutun sil‐
lan?
Vastaus Kuotesaho: Huikun sillan kohdalla on virallinen Meriväylä. Liikennevi‐
rasto on myös lausunnossaan yleissuunnitelmasta edellyttänyt alikulkukorkeu‐
den selvittämisen paikallisesti veneilijöiden kanssa. Veneilijöiltä saadun pa‐
lautteen perusteella on päätetty korottaa yleissuunnitelman vapaata alikulku‐
korkeutta 15 m:stä 18 m:iin. Alikulkukorkeuden vaihteluväli Liikenneviraston
ohjeen mukaan 12 m – 18 m.
Kuinka rakennetaan sillan S2 kohta?
Vastaus Hartikainen: Sillan kohdalle tämän hetken ajatusten ja vesilupahake‐
muksen perusteella tullaan rakentamaan penger. Siltapaikan meren puolelle
tehdään kulkuaukko pienveneitä varten. Isommat alukset kiertävät Huikun
silta‐aukon kohdalta työnaikana, siinä vaiheessa, kun pengerrakenne tulee sul‐
kemaan Huikun sillalle saakka vesireitin.
Onko samentumaa virtausten vaikutuksesta pohjaeroosiona kuten Suden‐
väylän ruoppauksesta?
Vastaus Lauri: Siltapenkereiden alueelta rupattava alueen päälle tulee louhe‐
penger, joten vastaavaa samentumaa ei pääse syntymään virtausten vaikutuk‐
sesta
Onko kauha vai imuruoppaus työtapana?
Vastaus Hartikainen ja Kainua: Työn luonteen vuoksi todennäköisesti urakoit‐
sijat käyttävät kauharuoppausta. Ruopattavat määrät ovat todella pieniä ver‐
rattuna esim. syväväylän ruoppauksessa tuleviin maamassoihin.
Eerika Koivunen
Nopeustaso 80 km/h ja pyöräilijä pientareella. Kuinka siinä uskaltaa ajaa, kun
on niin kapea piennar?
Vastaus Kuotesaho: Meidän mielestä tien kokonaisleveys on normaalia le‐
veämpi, koska on haluttu parantaa kevyen liikenteen asemaa. Yleensä noilla
liikennemäärillä tie kokonaisleveys on huomattavasti kapeampi. Päällystetty
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piennar saattaa olla 0,25 m ja sorapiennar 0,25 m. Hailuodon puolella tien
päällysteen leveys on vain 5,5 m jossa liikkuvat auot ja kevyt liikenne.
Minkä verran keinosaaren P‐alueelle on tulossa pysäköintipaikkoja?
Vastaus Hartikainen: Tässä vaiheessa on 10 henkilöauto ja kolme linja‐au‐
ton/kuorma‐auton paikkoja. Näiden osalta voi vielä tulla tarkennuksia.
Kuinka paljon liikennettä tulee olemaan tiejaksolla?
Vastaus Hartikainen: Arvioin mukaan liikennemäärä on tien avaamishetkellä
noin 950 ajon/vrk:ssa ja 20140 noin 1400 ajon/vrk:ssa.
Millainen samentuma tulee rakentamisesta Oulunsalon Varjakan alueelle?
Vastaus Lauri: Ei ole juurikaan samentumaa.
Juha Ketola:
Kommenttina, että turvallisin ratkaisu on lauttayhteys.
Merikokemus ei voi olla, kun autolla ajetaan pengertietä
Vastaus Uski: Tämä on asia, jossa mielipiteet eri henkilöiden välillä varmasti
eroavat.
Tuomo Lääkkö:
Kuuluuko Oulunsalon puoleinen kevyen liikenteen väylä tähän projektiin ja
onko sen toteutuminen kytketty kiinteän yhteyden rakentamiseen?
Vastaus Kuotesaho: Ko. vöin kevyen liikenteen väylä ei kuulu kiinteän yhtey‐
den projektiin, mutta sen osalta on käynnistetty hankekortin valmistelu. Ke‐
vyen liikenteen yhteydestä on tullut aloitteita. ELY ja Oulun kaupunki neuvot‐
televat asiasta lähiaikana, kuinka se saataisiin toteutettua. Yhteydestä ei ole
toistaiseksi päätöksiä eikä sille ole rahoitusta. Asiaa kuitenkin valmistellaan.
Aila Konttinen
Kuinka talvikunnossapito saadaan hoidettua aurauksen ja liukkauden torjun‐
nan osalta
Vastaus Hartikainen: Varmasti aluksi joudutaan ”opettelemaan” menetelmiä
ja tarkkailemaan olosuhteita kuinka missäkin tilanteessa menetellään. Var‐
masti tie vaatii enempi toimenpiteitä kuin normaali mantereella olevat tiet.
Rakenteissa huomioidaan esim. kaidevalinnoissa, että käytetään ns. ”tuisku‐
kaiteita”.
Jouko Korkiakoski:
Tuleeko sähköistys keinosaareen
Vastaus Kuotesaho: Ei tule, suojaputkitus on tässä vaiheessa ajatuksissa.
Latekoe Lawsow Hellu
Kenen tie on palvelusopimuksen jälkeen?
Vastaus Kuotesaho: Yleinen tie eli valtion omistama maantie.
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Onko siltojen ongelmista tietoa ja onko niitä selvitetty?
Vastaus Kuotesaho: On selvitetty ja tietyn tyyppisten rakenteiden ongelmat
tiedetään, mistä ne aiheutuvat.
Nimi??
Kuinka menetellään, jos turisti haluaa pysäköidä tienvarteen?
Vastaus Kuotesaho ja Hartikainen: Sen vuoksi P‐alue rakennetaan keinosaa‐
reen, jotta merijaksolla voi turvallisesti pysäköidä. Aina on myöskin mahdol‐
lista liikennemerkein rajoittaa pysäköintiä, jos siitä syntyy ongelmaa.
Paljonko virtausnopeudet muuttuvat?
Vastaus Lauri: Muutos noin 20 cm/s Huikun sillan aukon kohdalla.
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Palautelomakkeeseen täytetyt kysymykset
Sanna Wiik: Hanke on hyvä, toivottavasti hanke etenee. Oli mielenkiintoista
kuulla, mitä pitää ottaa tällaisessa hankkeessa huomioon.
V: Todetaan
Eero Yrjänäinen: On helppo pyytää tarjous kahdelle vaihtoehdolle, nyt suunni‐
tellulle ja 12 m leveälle penkereelle, näin saisi kustannusvaikutuksen leveäm‐
mällä hankkeelle. Onko siirtoviemärillä vaikutusta?
V: Tiesuunnitelma laaditaan vain yhdelle vaihtoehdolle. Siirtoviemäri suoja‐
taan rakentamisen yhteydessä
Lauri Haapala: Kannatettava hanke. Hyvin on suunnitelmat tehty ymmärrettä‐
väksi.
V: Todetaan
Mikko Törmänen: Ehdotan erillistä tai ainakin suojakaiteella varustettua ke‐
vyen liikenteen väylää
V: Esitetty ratkaisu leventää poikkileikkausta ja olisi kalliimpi. Kevyttä liiken‐
nettä on sen verran vähän ja samoin ajoneuvoliikennettä, että yleissuunnitel‐
man mukainen poikkileikkausratkaisu on hyväksyttävä.
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Tilaisuuden päättäminen
Lopuksi Hartikainen esitteli 2 hankkeen virtuaalimallista tehtyä videoa.
Ari Kuotesaho päätti tilaisuuden klo 20:20.
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