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HAILUODON KIINTEÄ YHTEYS, TS
Yleisötilaisuus 1, Hailuoto
Muistio yleisötilaisuudesta
Aika

Paikka

Ti 14.11.2017 klo 18:00 – 20:00

Osallistujat

1

Hailuodon liikuntahalli

Noin 80 kpl, Erillinen lista

Kokouksen avaus
Hailuodon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Iiris Polkkanen avasi tilaisuuden.
Ari Kuotesaho kertoi tilaisuuden tavoitteen ja aikataulun sekä jakoi osallistujalistan sekä palautelomakkeen.
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Yleisötilaisuuden kulku
Risto Leppänen kertoi hankkeen taustan. Ari Kuotesaho ja Pirkka Hartikainen
kertoivat suunnittelutilanteen, tehtyjen selvitysten tilanteen ja esittelivät
suunnitelmaluonnokset. Panu Välimäki esitteli tehdyt ympäristöselvitykset
sekä Hannu Lauri virtausmallinnukset.
Lopuksi Ari Kuotesaho kertoi suunnittelun aikaiset vuorovaikutustavat sekä
suunnittelun jatkoetenemisen.

Kuva 1. Yleisötilaisuuden yleisöä Hailuodossa.
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Keskustelu
Yleisötilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä on kerrottu alla. Kysymykseen on liitetty kysyjän nimi, jos hän sen kertoi.
Markku Ketola: Olisiko parempi, jos nykyiset tihtaalit Huikun lauttarannasta
poistettaisiin?
Kuotesaho: Ne ollaan korvaamassa kasuunilla tai vastaavalla rakenteella ensi
kesänä. Lauttayhtiö on ilmoittanut, että tihtaalit ovat välttämättömiä Hailuodon puoleisessa päässä.
Johanna Hankonen: Mikä on Huikun sillan alikulkukorkeus ja leveys?
Kuotesaho: Alikulkukorkeus 18 m on vähintään 75 metrin matkalla.
Sai Honkanen: Pitäisikö pengertie valaista?
Hartikainen: Valaistuksen suunnittelu on käynnissä, ei ole vielä ratkaisuja.
K: Voisiko vesistöntilasta tehdä havainnollisemman kartan? Voisiko kääntöpaikka Huikussa olla metsänreunassa?
Lauri: Voi tehdä. Hartikainen: selvitetään.
Markku Ketola: Onko ilmanpaineen vaikutus mukana vesistömallinnuksissa?
Lauri: Kyllä on.
K: Voiko ja saako pengertiellä ajaa erikoiskuljetusajoneuvot, mopoautot jne.
Kuotesaho: Kyllä voi
Sari Honkanen: Miksi ei pengertielle tule kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi hän
kysyi tienpidon toimenpiteistä ja kunnossapidosta.
Leppänen: Tielle on päätetty tehdä leveämmät pientareet, joita kevyt liikenne
voi käyttää. Tiellä ei ole niin paljon kevyttä liikennettä, että se vaatisi oman
kevyen liikenteen väylän. Lisäksi tien liikennemäärät ovat suhteellisen alhaiset. Kunnossapidossa käytetään kunnossapitoluokan mukaista liukkaudentorjuntaa eli hiekoitusta hänen tietojen mukaan ja vain poikkeustilanteessa suolausta.
Markku Ketola: Onko suunnittelussa huomioitu pakkanen ja avoin meri -> liukkauden syntyminen tämän vaikutuksesta? Lisäksi hän kysyi, kuinka estetään
jäiden tuleminen tielle, lumeen kerääntyminen kaiteiden taakse sekä lumen
poisto tuiskukelillä -> epäili aurauskaluston riittävyyttä?
Kuotesaho: Kyllä on. Ääritilanteissa voi tulla sellaisia aikoja, jolloin tie joudutaan sään vuoksi sulkemaan.
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Palautelomakkeeseen täytetyt kysymykset
Iiris Poukkanen: Elektroniset ilmoitustaulut Hailuodon keskustan ja esim. Oulunsalon Shellin tuntumaan tiedottamaan mahdollisesta kelirikosta tiellä.
V: Telematiikan suunnittelu sisältyy toimeksiantoon ja suunnittelu tehdään
liikenneviraston valtakunnallisten linjausten mukaisesti ottaen huomioon tämän hankkeen erityisolosuhteet. Tiedotustaulujen lisäksi informaation jakamisessa käytetään hyväksi kaikkia medioita.
Jari Junttila: Onko arvioitu sillan ja sillan rakentamisen aikaisia vaikutuksia ammattikalastukseen. Toivon yhteyden ottoa asiasta.
V: Arvioidaan. Kalatalousselvityksen tekeminen on tällä hetkellä käynnissä.
Birgitta Ruonala: Kiitos valaisevasta suunnitelmasta. ensimmäisen kerran pääsin kunnolla kartalle asiasta.
V: Todetaan
Susanna Rapinoja: Tärkeää, että silta- pengertieyhdistelmä on esteettisesti
sellainen, ettei Hailuodon maisema kärsi. Miten varmistetaan kulku mantereelle, kun tieyhteys on suljettu myrskytuhojen vuoksi? Sillan kestävyys pohdituttaa myrskykelillä. Valaistus on ehdottomasti tarpeellinen, vähintään kaiteissin valot. Onko otettu huomioon 1 milj. kuution kuljettamisesta johtuvat päästöt.
V: Maisema-arvot otetaan huomioon ja on otettu jo yva- ja yleissuunnitelmavaiheessa/-ratkaisuissa. Sillat mitoitetaan riittävän kestäviksi liikenneviraston
suunnitteluohjeiden mukaisesti niin kuin muutkin vastaavat sillat suomessa.
Valaistustarve tutkitaan, periaatepäätös on, että ei valaista kuin korkeintaan
päät. Rakentamisen aikaiset päästöt ovat kertaluonteisia haittoja vastaavia
maamassoja kuljetetaan useassakin suomessa rakennetussa ja rakennettavissa hankkeissa
Jouni Laurila: hanke pitää toteuttaa mahdollisimman nopeasti.
V: Todetaan
Tari Rantasuo: Tieyhteydellä pitää olla levähdyspaikka molempiin suuntiin.
Voisiko asukkaille ja mökkiläisille koota ohje; Mitä jokainen voi tehdä uhanalaisten lajien suojelemiseksi? Olisi hyvä tutkia myös kiinteän yhteyden sosiokultturisia vaikutuksia.
V: Lähtökohtana on, että pengertielle ei saa pysäköidä "katselemaan maisemia" muualle kuin tuolle yhdelle p-paikalle. P-paikka on yhdellä puolella koska
siitä on vähemmän häiriötä liikenteelle kuin kahdesta. Uhanalaiset kasvit idea
hyvä, pohditaan sen toteutusta.
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Tilaisuuden päättäminen
Ari Kuotesaho päätti tilaisuuden klo 20:05.

Liitteet:

Yleisötilaisuuden esitys, pdf
Osallistujalista

