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PERÄMEREN SUURIN SAARI 
Hailuoto sijaitsee Oulun edustalla  7  kilomet-
rin etäisyydellä mantereesta. Hailuoto  on 

 Perämeren suurin saari  ja  ainoa saaristokun
-ta.  Vakinaisia asukkaita  on 950,  Kesällä asu-

kasluku kaksinkertaistuu kesäasukkaiden 
myötä. 

Saaren luonto  on  erittäin monipuolinen  ja 
 samalla ainutlaatuinen. Perämeren  ranta- 

kasvillisuuden kehitys uuden maan paijas-
tuessa meren alta  on  maailmanlaajuisesti 
harvinainen  ja  samalla rannikon tutkituin 
kasviekologinen ilmiö.  Ranta- ja vesilintujen 
pesimä- ja muuttolevähdyspaikkana  Hai-
luoto  on  yhdessä Liminganlanden kanssa 
Suomen  paras.  Hailuodon aluetta koskevat 
useat valtakunnalliset suojeluohjelmat  ja 

 kansainväliset sitoumukset. 
Tunnusomaista saarelle ovat erikoislaatui-

nen luonto  ja  omaleimaiset kulttuurimaise-
mat. Saaren keskiosan maatalousmaisema 

 on  tärkein  osa  kulttuurimaisemaa. Myös ka-
lastajakylät ovat  osa  saaren arvokasta  ra-
kennuskulttuuria.  

YHTEYS LAUTAN VARASSA 
Hailuotoon  on  ollut lauttayhteys vuodesta 

 1968,  jonka jälkeen liikenne  on  kasvanut 
vuosittain noin  6,5 %.  Liikenteestä lähes 
puolet ajoittuu kolmelle kesäkuukaudelle. 
Varsinkin kesäviikonloppuisin sekä marjastus - 
ja metsästysaikana ulkopaikkakuntalaiset  ei-
vät aina mandu haluamalleen lautalle.  Hai-
luotolaisilla on  etuoikeus lautalle ajossa, 
mutta myös  he  ovat riippuvaisia lautan  kul-
kuajoista ja  vuoroista. Elinkeinoelämän  ja 

 kuljetusten kannalta lautta  on  hidas  ja 
 mandollisesti kehityksen jarru. Lauttayhtey-

den ylläpito maksaa vuosittain noin  15  milj. 
 mk. Liikenneyhteyttä  on  kehitettävä jatku-

vasti, jotta  se  vastaisi kasvavan liikenteen 
sekä joustavan  ja  samalla taloudellisen lii-
kennöinnin vaatimuksia. 

YHTEYDEN  KEHITIÄMINEN 
Kehittämisvaihtoehtoina  on  tutkittu lautta- 
vaihtoehtoja  ja  kiinteän yhteyden vaihtoeh-
toja. 

Lauttayhteyden parantaminen tarkoittaa 
nykyisenkaltaisen järjestelmän säilyttämistä 

 ja  uuden lautan hankkimista vuonna  1994 
tai 1995.  Uusi lautta maksaa noin  30  milj. 

 mk. Lauttaliikenteen taloudellisuutta voi-
daan parantaa toimintatapoja muuttamal-
la  ja  ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa. 

Kiinteä yhteys tarkoittaa pengertien  ja 
 kanden  sillan  rakentamista nykyiselle laut-

tavälille. Sillat rakennetaan lauffavälillä si-
jaitsevien syvänteiden kohdalle. Pengerfie 
iltoineen maksaa noin  175  milj.  mk . 
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KIINTEÄ YHTEYS 
MERIPENGERTÄ  6,1 km  
SILTOJA  2  KPL  (891 M  +  816 M) 1,7 km  

YHTEENSÄ  7,8 km  

SILTOJEN  ALIKULKUKORKEUDET  18 m  ja  10 m  
TIEN LEVEYS  (kaiteiden  väli)  9,5 m  
TIEVALAISTUS  7,8 km  
LOUHETARVE  n. 	1 	milj.  m3  
MAHDOLLISET MATERIAALIN  OTTOPAIKAT POOKIKANKAAN KALLIOALUE, Tyrnävö 

ELIJÄRVEN  KAIVOKSEN  SIVUKIVI,  Kemi  

KIINTEÄ YHTEYS  
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LIIKENNETALOUDELLISET  KUSTANNUKSET (VUOTEEN  2020)  
NYKYARVO 	 NYKYARVO  
(sis. korko  6  %) 	 (sis. korko  10%-3  %) 

LAU1TA 	 258  Mmk 	 172-375  Mmk  
PENGERTIE 	 230  Mmk 	 168-297  Mmk 

ERO 	28  Mmk 	 4- 78  Mmk  

PENGERTIE  ON 4-78  Mmk  LAU1TAA  EDULLISEMPI RIIPPUEN SISÄISESTÄ  KORKOPROSENTISTA, TIEINVESTOINNEISSA  YLEISESTI  
KÄYTETYLLÄ  6 %:N  KOROLLA  PENGERTIE  ON 28  Mmk  LAUUAA  EDULLISEMPI.  

LIIKENNETALOUDELLISIA  KUSTANNUKSIA OVAT: 
INVESTOINTIKUSTANNUKSET  
KÄY1TÖKUSTANNUKSET 

• 	LIIKENNEKUSTANNUKSET  (AJONEUVO-. AIKA-  JA  ONNE1TOMUUSKUSTANNUKSET) 
• 	HOITOKUSTANNUKSET 

LAUTTA  YHTEISKUNTATALOUDELLISET KUSTANNUKSET 	 KIINTEÄ YHTEYS LAU1TA  

VÄLITTÖMÄT HANKKEEN KUSTANNUKSET  - 

TIELAITOKSEN PERUSINVESTOINTI  175  Mmk  30  Mmk  
(LAU1TA  35  Mmk VUONNA  2013=) 9,7  Mmk  (nykyarvo)  
(LAUTA  30  Mmk VUONNA  2020=) 5,5  Mmk  (nykyarvo) 

TIELAITOKSEN PERUSKÄVIrÖKULUT  10,9  Mmk/v  
0 	0 0  ___ 

TIENKÄYTIÄJIEN AUTONKÄY1TÖKULUT  1,7  Mmk/v  2.6  Mmk/v 

TIELAITOKSEN SUORI1TAMA  KUNNOSSAPITO  1  Mmk/v  1,6  Mmk/v 

VALILLISET  HANKKEEN KUSTANNUKSET 

PÄÄSTÖT ILMAAN  0,03  Mmk/v  0,8  Mmk/v  

TERVEYS-, TURVALLISUUS-  JA  -  0,3  Mmk/v • 
ONNETIOMUUSKUSTANNUKSET  

YRITYSTOIMINNAN  VALILLISET  KUSTANNUKSET  1 .0  Mmk/v  

KULJETUS-, ELINKEINO-  JA  ALUETUET  1,5  Mmk/v  

YHTEENSÄ 	 INVESTOINNIT  175  Mmk  45  Mmk  
VUOSIKUSTANNUKSET  3,0  Mmk/v  18,4  Mmk/v 



YHTEYDEN VAIKUTUKSET 
	

YHTEISTYÖOSAPUOLET 
	

TYÖRYH  MÄ  
Yhdyskuntakehitys 

Maankäyltöön  tulee uusia paineita kiinteän 
yhteyden myötä, mutta muutos ei ole suuri. 
Esimerkiksi kiinteän yhteyden  on  ennustettu 
nostavan asukasmäärän nykyisestä 950:stä 
1250:een, mikä  on  noin puolet siitä, mitä 
Hailuodon asukasluku oli vuosisadan vaih-
teessa. Kiinteä yhteys parantaa hailuotolais

-ten työssäkäyntimandollisuuksia  ja  Hailuo-
don elinkeinoelämän edellytyksiä. Liikenne- 
yhteyden vaikutukset yhdyskuntakehityk

-seen  ovat paljolti kunnan toimenpiteillä oh-
jattavissa 

Liikenne 

Liikenteen sujuvuuden kannalta pengertie 
 on  selvästi parempi. Liikenne ei ruuhkaudu 

edes vilkkaimpaan kesäaikaan. Kiinteä yh-
teys kasvattaa liikennettä noin  10 %  enem-
män kuin lautfa vuoteen  2010  mennessä. 

Ilmansaasteet 

Päästöjen osalta kiinteä yhteys  on  parempi 
vaihtoehto. Lautan rikkidioksidipäästöt, joita 
autot eivät aiheuta, olivat  31  tonnia  vuon-
na  1991.  Lautan hiilivetypäästöt vastasivat 

 2200  auton  ja typen oksidipäästöt  7200  au-
ton vuorokausiliikennettä. Lautan hiilimonok-
sidipäästöt vastasivat  330  auton liikennettä. 
Lauttaliikenteeseen liittyy myös autojen jou-
tokäyntipäästö. Koska autoliikenne lautta- 
välillä  on 500  ajoneuvoa vuorokaudessa, 
pienentää kiinteä yhteys päästöjä hiilimo-
noksidia lukuun ottamatta. 

Luonnonympäristä 

Lauttavaihtoehto  säilyttää luonnonympäris-
tön varmemmin nykytilassa, Pengertiestä ai-
heutuvat ekologiset muutokset supistavat 
alueen omaleimaisten kasvilajien esiintymis-
tä. Myös Hailuodon ainutiaatuisille lintuyh-
dyskunnille aiheutuu haitallisia elinympäris-
tömuutoksia, kuten esimerkiksi petonisäk-
käiden yleistyminen. Kiinteän yhteyden 
myötä kasvava  asukas- ja  kävijämäärä ku-
luttavat luontoa nykyistä enemmän. Meri-
alueen tilaan kummankin yhteysvaihtoeh

-don  vaikutukset ovat vähäisiä. 

Maisema 

Maankohoaminen  rannikolla jatkuu muut-
taen kosteikkojen  ja  rantojen maisema- 
kuvaa. Yhteydellä, olipa  se  sitten  tie tai 

 lautta,  on  Hailuodon  ja Oulunsalon  maise-
man kehittymisessä  vain välillinen  rooli. 

Välitön vaikutus yhteyden kehittämisellä 
 on  merialueen maisemassa. Perämeren ta-

sainen, vähäsaarinen maisema  on  herkkä 
kaikille muutoksille. 

Talous 

Liikennöinnin  tulee olla taloudellisesti miele-
kästä, Yhden ajoneuvon ylityksen aiheut-
tama kustannus yhteiskunnalle  on  nykyisin 
noin  100  markkaa. 

Taloudellisesti kiinteän yhteyden rakenta-
minen  on  parempi ratkaisu kuin nykyinen 
lautan käyttöön perustuva liikenteen hoito. 

Selvitys Hailuodon liikenneyhteyden kehittä-
misestä  on  tehty vuorovaikutuksessa eri nt-
ressiryhmien kanssa. Hankkeesta  on tiedo-
teffu  laajasti  ja  palautteen saamiseksi  on 

 järjestetty yleisötilaisuuksia  ja  seminaareja. 
Hankkeessa  on  kokeiltu kuulemismenette-
lyä, joka sisältyy lakiehdotukseen ympäristö- 
vaikutusten arviointimeneifelystä. Laki tullee 
voimaan vuoden  1993  aikana.  YVA-menet-
telyä  on  ohjannut lääninhallituksen asetta-
ma ympäristöyhteistyöryhmä, jonka kokouk-
siin  on  pyydetty Pohjois-Pohjanmaan luon-
nonsuojelupiirin edustajia. Työn aikana  on 

 oltu myös tiiviisti yhteydessä ympäristömi-
nisteriöön. Selvityksen tekoa  on  ohjannut 
hankeryhmä, jossa eri viranomaistahot ovat 
olleet edustettuina. 

AIKATAULU  
Selvitysiyön  tuloksista järjestetään YyA-laki-
ehdotuksen mukainen kuuleminen touko- 
kesäkuussa. Raportti  on  valmis syyskuussa. 
Kuulemiskierroksen jälkeen tehdään hanke- 
päätös.  Jos hankepäätöksessä  päädytään 
lauttaliikenteen kehittämiseen, uudesta  au-
tasta  tehdään hankintapäätös heti.  Jos 

 taas päädytään kiinteään yhteyteen,  on 
jatkosuunnittelu  mandollista aloittaa vuon-
na  1994  ja  rakentaminen vuosituhannen 
vaihteen tienoilla. 

Hanke  on  monitahoinen, joten Oulun tiepiiri 
 on  koonnut selvitystyötä tekemään joukon 

monipuolisia  ja  kokeneita asiantuntijoita. 
 Projektin pääkonsulttina  on Viatek-Yhtiöt,  jo-

ka  vastaa  tie-,  liikenne-  ja geoteknisistä  se-
kä  talouteen  ja yhdyskuntakehitykseen  liit-
tyvistä tarkasteluista. Muilta osin työnjako 

 on  ollut seuraava: 
-  Silta-  ja tunnelitarkastelut, 

Suunnittelukortes  Oy 
- Meriluonto  ja kalatalous, PSV-Yhtiöt 
- Virtauslaskelmat,  WA  Oy 
- Maaluonto, Ympäristöinstituutti  Oy 
-  Maisema, Maisema-arkk.toimisto  

T. Kurttila Ky 
- Yhdyskuntarakenne, Ympäristötaito  Oy  

HAN  KEPÄÄTÖKSEN 
 MERKITYS  

Hankepäätös  on  hankkeen toteuttamis-
suunnitteluun  ja ohjelmatarkasteluihin  täh-
täävä päätös, jonka yhteydessä todetaan 

 mm.  hankkeen teknistaloudellinen  ja ympä-
ristöllinen toteuttamiskelpoisuus ja  annetaan 
ohjeet myöhempien vaiheiden hallinnollista 
käsittelyä varten.  Ha nkepäätöksessä  hank-
keelle asetetut tavoitteet ovat jatkosuun-
nittelua sitovia. Päätöksen tekee liikenne-
ministeriö. 

Lisätietoja  

Dl  Reima Petäjäjärvi 
Oulun tiepiiri 
Ratakatu 13,PL261,90101  Oulu 

 Puhelin  (981) 3109011  
Telefax  (981) 3109 280 
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