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HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT
Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun
Kiinteää yhteyttä Hailuodosta Manner-Suomeen on selvitetty jo vuosikymmenien ajan.
Vaihtoehtoja, selvityksiä ja suunnitelmia on laadittu hankkeessa suunnitelmien täsmentyessä ja tarkentuessa. Tässä maantielain mukaisessa tiesuunnitelmassa esitetään laaditut
selvitykset ja tutkimukset, toteutettavat tiejärjestelyt sekä sen vaikutukset.
Tämä hanke ei liity suoranaisesti muihin käynnissä oleviin hankkeisiin tai muuhun suunnitteluun.
Nykyinen tieverkko ja lauttaliikenne
Tieyhteydet ja lautta
Hailuotoon johtaa nykyisin Oulun kaupungin taajaman Oulunsalon kautta kulkeva seudullinen tie, maantie 816, joka lähtee Kempeleestä, kulkee Oulunsalon taajaman ja Hailuodon kuntakeskuksen läpi ja päättyy Marjaniemeen, Hailuodon saaren länsiosaan.
Mantereen puolelle Riutunkarin lauttarantaan päättyvä maantie on noin 7,0 metriä leveä
kestopäällystetty tie. Tiellä ei ole kevyen liikenteen väylää. Hailuodon puolella Huikun ja
Hailuodon kuntakeskuksen välillä kestopäällystetty maantie on noin 6,0 metriä leveä.
Tiellä on vuodesta 1968 lähtien ollut valtion ylläpitämä 6,9 kilometriä pitkä ja noin 25 minuuttia kestävä lauttayhteys.
Lauttayhteydelle on rakennettu omat lauttapaikat ja laiturirakenteet Oulunsalon Riutunkariin ja Hailuodon Huikkuun. Huikun laiturirakenteita korjataan kesällä 2018 niiden huonon kunnon vuoksi.

Kuva 1, Lauttaranta Riutunkarissa tammikuussa 2018.
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Jäätilanteen salliessa talvisin tienpitäjä pitää rinnakkaisyhteytenä auki jäätietä. Jäätien
käyttöikä on viime vuosina ollut lyhytaikainen johtuen lämpimistä talvista. Hailuodon saarelta lähtevistä matkoista arvioidaan noin 60 % suuntautuvan Ouluun.
Ongelmat
Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Liikkumismahdollisuudet eivät näiltä
osin vastaa ELY-keskuksen lauttaliikenteelle asettamia palvelutasotavoitteita.
Aikataulun mukaisen harvan vuorotarjonnan liikennöinnissä palvelutaso kärsii kuitenkin
jokaisesta häiriöstä. Ylivoimaisesti merkittävin häiriö on ruuhka eli lauttarantaan jää kuljetettavia odottamaan seuraavaa lauttaa. Ruuhkat ovat keskittyneet voimakkaasti kesäaikaan. Kesäkaudella 2013 oli jonoon jääneitä ajoneuvoja yhteensä noin 8 000. Viikoittain
jonoon jääneiden määrä vaihteli noin 100–700 ajoneuvon välillä.
Lauttaliikenteen palvelutason säilyttämiseksi vaihtoehtona on joko nykyisten lauttojen
suurentaminen tai nykyisen pienemmän lautan vaihtaminen suurempaan. Kolmannen
lautan hankinta turvaisi parhaiten kesän ruuhkien purkamisen.
Lauttaliikenne hoidetaan nykyisin palvelusopimuksella, jossa kokonaishintaista korvausta vastaan palveluntuottaja hoitaa sovittua maantielauttapalvelua. Palvelusopimuksen hinta on 5,8 M€ (alv 0 %) vuodessa ja sopimus kattaa liikennöintikustannus lisäksi
lauttakaluston hankinta- ja ylläpitokustannukset. Nykyinen sopimuskausi on 1.1.2015–
31.12.2018 ja yhteisellä päätöksellä sopimuskautta voidaan jatkaa 1+1 optiovuosilla.
Lauttayhteyden jatkaminen edellyttää lähivuosina ratkaisuja myös muun muassa lauttakaluston uusimisesta ja tarjonnan lisäämisestä.
Kevyt liikenne ja virkistysyhteydet
Maantien 816 kevyen liikenteen väylät sijaitsevat Oulunsalon taajaman alueella ja Hailuodon kunnan keskustassa. Lauttarannoille asti ei ole kummastakaan suunnasta kevyen
liikenteen yhteyksiä.
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Kuva 2, Kevyen liikenteen yhteydet ja tievalaistus maantien 816 varrella. Kuva Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelmaraportista.

Joukkoliikenne
Hailuotoon kulkee säännöllistä joukkoliikennettä. Vuoden 2018 talvella vuoroja oli arkena
kolme suuntaansa, lauantaisin kaksi ja sunnuntaisin yksi. Hailuodon liikenteen toimivaltainen viranomainen on Oulun kaupunki eli joukkoliikenne kuuluu ns. paikallisliikenteeseen.

1.2.1 Liikenne
Maantien 816 keskimääräinen vuorokausiliikenne vaihtelee noin 200–5500 ajoneuvossa
(KVL 2016). Raskaan liikenteen osuus on noin 5 prosenttia. Vilkkainta liikenne on Oulunsalon päässä ja vähäliikenteisin osuus on Hailuodon keskustan ja Marjaniemen välillä.
Hailuodossa liikennemäärä vaihtelee Marjaniemen 200 ajoneuvon ja keskustan kohdan
noin 990 ajoneuvon välillä.
Lautan kohdalla maantien keskimääräinen vuorokausiliikenne on 720 ajoneuvoa. Huikun
puolella liikennemäärä on noin 602 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Riutunkarin puolella
noin 800 ajoneuvoa. Hailuodosta lähtevistä matkoista arvioidaan noin 60 % suuntautuvan
Ouluun. Liikennemäärät on esitetty kuvassa 4.
1.2.2 Liikenne-ennusteet
Hailuodon kiinteän tieyhteyden liikenne-ennuste perustuu Liikenneviraston tekemään
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valtakunnalliseen tieliikenne-ennusteeseen 2030. Ennusteen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla seututien tieliikenteen kasvukerroin vuosina 2012-2050 on 1,38. Ennusteessa liikenne kasvaa jokaisena vuonna kertoimella 1,01, mikä tarkoittaa sitä, että viiden vuoden
kasvukerroin on 1,05 ja kymmen vuoden kerroin vastaavasti 1,10. (kuva 1)

Kuva 3. Liikenne-ennustekertoimet.

Vuonna 2014 tehdyssä liikenne-ennusteessa on huomioitu uuden kiinteän yhteyden aiheuttama keskimääräisen vuorokausiliikenteen kasvu liikenneverkolla. Vuorokausiliikenteen kasvuksi on esitetty 400 ajoneuvoa, mikä perustuu havaintoihin esimerkiksi Raippaluodon siltaan Vaasassa.
Kuvassa 2 on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2017 ja ennustevuosina 2022 ja 2040. Vuoden 2017 keskimääräistä vuorokausiliikennettä on käytetty tämän
ennusteen pohjatietona. Vuoden 2022 (arvioitu käyttöönottovuosi) liikenne-ennusteeseen on huomioitu puolet kiinteän yhteyden toteutumisen lisäämästä liikennemäärästä
(KVL 2017 + 200 ajon) ja kasvukertoimen 1,06 vaikutus vuosina 2017-2022. Vuoden
2040 liikennemäärän ennusteeseen on huomioitu kokonaisuudessaan arvioitu kiinteän
tieyhteyden aiheuttama lisäliikennemäärä (KVL 2017 + 400 ajon) ja kasvukertoimen 1,23
vaikutus vuosina 2017-2040.
Raskaan liikenteen osuus vuonna 2017 on 5 %. Raskaan liikenteen osuuden ei odoteta
muuttuvan merkittävästi ennustevuosina verrattuna vuoden 2017 osuuteen.
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Kuva 4. Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ja -ennuste.

1.2.3 Liikenneturvallisuus
Suunnittelualueella nykyisellä tieverkolla on tapahtunut vuosien 2013 – 2017 aikana yksi
poliisin tietoon tullut onnettomuus. Onnettomuus ei johtanut henkilövahinkoon. Onnettomuus oli mopo-onnettomuus risteyksessä. Onnettomuus tapahtui Hailuodontiellä tonttiliittymässä Riutun kohdalla.
1.2.4 Erikoiskuljetukset
Maantie 816 ja nykyinen lauttayhteys ei ole tällä hetkellä erikoiskuljetusreittiverkon osa.

1.2.5 Ympäristö, maankäyttö ja elinkeinotoiminta
Suunnittelualueella Hailuodon Huikussa on pienvenesatama sekä kioski, jotka ovat
avoinna sulan veden aikaan kesäisin. Pienvenesatama on kunnan ylläpitämä, kioski yksityinen yritys.
Oulun Riutunkarissa on kalasatama, sekä kioski. Kalasatama on Oulun kaupungin hoidossa ja sieltä operoi 4-6 kalastusvenettä avoveden aikaan. Kioski on yksityinen ja toimii
kesäaikaan.
Molemmissa paikoissa on tällä hetkellä toiminnassa olevia tuulivoimaloita, Huikussa yksi
tuulivoimala ja Riutunkarissa kaksi tuulivoimalaa.
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Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset sekä niiden keskeinen sisältö
1.3.1 Aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset
Hailuodon liikenneyhteyden kehittämisestä tehtiin ensimmäinen kattava selvitys 1980luvun alussa. Selvityksessä tieverkolliset ratkaisuehdotukset perustuivat sekä kiinteän
yhteyden että lauttayhteyden kehittämiseen. Linjausvaihtoehdot sijoittuivat sekä Siikajoki-Hailuoto että Oulunsalo-Hailuoto maastokäytävään. 28.6.1984 Liikenneministeriö
päätti, että liikenneyhteyksiä tulee parantaa lauttayhteytenä välillä Oulunsalo-Hailuoto.
Vuonna 1993 valmistui Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen yleissuunnitelmatasoinen tarveselvitys. Tarveselvityksen pohjalta Tiehallinto antoi 3.6.1994 päätösesityksen,
jonka mukaan liikenneyhteyden kehittäminen oli tarpeen Hailuodon kunnan kehittämisen
kannalta ja molemmat vaihtoehdot, lautta ja kiinteä yhteys pengertiesiltayhdistelmänä,
olivat toteuttamiskelpoisia. Tiehallinto esitti liikenneyhteyden kehittämistä kiinteän yhteyden pohjalta, mutta Ympäristöministeriön lausunnon mukaan liikenneyhteyden kehittäminen tuli pohjautua lauttaliikenteeseen. Kiinteän yhteyden suunnittelun jatkon edellytyksenä pidettiin kohteen suunnittelua seutukaavoituksen yhteydessä. Lausunnon pohjalta
Pohjois-Pohjanmaan liitto käynnisti seutukaavan tarkistus- ja täydennystyön.
Hailuodon kiinteän yhteyden kannattavuuslaskelma päivitettiin Tiehallinnon Oulun tiepiirin toimesta vuonna 2007. Tienpitäjän kannalta kiinteä yhteys oli selvästi edullisempi kuin
lauttayhteys ja yhteiskuntataloudellisesti kannattava hanke.
1.3.2

Yleissuunnitelma (YS), ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja Naturaarviointi
Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi vuonna 2010, ja
yleissuunnitelmaraportti valmistui vuonna 2014. Liikennevirasto hyväksyi yleissuunnitelman 21.10.2016.
Suunnitelmaa laadittaessa huomioitiin kaikki aiemmat suunnitelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot, Merialueen osayleiskaava, YVA-prosessi sekä Natura-arviointi.
Yleissuunnitelmassa esitettiin ratkaisuksi kiinteää pengertie- ja siltayhteyttä Hailuodon
Huikun ja Oulun Riutunkarin väliselle meriosuudelle. Tämä tieyhteys korvaa nykyisen
lauttayhteyden ja lauttaliikenne lakkautetaan tieyhteyden valmistuttua.
Ympäristovaikutusten arviointimenettely
Hailuodon liikenneyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) valmistui
vuonna 2010 ja yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto tuli 9.8.2010.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä vaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtana
olivat kaikki aiemmissa suunnitelmissa käsitellyt vaihtoehdot ja jatkoselvitykset.
Jatkoselvittelyyn valittiin niistä kolme vaihtoehtoa:
•

VE O; Lauttayhteys Oulunsalo - Hailuoto nykyisellä palvelutasolla.
Liikenneyhteys Oulunsalon ja Hailuodon välillä on nykyisen kaltainen päiväaikaan
palveleva lauttaliikenne. Ylitysaika lastauksineen ja purkamisineen on noin puoli
tuntia. Vaihtoehtoon VE O ei sisälly merkittäviä muutoksia ja investointeja lauttaväylän, lauttasatamiin ja lauttarantojen infrastruktuuriin. Myöskään lauttojen palvelutasoon aikatauluun tai muihin asioihin ei tehdä muutoksia. Jäätie on käytössä jääolojen sallimalla tavalla.
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VE O+; Ympärivuorokautinen lauttayhteys välillä Oulunsalo - Hailuoto.
Oulunsalon ja Hailuodon välisen lauttayhteyden palvelu-tasoa parannetaan. Palvelutasoa parannetaan vuorotiheyttä lisäämällä ja liikennöimällä ympäri vuorokauden.
Ylitysaika on lastauksineen ja purkamisineen noin puoli tuntia. Kolmen lautan käyttö
vaatii toisen satamalaiturin rakentamisen Hailuodon puoleiseen päähän. Muilta osin
vaihtoehtoon VE O+ ei sisälly merkittäviä muutoksia ja investointeja lauttaväylään,
lauttasatamiin ja lauttarantojen infrastruktuuriin. Jäätie ei ole käytössä tässä vaihtoehdossa.

•

VE 1; Kiinteä yhteys pengertie ja sillat välillä Oulunsalo - Hailuoto.
Vaihtoehdossa rakennetaan kiinteä penger- ja siltayhteys Oulunsalon ja Hailuodon
välille. Kiinteä yhteys sijaitsee nykyisen lauttaväylän pohjoispuolella. Linjaus hyödyntää nykyiset pengerosuudet ja on noin seitsemän kilometriä pitkä. Vaihtoehdossa
on kaksi virtausten kannalta keskeiset syvänteet ylittävää siltaa, Oulunsalon puoleinen Riutunkarin silta ja Hailuodon puoleinen Huikun silta.

Yhteysviranomaisen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
lausunnon pääkohdat ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja kuinka ne on huomioitu tiesuunnitelmassa, on kuvattu kohdassa 5.
Natura-arvioinnin vaiheet
Hankkeeseen liittyviä Natura-arviointeja on tehty kolmena eri ajankohtana ja eri vaiheissa. Ensimmäinen Natura-arviointi tehtiin Hailuodon liikenneyhteyden YVAn yhteydessä (Destia 2010). Merialueen yleiskaavaa laadittaessa Oulunsalon ja Hailuodon kiinteälle yhteydelle tehtiin täydentävä Natura-arviointi (Pöyry Finland Oy 2011). Vaikutuksista Natura-alueille ja lievennystoimenpiteistä Hailuodon tieliikenneyhteyshankkeessa
on tehty raportti (Pöyry Finland Oy 2013).

1.3.3 Lausunnot ja päätökset
Yleissuunnitelman hyväksymispäätös
Liikennevirasto on hyväksynyt yleissuunnitelman päätöksellään LIVI2965/04.01.00/2015
21.10.2016.
Hallinto-oikeuden päätös
Oulun hallinto-oikeuteen tehtiin kaksi valitusta yleissuunnitelman hyväksymispäätöksestä. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset päätöksellään 2.3.2017
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
Hallinto-oikeuden päätöksestä tehtiin yksi valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus
on tällä hetkellä Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.
Lausunto YVA- menettelystä
Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -yksikkö. Yhteysviranomaisen lausunnossa tuodaan esiin arvioinnin puutteet ja miltä osin tietoja on tarvetta täydentää. Kootusti nämä asiat ilmenevät
yhteysviranomaisen lausunnon yhteenvedossa kohdassa 5.
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Yhteysviranomainen katsoo lausunnossaan, että ratkaisu kiinteän yhteyden rakentamiseksi edellyttää erityisesti tarkennettua tietoa hankkeen vaikutuksista jääeroosion
muuttumiseen ja sitä kautta rantojen elinympäristöihin ja lajistoon. Tämä tarkennettu tieto
on tarpeen ennen kuin voidaan ratkaista, onko kiinteää yhteyttä mahdollista toteuttaa.
Tarkennettu tieto tulee hankkia ennen lupamenettelyä.
Mikäli kiinteä yhteys voidaan valita ratkaisuksi, yhteysviranomaisen lausunnossa tuodaan esiin muitakin näkökohtia, jotka on otettava huomioon lupia haettaessa ja myöhemmin hankkeen vaikutuksia seurattaessa.
Ympäristöministeriön lausunto Natura-arvioinnista
Ympäristöministeriö lausui 31.1.2011 Hailuodon kiinteän yhteyden ensimmäisestä Natura-arviosta (Destia 2010, liite 11), että Natura-arvioinnin perusteella ei voida varmistua
lainsäädännön ja sitä koskevan oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla hankkeen vaikutusten haitattomuudesta.
Ympäristöministeriön 28.6.2012 antama toinen lausunto (dnro YM1/577/2012) koski merialueen yleiskaavaan liittyvää hankkeen täydennettyä Natura-arviointia (Pöyry Finland
Oy 2011a, liite 11). Ministeriö totesi lausunnossaan, että lieventävien toimien tulisi perustua toimijaa sitoviin viranomaispäätöksiin. Hankkeen tulisi siten itsessään sisältää
haittojen lieventämistoimet, ja toimija tulisi voida velvoittamaan ne sitoviin viranomaispäätöksiin perustuen.
Ympäristöministeriön 24.2.2014 antama kolmas lausunto (YM1/577/2012) koski Hailuodon liikenneyhteyden tarkennettua Natura-arviointia. Lausunnossaan ministeriö katsoo,
että lausuntopyynnön liitteenä olevan aineiston perusteella on osayleiskaavan käsittelyn
kannalta katsottavissa, että ottaen huomioon arvioinnissa esiin tuodut lieventämistoimet
pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä olevien Natura 2000 —alueiden suojelutavoitteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että vaikutusten arvioinnissa esitetyt lieventämistoimenpiteet otetaan käyttöön hankkeen vaatimien päätösten ja lupien käsittelyssä.
Liikenneviraston johtoryhmän päätös lieventämistoimenpiteisiin sitoutumisesta
Liikenneviraston johtoryhmä on 11.9.2013 pidetyssä kokouksessa todennut, että tienpitäjä sitoutuu toteuttamaan Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisen jälkeen vesilain
mukaisessa luvassa velvoitetut lieventämistoimet hankkeen vaikutusalueen Naturaalueilla, mikäli hanke päätetään toteuttaa ja jos hankkeelle myönnetään tarvittava rahoitus.
Lieventämistoimiin sitoutuminen on kirjattu Liikenneviraston johtoryhmän 11.9.2013 pidetyn kokouksen 28/2013 pöytäkirjaan.
Suunnitteluperusteet
Liikennevirasto on hyväksynyt hankkeen tiesuunnitelmavaiheen suunnitteluperusteet
29.9.2017. Niissä on määritelty tiesuunnitelman sisältö ja tavoitteet sekä tieyhteyden liikennetekniset mitoitusperusteet.
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Yleissuunnitelman jälkeen ja tiesuunnitelman laatimisen aikana tehdyt selvitykset
Tiesuunnitelman laadinnan aikana on laadittu seuraavat luontoon ja ympäristöön tehdyt
erillisselvitykset. Selvitysten tiivistelmät on esitetty kohdassa 1.5 sekä kokonaisuudessaan liitteissä 16T.
• Luonto- ja ympäristöselvitys, Albus Luontopalvelut Oy
• Kalasto- ja kalatalousselvitys, Pöyry Oy
• Vesistömallinnus, Pöyry Oy
• Tarkkailuohjelmat Sito Oy ja Pöyry Oy
• Viistokaikuluotaus, arkeologinen tulkinta, Civil Tech Oy
Maankäyttö ja kaavoitus

1.4.1

Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2006
(Kuva 5) Maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu vuonna 2010. Uudistaminen etenee
kokonaisohjelman puitteissa vaiheittain kaavan päivitysten kiireellisyyden ja selvitysten
valmistumisasteen mukaisesti.
Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevassa kokonaismaakuntakaavassa Liminganlahti-Hailuoto-Oulu on sekä matkailun vetovoima- että matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue. Se on ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä aluekokonaisuus. Kehittämisperiaatteena on: Alueen kehittäminen perustuu maankohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristöjen erityisiin arvoihin
sekä maaseudun ja kaupunkikulttuurin vuorovaikutukseen.
Aluekokonaisuutta koskee suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota virkistysalueiden ja -reittien verkoston muodostamiseen
sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön.
Maakuntakaavaan on nykyisen lauttayhteyden kohdalle merkitty tieliikenteen yhteystarve
merkintä, jota koskee suunnittelumääräys: Hailuodon ja mantereen välistä liikenneyhteyttä tulee parantaa luomalla edellytyksiä olemassa olevan lauttayhteyden kehittämiselle sekä selvittämällä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinteän tieyhteyden toteuttamismahdollisuudet.
Mantereen ja Hailuodon välille on maakuntakaavaan merkitty viheryhteystarve, joka
osoittaa seudun kannalta tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia, että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. Viheryhteystarvetta koskee suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä
liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin.
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Mantereen puoleinen ranta on luonnonsuojelulain nojalla suojeltua tai suojeltaviksi tarkoitettua luonnonsuojelualuetta SL, jota koskee suunnittelumääräys: Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun
tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden
välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää
MRL 133 §:n mukainen ympäristökeskuksen lausunto. Ranta kuuluu valtioneuvoston
päätösten mukaiseen Natura 2000 -verkostoon.
Hailuoto lähivesineen on Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Tätä koskeva suojelumääräys kuuluu: Alueiden
suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu.
Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisemaalueilla, tulee vaalia. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa
hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.
Oulunsalon puoleinen ranta on seudullisesti merkittävää retkeily-, ulkoilu-, urheilu- ja virkistysaluetta. Aluetta koskee suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa
tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen virkistyskäytön kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on luotava edellytykset seudullisten virkistyskäytön verkostojen toteutumiselle. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukainen ympäristökeskuksen lausunto.

Kuva 5. Ote maakuntakaavasta (Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivut).
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Maakuntakaavatilanteen osalta alueella ovat voimassa edellä kuvatun lisäksi 23.11.2015
vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava ja 7.12.2016 hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatimassa 3. vaihekaavaa. Työ on kaavaehdotusvaiheessa.

1.4.2

Yleiskaavat
Oulun seudun yleiskaava 2020
Oulun seudun yleiskaava 2020 on Oulun kaupungin, Hailuodon, Kempeleen ja Muhoksen kuntien yhteinen yleiskaava. Oulun seudun seutuvaltuusto hyväksyi yleiskaavaehdotuksen 26.8.2003 ja ympäristöministeriö vahvisti yleiskaavan 18.2.2005. Seudun
yleiskaavaa muutettiin ja laajennettiin ja se tuli lainvoimaiseksi 5.6.2007.
Yleiskaavan mukaan Hailuodon ja mantereen välistä yhteyttä kehitetään ja Hailuodon
kansallismaiseman ominaispiirteitä vahvistetaan täydentämällä nykyistä kyläasutusta ja
ohjaamalla loma-asutusta maiseman ja luonnon kannalta sopiville paikoille. Yleiskaavaan on merkitty Hailuodon tieliikenteen yhteystarve ja todettu, että maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla
Tieliikenteen yhteystarve:
Alueen maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. Hailuodon kiinteän liikenneyhteyden kehittämisedellytykset on selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaisella menettelyllä.
Hailuoto:
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö: Alueen maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten erityispiirteiden säilyminen on turvattava. Merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön rakennettaessa ympäristöön
merkittävästi vaikuttavista hankkeista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.
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Kuva 6. Ote Oulun seudun yleiskaava 2020:sta (Oulun kaupungin internet-sivut).

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.4.2017 (§ 25) Uuden Oulun yleiskaavan,
jonka on tarkoitus korvata Oulun alueella mm. Oulun seudun yleiskaava 2020:n. Samalla
ajantasaisiksi arvioidut oikeusvaikutteiset osayleiskaavat päätettiin jättää voimaan hyväksymispäätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla.
Uuden Oulun yleiskaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu eikä se ole lainvoimainen.
Oulun kaupunginhallitus on määrännyt yleiskaavan tulemaan voimaan niiltä osilta, joihin
valitusten ei voida katsoa kohdistuvan kokouksessaan KH 20.6.2016 (§ 192).
Merialueen osayleiskaava
Merialueen osayleiskaava, joka käsittää liikenneyhteyden ja tuulipuiston toteuttamisen
edellyttämät alueet tuli vireille vuonna 2009 (Kuva 6). Oulun kaupunki hyväksyi kaavan
9.12.2014 ja Hailuodon kunta 18.12.2014. Kaavasta valitettiin Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään valitukset 2.3.2017. Kaavasta on edelleen valitettu
Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen.
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Osayleiskaava mahdollistaa kiinteän yhteyden sijoittamisen suunnittelualueelle. Kaavassa osoitetaan kiinteä yhteys ja rantojen maankäyttö. Yleiskaava sisältää muinaismuistojen huomioimiseksi yleisen kaavamääräyksen: ”Ennen tuulivoimalan, kaapelin, tiepenkereen tai muun rakennelman vesirakennustöitä ja ruoppauksia on arvioitava vedenalaisinventoinnin tarve yhdessä Museoviraston kanssa.” Yleiskaavaan merkityt virkistysalueet sijaitsevat Hailuodon ja Oulun rannassa sekä tieyhteyden tekosaaressa.

Kuva 7. Ote Merialueen osayleiskaavasta (Oulun kaupungin internet-sivut).

Hailuodon kaavoitustilanne
Hailuodon kunta käynnisti vuonna 2012 koko kunnan kattavan kehityskuvatarkastelun
lisäksi osayleis- ja asemakaavoituksen usealla eri osa-alueella. Kunnanhallitus käynnisti
keväällä 2014 teknisen lautakunnan esityksestä koko saarta koskevan strategisen yleiskaavan laatimisen. Samalla päätettiin keskeyttää osa jo aloitetuista kaavahankkeista.
Strategisen yleiskaavan laatiminen on tällä hetkellä luonnosvaiheessa.
Vuonna 2005 vahvistettu seudullinen yleiskaava korvasi kunnanvaltuuston vahvistamat
koko kunnan kattavan yleiskaavan vuodelta 1977 ja vuonna 1992 vahvistetun Kirkonkylä–Ojakylä–Ulkokarvo osayleiskaavan 2010. Jälkimmäinen ei ole oikeusvaikutteinen.
Kunnan päätöksellä kaava toimii ohjaavana asiakirjana muun muassa suunnittelutarveratkaisujen pohjana. Osayleiskaava on suureksi osaksi vielä ajankohtainen ja hyvä lähtökohta uusia kaavoja laadittaessa.
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Koko Hailuodon kuntaa koskevan oikeusvaikutteinen rantayleiskaava on valmistunut
vuonna 1999 ja Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus vahvistanut sen 18.6.2001 lukuun
ottamatta kolmea osa-aluetta (Sunikari, Matikanniemi–Pajuperä, Virpiniemi–Keskiniemi).
Kahden vahvistamatta jätetyn osa-alueen (Matikanniemi–Pajuperä, Virpiniemi–Keskiniemi) osalta on tehty Natura-selvitys. Kaavoitusta ei ole näiden osalta jatkettu.
Rantayleiskaavan ulkopuolelle jätetylle Marjaniemen–Hannuksen alueelle on laadittu
osayleiskaava aikaisemman kaavatyön pohjalta, joka käynnistyi vuonna 1992, mutta joka
on ollut keskeytyksissä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 21.6.2004, ja se on
saanut lainvoiman 26.8.2004. Kaava ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Kunnanvaltuusto
on hyväksynyt Marjaniemen Nokan asemakaavan 23.6.2010.

Kuva 8. Ote Hailuodon rantaosayleiskaavasta vuodelta 1999 Santosesta ja Huikusta (Hailuodon
kunnan internet-sivut).

Oulun kaupunki Oulunsalon suuralue
Valtuusto hyväksyi Salonpään strategisen yleiskaavan 2030 syyskuussa 2011. Akionlahteen rajautuvan Ervastinkylän pohjoisosan osayleiskaava on saanut lainvoiman 2016
Varjakan osayleiskaavan valtuusto hyväksyi heinäkuussa 2012. Oulunsalon suuralueella lähellä Riutunkarin lauttarantaa on voimassa Hylkykarin osayleiskaava, joka on
saanut lainvoiman syyskuussa 2007.
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Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee Liminganlahden Natura-alue. Liminganlahti sisältyy
myös valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja on yksi Suomen 49 kansainväliseen Ramsar-sopimukseen kuuluvista kosteikko- ja vesialueista.
Hankealueen koillispuolen saaret sisältyvät Perämeren saaret -nimiseen Natura-alueeseen saaret ovat noin 16 hehtaarin Jussinmatala ja noin 10 hehtaarin Löplötinkari. Kauempana suunnittelualueen pohjoispuolella on muitakin Naturaan kuuluvia saaria ja luotoja.
1.4.3

Asemakaavat
Oulun kaupungin Riutunkarin puoleisella osalla ei ole voimassa olevaan asemakaavaa.
Hailuodossa on voimassa olevia erillisiä asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja suunnittelualueen läheisyydessä. Huikun etelärannan rantakaava vuodelta 1998 ja Huikun etelärannan ranta-asemakaavan muutos vuodelta 2008 sijoittuvat suunnittelualueen alkuosaan sen eteläpuolelle Hailuodon Huikussa.

Kuva 9. Huikun etelärannan ranta-asemakaavan muutos

Huikun rantakaava vuodelta 1982 sijoittuu Hailuodon Huikussa maantien 816 pohjoispuolelle noin 500 metrin päähän maantiestä.
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Ympäristö
1.5.1

Pohjavesialueet
Hailuodon Huikunkankaan pohjavesialue (11072005) sijaitsee Santosen niemen itäosassa, noin kilometrin etäisyydellä lauttasatamasta (Kuva 10). Huikunkankaan pohjavesialue on vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (2-luokka, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus 2017). Pohjavesialue sijoittuu rantakerrostumaan, joka muodostuu hienohkoa hiekkaa sisältävistä laajoista hiekkakentistä ja rantavalleista. Sen kokonaispinta-ala
on 5 km² ja muodostumisalueen pinta-ala 3,4 km². Pohjavettä muodostuu noin 1500 m³
päivässä.
Oulunsalossa on yksi vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (11567001 Salonselkä), joka on noin 3 km etäisyydellä lauttasatamasta. Salonselän pohjavesialue sijoittuu
samannimiseen harjumuodostumaan.

Huikunkangas
Marjaniemi

Kuva 10. Hailuodon ja Oulunsalon pohjavesialueet (Ympäristökarttapalvelu Karpalo).

1.5.2

Kallio- ja maaperä
1.5.2.1

Kallioperä

Oulunsalon kallioperä on osa noin 1,3 miljardia vuotta sitten kerrostunutta sedimenttikivialuetta, Muhos-muodostumaa, joka koostuu pääasiassa hienorakeisista savista ja silteistä (Kuva 1). Oulunsalon alueen kallioperä koostuu mesoproterotsooisista savikivistä.
Hailuodon kallioperä on muualla Suomessa harvinaista savi- ja hiekkakiveä, jonka paksuus on satoja metrejä. Savikiven alapuolella on kiteinen, noin 2000 miljoonaa vuotta
vanha peruskallio. (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010)
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Hailuoto-muodostuman
savi- ja hiekkakiviä

Muhos-muodostuman savikiviä

Kuva 11. Hankealueen ja sen ympäristön kallioperä (Paikkatietoikkuna).

1.5.2.2

Maaperä

PLV 0-700 Nykyinen penger (Hailuoto)
Pinnassa on täyttöjä noin 2...2,5 m. Täyttömateriaali on löyhää tai keskitiivistä mursketta,
soraista hiekkaa ja hiekkaa, jonka vesipitoisuus on 4…6 paino-%. Täytön alapuolella on
keskitiivistä hiekkaa noin 3…6 m paksu kerros, jonka vesipitoisuus on 13…25 paino-%.
Keskitiiviin hiekan alapuolella on 1…2 m paksu kerros löyhää savista silttiä/silttiä (vesipitoisuus 23…36 paino-%), jonka alapuolella pohjamaa on tiivistä silttiä/silttistä hiekkaa/hiekkaista silttiä (vesipitoisuus 14…20 paino-%).
Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai kiveen noin tasolla
-19,5…-12. Kallionpinnan tasoa ei ole määritetty, eikä ole tehty havaintoja kallionpinnan
tasosta pohjatutkimusten yhteydessä.
PLV 700-1550
Pinnassa on löyhää hiekkaa noin 1…3 m paksu kerros. Löyhän hiekan vesipitoisuus on
16…24 paino-%. Löyhän hiekan alapuolella on löyhää/keskitiivistä silttistä hiekkaa/hiekkaista silttiä/hienoa hiekkaa noin 5…16 m, jonka vesipitoisuus on 14…28 paino-%. Tämän alapuolella pohjamaa on tiivistä.
Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai kiveen noin tasolla -15...9,5. Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai kiveen noin tasolla -19…-16,5. Puristinkairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai kiveen
noin tasolla -5…-3.
Kallionpinnan tasoa ei ole määritetty, eikä ole tehty havaintoja kallionpinnan tasosta pohjatutkimusten yhteydessä.
PLV 1550-2600 Silta S1
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Pinnassa on löyhää silttiä/savista silttiä/hiekkaista silttiä noin 0,5…3,5 m paksu kerros,
jonka vesipitoisuus on 22…39 paino-%. Silttisen kerroksen alapuolella on hiekkaa/silttistä
hiekkaa, joka tiivistyy löyhästä tiiviiksi alaspäin mentäessä. PLV2350-2600 maaperä on
jo pinnasta lähtien hiekkaa. Hiekkakerroksen paksuus on 3,5…15 m. Hiekkaisen kerroksen vesipitoisuus on 11…32 paino-%. Hiekan alapuolella on tiivis pohjamoreeni/pohjamaa.
Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai kiveen noin tasolla -12,5...4. Heijarikairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai määräsyvyyteen
noin tasolla -31…-16. Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen
tai kiveen noin tasolla -31,5…-18. Kallionpinnan tasoa ei ole määritetty, eikä ole tehty
havaintoja kallionpinnan tasosta pohjatutkimusten yhteydessä.
PLV 2600-5090
PLV 2600-2950 maaperä on keskitiivistä/tiivistä hiekkaa/hiekkamoreenia/hienoa hiekkaa,
jonka vesipitoisuus on 11…17 paino-%.
PLV 2950-3850 pinnassa on löyhää/keskitiivistä silttistä hiekkaa/hienoa hiekkaa noin
1,5…5 m paksu kerros, jonka vesipitoisuus on 10…26 paino-%. Paikoin pinnassa on noin
0,5…1,5 m paksu kerros löyhää savista silttiä (vesipitoisuus 25…37 paino-%) ennen
hiekkaista kerrosta. Löyhän/keskitiiviin hiekkaisen kerroksen alapuolella pohjamaa on tiivistä.
PLV 3850-4350 maaperä on keskitiivistä/tiivistä hienoa hiekkaa, jonka vesipitoisuus on
11…16 paino-%.
PLV 4350-4600 pinnassa on löyhää silttistä hiekkaa/hiekkaista silttiä noin 1…3 m paksu
kerros, jonka vesipitoisuus on 20…24 paino-%. Löyhän kerroksen alapuolella on tiivistä
hiekkaa/hienoa hiekkaa, jonka vesipitoisuus on 10…19 paino-%.
PLV 4600-4900 maaperä on tiivistä silttistä hiekkaa/hiekkamoreenia/hiekkaa, jonka vesipitoisuus on 10…20 paino-%.
PLV 4900-5090 pinnassa on löyhää hiekkaa (vesipitoisuus 20…22 paino-%) noin 2,5…4
m paksu kerros, jonka alapuolella pohjamaa on tiivistä hiekkaa (vesipitoisuus 11…20
paino-%).
Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, määräsyvyyteen tai kiveen
noin tasolla -2,5...-10. Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen
tai kiveen noin tasolla -8…-12. Kallionpinnan tasoa ei ole määritetty, eikä ole tehty havaintoja kallionpinnan tasosta pohjatutkimusten yhteydessä.
PLV 5090-5340 Keinosaari
Pinnassa on 1,5…4 m paksu kerros löyhää hiekkaa/hienoa hiekkaa/liejuista silttiä, jonka
vesipitoisuus on 19…40 paino-%. Löyhän kerroksen alapuolella hiekka on tiivistä (vesipitoisuus 9…17 paino-%).
Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai määräsyvyyteen noin tasolla -7,5...-10. Puristinkairaus on päättynyt tiiviiseen maakerrokseen noin tasolla -6,5.
Kallionpinnan tasoa ei ole määritetty, eikä ole tehty havaintoja kallionpinnan tasosta pohjatutkimusten yhteydessä.
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PLV 5340-7050
PLV 5340-6150 pinnassa on 1…3,5 m paksu kerros löyhää hiekkaa/savista silttiä/silttistä
hiekkaa/hiekkaista silttiä, jonka vesipitoisuus on 19…67 paino-%. Löyhän silttisen kerroksen alapuolella on keskitiivistä…tiivistä hiekkaa, jonka vesipitoisuus on 10…21 paino-%.
PLV 6150-6650 maaperä on tiivistä silttistä hiekkaa/hienoa hiekkaa/hiekkamoreenia/hiekkaa, jonka vesipitoisuus on 12…17 paino-%.
PLV 6650-7050 pinnassa on 1…3,5 m paksu kerros löyhää savista silttiä/liejuista silttiä/hiekkaa/silttistä hiekkaa, jonka vesipitoisuus on 21…55 paino-%. Löyhän silttisen kerroksen alapuolella on keskitiivistä…tiivistä silttistä hiekkaa/hiekkaa, jonka vesipitoisuus
on 12…20 paino-%.
Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai määräsyvyyteen noin tasolla -10…-2,5. Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen noin
tasolla -14…-10,5. Puristinkairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen noin tasolla -5,5…-2,5. Kallionpinnan tasoa ei ole määritetty, eikä ole tehty havaintoja kallionpinnan tasosta pohjatutkimusten yhteydessä.
PLV 7050-8020 Silta S2
Pinnassa on löyhää/pehmeää savista silttiä/liejuista savea noin 1,5…5 m paksu kerros,
jonka vesipitoisuus on 37…114 paino-%. Hienojakoisen kerroksen alapuolella on hiekkaa/silttistä hiekkaa, joka tiivistyy löyhästä tiiviiksi alaspäin mentäessä. Hiekkaisen kerroksen vesipitoisuus on 10…55 paino-%. Hiekan alapuolella on tiivis pohjamoreeni/pohjamaa.
Noin PLV 7885-7920 on aallonmurtaja, joka on tehty louheesta.
Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai määräsyvyyteen
noin tasolla -13…-7. Heijarikairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai määräsyvyyteen noin tasolla -19,5…-15. Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet tiiviiseen
maakerrokseen, kiveen tai määräsyvyyteen noin tasolla -22…-15,5. Kallionpinnan tasoa
ei ole määritetty, eikä ole tehty havaintoja kallionpinnan tasosta pohjatutkimusten yhteydessä.
PLV 8020-8780 Nykyinen penger (Oulunsalo)
Pinnassa on täyttöjä noin 2...8,5 m. Täyttömateriaali on keskitiivistä/tiivistä soraista hiekkaa, hiekkamoreenia ja hiekkaa, jonka vesipitoisuus on 2…18 paino-%. Täytön alapuolella on keskitiivistä/tiivistä hiekkaa/silttistä hiekkaa, jonka vesipitoisuus on 10…23 paino%. PL8040 nykyisen penkereen luiskassa täyttökerroksen alapuolella on havaittu noin 2
m paksu pehmeä siltti/laiha savi kerros noin tasolla -6…-8 (N2000).
Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai määräsyvyyteen noin tasolla -13…-4,5. Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai kiveen noin tasolla -15,5…-5,5. Kallionpinnan tasoa ei ole määritetty, eikä ole tehty havaintoja kallionpinnan tasosta pohjatutkimusten yhteydessä.
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Merialueen kuvaus
1.5.3.1

Vedenkorkeudet, virtaukset ja jääolosuhteet

Suunnittelualue sijoittuu Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle (Kuva 12). Merialue on suurimmaksi osaksi matalaa, syvyyden vaihdellessa 1-12 metrin välillä. Nykyisen
lauttaväylän eteläpuolella olevan piiloharjun ympäristössä on matalikko, jossa syvyys
vaihtelee laajalla alueella 1–3 metriin. Lauttaväylän pohjoispuolella on myös lähes koko
väylän pituinen matalikko, jossa syvyys on vain 1–3 metriä. Suunnittelualueen syvimmät
vesisyvyydet (7–10 metriä) ovat Santosen matalan edustalla ja Santosen matalan koillispuolella. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)

Kuva 12. Suunnittelualueen merialue (VELMU-karttapalvelu, Liikenneviraston aineisto).

Perämerta luonnehtii myös muuta Itämeren aluetta nopeampi jääkauden jälkeinen maankohoaminen ja siten jatkuvasti muuttuva rantavyöhyke matalilla alueilla. Maa kohoaa alueella 7,5-9 mm vuodessa, joten rantaviiva siirtyy nopeasti merelle päin. Perämeren maisemille tyypillistä on myös rannikon avoimuus. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
Virtauksia merialueella aiheuttavat tuulet, meriveden korkeuden muutokset ja jokivirtaamat. Vuosittainen jokivesien tuoma lisä on noin 7 % Perämeren koko vesitilavuudesta,
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mutta makean veden osuus kokonaisuudessaan saattaa olla jopa 40 % (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010). Meriveden korkeuden muutokset johtuvat tuulista sekä ilmanpainevaihteluista ja Perämeren vesimassan ominaisheilahteluista.
Ilmatieteenlaitoksenlaitoksen Oulun mareografiaseman havaintojen mukaan merivedenkorkeuden ääri- ja keskiarvot ovat vaihdelleet viimeisimpien 30 vuoden aikana seuraavasti (arvot on laskettu aina kyseisen vuoden teoreettisen keskiveden suhteen):
HW (ylivedenkorkeus) = + 1,72
MHW (keskiylivedenkorkeus) = + 1,27
MW (keskivedenkorkeus) = ± 0,01
MNW (keskialivedenkorkeus) = - 0,85
NW (alivedenkorkeus) = - 1,22
Perämerellä vallitsevia tuuliolosuhteita on tarkasteltu Oulunsalon havaintoaseman pitkän
ajan vertailujakson 1981–2010 keskimääräisten tuulitietojen avulla. Talvella alueella vallitsevat voimakkaimmin kaakkoistuulet, keväällä ja kesällä tuulet jakautuvat tasaisemmin
ja toisaalta länsi- ja luoteistuulten osuus kasvaa.
Vuosien 1961–1990 säätilaston (Ilmatieteen laitos) mukaan Oulun Kattilankallassa pysyvä jääpeite ilmaantuu keskimäärin 3. joulukuuta ja jäät lähtevät kokonaan 20. toukokuuta mennessä. Merikallojen ulkopuolella jäätalvi on noin kuukauden lyhyempi, pysyvä
jää ilmaantuu keskimäärin 1. tammikuuta ja lähtee 23. toukokuuta.
1.5.3.2

Kuormitus ja vedenlaatu

Suunnittelualue sijoittuu Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumille, joiden ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Fysikaalis-kemiallinen tila ja biologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi kummassakin vesimuodostumassa. Biologinen tila on kasviplanktonin
osalta luokiteltu tyydyttäväksi ja pohjaeläinten osalta hyväksi. Kaikkien Oulun edustan
vesimuodostumien kemiallinen tila on hyvä. (Pöyry Finland Oy, 2017a ref. Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskukset 2016)
Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen ei pureta jätevesiä. Lähimmät kuormittajat ovat
Nuottasaaren alueen tehtaat ja Oulun Satama, jotka sijaitsevat yli viiden kilometrin
päässä suunnittelualueesta.
1.5.3.3

Merenpohjan laatu

Vuoden 2017 aikana rakentamisalueella on tehty vastuskairauksia sekä otettu häiriintyneitä näytteitä pohjamaasta. Näiden tutkimusten mukaan rakentamisalueella merenpohjan maalaji vaihtelee lähtökohtaisesti hienosta keskikarkeaan hiekkaan, jota esiintyy
muutaman metrin paksuudelta.
1.5.3.4

Kalasto

Suunnittelualue sijaitsee paikallisesti kohtalaisen merkittävällä kalatalousalueella. Alueen
kalasto koostuu Perämeren alueelle tyypillisesti pääasiassa alun perin makeanveden lajeista. Vuonna 2016 Oulunsalon kalastajainseuran kotitarvekalastajille toteutetun kalastustiedustelun perusteella alueen merkittävimmät saalislajit ovat ahven, hauki ja siika.
Kaupallisille kalastajille tärkeitä saalislajeja ovat lisäksi silakka sekä muikku (ns. maiva).
Muita alueella yleisesti tavattavia lajeja ovat edellä mainitun selvityksen mukaan muun
muassa kuore, kuha (lähinnä istutusten varainen kanta) sekä erilaiset särkikalat (Pöyry
Finland Oy, 2017c).
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Suojelualueet

Suunnittelualueen lähiympäristössä on useita Natura 2000-alueita sekä luonnonsuojelualueita. Pääosin luonnonsuojelualueet sijoittuvat Natura 2000-alueille. Natura 2000-alueiden lisäksi erillisiä luonnonsuojelualueita ovat Siikajoella rantaan sijoittuvat Karinkannan, Varessäikän ja Lintusäikän merenrantaniityt (Luontotyypin suojelualue, LTA) sekä
Oulun Kraaselin eteläpuolella sijaitsevat Oulun kaupungin saaret ja luodot (yksityismaiden luonnonsuojelualue, YSA).
Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsevat seuraavat Natura 2000-alueet: IsomatalaMaasyvänlahti (FI1100203), Säärenperä ja Karinkannanmatala (FI1105201), Liminganlahti (FI1102200), Perämeren saaret (FI1300302), Letonniemi (FI1103002), Oulujoen
suisto (FI1103004) sekä Akionlahti (FI1103200). Lisäksi Hailuodossa sijaitsevat Kirkkosalmi (FI1100202) ja Ojakylänlahti-Kengänkari (FI1100204), Härkinneva-Hanhisjärvensuo (FI1100202) sekä Hailuodon pohjoisranta (FI1100201) (Kuva 13).

Kuva 13. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat Natura 2000-alueet.

1.5.3.6

Linnusto

Suunnittelualue sijoittuu kansainvälisesti tärkeälle linnustoalueelle (IBA-alue; Oulun seudun kerääntymisalue), sen koillisreunaan. IBA-alue kattaa mm. pääosan Hailuodon ranta-
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alueista, Liminganlahden, Siikajoen ranta-alueet sekä edellä mainittujen väliset vesialueet. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Liminganlahden sekä Akionlahden Natura-alueet, joiden suojeluperusteena on lintudirektiivi. Oulun seudun kerääntymisalueella pesii poikkeuksellinen monipuolinen lajisto. Pelkästään pesivään kahlaajalajistoon
lukeutuu yli 20 lajia, joiden yhteenlaskettu parimäärä saattaa joinain vuosina ylittää 5 000
paria. Tämän lisäksi alue on erittäin tärkeä kevät- ja syysmuuton aikainen levähdysalue
monille pohjoisille lajeille.
Erityisen huomionarvoinen on Oulun Riutunkarin sataman pohjoispuolella sijaitsevalla
aallonmurtajalla pesivä huomattavan suuri, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu naurulokkiyhdyskunta. Myös Huikun satama-alueella on naurulokkikolonia.
Riutunkarin naurulokkikolonian lisäksi hankealueella ei sijaitse linnustollisesti sellaisia
oleellisia ympäristöjä, jotka muuttuisivat. Linnustollisesti arvokkaat ympäristöt sijaitsevat
rantaniityillä, ruovikoissa sekä niittyjen yläosien pensaikkoalueilla hankealueen ulkopuolella.
1.5.3.7

Merinisäkkäät

Suunnittelualue on itämerennorpan saalistus- ja lisääntymisaluetta sekä harmaahylkeen
saalistus- ja levähdysaluetta.
1.5.3.8

Luontodirektiivin eläinlajit

Viitasammakko esiintyy ranta-alueilla laajasti ja useassa kohtaa sekä Santosessa
(Huikku–Pohjoisperä) että Riutunkarissa (Riutunkari–Nenännokka). Riutunkarissa viitasammakolla on kuusi laajempaa yhtenäistä jopa satojen yksilöiden esiintymisaluetta.
Runsaimmillaan viitasammakoita on Pajuojan laskuojan läheisyydessä, tiheyden laskiessa siitä poispäin.
Hailuodon Santosen etelärannalla on kahdeksan erityistä viitasammakkoaluetta. Näistä
kaksi läntisintä Pohjoisperän lammella ja Rekonnokan rantaniityllä sekä kaksi itäisintä
Siikosen alueella ovat laajuudeltaan merkittävimpiä, satojen yksilöiden alueita.
Meriuposkuoriainen esiintyy laajalti sekä Santosen että Riutunkarin ranta-alueilla. Esiintymät eivät ole yhtenäisiä.
1.5.3.9

Pohjaeliöstö

Suunnittelualueen pohjaeläinyhteisö koostuu pääosin surviaissääskien toukista (Chironomidae) ja harvasukasmadoista (Oligochaeta). Kyseisten pohjaeläinryhmien dominanssi Perämeren pohjaeläinyhteisöissä on todettu useissa pohjaeläimistöselvityksissä.
Lajistollisesti Hailuodon ja Oulun Riutunkarin välisen merialueen pohjaeläinyhteisö on
monipuolinen, kun otetaan huomioon alueen melko yksipuolinen pohjanlaatu ja alueella
vaikuttavat luontaiset ympäristötekijät.
1.5.3.10

Kasvillisuus ja luontotyypit

Maankohoamisen seurauksena kasvillisuus on vyöhykkeistä; rantojen merenrantaniityt
vaihettuvat pensaikkovyöhykkeen kautta reheviksi lehtimetsiksi. Alueella tavataan useita
kasviharvinaisuuksia, jotka esiintyvät vain maankohoamisrannikolla.
Riutunkarin lauttasatamaan johtavan pengertien reunoilla on kulttuurivaikutteista merenrantaa sekä vanha jo osittain pensoittunut läjitysalue joka rajautuu eteläosiltaan Riu-
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tunkainalon laidunalueeseen. Pengertien reunoilla on hiekkarantaa ja pieniä dyynimuodostelmia, joissa kasvaa suola-arhokasvustoja ja myös muuta hiekkaisten merenrantojen
lajistoa, kuten merinätkelmää sekä meriketohanhikkia. Alueella on myös kylvettyjä nurmialueita, parkkialueita ja varastokenttiä, jossa putkilokasvilajisto on voimakkaasti kulttuurivaikutteista. Vanha läjitysalue on pääosin ruovikoitunut ja altaita kiertää hieskoivuja kiiltopajureunus. Lajistoon kuuluu myös runsaasti alkuperäistä merenrantaniittyjen lajistoa kuten merisaraa, suolasaraa ja vihnesaraa. Pengertien länsiosassa rannat ovat rakennettua louhikkopengertä, jonka yläosassa esiintyy paikoin vähäkasvista, hiekkapohjaista ympäristöä.
Huikun ranta-alue Huikun satamasta etelänsuuntaan on maapohjaltaan lähes puhdasta
hiekkaa. Rantavyöhyke on melko kapea, mutta ranta jatkuu paikoin satoja metrejä matalana kasvittomana hiekkarantana meren suuntaan. Matalakasvuista rantaniittyä ei alueella esiinny, mutta lähellä lauttarantaa on pieniä saraniittylaikkuja, joissa valtalajina kasvaa vesisara, seuralaislajeinaan mm. suola- ja vihnesara. Lähes puolet alueesta on järviruon ja kiiltopajun dominoimaa umpeutunutta rantavyöhykettä, josta osa on raivattu ja
tasoitettu kesäasukkaiden tonteiksi. Hiekkaan rajautuvien sinikaislakasvustojen välissä
on matalia lampareita. Hiekkapohjaisten lampareiden sijainti muuttuu lähes vuosittain
jääeroosion ja veden vaikutuksesta. Lauttasatamasta pohjoiseen Huikun ranta-alue on
erityyppistä. Rannanpuolella rantaniitty rajautuu metsään ja pensaikkovyöhyke on melko
kapea. Aluetta hoidetaan niittämällä ja rantaniityn vyöhykkeisyys on melko hyvin näkyvissä. Aivan lauttasataman kupeessa on melko liejupohjaista aluetta, jossa kasvillisuus
on mosaiikkimaista ja sarakasvustoja esiintyy myös lähellä rantaviivaa.
1.5.3.11

Luontodirektiivin kasvilajit

Hailuodon kiinteän yhteyden oletettavat vaikutukset huomioiden lähellä rantaviivaa kasvavat ja/tai oletettavasti ympäristömuutoksille herkät kasvilajit ovat avainasemassa. Erityisesti huomioitavia kasvilajeja ovat ruijanesikko (Primula nutans ssp. finmarchica); luontodirektiivin liitteet II ja IV, rauhoitettu, VU, kv. vastuulaji), upossarpio (Alisma wahlenbergii); luontodirektiivin liitteet II (ensisijaisesti suojeltava) ja IV, rauhoitettu, erityisesti suojeltava, EN, kv. vastuulaji) sekä nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla); luontodirektiivin
liitteet II ja IV, rauhoitettu, EN, kv. vastuulaji). Riutunkarilla yhdessä kohteessa kasvaa
myös perämerenmaruna.
1.5.4

Maisema ja kulttuuriperintö
1.5.4.1

Maisemakuva

Suunniteltu Hailuodon kiinteä yhteys rakennetaan Hailuodon ja Riutunkarin väliselle merialueelle. Kiinteä yhteys on suunniteltu paikalle, jossa mantereen ja saaren etäisyys toisistaan on lyhimmillään (n. 7 km). Hankealue rajautuu etelässä avoimeen Luodonselkään
ja pohjoisessa pienien saarien rikkomaan Oulunselkään. Hailuodossa hankealue sijoittuu
saaren itäisimmän niemen, Santosen, kärkeen. Santonen on metsäinen niemi, jossa korkeusvaihtelut ovat pieniä, kuten koko Hailuodossa. Santosen korkeimmat alueet sijoittuvat Huikunkankaalle noin 10 m merenpinnan yläpuolelle. Santosen etelä- ja pohjoisrannoille sijoittuu loma-asutusta. Suunnitellun kiinteän yhteyden alueella maisemaa hallitsevat tuulivoimalat ja lautalle johtava pengertie.
Mantereen puolella kiinteän yhteyden länsipää sijoittuu Riutunkarin alueeseen, Ouluun.
Riutunkari sijaitsee Kempeleenlahden ja Liminganlahden välisen laajan niemen, Oulunsalon, kärjessä. Riutunkarin alue on maisemaltaan hyvin saman tyyppistä, kuin Santonen.
Metsäinen niemenkärki, jonka rannoille sijoittuu loma-asutusta. Riutunkarissa maisemaa
hallitsevat myös tuulivoimalat ja pengertie. Riutunkarin kaakkoispuolelle Hailuodontien
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varteen sijoittuu myös avoimia peltoalueita ja maaseutumaista asutusta. Oulunsalon pinnanmuodot ovat myös loivapiirteisiä. Korkeimmat alueet sijoittuvat Oulunsalon länsiosiin
Salonselän alueelle, jossa maanpinta kohoaa noin 15 m merenpinnan yläpuolelle.
Suunnittelualue edustaa kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan rannikon merellistä
maisemaa ja ranta-alueet Perämeren rannikolle tyypillistä maankohoamisrannikkoa. Merialue on osa laajempaa Oulun edustan merialuetta. Suunnittelualueelta avautuu pitkiä
näkymiä sekä koilliseen, että etelään. Näkymien päätteenä on matalat rannikkoalueet tai
Oulun edustan pienet saaret. Paikoin suunnittelualueelta avautuu kapeammassa sektorissa silmänkantamattomiin jatkuvat merinäkymät kohti luodetta ja lounasta. (Kuva 14).

Kuva 14. Peruskartalla on esitetty merkittävimmät näkymäsuunnat (vihreät nuolet) kiinteältä yhteydeltä (punainen viiva) ja kohti sitä.

Maisemamaakunta
Suunnittelualue sijoittuu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja tarkemmassa aluejaossa
Pohjois-Pohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon. Alueelle ovat tyypillisisä kohti merta laskevat virrat ja jokilaaksoissa sijaitsevat kapeat viljellyt vyöhykkeet. Mannerjäätikkö on
muovannut alueen maisemakuvaa. Laajojen moreenikenttien ohella esiintyy laajoja tasaisia savikkoalueita tai sora- ja hietikkoalueita. Rannat ovat olleet alttiina koville tuulille, ja
näin on muodostunut laajoja dyynikenttiä. Näitä on mm. Hailuodossa. Maisemamaakuntaan sijoittuva laaja salosaari Hailuoto on oma maisemallinen erikoisuutensa ja kokonaisuus. Laakean hiekkaisen saaren rannoilla on hietikoita, laajoja rantaniittyjä ja lepikoita. Saarella on vanhaa kyläasutusta, idyllisiä kalasatamia ja rantavajoja.
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Arvokkaat alueet

Kuva 15. Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet hankealueen läheisyydessä.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Hailuoto on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät maankohoamisen jäljet, kalastajakulttuuri, merenkulun perintö sekä omaleimainen rakennettu kulttuuriympäristö. Maisema-alueeseen kuuluu koko Hailuodon saari rannikkoalueineen. Hailuoto on Perämeren suurin saari, joka on syntynyt maankohoamisen myötä runsaan 2000 vuoden kuluessa. Saari on muodostunut erillisten saarien (Luoto, Hanhinen, Santonen) kasvaessa
yhteen. Saari laajenee jatkuvasti maankohoamisen johdosta, joka on alueella noin 9 mm
vuodessa. Saaren luonnonolot ovat ainutlaatuisia, johtuen mm. meriveden epäsäännöllisestä korkeusvaihtelusta sekä maankohoamisesta.
Suunnitellun kiinteän yhteyden länsipää sijoittuu Hailuodon arvokkaan maisema-alueen
itäosaan.
Limingan lakeuden kulttuurimaisema on laaja viljelymaisemakokonaisuus, joka rajautuu lännessä Liminganlahteen. Alue on poikkeuksellisen laaja, omaleimainen ja yhtenäisenä säilynyt elinkeinomaisemakokonaisuus, jonka maisema-arvot perustuvat avoimiin,
yhtenäisiin ja elinvoimaisiin peltonäkymiin sekä Liminganlahden luonnonympäristöön ja
rantaniittyihin.
Suunniteltu kiinteä yhteys sijoittuu lähimmillään noin kuuden kilometrin etäisyydelle maisema-alueen rajauksesta.
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Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Hailuodon saari muodostaa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009). Hailuoto kokonaisuutena on merkittävä kulttuuriympäristö. Saaren maisemissa ilmentyvät ainutlaatuisella tavalla luonnon ja kulttuurin keskinäiset suhteet. Saari
on toiminut aluksi Perämeren rannikon kalastajien ja hylkeenpyytäjien lepopaikkana. Pysyvää asutusta saarelle on muodostunut tiettävästi noin 1100-luvulta alkaen.
Suunniteltu kiinteä yhteys sijoittuu Hailuodon rakennetun kulttuuriympäristön itäosaan.
Varjakan sahayhdyskunta on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Oulunsalon pohjoispuolella. Varjakan sahayhdyskunta sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Riutunkarista itään.
Perinnemaisemat
Kiinteän yhteyden suunnittelualueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia.
Muinaisjäännökset
Suunnittelualueelta ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä.

1.5.5

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Suunnittelualueelle ei sijoitu vakituista asumista. Lähin loma-asutus on Huikussa Hailuodossa noin 300 metrin päässä suunnittelualueesta.

1.5.6 Melu
Vuonna 2017 laaditulla melulaskennalla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot
LAeq,7–22 ja LAeq,22–7 tarkastelualueelle ennustetilanteessa 2040. Liikenteen jakaumasta johtuen päiväajan keskiäänitasot ovat alueella suunnittelua ja meluntorjunnan
tarvetta mitoittavia.
Laskentojen perusteella yli 55 dB päiväajan keskiäänitasot leviävät ennustetilanteessa
noin 50 m etäisyydelle tieyhteydestä maastonmuodoista, rakennuskannasta ja autojen
ajonopeudesta riippuen.
Laskennan mukaan vuoden 2040 ennustetussa liikennetilanteessa suunnitteluvälillä ei
sijaitse yhtään asuinkiinteistöä, joka sijoittuisi päiväajan ohjearvon 55 dB ylittävälle keskiäänitasoalueelle tai loma-asuntoa, joka sijoittuisi loma-asunnoille sovellettavan ohjearvon 45 dB ylittävälle keskiäänitasoalueelle.
Nykyisen lauttaliikenteen aiheuttamaa melua on tutkittu 2009 laaditussa meluselvityksessä (WSP Finland Oy, 2009). Työssä arvioitiin Oulunsalo – Hailuoto välillä liikennöivän
lauttaliikenteen aiheuttamia ympäristömelutasoja. Selvitys perustui lautalle mitattuihin
melupäästötietoihin ja lauttarannoissa mitattuihin ympäristömelutasoihin. Selvityksen
mukaan lauttojen lastaus- ja purkutoiminnan aiheuttama melu on voimakkain melulähde
tällä hetkellä. Sen päiväaikainen vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen alueiden ja luonnonsuojelualueiden ohjearvon 45 dB melualue ylittyy noin 300 m päässä laiturista. Lautan
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liikennöinnistä aiheutuva 45 dB keskiäänitasoalueen laajuus on selvästi kapeampi, alle
50 m
Meluselvitys on esitetty kokonaisuudessaan tiesuunnitelman liitteenä 16T-2.

Hankkeelle asetetut tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on, että Hailuodon kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja
laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. Kiinteä yhteys ei aiheuta pysyvää haittaa vesiliikenteelle.
Kiinteä yhteys tuo Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi Oulun seudun muiden kuntien kanssa. Kiinteän yhteyden kapasiteetti riittää myös huomattavasti ennustettua suuremmalla liikenteen kasvulla. Kiinteä yhteys toteuttaa henkilöautoliikenteelle, joukkoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liikenteelle asetetut tavoitteet. Palo- ja pelastustoiminnan sekä poliisin toimintaedellytykset paranevat.
Ympäristöllisiä tavoitteita on, että sosiaaliset arvot ja asuinympäristön laatu säilyvät, sekä
luonto-, maisema- sekä kulttuuriarvot säilyvät.
Taloudellisia tavoitteita on, että liikennöinti on taloudellista ja hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.

Suunnitteluperusteet
Hankkeen suunnitteluperusteet on esitetty asiakirjassa tiesuunnitelman teknisessä
osassa D
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SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS
Työryhmätyöskentely
Suunnittelutyö on aloitettu kesäkuussa 2017. Hanketta on viety eteenpäin useissa eri
työryhmissä. Keskeisin niistä on ollut hankeryhmä. Muita tärkeitä yhteistyöfoorumeita
ovat olleet tekniikkaryhmät, joita on muodostettu siltasuunnitteluun, tietekniikkaan sekä
ympäristöselvityksiin.
2.1.1 Hankeryhmä
Hankeryhmä on kokoontunut 7 kertaa. Se on vastannut hankkeen kannalta keskeisten
asioiden päätöksenteosta. Ryhmään ovat kuuluneet:

Ari Kuotesaho
Risto Leppänen
Tupuna Kovanen
Jenna Johansson
Terhi Honkarinta
Markku Maikkola
Erkki Martikainen
Pekka Mosorin
Pirkka Hartikainen
Pekka Karhapää
Pauliina Nissi

POP ELY-keskus, L puh.joht
POP ELY-keskus L
POP ELY-keskus Y
Liikennevirasto
Liikennevirasto, suuret hankkeet
Hailuodon kunta
Oulun kaupunki
Plaana Oy
Sito Oy
Sito Oy
Sito Oy, sihteeri

2.1.2 Tekniikkaryhmät
Tekniikkaryhmät ovat vastanneet hankkeen teknisestä suunnittelusta, ympäristöselvityksen koordinoinnista sekä hankeryhmän päätöksenteon valmistelusta. Tekniikkaryhmät
ovat kokoontuneet yhteensä 9 kertaa. Niiden työskentelyyn ovat osallistuneet tilaajan asiantuntijoiden lisäksi asiantuntijoita Liikennevirastosta sekä konsultilta.
2.1.3 Teemakokoukset
Teemakokouksia on järjestetty johtosiirtojen sekä Huikun laiturirannan osalta.
Liittyminen alueen muuhun suunnitteluun
Oikeusvaikutteisissa maakunta- ja yleiskaavoissa on huomioitu Hailuodon kiinteä yhteys
aiempien suunnitteluvaiheiden yhteydessä. Merialueen osayleiskaava ei ole vielä lain
voimainen.
Kiinteän yhteyden rakentamisesta on samanaikaisesti tiesuunnitelman laadinnan aikana
tehty vesilain mukainen lupahakemus. Hakemus on tällä hetkellä käsittelyssä PohjoisPohjanmaan aluehallintovirastossa.
Hanke ei edellytä asemakaavamuutoksia.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki ovat laatineet hankekortin kevyen
liikenteen väylän rakentamiseksi maantielle 816 välille Salonpääntie – lauttaranta.
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Vuoropuhelu ja tiedottaminen
Hankkeessa käytiin laajaa vuoropuhelua suunnittelualueen asukkaiden, maanomistajien
ja sidosryhmien sekä yhteistyötahojen kanssa vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.
Hankkeen aloitusilmoitus ja tiedote maastotöistä julkaistiin 9.6.2017. Ilmoitus oli julkisesti nähtävillä suunnittelualueen kunnissa ja se julkaistiin suunnittelualueen lehdessä
Kalevassa 1.9.2017.
Hankkeen käynnistymisestä järjestettiin lehdistölle erillinen tiedotustilaisuus 4.9.2017
Oulussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiloissa.
Ilmoitukset, tiedotteet, yleisötilaisuuksien muistiot ja yleisötilaisuuksissa saatu palaute on
koottu tiesuunnitelman kohtaan 1.6T.
Koko hankkeen ajan on ollut käytössä hankkeen Internet-sivut Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen sivuilla. Sivuilta löytyi tietoa hankkeesta ja yhteyshenkilöistä yhteystietoineen. Sivuille päivitettiin tuoreimpia suunnitelmakuvia ja kutsuttiin hankkeen tilaisuuksiin.
Niille lisättiin myös asukastilaisuuksien esitykset ja muistiot sekä videoita virtuaalimallista.
Hankkeelle perustettiin osallisten postituslista, jolle saivat liittyä kaikki hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista tapahtumista kiinnostuneet.
Yleisötilaisuuksia järjestettiin kaksi kertaa Hailuodossa ja kaksi kertaa Oulunsalossa:
marraskuussa 2017 ja tammi-helmikuun vaihteessa 2018. Marraskuussa 2017 Hailuodon
liikuntahallilla oli mukana noin 80 henkilöä ja Oulunsalo-talossa noin 70 henkilöä. Toisella
kerralla yleisötilaisuus järjestettiin tammi - helmikuun vaiheessa samoissa paikoissa. Hailuodossa oli läsnä noin 90 henkilöä ja Oulunsalossa noin 70 henkilöä.
Yleisötilaisuuksista julkaistiin ilmoitukset Kalevassa ja Rantalakeus-lehdessä, lähetettiin
viesti postituslistalle ilmoittautuneille ja kerrottiin hankkeen Internet-sivuilla. Kaikissa yleisötilaisuuksissa esiteltiin hanketta ja sen etenemistä sekä tutustuttiin tuoreimpiin suunnitelmiin karttojen ja virtuaalimallin avulla. Osallistujilla oli mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa, antaa palautetta, jättää palautelomakkeita sekä esittää täsmennysja muutostarpeita tieratkaisuihin.
Työn aikana on käyty neuvotteluja Huikun lauttarannan tuulivoimayhtiön, maanomistajien
ja yrittäjien kanssa, sekä Riutunkarin tuulivoimayhtiön, kalasataman toimijoiden sekä
kioskiyrittäjän kanssa.
Hankkeelle on perustettu omat Twitter- ja Facebook- tilit. Näiden kautta on välitetty tietoa
hankkeesta sekä saatu sidosryhmiltä palautetta ja kyselyjä. Facebookissa on ollut noin
400 seuraajaa ja 300 tykkääjää. Twitterissä seuraajia on ollut 20 - 30.
Lisäksi hankkeella on ollut karttapalautejärjestelmä, jota kautta on pystytty karttaliittymän
kautta antamaan palautetta. Kyselyyn vastanneita on ollut 30 henkilöä.
Muiden omistamien laitteiden suunnittelu
Johtojärjestelyistä on neuvoteltu johtojen ja laitteiden omistajien kanssa 12.12.2017 sekä
15.3.2018. Neuvotteluissa on tunnistettu johtojen siirtotarpeet, sovittu järjestelyjen alustavat siirtoperiaatteet, sovittu alustava kustannusjakoperiaate valtion ja omistajien kesken ja alustavasti tunnistettu johtosiirtotöiden rajoitteet sekä vaatimukset hankkeen muiden työvaiheiden ajoitukselle ja työjärjestykselle. Johtojen omistajien arviot johtosiirtojen
kustannuksista on esitetty kohdassa 1.6T.
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Suunnittelutyön aikaiset lausunnot ja kannanotot
Suunnittelutyön aikana on pyydetty ja saatu lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Museovirastosta, Puolustusvoimista ja
Liikenneviraston vesiväyläosastolta. Lausunnot on koottu kohtaan 1.6T.
Y-vastuualueen lausunnon mukaisesti kesän 2017 luontoselvitykset (Albus) ovat asiantuntevasti tehdyt ja niiden johtopäätökset hyvin perusteltuja. Luontovaikutusten seuranta
ja varautuminen lieventäviin toimenpiteisiin näyttäisi otetun hyvin huomioon. Epävarmuutta aiheuttaa se, että etukäteen ei voida täysin varmasti tietää tulevia tapahtumia ja
mitkä varmasti ovat tarvittavia lieventäviä toimia. Lajikohtaiset poikkeamislupiin (naurulokki, upossarpio) luonnonsuojeluviranomainen voi asettaa tarvittavia lupaehtoja lieventäviksi toimiksi.
Meriuposkuoriainen on merkittävä löytö (luontodirektiivin II, luonnonsuojelulain erityistä
suojelua vaativa laji ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu). Se ei sijoitu suoraan hankealueelle, mutta vaikutusalueelle kyllä.
Hankkeesta aiheutunee välillisiä vaikutuksia Hailuotoon ja sen Natura-alueille kasvavan
rakentamis- ja virkistyskäyttöpaineen vuoksi. Tarvittaessa on ohjattava ihmisten liikkumista ja varauduttava haittojen lieventämiseen maankäyttöä suunniteltaessa.
Hanketta on esitelty POP ELY:n Y-vastuualueen asiantuntijoille 2.11.2017 liittyen hankkeen AVI-lupahakemukseen.
Hanketta on esitelty Y-vastuualueen Maankäyttöryhmälle 1.3.2018. Maankäyttöryhmässä on edustettuina Y-vastuualueen eri osastojen asiantuntijat.
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TIESUUNNITELMAN ESITTELY
Tiejärjestelyt
3.1.1 Päätie, muut maantiet ja liittymät
Päätie (Mt 816)
Päätie Mt 816 uusi kiinteä tieyhteys yhdistää Hailuodon mantereeseen. Tieyhteys sijoittuu Hailuodon Huikun ja Oulun Oulunsalon Riutunkarin väliselle alueelle.
Uuden tien tiesuunnitelman kokonaispituus on noin 9.8 kilometriä. Tien rakentaminen
ulottuu noin 8,6 km matkalle.
Päätien korkeusasema on minimissään +3,5 metriä keskiveden pinnan yläpuolella. Korkeusaseman suunnittelussa on huomioitu vedenpinnan korkeusvaihtelut ja aallokon yhteisvaikutus vedenpinnan korkeudelle.
Muut maantiet
Muiden

maanteiden

liikennejärjestelyjen

kuvaukset

on

esitetty

taulukossa

1.

Taulukko 1 Toimenpiteet muilla maanteillä

Tie
M2

Toimenpide
Alkuosa maantien kääntöpaikasta ja yhteydestä Huikun venesatamaan

M3

Loppuosa maantien kääntöpaikasta Huikussa

M4

Alkuosa maantien kääntöpaikasta ja yhteydestä Riutukarin päähän

M5

Loppuosa maantien kääntöpaikasta Riutunkarissa

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen pysäkkejä ei ole suunniteltu tieosuudelle. Maantien paalulle 5000 sijoittuvalle pysäköintialueelle on varattu busseille ja muille raskaille ajoneuvoille pysäköintitilaa 3 ajoneuvolle.
3.1.2 Kevyt liikenne
Kevyen liikenteen väylä rakennetaan maantien paaluvälille 8115 – 8460 vasemmalle
puolelle tietä.
Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin tavoitteena on jatkaa kevyen
liikenteen väylää erillisenä hankkeena Y5 yksityistien liittymästä Oulunsaloon Salonpäätien liittymään saakka.
3.1.3

Teiden hallinnolliset ja toiminnalliset järjestelyt
Maanteiden varteen esitetyt kevyen liikenteen väylät ovat hallinnollisesti maantien osia.
Tiejärjestelyjen yhteydessä syrjään jäävät maantien osat lakkaavat maanteinä ja ne puretaan tai muutetaan yksityisteiksi. Tällaisia osia ovat yhteys Huikun venesatamaan ja
nykyiseen lauttarantaan sekä yhteys Riutunkarin nykyiseen lauttarantaan.

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Riutunkari – Huikku

1.2T

Tiesuunnitelma
TIESUUNNITELMASELOSTUS

37 (81)

Hallinnolliset järjestelyt ja muutokset on esitetty yleiskartalla 2.2T-1.
Tie- ja liikennejärjestelyt on esitetty yleiskartalla 2.1T-1. Yksityiskohtaiset järjestelyt on
esitetty suunnitelmakartoilla osassa 3T, liikenneteknisissä poikkileikkauksissa osassa 4T
ja pituusleikkauksissa osissa 5T.

Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt
Kaikille kiinteistöille on yhteydet pääsääntöisesti maanteiden tai yksityistieverkoston
kautta.
Liittymät on esitetty suunnitelmakartoilla osassa 3T ja pituusleikkauksissa osassa 5T.

Tekniset ratkaisut ja mitoitus
3.3.1 Tien mitoitusnopeus, leveydet ja päällysteet
Maantien M1 (Mt 816) suunnittelun mitoitusnopeus on 80 km/h, paitsi Riutun sataman
kohdalla 60 km/h.
Muiden maanteiden mitoitusnopeutta ei määritellä.
M1 on Hailuodon Huikusta Oulun Riutunkariin paaluvälillä 160 – 8250 yksiajoratainen
AB- päällysteinen tie leveydeltään 9,0/ 6,5 metriä. Tieosuudella on lähes koko matkalla
noin 1,1 metriä korkea tiekaide molemmilla puolella tietä. Tien luiskiin rakennetaan eroosiosuojaukset louheesta.
Riutunkarin kohdalla paaluvälillä 8250 – 8390 maantien M1 leveys on 7,5 /6,5 metriä.
Tien vasemmalla puolella on kaiteella erotettu kevyen liikenteen väylä J1 leveydeltään
3,5/3,0 metriä.
Mitoitusajoneuvona yleisellä tieverkolla on ollut 25 metriä pitkä moduulirekka.
3.3.2 Liikenteenohjaus ja liikenteen hallinta
Liikenteen ohjaus
Kiinteä liikenteenohjaus on esitetty viitoituksen yleiskartoissa 12T-1 - 12T-6. Opastuksen
kohdevalinnat perustuvat Liikenneviraston ohjeistukseen viitoituksesta valta-, kanta- ja
seututeillä sekä yhteistyössä ELY- keskuksen asiantuntijoiden kanssa.
Jatkosuunnittelussa on varmistettava opastussuunnitelman ajantasaisuus.
Liikenteen hallinta
Liikenteenhallintahallinnasta on laadittu oma suunnitelma osassa 12T-7. Liikenteenhallintajärjestelmän palveluita ovat keli- ja liikenneolosuhteiden seuranta, olosuhteista tiedottaminen ja varoittaminen, kelin mukaan vaihtuvat nopeusrajoitukset, sekä häiriötilanteiden liikenteenhallinta, kuten varoittaminen, tiedottaminen ja liikenteen katkaiseminen.
Järjestelmä sisältää:
• 3 vaihtuvan tiedotusopasteen ja varoitusmerkin yhdistelmää
• 2 vaihtuvaa nopeusrajoitusmerkkiä
• 2 etäohjattavaa kaksipuoleista puomia
• 2 liikennevalot
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2 tiesääasemaa
1 LAM-piste
4 kameraa

Penger- ja siltayhteyden päihin sijoitetaan vaihtuvan varoitusmerkin ja tiedotusopasteen
yhdistelmät, vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit, etäohjattavat kaksipuoleiset puomit ja liikennevalot. Yksi etätiedotusopaste sijoitetaan maanteiden 815 ja 816 kiertoliittymän yhteyteen.
Järjestelmän käyttö tapahtuu Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta. Koko järjestelmän
kuvaus ja laitteiden sijainnit on esitetty tiesuunnitelman teknisessä osassa 12TT sekä
liikenteen hallinnan yhteenvetokaavio kohdassa 12T-7.

3.3.3 Tievalaistus
Maantien 816 (M1) lossirantojen nykyinen ELY-keskuksen omistama valaistus uusitaan
ja/tai jatketaan niin, että kummankin rannan valaistus on pituudeltaan n. 0,5 km. Valaistus ulottuu tien paalutussuunnassa Hailuodon puolella hieman liikenteen pysäyttävän
puomin ohi ja Oulunsalon puolella valaistus alkaa hieman ennen puomia.
Lisäksi valaistaan maantieltä haarautuvat maantieosat M2, M3, M4 ja M5 yksityisteiden
Y1 ja Y2 rajaan asti.
Maanteiden 816 ja M2-M5 valaistus toteutetaan jalustoihin asennettavin myötäävin
puupylväin, HA on 10 m, led-valaisimin, sekä maakaapelein. Toteutusta ilmajohdoin ei
sallita mahdollisten myrskyisten olosuhteiden ja ulkonäön takia.
Valaistusluokka on M4.
Oulunsalon puolelle rakennettava uusi rinnakkainen kevytliikenneväylä valaistaan päätien led-valaisimilla. Pylväiden sijoittuessa maantien ja kevytliikenneväylän välialueelle
tulee valaisintyypin valinnassa huomioida, että siinä on mahdollisuus kevytliikenneväylän suuntaan käännettäville moduuleille tai linsseille tai valaisimen tulee olla varustettu takavalolla.
Kevytliikenneväylän valaistusluokan tulee olla edellä mainitusti maantien valaistus toteutettuna P4.
Sähköverkonhaltija on Hailuodossa Elenia Oy ja Oulunsalossa Oulun Seudun Sähkö,
Lossirantojen nykyinen 30 vuotta vanha valaistus puretaan. Ranta-alueiden mahdollisesta uudesta valaistuksesta vastaa yksityinen taho.
Nykyisten tievalaistuskeskusten sijainti ja uusien tievalaistuskeskusten alustava sijainti,
sekä niitä syöttävä lähin nykyinen muuntaja on esitetty yleiskartalla. Valaistus liitetään
valtakunnalliseen ohjausjärjestelmään.
Valaistustavan, valaistusluokan ja valolajin lisäksi valaisimien asennuskorkeuden enimmäisarvo sekä Liikenneviraston ”Maantie ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu” –
ohjeen 16•2015 mukaiset laskennalliset hoitokustannukset (KL, €/km/30a) on esitetty
yleiskartan 11T-1 poikkileikkauksissa ja taulukossa. Valaisimien tehonpudotus vähäisen
liikenteen aikana toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen himmennystaulukon
mukaan
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3.3.4 Sillat
Hankkeeseen sisältyy 2 siltapaikkaa. S1 Huikunsilta, jonka kokonaispituus on 767 metriä
ja S2 Riutun silta jonka pituus on 740 metriä.
Tiesuunnitelmassa esitetään sillan S1 tyypiksi teräsrakenteista liittopalkkisiltaa (Tjpbl) ja
sillan S2 tyypiksi jännitettyä betonista jatkuvaa palkkisltaa (jBjp). Lopulliset siltatyypit valikoituvat urakkakyselyn myötä. Sillat ovat vesistösiltoja, joille on haettu vesilain mukaista
ympäristölupaa.
Huikunsillan S1 hyötyleveys on 9,5 metriä ja pääjänteen pituus 95 metriä. Sillan kohdalla
väylän vapaa-aukko on 75 metriä.
Riutunsillan S2 hyötyleveys on 9,5 metriä ja pääjänteen pituus 68 metriä. Sillan kohdalla
vapaa-aukko on 58 metriä.
Sillan S1 pilarit ovat suorakiteen muotoisia betonisia massiivipilareita jotka aukeavat ylhäällä V-muotoon. Sillan S2 välitukien pilarit ovat V-muodossa oleva pyöreä pilaripari.
Silloissa käytetään korotettua (h=1,4) tiheää H2 luokan siltakaidetta.
Silloista on laadittu siltakohtainen suunnitelmaselostus.
3.3.1

Meluntorjunta
Tiesuunnitelmassa ei ole esitetty meluntorjuntatoimenpiteitä.

3.3.2

Kuivatus
Hankkeeseen ei kuulu rakennettavia laskuojia. M1:n ja muiden teiden väliin jäävät alueet,
sekä keinosaaren kohta kuivatetaan rummuin.

3.3.3

Siirrettävät johdot ja laitteet
Suunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt edellyttävät olemassa olevien johtojen ja laitteiden suojaamista ja siirtoa Huikussa ja Riutunkarissa. Johtoihin ja laitteisiin kohdistuvista toimenpiteistä ja vastuista on suunnittelun aikana neuvoteltu niiden omistajien
kanssa. Suojaus- ja siirtotoimenpiteistä on laadittu alustavat yleissuunnitelmat, jotka on
esitetty suunnitelmaosassa 6.2T.
Pengertiehen varaudutaan rakentamaan koko osuudelle putkitus teleoperaattorien sekä
Riutunkarin ja Huikun päissä valaistuksen ja telematiikan tarpeisiin. Putkitus rakennetaan
tien päällystetyn pientareen alle piirustuksen 6.3T mukaisesti.
Nykyisten lauttarantojen laiturirakenteet ja liiketeenohjauslaitteet puretaan, rantapenger
muotoillaan ja tien päähän asennetaan kaide.

3.3.4

Keinosaari ja pysäköintialue
Keinosaari ja pysäköintialue rakennetaan päätien M1 paaluvälille 5050-5340 pengertien
eteläpuolelle. Keinosaaren ympärille rakennetaan louhepenkereet, joiden sisälle massanvaihdoissa ruopattavat maat sijoitetaan.
Pysäköintialueella varataan tilaa 15 henkilöautolle ja 3 raskaalle ajoneuvolle, sekä polkupyöräpysäköinnille.
Keinosaaren koko ja muoto on esitetty suunnitelmakartoissa maksimikokoisena, siten
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sen sisällä voidaan sijoittaa noin 120 000 m3rtr täyttömaata. Mikäli tieyhteyden rakentamisen yhteydessä täyttömaata ei tule niin paljon, saaren kokoa voidaan pienentää. Pohjamaa keinosaaren alueella on hiekkaa tai sitä karkeampirakeisempaa maata.

Kuva 16. Ruopattavat massat sijoitetaan pengertien paalulle 5200 rakennettavan pysäköintialueen yhteyteen tehtävälle keinosaarelle.

3.3.5

Meriväylän muutokset
Pengertien linjauksen poikki noin paalulla 2000 Huikun puoleisessa päässä sijoittuu nykyinen 4,6 metrin Hailuoto – Oulu meriväylä (297). Meriväylää siirretään sillan kohdalla
siten, että se sijoittuu keskelle silta-aukkoa.
Meriväylän siirto on Liikenneviraston lausunnon mukaan tekninen ja muuttaa ainoastaan
väylän merkitsemistä. Ruoppauksia tai muita toimenpiteitä väylän siirto ei edellytä.
Meriväylän siirtosuunnitelma on esitetty osassa 6.3T ja Liikenneviraston lausunto väylän
siirrosta on osassa 16-T.
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Kuva17. Meriväylän siirto Huikun puoleisessa päässä.

3.3.6 Rakenteellinen mitoitus
Tiet
Tierakenteiden mitoitus on tehty mitoitusajan liikennemääriä vastaaviin kuormituskertalukuihin perustuen. Päätien M1 kuormitusluokka on 2AB ja se on AB- päällystetty.
Muiden maanteiden ja pysäköintialueen kuormitusluokka on 0,4 AB
Tiesuunnitelmassa on lähtökohtana, että pengertie rakennetaan kokonaisuudessaan louheesta. Lopullinen rakennusmateriaali päätetään kuitenkin vasta rakennusvaiheessa.
Tarvittavaa kiviainesta ei ole käytettävissä hankkeen sisällä, joten kiviaines joudutaan
kuljettamaan hankkeen ulkopuolelta. Kiviainesten hankinnasta on tehty erillinen kiviainesselvitys, jossa on selvitetty mahdollisia kiviainesalueita. Kiviainesselvityksestä on kerrottu tiivistetysti kohdassa 3.3.9.
Yksityistiet
Yksityistiet on esitetty rakennettavaksi louheesta ja murskeesta. Ne ovat myös AB-päällystettyjä.
3.3.7 Pohjanvahvistukset
Koko tielinjan osuudella on pinnassa muutamien metrien paksuudelta löyhiä hiekkaisia
ja pehmeitä silttisiä kerroksia. Linjan loppupäässä sillan S2 Riutun sillan osuudella on
myös ylimpänä maakerroksena savipitoisia maakerroksia.
Löyhien ja pehmeiden kerrosten alla on keskitiiviitä hiekkakerroksia ja alimpana havaittuna kerroksena tiivistä hiekkaa ja kairausten maalajitulkinnan mukaan myös moreenia.
Alin pohjatutkimustaso on noin taso -30.
Siltojen tulopenkereillä pohjanvahvistukseksi esitetään massanvaihtoa, jossa löyhät kerrokset korvataan louheella. Massanvaihto varmistaa tulopenkereiden vakavuuden, jotta
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varmuus liukupintasortumaa vastaan on riittävä.
Muilta osin löyhien pohjamaakerrosten kokoonpuristuminen tapahtuu pääosin työn aikana, kun työpenkereenä toimiva tiepenger kuormittaa pohjamaata.
Nykyisillä penkereillä Hailuodon ja Oulunsalon päissä väylät voidaan perustaa maanvaraisesti nykyisten pengertäyttöjen päälle.
Keinosaaren reunavalli perustetaan maanvaraisesti. Pysäköintialue keinosaaren kohdalla perustetaan maanvaraisesti täyttöjen päälle. Sekä reunavallin että täyttökentän korkeus on +2,5/+2,0.
Hankkeen pohjavahvistukset ovat seuraavat:
Hailuodon tieyhteys
Massanvaihto
Massanvaihto
Massanvaihto
Massanvaihto

1550
2460
7050
7940

paaluväli
1775
2600
7255
8020

Massanvaihdoista tulevat massat sijoitetaan tielinjan paaluvälille PLV 5090-5340 rakennettavaan keinosaareen.
3.3.8 Eroosiosuojaus
Eroosiosuojaukseen tarvittavan lohkareen paino on määritetty mitoittavien aallonkorkeuksien mukaan.
Ladotun lohkareverhouksen ylemmän kerroksen lohkarekooksi on valittu louhe ≥ 500 kg
(Ø 700-1000 mm) ja alempaan kerrokseen louhe ≥ 200 kg (Ø 400-600 mm). Näitä lohkarekokoja käytetään paikoissa, joissa mitoittava aallonkorkeus on yli 1,2 metriä. Mitoittavan aallonkorkeuden ollessa alle 1,2 metriä eroosiosuojaus rakennetaan järjestelemättömästä louheesta Ø 400-600 mm.
Järjestetyn eroosiosuojauksen paksuus on määritetty lohkarekerrosten keskimääräisten
paksuuksien perusteella. Suojauksen paksuus on 1,4 m = (0,5 m + 0,9 m). Järjestelemättömässä louheverhouksessa pyritään siihen, että kiviä on kolmessa kerroksessa. Tällöin
teoreettisesti paksuudeksi tulisi 1,5 m = 3*0,5 m. Yhdenmukaisuuden vuoksi järjestelemättömän louhekerroksen paksuutena käytetään 1,4 m, joka on sama kuin ladotussa
verhouksessa.
Aaltojen suurin eroosiota aiheuttava kuormitus kohdistuu vesirajan vyöhykkeeseen, johon aalto iskee. Tämän suurimman rasituksen korkeuden voidaan arvioida olevan mitoitusaallon korkuinen mitoittavasta vedenpinnasta +2,26 MW (= +0,66+1,60). Tällä perusteella raskaan eroosiosuojauksen yläreunan tasoksi on valittu +2,50 MW (+2,65 N2000).
Tällä tasolla raskaan suojauksen yläpinta muodostaa tasanteen tiepenkereen kylkeen.
Yläveden taso on HW=+2,23 N2000 ja eroosiosuojaus ulottuu tämän tason yläpuolelle.
Tasanteen yläpuolelle rakennetaan kevyempi suojaus, joka ulotetaan penkereen yläreunaan. Siltojen päissä olevilla korkeammilla pengerosuuksilla kevyempi yläosan suojaus
ulotetaan aina penkereen yläreunaan saakka.
Eroosiosuojaus upotetaan penkereen juuressa pohjasedimenttiin ja suojausta rakennetaan myös pohjan suuntaan.
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3.3.9 Massatalous, varamaan ottopaikat ja maa-ainesten sijoittamisalueet
Massatalous
Hankkeen alueella ei ole osoittaa pengertien rakentamiseen tarvittavia penger-, rakennetai päällystekerroksiin tarvittavia kiviaineksia, vaan ne kuljetetaan hankkeen ulkopuolelta.
Hankkeeseen tarvitaan laskelmien mukaan noin 1,1 milj. kuutiota louhetta tiepenkereen
ja eroosiosuojauksien rakentamiseen sekä noin 0,1 milj. kuutioita mursketta tien rakennekerroksien rakentamiseen.
Kiviainesselvitys
Kiviaineksen saatavuudesta on hankkeessa tehty erillinen selvitys. Selvityksen pohjalta
voidaan todeta, että kalliokiviainesta on saatavilla suurella todennäköisyydellä enimmillään noin 30 – 50 ajokilometrin päästä hankkeesta.
Lisäksi mahdollisia kiviaineksen hankinta-alueita sijoittuu Kuivaniemen alueelle, josta ne
olisi mahdollista kuljettaa proomukuljetuksena hankkeelle. Tätä mahdollisuutta ei ole kartoitettu sen enempää.
Kaivosten ja louhosten ns. irroitettua kiviainesta, sivukiveä on saatavissa myös lähialueilta. Ongelmana näissä kohteissa on pitkät ajomatkat. Lisäksi sivukivi voi sisältää myös
runsaasti muita metalleja aiheuttaen riskin kiven käytölle vesirakentamiseen.
Varamaanottopaikat
Tiesuunnitelmalla ei varata varamaanottoalueita.
Maa-ainesten sijoitusalueet
Maa-ainesten sijoitusalueet varataan maa- aineksille, joita ei voida käyttää tienrakentamisessa hyödyksi. Maa-ainesten sijoitusalueille varataan työnaikainen käyttöoikeus ja
itse maa-alue ei siirry valtion omistukseen.
Maa-ainesten sijoitusalueiksi on varattu alueet Huikussa ja Riutunkarissa, suunnitelmakartat 3T-1 ja 3T-8. On oletettavaa, että näille alueilla sijoitettavat maamassat ovat hyvin
vähäisiä. Mikäli läjitettävälle alueelle tuodaan runsaasti maa-aineksia, alue muotoillaan
maastoon sopivaksi ja maisemoidaan männyn pottitaimilla.

3.3.10

Työn ajaksi varattavat kulkuoikeudet yksityisteillä
Työn ajaksi ei ole tarvetta varata kulkuoikeuksia yksityisteille
Tieympäristö

3.4.1

Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso
Tieympäristö on suunniteltu luonnonmukaiseksi ja minimalistiseksi, ekologisesti kestäväksi sekä taloudellisesti rakennettavaksi ja ylläpidettäväksi. Tieympäristössä pääosaan
on nostettu upeat merimaisemat, joiden rinnalle ei ole pyritty tuomaan kilpailevia elementtejä. Huikun ja Riutunkarin alueilla ympäristörakentaminen on lähinnä tien reunaalueiden nurmetuksia (nurmetusluokka M2). Pengertien osuuksilla pengerluiskia ei käsitellä erikseen, muuta kuin rakennettavalla louheella. Lähtökohtaisesti kiinteän yhteyden

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Riutunkari – Huikku

1.2T

Tiesuunnitelma
TIESUUNNITELMASELOSTUS

44 (81)

alueelle ei istuteta puita tai pensaita.
Keinosaarella ympäristö rakennetaan luonnonmukaiseksi. Ranta-alueille istutetaan
suunnitelman mukaan koristeheinää, rantavehnää. Tien ja levähdysalueen välinen alue
muotoillaan kasvualustalla matalaksi kumpareeksi, jolle istutetaan paikalliset olosuhteet
kestävää pensasta.
Levähdyspaikalle rakennetaan pitkittäispysäköinti sekä muutamia parkkiruutuja. Lisäksi
varataan tila pyöräpysäköinnille.
Keinosaaren varsinainen täyttömaa-alue muotoillaan tasaiseksi siten, että täyttömaa-alueen pinta jää hieman keinosaaren penkereen lakea matalammaksi. Täyttömaa-alueelle
kylvetään karu niitty tai pohjaheinä, kun täyttömaat ovat kuivuneet ja tiivistyneet kasaan.

3.4.2

Sillat
Pengertielle rakennetaan kaksi siltaa. S1 Huikun silta sijoittuu Hailuodon puoleisessa
päässä olemassa olevan syvänteen ja laivaväylän kohdalle ja S2 Riutun silta Oulunsalon
puoleiseen päähän myöskin syvemmän vesialueen kohdalle. Sillat tulevat näkymään
useiden kilometrien päähän. Silloista ei haluta erityisiä maamerkkejä ympäristöön. Pääpaino siltojen estetiikassa keskittyy siltojen aukeaan matalaprofiiliseen ympäristöön sovittamisessa. Siltapaikkaluokka on molemmilla silloilla 2.
Sillat ovat tasakorkeita ja jännevälisuhteet on valittu ottaen huomioon sillan korkeusasema. Korkealla olevassa Huikun sillassa pisin jänneväli on 95 metriä ja matalammalla
olevan Riutun sillan pisin jänneväli on 68 metriä.
Siltojen kaiteina käytetään tiheää korkeaa H2 kaidetta. Kaidevalinnassa pääpaino on kaiteen läpinäkyvyydellä, jolloin autoilijan ja kevyenliikenteen kulkija näkee maiseman mahdollisimman hyvin.
Sillan S1 teräspalkin väri on vaalean sininen RAL670-2.
Sillassa S2 pilarit voidaan toteuttaa teräskuorisina. Tällöin pilareiden väri on valkoinen.
Siltojen välitukien vedenrajassa oleva pilariantura verhoillaan vaalealla lohkopintaisella
graniitilla.
Siltojen etuluiskiin ja keiloihin tehdään kelkkareittiä varten 3 metriä leveä tasanne tasoon
MW+ 0,5m. Etuluiskat ja keilat tehdään ladottuna lohkareverhouksena. Alaosan, korkeuteen MW+2,5m lohkarekoko on 700…1000mm ja yläosan 400…600mm.
Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet
Uuden tieyhteyden rakentaminen vesialueelle aiheuttaa väliaikaisia muutoksia veteen ja
luontoon. Muutokset tapahtuvat pääosin rakentamisen aikana ja vähenevästi 1-3 vuotta
rakentamisen jälkeen. Haitallisia muutoksia on esitetty torjuttavaksi suunnittelussa usealla eri tavalla ja ratkaisut on integroitu suunnitelman sisältöön.
Haittojen lieventämistoimenpiteitä esitetään tehtäväksi mm. jääeroosion osalta. Hanke
sisältää laajoja tarkkailuohjelmia, joiden avulla pyritään seuraamaan ympäristön tilaa
sekä varmistamaan lieventämistoimenpiteiden toimivuus. Näitä toimenpiteitä on kuvattu
kohdassa 6.19.
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Liikennerajoitukset ja kevyen liikenteen väylillä sallittu ajoneuvoliikenne
Kevyen liikenteen väylillä ei sallita ajoneuvoliikennettä.
Maanteille sallittavat yksityistie- ja maatalousliittymät on esitetty suunnitelmakartoilla osa
3T.
Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit
Pengertien suunnittelussa on huomioitu erikoiskuljetukset, jossa vapaan tilan tarve on 7
x 7 m ja paino 200 tn.
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TUTKITUT VAIHTOEHDOT
Yleistä
Tiesuunnitelman laatimisen aikana on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja useilla eri suunnittelun
osa-alueilla. Alla kuvattu lyhyesti tutkitut vaihtoehdot ja tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut. Tutkittujen vaihtoehtojen perustelumuistiot ovat osassa 17T tai tiesuunnitelman teknisessä osassa D.
Pysäköintialue ja näköalapaikka Huikun sillalla
Yleissuunnitelmassa oli esitetty S1 Huikun sillan korkeimmalle kohdalle näköalapaikka ja
sillan itäpäähän pysäköintialueet. Molemmat hylättiin jatkosuunnittelusta liikenneturvallisuusnäkökohtien vuoksi.
Huikku ja Riutunkari, vaihtoehtoiset liittymäjärjestelyt
Tiesuunnitelman laadinnan aikana sekä Huikussa että Riutunkarissa on tutkittu useita liittymävaihtoehtoja.
Huikussa päädyttiin yksikertaiseen ja selkeään ratkaisuun, jossa yhteys kalasatamaan
sekä maantien kääntöpaikka toteutetaan samalle puolelle.
Riutunkarissa ratkaisuvaihtoehtoihin vaikuttivat uusi yhteys nykyiselle kioskille ja tuulimyllyille, näkemät päätielle sekä jalankulku -ja pyörätien sijainti maantien vasemmalla puolella ja sen päättäminen kioskin liittymään. Liittymän paikkaa siirrettiin yleissuunnitelmassa esitetystä näkemien parantamiseksi, sekä piha-alueen käytettävyyden parantamiseksi. Liittymän yhteyteen rakennetaan keskisaareke parantamaan kevyen liikenteen
turvallisuutta väylän päättyessä.
S1 Huikun sillan alikulkukorkeus
Yleissuunnitelmassa Huikun sillan alikulkukorkeus oli 15 metriä + aaltoiluvara. Lausuntojen pohjalta päätettiin alikulkukorkeutta nostaa 18 metriin + aaltoiluvara. Korkeampi 18
metrin alikulkukorkeus mahdollistaa 30-35 jalkaisten purjeveneiden kulkemisen sillan
alta. Sillan pilareista tutkittiin yleissuunnitelmavaihtoehdon lisäksi mallintamalla kolme
muuta pilarivaihtoehtoa. Valittu ratkaisu on Y-mallinen suorakaide pilari jossa kyljet ovat
hieman pilarin sisäosaa kohti viistettyjä. Pilari alaosa on yhtenäinen ja aukeaa sillan alla,
jolloin sillan kansirakenne näyttäytyy sillan suunnassa ilmavampana.
S2 Riutun sillan siltatyyppivaihtoehdot
Yleissuunnitelmassa Riutunsillan siltatyypiksi oli esitetty teräksistä liittopalkkisiltaa. Vaihtoehtotarkasteluissa selvitettiin työnaikaisen louheen ajoa varten rakennetun penkereen
levittämistä sillan alle työpenkereeksi, jolloin vaihtoehtona olisi jatkuva jännitetty palkkisilta. Jännitetty jatkuva betonisilta osoittautui kustannusarvion pohjalta selkeästi kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi ja valikoitui tiesuunnitelma vaihtoehdoksi. Sillan välituista tutkittiin mallintamalla 6 erilaista pilarivaihtoehtoa. Alkuperäisenä
vaihtoehtona oli käyttää Huikun sillan pilariratkaisua mutta sillan mataluuden vuoksi se
hylättiin liian raskaana. Vaikka sillat ovat samalla tieosuudella on niiden välimatka niin
suuri, että todettiin pilareiden voivan olla tyypiltään erilaiset. Valittu ratkaisu on vino Vmallinen tuki, jossa pilarit ovat pyöreitä. Ratkaisu on matalassa sillassa ilmava ja V-muodolla saadaan anturoiden kokoa pienennettyä. Samalla siltaan saadaan hieman tavanomaisesta poikkeava ilme.
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Tulopenkereiden pohjanvahvistusten vaihtoehtotarkastelut
Tulopenkereiden tutkitut pohjanvahvistustavat olivat esikuormitus ja massanvaihto. Siltojen tulopenkereillä pohjanvahvistukseksi esitetään massanvaihtoa, jossa löyhät kerrokset
korvataan louheella. Massanvaihto varmistaa tulopenkereiden vakavuuden, jotta varmuus liukupinta-sortumaa vastaan on riittävä.
Penkereen materiaali, eroosiosuojaukset ja päätien tasausviivan korkeus
Suunnittelun aikana selvitettiin pengertien penkereen materiaalia, eroosiosuojauksen teknistä ratkaisua sekä päätien M1 tasausviivan alinta korkeutta suhteessa meren pintaan.
Pengermateriaaliksi esitetään louhetta. Pengermateriaali päätetään lopullisesti rakennusvaiheessa. Eroosiosuojauksen paksuus, korkeusasema ja lohkarekoko vaihtelee vedenpinnan korkeuden, aallonkorkeuden ja pyyhkäisypinta-alan mukaan.
M1 tasausviivan (tiepenkereen) alin korkeus +3,5 m keskiveden pinnasta on valittu mitattujen merenpinnan korkeuksien, maksimiaallon toistuvuuden ja siitä mahdollisesti aiheutuvan liikennehaitan perusteella.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja lauttaliikenteen toiminnan turvaaminen
rakentamisen aikana
Riutunkarissa päätien linjausta siirrettiin pohjoisemmaksi yleissuunnitelmassa esitetystä.
Tällöin saatiin lisää tilaa nykyisen lauttarannan odotuskaistoille ja lauttaliikenne pystyy
toimimaan koko ajan väliaikaisin kaistajärjestelyin.
Valaistuksen vaihtoehtotarkastelut
Suunnittelun aikana tutkittiin päätien M1 valaistusvaihtoehtoja. Vaihtoehtoina olivat koko
pengertien valaiseminen, vain molempien päiden valaiseminen sekä sen lisäksi S1 Huikun sillan kaidevalaistus. Koko pengertien valaistuksesta luovuttiin vähäisen liikennemäärien, valaistuksen negatiivisen maisemavaikutuksen ja toteutuskustannusten vuoksi. S1
Huikun sillan valaistuksesta luovuttiin myös sen kunnossapitonäkökohtien, negatiivisen
maisemavaikutuksen ja toteutuskustannusten vuoksi.
Ympäristösuunnittelun vaihtoehtotarkastelut
Suunnittelun aikana tutkittiin keinosaaren ja pysäköintialueen kohdalla vaihtoehtoisia ympäristörakentamisen ratkaisuja. Päädyttiin, siihen, että keinosaareen ei istuteta pensaita
tai puita, vaan se pidetään avoimena. Ainoastaan levähdysalueen ja tien väliin istutetaan
alueen olosuhteet kestävää pensasta vähäisessä määrin. Tietaidetta ei toteuta saareen
tämän hankeen yhteydessä.
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA
Hailuodon kiinteän yhteyden linjausvaihtoehdot ja siihen liittynyt ympäristövaikutusten arviointi valmistuivat 2010. Yhteysviranomainen Pohjois - Pohjanmaan ympäristökeskus,
Y-vastuualue, on antanut YVA-selostuksesta lausunnon 9.8.2010 / Nro POPELY/1/07.04/2010. Alla olevassa taulukossa esitetty tiivistetysti, kuinka lausunnon aiheasiat on tiesuunnitelmassa otettu huomioon.
Taulukko 2. Yhteysviranomaisen YVA-lausunnon huomioon ottaminen tiesuunnitelmassa

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta

Lausunnon huomioon ottaminen
tiesuunnitelmassa

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Arviointiselostuksessa tuodaan esiin samaan aikaan
käynnissä oleva Oulunsalo - Hailuoto tuulipuiston YVA menettely. Arviointiselostuksen kuulemisvaiheessa olevissa Hailuodon liikenneyhteyden ja Oulunsalo-Hailuoto
tuulipuiston YVA-menettelyissä ei ole voitu ottaa huomioon Siikajoen edustalle suunniteltavia tuulivoimaloita
hankkeiden eriaikaisuudesta johtuen. Hankkeilla kuitenkin saattaa olla sellaisia yhteisvaikutuksia merialueen tilaan ja luonnonolosuhteisiin, joista tulisi olla tietoinen ratkaisuja tehtäessä.

Tuulivoimahanke on rauennut, eikä se ole enää mukana vaikutusten arvioinnissa.

Hankkeen sijainti ja vaikutusalueen rajaus
Arviointiselostuksessa todetaan, että ympäristövaikutusten arvioinnin alueellinen laajuus ja merkitys vaihtelevat
tarkasteltavan ympäristövaikutuksen mukaan ja ovat erilaisia esimerkiksi liikennemelua, meriympäristöä, luontoa
ja maisemaa tarkasteltaessa. Kunkin vaikutuksen kohdalla tarkastelualueen laajuus riippuu selostuksen mukaan vaikutuksen laadusta ja vaikutusmekanismista. Arviointiselostuksessa tarkastellaan kunkin vaikutuksen laajuutta ja merkittävyyttä. Arvioinnin epävarmuustekijöitä
käsitellään. Tarkasteluun on jäänyt puutteita, joita yhteysviranomainen käsittelee tässä lausunnossa myöhemmin

Todettu ja otettu huomioon.

Maa-, kallioperä ja pohjavesi
Mikäli kiinteä yhteys päätetään rakentaa, tulee kiviainesten otto keskittää mahdollisimman paljon jo käytössä oleville ottoalueille pohjavesialueiden ulkopuolelle. Parasta
olisi suosia kalliokiviaineksen käyttöä. Hankkeessa tulisi
harkita myös merihiekan käyttömahdollisuuksia.

Suunnittelun aikana on selvitetty pengertiehen käyttökelpoisen materiaalin laatuvaatimuksia sekä mahdollisia potentiaalisia ottoalueita. Lopullisesti nämä ratkeavat hankkeen
urakkavaiheessa.

Maa- ja vesiliikenne
Pengertien yhteydessä olisi levähdysalue ja kaksi pysäköintialuetta, joilla voisi turvallisesti pysähtyä tarkkailemaan maisemaa. Yhteys viranomainen pitää näitä tarpeellisina, mikäli kiinteä yhteys päätetään toteuttaa. Talvisten sääolosuhteiden mainitaan voivan aiheuttaa liikenteeseen poikkeustilanteita.

Hankkeessa toteutetaan yksi pysäköintialue keinosaaren yhteydessä. Toinen yleissuunnitelmassa ollut pysäköintialue
on poistettu liikenneturvallisuussyistä.

Kevyenliikenteen väylä on merkitty penkereen molemmille
reunoille 1,25 m levyiseksi. Yhteysviranomainen katsoo,
että kevyenliikenteen käytön ja turvallisuuden vuoksi olisi
perusteltua harkita yhteisen leveämmän kevyenliikenteen
väylän perustamista vain toiselle puolelle ajorataa.

Tieyhteyden ennustetut liikennemäärät vuona 2040 ovat
noin 1400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja arvioitu kevyt liikenne vähäistä. Normaalia leveämmät pientareet turvaavat
kevyen liikenteen liikkumisen pengertiellä
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Annettujen lausuntojen pohjalta Huikun sillan alikulkukorkeus on nostettu olemassa olevan meriväylän kohdalla 18
metriin

Elinkeinot ja kehitysnäkymät
Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostukselta
olisi
toivonut hieman syvällisempää analyysiä tulevaisuuden
matkailumahdollisuuksiin eri vaihtoehdoissa.

Vaikutuksia matkailuun on käsitelty laaditussa hankkeen
yleissuunnitelmassa ja sen vaikutusarvioinnissa.

Maisemakuva ja kulttuuriympäristö
Yhteysviranomainen katsoo, että yhteenveto vaikutuksista maisemakuvaan ja kulttuuriympäristöön on osittain
ristirii-tainen arviointiselostuksessa esitettyjen ympäristövaikutusten kanssa. Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön perustana on saari, jonne ei ole
kiinteää yhteyttä. Tämä perusta muuttuu, jos tiehanke toteutetaan. Näin ollen tiehanke ei aiheuta pelkästään paikallisia haitallisia ympäristömuutoksia. Yhteysviranomainen pitää mahdollisena, että kiinteä tieyhteys voisi heikentää Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvoja, mikäli Hailuodon ominaispiirteet myöhemmin olennaisesti muuttuvat tieyhteyden
vaikutusten seurauksena.

Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön
Hailuodon saaren luonne muuttuu, kun saari tulee kiinteän
yhteyden myötä osaksi mannerta. Kiinteä yhteys ei kuitenkaan fyysisesti aiheuta haitallisia vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, perinnemaisemiin
tai muinaisjäännösiin.

Yhteysviranomainen toteaa, että kiinteä yhteys ja tuulipuisto -hankkeiden maisemakuvallinen vaikutus on huomattava ja niiden voidaan arvioida yhdessä muuttavan
merkittävästi alueen maisemakuvallista ja virkistysarvoa.
Arviointiselostuksen maininta siitä, että tierakentamisen
haittavaikutuksia on mahdollista lieventää laadukkaalla
ympäristörakentamisella, tulee ottaa huomioon yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Yhteysviranomainen kiinnittää huomiota Oulun yliopiston lausuntoon vierasperäisten
lajien välttämisestä. Parasta on käyttää alkuperäiselle
luonnolle luonteenomaisia meriympäristöön sopeutuneita
kasvilajeja.

Tuulipuisto-hanke on rauennut. Ympäristösuunnittelu ja rakentaminen toteutetaan alueen ympäristöön sopivin lajein.

Maisemakuvallisia muutoksia on pyritty lieventämään siten,
ettei mitään korkeampia rakennelmia kiinteälle yhteydelle
ole suunniteltu.

Vesiympäristö
Yhteysviranomainen toteaa, että jääeroosioselvitys on
teh- ty varsin suppealta alueelta verrattuna arviointiohjelman liitekarttaan 6, jossa hankkeen merivaikutusalueeksi
on merkitty Luodonselkä kokonaisuudessaan. Arvioinnin
analyysissä ei tuoda esiin perusteita suppealle rajaukselle.

Hankkeessa on tehty laajempi uusi jääeroosioselvitys
vuonna 2013. Selvitys on tiesuunnitelman osassa 16T

Yhteysviranomainen totesi arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa, että "arviointiselostuksessa on analysoitava, miten meriveden virtausolosuhteet ja rannikkovesien tila muuttuvat, mikäli sekä tuulivoimalat että pengertie- siltahanke toteutetaan. Edelleen tarkasteluun valittujen silta-aukkojen leveys tulee perustella".

Tiesuunnitelmavaiheessa on laadittu uusi 3D-virtausmallinnus. Selvitys on tiesuunnitelman osassa 16T

Mallinnukseen liittyviä epävarmuustekijöitä ei ole tuotu
selkeästi esille, mitä yhteysviranomainen pitää puutteena.
Yhteysviranomainen kiinnittää huomiota riittävään rakenteiden eroosiosuojauksen tarpeeseen. Jos valitaan vaih-

Pengertielle on esitetty eroosiosuojaukset sekä varmistettu
rakenteiden toimivuus ja pysyvyys.
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toehdoksi kiinteä tieyhteys, niin tulee varmistaa pengerrakenteiden pysyvyys poikkeuksellisten voimakkaiden
myrskyjen aikana.
Yhteysviranomainen katsoo, että mahdollisten ruoppauskohteiden sedimenttien laatu ja läjityskelpoisuus on oltava selvillä hankkeen lupavaiheessa.

Hankkeessa on tehty ja tekeillä lisää sedimenttinäytteiden
tutkimuksia

Luonnon monimuotoisuus
Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelman lähtötietoihin nähden arviointiselostus tarjoaa varsin suppean
vaikutusarvioinnin luonnon monimuotoisuudelle.

Tiesuunnitelmavaiheessa on tehty kevään ja kesän 2017 aikana laajat luontoselvitykset maastossa ja arvioitu luonnon
monimuotoisuuteen kohdistuvia vaikutuksia. Lajikohtaisia
tarkkailuohjelmia on tehty usean lajin osalta ja pitkäkestoisesti.

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa
käsitellään jääeroosio- vaikutuksia sen verran yleistasoisesti ja suurta epävarmuutta sisältäen, ettei ole pääteltävissä kiinteä yhteyden rantojen luontotyypeille ja eliöstölle
kohdistuvaa vaikutusaluetta ja vaikutuksen merkittävyyttä
pitkällä aikavälillä. Riittävä analyysi vaikutusalueen laajuudesta ja vaikutuksen merkittävyydestä puuttuu.

Hankkeessa on tehty laajempi uusi jääeroosioselvitys
vuonna 2013. Selvitys on tiesuunnitelman osassa 16T

Kalasto ja kalastus
Yhteysviranomainen katsoo, että luvan myöntämisen
edellytysten ja tarvittavan kompensaation arvioimiseksi
kalastotietoja on syytä tarkentaa lupavaiheessa

Kalastosta ja kalataloudesta on laadittu selvitys tiesuunnitelmavaiheessa. Selvitys on tiesuunnitelman osassa 16T

Yhteysviranomainen viittaa kalatalousedun valvontaviranomaisen Kainuun ELY- keskuksen lausuntoon, jonka mukaan kalataloudelle aiheutuvan haitan arviointia on luvan
myöntämisen edellytysten ja tarvittavan kompensaation
arvioimiseksi syytä tarkentaa. Yhteysviranomainen toteaa
kalastus- ja kalatalousvaikutusten arvioinnin täydentämisen tarpeelliseksi ja tämä tarkennus tulee tehdä luvanhakuvaiheessa

Kalastosta ja kalataloudesta on laadittu selvitys tiesuunnitelmavaiheessa. Selvitys on tiesuunnitelman osassa 16T.

Linnusto
Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa
olisi tullut analysoida VE 1:n vaikutuksia linnustoon erityisesti mainittujen elinympäristömuutosten kautta.

Hankkeessa on laadittu luonto- ja ympäristöselvitys vuonna
2017. Selvityksessä sekä tässä tiesuunnitelmaselostuksessa on arvoitu hankkeen vaikutuksia myös linnustoon.
Selvitys on tiesuunnitelman osassa 16T.

Pohjaeliöstö
Yhteysviranomaisen katsoo, että ympäristövaikutusten
arviointia varten tehty pohjaeläinselvitys antaa alueen
pohjaeläimistöstä ainoastaan karkean kuvan ja selvitys
tulee täydentää

Hankkeessa on laadittu luonto- ja ympäristöselvitys vuonna
2017. Selvityksessä sekä tässä tiesuunnitelmaselostuksessa on arvioitu hankkeen vaikutuksia myös pohjaeliöstöön. Selvitys on tiesuunnitelman osassa 16T.

Vaikutusten merkittävyys ja arvioinnin epävarmuustekijät
Vaikutusten merkittävyyttä ei analysoida erikseen. Tämä
on selvä puute. Vaikutusten merkittävyyttä käsitellään
jonkin verran kunkin vaikutustyypin kohdalla. Kunkin vaikutustyypin kohdalla käsitellään arvioinnin epävarmuustekijöitä. Menettely on käypä. Arviointiselostuksen loppuun
olisi ollut eduksi koota vielä arvioinnin keskeiset epävarmuustekijät yhteenvedoksi.

Vaikutusten merkittävyys on huomioitu hankkeen aikana ja
esim. poikkeuksellisen laajat tarkkailuohjelmat on laadittu
merkittävyys huomioiden.

Vaihtoehtojen vertailu ja hankkeen toteuttamiskelpoisuus
Yhteysviranomainen toteaa, että vaihtoehtojen vertailu
jää varsin yleiselle tasolle, eikä toteutettavaksi valittavan

Vaihtoehtojen vertailu on tehty hankkeen yleissuunnitelman
laadinnan aikana. Tällöin ollaan varmistettu myös hankkeen
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toteuttamiskelpoisuus. Tiesuunnitelmavaiheessa hankkeen
toteuttamiskelpoisuutta on varmistettu täydentämällä selityksiä ja vaikutuksia.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen
Haittojen vähentämistä tarkastellaan kunkin vaikutustyypin kohdalla erikseen samassa kohdassa arvioinnin epävarmuustekijöiden kanssa. Menettely on mahdollinen.
Sen lisäksi olisi kaivannut haitallisten vaikutusten vähentämisen tarkastelua kootusti.

Haitallisten vaikutusten lieventämistä on kuvattu tiesuunnitelmaselostuksen kohdassa 6.19.

Seurantaohjelma
Yhteysviranomainen katsoo, että seurantaohjelmia tulee
tehdä laaja-alaisesti seuraavilla aloilla; Vesistövaikutukset, veden laatu, kalasto- ja kalatalous, haitalliset aineet,
aalto- ja jääeroosio, linnusto, kasvillisuus.

Hankkeelle on laadittu erilliset tarkkailuohjelmat. Ne on esitetty tiesuunnitelman osassa 16T.

Suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu sekä selvitysten
ja arviointiselostuksen valmistumisajankohta
Yhteysviranomainen katsoo lausunnossaan, että
ratkaisu kiinteän yhteyden rakentamiseksi edellyttää erityisesti tarkennettua tietoa hankkeen vaikutuksista jääeroosion muuttumiseen ja sitä kautta rantojen elinympäristöihin ja lajistoon. Tämä tarkennettu tieto tarvitaan ennen kuin voidaan ratkaista, onko kiinteää yhteyttä mahdollista toteuttaa. Tarkennettu tieto on tarpeen ennen lupaprosesseja

Hankkeen aikana on laadittu yhteysviranomaisen edellyttämät lisäselvitykset.

Yleissuunnitelmasta annettujen muistutusten ja lausuntojen aiheuttamat muutokset suunnitelmaan on
käsitelty kohdassa 1.3.
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TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET
Vaikutukset liikenteeseen
6.1.1 Liikennemäärät ja verkolliset vaikutukset
Kiinteä pengertieyhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Se mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilöja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. Kiinteä yhteys muuttaa Hailuodon saavutettavuuden samankaltaiseksi muiden seuturakenteessa vastaavasti sijaitsevien alueiden kanssa.

6.1.2 Ratkaisujen toimivuus ja liikenteellisten tavoitteiden toteutuminen
Pengertien rakentamisella parannetaan huomattavasti liikkumista Hailuotoon ja Hailuodosta. Tie parantaa liikkumisen ennakoitavuutta, lyhentää selvästi matka-aikoja epävarman ja hitaan lauttayhteyden poistuessa.
Tieyhteys parantaa palo- ja pelastustoimen toimintaedellytyksiä lauttayhteyden poistuessa.
6.1.3 Kevyt liikenne
Kevyen liikenteen olosuhteet säilyvät kohtuullisena. Pengertie toteutetaan normaalia leveämmillä pientareilla ja 1,1 metriä korkealla tiekaiteilla. Tämä turvaa kevyen liikenteen
turvallisen liikkumisen tiellä.
6.1.4 Joukkoliikenne
Hanke mahdollistaa toimivammat, ennakoitavammat ja nopeammat joukkoliikenneyhteydet Hailuotoon.
6.1.5 Erikoiskuljetukset
Pengertieyhteys mahdollistaa myös suurten erikoiskuljetusten liikkumisen Hailuodon
saareen.
6.1.6 Liikenneturvallisuus
Uudella tieyhteydellä ei ole suurta vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Kuitenkin liikenneturvallisuus paranee maantiellä 816 alueen ulkopuolella, kun lauttaliikenteen aiheuttamat
liikenteen äkkinäiset kasvut ja jonot poistuvat.
6.1.7 Rakennustyönaikaiset liikennejärjestelyt ja erityisjärjestelyt
Pengertien rakentaminen aiheuttaa lisäksi pieniä työnaikaisia ajoneuvoliikenteen järjestelyjä Riutunkarin ja Huikun puoleisissa päissä. Molemmissa päissä nykyinen lauttaliikenne ja sen tarvitsema tila pystytään turvaamaan. Tällöin häiriö liikenteelle on pieni.
Molemmat pienvenesatamat ja tuulivoimalat sekä Riutussa että Huikussa ovat käytössä
koko rakennustyön ajan.
Hailuodon Huikussa nykyisen maantien kohdalla uusi tie voidaan rakentaa yksi kaista
kerrallaan ja liikenne voi käyttää lauttarantaa lähes normaalisti. Riutunkarissa rakennetaan työnaikainen kiertotie nykyisen tien pohjoispuolelle. Tällöin Riutunkarin lautan kaistajärjestelyt pystytään pitämään lähes normaalina rakennustyön ajan.
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Työn toteutuksen aikana tarvittavat erityisjärjestelyt koskevat suurimmaksi osaksi pengertien ja siltojen rakentamista vesistöalueelle.
Riutunkarin puoleiseen päähän hanketta varataan kiviaineksen pienimuotoiselle tilapäiselle läjittämiselle sekä proomulaiturille tilavaraus uuden pengertien ja sillan S2 työpenkereen viereen. Alue rakennetaan louheesta ja se puretaan sekä entisöidään, kun proomukuljetukset ovat loppuneet. Purettu louhe käytetään lopulliseen tiepenkereeseen.
Sillan S2 Riutun silta kohdalle rakennetaan koko sillan pituudelle työaikainen penger.
Penger rakennetaan niin leveänä, että se toimii samanaikaisesti ajoväylänä kiviaineksen
ajamiseen tiepenkereeseen ja sillan rakentamisen tukipenkereenä. Työpenkereeseen sillan kohdalle ei tule rakentamisen aikana tilapäistä aukkoa. Maantien paalulle 7000 rakennetaan työnaikainen silta, joka toimii vesiliikenteen kulkuaukkona rakennustyön aikana.
Huikussa Hailuodossa rakennetaan tilapäinen kiviaineksen proomukuljetusten purkualue
ja ajoyhteys pengertielle. Ajoyhteyden kautta rakennetaan pengertien louhepenger saaren ja Huikun sillan väliselle tieosuudelle paaluvälille 700 – 1750. Aluerajaus, jolle tilapäiset rakenteet voidaan rakentaa, on esitetty suunnitelmakartoissa ja poikkileikkaus liitteessä.
Alue ja ajoyhteys rakennetaan louheesta ja se puretaan sekä alue entisöidään, kun proomukuljetukset ovat loppuneet. Purettu louhe käytetään lopulliseen tiepenkereeseen.
6.1.8 Viitoitus
Hailuodon viitoitus aloitetaan nykyisin valtatieltä vt4 Kaakkurin eritasoliittymästä, maantieltä mt815 Maikkulan kohdalta sekä mt847 ja mt816 liittymästä Kempeleestä. Hailuoto
viitoitetaan pääosin samaan aikaan sekä kohdenimellä että autolautan tunnuksella. Suurin muutos nykyiseen viitoitukseen nähden on autolautan tunnuksen poistuminen. Nykyistä viitoitusta täydennetään myös Oulun seudun viitoituksen yleissuunnitelman mukaisella viitoituksella kuten etäisyystauluilla, tienviitoilla ja paikannimikylteillä. Pengertien
molempiin päihin lisätään ”Hailuodon maisematie”-kyltit sekä silloille nimikyltit.
Vaikutukset asukkaisiin, maankäyttöön ja kaavoitukseen
Kiinteä tieyhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta,
mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. Saavutettavuuden paranemisen johdosta Hailuotoon sijoittuu todennäköisesti lisää
vakituista asutusta ja kesämökkiasutusta. Tämä luo mahdollisuuksia edistää yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittämistä ja tukee Hailuodon tavoitetta aktiivisen maapolitiikan edistämisestä.
Hailuodon väestön harrastusmahdollisuudet paranevat matkojen helpottuessa mantereelle. Myös saaren sisäiset palvelut ja ajanviettomahdollisuudet saattavat lisääntyä väkiluvun mahdollisesti kasvaessa.
Koulukyyditykset ja muu joukkoliikenne mantereen puolelle helpottuvat pengertien ansiosta, mikä mahdollistaa peruskoulun jälkeisten opintojen suorittamisen saarella asuen
nykyisen mantereelle muuton sijaan.
Hanke ei edellytä muita kaavamuutoksia, kuin ne jotka ovat tällä hetkellä vireillä .
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Vaikutukset aluekehitykseen ja elinkeinoihin
Kiinteän yhteyden vaikutukset Hailuodon elinkeino- ja yritystoiminnalle ovat positiiviset.
Saavutettavuuden paraneminen ylläpitää tai parantaa työvoiman saatavuutta Hailuodon
yritystoiminnalle, lisää yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä ja vaikuttaa myönteisesti alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä elinkeinorakenteen monipuolistumiseen.
Hailuodon kunnan verotulot kasvavat vakituisen asutuksen ja kesämökkiasutuksen kasvun myötä. Tämä edesauttaa Hailuodon kunnan talouden pysymistä positiivisena sekä
kunnan mahdollisuutta säilyä itsenäisenä kuntana.
Kiinteällä yhteydellä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia Hailuotoon
suuntautuvaan matkailuun ja matkailuliiketoimintaan. Parantuneiden liikenneyhteyksien
arvioidaan lisäävän houkuttelevuutta matkailupalvelujen kannalta sekä tuovan saarelle
uusia matkailijoita ja matkailualan yrityksiä ja työpaikkoja. Tämä osaltaan parantaa myös
nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Toisaalta lauttamatkan mukanaan tuomat merellisyyden elämykset heikkenevät, jolloin saaren arvo vähenee joidenkin
matkailijoiden silmissä. Yöpymiset saarella saattavat vähetä, kun lauttaliikenteen seisahtuminen yöllä ei enää pakota vierailijoita jäämään saarelle yöksi.
Kiinteä yhteys ei vaikuttane merkittävästi väestön ja työpaikkojen siirtymiseen Oulunsalosta Hailuotoon. Parantuneiden liikenneyhteyksien arvioidaan jonkin verran lisäävän hailuotolaisten vähittäiskaupan palvelujen käyttöä Oulunsalossa erityisesti työmatkojen yhteydessä, jos työmatkaliikenne lisääntyy.

Vaikutukset teollisuus- ja työpaikka-alueisiin
Hailuodon saavutettavuuden paraneminen helpottaa kuljetuksista riippuvaisten yritysten
toimintaa, alentaa kuljetuskustannuksia, parantaa kuljetusten täsmällisyyttä ja toimintavarmuutta, parantaa toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä sekä tukee omavaraisen yritystoiminnan kehittymistä
Meluvaikutukset
Hankkeen meluvaikutukset ovat hyvin pienet. Lauttaliikenteen loppuminen parantaa melutilannetta erityisesti nykyisissä lauttarannoissa.
Vaikutukset ilmanlaatuun
Hankkeella ei ole negatiivisia vaikutuksia ilmanlaatuun. Päästöt vähenevät lauttaliikenteen loppuessa.
Vesistövaikutukset
6.7.1

Rakentamisen aikaiset vaikutukset virtauksiin ja jääolosuhteisiin
Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen aiheuttaa vähitellen muutoksia virtauksiin ja
jääeroosioon. Virtaukset muuttuvat, kun pengertien rakentaminen etenee ja vähentää veden vapaata vaihtumista kiinteän yhteyden etelä- ja pohjoispuoleisen alueen välillä.
Vaikutukset jääeroosioon ilmenevät pääasiassa myöhemmin käytön aikana, kun lieventämistoimenpiteet on otettu käyttöön.
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Käytön aikaiset vaikutukset virtauksiin, jääolosuhteisiin ja pohjaolosuhteisiin
Laaditun mallinnuksen perusteella läpivirtaama Luodonselän ja Oulun edustan välillä vähenee siltojen ja penkereen käytön aikana jonkin verran nykytilanteeseen verrattuna.
Avovesiaikana lasketussa etelätuulitilanteessa vähenemä oli 16 %, pohjoistuulitilanteella
9 % ja kovalla tuulella 11 %. Virtausten siirtyessä silta-aukkojen kohdalle virtausnopeudet
silta-aukkojen lähialueilla nousevat ja vastaavasti vähenevät penkereen vierustoilla. Virtausnopeuksien nousu on suurempi pohjoistuulilla etelänpuoleisiin tuuliin verrattuna.
(Pöyry Finland Oy, 2017b)
Vuoden 2017 virtausmallinnuksen mukaan kiinteä yhteys ei vaikuta vedenkorkeuteen.
Erot nykytilanteen ja penkereen rakentamisen jälkeisen tilanteen välillä olivat mallinnuksen mukaan alle 0,5 cm. Muutoksella ei ole vaikutusta merialueeseen.
Hankkeen keskeiseksi vaikutukseksi on tunnistettu siltojen ja pengertien aiheuttamat
aalto- ja jääeroosion muutokset. Puuttomia ranta-alueita ylläpitävä eroosio koostuu pääasiallisesti termomekaanisesta ja mekaanisesta jääeroosiosta. Termomekaaninen jääeroosio tarkoittaa sitä, että matalilla alueilla jää kasvaa merenpohjaan ja jäätyy siihen
kiinni, ja sen jälkeen irtoaa vedenpinnan nousun myötä ja lähtee liikkeelle riippuen vedenkorkeuden vaihteluista ja tuulista. Viimeistään keväällä, kun jää alkaa sulaa, jääkentän lujuus heikkenee ja jää lähtee helpommin liikkeelle. (Leppäranta, 2013)
Mekaaninen jääeroosio tarkoittaa tuulen aiheuttamaa jään työntöä maalle, ja se edellyttää vedenpinnan nousemista ja sitä seuraavaa kovan tuulen tai myrskytuulen jaksoa. Lisäksi jää ei saa olla liian ohutta tai paksua. Alkuehtojen takia mekaaninen eroosio on
harvoin esiintyvä ääri-ilmiö. Termomekaaninen eroosio ei tarvitse voimakkaita tuulia kuten mekaaninen eroosio, ja siksi sitä esiintyy lähes vuosittain ja se ulottuu korkean veden
rajalle asti. Aaltoeroosion esiintymistä rajoittaa kohdealueella veden mataluus, sillä aallot
murtuvat matalassa vedessä. Aallot eivät pääse laajoille matalikoille mutta sen sijaan ne
pystyvät auttamaan matalia luotoja pysymään puuttomina maayhteyden pohjoispuolella.
(Leppäranta, 2013)
Jääeroosioraportin perusteella Luodonperän eteläpuoleisia laakeita, matalia ja avonaisia
alueita pitää yllä termomekaaninen jääeroosio. Kiinteän yhteyden ja Oulun väylän välillä
olevilla luodoilla termomekaaninen eroosio ja aaltoeroosio ovat hallitsevia tekijöitä.
Kiinteän yhteyden rakentamisen mekaanista jääeroosiota jonkin verran heikentävät vaikutukset koskevat Huikunrantaa ja Santosta Hailuodossa sekä Nenännokkaa ja Liminganlahden suualueen pohjoista puolta Oulunsalossa. Näillä alueilla mekaanisen jääeroosion säilyttämiseksi nykyisellään tarvitaan lievennystoimia. Kyseisistä alueista vain Oulunsalon puoli on Natura-aluetta. Käytännössä liikkuvan jään aika lyhenee korkeintaan
viisi päivää tuulen voiman suunnasta riippuen.
Kiinteä yhteys rajoittaa jään liikkumista estämällä jään liikettä pohjoiseen sekä aiheuttamalla kitkavastusta kiinteän yhteyden suuntaisiin liikkeisiin. Tämä heikennys voidaan ehkäistä pitämällä auki noin 100 metrin levyistä kaistaa alkutalven aikana kiinteän yhteyden
eteläpuolella, tai heikennystä voidaan lieventää pienentämällä kitkaa ja jään lujuutta
muulla tavoin kiinteän yhteyden eteläpuolella. Lisäksi eroosiorantojen elinympäristöjen
säilymistä voidaan edesauttaa maankäytön suunnittelun avulla esim. hoitoleikkauksin tai
laiduntamalla. Toimenpiteitä on esitelty tarkemmin kohdassa 6.19.
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Rakentamisen aikaiset vaikutukset vedenlaatuun
Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisen selvästi suurimmat vedenlaatuun aiheutuvat
vaikutukset syntyvät siltojen tulopenkereiden pehmeiden massojen (pääasiassa savi)
ruoppauksista, jotka aiheuttavat veden samenemista. Ruoppaustyöt kestävät arviolta yhteensä noin puoli vuotta.
Samenemista aiheutuu myös louhepenkereen ja sen eroosiosuojausten, työpenkereen,
keinosaaren louhepenkereen ja siltojen rakentamisesta sekä ruoppaus- ja kaivumassojen sijoittamisesta. Myös työpenkereen purkaminen aiheuttaa jonkin verran samennusta.
Yleisesti ottaen rakentaminen tapahtuu pääosin hiekkapohjalle, joten sen aiheuttama samentuminen on todennäköisesti vähäistä, ja vaikutukset ilmenevät pääasiassa enintään
joidenkin satojen metrien etäisyydelle. Vesirakentamistöiden arvioidaan kestävän noin
kolme vuotta.
Ruoppaustöistä ei arvioida aiheutuvan pohjanläheisen vesikerroksen happiongelmia nykyisen hyvän happitilanteen ja virtausten aiheuttaman sekoittumisen vuoksi. Ruoppaustöiden aiheuttama sedimentin sisältämien ravinteiden sekoittuminen veteen ja louheen
pinnalta liukenevat epäorgaaniset typpiyhdisteet voivat tilapäisesti ja paikallisesti lisätä
alueen rehevyyttä kasvukaudella silloin, kun epäorgaanisia ravinteita on niukasti liukoisessa eli perustuottajille käyttökelpoisessa muodossa. Tosin alue on fosforirajoitteinen,
joten todennäköisesti louheen pinnasta irtoavalla typellä ei juuri ole vaikutusta alueen
rehevyyteen. Lisäksi veden sameneminen estää valon etenemistä vedessä, millä on heikentävä vaikutus yhteyttävien levien kasvuun. Veden hyvä vaihtuvuus ja lyhyet viipymät
alueella pienentävät osaltaan myös pitoisuuksia.
Veden samentuessa kiintoaineen mukana veteen sekoittuu myös sedimentin mahdollisesti sisältämiä haitta-aineita, jotka ovat pääasiassa sitoutuneena sedimentin hienoainekseen.
Haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan ekologisia tai terveysriskejä.

6.7.4

Käytön aikaiset vaikutukset vedenlaatuun
Hailuodon kiinteästä yhteydestä ei aiheudu jatkuvaa ravinnekuormitusta lukuun ottamatta
autoliikenteen aiheuttamia typpioksidipäästöjä. Päästöt laskeutuvat kuitenkin hankealuetta huomattavasti laajemmalle alueelle, eikä niiden vaikutukset ole erotettavissa muusta
liikenteestä ja teollisuudesta peräisin olevien ilmapäästöjen vaikutuksista. Kiinteän yhteyden myötä vastaavasti lauttaliikenne ja sen aiheuttamat ilmanpäästöt loppuvat.

6.7.5

Rakentamisen aikaiset vaikutukset kalastoon ja kalastukseen
Rakennustöiden aikana merkittävimmät kalastolliset vaikutukset liittyvät rakentamisen aikaiseen meluun ja samentumaan. Näistä arvioidaan aiheutuvan kohtalaista haittaa sekä
kaupalliselle kalastukselle että kotitarvekalastukselle, mutta haitan arvioidaan rajoittuvan
kalatalous- ja kalastoselvityksessä määritellylle vaikutusalueelle. Töiden aikainen melu
ja samentuma voivat karkottaa kaloja pois hankealueen läheisyydestä ja aiheuttaa täten
haittaa läheisillä verkko- ja rysäkalastuspaikoilla sekä tielinjan pohjoispuoleisella troolauslinjalla.
Töiden aikainen samentuma voi myös tilapäisesti heikentää tielinjausta lähimpien kutualueiden olosuhteita ja näitä hyödyntävien lajien, kuten siian, silakan ja muikun (maiva)
kudun onnistumista. Alueella sijaitsee kuitenkin runsaasti muita vastaavanlaisia kutualu-
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eita ja näiden vaikutusten arvioidaankin jäävän kokonaisuudessaan vähäisiksi. Rakentamisen aikaisella samentumalla ei arvioida olevan pohjaeläimistöön sellaisia pitkäaikaisia
vaikutuksia, joilla olisi merkittävää vaikutusta alueen kalakantoihin.
6.7.6

Käytön aikaiset vaikutukset kalastoon ja kalastukseen
Pengertien rakentaminen vaatii noin 20 ha merenpohjan alaa, miltä osin laskennallisesti
menetetään vesialueen kalataloudellinen tuotto. Koska pengertie on luiskareunainen ja
lisäksi penkereen veden alle jäävät reunat muodostavat myös uutta habitaattia, jää todellinen kalataloudellisen tuoton menetys tätä pienemmäksi.
Luodonselän rikkonaisuus ja sisäsaaristomainen luonne kasvavat pengertien myötä,
mikä voi hieman heikentää siian, muikun (maivan) sekä silakan elinolosuhteita alueella.
Lisäksi tielinjauksen alle jää jonkin verran edellä mainittujen lajien kutualueita. Pitkällä
aikavälillä näiden menetysten vaikutus on kuitenkin luultavasti vähäinen, sillä lähialueella
esiintyy runsaasti muita korvaavia alueita. Alueen kevätkutuisten kalojen (esim. ahven ja
hauki) kantoihin pengertiellä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta. Näiden lajien elinolosuhteet saattavat jopa parantua virtauksen vähenemisen sekä pienimuotoisen ravinteisuuden kasvun myötä.
Tielinjauksen keskipenger toimii kalojen liikkumista ohjaavana tekijänä alueella, minkä
johdosta sen yhteyteen voi syntyä uusia kalastuspaikkoja sekä rysille että verkoille. Lisäksi erityisesti karisiian tiedetään viihtyvän vastaavan kaltaisten pengerrysten yhteydessä.
Osa suuremmista trooliveneistä tarvitsee yli 5 m kulkukorkeuden, eivätkä ne siten mahdu
ajamaan Riutun sillan alta. Näiden troolialusten on kierrettävä Huikun silta-aukon kautta
kulkiessaan Luodonselän ja Oulunsalon edustan välillä.
Hankkeesta johtuvan laskennallinen pohjaeläinbiomassan menetys on niin pieni (n. 190
kg) että sen ei arvioida heijastuvan alueen kalakantoihin merkityksellisellä tasolla. Lisäksi
pohjaeläinten määrä saattaa pengertien läheisyydessä vähentyvien virtausnopeuksien
sekä hienoisen ravinnepitoisuuden nousun vaikutuksesta jopa kasvaa.
Hankkeen toteutuminen poistaa lauttaliikenteestä johtuvan vedenalaisen melun, mikä parantaa selvitysalueen vesiympäristön akustista tilaa.
Vaikutukset luonnonympäristöön ja suojelukohteisiin
Luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty muun muassa Hailuodon liikenneyhteyden Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010), Natura-alueiden vaikutusarvioissa (Destia, 2010; Pöyry Finland Oy, 2011a &
Pöyry Finland Oy, 2013) sekä alueella tehdyissä luontoselvityksissä. Vaikutukset on esitetty seuraavissa kappaleissa jaoteltuna rakentamisaikaisiin vaikutuksiin ja toiminnan aikaisiin vaikutuksiin.

6.8.1

Rakentamisen aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen, luontotyyppeihin ja
luonnonsuojelualueisiin
Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisaikaiset vaikutukset ovat pienialaisia ja keskittyvät rakennettavan pengertien välittömään läheisyyteen Huikun ja Riutunkarin satamaalueilla ja pengertielinjauksella merialueella. Rakentamisaikaiset vaikutukset syntyvät
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merenpohjan muokkauksesta ja pengertien rakenteena käytettävän kiviaineksen siirtämisestä, ja näiden aiheuttamasta veden väliaikaisesta samentumisesta.
Kiinteän yhteyden suorat vaikutukset alueen kasvilajistoon ja kasviyhteisöihin rajoittuvat
pengertien päihin Riutunkarille ja Hailuodon Huikkuun. Pengertien lähtöpaikkojen kasvilajisto ja luontotyypit ovat voimakkaasti kulttuurivaikutteisia eikä alueilla esiinny uhanalaista tai vaateliasta putkilokasvilajistoa pois lukien upossarpio (lajikohtaiset vaikutusarviot esitetty edempänä). Myöskään merialueen matalikoilla, jotka jäisivät pengertien alle,
ei esiinny vaateliasta tai uhanalaista kasvilajistoa.
Rakentamisaikana ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia luonnonsuojelu- tai Natura-alueille
(linnuston osalta arvioitu erikseen) niiden sijaitessa riittävän kaukana hankealueesta eli
minimissään noin kilometrin päässä ja virtausmuutokset eivät ole merkittäviä. Hankkeesta laadituissa Natura-arvioissa ei ole todettu aiheutuvan rakentamisaikaisia, haitallisia vaikutuksia.
Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IVb lajeihin ja suojeltuihin kasvilajeihin
Kokonaisuutena arvioituna kiinteän yhteyden rakentamisvaiheen upossarpioesiintymiin
kohdistuva haitta on vähäinen. Upossarpiota esiintyy Huikun sataman nykyisen pengertien molemmin puolin sen välittömässä läheisyydessä. Uuden pengerlinjauksen toteuttaminen voi hävittää osan erityisesti pengertien pohjoispuoleisesta kasvustosta.
Suora upossarpiokasvustojen kohonnut tuhoutumisriski koskee arviolta noin 1 500 m² (2
%) osaa pengertien pohjoispuolen 8,1 hehtaarin kasvustosta.
Koska lajin elinympäristöön kohdistuu sitä heikentäviä vaikutuksia ja lajin yksilöitä voi
rakentamisesta johtuen tuhoutua, on haettu upossarpion Huikun sataman esiintymää
koskien luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeamislupaa Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselta. Lajin esiintymän reunaosan muutos on pienialainen. Pienialaisella esiintymäalueen reunaosan pienentymisellä ei arvioida olevan lajiin populaatiotasolla kielteisiä
vaikutuksia.
Tielinjauksen pohjoispuolella Huikun rantaniityn allikossa sijaitsevaan nelilehtivesikuusiesiintymään ei kohdistu haitallisia vaikutuksia, kuten ei muihinkaan lajin esiintymiin.
Rakentamisaikaisia luontovaikutuksia ei arvioida kohdistuvan ruijanesikkoon (Albus
Luontopalvelut Oy, 2017) lajin esiintymien sijaitessa etäällä hankealueesta. Rakentamisesta ei myöskään aiheudu sellaisia välillisiä vaikutuksia, jotka vaikuttaisivat ruijanesikkokasvustojen elinvoimaisuuteen lajin rantaniityillä sijaitsevilla kasvupaikoilla.
Riutun sataman kahvilan takaiseen perämerenmarunakasvustoon ei kohdistu rakentamisenaikaista häviämisriskiä tai elinympäristön muuttumisen riskiä, koska esiintymän
läheisyydessä ei tehdä rakentamistoimenpiteitä eikä esiintymän läheisyyteen sijoitu rakentamisen aikaisia varastointikenttiä tai työmaa-alueita. Asiasta on keskusteltu ELYkeskuksen Y-vastuualueen kanssa ja päädytty ratkaisuun, ettei ole tarvetta hakea
poikkkeamislupaa.
Alueella ei esiinny suojeltavia uhanalaisia vedenalaisia luontotyyppejä, joten
hanke ei vaikuta näihin vedenalaisiin luontotyyppeihin (Pohjois-Pohjanmaan ELY,
2010).
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Hankkeen YVA-selostuksen yhteydessä toteutetussa Natura-arvioinnissa (Destia Oy,
2010) tai täydentävässä Natura-arvioinnissa (Pöyry Finland Oy, 2011a) ei käsitelty rakentamisen aikaisia vaikutuksia, lukuun ottamatta rakentamisen aikaisen melun vaikutuksia alueiden pesimälinnustoon, jotka on arvioitu Liminganlahden sekä Perämeren
saarten Natura-alueilla vähäisiksi. Asiantuntijoiden yhteisen näkemyksen mukaan hankkeesta ei aiheudu sellaisia rakentamisen aikaisia vaikutuksia, joilla olisi läheisten Naturaalueiden kasvillisuutta, luontotyyppejä tai muita suojeluperusteita merkittävästi heikentäviä vaikutuksia.
6.8.2

Käytön aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen, luontotyyppeihin ja suojelukohteisiin
Upossarpio suosii hiekka- ja silttipohjia, joissa sedimentaatio on käynnistynyt (Mossberg
& Stenberg, 2003) ja välttää voimakkaasti erodoituvia ympäristöjä. Jäiden työnnöstä ja
pohjan kynnöstä aiheuttama eroosio on usein paikallista, selvärajaista ja toistuu epäsäännöllisesti. Aalto- ja virtauseroosio sen sijaan kohdistuvat laajalle alueelle sekä hidastavat ja ohjaavat upossarpiolle edullista sedimentaatiota. Keskipitkällä aikavälillä Hailuodon kiinteän yhteyden rantaviivan eroosiovoimia oletettavasti heikentävä vaikutus on joko
neutraali tai edullinen upossarpion näkökulmasta laajalla alueella (Riutunkainalo–Nenännokka). (Albus Luontopalvelut Oy, 2017)
Lisääntyvä virtauseroosio saattaa olla lievästi haitallista Huikun lounaispuolella, missä
sijaitsee yksi upossarpion merkittävimmistä esiintymistä oletetulla vaikutusalueella. Pitkän aikavälin vaikutukset koostuvat paitsi aalto- ja virtauseroosiomuutoksista, mutta
myös jäiden liikkeen vähentymisestä. Pitkän aikavälin vaikutukset arvioidaan laajalla alueella lievästi haitallisiksi: keskipitkällä aikavälillä edullinen sedimentaation lisääntyminen
saattaa rehevöittää elinympäristöjä liikaa ja jäiden liikkeen estyminen heikentää kokonaan uusien elinympäristöjen syntymistä.
Tielinjauksen pohjoispuolella Huikun rantaniityn allikossa sijaitsevaan nelilehtivesikuusiesiintymään ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. Riutunkainalossa oleva toinen nelilehtivesikuusen esiintymä sijaitsee Natura-alueella. Kyseiseen esiintymään voi kohdistua
pitkällä aikavälillä heikentäviä vaikutuksia, mikäli jääeroosio heikkenee. Jääeroosion heikentymisen seurauksena lajin esiintymä voi heikentyä ja hävitä. Esiintymän alueella tulee
varautua lieventämistoimiin.
Rakentamisaikaisia luontovaikutuksia ei arvioida kohdistuvan ruijanesikkoon (Albus
Luontopalvelut Oy, 2017) lajin esiintymien sijaitessa etäällä hankealueesta. Rakentamisesta ei myöskään aiheudu sellaisia välillisiä vaikutuksia, jotka vaikuttaisivat ruijanesikkokasvustojen elinvoimaisuuteen lajin rantaniityillä sijaitsevilla kasvupaikoilla. Riutunkainalossa sijainneet kaksi erillistä ruijanesikkoesiintymää olivat Natura-alueella ainakin
vuoteen 2009 asti, mutta sen jälkeen havaintoja ei ole tehty eikä kasveja ole kahdessa
viimeisessä tarkastuksessa enää löydetty. Nämä esiintymät olivat ainoat hankkeen vaikutusalueella ja lienevät hävinneet elinympäristönsä ominaisuuksien muuttumisen johdosta luontaisista syistä.
Rönsysorsimon suojelutaso on Suomessa arvioitu epäsuotuisaksi ja huonoksi vuonna
2013 valmistuneessa Suomen raportissa EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta 2007–
2013 (EIONET, 2013). Lajin populaatiodynamiikkaa ei tunneta hyvin ja vähäisetkin vaikutukset, jotka heikentävät rönsysorsimon elinmahdollisuuksia ovat merkittäviä. Jääeroosion heikentyminen lajin esiintymisalueella on epätodennäköistä. Toisaalta jääeroosion
heikentyminen voi heijastua lajiin kielteisesti. Lajin esiintymisalue kuuluu tarkkailuohjelmaan ja alueelle on esitetty lieventämistoimenpiteitä, mikäli hanke aiheuttaa muutoksia.
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Hankkeesta laaditun Natura-arvioinnin lausunnossa ympäristöministeriö toteaa, että
hankkeella voi olla haitallisia vaikutuksia Liminganlahden, Isomatala-Maasyvänlahden
sekä Säärenperä ja Karikannanmatalan Natura 2000-suojelualueisiin. Jääeroosion jatkoselvityksen sekä Natura-alueille kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimenpideselvityksen perusteella ympäristöministeriö on lausunnossaan todennut, että ottaen huomioon
arvioinnissa esiin tuodut lieventämistoimet pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei
vaikuta kielteisesti Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää,
että lieventämistoimenpiteet otetaan käyttöön hankkeen vaatimien päätösten ja lupien
käsittelyssä. Tämän selostuksen kohdassa 6.19 on esitetty ne toimenpiteet ja niiden kohdistuminen Natura-alueita koskien, joilla kielteiset vaikutukset suojelutavoitteisiin voidaan
välttää.
Vaikutukset muuhun eliöstöön
6.9.1

Rakentamisen aikaiset vaikutukset muuhun eliöstöön
Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisaikaiset vaikutukset keskittyvät rakennettavan
pengertien välittömään läheisyyteen Huikun ja Riutunkarin satama-alueilla ja pengertielinjauksella merialueella. Rakentamisaikaiset vaikutukset syntyvät lähinnä merenpohjan muokkauksesta ja pengertien rakenteena käytettävän kiviaineksen siirtämisestä, ja
näiden aiheuttamasta veden väliaikaisesta samentumisesta.
Sekä meriuposkuoriainen ja etenkin viitasammakko esiintyvät Huikussa suhteellisen
lähellä pengertien työmaa-aluetta. Viitasammakot lisääntyvät ainakin nykyisen pengertien metsärajan laitaojissa ja jäätieuran allikoissa. Nämä lisääntymispopulaatiot edustavat murto-osaa Santosen lisääntymispopulaatiosta. Yleisesti ottaen lajin lisääntymis- ja
talvehtimisympäristöt sijaitsevat rantaviivan yläpuolella, joten alueella tehtävällä vesirakentamisella ei ole vaikutusta lajiin. Rakennusvaiheen aikaiset vaikutukset eivät ulotu lähimmälle meriuposkuoriaisesiintymälle, joka sijaitsee noin 500 metriä satamasta lounaaseen. Meriuposkuoriaiselle ei näin ollen aiheudu rakentamisen aikaisia vaikutuksia.
Luhtakastikkahitukoi on ainoa uhanalainen perhoslaji, jonka esiintymiseen kiinteän yhteyden perustamisella voi olla vaikutusta pitkällä aikavälillä. Näin siksi, että se hyötyy
jäiden rannoille työntymisen muokkaavasta voimasta ravintokasvinsa menestymisen johdosta. Perhosen tärkeimmät esiintymisalueet ovat kuitenkin laidunnuksessa olevia rantaniittyjä. Lyhyellä aikavälillä laidunnuksesta on haittaa perhoselle, mutta pitemmällä aikavälillä se estää esiintymisalueiden umpeenkasvun.
Kiinteän yhteyden rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat haitallisia merialueen pohjaeliöstölle. Pohjaeliöstö häviää pengerlinjauksen alalta kokonaan ja lähiympäristön yhteisöt epäilemättä häiriintyvät veden samentumisen seurauksena. Haittavaikutuksia ei kuitenkaan voi pitää luontoarvojen kannalta huomattavina. Oulun ja Hailuodon välisen merialueen toistaiseksi kattavimmassa pohjaeläinselvityksessä ei todettu uhanalaisia lajeja
ja pengerlinjauksen lähimmissä näytteenottopisteissä pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus oli selvitysalueen keskiarvoa alhaisempi. Lisäksi murtoveden pohjaeläimistöön perustuvana BBI-indeksin arvo, niiltä osin kuin se oli määritettävissä, indikoi lähtökohtaisesti
vesistön huonoa tai välttävää ekologista tilaa monilla pengerlinjauksen molemmin puolin
sijaitsevilla näytteenottopaikoilla. (Albus Luontopalvelut Oy, 2017).
Ruoppauksen aiheuttama kiintoainepitoisuuden nousu vähentää valon kulkua vedessä,
joka heikentää pohjalla elävien uposkasvien ja pohjaruusukkeellisten kasvien valon saantia. Kiintoaines kulkeutuu virtausten mukana ja laskeutuu takaisin pohjalle alueilla, joissa
virtaukset ovat riittävän hitaita. Pienijakoinen aines, kuten savi, laskeutuu hitaammin ja
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viipyy vesifaasissa pidempään kuin karkeampi aines. Kiintoainesta voi laskeutua vesikasvillisuuden pinnoille, mikä myös puolestaan heikentää valon saantia. Näitä vaikutuksia vesikasvillisuuteen aiheutuu pääasiassa ruoppauskohteen lähialueella muutaman sadan metrin päähän ruoppauskohteesta. Vesikasvillisuus toipuu nopeasti ruoppaustöiden
lakattua.
6.9.2

Käytön aikaiset vaikutukset muuhun vesieliöstöön
Hailuodon kiinteän yhteyden lyhyen aikavälin luontovaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan merialueen pohjaeliöstöön. Silta-pengertie -yhdistelmän valmistuminen muuttaa
välittömästi merialueen pohjan dynamiikkaa, koska veden virtaus estyy kokonaan pengertien osalta ja siirtyy kokonaan silta-aukkoihin. Lisäksi lauttaliikenteen loppuminen rauhoittaa nykyisen lauttaväylän pohjan dynamiikkaa potkurivirroista seuraavan turbulenssin
päättyessä. (Albus Luontopalvelut Oy, 2017).
Hailuodon kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen merkityksellisten luontoarvojen säilyminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä riippuu rantavyöhykkeeseen ja merenpohjaan
vaikuttavista eroosiovoimista, jotka synnyttävät ja ylläpitävät alueelle ominaista häiriödynamiikkaa. Aalto- ja virtauseroosio ovat jatkuvia. Aaltoeroosion osalta vaikutuksiltaan huomattavimmat tapahtumat (sulan veden aikaiset myrskyt) toistuvat kuitenkin epäsäännöllisesti. Epäsäännöllisesti toistuvat ohuehkon jääpeitteen aikaiset myrskyt tuottavat sen sijaan vaikutuksiltaan merkittävimmät jäiden työntöön perustuvat eroosiotapahtumat, jotka oletetulla vaikutusalueella toistuvat keskimäärin viiden vuoden välein (Rintamäki, 2011). Kiinteä yhteys ilman lieventäviä toimenpiteitä tulee todennäköisesti, siltaaukoissa voimistuvaa virtauseroosiota lukuun ottamatta, heikentämään edellä mainittuja
eroosiovoimia. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä eroosiovoimien muutos heijastuu alueen luonnontilaan, joskin vaikutukset ja niiden voimakkuus eivät ole yleispäteviä, vaan
riippuvat lajiryhmästä, lajista tai paikallisista olosuhteista (populaatiotaso). (Albus Luontopalvelut Oy, 2017).
Pohjaeläinyhteisöjen elinympäristöolosuhteet tulevat muuttumaan etenkin kiinteän yhteyden lähialueella olennaisesti, mikä heijastuu yhteisöjen lajistokoostumukseen ja lajien
runsaussuhteisiin. Lyhyen aikavälin muutokset ovat ennustamattomia, koska vertailuaineistoa vastaavista tapauksista ei ole saatavissa. Merkityksellisten luontoarvojen kannalta lyhyen aikavälin muutoksiin voidaan soveltaa rakentamisen aikaisten muutosten arviota. Kiinteän yhteyden vaikutusalueella ei ole uhanalaisia pohjaeläimiä ja murtoveden
pohjaeläimistöön perustuvana BBI-indeksin arvo, niiltä osin kuin se oli määritettävissä,
indikoi lähtökohtaisesti vesistön huonoa tai välttävää ekologista tilaa monilla pengerlinjauksen molemmin puolin sijaitsevilla näytteenottopaikoilla. (Albus Luontopalvelut Oy,
2017).
Osa hankkeen vaikutuksista on sellaisia, joiden yhteisvaikutus voimistaa paikoin pohjaeläinten elinympäristömuutoksia enemmän kuin yksittäinen osatekijä yksinään. Tällaisia
ovat muun muassa lauttaliikenteen loppuminen, matalien ranta-alueiden jään liikkeestä
johtuvan eroosion heikkeneminen ja erisuuntaisten tuulten samanaikainen aaltoeroosion
heikkeneminen suunnitellun pengertien molemmin puolin. Toisaalta toiset muutostekijät
voivat kompensoida toistensa vaikutuksia ainakin paikallisesti. Tällaisia ovat muun muassa silta-aukkojen kohdalla voimistuva virtauseroosio, lauttaliikenteen loppuminen ja
lauttaväylän ruoppaamisen loppuminen.
Viitasammakon lisääntymis- ja talvehtimisympäristöt sijaitsevat pääosiltaan rantaviivan
yläpuolella ja ovat riippuvaisia lähinnä niiden yläpuolisesta veden pintavalunnasta. Lisäksi eroosiovoimille alttiissa rantavedessä tapahtuva lisääntyminen on paikallista (vain
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Hailuoto) ja sen merkitys on epäselvä korkean predaatioriskin seurauksena. Pitkällä aikavälillä jäiden työnnön aiheuttama eroosio on todennäköisesti lajille edullista. Jäiden
työntö tuottaa viitasammakon suosimia pensoittumattomia allikoita rantaniittyjen nykyisistä hoitomuodoista (laidunnus ja niitto) riippumattomasti ja edesauttaa etenkin Hailuodossa merkityksellisten petovapaiden lisääntymisympäristöjen, fladojen ja kluuvien, muodostumista. Kokonaisuutena arvioituna Hailuodon kiinteän yhteyden mahdolliset haitalliset vaikutukset ovat viitasammakon osalta kuitenkin merkityksettömiä (Albus Luontopalvelut Oy, 2017).
Kiinteän yhteyden haitalliset vaikutukset kohdistuvat oletetun vaikutusalueen rantavesissä laajasti esiintyvään meriuposkuoriaiseen. Eroosiovoimien mahdollinen heikkeneminen nopeuttaa ja voimistaa pohjan sedimentoitumista, edesauttaa rehevöitymistä, ja
siten heikentää meriuposkuoriaisen elinympäristön laatua. Mahdollisesti jo pienialaiset
muutokset elinympäristön laadussa ovat haitallisia, sillä lajin kyky levittäytyä uusille elinalueille on kyseenalainen. Keskipitkällä aikavälillä haitalliset vaikutukset johtuvat lähinnä
aaltoeroosiomuutoksista ja ovat oletettavasti vaikutukseltaan lieviä, sillä pohjoispuoleisten tuulten osuus on vähäinen eikä etelänpuoleisten tuulten aiheuttaman aaltoeroosion
muutokset juuri kosketa lajin esiintymisaluetta (Albus Luontopalvelut Oy, 2017).
Pitkän aikavälin vaikutukset koostuvat paitsi aaltoeroosiomuutoksista, mutta myös jäiden
liikkeen vähentymisestä, mikä heikentää kokonaan uusien elinympäristöjen syntymistä.
Haitalliset vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin Riutunkarin ja Nenännokan väliselle
ranta-alueelle, missä meriuposkuoriainen esiintyy alueellisella ja valtakunnallisella tasolla arvioituna runsaana. Toisaalta lajilla on elinvoimaisia populaatioita myös kiinteän
yhteyden oletetun vaikutusalueen ulkopuolella eikä vaikutusalueen esiintymät siten yksistään määritä lajin suojelutasoa tunnetulla esiintymisalueella. Lisäksi on huomioitava,
että ennakkokäsityksestä poiketen meriuposkuoriainen elää vaikutusalueella pääsääntöisesti ahvenvidalla, mikä lisää potentiaalisten elinympäristöjen määrää ratkaisevasti.
Varovaisuusperiaatteen mukaisesti silta–pengertie -yhdistelmän käytön aikaisia vaikutuksia arvioidaan aiheutuvan ja arvioidaan, että meriuposkuoriaiselle aiheutuu kohtalaisia
haittoja. Lajin vaikutusalueelle sijoittuvat esiintymisalueet sisältyvät tarkkailuohjelmaan
(Albus Luontopalvelut Oy, 2017).
Tarkkailutulosten perusteella kohteille osoitetaan lieventämistoimenpiteitä, joilla lajin elinolosuhteet voidaan säilyttää.
Vaikutukset linnustoon ja merinisäkkäisiin
6.10.1

Rakentamisen aikaiset vaikutukset linnustoon
Kiinteän yhteyden rakentamisen aikaiset linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan
kokonaisuudessaan vähäisiksi (Albus Luontotietopalvelut, 2017).
Rakentamisen aikaisten naurulokkikoloniaan kohdistuvien meluvaikutusten arvioimiseksi
Riutunkarin alueelle on laadittu laskennallinen meluselvitys (Sito Oy, 2018a & Liite 12).
Laskentojen mukaan kiviaineskuljetusten, kiviaineksen kippauksen ja työkoneen toiminta
Riutunkarin päässä aiheuttaa noin 60-65 dB päiväaikaisen keskiäänitason aallonmurtajan alueelle. Pelkkien kiviaineskuljetusten 55 dB päiväaikainen keskiäänitasoalue rajoittuu aivan kuljetusreitin välittömään läheisyyteen. Rakentamisen aikaisista toiminnoista
äänekkäintä on paalutus, jonka 55 dB päiväajan keskiäänitasoalue leviää noin 400 m
etäisyydelle.
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Riutunkarin sillan rakentamisen yhteydessä välttämättömät maansiirtotyöt heikentävät
aallonmurtajan naurulokkiyhdyskunnan elinolosuhteita pienentämällä yhdyskunnan käytössä olevaa elintilaa sekä aiheuttamalla häiriötä pesiville linnuille keväällä ja alkukesästä. Toisaalta naurulokki sietää suhteellisen hyvin ihmistoimintaa ja siitä aiheutuvia
vaikutuksia (Albus Luontotietopalvelut Oy, 2017). Yhdyskunta pesii noin 150 metrin
päästä lauttarannasta ja lähimmillään lautat ohittavat nykytilassa naurulokkiyhdyskunnan
noin 60 metrin etäisyydeltä pesintäaikaan päivisin tiheimmillään 30 minuutin välein. Satama-alueen ja lauttatoiminnan aiheuttama melutaso ylittää jo nykytilanteessa luonnonsuojelualueille asetetun raja-arvon pesimäaallonmurtajalla (WSP Finland Oy, 2009).
Naurulokkiyhdyskunnan häiritsemiseksi on hankkeen puitteissa haettu luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaista poikkeuslupaa. Lisäksi naurulokkiyhdyskuntaan rakentamisen
johdosta kohdistuvien haittojen lieventämistoimenpiteiksi esitetään työpenkereen rakentamisen ajoittamista naurulokin pesimäajan ulkopuolelle ja lisäksi yhdyskunta suojataan
kiinteällä näkö-, pöly- ja melusuojauksella rakennustöiden ajaksi.
Vähäisiä meluvaikutuksia saattaa myös kohdistua Liminganlahden sekä Perämeren
saarten Natura-alueiden pesimälinnustoon, mutta nämä on arvioitu kokonaisuudessaan
merkitykseltään vähäisiksi (Destia Oy, 2010).
6.10.2

Käytön aikaiset vaikutukset linnustoon
Kiinteän yhteyden suorat vaikutukset alueen pesimälinnustoon on arvioitu vähäisiksi lukuun ottamatta Riutunkarin aallonmurtajan naurulokkiyhdyskuntaan kohdistuvia vaikutuksia (Albus Luontopalvelut Oy, 2017). Toisaalta kun verrataan lauttaliikenteestä laaditun meluselvityksen (WSP Finland Oy, 2009) ja Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelman meluselvityksiä (Sito Oy, 2018), voidaan todeta, että kiinteän yhteyden valmistuttua pesimäluotoon kohdistuvat päiväajan keskiäänitasot vähenevät nykytilanteeseen verrattuna. Tämä johtuu osittain tie- ja lauttaliikenteen erilaisista melupäästöistä, mutta pääosin siitä, että liikenteen sijoittuessa naurulokkiyhdyskuntaan nähden korkealle sillalle,
melu ikään kuin leviää yhdyskunnan yli merialueelle.
Tiesuunnitelman mukaan Riutunkarin puoleinen silta kulkee aallonmurtajan pohjoispään
yläpuolitse. Laskennan mukaan vuoden 2040 ennustetilanteessa aallonmurtajan alueella
päiväajan keskiäänitaso on noin 47-50 dB ja yöaikainen keskiäänitaso alle 45 dB (Sito
Oy, 2018). WSP Finland Oy:n 2009 tekemän selvityksen mukaan päiväajan keskiäänitaso LAeq on pesimäaallonmurtajalla noin 51-56 dB, mistä syystä kiinteän yhteyden toteutuminen vaikuttaa hieman vähentävän pesimäaallonmurtajalle liikenteestä leviäviä keskiäänitasoja.
Näin ollen käytön aikaiset vaikutukset aallonmurtajan naurulokkiyhdyskuntaan katsotaan
vähäisiksi. Lisäksi naurulokki sietää suhteellisen hyvin ihmistoimintaa ja siitä aiheutuvaa
häiriötä (Albus Luontopalvelut Oy, 2017).
Välilliset vaikutukset alueen linnustoon ovat seurausta lähinnä jääeroosion mahdollisesta
vähenemisestä. Jääeroosion heikkenemisen myötä ranta-alueisiin kohdistuva kulutustoiminta vähenee ja tästä seuraava rantaniittyjen vähittäinen umpeenkasvu heikentää rantalintujen, kuten suokukon ja etelänsuosirrin sekä muiden kahlaajien elinolosuhteita. Toisaalta umpeenkasvun ehkäisemisessä säännöllinen laidunnus on vähintään yhtä suuressa roolissa jääeroosion kanssa ja näin ollen laidunnuksen jatkamisella sekä lisäämisellä voidaan jossain määrin hallita tätä kehitystä. Jääeroosion heikentymisen vaikutuksia voidaan ehkäistä myös esimerkiksi niiton avulla (Pöyry Finland Oy, 2011a). Mikäli

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Riutunkari – Huikku

1.2T

Tiesuunnitelma
TIESUUNNITELMASELOSTUS

64 (81)

rantaniittyjen hoito tulevaisuudessa heikkenee, tulevat pengertiestä näiden pesimälinnustolle aiheutuvat vaikutukset todennäköisesti korostumaan (Albus Luontopalvelut Oy,
2017).
Eräiden rantahietikoihin tai -somerikkoihin erikoistuneiden tai tällaisia elinympäristöjä
suosivien lajien elinolosuhteet saattavat heikentyä rantaviivan eroosiovoimien muuttuessa. Näihin lajeihin lukeutuvat hankealueella muun muassa ristisorsa (VU), pikkutiira
(EN) sekä karikukko (EN) (Albus Luontopalvelut Oy, 2017).
Hailuodon kiinteän yhteyden ei ole arvioitu vaikuttavan olennaisesti alueen pitkäaikaiseen
vedenlaatuun tai ravinteiden kertymiseen vesiekosysteemissä eikä sen näin ollen voida
katsoa merkityksellisesti edistävän alueen matalien merenlahtien rehevöitymiskehitystä
ja tästä linnustolle aiheutuvia vaikutuksia. Jääeroosion ja virtausten heikkeneminen voi
aiheuttaa myös sedimentaation paikallista lisääntymistä tietyissä kohteissa (esim. Riutunkainalo), mutta laaja-alaiset vaikutukset ovat äärimmäisen epätodennäköisiä. Lisäksi
linnut ovat eliöryhmänä huomattavan hyvin liikkuvia, eikä kiinteän yhteyden mahdollisesti
aiheuttamilla lievillä ja pienialaisilla ravinnetasapainon muutoksilla voi olla merkittävää
vaikutusta niiden populaatioiden kokoon (Albus Luontopalvelut, 2017).
6.10.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset merinisäkkäisiin
Pengertiehankkeen vaikutuspiirissä elää niukasti nisäkkäitä. Vesialueen nisäkäslajistoon
kuuluu kuitenkin itämerennorppa ja harmaahylje, joista ensin mainittu jopa poikii alueella.
Kummankin lajin kannat ovat alueella vakaat ja kannat kasvussa. Tiepenger estää hylkeiden liikkumisen joiltakin kohdin, mutta todennäköisesti kumpikin laji pystyy käyttämään
leveitä silta-aukkoja kulkemiseen. Harmaahylje viihtyy pääasiassa tielinjan pohjoispuolella Oulunselän alueella, mutta itämerennorppia tavataan kaikkialla vaikutusalueen lähiympäristössä. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010).
Hylkeistä esiintymisestä alueella on laadittu erillinen raportti, jossa on arvioitu alueen
merkitys hylkeiden lisääntymis- ja saalistusalueena. Pengertien rakentamisen välilliset
vaikutukset alueen nisäkäslajistoon jäävät todennäköisesti hyvin vähäisiksi. (PohjoisPohjanmaan ELY-keskus, 2010).

6.10.4

Käytön aikaiset vaikutukset merinisäkkäisiin
Kiinteän yhteyden rakentamisen välilliset vaikutukset alueen nisäkäslajistoon jäävät todennäköisesti hyvin vähäisiksi. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010).
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen muuttaa alueen maisemakuvaa pysyvästi,
kun avoimeen maisematilaan, merialueelle, rakennetaan pengertie ja kaksi siltaa. Muutokset maisemakuvassa ovat havaittavissa koko hankkeen elinkaaren ajan. Muutokset
maisemassa voidaan havaita tarkasteltaessa aluetta rannikolta, pengertieltä, merialueella liikuttaessa sekä ilmasta (lentoliikenne Oulunsalon lentoasemalle).
Kulttuuriperintöön vaikutukset ilmenevät alueen luonteen muutoksena. Kiinteisiin muinaisjäännöksiin tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ei tule kohdistumaan
fyysisiä muutoksia.

6.11.1

Rakentamisen aikaiset vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Maisemavaikutuksia alkaa muodostua heti, kun hankkeen rakennustyöt alkavat. Maisemakuvassa nykytilanteessa normaali lauttaliikenne säilyy ennallaan, mutta pengertien
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alueella työmaanaikaiset rakennelmat ja työmaatoiminta muuttavat alueen maisemakuvaa ja äänimaisemaa merkittävästi. Rakennustyömaan aikana alueen maisemakuva
muuttuu levottomaksi ja jäsentymättömäksi. Äänimaisemaa tulee hallitsemaan työmaalta
kantautuvat äänet.
Kulttuuriympäristöissä rakentamisen aikaiset vaikutukset ilmenevät vastaavalla tavalla
kuin maisemassa. Alueen luonne muuttuu lauttaranta–merimaisema -ympäristöstä työmaaympäristöksi, vaikka lauttaliikenne jatkuu koko rakentamisen ajan.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat kestoltaan väliaikaisia. Alueen maisemakuva ja
äänimaisema rauhoittuvat ja vakiintuvat jälleen kiinteän yhteyden valmistuttua.
6.11.2

Käytön aikaiset vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Kiinteä yhteys muodostaa maisemaan uuden elementin, josta muodostuu maisemaan
selkeä kiintopiste. Samalla maisemassa näkemään totuttu lauttaliikenne ja lautalle pääsyä odottavat autojonot häviävät maisemasta. Pengertie ja sillat muodostavat merimaisemaan selkeän, merialuetta voimakkaasti rajaavan elementin. Kokonaisuutena kiinteä
yhteys tulee olemaan rakenteena suhteellisen matala. Tielle ei ole suunniteltu pylväsvalaistusta tai siltoihin monumentaalisia elementtejä. Muodoltaan yhteys on hieman kaareva, jolloin se sulautuu maisemaan luontevammin kuin täysin viivasuora yhteys. Rakenteena kiinteä yhteys on suhteellisen neutraali. Se muodostaa kuitenkin näkemäesteen
aiemmin avoimiin ja pitkiin merinäkymiin. Kiinteän yhteyden mataluudesta johtuen, riittävän etäältä tarkasteltaessa, pengertie häviää horisonttiin. Siltojen kohdat voivat erottua
kauempaakin pieninä, saarenomaisina pisteinä. Kaukomaisemassa pengertien voi huomata ehkä parhaiten pimeällä ja kirkkaalla säällä tiellä vilahtelevista autonvaloista.
Merkittävimmät vaikutukset maisemaan muodostuvat pengertien ja siltojen lähiympäristöön, kun yhteys katkaisee näkymät ja avoin merimaisema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Merialueella liikuttaessa kiinteän yhteyden läheisyydessä ei matalista aluksista
näe pengertien ylitse. Siltojen kohdalla näkymät säilyvät osittain, mutta niiden luonne
muuttuu avoimesta merimaisemasta rakennetuksi siltamaisemaksi.
Pitkällä aikavälillä pengertien alaosat ja rantavedet voivat ruovikoitua ainakin osittain,
vaikka vaihtelevat vedenkorkeudet ja jäiden liikkeet kuluttavat aluetta voimakkaasti vuosittain. Penkereiden kasvittuessa yhteys korostuu maisemassa voimakkaammin.
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Kuva 18. Havainnekuva Oulunsalon Riutunkarista Hailuodon suuntaan.

Kuva19. Havainnekuva Hailuodosta Oulunsalon suuntaan.

Maisemamuutokset kiinteää yhteyttä lähinnä sijaitseville asuin- ja lomakiinteistöille, riippuu merkittävästi tarkastelupisteestä. Santosen ranta-alueilla sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset sijoittuvat pääosin kauemmas matalista ranta-alueista metsäisimmille alueille. Puusto, maastonmuodot sekä ruovikoituneet rannat estävät suorat näkymät pengertielle tai silloille, eikä suoria maisemallisia vaikutuksia synny juurikaan. Kiinteistöjen
ranta-alueilla oleskeltaessa, kiinteä yhteys on kuitenkin havaittavissa maisemassa, joka
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muuttuu merkittävästi kiinteän yhteyden suunnassa. Tilanne on jo jokseenkin samanlainen Oulunsalon puolella läheisimmillä kiinteistöillä. Suoria näkymiä ei juurikaan synny,
mutta ranta-alueilta yhteys voi olla havaittavissa.
Kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat Lumijoen Varjakan ja Hailuodon Härkkäsäikkien alueilla voi
muodostua suoria näkymiä kohti kiinteää yhteyttä ja pengertie katkaisee tällöin avoimen
ja pitkän merimaisemanäkymän. Etäisyydet ovat kuitenkin jo niin pitkä, että pengertie
häviää todennäköisesti jo osittain horisonttiin ja maiseman muutokset ovat enintään kohtalaisia. Pengertie ja sillat voivat olla havaittavissa myös kaukomaisemassa Oulun rannikolla sijaitsevien kerrostalojen ylimmistä kerroksista. Maiseman muutokset kaukomaisemassa ovat kohtalaisia.
Vaikutukset arvokkaille kohteille
Hailuodon saari on kokonaisuutena sekä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sekä yksi Suomen kansallismaisemista. Vaikutukset näihin kolmeen eri luokitteluun syntyvät maiseman muutoksen ja
alueen luonteen ja imagon muuttumisen myötä. Yksittäisiä rakennuksia tai rakennusryhmiä ei menetetä hankkeen toteuttamisen myötä. Tästä syystä vaikutukset käsitellään yhtenä kokonaisuutena.
Hailuodon maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo perustuu pitkään säilyneeseen
luonnon ja kulttuurin yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen. Merkittävässä asemassa
on ollut kalastuskulttuuri ja yhteisöllinen eläminen saaressa. Kiinteän yhteyden toteuttaminen ei varsinaisesti muuta alueen rakennettua ympäristöä kuin paikallisesti Santosen
itäosassa, mutta koko saaren luonne ja miljöö muuttuvat kiinteän yhteyden myötä. Hailuodosta muodostuu helposti saavutettava alue, mikä vähentää merkittävästi saaren saarimaisuutta. Saarimaisen luonteen heikentyessä, heikentyy myös Hailuodon arvo valtakunnallisesti merkittävänä maisema-alueena ja rakennettuna kulttuuriympäristönä. Pitkällä aikavälillä kiinteä yhteys voi muuttaa myös saaren kulttuuriympäristöjä välillisesti.
Joka tapauksessa kiinteän yhteyden rakentaminen muuttaa saaren luonnetta ja imagoa
merkittävästi.
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Kuva 20. Havainnekuva Oulunsalosta Hailuodon suuntaan (kiinteä yhteys) (Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2010). Kiinteän yhteyden rakentaminen vähentää merkittävästi Hailuodon saarimaista luonnetta.

Limingan lakeuden kulttuurimaiseman arvo perustuu laajoihin avoimiin ja hyvin säilyneisiin viljelysmaisemiin sekä Liminganlahden luontoarvoihin. Kiinteä yhteys sijoittuu lähimmillään noin kuuden kilometrin etäisyydelle kulttuurimaisen rajauksesta. Pengertie voi
olla paikoin havaittavissa Liminganlahden alueelta, mutta se ei erityisesti vaikuta maisema-alueen luonteeseen tai arvoihin.
Varjakan sahayhdyskunta sijaitsee kiinteään yhteyteen nähden siten, että alueelta
avautuvat maisemat ovat kiinteän yhteyden suuntaisia. Etäisyyttä pengertielle on noin
kolme kilometriä. Varjakan sahayhdyskunnan arvo perustuu saarella säilyneisiin rakennuksiin ja miljööseen. Kiinteän yhteyden rakentaminen ei heikennä näitä arvoja tai alueen
luonnetta.
Perinnemaisemien ja -biotooppien arvot perustuvat yleensä alueella säilyneeseen kasvillisuuteen ja eliöstöön, sekä myös alueella mahdollisesti säilyneisiin rakennuksiin ja rakennelmiin. Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen ei vaaranna läheisten perinnemaisemien arvoja.
Muinaisjäännöksiin kiinteän yhteyden rakentamisella ei ole arvioitu olevan vaikutuksia.
Kiinteän yhteyden hankealueella ei tehtyjen luotausten perusteella sijaitse merenalaisia
muinaisjäännöksiä. Lähimmät tunnetut merenalaiset muinaisjäännökset sijaitsevat noin
2,5 km:n etäisyydellä hankealueesta ja ne eivät ole vaarassa tuhoutua hankkeen toteuttamisen yhteydessä.
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Maa-, ranta- ja vesialueiden käyttöön sekä virkistykseen kohdistuvat vaikutukset
6.12.1

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Vesiliikenteelle aiheutuva haitta on vähäinen. Rakennustyömaa-alueilla liikkuminen on
rajattu vesialueella kulkuaukkoihin. Pengertielle rakennetaan tilapäinen vesiliikenteen
kulkuaukko Riutunkarin sillan pohjoispuolelle noin paaluvälille 6950–7050, josta on mahdollista liikkua myös tien rakentamisen aikana. Kulkuaukon kuvaus on liitekartoissa. Lisäksi Huikun sillan kohdalla on koko rakentamisen ajan aukko vesiliikenteelle. Vesiliikenteelle voi aiheutua lyhytaikaista haittaa esimerkiksi mahdollisten rakentamisvaiheiden rajoitusten vuoksi.
Maa- ja ranta-alueiden käyttöön hankkeella ei ole vaikutuksia hankealuetta lukuun ottamatta. Pengertien rakentamisen alue on rakentamisen aikana työmaa-aluetta, jonne ulkopuolisilla liikkuminen on kielletty rakennustyömaata koskevien määräysten mukaisesti.
Hankkeella ei ole vaikutuksia yleisiin uimarantoihin, sillä lähin uimaranta on Varjakan uimaranta Oulunsalossa, joka sijaitsee hankealueesta yli kuuden kilometrin etäisyydellä.
Rakentamisen aikaisen ilmaäänen eli vedenpäällisen melun leviämistä työmaa-alueelta
ympäristöön on tutkittu melulaskentojen avulla (Sito Oy, 2018a, Liite 12). Laskennan mukaan kiviaineskuljetusten melutuotto alittaa Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/92
mukaisen päiväajan ohjearvon L Aeq7-22 55 dB noin 10 m etäisyydellä tiestä. Työkoneen 55
dB keskiäänitasoalue LAeq7-22 ja louheen kippauksesta aiheutuva hetkellinen 55 dB melun
enimmäistaso LAFMAX leviävät molemmat vettä pitkin noin 250 m etäisyydelle, maanpintaa
pitkin melu vaimenee huomattavasti nopeammin maanpinnan absorptiovaikutuksesta
johtuen. Työnaikaisista toimenpiteistä äänekkäintä on paalutus, jonka 55 dB keskiäänitasoalue LAeq7-22 leviää noin 500 m etäisyydelle paalutuksesta ja hetkellinen melun enimmäistaso LAFMAX 55 dB 1-1,5 km etäisyydelle paalutuksesta. Rakentamisesta aiheutuville
keskiäänitasoille tai melun hetkellisille enimmäistasoille ei ole olemassa ohjearvoa, mutta
esimerkiksi ampumaratojen ympäristöluvissa hetkellisen melun raja-arvona on toisinaan
käytetty 65 dB LAIMAX, joka leviää paalutusalueelta noin 600 m etäisyydelle. Koska paalutuksen kesto on rajallinen ja lähimpien häiriintyvien asuin- ja lomarakennusten sekä virkistysalueiden etäisyys merkittävimmistä rakentamisen alueista on yli 600 m, arvioidaan
rakentamisen aikaiset vaikutukset maa-, ranta- ja vesialueiden käyttöön sekä virkistykseen vähäisiksi.

6.12.2

Käytön aikaiset vaikutukset
Vesiliikenteelle aiheutuu vaikutuksia, kun Hailuodon ja Oulunsalon välisen merialueen
läpi pääsee kulkemaan vain Huikun sillan ja Riutun sillan kohdalta. Huikun sillan S1 alikulkukorkeus 18 m mahdollistaa myös korkeiden purjeveneiden liikkumisen sillan ali. Meriväylää Hailuoto – Oulu siirretään sillan kohdalla. Riutun sillan alikulkukorkeus 5 m mahdollistaa pienveneiden liikkumisen sillan ali. Osa nykyisistä kalastusveneistä, jotka toimivat Riutunkarin satamasta eivät sovi sillan alta vaan joutuvat kiertämään Huikun kautta
mennessään tieyhteyden eteläpuolisille merialueille.
Hankkeella ei ole vaikutuksia maa- ja ranta-alueiden käyttöön.
Laskentojen perusteella yli 55 dB päiväajan keskiäänitasot leviävät vuoden 2040 ennustetilanteessa noin 50 m etäisyydelle tieyhteydestä (maastonmuodoista, rakennuskannasta ja autojen ajonopeudesta riippuen). Laskennan mukaan vuoden 2040 ennuste-
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tussa liikennetilanteessa suunnitteluvälillä ei sijaitse yhtään asuinkiinteistöä, joka sijoittuisi päiväajan ohjearvon 55 dB ylittävälle keskiäänitasoalueelle tai loma-asuntoa, joka
sijoittuisi loma-asunnoille sovellettavan ohjearvon 45 dB ylittävälle keskiäänitasoalueelle.
Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset
Maa-alueella ei tehdä mittavia rakennustöitä, sillä pengertie liittyy Oulunsalossa ja Hailuodossa jo olemassa oleviin pengerteihin. Maaperän kantavuuden suhteen alue on pääosin hyvin rakennettavissa olevaa hiekkaa. Kiinteä liikenneyhteys ei aiheuta merkittäviä
suoria vaikutuksia maaperään tai kallioperään.
Pengertien rakentamisella ei ole vaikutusta Santosen niemen itäosassa sijaitsevaan Huikunkankaan pohjavesialueeseen. Pohjavesialue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä
lauttasatamasta. Riski maa-aineksen pilaantumiseen on varsin vähäinen, koska tieosuudella ei kuljeteta vaarallisia aineita. Alueella ei ole vedenottamoa.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Liikennevirasto on laatinut suunnitelman Oulun 10 metrin meriväylän syventämistä 1212,5 metrin kulkusyvyyteen. Hankkeeseen liittyy Oulun sataman sisääntuloväylän ja satama-altaan syventäminen kulkusyvyyteen 12,5 m.
Varsinaisia yhteisvaikutuksia ei kuitenkaan arvioida syntyvän, sillä kyseisten hankkeiden
ruoppausalueet sijaitsevat lähimmillään noin 7-8 kilometrin päässä toisistaan eikä rakentaminen tapahdu yhtä aikaa.
Tärinävaikutukset
Hankkeella ei ole olennaisia pysyviä tärinävaikutuksia. Siltojen rakentamisen aikana voi
esiintyä pieniä paikallisia vaikutuksia, mutta ne eivät aiheuta pysyviä vaurioita mm. kalakannoille.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Hankkeella ei ole suurta vaikutusta ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Tieyhteyden lähialueella ei asu ihmisiä, joihin elinoloihin hanke suoranaisesti vaikuttaisi.
Kulkuyhteyksien muutokset
Suurin vaikutus hankkeessa kohdistuu päätien kulkuyhteyteen, joka muuttuu lauttayhteydestä kiinteäksi yhteydeksi. Uusi yhteys lyhentää huomattavasti matka-aikaa Hailuodosta, sekä parantaa matkojen ennakoitavuutta ja sujuvuutta.
Muut kulkuyhteyksien muutokset ovat vähäisiä. Kaikille kiinteistöille ja toimijoille säilyvät
joko nykyiset liittymät ja yhteydet, tai muutos on hyvin pieni.
Kiinteistövaikutukset
Hankkeella ei ole kiinteistövaikutuksia
Haitallisten vaikutusten lieventäminen
Vesistörakentamisen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää töiden ajoittamisella, työmenetelmien- ja tapojen valinnoilla sekä huolellisella suunnittelulla hankkeen kaikissa
vaiheissa.
Työnaikaisen sameneman leviämistä voidaan vähentää seuraavasti:
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Eroosiosuojien vaatimat pienimuotoiset kaivut ja meriläjitykset tehdään tiepenkereen välittömässä läheisyydessä tiepenkereen rakentamisen jälkeen. Kaivumassat ovat tutkimusten perusteella meriläjityskelpoisia ja pääasiassa hiekkaa ja osin silttiä. Rakennettu
penger rajoittaa kaivuista ja läjityksistä aiheutuvan sameneman leviämistä.
Keinosaaren vesistötäytöt tehdään louhepenkereen sisään, joka on verhoiltu geotekstiilillä. Rakenteen vuoksi ruoppausmassat pysyvät merenpohjassa paikallaan hankkeen
valmistumisen jälkeenkin. Geotekstiileillä verhoiltu louhepenger vähentää samenemisvaikutuksia ja mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumista myös rakentamisen aikana.
Mereen läjitetään vain läjityskelpoisia ruoppausmassoja. Mereen keinosaareen läjitettävät ruoppausmassat sisältävät sulfidisavia, jotka läjitetään vedenpinnan alapuolelle siten,
että ne eivät pääse kulkeutumaan. Vedenpinnan alapuolelle läjitettäessä sulfidisavet eivät pääse hapettumaan sulfaatiksi. Ruoppausmassojen sijoittaminen hankealueelle
tiepenkereen viereen vähentää proomukuljetuksia ja niistä aiheutuvia päästöjä. Lisäksi
läjityksen ympäristövaikutukset kohdistuvat samoille alueille kuin ruoppausten ja rakentamisenkin, jolloin hankkeen vaikutusalue ei laajene massojen läjittämisestä.
Vesialueiden omistajien ja kalastajien menetykset korvataan erikseen laadittavien korvauslaskelmien perusteella. Yleiselle kalatalousedulle hankkeesta aiheutuvat haitat voidaan kompensoida kalatalousmaksulla.
Vesiliikennettä ja vedenvaihtumista varten pidetään sillan S1 (Huikun silta) aukko avoimena koko hankkeen rakentamisen ajan. Lisäksi pengertielle rakennetaan tilapäinen vesiliikenteen kulkuaukko sillan S2 (Riutun silta) länsipuolelle, josta on mahdollista liikkua
sulanveden aikaan myös tien rakentamisen aikana.
Töiden vaikutuksia tarkkaillaan ympäristötarkkailussa tehtävin selvityksin, ja tarkkailut raportoidaan säännöllisesti. Vaikutusten tarkkailun seuraamiseksi perustetaan ohjausryhmä, jossa jäseninä ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto. Ohjausryhmä kokoontuu vuosittain. Hankkeeseen ryhtyvä tiedottaa rakentamistoimenpiteistä, rakentamisen etenemisestä ja ympäristövaikutuksista säännöllisesti.
Hankkeeseen ryhtyvä tiedottaa myös mahdollisista vesiväylämuutoksista. Näistä muutoksista ja muutoksista tiedottamisesta Hankkeeseen ryhtyvä sopii yhdessä Oulun kaupungin ja Liikenneviraston kanssa. Hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa poikkeuksellisista tilanteista tai ympäristövaikutuksista Oulun kaupungin ympäristöviranomaiselle ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle.
Linnustoon kohdistuvien vaikutusten lieventäminen
Riutunkarin aallonmurtajan naurulokkiyhdyskunnalle aiheutuvat rakentamisen aikaiset
vaikutukset pyritään minimoimaan suorittamalla sillan tulopenkereen ruoppaus ja
työpenkereen rakentamistyöt naurulokin pesintäajan (30.4.-30.6.) ulkopuolella. Työpenkereen rakentamisen jälkeen yhdyskuntaa suojaamaan asennetaan suojaseinä, joka ehkäisee tehokkaasti naurulokkiyhdyskunnan altistumisen rakentamisen aikaiselle melu-,
pöly-, näkö- tai muulle häiriölle.
Tieyhteyden toiminta-aikana ei aiheudu naurulokkiyhdyskuntaan kohdistuvia haitallisia
vaikutuksia. Naurulokkiyhdyskunta saa lisää potentiaalista pesimäympäristöä pengertielle rakennettavasta keinosaaresta. Keinosaari on riittävän suuri mahdollistamaan lintujen pesimisen.
Natura-alueiden suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten lieventäminen
Hailuodon kiinteän yhteyden lieventämistoimenpiteistä Natura-alueille on laadittu erillinen
selvitys (Pöyry Finland, 2013). Selvityksen mukaan tiepenkereen merkittävin haitta ilman
lievennystoimenpiteitä on jään liikkeen vaimentuminen voimakkaiden lounaisten tuulten
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vallitessa, jään paksuuden ollessa 15-30 cm. Eliminoimalla penkereen aiheuttama kitkan
kasvu mahdollistetaan jäiden liikkuminen vastaavalla tavalla kuin nykytilassa eli pitämällä
lauttaväylä avoimena (Pöyry Finland, 2013). Kyseisessä selvityksessä on esitetty samantapaisia lieventämistoimenpiteitä kuin Natura-arviossa, mutta mahdolliset lieventämistoimenpiteet on esitetty luontotyyppi- ja lajikohtaisesti. Hankkeella ei ole Natura 2000-alueisiin kohdistuvia rakentamisen aikaisia haitallisia vaikutuksia.
Ympäristöministeriön hankkeen Natura-arvioinnista antamassaan lausunnossaan
(24.2.2014, nro YM1/577/2012, liite 5) ministeriö katsoo, että lausuntopyynnön liitteenä
olevan aineiston perusteella on osayleiskaavan käsittelyn kannalta katsottavissa, että ottaen huomioon arvioinnissa esiin tuodut lieventämistoimet, pengertie on toteutettavissa
tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä olevien Natura
2000 -alueiden suojelutavoitteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että vaikutusten arvioinnissa esitetyt lieventämistoimenpiteet otetaan käyttöön hankkeen vaatimien päätösten ja
lupien käsittelyssä.
Liikenneviraston johtoryhmä on 11.9.2013 pidetyssä kokouksessa todennut, että tienpitäjä sitoutuu toteuttamaan Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisen jälkeen vesilain
mukaisessa luvassa velvoitetut lieventämistoimet hankkeen vaikutusalueen Natura-alueilla, mikäli hanke päätetään toteuttaa ja jos hankkeelle myönnetään tarvittava rahoitus.
Lieventämistoimiin sitoutuminen on kirjattu Liikenneviraston johtoryhmän 28/2013 pöytäkirjaan. Pöytäkirja on liitteenä 5.
Pöyry Finland Oy:n raportin (Pöyry Finland, 2013), Hailuodon alueen jääeroosioselvityksen (Leppäranta 2013) ja ympäristöministeriön lausunnon (YM 2014) perusteella seuraavia lievennystoimenpiteitä tullaan toteuttamaan:
Lieventämistoimi

Toimenpiteen toistuvuus

Lievennystoimenpiteen kohdentuminen ja merkittävyys

Lauttaväylän aukipito talvikuukausina ks. lievennystoimet.

Vuosittain lauttaliikenteen
loputtua.

Lauttaväylän aukipito jään liikkumiselle sopivina ajanjaksoina
varmistaa, että rantojen mekaanisessa eroosiossa ei tapahdu muutoksia nykyiseen tilanteeseen (lauttaliikenne) verrattuna.

Sopien ajanjaksojen määrittämiseksi jään paksuutta mitataan viikon välein.

Luodonselän jäätymistä
seurataan jäänpaksuusmittauksin vähintään viidessä
eri pisteessä. Jään paksuuden ylittäessä 15 cm, avataan tarkoitukseen sopivalla
aluksella noin 100 m leveä
väylä nykyisen lauttaväylän
kohdalle penkereen eteläpuolelle.
Jään paksuuden mittaamista jatketaan väylän vieressä ehyen kiintojään alueella. Jään paksuuden kasvaessa 5 cm lisää, avataan
väylä uudestaan. Näin menetellään, kunnes jää on
saavuttanut 30 cm paksuuden, jolloin se on sitoutunut
jo rantoihin/pohjaan niin voimakkaasti, että se ei enää
liiku myrskytuultenkaan aikana.
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Niitto ja laidunnus, kasvillisuuden mekaaninen murskaaminen

Toimenpiteitä tehdään tarvittaessa 3-5 vuoden välein, mikäli tarkkailutulokset
osoittavat jääeroosion heikentymistä.

Jäiden ylityönnön heikkenemisen kompensointi. Ylläpitävät
(ja parantavat) avoimia merenrantaniittyjä ja niiden kasviyhdyskuntia. Estävät umpeenkasvua (ruovikoituminen, pensoittuminen, yksipuolistuminen).

Mekaaninen maaperän käsittely (kasvipeitteettömien
laikkujen luominen, kivien
siirto)

Toimenpiteitä tehdään tarvittaessa viiden vuoden välein, mikäli tarkkailutulokset
osoittavat jääeroosion heikentymistä.

Jäiden ylityönnön heikkenemisen kompensointi. Luovat vapaita, uusia kasvulaikkuja, joita
jäiden ylityöntö tuottaisi.

Jääeroosioselvityksen ja lieventämistoimenpiteitä käsittelevän raportin perusteella lieventämistoimenpiteet kohdennetaan seuraaville alueille tarpeen mukaan. Alueet on jaettu kahteen luokkaan: ensisijaisten lieventämistoimien alueet, joissa lieventämistoimia
toteutetaan joka tapauksessa sekä seuranta-alueet, joissa edellä esitettyjä lieventämistoimia sitoudutaan toteuttamaan, mikäli seuranta osoittaa rantavoimien heikentyvän
hankkeen toteuduttua.
Natura-alueet tai niiden osat
Ensisijaiset alueet

Liminganlahti (FI1102200); Nenännokan ja
Riutunkainalon välinen ranta-alue

Seuranta-alueet

Isomatala-Maasyvänlahti (FI1100203); Isomatalan alue
Säärenperä ja Karikankaanmatala
(FI1105201); Säärenperän ranta-alue ja Karinkannanmatala.
Liminganlahti (FI1102200); Nenännokan ja
Mustanniemenlahden välinen ranta-alue

Lieventämistoimilla estetään jääeroosion heikkenemisen mahdolliset vaikutukset Naturaalueiden luontotyyppeihin Itämeren hiekkarannat, Ulkosaariston luodot ja saaret sekä
merenrantaniityt sekä näillä luontotyypeillä esiintyvään lajistoon.
Natura-alueilla tehtävät lieventämistoimenpiteet määritetään perustuen tarkkailujen tuottamaan tietoon muutoksista jääeroosiossa, kasviyhdyskunnissa tai umpeenkasvussa.
Tarvittaessa tehdään myös jään reunan yläpuolisten alueiden raivaus ja murskaus keväällä maan ollessa jäässä ennen muuttolintujen tuloa viiden vuoden välein. Samalla
työnnetään kiviä ja kuopitetaan rantaa. Nykyisin hoitotoimien alaisella Nenännokan-Riutunkainalon niityllä sitoudutaan niiton ja/tai laidunnuksen jatkamiseen tarkkailujakson
ajaksi (15 vuotta), mikäli hoidon nykyinen rahoitus päättyy.
Seuranta-alueilla edellä esitetyt lieventämistoimenpiteet toteutetaan, mikäli seurantatulokset osoittavat jääeroosion heikentymistä.
Kulloinkin toteutettavat lieventämistoimet suunnitellaan ja toteutetaan ympäristövaikutusten tarkkailun ohjausryhmän kokouksissa ja toimenpiteiden kohdistaminen sovitaan vuosittain.
Muihin suojeltuihin lajeihin kohdistuvien vaikutusten lieventäminen
Tässä on esitetty lieventämistoimet niiden suojeltujen lajien esiintymien osalta, jotka eivät
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sijaitse Natura 2000-alueilla. Lajien Natura 2000-alueille sijoittuvien esiintymien osalta
lieventämistoimet on käsitelty edellisessä kappaleessa. Suunnitellut toimenpiteet tukevat
myös alueelta hävinneen ruijanesikon elinympäristöjen säilymistä ja syntymistä niillä alueilla, missä lajin ei nykytiedon mukaan tiedetä esiintyvän.
Nelilehtivesikuusella on yksi esiintymä vaikutusalueella Riutunkainalossa, missä jääeroosion voimakkuus voi heiketä ja vesikuuselle soveltuvat kasvuympäristöt voivat umpeutua.
Esiintymä sijoittuu Natura-alueelle ja Natura-alueelle osoitetut lieventämistoimet (sijoittuu
lieventämistoimien ensisijaiselle alueelle) tarvittaessa turvaavat lajin elinolosuhteet. Lisäksi vaikutusalueen lähellä on toinen esiintymä Huikussa, joka ei ole rannan tuntumassa, vaan ylempänä niityn allikossa ja niitettävän alueen piirissä.
Upossarpion Huikun esiintymä saattaa heiketä hankkeen rakentamisesta johtuen. Kyseiselle esiintymälle on haettu luonnonsuojelulain poikkeuslupaa. Upossarpiolla on laaja
esiintymisalue Huikusta myös kohti Siikosta. Kyseinen alue kuuluu tarkkailukohteisiin.
Samalla alueella esiintyy myös meriuposkuoriaista. Meriuposkuoriaisen ja upossarpion
elinympäristövaatimukset ovat osittain ristiriitaisia keskenään. Tarkkailutulosten perusteella arvioidaan tapauskohtaisesti soveltuvat lieventämistoimenpiteet, jos tarkkailu osoittaa hankkeen aiheuttavan alueella muutoksia ranta-alueen dynamiikassa. Lieventämistoimenpiteinä ovat niitto ja maaperän mekaaninen raivaus.
Viitasammakon lisääntymispaikkoja hankkeen vaikutusalueella esiintyy sekä Santosen
että Riutunkainalon alueella. Pääesiintymisalueet ovat vasta upossarpion esiintymän jatkeena Siikosessa, mutta lajin varsinaiset lisääntymiskohteet ovat rannan puolella pienvesissä. Murtovedessä viitasammakoiden lisääntymismenestys on heikko kalojen saalistuksen vuoksi, minkä vuoksi merenrannan merkitys viitasammakkopopulaatiolle on oletettavasti vähäinen. Kohteet sisältyvät tarkkailuohjelmaan. Mikäli elinympäristöjen umpeenkasvua havaitaan, kohteella aloitetaan lieventämistoimina niitto ja mekaaninen maaperän käsittely, kuten matalien kutulammikoiden kaivaminen.
Meriuposkuoriaisen esiintymät mahdollisilla eroosiomuutosrannoilla sisältyvät tarkkailuohjelmaan. Mikäli tarkkailu osoittaa elinympäristöjen muuttumista (umpeutumista), kohteella aloitetaan lieventämistoimina mekaaninen maaperän käsittely.
Ranta-alueisiin kohdistuvat lieventämistoimenpiteet on esitetty alueina alla olevassa kuvassa. Lieventämistoimenpiteiden toteutus aloitetaan, mikäli tarkkailu osoittaa muutoksia
jääeroosiossa kyseisillä alueilla.
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Kuva 21. Lieventämistoimenpiteiden alaiset kohteet. Lieventämistoimenpiteet määritetään tarkkailutulosten perusteella.
Tarkkailun perusteella ohjausryhmä tekee vuosittain arvion siitä, tarvitaanko muita tai lisää lieventämistoimenpiteitä hankkeen aikana.

7

OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET
Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä
yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.
Hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, eikä aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa.
Vesitaloushanke ei myöskään suuresti huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeinooloja.
Hanke ei ole ympäristönsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain tai muinaismuistolain
vastainen eikä ole ristiriidassa Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyn yleisen tavoitteen (vesien tilan heikkenemisen estäminen ja hyvän tilan saavuttaminen)
kanssa. Hanke ei heikennä vesien ekologista tai kemiallista tilaa. Ekologisen tilan luokittelun pääpaino on biologisissa laatutekijöissä. Veden laatua kuvaavat fysikaalis-kemialli-
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sen tilan laatutekijät sekä rakennetta ja hydrologiaa kuvaavat hydrologis-morfologiset tekijät otetaan huomioon ekologisen tilan arviointia tukevina tekijöinä. Hanke lisää merialueen hydrologis-morfologista muuttuneisuutta vesirakentamisen ja jokin verran heikentyvän vedenvaihtumisen myötä. Muutokset ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamisen
kannalta. Muutokset kohdistuvat jo ihmistoiminnan vaikutuksesta muuttuneelle alueelle.
Hanke ei muuta alueen vedenkorkeusolosuhteita eikä sulje vesialueita. Natura-alueen
suojeluarvoja ylläpidetään tarvittaessa lieventämistoimin.
Hankkeesta voi aiheutua luonnonsuojelulain (1096/1996) vastaisia seurauksia Huikussa
esiintyvälle upossarpiolle ja Riutussa esiintyvälle naurulokille. Upossarpio on direktiivilaji
ja naurulokki on myös rauhoitettu laji. Upossarpiolle ja naurulokille on haettu erikseen
luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa. Naurulokin osalta kyseessä on vakiintunut
kolonia, jonka häiritsemiseen on haettu häirintälupaa. Upossarpiota koskeva poikkeuslupahakemus on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja naurulokkia koskeva
poikkeuslupahakemus Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Muutoin hanke ei ole luonnonsuojelulain vastainen.
8

TARKKAILUOHJELMAT
Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen aiheuttaa vaikutuksia vesistöön rakentamisen
aikana ja rakentamisen jälkeen. Lisäksi kiinteä yhteys voi vaikutta jäiden liikkeisiin ja sitä
kautta luontoarvoihin kiinteän yhteyden valmistumisen jälkeen. Vaikutuksia tarkkaillaan
ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen, niistä on laadittu erilliset tarkkailuohjelmat. Tarkkailtavat kohteet ovat:
Vesistö
− Vedenlaatu
− Pohjaeläimet
Kalasto ja kalastus
− Siian poikasnuottaukset Riutunkarin ja Huikun rannoilla
− Silakan poikasten Gulf-nuottaukset keskipenkereen alueella, Kummituksen, Polkankarin ja Järjenmatalan alueilla
− Kalastustiedustelut (rakennusvaiheen aikaisten samentumien aiheuttamat haitat,
pyyntipaikkojen menetykset, pyyntimatkojen pidentyminen, muutokset saalislajistossa, saalistappiot, muutokset siian ja lohen vaelluksessa ja uusien pyyntipaikkojen syntyminen)
Jääeroosiotarkkailu ilmakuvauksin ja maastotarkistuksin
Merenrantojen kasviyhdyskunnat, ruovikoituminen, pensoittuminen ja kasvittomien pintojen kartoitus sisältäen myös Natura-alueiden kiinteän yhteyden vaikutusalueella olevat osat)
Lajikohtaiset tarkkailut (sisältäen Natura-alueiden esiintymät vaikutusalueella)
− meriuposkuoriainen
− upossarpio
− nelilehtivesikuusi
− naurulokkikoloniat
− luhtakastikkahitukoi
− pesimälinnusto

9

KUSTANNUSARVIO, KUSTANNUSJAKOEHDOTUS, YHTEISKUNTATALOUS
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JA VAIKUTTAVUUS,
9.1.1 Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus
Hankkeen rakennuskustannusten selvittämiseksi on tiesuunnitelman kustannuslaskennan päämenetelmänä käytetty In-Infra.net -palvelun Fore- tuotekokonaisuutta. Tiesuunnitelmassa esitetty kustannusarvio perustuu pääosin rakennusosalaskentaan eli ROLAlaskentaan. Liikennetelematiikan kustannukset on saatu laaditusta erillisselvityksestä ja
no otettu kustannusarvioon ns. perusratkaisun osalta. Tiesuunnitelman kustannusarvio
on esitetty lokakuun 2017 indeksissä, jolloin maanrakennuskustannusindeksi oli 112,7
(MAKU2010=100).
Tiesuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen rakentamisen kustannusarvio on 73,4 M€.
Kunnille ei aiheudu tiestä kustannusosuuksia. Laite- ja johtosiirtojen kustannukset ovat
0,1 M€, josta niiden omistajien osuus on arviolta 0,1 M€. Lisäksi lunastus- ja korvauskustannusten määräksi on arvioitu 0,025 M€.
Kustannusarvio, kustannuserittely ja arvio johtosiirtojen kustannuksista kustannusjakoineen ovat liitteinä osassa 1.5T
9.1.2 Väylien hoito- ja ylläpitovastuut
Hankkeeseen sisältyvien yleisten teiden hoito- ja ylläpitovastuu on valtiolla. Yksityisteiden
hoito- ja ylläpistovastuu on yksityistiekunnilla.
9.1.3 Yhteiskuntataloudellinen laskelma
Taulukossa 9 on esitetty hankkeen tiesuunnitelmavaiheen yhteiskuntataloudellinen
hyöty-kustannuslaskelma.
Hyöty-kustannuslaskelma on laadittu käyttäen Liikenneviraston julkaiseman tiehankkeiden hankearviointiohjeen (Liikenneviraston ohjeita 13/2013) mukaisia laskentaperiaatteita sekä arviointiohjeisiin maaliskuussa 2015 julkaistuja tarkennuksia käytettäviin yksikkökustannuksiin ja laskentaoletuksiin.
Vuonna 2017 laadittua hyötykustannuslaskelmaa on päivitetty tiesuunnitelman kustannusarvion osalta
Hyöty-kustannuslaskelma on tehty seuraavin perustiedoin:
• Avaamisvuosi 2021, rakentamisaika 2 vuotta, tarkastelujakso 2021–2051
• Laskentakorko 3,5 %
• Aika-, onnettomuus- ja päästökustannuksia kasvatettu 1,125 % perusvuoteen nähden ohjeen mukaisesti
• Käytetty vuonna 2015 päivitettyjä yksikkökustannusarvoja
• Laskennassa investointikustannus on muutettu samaan kustannustasoon yksikköarvojen kanssa
Tiesuunnitelman rakennuskustannusarvio lunastuskustannuksineen on yhteensä 73,4
miljoonaa euroa.
Hyöty-kustannuslaskelmassa vertailun kustannustasona on käytetty Liikenneviraston ohjeen mukaista vuoden 2013 kustannustasoa, jossa investointi on 77,1 miljoonaa euroa.
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Taulukko 3 Hyötykustannuslaskelma (indeksi 112,8, MAKU 2010=100).

Kustannukset (maku 111,8; 2010=100)
Suunnittelukustannukset
Hankkeen rakennuskustannukset
Rakentamisen aikainen korko
Välilliset ja vältetyt investoinnit
Hyödyt
Väylänpitäjän kustannukset
Kunnossapitokustannukset
Tienkäyttäjien matkakustannukset
Aikakustannukset
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)
Kuljetusten kustannukset
Aikakustannukset
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)
Turvallisuusvaikutukset
Onnettomuuskustannukset
Ympäristövaikutukset
Päästökustannukset
Melukustannukset
Vaikutukset julkiseen talouteen
Polttoainei- ja arvolisäverot
Jäännösarvo
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa
Rakentamisen aikaiset haitat
HK-SUHDE

76,47
0,5
73,4
2,57
0
125,12
102,91
102,91
9,24
22,86
-13,62
1,51
5,42
-3,91
-3,96
-3,96
4,83
4,83
0
7,16
7,16
7,10
7,10
-3,67
1,64

Tiesuunnitelmahanke on näin arvioituna yhteiskuntataloudellisesti kannattava hyöty-kustannussuhteen ollessa 1,64.
Hankkeen suurin hyötyerä tulee kunnossapitokustannuksista (yli 80 prosenttia kokonaishyödystä), koska kiinteän yhteyden myötä vuotuinen lautan liikennöintikustannus jää
pois.
Kiinteä yhteys kasvattaa ajosuoritetta, mikä näkyy ajoneuvokustannusten kasvuna ja sitä
kautta myös polttoaine- ja arvonlisäverojen kasvuna laskenta-ajalla. Saavutetut aikakustannussäästöt kuitenkin ovat ajoneuvokustannusten nousua suuremmat, joten tienkäyttäjien matkakustannuksista kokonaisuutena syntyy säästöä yli 9 miljoonaa euroa laskenta-ajalla. Kuljetusten osalta tilanne on sama, mutta saavutettu hyöty huomattavasti
pienempi (1,5 miljoonaa euroa)
Hankkeen jäännösarvo laskenta-ajan lopussa on myös perinteistä tiehanketta suurempi
suhteessa rakentamiskustannuksiin, sillä rakentamiskustannuksista merkittävin osa kohdistuu pitoajaltaan 50 vuotta kestäviin rakenteisiin (louhepenger, sillat).
9.1.4 Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen vaikuttavuutta on tiesuunnitelmavaiheessa arvioitu vaikuttavuusmittareilla.
Mittarit on valittu siten, että ne kuvaavat hankkeen tärkeimpiä vaikutuksia ja ovat sekä

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Riutunkari – Huikku

1.2T

Tiesuunnitelma
TIESUUNNITELMASELOSTUS

79 (81)

mitattavissa että seurattavissa. Mittareiden avulla voidaan myös arvioida, missä määrin
hanke toteuttaa sille asetettuja tavoitteita, ja mitkä vaikutukset ovat tavoitteiden vastaisia.
Olennaisimmat vaikutukset ovat:
•
•
•
•

Hankkeella on suurin vaikuttavuus pääsuunnan matka-aikaan välillä Oulu –Hailuodon keskusta, liikenteelliseen saavutettavuuteen, hiilidioksidipäästöihin sekä
väylänpitäjän kustannuksiin.
Vaikuttavuusmittareista liikenteelliseen saavutettavuuteen, hiilidioksidipäästöihin
sekä väylänpitäjän kustannuksiin liittyvä tulokset täyttävät asetetut tavoitteet.
Pääsuunnan matka-ajan osalta asetetut tavoitteet täyttyvät merkittäviltä osin.
Henkilövahinko-onnettomuuksien sekä maiseman ja kulttuuriympäristön ja luonnon monimuotoisuuden osalta hanke saavuttaa sille asetettuja tavoitteita heikosti.

Hankkeen päivitetyssä hankearvioinnissa on kuvattu tarkemmin käytetyt mittarit, niiden
perustelut ja vaikuttavuudet.
Kuvassa 27 on esitetty yhteenveto tiesuunnitelmahankkeen vaikuttavuuksista.

Kuva 27. Yhteenveto käytettyjen vaikuttavuusmittareiden tuloksista.
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HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, RADAT, LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT

10.1.1

Kadut ja radat

80 (81)

Kadut
Hankkeen yhteydessä ei toteuteta katuja
Radat
Hankkeen yhteydessä ei toteuteta rautateitä.
10.1.2

Laskuojat
Hankkeessa ei ole laskuojia.

10.1.3

Johtojen ja laitteiden siirrot
Hankkeen yhteydessä toteutettavat johtojen ja laitteiden alustavat siirtosuunnitelmat on
esitetty johtosiirtokartoilla 6.2T-1…6.2T-2.
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HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET
Vesilupa-asiakirjat
Hankkeen toteuttamiselle haetaan vesilupaa. Vesilupahakemus on toimitettu PohjoisPohjanmaan aluehallintovirastoon 7.3.2018
Natura-alueet ja uhanalaiset lajit
Uhanalaisten lajien osalta on haettu luonnonsuojelulain mukaista poikkeamista naurulokin ja upossarpion osalta. Poikkeamislupahakemukset on toimitettu Varsinais-Suomen
ELY-keskukseen (naurulokki) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen (upossarpio).
Muinaisjäännökset
Museovirasto valvoo muinaismuistolain (295/1963) noudattamista seuraamalla maankäytön suunnittelun vaikutuksia kiinteisiin muinaisjäännöksiin, antaa suojelua koskevia
lausuntoja, ja järjestää sekä valvoo suojelun vaatimia arkeologisia tutkimuksia. Museovirasto on hyväksynyt tehdyn vedenalaisen kaikuluotauksen. Museo-virasto ei ole edellyttänyt lausuntonsa mukaan lisäselvityksiä tai tutkimuksia tiealueella.
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EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI
Hyväksymisehdotus on osassa 1.3 T
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SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT
Tiesuunnitelman on laatinut Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen toimeksiannosta Sito
Oy.
Lisätietoja suunnitelmasta antaa:
Ari Kuotesaho
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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puh. 029 503 8259
ari.kuotesaho@ely-keskus.fi
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