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Tiivistelmä  

Tämän selvityksen lähtökohtana  on  Parainen-Nauvo kiinteästä  tieyhtey-
destä  laadittu  yleissuunnitelma  ja  hankkeen toteuttamiselle  tullitienä  asetettu 
vaatimus: 

Kiinteän tieyhteyden toteuttaminen  tullitieperiaatteella  välillä Parainen- 
Nauvo  on  mandollista  ja  perusteltua,  jos  alueen  kunnat  hyväksyvät  tullitien 

 mukanaan tuomat velvoitteet  ja  mikäli  valtio  voi hyötyä  säästämällä  jatkossa 
lauttaliikenteen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.  

Yleissuunnitelmassa  on  osoitettu, että kiinteän yhteyden toteuttaminen  on 
liikennetaloudellisesti  perusteltua toteuttaa joko silta-  tai tunneliratkaisuna. 

 Molemmat vaihtoehdot ovat  ympäristöllisesti  ja  teknisesti  toteuttamiskelpoi-
sia. Sillan  rakeritamiskustannukset  ovat  246,9  Mmk  ja tunnelin  165,5  Mmk. 

Tehdyn selvityksen perusteella Paraisten -Nauvon  kiinteä  tieyhteys  on 
 mandollista toteuttaa  tull  itienä  seuraavin  reunaehdoin:  

1.  Slltavaihtoehto  

A 	Hankkeen toteuttamiseksi  ja  rahoittamiseksi perustetaan yhtiö, jossa  
osakkaina  ovat  valtio ja  alueen  kunnat  (Parainen, Nauvo, Korppoo  ja 

 Houtskari). Yhtiön osakepääoma  on 99  miljoonaa markkaa. Osake-
pääoman lisäksi investointeja varten tarvitaan valtion takaamaa 

 joukkovelkakirjalainaa  15  vuodeksi  11,5 %  korolla. Tarvittava 
 lainamäärä  on n. 180  miljoonaa markkaa. 

Valtion  (tielaitos)  osuus osakepääomasta  on  sama kuin vuosina 
 1995-2001 hankittavien  lauttojen  kalustoinvestointiin  tarvittava 

pääoma eli  81  Mmk. 

Kuntien osuus osakepääomasta  on 1  Mmk, joka jakautuu kuntien- 
kesken  esim. asukasmäärän  suhteessa. 

Nykyisellä  lauttayhteydellä  kerätään  käyttömaksujen  muodossa  en-
nakkotullina osakepääomaksi n: 17  Mmk  1.1 .1994  alkaen.  

B 	Kiinteän yhteyden valmistuttua kerätään laina-  ym.  kustannusten 
kattamiseksi  käyttömaksua  seuraavasti:  
*  saaristossa pysyvästi asuva 	10 mk/ylityskerta 
*  ei saaristossa pysyvästi asuva 	20 mk/ylityskerta 
*  kuorma-auto tai  linja-auto  ei vuoro- 

liikenteessä 	 50 mk/ylityskerta 
*  linja-auto vuoroliikenteessä 	20 mk/ylityskerta 



C 	Yhtiötä tuetaan valtion antamalla käyttötuella, joka vastaa vuoden  
1994  lauttojen käyttökustannuksia  (12,1 Mmk/v). Käyttötuen  määrä 
vähennetään vastaamaan nykyisten lauttojen käyttökustannuksia  (9,8 
Mmklv)  vuonna  2002. Käyttötuki  lakkautetaan vuonna  2011  kun yh-
tiön lainat  ja korot  on  maksettu takaisin. Käyttötuella katetaan  mm. 

 osakeyhtiön organisaation  ja  kiinteän tieyhteyden ylläpidosta aiheu-
tuvat kulut.  

D 	Käyttömaksujen  keräämistä jatketaan vuoteen  2019.  Tällöin käyttö- 
maksut ovat kattaneet osakepääoman, joka voidaan palauttaa 
osakkaille  ja  osakeyhtiö voidaan purkaa. Tämän jälkeen kiinteä 
tieyhteys siirtyy valtion ylläpitämäksi omaisuudeksi veloituksetta.  

2.  Tunnellvaihtoehto  

A 	Hankkeen toteuttamiseksi  ja  rahoittamiseksi perustetaan yhtiö, jossa 
osakkaina  ovat  valtio ja  alueen  kunnat.  Yhtiön pääoma  on 99  Mmk  ja 

 tarvittava lainamäärä  100  miljoonaa markkaa.  

B 	Kiinteän yhteyden valmistuttua kerätään laina- ym. kustannusten 
kattamiseksi käyttömaksua seuraavasti: 
- HA/saaristossa  pysyvästi asuva  5 mk/ajokerta 
- HA/kesäasu  kas  15 mk/ajokerta 
-  kuorma-auto 25 mk/ajokerta 
-  linja-auto/ei vuoroajoa  25 mk/ajokerta 

C 	Yhtiötä tuetaan valtion antamalla käyttötuella, joka  on  vähintään  75 
%  lauttojen nykyisistä käyttökustannuksista siihen asti, kunnes yhtiön 
lainat  on  maksettu takaisin.  

D 	Käyttömaksujen  keräämistä jatketaan tunnetivaihtoehdossa osake- 
pääoman takaisinmaksamiseksi vuoteen  2015.  

Hankkeen toteuttamista tullitienä puoltavat  mm.  seuraavat seikat: 

- 	Liikennetaloudellisesti  kannattava hanke  on  mandollista toteuttaa  
bud jettiperusteista  aikataulua huomattavasti nopeammin. 

- 	Nykyisen lauttavälin ylläpitoon tarvittava kalustoinvestointi  (81  Mmk) 
voidaan käyttää pysyvän ratkaisun aikaansaamiseksi. 

- 	Tehty investointi saadaan takaisin valtiolle käyttömaksujen muo- 
dossa. 



Sammandrag 

Utgångspunkterna för denna utredning  är  utredningsplanen för  den  fasta 
vägförbindelsen mellan Pargas och Nagu samt kravet att förverkliga projek-
tet som  en  tullväg: 

Det  är  möjligt och motiverat att förverkliga  den  fasta vägförbindelsen mellan 
Pargas och Nagu enligt tullvägsprincipen, ifall kommunerna i området  god-
känner  de  åligganden som  en  tullväg för med sig, och om staten kan  få  för-
del av att  man  i fortsättningen kan undvika kostnaderna för att upprätthålla 
färjtrafiken. 

Utredningspianen  visar att det  är  trafikekonomiskt motiverat att förverkliga 
 den  fasta vägförbindelsen antingen som  en  bro- eller tunnellösning. Båda 

alternativen  är  både miljömässigt och tekniskt genomförbara. Byggnads-
kostnaderna  är  för brons  del 246,9  Mmk  och för tunnelns  del 165,5  Mmk.  

På  basen av utredningen kan  den  fasta vägförbindelsen mellan Pargas och 
Nagu förverkligas som  en  tullväg  på  följande villkor:  

1.  Broalternativet  

A 	För att genomföra och finansiera projektet grundas ett bolag grundas 
med staten och områdets kommuner (Pargas, Nagu, Korpo och 
Houtskär) som aktieägare. Bolagets aktiekapital  är 99  miljoner  mark. 

 För investeringen behövs utöver aktiekapitalet ett statsgaranterat 
masskuldbrevslån  på 15 år  med räntan  11,5 %.  Det erforderliga lå-
nebeloppet  är ca. 180  Mmk.  

Statens (vägverkets) andel av aktiekapitalet  är  lika stor som det 
nödvändiga kapitalet för materielinvesteringar i färjor  under  åren 

 1995-2001,  dvs.  81  Mmk.  

Kommunernas andel av aktiekapitalet  är 1  Mmk,  som fördelas mellan 
kommunerna t.ex. i  proportion till  invånarantalet. 

Med  den  nuvarande färjförbindelsen ackumuleras ett aktiekapital om 
 ca. 17  Mmk  i  form  av bruksavgifter såsom  en  preliminär vägtull 

fr.o.m.  den 1.1 .1994. 

B 	Då den  fasta förbindelsen blivit färdig uppbärs följande bruksavgifter 
för att täcka låne-  mm.  kostnader: 
-  fast  bosatt i skärgården  10  mk  per  överfart 
-  ej  fast  bosatt i skärgården  20  mk  per  överfart 
-  lastbil eller  buss  ej i linjetrafik  50  mk  per  överfart 
-  buss  i linjetrafik  20  mk  per  överfart. 



C 	Bolaget får för driften statsbidrag, som motsvarar färjornas  drift- 
kostnader  år 1994 (12,1  Mmk  per år).  Driftbidragets storlek minskas 

 år 2002  för att motsvara  de  nuvarande färjornas driftkostnader  (9,8 
 Mmk  per år).  Driftbidraget upphör  år 2011 då  bolagets lån och räntor 

helt amorterats. Driftbidraget täcker bl.a.  de  kostnader som föranleds 
av aktiebolagets  organisation  och underhållet av  den  fasta vägfär-
bindelsen.  

D 	Bruksavgifter uppbärs  till år 2019. Då  har bruksavgifterna täckt ak- 
tiekapitalet, som kan återföras  till  aktionärerna, och aktiebolaget kan 
upplösas. Därefter överförs  den  fasta vägförbindelsen utan kostnader 

 till  staten för att bli av staten underhållen egendom.  

2.  Tunnelalternativet  

A 	För att genomföra och finansiera projektet grundas ett bolag grundas 
med staten och områdets kommuner som aktieägare. Bolagets ak-
tiekapital  är 99  Mmk  och det erforderliga lånebeloppet  är ca. 100 

 Mmk.  

B 	Då den  fasta förbindelsen blivit färdig uppbärs följande bruksavgifter 
för att täcka låne-  mm.  kostnader: 
- personbil/fast  bosatt i skärgården  5  mk  per  överfart 
- personbil/sommargäst  15  mk  per  överfart 
-  lastbil  25  mk  per  överfart 
- buss/ej  i linjetrafik  25  mk  per  överfart.  

C 	För driften får bolaget statsbidrag  tills  bolagets lån helt amorterats. 
Driftbidraget uppgår  till  minst  75 %  av färjornas nuvarande driftkost-
nader.  

D 	I  tunnelalternativet uppbärs bruksavgifterna för att aktiekapitalet skall 
vara återbetalt  år 2015. 

Bl.a.  följande omständigheter talar för att projektet genomförs som  en  tull-
väg: 

- 	Ett trafikteknisk lönande projekt kan genomföras betydligt snabbare  
än  i  en  tidtabell som baseras  på  budgeten. 

- 	Materialinvesteringarna  (81  Mmk)  som behövs för underhållet av  den  
nuvarande färjsträckan kan utnyttjas för att åstadslcomma  en  bestå-
ende lösning. 

- 	lnvesteringen  återbetalas  till  staten  I form  av bruksavgifter. 



Summary 

The starting points for this feasibility study are the preliminary engineering 
for ground access and the following claim for implementing the ground 
access as a toll road: 

The implementation of the ground access as a toll road between  Parainen 
 and  Nauvo  is feasible and verified, if the municipalities in the area of 

influence will approve the obligations related to toll roads and if the 
government will benefit through future savings in maintenance costs of the 
ferry operations. 

The preliminary engineering indicated that according to the analysis of 
transportation economy, it is verified to evaluate either a bridge alternative or 
a tunnel alternative for ground access. Both alternatives are environmentally 
and technically feasible for implementation. The construction cost is 246,9 
million FIM for the bridge alternative and 165,5 million FIM for the tunnel 
alternative. 

According to this study, the ground access between  Parainen  and  Nauvo 
 can be implemented as a toll road providing that: 

1. 	Bridge Alternative 

A 	A company will be established to implement and finance the project 
having the government and the municipalities in the area  (Parainen, 
Nauvo, Korppoo  and  Houtskari)  as shareholders. The capital stock of 
the company will be 99 million FIM. In addition to the capital stock, a 
15-year bond loan at 11 .5 % interest secured by the government is 
necessary for investments. The sum of the bond loan is about 180 
million FIM. 
The government (the Road Administration) share of the capital is 81 
million FIM which equals to the rolling stock investments of the ferries 
purchased during 1995-2001. 
The municipalities' share of the capital is 1 million FIM which is 
divided according to the population of the municipality. 
Beginning 1.1 1994, about 17 million FIM of user fees will be 
collected from the existing ferry service as advance payments for the 
capital stock. 

B 	After the construction of the ground access, the following user fees 
will be collected for payments of loans and other costs: 
-  10 FIM/crossing/permanent resident 
-  20 FIM/crossing/temporary resident 
-  50 FIM/crossing/truck or bus not in regular service 
-  20 FIM/crossing/bus in regular service 



C 	The established company will be subsidized by the government. The 
subsidy will equal to the ferry operating costs for the year of 1994 
(12,1 million FIM). It will be reduced to equal to the prevailing ferry 
operating costs (9,8 million FIM) in the year of 2002. The subsidy will 
be suspended in 2011 after full repayments of loans and interests. 
The subsidy will pay for the administrative costs of the established 
company as well as the maintenance costs of the ground access. 

D 	User fees will be collected until the year of 2019. At that time they will 
add up to the capital stock which allows for the return of the capital to 
the shareholders and discontinuation of the company. After that the 
ground access will be transferred to government possession with no 
charge. 

2. 	Tunnel Alternative 

A 	A company will be established for implementing and financing the 
project having the government and the municipalities in the area as 
shareholders. The capital stock of the company is 99 million FIM and 
the required loan is 100 million FIM. 

B 	After the construction of the ground access, the following user fees 
will be collected for payments of loans and other costs. 
-  5 FIM/crossing/permanent resident 
-  15  FIM/crossing/summer resident 
-  25  FIM/crossing/truck 
-  25  FIM/crossing/bus not in regular service 

C 	The company will be subsidized by the government. The subsidy will 
equal to a minimum of 75  % of the prevailing ferry operating costs 
until full repayments of company loans. 

D 	User fees will be collected for the repayment of the capital stock until 
the year of 2015. 

The following facts will favor the implementation of the ground access as a 
toll road: 
- 	a profitable project by transportation economics can be implemented 

more rapidly than a project verified by the budget. 
- 	the rolling stock investments for maintaing existing ferry operations 

(81 million FIM) can be used for the implementation of a permanent 
solution. 

- 	the proposed investment will be refunded to the government through 
user fees. 



Alkusanat 

Tielaitoksen  johtoryhmä asetti vuoden  1991  lopulla työryhmän selvittämään 
yleisten teiden käyttömaksujen käyttöönottoa  ja  edellytyksiä yksittäisissä 
tiehankkeissa  ja  moottoriväylillä.  

Työryhmään kuuluivat ylijohtaja Jarkko Saisto (puh.joht.) tielaitoksesta, hal-
litusneuvos Samuli Haapasalo liikennemin isteriöstä, tiejohtaja  Sven-Åke 

 Blomberg  Turun tiepiiristä, tieinsinööri Erkki Vuontisjärvi  Lapin tiepiiristä, 
tiejohtaja  Eero Karjaluoto Hämeen tiepiiristä, yli-insinööri Juhani Tervala 
liikenneministeriöstä  ja  diplomi-insinööri Eeva Linkama (siht.) tielaitoksesta. 

Työryhmän  on  teettänyt neljä osaselvitystä pääotsikolla 'Yleisten teiden 
käyttömaksut':  
A 	Teoria, käytäntö  ja  soveltuvuus Suomeen  
B 	Automaattisen perintäteknologian soveltuvuus moottoriväylille  
C 	Selvitys Turunväylän  ja  Landentien  rakentamisesta tullirahoituksella  
D 	Parainen-Nauvo kiinteä tieyhteys tul litienä 

Työryhmä  on  laatinut mietinnön, johon  se on  koonnut selvitysten pohjalta 
tekemänsä johtopäätökset  ja  toimenpide-ehdotukset. 

Tässä osaselvityksessä  D  käsitellään Paraisten-Nauvon  välisen  kiinteän 
tieyhteyden toteuttamista tullitienä. Selvitystyötä varten Turun tiepiiri perusti 
kesällä  1992  työryhmän, jonka ensisijaisena tavoitteena oli selvittää miten 
kiinteän tieyhteyden rakentamisen aloittaminen  on  mandollista toteuttaa 
budjetin ulkopuolisin varoin vuoden  1994  aikana. Toisaalta tavoitteena oli 
osoittaa, miten hanke voidaan toteuttaa tullitiehankkeena  ja  mikä  on  sen 

 merkitys valtiolle  ja  tienkäyttäjälle.  Työryhmä  on mm.  tutustunut Ruotsissa 
toteutettaviin vastaaviin hankkeisiin Väginvestin opastuksella  ja  hyödyntänyt 
hankkeen toteuttamisen realistisuuden arvioinnissa Väginvestin laskenta- 
malleja. 

Työryhmän kokoonpano oli seuraava: 
Tiejohtaja 

 Kaupunginjohtaja 
Kunnanjohtaja  
Ku nnan  johtaja 
Kunnanjohtaja 
Tieinsinööri  

Sven-Åke  Blomberg, puh.joht. 
Peik Eklund,  Parainen  
Bo Lindholm,  Nauvo  
Erik  Westerback, Korppoo 

 Bengt Backman,  Houtskari 
 Harry  Karlsson,  sihteeri 

Tämän yhteenvetoraportin työryhmän selvityksistä  on  koonnut  DI Ray Ott- 
man LT- Konsu Itit  Oy:stä tielaitoksen Turun tiepiirin toimeksiannosta. 

Helsingissä tammikuussa  1993 
 Työryhmä 
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Parainen-Nauvo kiinteä tieyhteys tuilitienä 
.1  (' 	 JOHDANTO  

1 	Johdanto 

Varsinais-Suomen saariston liikenneverkolle ovat ominaisia lautta-  ja  yh-
dysveneyhteydet.  Alueen tärkein  tie on Mt 180  Kaarina-Parainen-Nauvo-
Korppoo-Floutskari.  Tie on  luokiteltu seudulliseksi tieksi. Tiellä  on  kolme 
lauttayhteyttä  (kuva  1): 

- 	Parainen-Nauvo, 
- 	Nauvo-Korppoo  ja  
- 	Korppoo-Houtskari/Norrskata 

Paraisten-Nauvon lauttavälillä liikenne  on  aloitettu vuonna  1957  yhdellä  45 
 tonnin lautta-aluksella. Liikenteen jatkuvan kasvun vuoksi  on  lauttojen 

määrää  ja  kantavuutta jouduttu säännöllisin välein lisäämään. Samoin  on 
lauttaväliä  laitureiden uusimisen yhteydessä vuonna  1983  lyhennetty  1550 
metristå 1300  metriin. Molemmat lauttarannat varustettiin samassa yhtey-
dessä rinnakkaislaitureilla, jotka mandollistavat liikennöinnin  3  lautta-aluk-
sella samanaikaisesti. Tällä hetkellä kesäruuhkien aikana  ko.  lauttapaikalla 

 on  käytössä seuraavat lautta-alukset: 

- 	Sterna,  kantavuus  200  tonnia,  kapasiteetti  n. 65  henkilöautoa, lii- 
kennöinti  alkanut  v. 1992 

- 	Prostvik  I,  kantavuus  130  tonnia,  kapasiteetti  40  henkilöautoa, lii- 
kennöinti  alkanut  v. 1983 

- 	Prostvik il,  kantavuus  90  tonnia,  kapasiteetti  28  henkilöautoa, lii- 
kennöinti  alkanut  v. 1976  

Lauttojen vuoroväli  on  normaalisti  15  minuuttia  ja  kesäruuhkien  aikana  10 
 minuuttia. Ylitysaika  on n. 8  minuuttia. 

Liikenne sujuu kesäaikana tällä lauttavälillä tyydyttävästi ilman pitkiä  jo-
notusaikoja.  Poikkeuksen tästä muodostavat  hu  ippuruuhka-ajat viikonlop-
puisin  ja  pyhäpäivinä,  jolloin odotusajat ovat pitkähköjä. Keskimääräiset 
odotusajat lautoille ovat  6-8 min  ja  ruuhka-aikana pisimmillään  30-40 min. 
Kokonaisliikennemäärä  tällä lauttavälillä  on  runsaat  450 000 ajon./vuosi 
(1991).  Edellä kuvatun lauttaliikenteen käyttökustannukset olivat vuonna 

 1992 9,8  Mmk. Kun rakenteilla oleva uusi lautta-alus  Falco v. 1993  keväällä 
otetaan käyttöön nousevat vuosittaiset käyttökustannukset  12,1  Mmk:aan. 
Liikenteen kysyntäennusteiden perusteella tarvitaan tälle lauttavälille  kolmas 

 Falco-tyyppinen lautta-alus vuonna  2001  jotta ruuhkaliikenteestä voitaisiin 
selviytyä tyydyttävästi. 

Koska lauttakapasiteetin ylläpitäminen liikennetarvetta vastaavalla tasolla  on 
 osoittautunut sekä lauttainvestointi- että käyttökustannuksi Itaan  varsin ras-

kaaksi  on  tämän lauttavälin korvaaminen kiinteällä yhteydellä  tullut  ajankoh-
taiseksi. 
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Kuva  1. 	Varsinais-Suomen saariston  liikenneverkon  tärkein  tieyh- 
teys  on Mt 180 Kaartha-Parafnen--Nauvo-Korppoo-
Houtskari/Norrskata 



Parainen- Nauvo kiinteä  tieyhteys tullitienä  
1 4 	 PARAINEN-NAUVO YHTEYDEN TOTEUTTAMINEN KIINTEÄNÄ TIEYHTEYTENÄ  

2 	Parainen-Nauvo yhteyden toteuttaminen kiinteänä 
tieyhteytenä  

2.1 	Historia  

Välille Parainen-Nauvo  on  osoitettu kiinteä tieyhteys valtioneuvoston 
 21 .2.1985  vahvistamassa Varsinais-Suomen  1. vaiheseutukaavassa.  Kor-

kein hallinto-oikeus pysytti valtioneuvoston päätöksen  29.1.1986,  jolloin  se 
 sai lainvoiman. Seutukaavavaraus perustuu Turunmaan keskeisen saaristo- 

alueen aluerakenteen eheyttämiseen, palvelujen saavutettavuuden paran-
tamiseen, alkuperäisväestön toimeentulon turvaamiseen sekä  loma- ja 
matkailuliikenteen  kasvuun.  

Tie-  ja vesirakennuslaitoksen  Turun tiepiirin vuonna  1988  laatimassa 
"Tiestön  ja  liikenteen kehittäminen Lounais-Suomen saaristossa vuoteen 

 2000  mennessä" -nimisessä selvityksessä  on  todettu  mm.,  että pysyvä 
ratkaisu lauttapaikan ongelmiin saadaan  vain  toteuttamalla kiinteä yhteys, 
joka  on  silloisen työryhmän mielestä selkeästi liikennetaloudellinen hanke.  
/1/  

Alueen  kunnat  ovat ottaneet myönteisesti kantaa kiinteän yhteyden raken-
tamiseen. Korpoon kunnanvaltuusto  13.9.1988:  'kiinteä yhteys tulee raken-
taa Paraisten  ja Nauvon  välille niin pian kuin  on  mandollista. Kunta ei ota 
tarkemmin kantaa yhteyden sijaintiin". Nauvon kunnanvaltuusto  27.9.1988: 

 "valtuusto suosittaa kiinteän yhteyden rakentamista Paraisten  ja Nauvon  vä-
lille". 

Syksyllä  1991 tiehallitus  teki hankepäätöksen Paraisten  ja Nauvon  kiinteästä 
tieyhteydestä, joka voi olla joko silta  tai  tunneli. (Hankepäätös  on  hankkeen 
toteuttamissuunnitteluun tähtäävä päätös, jossa todetaan  mm.  hankkeen 
teknistaloudellinen  ja ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus). Hankepäätös 

 perustui tehtyyn vaikutusselvitykseen  /2/,  jossa  on  todettu  mm.,  että Ylis-
kylä-Näsbyn  maantiellä  180  liikenne  on  kasvanut niin suureksi, että etenkin 
kesällä lautoille pääsyä joudutaan jonottamaan. Liikenteen kasvun myötä 
lauttojen kokoa  ja  määrää  on  jouduttu lisäämään, joka puolestaan  on  lisän-
nyt liikennöintikustannuksia. Toisaalta  vain  liikenneolojen parantaminen ta-
kaa saariston elinkelpoisuuden. 
Paraisten-Nauvon kiinteätä tieyhteyttä  on  käsitelty lisäksi tiehallituksen  Re-
hittämiskeskuksen  selvityksessä, jossa  on  arvioitu kiinteän tieyhteyden  hy-
vinvointivaikutuksia.  /3/  

Vuoden  1992  alussa tielaitoksen Turun tiepiiri käynnisti kiinteän yhteyden 
yleissuunntelman laatimisen Paraisten  ja Nauvon  välille. Suunnittelutyö oli 
kaksivaiheinen. Ensimmäisessä pääsuuntaselvitysvaiheessa tarkasteltiin 
kolmea keväällä  1992 muodostettua yhteysvaihtoehtoa  (kuva  2): 
- 	Haverön vaihtoehto/Stormälön paikallistie - Haverö -  Prostvik 
- 	Lauttapaikan vaihtoehto/Yliskylä -  Näsbyn  maantie 
- 	Sandön vaihtoehto/Lofsdal-Granvjk  maantie -  Sandö - Oljen 
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Pääsuuntaselvityksessä  kunkin pääsuunnan osalta tarkasteltiin erikseen 
sekä tunneli- että  siltavaihtoehtoja.  Selvityksen tavoitteena oli löytää ympä-
ristön  ja  toteuttamiskelpoisuuden  suhteen  paras  siltavaihtoehto  ja  tunneli- 
vaihtoehto  jatkosuunnittelun  pohjaksi. 
Pääsuuntaselvitys  käsitti laajat ympäristöselvitykset. Ynipäristävaikutusten 
ohella työssä määritetiin kunkin kiinteän yhteysvaihtoehdon liikennetaloudel-
linen  kannattavuus  ja  toteuttamiskelpoisuus. 
Pääsuuntaselvityksessä  tehtyjen selvitysten  ja  vaikutusarvioiden  pohjalta 
työtä ohjaava hankeryhmä päätyi suosittamaan  yleissuunnitelman  laadinnan 
pohjaksi seuraavia linjausvaihtoehtoja  (kuva  3): 

Siltavaihtoehto: Haverön  pääsuunta  
(Stormälö-Haverö-Ma Ithoim-  Prostvik) 

 Tunneilvalhtoehto: Lauttapalkan  pääsuunta  
(LII Imälö- Prostvlk) 

Hankeryhmän  esityksen pohjalta Turun tiepiiri teki päätöksen vaihtoehdoista 
 2.9.1992. 

Yleissuunnitelmassa  on tarkennettu  valittujen vaihtoehtojen suunnitelmia. 
Yleissuunnitelma  valmistui joulukuussa  1992. /4/  

Kuva  2. 	Yleissuunnitelmassa  tacka stellut  pääsuunta vaihtoehdot  ja 
jatkosuunnitte/un  pohjaksi valitut vaihtoehdot (silta-  ja 
tunne//vaihtoehto) 
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2.2 	Siltavaihtoehto  

Sillat 

Siltavaihtoehto  käsittää kaksi merkittävää siltaa; Airiston  sillan ja Maltholmin 
sillan (kuva  3). Airiston  sillan syvät perustamisolosuhteet ja laivaliikenteen 

 turvallisuus yhdessä siltaratkaisun taloudellisten tekijöiden kanssa ovat 
määritelleet sillaksi vinoköysisillan. Maltholmin siltaratkaisu  on  jatkuva viis-
teellinen palkkisilta, jonka pääaukko  on  sijoitettu Nauvon puolelle. Siltojen 
tekniset tiedot  on  esitetty taulukossa  1.  

Tiet 

Siltavaihtoehdon kokonaispituus  välillä  Prostvik-Kopparö  on 13,8 km. Vaih-
toehdossa  joudutaan rakentamaan kokonaan uutta tietä  5,8  kilometriä, josta 
pääosa sijoittuu Haverön saarelle. Nykyistä Stormälön paikallistietä joudu-
taan parantamaan  6,6  kilometrin matkalla. 

Rakentamiskustannukset 

Siltavaihtoehdon rakentamiskustannukset  ovat  246,9  miljoonaa markkaa, 
josta siltojen osuus  on 210,9  miljoonaa markkaa  ja  teiden osuus  36,0  mil-
joonaa markkaa. Tarkempi kustannuserittely  on  esitetty taulukossa  1.  

Kannattavuus 

Siltavaihtoehto  on liikennetaloudellisesti  kannattava vaihtoehto. Liikenneta-
loutta kuvaavat tunnusluvut  on  esitetty taulukossa  1.  

Ympäristö 

Siltavaihtoehdon  vaikutukset suojelualueisiin keskittyvät Haverön eteläkär-
keen.  Vaihtoehdon tielinja halkaisee lausuntokierroksella olevan luonnon-
suojeluvaraukseen kuuluvan alueen Haverön eteläkärjessä. Haverö ympä-
ristöineen  on  sisällytetty kohteena lisäksi valtakunnalliseen maisemansuoje-
luohjelmaan. 
Siltavaihtoehdossa  liikenne siirtyy nykyiseltä Parainen-Nauvo maantieltä 
Stormälön paikallistielle. Seurauksena liikenteen siirtymisestä meluhälriöt 
lisääntyvät Stormälössä  ja  Airistolla. Airiston lomakylän kohdalle  on  suunni-
telmassa esitetty melusuojaus. Toisaalta liikenteen aiheuttamat häiriöt pois-
tuvat arvokkaalta Lenholmin luonnonsuojelualueelta. 
Stormälön  paikallistien parantaminen edellyttää Stormälön kärjessä Airiston 
pohjavesialueen suojaamista. 
Siltavaihtoehto  tukee Airistolle suunniteltua maankäyttää  ja  parantaa  Have- 
rön  asukkaiden liikenneyhteyksiä huomattavasti. 
Muut ympäristöön kohdistuvat vaikutukset (kasvillisuus, eläimistö, maa-  ja 

 metsätalous, päästöt, jne.) jäävät vähäisiksi. 
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SILTA VAIHTOEHTO  

( 	AIRISTON 	\ (MALTHOLMIN\ 
SILLAT_jj) SILTAS1 SILTAS2_J  

SILLAN  TYYPPI  Vinoköysi Vilsteellinen 
_______________________________ __________________ paikkisilta 
JÄNNEVÄLIT  (m)  45+3x52+2x100  60+80+120+170  
___________________________  +450+100+45+40 +120+6x90+80+60  
KOKONAISPITUUS  (m) 1036 1230  

MAKS. JÄNNEMITTA  (m) 450 170  

ALIKULKUKORKEUS  (m)  ^  42  ^  20  

' 	TIESTÖ 
 ) 

TIEPITUUS  VÄLILLÄ  13.8 km  
PROSTVIK  -  KOPPARÖ  _________________________  
UUDEN TIEN  5.8 km  
RAKENTAM  I  NEN ___________________________  
NYKYISEN TIEN  6.6 km  
PARANTAMINEN  __________________________  
MATKA-AIKA VÄLILLÄ  10 min  
PROSTVIK  -  KOPPARÖ  _________________________  

KUSTANNUKSET 
 ) 

SILLAT  
Airiston  silta  51,  rak.kust.  121.7  Mmk  
Maltholmin  silta  S2,  rak.kust.  89.2  Mmk 

Sillat yhteensä  210.9  Mmk  

Kunnossapitokustannukset  0.8  Mmk 
TIESTÖ 
Uuden tien rakentaminen  17.2  Mmk 
Nykyisen tien parantaminen  18.8  Mmk 
Tiestö yhteensä  36.0  Mmk 

KOKONAISKUSTANNUKSET  246.9  Mmk  

LIIKENNETALOUS_)  

Sisäinen  korko  8.3  % 
Hyöty/kustannus-  suhde  (6  %)  1 .27 
1.  vuoden  tuottoaste  10.9  %  

Taulukko  1. 	Para  inen -Nauvo kiinteä tieyhteys, siltavaihtoehto 
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2.3  Tunnelivaihtoehto 

 Tunneli  

Tunnelivaihtoehdossa  tunneli sijoittuu nykyisen lauttapaikan tuntumaan. 
Tunneli  on 4520  metriä pitkä  (kuva  3).  Sen  suurin pituuskaltevuus  on 8,2 % 

 ja syvin  kohta  on 140 m  merenpinnan alapuolella.  Tunnelin  katon  ja  meren-
pinnan  välissä  on  kalliota vähintään  30  metriä. Tunnelissa  on  kolme  3,5 

 metriä leveätä kaistaa, yksi alamäkeen  ja  kaksi ylämäkeen.  Tunnelin  vapaa 
alikulkukorkeus  on 4,6  metriä. Tunnelissa ei sallita jalankulkua eikä 
polkupyöräliikennettä. Kevytliikenne hoidetaan linja-autoilla. 

Tiet  

Tunnelivaihtoehdon kokonaispituus  välillä  Prostvik-Kopparä  on 14,1  kilo-
metriä. Vaihtoehdossa joudutaan rakentamaan kokonaan uutta tietä  2,0 km. 

 Uudet tiejaksot liittyvät  tunnelin  suuaukkojen liikennejärjestelyihin.  Muilta 
osilta nykyistä maantietä parannetaan  7,5  kilometrin matkalta. 

Rakentamiskustannukset 

Tunnelivaihtoehdon rakentamiskustannukset  ovat  165,5  miljoonaa markkaa, 
josta  tunnelin  osuus  on 150  miljoonaa markkaa  ja  teiden osuus  15,5  mil-
joonaa markkaa. Tarkempi kustannuserittely  on  esitetty taulukossa  2.  

Kannattavuus  

Tunnelivaihtoehto  on liikennetaloudellisesti  kannattava vaihtoehto. Liiken-
netaloutta kuvaavat tunnusluvut  on  esitetty taulukossa  2.  

Ympäristö  

Tunnelivaihtoehdossa  merkittävimmät ympäristökohteet ovat Lenholmin 
luonnonsuojelualue  ja  Kalvinkal  lion kallionsuojelualue. Parannettavan  tien 
reunavaikutukset Lenholmin luonnonsuojelualueeseen  ja koko  Lenholmin - 
Mattholmsfladanin pienoismaisemakokonaisuuteen  säilyvät kohtuullisina, 
mikäli nykyistä tietä ei levennetä.  

Tunnelin  suuaukon  sijoittuminen Kalvinkallion kallionsuojelualueen reunaan 
ei aiheuta mainittava haittaa. 

Lisääntyvän liikenteen aiheuttama häiriö-  ja  estevaikutus  nykyisen tien var-
ressa aiheuttaa paikallista haittaa. Nykyistä useampi nykyisen tien varren 
vakituinen  asukas  tulee kärsimään melusta. Myös melualueella olevien 

 loma-asuntojen määrä kasvaa. Muut ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 
jäävät tunnelivaihtoehdossa vähäisiksi. 
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TUNNELI  VAIHTOEHTOD  

TUNNELI)  

KOKONAISPITUUS  (m) 4520  

ALIN  TASO  (m) -140  

MAKS. KALTEVUUS (%)  8.2  

TIESTÖ  ) 
TIEPITUUS  VÄLILLÄ  14.1 km  
PROSTVIK  -  KOPPARÖ  _________________________  
UUDEN TIEN  2.0 km  
RAKENTAMINEN  __________________________  
NYKYISEN TIEN  7.5 km  
PARANTAMINEN  ___________________________  
MATKA-AIKA VÄLILLÄ  10 min  
PROSTVIK  -  KOPPARÖ  

KUSTANNUKSET  

TUNN  ELI  
Rakentamiskustannukset  150.0  Mmk  

Kunnossapitokustannukset  I v. 0.7  Mmk 
Käyttökustannukset  /  v. 0.7  Mmk 

TIESTÖ 
Uuden tien rakentaminen  5.5  Mmk 
Nykyisen tien parantaminen  10.0  Mmk 

Tiestö yhteensä  15.5  Mmk 

KOKONAISKUSTANNUKSET  165.5  Mmk  

LIIKENNETALOUS  

Sisäinen  korko  12.7  % 
Hyöty/kustannus-  suhde  (6  %)  1 .81 
1.  vuoden  tuottoaste  16.8  %  

Taulukko  2. 	Para men  -Nauvo kiinteä  tieyhteys, tunne//vaihtoehto 
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3 	Kiinteän tieyhteyden toteuttaminen tullitiehank- 
keena  

3.1 	Lähtökohdat  ja  tavoitteet  

Yleissuunnitelmassa  on  osoitettu, että kiinteän tieyhteyden toteuttaminen  on 
liikennetaloudellisesti  perusteltua toteuttaa joko silta-  tai tunneliratkaisuna. 

 Molemmat vaihtoehdot ovat ympäristöllisesti  ja  teknisesti toteuttamiskelpoi-
sia.  Siltavaihtoehto  tuo lisäksi Haverön saaren kiinteän yhteyden piiriin.  Ha-
verössä on  vakinaisia talouksia viisi. Haveröön liikennöi tällä hetkellä valtion 
avustusta saava yksityinen lautta. Tunnelivaihtoehdossa Haverön lautta  on 

 säilytettävä. 

Silta-  ja  tunneliratkaisujen  käyttö-  ja  kunnossapitokustannukset  ovat: 

- 	siltavaihtoehto -  arvioitu  0,8  Mmk 
- 	tunnelivaihtoehto -  arvioitu  1.9  Mmk (Norjasta saatu toteutumatieto) 

Vastaavat kustannukset lauttayhteydelle ovat  12,1  Mmk. Näiden kustannuk-
sien voidaan arvioida nousevan lauttayhteyden osalta kiinteätä yhteyttä no-
peammin. Uuden lautta-aluksen käyttöönoton myötä vuonna  2001 

 nousisivat vuosittaiset lauttojen käyttö-  ja  kunnossapitokustannukset edel-
lämainitusta  arviolta  14.5  Mmk:aan. 

Odotusaikatutkimukset  vuodelta  1992  osoittavat, että keskimääräiset odo-
tusajat ovat suuruusluokkaa  6-8 min  ja  suurimmat odotusajat  30-40 min. 

 Ko.  tutkimukset  on  suoritettu heinä-elokuussa neljänä arkipäivänä  ja  yhtenä 
pyhäpäivänä. Verrattuna vastaavaan tilanteeseen vuosina  1986  ja  1990 on 

 tilanne parantunut  vain  lievästi siitä huolimatta, että uusi lautta-alus  Sterna 
on kapasiteetiltaan  huomattavasti aikaisemmin hankittuja lauttoja tehok-
kaampi. Heinäkuun viikon lopun liikenteen kehitys näyttää seuraavalta: 

- 	1986  sunnuntai  20.7. 1362  autoa 
- 	1990  sunnuntai  15.7. 1586  autoa 
- 	1992  sunnuntai  12.7. 1709  autoa 

Kesän huippuvuorikausililkenne  on  siis kasvanut  n. 25 %:lIa  kuudessa vuo-
dessa. 

Liikenne-ennusteessa Parainen-Nauvo  välin  liikenne  on  arvioitu kasvavan 
vuoteen  2010  mennessä  n. 2300 ajoneuvoon  vuorokaudessa. Kasvun  on 

 arvioitu olevan  n. 3,5%  vuosina  1992-1000  jan.  0,7% 2000-2010.  
Kiinteän yhteyden myötä  on  liikenteen ennustettu kasvavan vielä voimak-
kaammin noin  3000 ajoneuvoon  vuorokaudessa. 
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Tämän selvityksen lähtökohtana  on  Parainen- Nauvo  kl inteästä tieyhtey-
destä  laadittu yleissuunnitelma  ja  hankkeen toteuttamiselle tullitienä asetettu 
vaatimus: 

Kiinteän tieyhteyden toteuttaminen tul litieperiaatteella välillä Parainen- 
Nauvo  on  mandollista  ja  perusteltua,  jos  alueen  kunnat  hyväksyvät tullitien 
mukanaan tuomat velvoitteet  ja  mikäli  valtio  voi hyötyä säästämällä jatkossa 
lauttaliikenteen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. 

Tämän työn ensisijaisena tavoitteena  on  selvittää miten kiinteän tieyhteyden 
rakentamisen aloittaminen  on  mandollista toteuttaa budjetin ulkopuolisin 
varoin vuoden  1994  aikana. Toisaalta tavoitteena  on  osoittaa, miten hanke 
voidaan toteuttaa tullitiehankkeena  ja  mikä  on  sen  merkitys valtiolle  ja  tien- 
käyttäjälle.  

3.2  Hankkeen rahoitus  ja  käyttömaksut 

 3.21  Investointikustannukset 

Tehdyn selvityksen perusteella voidaan todeta, että kiinteän tieyhteyden 
rakentaminen Paraisten  ja Nauvon  välille  on  mandollista rahoittaa seuraavin 
ehdoin:  

A 	Perustetaan osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat  valtio päärahoittajana 
ja  alueen  kunnat  (Parainen, Nauvo, Korppoo  ja  Houtskari) käyttäjien 
edustajina  ja yhteiskunnallisina hyötyjinä.  Yhtiön tarvitsema osake-
pääoma  on 99  miljoonaa markkaa. 

Valtion (tielaitos) osuus osakepääomasta  on  sama kuin vuosina 
 1995-2001  hankittavien  lauttojen kalustoinvestoinnissa tarvittava 

pääoma eli  81  Mmk vuoden  1992  hintatasossa.  Ko.  pääoma makse-
taan vuonna  1995 (54  Mmk)  ja  n.  vuonna  2000 (27  Mmk). Nykyisellä 
lauttapaikalla liikennöivät lautat voidaan kiinteän yhteyden valmistut-
tua siirtää liikennöimään Nauvon- Korppoon, Korppoon- Houtska-
rin/Norrskatan  ja Vartsalan lauttapaikoille.  Näin voidaan välttää  em. 

 kolmen lautan uushankinnoilta. Ellei  ko.  kiinteätä yhteyttä toteuteta 
 on  uudet lautat  ko. väleille  hankittava vuosina  1995, 1996  ja  2001.  

Kunnat  sijoittavat yhtiöön osakepääomaksi asukasmäärien suhteessa 
vuonna  1993 1  Mmk. 

Lisäksi peritään vuosina  1994-1997  lauttaliikenteeltä käyttömaksuja 
 17  miljoonaa markkaa. Laissa saariston kehityksen edistämisestä 

vuodelta  1981 on 5  §:ssä  todettu, että vakinaiselle väestölle tarpeel-
liset liikenne-  ja kuljetuspalvelut  voivat olla joko ilmaisia  tai  hinnal-
taan kohtuullisia, toisin sanoen laki mandollistaa kohtuullisten 
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käyttömaksujen  perimisen. Tämä pääoma lisää kuntien osakepää-
oman  18  miljoonaan markkaan.  

B 	Investointeja varten tarvittava lainapääoma otetaan valtion takaa- 
mana  joukkovelkakirjalainana  15  vuodeksi  11 ,5 %  korolla. Tarvittava 
lainamäärä  on siltavaihtoehdossa n. 180  miljoonaa markkaa  ja  tun-
nelivaihtoehdossa n. 100  miljoonaa markkaa. 

Urakkatarjouspyynnössä  voidaan hankkeen onnistumisen varmista-
miseksi velvoittaa urakoitsija varmistamaan hankkeen edellyttämän 
kokonaisrahoituksen riittävyys ottaen huomioon yhtiön rahoitusaika-
taulun. Urakoitsijalla  on  mandollisuus tarvittaessa edulliseen rahoi-
tukseen  mm. eläkerahastolta (TEL tai VEL).  Tällöin tarvitaan kuiten-
kin valtion  tai  kunnan suostumus edullisen  koron  varmistamiseksi.  

3.22 LaInojen  ja  osakepääoman takalsinmaksu 

Hankkeen rahoitusmandollisuuksia  ja  takaisinmaksua  koskevat laskelmat 
perustuvat reaalikorkoarvoihin, jotka vuosina  1993  ja  1996  ovat  8 %  ja  vuo-
desta  1997- 5 %.  Inflaation  on  otaksuttu pysyvän vakiona eli  4 %:n  suurui-
sena  koko  tarkastelujakson  ja  antolainauskoron  olevan alussa  12 %  vuoteen 

 1996,  jonka jälkeen  se  laskisi  9 %:iin. Ottolainauskoron  arvot ovat  2 % an-
tolainauskorkoa  pienemmät eli  10%  ja  7%.  

Rahoitus, lainojen takaisinmaksu  ja  yhteyden ylläpito edellyttävät, että  valtio 
 (tielaitos)  sitoutuu kiinteän yhteyden valmistuttua vuosittain maksamaan yh-

tiölle käyttötukena rahasumman, joka vastaa lauttaliikenteen vuoden  1993 
 käyttö-  ja  ylläpitokustannusta  tällä lauttavälillä  (12,1 Mmk/v).  Vuoden  2001 

 jälkeen voidaan  ko.  käyttötuki  pudottaa vuoden  1992  tasoon eli  9,8 
Mmk:aan/v. Käyttötuki  lakkautetaan kun lainat  on  maksettu takaisin. 

Lisäksi rahoitus edellyttää autoilijoilta käyttömaksuja. Käyttömaksujen 
suuruutta  on  käsitelty lähemmin kohdassa  3.23.  

Silta-  ja  tunnelivaihtoehdon  rahoitusta, lainan  ja  osakepääoman takaisin- 
maksua kuvaava graafinen kuvaaja  on  esitetty kuvissa  4  ja  5.  
Kuvista voidaan havaita, että  em. oletuksin  tunnelin  rakentamista varten tar-
vittava laina  ja sen korot  on  maksettu takaisin vuonna  2005  ja  osakepääoma 

 n. 10  vuotta tämän jälkeen. Näiden maksujen lisäksi  on  laskelmissa otettu 
huomioon yhtiön organisaation kulut  ja  tien ylläpidon aiheuttamat kulut. 
Käyttämaksuilla kerättyä osakepääomaa ei tarvitse maksaa takaisin. Vas-
taavasti siltavaihtoehdon rakentamista varten tarvittava laina  on  maksettu 
takaisin vuonna  2011  ja  osakepääoma  n. 8  vuotta tämän jälkeen. 
Kuvissa  on  esitetty myös muodostettavan osakeyhtiön vuosittainen  tulos.  

Kun yhtiö  on  selviytynyt lainojen takaisinmaksusta  ja  osakkaiden sijoittama 
pääoma, lauttamaksuista kerättävää pääomaa lukuunottamatta,  on palau- 
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Kuva  5. 	Tunnelivaihtoehdon rahoituslaskelma (perusvaihtoehto) 

tettu  osakkaille voidaan yhtiö purkaa  ja  lopettaa  käyttämaksujen  perintä. 
Tämän jälkeen kiinteä  tieyhteys  siirtyy valtion  ylläpitämäksi  omaisuudeksi 

 veloituksetta.  Tällöin  on  kiinteän tieyhteyden rakenteen  jäännösarvo  edel-
leen huomattava.  

3.23  Käyttömaksut 

Laskelm issa  käytettyjen  käyttämaksujen  lähtökohtana  on  ollut toisaalta 
 hyödyt saavutettavista aikasäästöistä  ja  toisaalta  saaristolaissa  mainittu 

kohtuullinen  käyttömaksu.  Tutkittaessa kiinteästä yhteydestä  aiheutuvaa 
aikakustannusta  voidaan todeta  sen  vaihtelevan seuraavalla tavalla:  

- 	saaristossa pysyvästi asuvat  12-36 mk/ajokerta 
- 	kesäasukas  8-20 mk/ajokerta 
- 	kuorma-autoilija  25-60 mk/ajokerta 
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Lainojen, osakepääoman takaisinmaksu  ja  yhteyden ylläpito edellyttävät val-
tion käyttötuen lisäksi käyttömaksuja. Käyttämaksujen suuruutta määritet-
täessä  on  otettu huomioon toisaalta käyttäjien aikasäästöt  ja  toisaalta saa-
ristolain henki. Näin  on  päädytty käyttömaksuihin, jotka voivat olla korkein-
taan (silta/tunneli): 

- 	HA/saaristossa  pysyvästi asuva  10/5  mk/ajokerta 
- 	HAlkesäasu  kas  20/15  mk/ajokerta 
- 	kuorma-auto 50/25  mk/ajokerta 
- 	linja-auto/ei vuoroajo  50/25  mk/ajokerta 

Vuorolinja-autolta  ei esitetä perittäväksi maksua lainkaan tunnelivaihtoeh-
dossa. Siltavaihtoehdossa maksu olisi  20  mk. 

Käyttömaksu rnääritetään  käyttäjän (ajoneuvoa kuijettavan henkilön) mu-
kaan. 

Lisäksi edellytetään, että nykyisillä lautoilla Paraisten-Nauvon lauttapaikalla 
perittäisiin käyttäjämaksu edelläesitetyiltä käyttäjäryhmiltä seuraavasti 

 1.1 .1994  alkaen (kts. kohta  3.21):  

- 	HA/saaristossa  pysyvästi asuva  5  mk/ajokerta 
- 	HAlkesäasukas  15  mk/ajokerta 
- 	kuorma-auto 25  mk/ajokerta 
- 	linja-auto/ei vuoroajoa  25  mk/ajokerta  

Saaristossa vastaavanlaisia käyttömaksuja  on  suunniteltu Ahvenanmaalla 
 (lute 2). 

3.24 Herkkyystarkastelut  

Rahoituksen herkkyyttä  on  tarkasteltu olettaen, että rakennuskustannukset 
nousisivat  20  %.  Myöskin liikennemäärien vaikutusta hankkeen rahoitukseen 

 on  selvitetty siten, että  on  oletettu liikennemäärän jäävän  20  %  ennustettua 
pienemmäksi. Tunnelivaihtoehdon osalta  on  tarkasteltu lisäksi rahoitusvaih-
toehtoa tapauksessa, jossa valtion vuosittaisen käyttötuen suuruus olisi  8 

 Mmk/v  15  vuoden ajan. Tässä tarkastelussa käytettiin seuraavia laskelman 
lähtöarvoja: 

Rakennuskustannukset  165  Mmk +  10  % 
 Liikenteen kasvu  -10%  

Reaalikorko  +1  %  (6  %)  
Lainojen takaisinmaksu  15 v.  

Herkkyystarkastelun  graafiset kuvaajat  on  esitetty liitteessä  1.  



Parainen-Nauvo kuntoa tleyhteys tullitienä 
KIINTEÄN TIEYHTEYDEN TOTEUTTAMINEN ThLLITIEHANKKEENA 	 27 

Tarkastelut  osoittavat, että suurin vaikutus kannattavuuteen  on  rakennus- 
kustannuksilla. Tunnelivaihtoehto  on halvempien  rakennuskustannusten ta-
kia varmempi kuin siltaratkaisu. Molempien vaihtoehtojen rakennuskustan-
nusten  paikkansapitävyyden selvittämiseen yleissuunnitelmassa  on  kiinni-
tetty erityistä huomiota. Ne  on  tarkistettu toisaalta suomalaisten urakoitsi-
joiden toimesta, toisaalta niitä  on  verrattu vastaavien Norjassa toteutettujen 
hankkeiden rakentamiskustannuksiin.  

3.3  TuIlitietoteutuksen hyödyt 

 Valtio  

* 	Paraisten-Nauvon lauttavälin ylläpitoon tarvittava kalustoinvestointi 
voidaan käyttää täysimääräisenä pysyvän ratkaisun aikaansaami-
seksi (yht.  n. 81  Mmk)  ja  investoitu pääoma saadaan takaisin valtiolle 
käyttömaksujen muodossa ennen yhtiön purkua. 

* 	Lauttaliikenteen osalta korkeat käyttökustannukset, jotka uhkaavat 
nousta nykyisistä huomattavasti, voidaan hyödyntää investo  inn in 
lainapääoman takaisinmaksussa  ja  kustannusten määrää voidaan 
pienentää toteutusvaihtoehdosta riippuen jopa  25 %  nykyisistä. 

* 	Yhteyden valmistuttua  ja  tarvittavien lainojen tultua kuoletetuiksi las- 
kevat yhteyden käyttökustannukset  80-90 %  nykyisestä tasosta. 

* 	Lauttojen hallinnointi saaristotiellä helpottuu vaikeimman yhteyden 
poistumisen myötä. 

Tienkäyttäjät 

* 	Joustavampi  ja  nopeampi liikennöinti - huomattavat aikasäästöt no- 
pean aikataulun puitteissa (ei budjettiperusteisessa tieohjelmassa 
vielä vuoteen  2010  mennessä). 

* 	Odotuksista  ja  rannalle jäämisestä aiheutuva stressi poistuu. 

* 	Yhteiskunnan palvelujen pysyvyys saaristossa valmistuu ajoissa. 

* 	Yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus paranee nopeasti paremman 
saavutettavuuden  muodossa. 
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4 	Suositus 

Selvityksen perusteella ehdotetaan kiinteä yhteys toteutettavaksi  tull i-
tiehankkeena  ottaen huomioon käytössä olevat vaihtoehtokohtaiset tiedot 
seuraavasti:  

1.  Slltavaihtoehto  

A 	Perustetaan yhtiö, jossa osakkaina ovat  valtio ja  alueen  kunnat  
(Parainen, Nauvo, Korppoo  ja  Houtskari). Yhtiön osakepääoma  on 99 

 miljoonaa markkaa. 

Valtion (tielaitos) osuus osakepääomasta  on  sama kuin vuosina 
 1995-2001 hankittavien  lauttojen kalustoinventointiin tarvittava 

pääoma eli  81  Mmk. 

Kuntien osuus osakepääomasta  on 1  Mmk, joka jakautuu kuntien- 
kesken asukasmäärän suhteessa. 

Nykyisellä lauttayhteydeUä kerätään käyttömaksujen muodossa  en-
nakkotullina osakepääomaksi n. 17  Mmk  1.1 .1994  alkaen: 
- HA/saaristossa  pysyvästi asuva  5 mk/ajokerta 
- HNkesäasu  kas  15 mk/ajokerta 
-  kuorma-auto 25 mk/ajokerta 
-  linja-auto/ei vuoroajoa  25 mk/ajokerta 

B 	Kiinteän yhteyden valmistuttua kerätään laina- ym. kustannusten 
kattamiseksi käyttömaksua seuraavasti: 
*  saaristossa pysyvästi asuva 	10 mk/ylityskerta 
*  ei saaristossa pysyvästi asuva 	20 mk/ylityskerta 
*  kuorma-auto tai  linja-auto  ei vuoro- 

liikenteessä 	 50 mk/ylityskerta 
*  linja -auto vuoroliikenteessä 	20 mk/ylityskerta 

C 	Yhtiötä tuetaan valtion antamalla käyttötuella, joka vastaa vuoden  
1994  lauttojen käyttökustannuksia  (12,1 Mmk/v). Käyttötuen  määrä 
vähennetään vastaamaan nykyisten lauttojen käyttökustannuksia  (9,8 
Mmk/v)  vuonna  2002. Käyttötuki  lakkautetaan kun yhtiön lainat  on 

 maksettu takaisin.  

2.  Tunnelivaihtoehto  

A 	Perustetaan yhtiö, jossa osakkaina ovat  valtio ja  alueen  kunnat.  Yh- 
tiön pääoma  on  sama kuin siltavaihtoehdossa. 
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B 	Kiinteän yhteyden valmistuttua kerätään laina- ym. kustannusten 
kattarniseksi käyttämaksua  seuraavasti: 
- HA/saaristossa  pysyvästi asuva  5  mk/ajokerta 
- HA/kesäasu  kas  15  mk/ajokerta 
-  kuorma-auto 25  mk/ajokerta 
-  linja-auto/ei vuoroajoa  25  mk/ajokerta  

o 	Yhtiötä tuetaan valtion antamalla käyttötuella, joka  on  vähintään  75  
%  lauttojen nykyisistä käyttökustannuksista siihen asti, kunnes yhtiön 
lainat  on  maksettu takaisin. 

Tehdyt herkkyysanalyysit osoittavat että molemmat vaihtoehdot ovat toteut-
tamiskelpoiset ilman suurempia riskejä. Tunnelivaihtoehto  on  halvemman 
rakennuskustannuksen takia huomattavasti varmempi  ja  valtion kannalta 
edullisempi. Tunnelivaihtoehdon edullisuutta voidaan hyödyntää vähentä-
mällä valtion maksamaa käyttötukea esim.  25  %,  mikä vastaa tehtävänantoa 
paremmin kuin laskelmissa käytetty käyttötuen määrä. Ottaen huomioon 

 sen,  ettei tulevien käyttäjien osalta vielä ole voitu saada kannanottoa eri 
vaihtoehtojen suosiosta, esitetään että ehdotettu toteutusmuoto hyväksyt-
täisiin periaatteessa, mutta lopullinen ratkaisu toteutettavasta vaihtoehdosta 
jätettäisiin myöhemmin esimerkiksi tielaitoksen päätettäväksi. Tämä päätös 
tapahtuisi hankkeesta saatavien lopullisten lausuntojen käsittelyn yhtey-
dessä. 

Lähteet:  

/1/ 	Tiestön  ja  liikenteen kehittäminen Lounais-Suomen saaristossa 
vuoteen  2000  mennessä.  Tie-  ja  vesirakennuslaitos Turun piiri, Tu-
run luotsipiiri.  6.6.1988. 

/2/ 	Paraisten-Nauvon kiinteän yhteyden vaikutusselvitys. Turun tiepiiri, 
Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto, Turun yliopisto, SuunnitteluRol-
mb Oy.  

/3/ 	Nauvo-Parainen kiinteä tieyhteys. Hyvinvointivaikutusten arviointi. 
Vesa Paukkunen. Tielaitoksen selvityksiä  44/1 991. 

/4/ 	Parainen-Nauvo kiinteä yhteys. Yleissuunnitelma.  LT-Konsultit Oy. 
Tielaitos  Turun tiepiiri. Joulukuu  1992.  
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Lute 1  
Silta-  ja tunnelivaihtoehtojen rahoituslaskelmat 
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Lille 2  

Tarkistettu ehdotus Ahvenanmaalla  liikennäivien  lauttojen käyttö- 
maksuista  



REVIDERAT FÖRSLAG  TILL  AVGIFTER  PA  LANDSKAPETS FRIGAENDE FÄRJOR. 

Arbetsgruppen,med  uppgift att uppgöra förslag  till passagerar
-fordonsavgifter och biljettsystem för landskapets frigående färjor, 

har i oktober  1992  uppgjort ett reviderat förslag  till avgifter,som vi 
 föreslår att gälla från och med  01.02.  eller  01.03. 1993  vilket  är den 

 tidigaste tidpunkten p.g.a praktiska orsaker. 

Arbetsgruppen inser att landskapet Åland inte längre har råd med att 

transportera turister avgiftsfritt  på  färjorna som hitills 
finansierats helt med skattemedel. 

Landskapsstyrelsen upprätthåller dessutom ett bokningskontor 

(Alandstrafiken) som bokar bilplatser,ger tidtabellsupplysningar samt 

distribuerar tidtabeller utan avgift.  

Vi  inser även att självbärande trafik d.v.s. att hela finansieringen 
 via  avgifter inte  är  möjligt varför landskapet Åland även i 

forsättningen skall stå för  en  större  del  av kostnaderna för 

färjtrafiken p.g.a. infrastrukturella orsaker för skärgården. 

När det gäller ren budgetrninskning (nettokostnaderna) för 

färjtrafiken  är  det naturligtvis mycket viktigt att  se  över 

kostnadsbiten.Men avgiftsfrågan(intäktsbiten)  är  ändå  relevant  som ett 

styrmedel med positiva bieffekter.Med hjälp av avgifter kan  t. ex. 
 resandet styras  så  att befintlig kapacitet utnyttjas effektivare och 

det kan i  sin  tur medföra att nyinvesteringar senareläggs m.m. 

Arbetsgruppen anser även att  de  intäkter som landskapet  Aland  erhåller 
från avgifter bör återgå  till  investeringar i skärgårdstrafiken. 

Även i "riket" har liknande avgifter diskuterats t.ex. 

motorvägsavgif  ter  och reviderade avgiftssystem bl.a. för 

förbindelsebåtar. 

Skärgårdsbor (fastboende i skärgården) skall  ha  möjlighet  till  frikort 

för  en  låg administrationsavgift/bokningsavgift.Kortet bör gälla  på 

 alla rutter. 



Brändö -Kumlinge, Lappo - Asterholma , Sottunga -  Kökar, Vårdö  - 

Siinskäla o.s.v. utan endast från/till hamnar i "riket" eller "fasta 

 A land"  

OBS!! Personer  under 15 år  ingen avgift. 

Rabattsystem 

Pensionärsrabatt 	50 %  rabatt (Inte  på  seriebiljetter eller 

frikort) 

Vid köp av  20  resor (Seriebiljetter)  20 %  rabatt  

30  resor  30 %  rabatt  

40  resor och över  40 %  rabatt 

Näringslivets  transporter  (inte turister) 	50 %  rabatt 

Enär vårt förslag innehåller rabatter och  vi  inte har statistik över 

alla faktorer som kommer att inverka  på  inkomsterna från avgifter  är 

 det svårt att uppgöra  en  tillförlitlig inkomstkalkyl.Vi i 

arbetsgruppen uppskattar att inkomsterna håller sig  på en  nivå  runt 

4 - 5  miljoner  mark per år. 

Vi  i arbetsgruppen anser att alla får boka/resa med  då 

utrymme/kapacitet f inns  vilket torde öka inkomsterna. 

Skärgårdsbornas kvot av bildäck bör kvarstå. 

Arbetsgruppen tror inte  på  något  system  med enbart avgifter för gjorda 

bokningar,utan detta skulle enbart  få till  stånd att  man  slutar boka 

bilplatser och skärgårdsborna som  är  tvungna att säkerställa bilplats 

skulle drabbas av avgifter. 

Beträffande uppbärande av avgifterna utfärdar Alandstrafikeri frikort 

för skärgårdsborna samt även försäljningen av "rabattbiljetter".På 

respektive färja uppbärs avgifterna och försäljning av 

"rabattbiljetter".Erfarenheter från  Norge  påvisar att ingen  extra 

personal  krävs för biljettförsäljningen.(Se bifogad reserapport) 



Kortet kunde förslagsvis utfärdas  mot en administrations-  och 
bokningsavgift: 

-  för  person 100 mk/år 
-  för fordon + förare  300 mk/år 
-  för lastbil + förare  2.000 mk/år 

Norrnaltaxa  för övriga som inte har frikort 

?¼rbetsgruppens  förslag  är  följande: 

Avgiftsbelagda rutter och normaltaxa  är:  

Brändö - Osnäs 	 12 mk/person 	25 mk/fordon +  förare 

Norra linjen 	 20 mk/person 	40 mk/fordon +  förare  
(Hummelvik - Kumlinge -  Brändö)  

Södra linjen 	 20 mk/person 	40 mk/fordon +  förare  
(Långnäs -  Sottunga -  Kökar) 

Tvärgående linjen 	 15 mk/person 	30 mk/fordon +  förare  
(Långnäs -  Sottunga -  Snäckö) 

Föglölinjen 	 8 mk/person 	15 mk/fordon +  förare 
(Svinö - Degerby, Långnäs - Överö)  

Ändharnn -  ridhamn samma som nuvarande avgifter. 

Med fordon avses bil traktor och andra större fortskaffningsmedel. 
Ifall fordonet  är  längre  än 5 meter men  högst  10 meter är  avgiften  2 

 ggr fordonsavgiften.If  all  fordonet  är  över  15 meter men  högst  20 meter 
är  avgiften  3  ggr fordonsavgiften o.s.v.  (5 meters  intervall) 

Motorcykel,mopeder  och cyklar  på  alla avgiftsbelagda rutter  S mark.  

Avgifter uppbärs inte  då man  rör sig inom skärgården t.ex.rnellan 



Efter att erfarenhet/statistik finns tillgänglig efter ett  tag  kan  man 

 säkert justera avgiftsnivåer och rabattsystem i  den  riktning  man  anser 

motiverat.  

Mariehamn den 27  oktober  1992 

/  

G" än Ho1mg 
	B  je Jansson - 	Harry  Eriksson 

Sekr. 

Bilaga: Reserapport från arbetsgruppens för avgifter  på  landskapets 

färjor studieresa  till Norge. 
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