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HAILUODON KIINTEÄ YHTEYS (MAANTIE 816) VÄLILLÄ RIUTUNKARI ‐ HUIKKU, OULU JA HAI‐
LUOTO
TIESUUNNITELMAN LAATIMINEN
Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus on laatimassa yhteistyössä Oulun kaupun‐
gin ja Hailuodon kunnan kanssa tiesuunnitelmaa maantielle 816 (Hailuodontie) Riutunkarin ja Huikun
välillä. Hankkeessa suunnitellaan uusi kiinteä yhteys (pengertie + kaksi siltaa) Oulun Riutunkarin ja Hai‐
luodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulisi korvaamaan nykyisen lauttayhteyden.
Tavoitteena alueen saavutettavuuden parantaminen
Kiinteän yhteyden (pengertie + sillat) toteuttamisen tavoitteena on parantaa Hailuodon saavutetta‐
vuutta ja helpottaa alueella liikkumista. Nykytilanteessa Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on laut‐
taliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Huonon
liikenteellisen palvelutason lisäksi lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita.
Lauttayhteyden jatkaminen edellyttää lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimisesta.
Yhteydellä on tärkeä merkitys Hailuodon kunnan asukkaiden liikkumiseen, kunnan yritysten elinvoimai‐
suuteen ja kilpailukykyyn sekä matkailuliikenteelle.
Hankkeen suunnittelu etenee
Hankkeen suunnittelun aikaisempi vaihe eli yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2014 ja Liikenne‐
virasto on hyväksynyt sen 21.10.2016. Yleissuunnitelman ratkaisut ovat lähtökohtana tiesuunnitelman
laatimisessa. Tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt maastotutkimuksilla ja luontoselvityksillä alku‐
vuoden 2017 aikana ja varsinainen suunnittelutyö nyt syksyllä 2017. Samanaikaisesti tiesuunnittelun
kanssa laaditaan vesilain mukaiset lupahakemusasiakirjat, jotka valmistuvat käsittelyä varten tammi‐
kuussa 2018 ja tiesuunnitelma maaliskuussa 2018.
Suunnittelutilannetta ja alustavia suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle seuraavasti:



Hailuodon koulukeskuksen liikuntahallissa, osoite Luovontie 61 B Hailuoto ti 14.11. klo
18:00 ‐ 20:00.
Oulunsalo‐talon Varjakka ‐salissa, osoite Mäntypellonpolku 10, Oulunsalo to 16.11. klo
18:00 ‐ 20:00.

Hankkeen rahoitus
Suomen hallitus käsitteli kiinteän yhteyden rakentamista budjettiriihessään syksyllä 2017. Hallitus esit‐
tää talousarvioon kiinteän yhteyden rakentamista ns. elinkaarimallilla, eli periaatepäätös rahoituksesta
on tehty. Elinkaarimalli on suomalainen versio kansainvälisestä Public Private Partnership (PPP) ‐han‐
kintamallista.
Suunnittelussa huomioidaan alueen herkkä ympäristö
Suunnittelussa huomioidaan alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö ja vaativat olosuhteet. Kiin‐
teä yhteys pyritään sovittamaan maisemaan mahdollisimman hyvin ja suunnitellaan siten, että herkän
merialueen ympäristölle ja vesiluonnolle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa niin rakentami‐
sen kuin käytönkin aikana.
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

Suunnittelualueen sijainti

