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Mediatiedote
Julkaisuvapaa
Hailuodon siltayhteyden tiesuunnittelu on käynnistynyt
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteistyössä
Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan kanssa aloittanut Hailuodon kiinteän
tieyhteyden tiesuunnittelun. Hankkeessa suunnitellaan siltayhteys Oulun
Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Siltayhteys korvaa nykytilassa
liikennöivän lauttayhteyden. Hankkeen tiedotustilaisuus medialle järjestetään
4.9.2017 klo 12.30 Oulussa.
Tavoitteena alueen saavutettavuuden parantaminen
Tieyhteyden toteuttamisen tavoitteena on parantaa Hailuodon saavutettavuutta ja
helpottaa alueella liikkumista. Tästä hyötyvät niin asukkaat, matkailijat kuin Hailuodon
elinkeinoelämä. Nykytilanteessa Hailuodon lauttayhteyden puutteina ja ongelmina ovat
mm. riittämätön liikenteellinen palvelutaso, koska lautta ei liikennöi yöllä ja lauttamatka
on kestoltaan pitkä, 25 minuuttia. Lauttayhteys on erityisesti kesäaikoina ruuhkainen ja
lautalle pääsyä joutuu jonottamaan. Rajoitetusta palvelutasosta on haittaa asukkaiden
ja matkailijoiden lisäksi myös Hailuodon elinkeinoelämälle. Lisäksi nykyisen
lauttaliikenteen käyttö ja ylläpito on kallista.
Hankkeen suunnittelu etenee
Hankkeen suunnittelun aikaisempi vaihe, eli yleissuunnitelma, on valmistunut vuonna
2014 ja se on lähtökohtana tiesuunnitelman laatimisessa. Tiesuunnitelman laadinta on
käynnistynyt kesällä 2017. Tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa tehdään lukuisia
selvityksiä, kuten luontoselvityksiä ja vedenpohjatutkimuksia.
Suunnitelma valmistuu keväällä 2018. Alustavan aikataulun mukaan siltayhteyden
rakentaminen voisi alkaa vuoden 2018 aikana. Hankkeen kustannusarvio on 76
miljoonaa euroa.
Suunnittelussa huomioidaan alueen herkkä ympäristö
Suunnittelussa huomioidaan alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö ja vaativat
olosuhteet. Kiinteä tieyhteys sovitetaan maisemaan siten, että herkän merialueen
ympäristölle ja vedelle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa niin rakentamisen
kuin käytönkin aikana.
Avoin vuorovaikutus ja viestintä tärkeä osa suunnittelua
Tavoitteena on laatia tiesuunnitelma vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa ja
tiedottaa alueelle asuvia, matkailevia tai muuten toimivia aktiivisesti läpi hankkeen.
Media on tervetullut kuulemaan ja keskustelemaan hankkeesta mediatilaisuuteen
4.9. klo 12.30 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen
(Veteraanikatu 1, 90130 Oulu). Tilaisuudessa esitellään hankkeen taustoja ja
tavoitteita sekä suunnittelun etenemistä. Tilaisuudessa on paikalla ELY-

keskuksen, Hailuodon kunnan, Oulun kaupungin sekä tiesuunnittelua tekevän
konsultin edustajia.
Kaikille avoimet yleisötilaisuudet järjestetään Oulussa ja Hailuodossa marraskuussa
2017. Näistä tiedotetaan erikseen.
Hankkeen etenemistä kannattaa seurata myös hankkeen Facebook- ja Twitterkanavilla sekä verkkosivuilla.
Lisätietoja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho
puh. 0295 038 259, ari.kuotesaho@ely-keskus.fi
Oulun kaupunki, liikenneinsinööri Erkki Martikainen
puh. 044 703 2113, erkki.martikainen@oulu.fi
Hailuodon kunta, tekninen johtaja Markku Maikkola
puh. 044 4973 510, markku.maikkola@hailuoto.fi
Sito Oy, tiesuunnittelun projektipäällikkö Pirkka Hartikainen
puh. 040 735 1998, pirkka.hartikainen@sito.fi
Hankkeen sähköpostilistalle voit ilmoittautua osoitteessa
https://my.surveypal.com/Hailuodon_siltayhteys_sahkopostilista.

Suunnittelualueen sijainti.
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