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

Ke 31.1.2018 klo 18:00 – 20:00

Paikka

Hailuodon liikuntahalli

Osallistujat

Noin 90 henkeä, erillinen lista

1

Kokouksen avaus
Hailuodon kunnanhallituksen puheenjohtaja Sauli Pramila avasi tilaisuuden.
Ari Kuotesaho kertoi tilaisuuden tavoitteen ja aikataulun sekä jakoi osallistuja‐
listan 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 Hailuodon liikuntahallissa.
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Keskustelu
Yleisötilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä on kerrottu alla. Kysymykseen on lii‐
tetty kysyjän nimi, jos hän sen kertoi.
Timo Kaukonen:
Huonojen keliolosuhteiden vuoksi, mihin asioihin tien sulkemisen arvio perus‐
tuu?
Vastaus Kuotesaho ja Hartikainen: Arvio perustuu ilmatieteenlaitokselta saa‐
tuihin tuulien seurantatietoihin eri vuodenaikoina, pyyhkäisyselän pituuteen,
veden syvyyteen ja vedenpinnan korkeuteen sekä perimätieto nykyisien pen‐
gerteiden alueelta, joiden perusteella on määritetty esim. aallokon korkeus ja
niiden yltäminen tien pinnan tasolle.
Miksi poikkileikkauksessa seututiellä käytetään yhteensä 6,5 m kaistaleveyttä
eikä 7,0 m leveyttä? Esitti kaistojen leventämistä 7,0 m ja tien kokonaislevey‐
den säilyttämistä suunniteltuna.
Vastaus Kuotesaho ja Hartikainen: Ajokaistojen on ohjeiden mukainen, kun
huomioidaan tien ennustettu liikennemäärä. Lisäksi tien kokonaisleveydeksi
on yleissuunnitteluvaiheessa päätetty (käsitelty myös suunnitteluperusteiden
myötä Liikenneviraston kanssa, jossa ajokaistaa levennetty)
Onko huomioitu siltojen peruskorjauskustannuksia kustannusarvioissa
Vastaus Kuotesaho: Hankearvioinnin kustannuksissa on normaalit ylläpitokus‐
tannukset.
Vastaus Mosorin: Todettiin, että siltojen ylläpito PPP‐sopimuksessa kuuluu
esim. 20 vuotta palveluntuottajalle, jona aikana ei kuitenkaan ole tarvetta kor‐
jata siltoja. Siltojen ensimmäinen peruskorjaustarve on todennäöistä 35 – 45
vuoden kuluttua. Tie on vähäliikenteinen, joten korjaustarve arvioidaan olevan
aikaisintaan 40 v kuluttua. Peruskorjauskustannuksia ei huomioida rakenta‐
miskustannuksissa.
Onko mahdollisen uuden lautan hankintahinta mukana lauttakustannuksissa
optiokaudella
Vastaus Kuotesaho: Uuden lautan hankintahinta ei ole lauttaliikenteen palve‐
lumaksuissa.
Onko pohjassa tapahtuvaa maa‐ainesten liikkumista mallinnettu?
Vastaus Lauri: Pohjassa olevan maa‐aineksen liikkumista ei ole mallinnettu.
Pohjassa tapahtuva virtausten mukana kulkeutuu maa‐ainesta. Pengertien ja
silta‐aukoilla on pieni vaikutus virtausnopeuksiin, joten todennäköisesti on vai‐
kutusta virtauksen mukana kulkeutuvaan maa‐ainekseen kertymiseen ja kul‐
keutumiseen eri paikkoihin. Pengertien varressa matalikoille, jossa virtaus on
hidasta ja hidastuu nykyisestä, kertyy jonkin verran enemmän maa‐ainesta.
Vastaavasti silta‐aukkojen kohdilla, joissa virtausnopeus hieman lisääntyy,
maa‐aineksen kertyminen vähenee tai sieltä voi jonkin verran kulkeutuu pois
maa‐ainesta.
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Kuinka jyrkkä on kaltevuus Huikun sillalle?
Vastaus Hartikainen: Kaltevuus on 3 – 4 % välillä.
Miksi puretaan lauttarakenteet?
Vastaus Kuotesaho: Alue tulee saattaa turvalliseksi muuta käyttöä varten. Li‐
säksi sivuun jäävät maantiealueet palautuu maanomistajalle.
Elise Björk:
Kuinka hälytysajoneuvot mahtuvat kulkemaan, jos tiellä on onnettomuuden
vuoksi ”tukossa”?
Vastaus Kuotesaho: Jos pengertie on onnettomuuden vuoksi suljettu, joudu‐
taan Hailuotoon tulemaan käyttämään esim. pelastustilanteessa helikopteria,
kuten nykyisinkin. Onnettomuus ei välttämättä sulje kokonaan liikennettä.

Susanna Rapinoja:
Ehdotti pengertien ja siltojen koko jakson valaisemista.
Vastaus Hartikainen: Tässä vaiheessa ei ole suunniteltu valaistusta tielle
muuta kuin molempiin rantoihin.
Onko lauttakalusto murtamassa jäätä ja voidaanko sitä hyödyntää muussa lii‐
kenteessä?
Vastaus Kainua: Jäiden murtaminen tapahtuu noin 15 – 30 cm paksuisen jään
aikana. Tällöin jään murtamiseen voidaan käyttää esim. luotsikutterialusta.
Jäiden murtamisella edesautetaan liikkuvan jään aiheuttamaa jääeroosiota
lievennystoimenpiteenä, jotta muutos nykytilanteeseen saadaan lievennettyä.
Kaiteet ovat heikon näköiset. Riittävätkö kaiderakenteet estämään autojen
suistumisen mereen? (mm. tukkirekkojen luisuminen jäiseltä tieltä)
Vastaus Kuotesaho: Kaiderakenteet eivät ole havainnepiirustuksissa aivan oi‐
kean näköiset. Kaiteet tehdään virallisesti testatuista hyväksytyistä kaiteesta.
Kaiteiden lujuudet ovat erittäin tarkasti määritetty, millaisia rakenteita voi
.käyttää.
Kuinka Hailuotolaiset voivat oppia ajamaan erilaisissa vaarallisissa tuuliolosuh‐
teissa. Ilmatieteen laitoksen sivuilta löytyy paljon tietoa, millä tuulella on vaa‐
rallista liikkua. Voiko keroa tarkemmin arvoja milloin tieltä suistuu ja kuinka
sen estetään? Luettelo, kuinka paljon kovia tuulia / tuulen puuskia eri vuosina
on esiintynyt (viimevuosina tuulisuus on lisääntynyt)!
Vastaus Kuotesaho: Muitakin teitä on tuulisilla avoimilla alueilla, joissa liiken‐
nöidään. Tuuli on kuljettajien otettava huomioon, kun liikutaan. Puuskat ovat
avoimilla paikoilla hyvinkin voimakkaita. Vaarallisen voimakkailla tuulilla seu‐
rataan tilannetta ja tie suljetaan tarvittaessa.
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Henkilö Nimi?:
Kuinka suuri on keinosaari?
Vastaus Hartikainen: Pinta‐ala on noin 2 ha. Alueen koko määräytyy ruopatta‐
vien massojen perusteella urakan aikana.
Sinikka Sipola:
Löytyvätkö kartat ja muu esittelyaineisto
Vastaus Kuotesaho: Materiaali tallennetaan heti yleisötilaisuuksien jälkeen
ELY:n nettisivuille.
Onko jokin informaatiojärjestelmä, joka tiedottaa, kun ti on suljettu?
Vastaus Kuotesaho: Informaatiotauluilla tiedotetaan ja myös liikenneradio
yms. viestimet ovat käytössä liikennekeskuksella. Tien sulkemisen aikana on
mahdollista kääntyä takaisin puomien edessä olevilla kääntöpaikoilla.
Minkälainen aikataulu on rakentamisen aloituksen osalta
Vastaus Kuotesaho: Aikaisinta v 2019 aikana voisi käynnistyä, jos kaikki luvat
saadaan lainvoimaiseksi. Valitukset voivat viivästyttää rakentamista eli toden‐
näköistä aloitusvuotta ei voida varmuudella kertoa.
Onko tutkittu, kuinka paljon vesi nousee Ojakylälahdella pengertien vaikutuk‐
sesta eri tuuliolosuhteissa verrattuna nykyiseen tilanteeseen? Eteenkin etelä /
länsituuli nostaa nykyisin voimakkaasti vettä ja pengertie toimii sitten ”pa‐
tona”, joten Ojakylänlahdessa jatkossa vesi nousee paljon pengertien vaiku‐
tuksesta!
Vastaus Lauri: Virtausmallit huomioivat eri tuulien vaikutuksen kokonaisuu‐
dessa koko vesialueeseen. Kokonaisuudessa pengertien vaikutus on veden
pinnan tasoon eri olosuhteissa pieni. Maksimi muutos on etelätuulella noin 1‐
2 cm.
Pekka Hirvonen:
Siirtoviemäri ei näy kartoilla. Se jää kahdessa kohdassa tien / siltojen alle.
Onko huomioitu siirtoviemärin mahdollista rikkoutumista suunnittelussa?
Vastaus Hartikainen: Siirtoviemäri on tiedossa ja sen siirtoa on suunniteltu.
Neuvottelut ovat putken omistajan kanssa käynnissä, kuinka siirretään / suoja‐
taa. Siirtoviemäri laitetaan uutena putkena suojaputkeen penkereen alle ris‐
teämiskohdissa.
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Palautelomakkeeseen täytetyt kysymykset
Susanna Rapinoja: Valaistus on ehdottomasti tarpeellinen, satamien valot ei
riitä. Riittääkö kaiteiden rakenteet tukkirekkojen painon. Hailuodon puolella
huomioitava alueen virkistyskäyttömahdollisuudet, uimaranta maisema ym.

V: Periaatepäätös on, että tietä ja siltoja ei valaista Kaiteet kestävät myös rek‐
kojen törmäykset. Alueen virkistyskäyttömahdollisuuksista vastaavat alueen
toimijat ja Hailuodon kunta
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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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