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

Paikka

To 16.11.2017 klo 18:00 – 20:00

Osallistujat

1

Oulunsalo-talo

Noin 70 kpl, erillinen lista

Kokouksen avaus
Oulun kaupungin liikenneinsinööri Erkki Martikainen 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 ja esittelijöitä Oulunsalossa.
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Keskustelu
Yleisötilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä on kerrottu alla. Kysymykseen on liitetty kysyjän nimi, jos hän sen kertoi.
Juha Ketonen: Miksi meillä on valtiollinen lauttayhteys. Eikö olisi halvempi, jos
yksityinen pyörittäisi?
Leppänen: Kilpailua on ollut vähän Suomessa ja tämä on ollut ainoa toimija
Vesa J-P: Hailuodontien turvallisuus huolettaa. Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee toteuttaa ennen rakennustöiden aloittamista
Leppänen: Osa toimenpiteistä on tehty, kiitos kuntien. Asia on tiedostettu ja
siihen pyritään reagoimaan.
Juha Ketonen: Mistä kiviaines kuljetetaan?
Kuotesaho: Tässä vaiheessa ei vielä suunnitella, mistä ne kuljetetaan.
Väinö Kyllönen: Tuleeko tievalaistus
Kuotesaho: Ei tule perinteistä valaistusta, tämä selvitetään työn aikana.
Pauli Runtti: Mikä on nykyisten lauttarakenteiden kohtalo
Kuotesaho: Lauttarakenteet puretaan, pienvenesatamat jäävät nykyiselleen.
K: Onko mahdollista kasvattaa pengertien leveyttä 12 metriin
Leppänen: On selvitetty, että suunniteltu 9,5 metrin leveys on riittävä.
Ari Satomaa: Voiko erottaa kevyen liikenteen väylän reunakivellä
Leppänen: Esitetty ratkaisu leventää poikkileikkausta ja olisi kalliimpi. Kevyttä
liikennettä on sen verran vähän ja samoin ajoneuvoliikennettä, että yleissuunnitelman mukainen poikkileikkausratkaisu on hyväksyttävä.
Mikko Kanninen: Mikä on Huikun sillan korkeus? Onko huomioitu sillan esteettinen puoli?
Kuotesaho: Sillan korkeus on enimmillään noin 23 metriä merenpinnasta.
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Palautelomakkeeseen täytetyt kysymykset
Juha Ketola: matka Hailuodosta on yksinkertaisesti pitkä, vettä pitkin paljon
nopeampi. Nykyinen lauttavarustamo kallis ja ammattitaidoton. Yhteys suoraan meriliikenteellä Ouluun
V: Todetaan
Jani Hirvonen: Tielinja-alue on merkittävä karisiian, silakan ja maivan kutualue.
Huomioitava rakentamisvaiheen haitat kalastukselle. Kuultava alueen kaupallisia kalastajia
V: Hyvä havainto. Kalatalousselvityksessä huomioidaan
Eero Yrjänäinen: Virhe, että sillat tehdään 9,5 metrin leveyteen. Kun rekka menee ohi, ilmanpaine voi nakata lapsen kaidetta vasten. Kevyen liikenteen sillan
rakentaminen on kallista, nyt se tulisi pienillä kustannuksilla.
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V: Esitetty ratkaisu leventää poikkileikkausta ja olisi kalliimpi. kevyttä liikennettä on sen verran vähän ja samoin ajoneuvoliikennettä, että yleissuunnitelman mukainen poikkileikkausratkaisu on hyväksyttävä.
Paavo ja Leena Iljina: Kiinteän yhteyden saaminen erittäin tärkeää. Suunnitelman on pääosin hyvä. Jos vielä kevyen liikenteen kaista yhdistäisi ja erottaisi
kaiteella
V: Esitetty ratkaisu leventää poikkileikkausta ja olisi kalliimpi. Kevyttä liikennettä on sen verran vähän ja samoin ajoneuvoliikennettä, että yleissuunnitelman mukainen poikkileikkausratkaisu on hyväksyttävä.
Kari Heikkinen: Tievalaistus tulee asentaa pengertielle ja silloille
V: Valaistustarve tutkitaan suunnittelun aikana. Yleissuunnitelman periaate on
ollut, ettei valaista kuin päät.
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Tilaisuuden päättäminen
Ari Kuotesaho päätti tilaisuuden klo 20:20.

Liitteet:

Yleisötilaisuuden esitys, pdf
Osallistujalista

