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Työn lähtökohdat ja tavoitteet

Tässä hankearvioinnissa tarkastellaan Hailuodon ja mantereen väliselle yhteysvälille vuonna 2015 laadittua
yleissuunnitelmaa Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma ja arvioinnin lähtökohtana ovat osuudelle
yleissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. Yleissuunnitelma on laadittu merialueelle Hailuodon ja mantereen
väliselle osuudelle Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun väliselle osuudelle, jossa on nykyisellään noin
6,9 kilometriä pitkä lauttayhteys. Hankearvion kustannuksia on päivitetty tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Nykyinen Hailuodon ja Oulunsalon välisen lauttaliikenteen palvelutaso ei täytä ELY-keskuksen tavoitteita.
Palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Saarella liikkuvien lisäksi huono palvelutaso heikentää myös Hailuodon elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Lauttaliikenteen käyttö ja ylläpito on myös kallista ja lauttayhteyden jatkaminen edellyttää lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimisesta ja tarjonnan lisäämisestä.
Näin ollen Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välisen kulkuyhteyden liikenneympäristön kehittämisen tavoitteet ovat parantaa Hailuodon liikenneyhteyden palvelutasoa ja tukea Hailuodon kunnan kehittämistä. Uusi kiinteä yhteys mahdollistaa ympärivuorokautisen liikenteen Hailuotoon tuoden Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi Oulun seudun muiden kuntien kanssa. Kiinteä yhteys luo mahdollisuuksia
edistää yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittämistä sekä eheyttää yhteysverkostoa ja energiahuoltoa. Liikenneyhteys tullaan toteuttamaan siten, että ympäristövaikutukset ovat paikallisesti ja yleisesti hyväksyttyjä.
Hankearviointi ja siihen sisältyvät vaikutusten, vaikuttavuuden ja kannattavuuden arviointi on laadittu Tiehankkeiden arviointiohje (Liikennevirasto 13/2013, päivitetty lokakuussa 2015) ohjeistuksen mukaisesti.
Hankkeen tiesuunnitelmavaiheessa maaliskuussa 2018 hankearvioita on päivitetty tarkentuneiden suunnitelmaratkaisujen sekä täsmentyneen kustannusarvion pohjalta.
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2

Hankkeen kuvaus

2.1 Sijainti ja merkitys
Hailuoto on Perämeren suurin saari, joka sijaitsee seitsemän kilometrin päässä mantereelta ja 50 kilometrin
päässä Oulusta. Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä oleva lauttayhteys yhdistää saaren mantereeseen. Hailuoto kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan sekä Oulun seutukuntaan. Hailuoto on itsenäinen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ainoa saaristokunta. Hailuodon ja mantereen välinen merialue, jolle
suunnittelualue sijoittuu, on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1
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Suunnittelualueen sijainti

2.2 Nykyinen tieverkko ja lauttayhteys
Hailuotoon johtaa Oulunsalon kautta kulkeva seudullinen tie (maantie 816), joka lähtee Kempeleestä, kulkee Oulunsalon taajaman ja Hailuodon kuntakeskustan läpi ja päättyy Marjaniemeen Hailuodon saaren
länsiosaan (kuva 2.). Tiellä on vuodesta 1968 lähtien ollut valtion ylläpitämä 6,9 kilometriä pitkä ja noin puoli
tuntia kestävä lauttayhteys.

Kuva 2

Tieverkko ja sen toiminnallinen luokitus

Lauttaliikenne hoidetaan 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.
Lauttaliikenteessä toimivat lautta-alukset Merisilta ja Meriluoto, joista jälkimmäinen on varalautta ja vilkkaimman kesäliikenteen aikana lisälautta. Nykyinen päälautta on vuodelta 1987 ja varalautta on vuodelta
1996. Lautta käyttää vesistön ylitykseen noin puolituntia ja lautan keskimääräinen lastausaika on viisi minuuttia. Odotusaika on keskimäärin 10 minuuttia ennen lautan lähtöä.
Lauttaliikenne toimii ympärivuotisesti. Lautan liikennöinti alkaa vuoden 2017 talviaikataulujen mukaan arkisin Hailuodon puolelta kello 5:00 ja päättyy kello 22:30. Oulun puolelta liikennöinti alkaa arkisin kello 5:30 ja
päättyy kello 23:00. Tilauksesta lautta kulkee Hailuodosta kello 24:00 ja Oulusta kello 00:30 asti. Suurimmillaan vuoromäärä on kesällä 23.6.–13.8 välisenä ajanjaksona, jolloin ajetaan päivittäin 46 ylitystä. Tällöin
vuorotiheys on puoli tuntia kello 11.30–20.00 välillä ja muina aikoina tunnin. Puolen tunnin vuorovälin tarjon-
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ta vähenee 24.5–22.6. ja 14.8.–10.9. koskemaan perjantaita, lauantaita ja sunnuntaita. Edellä mainittujen
ajankohtien ulkopuolella vuorotiheys vaihtelee tunnista puoleentoista tuntiin.
Lautta on kaikkien kulkumuotojen käytössä. Myös vaarallisten aineiden kuljetukset ja erikoiskuljetukset
hoidetaan lautalla, jolle mahtuu samanaikaisesti noin 50 normaalikokoista ajoneuvoa. Kuntalaisilla ja kunnan palveluksessa olevilla työntekijöillä on käytössä etuajo-oikeus. Lautalla on käytössä etuajooikeusjärjestelyissä sähköinen tunnistusjärjestelmä, josta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Jäätilanteen salliessa käytössä on ELY-keskuksen ylläpitämä jäätie rinnakkaisyhteytenä. Jäätietä ei kuitenkaan oteta huomioon hankearvioinnin laskelmissa, sillä jäätien aukioloaikojen vuosittaiset vaihtelut ovat
suuria ja vaikeasti ennustettavia. Lisäksi lauttayhteys on jäätiestä huolimatta käytössä normaalisti mm.
raskaan liikenteen takia, jolloin jäätie ei tuo liikennöintiinkään säästöjä.

2.3 Liikennemäärät ja liikenteen palvelutaso
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 keskimääräinen vuorokausiliikenne on 723 ajoneuvoa. Hailuodosta lähtevistä matkoista arvioidaan noin 60 % suuntautuvan Ouluun.
Kesäajan keskimääräinen vuorokausiliikenne (KKVL 2016) Hailuodossa vaihtelee 650 ja noin 1350 ajoneuvon välillä. Lautan liikennemäärä on kesäaikaan keskimäärin 1300 ajoneuvoa vuorokaudessa eli yli 90 prosenttia enemmän kuin keskimääräisenä vuorokautena. Kuvassa 3 on esitetty Hailuodossa Huikun rannassa
olevan liikenteen automaattisen mittausaseman (LAM-piste 1253) mittaustietoa tieosuuden liikenteen kausivaihtelusta.

Kuva 3

Hailuodon liikenteen kausivaihtelukerroin vuonna 2016 (Liikennevirasto)

Lauttaliikenne toimii ympäri vuoden pääosin tavoitteiden mukaisesti. Aikataulun mukaisen harvan vuorotarjonnan liikennöinnissä palvelutaso kärsii kuitenkin jokaisesta häiriöstä. Ylivoimaisesti merkittävin häiriö on
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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.

2.4 Liikenne-ennuste
Yleissuunnitelman yhteydessä laadittu liikenne-ennuste on päivitetty hankearvioinnin yhteydessä vastaamaan hankearvioinnin tarkastelujaksoa. Ennusteen peruste on säilytetty yleissuunnitelman mukaisena.
Liikenne-ennusteen perusteena on käytetty Liikenneviraston Valtakunnallista tieliikenne-ennustetta 2030,
jonka mukaan seututietasoisella väylällä liikenne Pohjois-Pohjanmaan alueella kasvaa 1,38-kertaiseksi
vuosina 2012–2050. Ennusteen perusteella arvioidaan Hailuotoon johtavan seututieluokan tien liikennemäärän kasvavan vuosina 2016–2050 1,34-kertaiseksi. Hankearvioinnissa käytetty liikenne-ennuste on
esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1

Hankearvioinnissa käytetty liikenne-ennuste

ELY -keskuksen asiantuntija-arvion perusteella yleisen liikenteen kasvun lisäksi kiinteän yhteyden oletetaan
lisäävän Hailuodon ja mantereen välistä liikennettä 30 prosentilla. Tämä tarkoittaan, että lautan kohdan 723
ajoneuvon vuorokausiliikennemäärä nousisi 217 ajoneuvolla 940 ajoneuvoon vuorokaudessa kiinteän yhteyden myötä.
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2.5 Liikenneturvallisuus
Oulunsalo-Hailuodon keskusta osuudella on tapahtunut vuosina 2011–2015 35 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta (kuva 4). Näistä neljä on johtanut loukkaantumiseen. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole tapahtunut. Loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista kaksi on ollut kohtaamisonnettomuuksia, yksi mopedionnettomuus ja yksi kääntymisonnettomuus.

Kuva 4

Oulunsalo-Hailuodon keskusta välillä vuosina 2011–2015 tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet

2.6 Tavoitteet
Hailuodon kiinteän yhteyden suunnittelulle on laadittu tavoitteet, joissa on otettu huomioon tieyhteyden
liikenneverkollinen asema sekä alueen paikalliset lähtökohdat. Kiinteän yhteyden toteuttaminen parantaa
Hailuodon ja mantereen välisen yhteyden palvelutasoa, liikenteen sujuvuutta ja mahdollistaa myös yhteyden ympärivuorokautisen käytön aikataulutetun lauttaliikenteen sijaan. Samalla suunnitelmaratkaisuiden
tavoitteena on minimoida hankkeen ympäristövaikutukset.
Hankkeelle asetetut tavoitteet on ryhmitelty seudullisiin ja paikallisiin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden taustalla ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden pohjalta alueelliset tavoitteet on johdettu.
Hailuodon kiinteää yhteyttä koskevat seudulliset ja paikalliset tavoitteet:

•
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Hailuodon liikenneyhteyksien palvelutaso on Hailuodon ja Oulun seudun kannalta hyväksyttävä
o

Liikenneyhteys on toimiva osa Oulun seudun liikennejärjestelmää

o

Liikkuminen on mahdollista ympärivuorokautisesti

o

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat

o

•

•

•

Liikenneturvallisuuden taso paranee

Liikennöinti on taloudellisesti mielekästä
o

Kuljetuksiin, työssäkäyntiin ja asiointiin liikenteessä kuluva aika on vertailukelpoinen muuhun seutuun verrattuna

o

Tienpito hoidetaan kustannustehokkaasti

Liikenneyhteys tukee Hailuodon kunnan kehittämistä
o

Palveluiden saatavuus paranee

o

Elinkeinojen toimintaedellytykset paranevat

o

Maankäytön kehittämisedellytykset paranevat

o

Luonto- ja kulttuuriarvot säilyvät

o

Kuntatalouden hoitoedellytykset kehittyvät

Ympäristövaikutukset ovat paikallisesti ja yleisesti hyväksyttäviä
o

Maisema- ja kulttuuriarvot säilyvät.

o

Sosiaaliset arvot ja asuinympäristön laatu säilyvät

o

Vapaa-ajan harrastusten ja virkistystoiminnan mahdollisuudet lisääntyvät

o

Merialueen tila säilyy

o

Päästöt vähenevät

o

Luonnonarvot säilyvät

o

Luonnonvarojen käyttö on kestävää

2.7 Aikaisemmat suunnitteluvaiheet
Hailuodon liikenneyhteyden kehittämistoimia ja -vaihtoehtoja on suunniteltu ja vertailtu 1980 -luvulta lähtien
useaan otteeseen eritasoisissa selvityksissä sekä hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen ensimmäinen kattava selvitys
Hailuodon liikenneyhteyden kehittämisestä tehtiin ensimmäinen kattava selvitys 1980-luvun 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 OulunsaloHailuoto.
Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen tarveselvitys
Vuonna 1993 valmistui Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen yleissuunnitelmatasoinen tarveselvitys.
Selvityksen yhteydessä selvitettiin laajasti hankkeen ympäristövaikutuksia. Vaihtoehtona selvitettiin myös
tunneliratkaisua Oulunsalon ja Hailuodon välillä, mikä ei ollut mukana 1980-luvun tieverkkoselvityksessä.
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.
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Ympäristöministeriö teki tarveselvityksen pohjalta lausunnon 14.11.1994, jonka mukaan liikenneyhteyden
kehittäminen tuli pohjautua lauttaliikenteeseen. Jos kiinteän yhteyden suunnittelua haluttaisiin jatkaa, se
tulisi tehdä ensisijaisesti seutukaavoitukseen liittyen. Lausunnon pohjalta Pohjois-Pohjanmaan liitto käynnisti seutukaavan tarkistus- ja täydennystyön, jossa käsiteltiin mm. Hailuodon rantojensuojeluohjelman
aluevarauksia. Kunta käynnisti samanaikaisesti rantayleiskaavan laatimisen.
Hailuodon kiinteän yhteyden kannattavuuslaskelma päivitettiin Tiehallinnon Oulun tiepiirin toimesta vuonna
2007. Tienpitäjän kannalta kiinteä yhteys oli selvästi edullisempi kuin lauttayhteys ja yhteiskuntataloudellisesti kannattava hanke (H/K-suhde 2,8).
Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen ympäristövaikutusten arviointi
Tiehallinto (nykyinen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) käynnisti vuonna 2008
lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely). Arvioinnin tulokset on koottu ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus), joka valmistui vuonna 2010. Kiinteän yhteyden
YVA:n kanssa samanaikaisesti käynnistyi Oulunsalo-Hailuoto tuulipuiston YVA sekä näiden edellyttämille
alueille tehtiin samanaikaisesti merialueen osayleiskaavojen laadinta Oulunsalon ja Hailuodon kunnissa.
Arviointiselostuksessa tutkittiin seuraavia vaihtoehtoja:

•

VE 0 lauttayhteys (vertailuvaihtoehto), nykyinen palvelutaso

•

VE 0+ lauttayhteys, palvelutason kehittäminen

•

VE 1 kiinteä yhteys, pengertie ja sillat

Vaihtoehdossa VE0 liikenneyhteys Oulunsalon ja Hailuodon välillä hoidetaan nykyisen kaltaisella päiväaikaan palvelevalla lauttaliikenteellä. Vaihtoehdossa VE0+ Oulunsalon ja Hailuodon välisen lauttayhteyden
palvelutasoa parannetaan. Palvelutasoa parannetaan vuorotiheyttä lisäämällä ja liikennöimällä ympärivuorokauden. Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan kiinteä penger- ja siltayhteys Oulunsalon ja Hailuodon välille.
Kiinteä yhteys sijaitsee nykyisen lauttaväylän pohjoispuolella.
Ympäristövaikutusten kannalta nykymuotoisella lauttaliikenteellä hoidettava liikenneyhteys Vaihtoehto VE 0
ei vastaa liikenneyhteyden ja Hailuodon kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Vaihtoehto VE 0+ on luonnonarvojen osalta tavoitteiden mukainen mutta ei täytä kokonaan liikenneyhteyden ja Hailuodon kehittämiselle
asetettuja tavoitteita. Vaihtoehto VE 0+ on päästöjen osalta heikoin. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta paras on vaihtoehto VE 1. Vaihtoehto VE 1 aiheuttaa paikallisia haitallisia ympäristömuutoksia, mutta
ei aiheuta suojeltujen kohteiden tai ympäristöarvojen kannalta merkittävää heikennystä.
YVA:n, alustavan yleissuunnittelun sekä YVA:sta saatujen lausuntojen pohjalta Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus valitsi jatkosuunnitteluvaihtoehdoksi kiinteän yhteyden.
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Kuva 5

Aiemmissa suunnitteluvaiheissa käsiteltyjä maastokäytäviä (Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma, 2014).

Kuva 6

YVA-menettelyssä arvioidut liikenneyhteysvaihtoehdot (Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma, 2014).

Hailuodon liikenneyhteyden Natura-arviointi
Hankealueelle sijoittuu kahdeksan Natura 2000 -suojeluverkostoon kuuluvaa kohdetta, joten hankealueelle
on tehty myös Natura-arviointi. Ympäristöministeriö on antanut tammikuussa 2011 luonnonsuojelulain 65
§:n mukaisen lausunnon, jonka mukaan ympäristöministeriö katsoo, että tarkennettujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon suunnitellut 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. Ympäristöministeriön lausunto mahdollistaa liikennehankkeen eteenpäin viemisen.
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Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus käynnisti Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelman vuonna 2010 ja se valmistui 2014. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu kaikki aiemmat
suunnitelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot, Merialueen osayleiskaava, YVA-prosessi sekä Natura-arviointi.
Yleissuunnitelmassa on esitetty kiinteä penger- ja siltayhteys Hailuodon ja Oulun Riutunkarin väliselle meriosuudelle, jossa hyödynnetään nykyiset pengerosuudet. Linjaus sijoittuu nykyisen lauttayhteyden pohjoispuolelle ja sisältää kaksi keskeiset syvänteet ylittävää siltaa. Yleissuunnitelman suunnitelmaratkaisut ovat
vuonna 2010 valmistuneen YVA -selostuksen kiinteän yhteyden vaihtoehdon (VE 1) mukaiset.

2.8 Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteitä on tarkennettu tiesuunnitelmavaiheessa. Tarkentuneet ratkaisut on kuvattu alla.

2.8.1 Ajoneuvoliikenne
Hailuodon kiinteän yhteyden linjaus hyödyntää nykyiset pengerosuudet ja on noin 8,6 kilometriä pitkä. Tien
geometria on mitoitettu 80 km/h nopeudelle ja linjaus noudattelee suuria ympäröiviä maisemakokonaisuuksia. Vaakasuuntaiset kaarteet ovat säteeltään 650 – 3 000 metriä ja pystysuuntaiset säteet 5 000 – 25 000
metriä, suurin pyöristyssäde on Riutunkarin sillan kohdalla. Liikenneturvallisuus vaihtelevissa tie- ja sääolosuhteissa on huomioitu pitämällä pituuskaltevuudet pieninä ja tienpenger on sijoitettu matalikolle. Tien poikkileikkaus on 9,0 metriä (kapeat ajokaistat ja levennetyt pientareet). Ajokaistojen leveys on 3,25 + 3,25
metriä ja molemmin puolin 1,25 metriä leveät pientareet. Penkereen rakenteellinen kokonaisleveys on noin
10,5 metriä ja se on varustettu kaiteilla. Poikkileikkaus on toimiva alhaisilla liikennemäärillä, sen on myös
katsottu mahdollistavan maakunnallisen viheryhteyden kehittämisen ja olevan turvallinen kevyen liikenteen
käyttäjille. Kevyen liikenteen käyttö on arvioitu ajoittuvan erityisesti kesäajalle.

2.8.2 Joukkoliikenne ja hidas liikenne
Kiinteän yhteyden kohdalla ei ole joukkoliikenteen pysäkkejä.

2.8.3 Jalankulku ja pyöräily
Kiinteän yhteyden kohdalla kevyt liikenne käyttää molemmilla puolilla olevia 1,25 metriä leveitä pientareita.
Risteämisiä ajoneuvoliikenteen kanssa ei tarvita. Huikun sillalle toteutetaan maisemauloke. Maisemaulokkeelle menijät voivat pysäköidä ennen siltaa olevalle pysäköintipaikalle.

2.8.4 Pysäköintialueet
Tieyhteydelle on varauduttu rakentamaan yksi pysäköintialue ja kaksi kääntöpaikkaa. Pysäköintialue toimii
taukopaikkoina matkailijoille ja mahdollisina kääntöpaikkoina esimerkiksi onnettomuus- tai häiriötilanteissa.
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2.8.5 Vesiliikenne
Vesiliikenne toimii nykyisten väylien kautta. Huikun puoleinen 4,6 metrin syvyisellä väylällä sillan vapaa
alikulkukorkeus on 18 metriä. Riutunkarin nykyinen aallonmurtaja jää kiinteän yhteyden valmistuessa ja
lauttaliikenteen päättyessä tarpeettomaksi ja poistetaan.

2.8.6 Sillat
Suunnitteluosuudella sijaitsee kaksi siltaa S1 Huikun silta ja S2 Riutunkarin silta, jotka sijaitsevat molempien rantojen tuntumassa. Itäinen S2 Riutunkarin silta lähtee välittömästi rannasta. Läntinen, S1 Huikun
silta, sijaitsee 500 metrin päässä Hailuodosta. Sen alittavan Hailuoto-Oulu väylän kulkusyvyys on 4,6 metriä. Huikunsillan (S1) kokonaispituus on 767 metriä ja Riutunkarin sillan (S2) 740 metriä.

2.9 Kustannusarvio
Kustannusarvio on vuoden 2017 kustannusindeksissä (MAKU 111,8, 2010=100) 73,9 miljoonaa euroa (alv
0 %). Kustannusarviossa on mukana hankkeen rakentamispäätöksen jälkeisiä suunnittelukustannuksia.
Kustannukset jaettiin seuraavasti pitoaikojen perusteella jäännösarvon määrittämistä varten.
Taulukko 3

Hankkeen kustannusarvion jakautuminen pitoajan perusteella

Kustannukset (maku 111,8; 2010=100) M€
Sillat 31,85
Tierakenteet, louhepenger ym. 17,97
49,82
Muut rakenteet 23,58
23,58
0,5
Yhteensä 73,90

Pitoaika

50 vuotta
30 vuotta tai alle
Suunnittelukustannukset
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3

Hankearvioinnin lähtökohdat

3.1 Arviointitapauksen määrittely ja vaikutusalueen rajaus
Hankeen arviointitapaus määritetään erikoistapauksena, sillä hankeen toteuttaminen vaikutta yhteyden
liikenteen kasvuun voimakkaasti. Liikenteen siirtymiä ei kuitenkaan tapahdu, sillä Hailuotoon ei ole lauttayhteyden lisäksi muita yhteyksiä.
Näiden perusteella noudatetaan hankearviointiohjeen arviointitapausta 1.
Kannattavuustarkastelujen vaikutusalue määräytyy ohjeen mukaisesti ja on maantien 816 välillä maantien
815 liittymä–Hailuodon keskusta (mt 8162 liittymä).

3.2 Hanke ja vertailuvaihtoehtojen määrittely
Hankevaihtoehtona (VE1) käytetään yleissuunnitelman mukaista ratkaisua. Vertailuvaihtoehtona käytetään
nollavaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.
Molemmissa vaihtoehdoissa käytettään samaa liikenteen kasvukerroinennustetta, mutta hankevaihtoehdossa VE1 on erillinen 30 prosentin liikenteen kasvu hankkeen avaamisvuonna yleisen liikenteen kasvun
lisäksi.

3.3 Herkkyystarkastelujen tarpeet
Hankearviointiohjeessa on määritetty tärkeimmät herkkyystarkastelutarpeet, joista tämän hankkeen yhteydessä kuvataan kustannusarvioon ja liikenne-ennusteeseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Molempiin tekijöihin liittyvää epävarmuutta kuvataan prosenttilukujen avulla.
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4

Vaikutusten kuvaus

4.1 Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat
Hankkeen vaikutuksia on selvitetty pääosin aikaisempien suunnitteluvaiheiden yhteydessä sekä hankkeelle
on laadittu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), joka valmistui vuonna 2010. Menettelyssä tutkittiin hankkeen eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia alueen ympäristöön, eläimistöön sekä ihmisiin.
Vaikutusten arvioinnin liikenteelliset tarkastelut on tehty IVAR3 -ohjelmiston versiolla 1.0.13. Ohjelmiston
laskelmissa tierekisteri ym. verkon ominaisuustiedot perustuvat vuoden 2015 tietoihin. Liikennemäärätiedot
ovat vuodelta 2016. Liikenteeseen, onnettomuustietoihin sekä päästöihin liittyvät arvot on laskettu IVAR3ohjelmistolla sekä osin erillislaskentana Excel -taulukoilla lauttayhteyden (VE0) osalta. Lautan meluvaikutukset on mallinnettu Hailuodon kiinteän yhteyden osuudella CadnaA melulaskentaohjelman versiolla 3.72.

4.2 Vaikutukset tienkäyttäjiin
Nykyisen lauttayhteyden mukainen vesistön ylitys vie aikaa lastauksineen ja purkamisineen puoli tuntia.
Ylitykseen lasketaan mukaan myös keskimääräinen odotusaika, joka on lautan säännöllisillä käyttäjillä keskimäärin 0-10 minuuttia ja satunnaisilla matkustajilla enemmän. Ruuhkaisimpina kesäaikoina lautalle pääsyä voi joutua odottamaan useita tunteja. Matka-aika Hailuodosta Oulun keskustaan kestää odotusaikoineen noin 90 minuuttia. Kiinteän pengertieyhteyden ajamiseen kuluu noin viisi minuuttia ajonopeudella 80
km/h ja seitsemän minuuttia nopeudella 60 km/h. Kokonaisuudessaan kiinteä yhteys lyhentää matka-aikaa
Hailuodosta Oulun keskustaan noin 50 % nykyisestä, lisäksi kiinteä yhteys tulee synnyttämään matkoja,
jotka lauttayhteyden varassa jäisivät tekemättä.
Joukkoliikenteen sekä palo- ja pelastustoimien toimintamahdollisuudet paranevat hankkeen myötä. Hätäkuljetusten nopeutuminen hyödyntää pelastustoimea. Linja-autoliikenteen aikataulutus ei enää ole riippuvainen
lauttaliikenteen aikatauluista ja aikataulut nopeutuvat.
Jalankulku ja pyöräily mahdollistetaan pengertien molemmin puolin kulkevilla 1,5 metrin levyisillä pientareilla. Yhteyttä tullaan kuitenkin käyttämään melko vähän päivittäisenä kevyen liikenteen yhteytenä, sillä etäisyydet Hailuodon keskustan ja Oulun taajaman sekä edelleen Oulun välillä ovat hyvin suuret. Pengertien
käyttö jalankulun ja pyöräilyn osalta toteutuu lähinnä vapaa-ajan ja lomamatkailun kautta, mikä tulee mahdollisesti kasvamaan kiinteän yhteyden myötä.

4.3 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen
Pengertie tuo hankevälille noin seitsemän kilometriä lisää autolla ajettavaa matkaa, jolla voi tapahtua liikenneonnettomuuksia. Pengertien yhteydessä on kaksi pysäköintialuetta sekä kääntymispaikat mantereelta ja
saarelta lähtiessä. Pengertiellä tulee tapahtumaan todennäköisesti vähemmän liikenneonnettomuuksia kuin
muilla Hailuodon ja Oulunsalon alueen välisillä tieosuuksilla, sillä pengertiellä ei ole maankäyttöä eikä risteävää liikennettä ja kevyen liikenteen osuus on pieni. Oulunsalossa sen sijaan liikennemäärä tulee todennäköisesti kasvamaan, mikä huonontaa liikenneturvallisuutta ja lisää estevaikutusta. Toisaalta liikenteen
nykyinen sysäyksittäinen ruuhka poistuu, ja liikennevirta muuttuu tasaisemmaksi, mikä osaltaan vähentää
ruuhkasta aiheutuvia vaaratilanteita.
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Talvella sääolosuhteet, etenkin liukkaus, sumu ja sade, voivat aiheuttaa liikenteeseen poikkeustilanteita,
mikä lisää liikenneonnettomuusriskiä. Erittäin huonoissa olosuhteissa liikenne voidaan joutua tilapäisesti
katkaisemaan. Pengertien vaikutus maantien 816 liikenteeseen on tasaava, koska lautta ei tule enää rytmittämään liikennettä. Lauttayhteyden poistaminen vähentää jonossa ajamista sekä vähentää ylinopeuksia
niiden osalta, jotka kiirehtivät lautalle.
Mikäli arvioidaan, että heva-onnettomuusriski säilyy nykytilanteen mukaisena kiinteän yhteyden avaamisen
jälkeen, pengertieosuuden sekä liikenteen kasvun tuoma ajosuoritteen lisäys kasvattaa henkilövahinkoon
johtavien onnettomuuksien määrää nykytilanteessa 0,29 heva-onnettomuudella vuodessa eli noin 17 prosentilla. Toisaalta lautan poistumisen myötä tapahtuvan liikenteen rytmityksen muutoksen vaikutusta liikenneturvallisuuteen ei pystytä tarkkaan arvioimaan, vaan vaaditaan pidempiaikaista seurantaa liikenneturvallisuusvaikutusten tarkempaan arviointiin.

4.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen
Nykyisen lauttaliikenteen mukainen palvelutaso johtaa huonontuvaan liikkumisen palvelutasoon ja saavutettavuuteen liikennemäärien lisääntyessä. Tämä vaikuttaa Hailuodon houkuttelevuuteen sekä asuinpaikkana
että elinkeinon harjoittamisen osalta. Huononeva saavutettavuus rajoittaa nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.
Hankkeen toteutumisen jälkeen Hailuodon saavutettavuus paranee ja saari rinnastuu vastaavassa seudullisessa asemassa oleviin mantereen alueisiin. Kiinteä yhteys laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta, josta
johtuen mantereella töissä käyvien osuus tulee jonkin verran lisääntymiään, myös ostos- ja vapaa-ajan
matkat Hailuodon ja mantereen välillä tulevat lisääntymään. Kiinteällä yhteydellä arvioidaan olevan myös
positiivinen vaikutus Hailuodon asuntojen ja maan arvoon, yhteys lisää vakituisen- sekä vapaa-ajan asukkaiden määrää sekä Hailuodon matkailu- ja yritystoimintaa.
Hailuotoon suuntautuvan liikenteen määrä tulee todennäköisesti kasvamaan selvästi, mikä huonontaa liikenneturvallisuutta ja lisää estevaikutusta sekä voi aiheuttaa rajoituksia Hailuotoon johtavan tienvarren
maankäytön kehittämiselle. Toisaalta liikenteen nykyinen sykäyksittäinen ruuhka poistuu, ja liikennevirta
muuttuu tasaisemmaksi, mikä osaltaan vähentää ruuhkasta aiheutuvia vaaratilanteita. Lisäksi liikennemäärien kasvu voi huonontaa alueen asumisviihtyvyyttä ja houkuttelevuutta sekä johtaa maan ja kiinteistöjen
arvon alenemiseen erityisesti tien välittömässä läheisyydessä. Kiinteän yhteyden ei arvioida kuitenkaan
vaikuttavan merkittävästi väestön ja työpaikkojen siirtymiseen Oulusta Hailuotoon. Parantuneiden liikenneyhteyksien arvioidaan jonkin verran lisäävän hailuotolaisten vähittäiskaupan palvelujen käyttöä Oulunsalon taajamassa erityisesti työmatkojen yhteydessä.

4.5 Ympäristövaikutukset
Kiinteän yhteyden rakentaminen lisää Hailuodon matkailijoiden määrää, parantaa asukkaiden liikkumismahdollisuuksia mantereen puolelle ja edelleen työssäkäynti-, harrastus- ja palveluiden käyttö mantereella
helpottuu. Yhteys lisää Oulunsalon alueen läpi kulkevaa liikennettä, mikä lisää tien estevaikutusta. Lisäksi
yhteyden rakentamisen aikana raskaat kuljetukset aiheuttavat häiriöitä.

20

4.5.1 Melu ja tärinävaikutukset
Hailuodon kiinteän yhteyden liikenteen aiheuttama melu- ja tärinähaitta on arvioitu olevan pieni alhaisten
liikennemäärien vuoksi. Sen sijaan rakentamisen aikainen raskaiden ajoneuvojen työmaaliikenne sekä
rakennustyöt voivat aiheuttaa hetkellistä ja häiritsevää melu- ja tärinähaittaa lähimmillä asuinalueilla. Rakentamiseen liittyvän liikenteen haitat sijoittuvat lähinnä Oulunsalon Hailuodontielle.

4.5.2 Päästöt ilmaan ja vaikutukset ilmastoon
Lauttaliikenteen korvaaminen kiinteällä yhteydellä on arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä hankevälillä
noin 40 %. Tarkastelussa on huomioitu autotekniikan kehittyminen sekä liikennemäärän kasvu yhteysvälin
parantuessa.

4.5.3 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen
Kiinteä liikenneyhteys ei aiheuta merkittäviä suoria vaikutuksia maaperään, sillä alue on maan kantavuuden
suhteen pääosin hyvin rakennettavissa olevaa hiekkaa. Liikenneyhteyden toteuttamisen ruoppaustarve on
arvioitu vähäiseksi. Maa-alueella ei tehdä mittavia rakennustöitä, sillä pengertie liittyy Oulun Riutunkarin ja
Hailuodon päässä jo olemassa oleviin pengerteihin.
Kiinteän yhteyden myötä Hailuodon saavutettavuus paranee ja alueen virkistyskäyttö lisääntyy. Kiinteä
liikenneyhteys lisää Hailuodossa matkailijoiden määrää, jolla saattaa olla vaikutusta Hailuodon luonnonympäristön herkimmille alueille, kuten laajoille hiekkaranta- ja dyynikokonaisuuksille. Matkailun luonnolle aiheuttavaa rasitusta voidaan kuitenkin vähentää ohjaamalla kävijät heille osoitetuille alueille ja reiteille ja
kehittämällä luontomatkailureitistöä. Kiinteän yhteyden rakentamisella ei arvioida olevan haitallista vaikutusta pohjavedenlaatuun.

4.5.4 Vaikutukset merialueeseen
Kiinteän yhteyden toteuttamisella ei arvioida olevan suoria vaikutuksia merialueeseen ja vaikutukset sen
lähiympäristöön jäävät vähäisiksi. Kiinteän liikenneyhteyden rakentaminen vaikuttaa merialueen jäätymiseen varsinkin silta-aukkojen aiheuttamissa virtauskohdissa. Mahdollisuudet talviaikaiseen jäällä liikkumiseen ja harrastamiseen tulevat jossain määrin silta-aukkojen ympäristössä heikentymään.

4.5.5 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnon
monimuotoisuuteen
Kasvillisuus
Hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen merialueiden pohjaeläimistöön, luontotyyppeihin tai kalastoon. Rakentamisen välillisiä vaikutuksia on veden sameutuminen, joka saattaa vaikuttaa mm.
karisiian kudun onnistumiseen, mutta tätä voidaan lieventää rakennusajan suunnittelulla.
Kiinteän yhteyden suorat vaikutukset alueen kasvilajistoon ja kasviyhteisöihin rajoittuvat pengertien lähtöpaikkaan Riutunkarilla sekä tulopaikkaan Hailuodon Huikussa. Pengertien lähtöpaikkojen kasvilajisto on
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voimakkaasti kulttuurivaikutteista, eikä alueilla esiinny uhanalaista tai vaateliasta kasvilajistoa. Myöskään
merialueen matalikoilla, jotka jäisivät pengertien alle, ei esiinny vaateliasta tai uhanalaista kasvilajistoa.
Välillisistä vaikutuksista merkittävin ja vaikeimmin ennustettava vaikutus on jää-, vesi- ja aaltoeroosiomuutokset. Maankohoamisrannikon ainutlaatuiselle kasvillisuudelle ja avointa tilaa vaativalle eläimistölle on
elintärkeää, että alueelle muodostuu eroosiovoimien vaikutuksesta jatkuvasti uutta kasvutilaa sekä elinympäristöä. Tehtyjen selvitysten ja arviointien perusteella jääeroosio alueella ei kokonaisuutena merkittävästi
heikkene ja osalla lieventämistoimenpiteitä turvataan ja jopa parannetaan alueen luontotyyppien elinolosuhteita.
Matkailijoiden määrän lisääntyessä kiinteän yhteyden myötä Hailuodon herkät luontokohteet, kuten jäkäläkankaat saattavat vaarantua. Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa kehittämällä luontomatkailureitistöä.
Linnusto
Kiinteän yhteyden suorat vaikutukset pesimälinnustoon rajoittuvat Riutunkarin alueelle. Tielinjaus kulkee
nykyisen aallonmurtajan yli, jolla pesii naurulokkiyhdyskunta. Naurulokkiyhdyskunta joutuu aallonmurtajan
mahdollisen poistamisen seurauksena vaihtamaan pesimäpaikkaa. Naurulokkiyhdyskunnassa pesii seuralaislajeina pieni määrä muun muassa lapintiiroja. Kiinteä liikenneyhteys ei hävitä lintujen merkittäviä kerääntymis- tai saalistusalueita, sillä niitä ei suunnitellun pengertien linjauksen alueella ole.
Hankkeen mahdollisia välillisiä vaikutuksia alueen pesimälinnustoon ovat muun muassa meluvaikutukset
sekä lintujen törmääminen ajoneuvoihin. Tien meluvaikutukset eivät kuitenkaan ulotu esimerkiksi Riutunkainalon Natura-alueelle eivätkä myöskään tielinjauksen pohjoispuolisille lintuluodoille. Riutunkarin sekä Huikun alueen pesimälinnut ovat tottuneet liikennemeluun, joten tilanne ei muutu nykytilasta huonompaan
suuntaan.
Oulun Riutunkarin ja Hailuodon välinen salmi on selkeä lintujen muuttoreitti erityisesti keväisin. Nykyinen
sulana pysyvä lauttaväylä houkuttelee erityisesti alkukeväällä varhaisimpia muuttolintuja levähtämään alueelle, koska luonnollisia sulapaikkoja ei suunnittelualueella ole. Lauttaväylän aukipitämisestä johtuen, siltaaukkoihin syntyisi todennäköisesti jo varhain keväällä sulana pysyviä vesialueita, jotka tulisivat houkuttelemaan vesilintuja.
Nisäkäslajisto
Pengertiehankkeen vaikutuspiirissä elää niukasti nisäkkäitä. Vesialueen nisäkäslajistoon kuuluu kuitenkin
itämerennorppa ja harmaahylje, joista ensin mainittu poikii alueella. Kummankin lajin kannat ovat alueella
vakaat ja 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 suunnittelualueella.
Natura 2000-alueet
Hankkeesta on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Ympäristöministeriön lausunnon perusteella arviointia on täydennetty jääeroosiovaikutusten ja lieventämistoimenpiteiden osalta. Naturaarvioinnin mukaan Hailuodon kiinteän yhteyden pengertien toteutuksella ei ole merkittävää kielteistä vaikutusta hankkeen vaikutuspiirissä olevien Natura 2000-alueiden suojelutavoitteisiin.
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4.5.6 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvioihin
Tiehanke muuttaa maisemakuvaa sen lähiympäristössä sekä kauempaa maisemasta katsoen. Vaikutusten
merkittävyyteen vaikuttavat katselusuunta ja katseluetäisyys. Tiehanke muuttaa pysyvästi nykyistä avointa
maisematilaa ja merialueen luonnetta, kun saareen muodostuu kiinteä yhteys mantereelta. Hailuodon kulttuuriperinnön erityisarvoja ovat muun muassa saarimaisuus, talonpoikaiskylät ja kalastuskulttuuri, joihin
hankkeen myötä kohdistuu muutospaineita. Veneilijän näkökulmasta muutos on myös merkittävä, tienpenger katkaisee näkymän.
Tietä lähinnä olevien asukkaiden kannalta muutos on näkyvä erityisesti tontin avautuessa tien suuntaan.
Katseluetäisyyden kasvaessa tien merkitys maisemassa vähenee, tie sulautuu osaksi horisonttia ja sillat
muistuttavat pieniä saaria. Tie ei näy saaren sisäosista katsoen. Tienkäyttäjän kannalta maisemalliset vaikutukset ovat myönteiset. Tieltä ja mahdolliselta levähdyspaikalta voidaan katsoa avointa merimaisemaa.

4.5.7 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Kiinteän yhteyden myötä Hailuodon asukkaiden ja matkailijoiden liikkumismahdollisuudet Hailuodon ja mantereen välillä paranevat ja palveluiden saavutettavuus mantereen puolelta helpottuu. Kevyen liikenteen ja
luontomatkailureitistöjen kehittämisen paineet lisääntyvät. Hailuodon saarelaiskulttuuri, omavaraisuus ja
yhteisöllisyys saattavat kärsiä, mikäli matkailijoiden ja väestön määrä lisääntyy huomattavasti. Myös luonnon kestokyvyn rajat saatetaan ylittää kävijämäärien lisääntyessä.
Kiinteä yhteys mantereelle parantaa Hailuodon väestön harrastusmahdollisuuksia sekä turvallisuutta, kun
poliisivalvonta, sairaankuljetukset ja muut hälytysajot helpottuvat. Hailuotoon ei uskota kohdistuvan kasvavaa rikollisuuden uhkaa tiehankkeen jälkeenkään, koska vastaavasti Raippaluodon uuden sillan käyttöönoton myötä rikollisuus alueella ei ole lisääntynyt.
Saaren palvelurakenne saattaa muuttua, kun palveluiden käyttö mantereen puolelta helpottuu, mutta vastaavasti matkailupalvelut saattavat uuden tien ja kävijämäärien myötä lisääntyä. Hailuodossa koetut erikoistuneen työvoiman rekrytointiongelmat todennäköisesti vähenevät työmatka-aikojen lyhetessä, toisaalta
myös erikoistuneen työvoiman tarve saattaa vähetä, sillä osa palveluista haetaan jatkossa mantereelta.
Oulun seudun kuntarakenne voi muuttua kiinteän tieyhteyden myötä. Tällöin myös Oulunsalon alueen julkisten palveluiden kysynnässä ja tarjonnassa saattaa tapahtua muutoksia.
Matkailun osalta vaikutukset tulevat olemaan kahdenlaisia. Matkailu saattaa lisääntyä aluksi, kun saaren
saavutettavuus helpottuu, mutta toisaalta lauttamatkan mukanaan tuomat merelliset elämyksen heikkenevät, jolloin saaren arvo vähenee matkailijoiden silmissä ja yöpymisen tarve saarella saattaa vähetä. Toisaalta mökkien käyttö saarella saattaa vastaavasti sen saavutettavuuden helpottumisen myötä lisääntyä.

4.6 Sosiaaliset vaikutukset
Liikkuminen
Raippaluodon kiinteän yhteyden jälkiarvioinnin perusteella voitaneen ennustaa, että kiinteän yhteyden myötä saarelaisten elämäntapa muuttuu liikkuvammaksi ja palveluita haetaan entistä useammin mantereelta.
Pendelöinti ja opiskelijoiden liikkuminen helpottuu merkittävästi ja ihmissuhteiden ylläpito mantereen suuntaan lisääntyy ja yksinkertaistuu. Lyhyet pistäytymiset saarelta mantereelle ja mantereelta saarelle yleistyvät.
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Paineet kevyen liikenteen ja luontomatkailureitistön kehittämiseksi kasvavat matkailun lisääntyessä. Kasvava autoliikenne lisää kevyen liikenteen turvattomuutta, mikäli kevyt liikenne ei saa omaa väylää Hailuotoon
ja Oulunsaloon. Hailuodon herkän luonnon säilyttämiseksi kasvavat matkailijajoukot olisi syytä ohjata entistä tiiviimmin merkityille reiteille myös maastossa.
Viihtyvyys
Kiinteän yhteyden myötä Hailuoto ei näyttäydy yhtä selkeänä vaihtoehtona mantereella asumiselle. Hailuotolaisten tietynlaiseen omavaraisuuteen ja naapuriapuun perustuva yhteisöllisyys saattaa kärsiä, etenkin jos
matkailijamäärät ja väestö kasvavat huomattavasti. Rauhallisuus ja kiireettömyys saattavat vähetä. Hailuodossa on esitetty myös pelkoja luonnon kestokyvyn suhteen kävijämäärien lisääntyessä.
Hailuodon väestön harrastusmahdollisuudet paranevat harrastusmatkojen helpottuessa mantereelle. Myös
saaren sisäiset palvelut ja ajanviettomahdollisuudet saattavat lisääntyä väkiluvun kasvaessa. Saaren vilkastuminen parantaa ainakin joidenkin asukkaiden viihtymistä, kun taas toisten mielestä rauhallisempi kylä on
viihtyisämpi. Parempi saavutettavuus johtaa nykyisen kyläyhteisön näyttäytymiseen houkuttelevana kohteena muulta muuttaville asukkaille, mikä johtaa väestönkasvun kiihtymiseen.
Saaren sosiaalinen turvallisuus parantuu tieyhteyden myötä, sillä poliisivalvonta, sairaankuljetukset ja muut
hälytysajot helpottuvat. Raippaluodon sosiaalisen turvallisuuden heikkenemiseen kohdistuneet pelot eivät
käyneet toteen, sillä rikollisuus tai ilkivalta eivät ole uuden sillan käyttöönoton myötä lisääntyneet merkittävästi. Näin ollen ei ole syytä epäillä, että Hailuotoon kohdistuisi kasvavaa rikollisuudenuhkaa tie-hankkeen
jälkeenkään.
Saaren imago erityiskohteena heikkenee kiinteän tieyhteyden myötä. Toisaalta saavutettavuuden paraneminen voi kohentaa imagoa esimerkiksi saaren aktiivisuuden ja kilpailukyvyn suhteen. Raippaluodossa
tehdyn asukaskyselyn vastaajista neljännes koki omaleimaisuuden vähentyneen sillan myötä, mutta kokonaisuudessaan imagon nähtiin parantuneen.
Välilliset maisemavaikutukset kohdistuvat Hailuodon saaren sisäosiin maankäytön kasvun myötä. Saaren
sisäosissa sijaitseviin kulttuuriperintökohteisiin ja -alueisiin (muun muassa Ojakylä ja Kirkonkylä) ja Marjaniemen majakka- ja luotsiyhdyskuntaan kohdistuvat vaikutukset jäävät todennäköisesti vähäisiksi. Arvioinnissa on kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät maankäytön ja virkistyskäytön lisääntymiseen.
Palvelurakenne
Osa Hailuodon palveluista saattaa vaarantua, kun osto-voimaa virtaa mantereen suuntaan; toisaalta esimerkiksi matkailupalvelut saattavat uuden tien myötä lisääntyä. Etenkin päivittäistavarakauppa joutuu kilpailemaan mantereen tarjonnan kanssa liikenneyhteyksien paran-nuttua, mikä saattaa johtaa päivittäistavaratarjonnan supistumiseen saarella. Näin kävi Raippaluodossa, jossa huomattava osa niin vakinaisten asukkaiden kuin mökkiläistenkin päivittäistavaraostoksista siirtyi sillan rakentamisen myötä mantereen kauppoihin.
Kuntarakenteen muutokset voivat tulla ajankohtaisiksi kiinteän liikenneyhteyden myötä. Mikäli muutokset
toteutuvat, on myös saaren julkisten palveluiden karsiminen todennäköistä. Toisaalta, mikäli Hailuodon
väestö kasvaa ja kunnan itsenäisyys säilyy, voivat palvelut saarella myös lisääntyä ja monipuolistua.
Koulukyyditykset ja muu joukkoliikenne mantereen puolelle helpottuvat pengertien ansiosta, mikä mahdollistaa peruskoulun jälkeisten opintojen suorittamisen saarella asuen nykyisen mantereelle muuton sijaan.
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Toisaalta saaren oman koulun säilyminen riippuu hankkeen toteuduttua entistä enemmän luokka-kokojen
kehityksestä.
Hankkeella on jonkin verran vaikutuksia alueen työllisyyteen. Työpaikat vähenevät aluksi ainakin lauttahenkilökunnan verran, kuten myös lauttarannassa olevat palvelut todennäköisesti loppuvat. Toisaalta saarelle
voi syntyä uusia työpaikkoja matkailun lisääntymisen myötä. Hailuotolaisille on liikenneyhteyksien paranemisen johdosta tarjolla aiempaa enemmän työpaikkoja, sillä saaren työssäkäyntialue laajenee. Myös Raippaluodossa työssäkäynti mantereella lisääntyi sillan myötä. Hailuodossa koetut erikoistuneen työvoiman
rekrytointiongelmat todennäköisesti vähenevät työmatka-aikojen lyhetessä, toisaalta myös erikoistuneen
työvoiman tarve saattaa vähetä, sillä osa palveluista haettaneen jatkossa mantereelta.
Matkailu
Vaikutukset Hailuodon matkailuun voivat olla kahdenlaisia. Matkailu saattaa lisääntyä ainakin aluksi, kun
saaren saavutettavuus helpottuu ihmisten mielikuvissa. Tämä voi lisätä ainakin lyhyitä vierailuja saarella.
Lyhytkestoisen loma- ja elämyspakettien markkinointi helpottuu, samoin esimerkiksi kokousmatkojen ja
seminaarien järjestäminen.
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. Toisaalta Raippaluodon siltahankkeen kokemuksista voidaan päätellä, että mökkien käyttö saarella saattaa myös lisääntyä, kun nopea pistäytyminen
saarelta vakituiselle asunnolle asioiden hoitamiseksi tulee mahdolliseksi.
Oulunsalon alueelle kohdistuvat vaikutukset
Kiinteän yhteyden rakentaminen lisää Oulunsalon alueen läpi kulkevaa liikennettä, mikä lisää tien estevaikutusta. Lisäksi yhteyden rakentamisen aikana raskaat kuljetukset aiheuttavat häiriöitä. Oulun seudun kuntarakenne voi muuttua kiinteän tieyhteyden myötä. Tällöin myös Oulunsalon alueen julkisten palveluiden
kysynnässä ja tarjonnassa saattaa tapahtua muutoksia.

4.7 Vaikutukset julkiseen talouteen
Kiinteän yhteyden myötä lauttaliikenne Hailuodon ja mantereen välillä loppuu. Tämä tarkoittaa, että nykyiset
julkiseen talouteen kohdistuvat lauttaliikenteen liikennöintikustannus (nykyinen palvelusopimus 5,8 M€ vuodessa) sekä satamien ja väylän ylläpitokustannus (noin 0,1 M€ vuodessa) loppuvat. Tilalle tulevat kiinteän
yhteyden kunnossapitokustannukset, joiden arvioidaan olevan vuoden 2040 liikennemäärillä noin 0,3 M€.
Tästä perustienpidon osuus on noin 0,05 M€ ja loput 0,25 M€ on siltojen ja pengertien ylläpidosta aiheutuva
vuosittainen lisäkulu.
Tienkäyttäjien ajoneuvokustannuksiin sisältyy kaikkien ajoneuvojen osalta polttoaineveroja sekä kevyiden
ajoneuvojen osalta myös arvonlisäveroja. Vuoden 2040 liikennemäärillä näiden verojen arvioidaan kiinteän
yhteyden myötä kasvavan noin 0,4 M€, sillä kiinteä yhteys lisää ajosuoritetta. Toisaalta lauttaliikenteen
palvelusopimukseen sisältyy julkiseen talouteen kohdistuvia verotuloja, joiden poisjäänti pienentää arvioitua
0,4 M€ verojen kasvua. Näitä veroeriä voi voida kuitenkaan luotettavasti irrottaa palvelusopimuksen vuosikustannuksesta, joten siksi niitä ei arvioida tämän työn yhteydessä.
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5

Vaikuttavuuden arviointi

5.1 Yleistä
Vaikuttavuuden arvioinnissa tarkastellut mittarit on valittu ottaen huomioon ohjeistuksen suositukset vakiomittareista, käytössä oleva aineisto, laskentaohjelmistoista saatavissa olevat tulokset, mittareiden käyttökelpoisuus tavoitteiden kuvaamisessa sekä mittareiden vertailukelpoisuus muiden hankkeiden välillä. Vaikuttavuuden arviointi on tehty kaikkien mittareiden osalta vuodelle 2040 ennustetuilla liikennemäärillä. Taulukossa 4 on kuvattu tarkastellut mittarit perusteluineen. Mittareilla kuvatuista vaikutuksista matka-aikaan,
liikenneturvallisuuteen, meluun ja päästöihin sekä väylänpitäjän kustannuksiin liittyvät ovat mukana kustannuksiksi muutettuina kannattavuuslaskelmassa.
Taulukko 4

26

Vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyt mittarit ja perustelut mittareiden valinnalle

5.2 Liikenteen palvelutaso
Liikenteen palvelutasoa tarkastellaan kahdella vaikuttavuusmittarilla, jotka kuvaavat hankkeen vaikuttavuutta seudullisen liikenteen palvelutasoon. Toinen mittareista kuvaa matka-aikaa Hailuodon keskustan ja Oulunsalon välillä keskimääräisessä liikennetilanteessa ja toinen Hailuodon saavutettavuutta eri vuorokaudenaikoina. Matka-aikaa kuvaavan vaikuttavuusmittarin arvo perustuu IVAR3 -ohjelmiston laskentatuloksiin
ja erillislaskentaan sekä saavutettavuuden osalta lautta-aikatauluihin.
Pääsuunnan matka-aika on määritetty vuoden keskimääräisen henkilöautojen matka-ajan mukaan. Vertailuvaihtoehdossa lauttamatkan matka-aika on laskettu 40 minuutin mukaan (lauttamatka 30 min +10 min
lastaus-/purku-/jonotustoimintoja). Laskennassa käytetty 10 minuutin keskimääräinen lastaus-/ purku-/ jonotusaika perustuu arvioon, sillä soveltuvaa ja yhteismitallista laskentatietoa viiveestä ei ole saatavissa. Hankevaihtoehdossa pengeryhteyden pituudeksi on oletettu 7000 metriä, josta molemmilla rannoilla on 400
metrin osuudet 60km/h nopeusrajoitusta ja muuten 80 km/h.
Saavutettavuutta kuvataan lautan aikataulun mukaisilla liikennöintitunneilla. Nykytilanteen liikennöintitunneissa on mukana normaali aikataulun mukainen liikenne (17,5 tuntia) sekä tilauksesta saatavat lisävuorot
(1,5 tuntia).
Liikenteen palvelutasoa kuvaavien vaikuttavuusmittareiden arvot on esitetty taulukossa 5. Pääsuunnan
matka-ajalle laskettu paras arvo perustuu Oulunsalo–Hailuoto välin nopeusrajoitusten mukaiseen nopeimpaan matka-aikaan.
Kuvassa 7 on esitetty arvojen perusteella laskettu hankevaihtoehdon vaikuttavuus.
Taulukko 5

Liikenteen palvelutaso kuvaavien vaikuttavuusmittareiden arvot

Kuva 7

Hankkeen vaikuttavuus liikenteen palvelutasoon
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Hankkeen vaikuttavuus molemmilla liikenteen palvelutasoa kuvaavilla mittareilla on erittäin hyvä. Vertailuvaihtoehdon (nykyverkko) vaikuttavuus on 0 % molemmilla mittareilla.

5.3 Liikenneturvallisuus
Hankkeen vaikuttavuutta liikenneturvallisuuteen arvioidaan henkilövahinko-onnettomuuksien määrää kuvaavalla mittarilla. Henkilövahinko-onnettomuuksien osalta valtakunnallisena tavoitteena on onnettomuuksien vähentäminen 26 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Tavoitearvo on määritetty tällä perusteella.
Liikenneturvallisuutta kuvaavan vaikuttavuusmittarin arvot on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6

Liikenneturvallisuutta kuvaavien vaikuttavuusmittareiden arvot

Kuva 8

Hankkeen vaikuttavuus liikenneturvallisuuteen

Hankkeen vaikuttavuus liikenneturvallisuuteen on erittäin vähäinen. Käytännössä vertailuvaihtoehdon (nykyverkko) vaikuttavuus on hankeverkkoa suurempi, sillä yleisen turvallisuustilanteen paranemisen myötä
nykyverkolla henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä vähenee vuoteen 2040 mennessä
nykytilanteeseen nähden. Yleinen turvallisuustilanteen paraneminen vaikuttaa hankevaihtoehdossa siten,
että ajosuoritteen kasvusta huolimatta liikenneturvallisuus on vuoden 2040 ennustetilanteessa hieman nykytilannetta parempi.

5.4 Ihmisten elinolosuhteet ja liikkuminen
Hankeen vaikuttavuutta ihmisten elinolosuhteisiin on kuvattu liikennemelun sekä kävelyn ja pyöräilyn reittien kannalta. Mittareina on käytetty liikenteen yli 55 dB melulle altistuvien määrää sekä maakuntakaavan
mukaista jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä Hailuodon keskustaan saakka. Melulle altistuvien määrät perustuvat yleissuunnitelman yhteydessä laadittuihin meluselvityksiin ja niissä käytettyihin liikennemääriin. Hankevaihtoehdossa ei ole mukana melusuojaustoimenpiteitä, sillä sellaisia ei suunnitelmissa esitetty.
Voimassa olevassa maakuntakaavassa on esitetty viheryhteystarve Oulusta Oulunsalon kautta Hailuotoon.
Kaavamerkinnällä osoitetaan tavoitteellinen ulkoilun runkoreitistö. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia
että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily- ym. reittejä. Reitin kattavuutta kuvataan jalankululle ja pyöräilylle soveltu-
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vien väylien yhteispituudella Oulunsalon ja Hailuodon keskustan välillä seututien 816 välittömässä läheisyydessä. Jalankululle ja pyöräilylle soveltuvana reittinä on käsitelty erillistä jk+pp-väylää tai päätien suuntaista
rinnakkaistie- tai katuyhteyttä, jos se toimii selkeästi osana olemassa olevaa jalankulun ja pyöräilyn verkkoa. Vertailuvaihtoehdossa lauttamatka on laskettu mukaan reittiin, samoin hankevaihtoehdossa pengertieosuus, sillä siinä on jalankululle ja pyöräilylle varattu 1,5 metriä leveät pientareet molemmin puolin tietä.
Ihmisten elinolosuhteita ja liikkumista kuvaavien vaikuttavuusmittareiden arvot on esitetty taulukossa 7.
Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien tavoitearvo on laskettu yhteysvälin Oulunsalo–Hailuodon keskusta kokonaismatkan mukaan hankevaihtoehdossa.
Taulukko 7

Ihmisten elinolosuhteita ja liikkumista kuvaavien vaikuttavuusmittareiden arvot

Kuva 9

Hankkeen vaikuttavuus ihmisten elinolosuhteisiin ja liikkumiseen

Hankkeen vaikuttavuus melulle altistuvien määrään on neutraali, sillä nykytilanteessakin 55dB melulle ei
altistu asukkaita. Tämä tilanne säilyy sekä vertailuvaihtoehdossa että hankevaihtoehdossa.
Maakuntakaavan ulkoilureitin osalta hankkeen vaikuttavuus on erittäin vähäinen (0,4 %) Käytännössä kiinteän yhteyden myötä Oulunsalon ja Hailuodon keskustan välinen ulkoilureitistä ei laajene, vaan vaikuttavuusmuutos tulee kiinteän yhteyden pidemmästä yhteysvälistä lauttamatkaan nähden. Vaikuttavuusmittari
ei ota kantaa kiinteän yhteyden myötä muuttuvaan liikkumistapaan ja sen tuomiin muutoksiin ulkoilumahdollisuuksissa, vaan arvioi ainoastaan yhteysvälin reitin kattavuutta. Vertailuvaihtoehdon (nykyverkko) vaikuttavuus ulkoilureitin osalta on 0 %.
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5.5 Ympäristö
Hankkeen vaikuttavuutta ympäristöön on kuvattu neljällä mittarilla, hiilidioksidipäästöillä, pintavesien virtausolosuhteilla sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella. Kaksi viimeisintä mittaria ovat
indeksipohjaisia ja perustuvat YVA -vaiheessa tehtyihin asiantuntija-arvioihin.
Tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin on laskettu vertailuvaihtoehdossa mukaan ajoneuvoliikenteen lisäksi
lautoista aiheutuvat päästöt. Lautan hiilidioksidipäästöjen määrän laskenta perustuu lauttojen vuotuiseen
polttoaineen kulutukseen.
Valtakunnallinen tavoitteen mukaan liikenteen CO2-päästöjä tulisi leikata nykytasoon nähden 15 prosentilla.
Hankevaihtoehto kuitenkin vähentää laskennallisesti päästöjä tavoitetta enemmän, joten käytetty paras arvo
on hankevaihtoehdon vuoden 2040 tilanne.
Pintavesien virtausolosuhteista laadittiin YVA-vaiheessa erillinen selvitys (Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen ja pengertien vesistövaikutusten mallinnus, Pöyry 27.11.2009), jonka tulosten perusteella määritettiin vaikuttavuusmittareiden arvot. Tavoitteena oli virtausolosuhteiden muuttumattomuus, joten tavoitearvona on nykytilanteen mukainen arvo.
Hankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä luonnon monimuotoisuuteen on arvioitu
YVA -menettelyssä ja esitetty Hailuodon liikenneyhteyden YVA -selostuksessa (Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus 2010). Vaikutusarvion pohjalta on asiantuntija-arviona laadittu molemmille mittareille oma viisiportainen asteikko vaikuttavuuden arvioimiseksi. Asteikot eivät perustu voimassa olevan hankearviointiohjeen
mukaiseen indeksimittariin. Tavoitteena molemmissa vaikuttavuusarvioissa on nykytilanteen säilyttäminen
eli tavoitearvo on 0. Asteikko on 0,2 askeleen välein maksimiarvon ollessa 1. Asteikolla ei ole yksikköarvoa.
Ympäristöä kuvaavien vaikuttavuusmittareiden arvot on esitetty taulukossa 8.
Taulukko 8
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Ihmisten elinolosuhteita ja liikkumista kuvaavien vaikuttavuusmittareiden arvot

Kuva 10

Hankkeen vaikuttavuus ympäristöön

Hankeen vaikuttavuus hiilidioksidipäästöihin on erittäin hyvä. Hanke toteuttaa sille asetetun tavoitteen selvästi.
Vaikuttavuus vesien virtausolosuhteisiin on erittäin huono. Käytännössä kuitenkin hankevaihtoehto mahdollistaa vesien virtaukset vesialueella, mutta tarkastelussa käytetyllä asteikolla vaikuttavuus jää 0 prosenttiin.
Maiseman ja kulttuuriympäristön sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta hankkeen vaikuttavuus on kohtalainen.
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5.6 Julkinen talous
Hankkeen vaikuttavuutta julkiseen talouteen arvioidaan väylänpitäjän kustannuksia kuvaavalla mittarilla.
Hankevaihtoehdossa väyläpitäjän kustannuksiin on laskettu kiinteän yhteyden ylläpitokustannus eli 7,0
kilometrin osuus. Ylläpitokustannus sisältää IVAR3 -ohjelmalla lasketun tieluokkaan ja liikennemäärään
perustuvan kunnossapitokustannuksen lisäksi 0,095 M€ vuotuisen siltojen ja pengertien ylläpidosta aiheutuvan lisäkustannuksen. Vertailuvaihtoehdossa väylänpitäjän kustannuksiin on laskettu lauttaliikenteen
palvelusopimuksen vuosikustannus (5,8 M€) sekä satamien ja väylän ylläpitokustannukset (0,249 M€).
Nämä vertailuvaihtoehdon kustannuserät sekä kiinteän yhteyden ylläpidon lisäkustannus ovat muuttumattomat koko laskenta-ajan, siksi vuoden 2040 laskenta-arvot ovat perusvuoden mukaiset.
Julkista taloutta kuvaavan vaikuttavuusmittarin arvot on esitetty taulukossa 9
Taulukko 9

Julista taloutta kuvaavan vaikuttavuusmittarin arvot

Kuva 11

Hankkeen vaikuttavuus julkiseen talouteen

Hankeen vaikuttavuus väylänpitäjän kustannuksiin on erittäin hyvä ja hanke toteuttaa sille asetetun tavoitteen selvästi.

5.7 Yhteenveto vaikuttavuudesta
Kuvassa 12 on esitetty yhteenveto vaikuttavuuden arvioinnin tuloksista. Hankkeella on suurin vaikuttavuus
pääsuunnan matka-aikaan välillä Oulunsalo–Hailuodon keskusta, liikenteelliseen saavutettavuuteen, hiilidioksidipäästöihin sekä väylänpitäjän kustannuksiin.
Vaikuttavuusmittareista liikenteelliseen saavutettavuuteen, hiilidioksidipäästöihin sekä väylänpitäjän kustannuksiin liittyvä tulokset täyttävät asetetut tavoitteet. Samoin pääsuunnan matka-ajan osalta asetetut
tavoitteet täyttyvät merkittäviltä osin.
Sen sijaan henkilövahinko-onnettomuuksien sekä maiseman ja kulttuuriympäristön ja luonnon monimuotoisuuden osalta hanke saavuttaa sille asetettuja tavoitteita heikosti.
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Liikenteen melulle altistuvien sekä ulkoilureitin osalta hankevaihtoehto ei käytännössä muuta tilannetta
nykytilanteeseen verrattuna.

Kuva 12

Yhteenveto hankeen vaikuttavuudesta
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6

Kannattavuuslaskelma

6.1 Laskelman perusteet
Kannattavuuslaskelma on laadittu noudattaen Tiehankkeiden arviointiohjetta (Liikennevirasto 13/2013, päivitetty lokakuussa 2015). Laskelmassa on käytetty julkaisun Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013 (Liikennevirasto 1/2015) 2013 mukaisia yksikköarvoja.
Laskelmat on tehty pääosin IVAR 3 -ohjelmiston versiolla 1.0.13. Hanke poikkeaa hanketyyppinä periteisestä parantamishankkeesta, minkä seurauksena kustannuseriä on jouduttu muodostamaan IVAR -ohjelmiston
lisäksi muilla metodeilla. Seuraavassa on kerrottu tarkemmin kannattavuuslaskelmassa käytetyt kustannuserät ja eri kustannuserien muodostamisperiaatteet.
Kunnossapitokustannukset ja lauttaliikenteen palvelusopimus
VE 0: Tien osalta IVAR -laskennan mukaisesti. Lautan osalta laskennassa on käytetty vuosikustannuksena
5,8 miljoonaa euroa. Lisäksi laskennassa on mukana vuosittainen 20.000 euron satama- ja väyläinvestointikulu sekä vuosittainen 75.000 euron satamien ylläpitomaksu. Nämä kaikki edellä mainitut kustannuserät
säilyvät samoina koko laskenta-ajan.
VE 1: Koko osuudelle IVAR -laskennan mukaisesti. Tämän lisäksi vuosittainen 250.000 euron kunnossapitoraha. Kunnossapitoraha säilyy samana koko laskenta-ajan.
Aikakustannukset
VE 0: Koko osuudelle IVAR -laskennan mukaisesti pois lukien lauttamatka. Lauttamatkalta aikakustannus
on laskettu 40 minuutin mukaan (lauttamatka 30 min +10 min lastaus/purku/jonotus toimintoja) per ajoneuvo
voimassa olevilla keskimääräisillä ajoneuvoluokkakohtaisilla yksikkökustannuksilla.
VE 1: Koko osuudella IVAR -laskennan mukaisesti. Pengeryhteyden pituudeksi laskennassa on oletettu
7000 metriä, josta molemmilla rannoilla on 400 metrin osuudet 60km/h nopeusrajoitusta ja muuten 80 km/h.
Ajoneuvokustannukset
VE 0 ja VE 1: Koko osuudella IVAR -laskennan mukaisesti.
Onnettomuuskustannukset
VE 0 ja VE 1: Koko osuudella IVAR -laskennan mukaisesti.
Päästökustannukset
VE 0: Koko osuudelle IVAR -laskennan mukaisesti pois lukien lauttamatka. Lautan päästökustannuksiksi on
arvioitu 268.000 euroa vuodessa (taulukot 9 ja 10). Arvio perustuu lautan polttoaineen kulutuksen pohjalta
VTT:n kehittämän MEERIn (vesiliikenteen pakokaasupäästöjen ja kulutuksen laskentamalli) tilastoista johdettuihin päästömääriin ja niistä edelleen laskettuihin päästökohtaisiin kustannuksiin. Päästökohtaiset kustannuserät on määritetty Liikenteen päästökustannukset -julkaisun (LiVi 23/2012) mukaan ja muutettu vuoden 2013 kustannustasoon.
34

Taulukko 10

Hailuodon lauttayhteyden vuosittaisten päästömäärien määrittäminen

Taulukko 11

Hailuodon lauttayhteyden päästökustannusten määrittäminen

VE 1: Koko osuudella IVAR -laskennan mukaisesti.
Polttoaine- ja arvonlisäverot
VE 0 ja VE 1: Koko osuudella IVAR -laskennan mukaisesti.
Jäännösarvo ja rakentamisen aikainen haitta
Hyöty-kustannussuhteessa huomioon otettavat rakenteiden jäännösarvot on määritelty laskentaohjeiden
mukaisesti niiden erilaisten pitoaikojen perusteella. Pitoajat on arvioitu seuraavasti; telematiikka 10 vuotta,
tierakenteet 30 vuotta, penger- ja siltarakenteet sekä pohjanvahvistustoimenpiteet 50 vuotta.
Hankkeen investointikustannukset ovat 73,90 miljoonaa euroa (MAKU 111,8; 2010=100). Jäännösarvon
laskemista varten investointikustannuksista 49,82 milj. euroa kohdistuu pitoajaltaan 50 vuotta kestäviin
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rakenteisiin (sillat, louhepenkka) ja 23,58 milj. euroa rakenteisiin, joilla ei ole jäännösarvoa 30 vuoden tarkastelujakson jälkeen.
Lisäksi kustannuksiin on laskettu mukaan 0,5 miljoonaa euroa suunnittelukustannuksia sekä 3,67 miljoonaa
euroa rakentamisen aikaisia haittoja. Rakentamisen aikaiset haitat on arvioitu olevan 5 prosenttia rakentamiskustannuksista.
Tienkäyttäjien kustannusten muutos
Yleisen liikenteen kasvun lisäksi kiinteän yhteyden oletettiin lisäävän liikennettä vaihtoehdossa VE1 30
prosentilla eli 217 ajoneuvolla vuorokaudessa (tästä raskaita ajoneuvoja 14 kappaletta, joista 3 yhdistelmiä). Kannattavuuslaskelmassa vertailtavien verkkojen tulee sisältää yhtenevät liikennevirrat tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi. Siksi hankkeen synnyttämän uuden liikennekysynnän aiheuttama tienkäyttäjän
kustannusten muutos on laskettu puolikkaan säännöllä (ohjeen kohta 6.4.3).
Puolikkaan sääntö on huomioitu laskelmassa siten, että uuden liikennekysynnän (217 ajoneuvoa vuorokaudessa) osalta tienkäyttäjien aika- ja ajoneuvokustannuksista on laskelman kustannuseriin otettu mukaan
puolet.
Laskelman perustiedot
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

•

Ivar -laskennassa on käytetty vuonna 2015 päivitettyjä yksikkökustannusarvoja

6.2 Hyöty-kustannuslaskelma
Tiesuunnitelman mukaisen kokonaishankeen rakennuskustannusarvio on 73,40 miljoonaa euroa (MAKU
111,8; 2010=100). Laskentatuloksissa kustannusarvio on esitetty indeksitasossa 111,7 (MAKU 2010) eli
vuoden 2013 kustannustasossa, jossa myös yksikköarvot on esitetty.
Edellä kerrotuilla laskentatiedoilla hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,64. Laskelman tarkemmat tulokset
on esitetty taulukossa 12.
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Taulukko 12

Hailuodon kiinteän yhteyden hyöty-kustannuslaskelma M€

Kustannukset (maku 111,7; 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
Polttoaine- ja arvolisäverot
Jäännösarvo
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa
Rakentamisen aikaiset haitat
HK-SUHDE

76,40
0,5
73,33
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

Tehtyjen laskelmien perusteella hankkeen hyöty-kustannussuhde on yli yhden eli hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.
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 noin 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 (louhepenkka, sillat).
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6.3 Herkkyystarkastelut
Herkkyystarkastelussa tutkittiin hankkeen kustannusarvioon sekä liikenne-ennusteeseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Rakentamiskustannuksiin liittyvää epävarmuutta on tutkittu 15 prosenttia kustannusarviota
suuremmilla ja pienemmillä kustannuksilla. Herkkyystarkasteluun on valittu korkea prosenttimuutos, sillä
kyseessä on normaalista poikkeava parantamishanke, jossa nykyinen kustannusarvio perustuu tiesuunnitelmavaiheen suunnittelutarkkuuteen.
Liikenne-ennusteeseen liittyvää epävarmuutta on tutkittu kasvattamalla ja pienentämällä perusennustetta
20 prosentilla.
Näiden lisäksi tehtiin kaksi kustannuseriin kohdistuvaa herkkyystarkastelua, joissa ensimmäisessä otettiin
tienkäyttäjän aikakustannusten määrityksessä palvelutasohyöty huomioon. Palvelutasohyöty huomioitiin
siten, että vertailuvaihtoehdossa VE0 odotusajan kertoimena käytettiin 1,5 eli peruslaskelman 10 minuutin
sijaan odotusajan aikakustannus laskettiin 15 minuutilla.
Toisessa kustannuseriä koskevassa herkkyystarkastelussa onnettomuuskustannukset arvioitiin TARVA:lla
(Tarva MT 5.4) IVAR3 -laskelman sijaan. Onnettomuuskustannukset arvioitiin TARVA:lla siten, että hevaasteen arvioitiin säilyvän hankevaihtoehdossa VE1 nykytilanteen mukaisena myös kiinteän yhteyden avaamisen jälkeen. Kiinteän yhteyden myötä suorite kasvaa pengertien osuuden verran (7,0 km) sekä koko
tarkasteluosuudella kiinteän yhteyden aiheuttaman 30 % liikenteen kasvun myötä (217 ajon./ vrk). Suoritteen kasvusta aiheutuu onnettomuuskustannusten nousu vaihtoehdossa VE1.
Yhteenvetona tehdyt herkkyystarkastelut olivat:
•

Kustannusarvio + 15 %

•

Kustannusarvio -15 %

•

Liikenne-ennuste + 20 %

•

Liikenne-ennuste - 20 %

•

Palvelutasohyödyn huomioiminen laskelmassa sekä

•

Onnettomuuskustannusten arviointi TARVA:lla IVAR3-laskelman sijaan

Herkkyystarkastelun tulokset on esitetty taulukossa 13. Taulukon kustannuserät on esitetty indeksin 111,7
(MAKU 2010) mukaisessa kustannustasossa.
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Taulukko 13.

Herkkyystarkastelun tulokset

PerusKustannusarvio Kustannusarvio Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste Palvelutasohyöty Onnettomuuskustanlaskelma +15 %
-15 %
+20 %
-20 %
mukana
nukset TARVAlla
Kustannukset (maku 111,7; 2010=100)
76,40
87,79
65,02
76,40
76,40
76,40
76,40
Suunnittelukustannukset
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Hankkeen rakennuskustannukset
73,33
84,33
62,33
73,33
73,33
73,33
73,33
Rakentamisen aikainen korko
2,57
2,95
2,18
2,57
2,57
2,57
2,57
Välilliset ja vältetyt investoinnit
0
0
0
0
0
0
0
Hyödyt
125,12
125,71
124,68
126,37
125,00
131,75
123,48
Väylänpitäjän kustannukset
102,91
102,91
102,91
102,91
102,91
102,91
102,91
Kunnossapitokustannukset
102,91
102,91
102,91
102,91
102,91
102,91
102,91
Tienkäyttäjien matkakustannukset
9,24
9,24
9,24
10,12
9,29
15,89
9,24
Aikakustannukset
22,86
22,86
22,86
24,11
22,53
29,51
22,86
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)
-13,62
-13,62
-13,62
-13,99
-13,24
-13,62
-13,62
Kuljetusten kustannukset
1,51
1,51
1,51
1,83
1,41
1,51
1,51
Aikakustannukset
5,42
5,42
5,42
5,79
5,27
5,42
5,42
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)
-3,91
-3,91
-3,91
-3,96
-3,86
-3,91
-3,91
Turvallisuusvaikutukset
-3,96
-3,86
-3,86
-4,06
-3,85
-3,96
-5,58
Onnettomuuskustannukset
-3,96
-3,86
-3,86
-4,06
-3,85
-3,96
-5,58
Ympäristövaikutukset
4,83
4,83
4,83
4,81
4,85
4,83
4,83
Päästökustannukset
4,83
4,83
4,83
4,81
4,85
4,83
4,83
Melukustannukset
0
0
0
0
0
0
0
Vaikutukset julkiseen talouteen
7,16
7,16
7,16
7,35
6,98
7,16
7,16
Polttoainei- ja arvolisäverot
7,16
7,16
7,16
7,35
6,98
7,16
7,16
Jäännösarvo
7,10
8,16
6,03
7,10
7,10
7,10
7,10
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa
7,10
8,16
6,03
7,10
7,10
7,10
7,10
Rakentamisen aikaiset haitat
-3,67
-4,24
-3,14
-3,69
-3,69
-3,69
-3,69
HK-SUHDE
1,64
1,43
1,92
1,65
1,64
1,72
1,62

Herkkyystarkastelujen perusteella hankeen rakentamiskustannusten muutos vaikuttaa eniten hankkeen
kannattavuuteen. Liikenne-ennusteen muutoksella ei ole käytännössä juuri merkitystä, sillä vaikutukset
kannattavuuteen ovat hyvin pienet. Tämä selittyy sillä, että liikennemäärämuutokset näkyvät säästöinä
aikakustannuksissa, mutta kustannuksina ajoneuvokustannuksissa, mikä neutraloi tienkäyttäjän matkakustannusten kokonaismuutosta.
Palvelutasohyödyn ottaminen mukaan laskelmaan tienkäyttäjän aikakustannuksissa vaikuttaa selvästi
hankkeen kannattavuuteen. Vaikutus on suurempi kuin esimerkiksi liikenne-ennusteen muutoksilla.
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7

Toteutettavuus

Suunniteltu ratkaisu on maakuntakaavan ja osayleiskaavan mukainen. Tiesuunnitelmasta tehdään maantielain mukainen hyväksymispäätös. Hyväksytty tiesuunnitelma oikeuttaa tiesuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen.
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8

Päätelmät

Hanke on yhteyskuntataloudellisesti kannattava HK-suhteen olleessa yli yhden. Hankkeella saavutettavista
hyödyistä merkittävin on säästö väylänpidon kustannuksissa, sillä kiinteän yhteyden käyttö- ja pääomakustannukset ovat merkittävästi alemmat suhteessa lauttaan. Tienkäyttäjälle kohdistuvien säästöjen osuus on
huomattavasti pienempi, sillä kiinteän yhteyden käyttäjämäärät ovat alhaiset ja saavutettavien aikasäästöjen vastapainoksi ajoneuvokustannukset kasvavat. Hankkeella on myös tiehankkeeksi isot vaikutukset
päästöihin, vaikka niiden osuus kokonaishyödyissä jää vähäiseksi (alle 4 prosenttia).
Kun hyötyjä peilataan asetettuihin tavoitteisiin, niin hankevaihtoehdolla saavutetaan asetetut tavoitteet keskeisillä osa-alueilla eli yhteyden palvelutasossa sekä liikkumisen taloudellisuudessa. Myös hiilidioksidipäästöjen osalta päästään tiehankkeelle harvinaiseen tilanteeseen eli asetetut päästöjen vähentämistavoitteet
täyttyvät selvästi.
Liikenneturvallisuuden heikkeneminen johtuu pääosin ajoneuvoliikenteen suoritteen kasvusta sillan ajomatkalla. Onnettomuusriskin kehittymisen suuntaa on puolestaan vaikea varmaksi arvioida hankkeen ainutlaatuisuuden vuoksi. Kiinteän yhteyden myötä liikennevirran syklisyys tasoittuu ja aikataulujen aiheuttama kiire
vähenee. Näiden tekijöiden poistumisella on yleensä positiivinen vaikutus onnettomuusriskiin. Toisaalta
liikennekysynnän kasvulla ja perinteisestä tieympäristöstä poikkeavilla olosuhteilla voi olla päinvastainen
vaikutus.
Saavutettavien hyötyjen lisäksi ratkaisevaa hankkeen eteenpäin viemisessä on nykyisen lauttaliikenteen
tilanne, jossa nykyisenkin palvelutason ylläpitäminen liikenteen kasvaessa edellyttää merkittäviä investointeja lauttakalustoon ja parannuksia lauttavuorojen tarjontaan. Näiden toteutuminen taas edellyttää monivuotista sitoutumista niin lauttayhteyden operaattorilta kuin viranomaistahoiltakin.
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9

Seuranta ja jälkiarviointi

Hankevaihtoehto on suunniteltu ja sen vaikutukset on määritetty tässä vaiheessa yleissuunnitelmatarkkuudella. Kustannukset ovat tarkastettu tiesuunnitelma tarkkuuteen.
Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa keskeiset seurantatarpeet liittyvät ympäristö- ja liikennevaikutuksiin.
Yleissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti ympäristövaikutusten seurantatarpeet määritellään toteutusvaiheen lupamenettelyssä.
Liikenteellisten vaikutusten osalta on tärkeää seurata sillan synnyttämän uuden liikenteen määrää, koska
tätä kautta saadaan tietoa mahdollisia vastaavia arviointeja varten. Myös sillalla tapahtuvia onnettomuuksia
on syytä seurata samasta syystä.
Hanke poikkeaa merkittävästi normaaliset yhteyksien kehittämishankkeista, joten sille on tarpeen tehdä
kattava erillinen jälkiarviointi. Ennen hankkeen toteuttamista on varmistettava riittävän jälkiarvioinnin lähtötietoaineiston saatavuus sekä toteuttamisen jälkeisessä vastaanottoarvioinnissa on syytä dokumentoida
hankkeeseen tehdyt muutokset sekä kustannusarvion pitävyyteen vaikuttaneet syyt.
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10 Dokumentointi
Hankkeen vaikuttavuus- ja kannattavuustarkastelut on tehty IVAR3 -ohjelmiston versiolla 1.0.13. Laskelman
tiedot laskentatietokannassa ovat:
•

Id = 5224164

•

Nimi = Hailuoto_2017

•

Laji = ys

•

Lisätietoja = Hankearviointi

•

Suunnittelija = Soisalo Antti – LXSOISAAN

•

ELY = 12 - POP

Hankearvioinnin lähtötiedot ja tulokset on dokumentoitu alkuperäiseen hankearviointiraporttiin.
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