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Vilkas vuosi tienpidossa –
rahoituksen supistuminen
jatkossa haaste

Alueellamme on menossa tai päätetty rahoittaa lukuisia merkittäviä liikennehankkeita. Pohjanmaan radan lähes miljardin euron hankkeen vihkijäisiä vietettiin viime vuoden lopulla Oulussa. Valtatie 4 Oulu-Kemi yhteysvälin toteuttaminen on aloitettu Oulussa ja Kempeleessä. Valtatien 22 ja valtatien 8 hankkeet ovat viimeistelyvaiheessa.
Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamisesta ns. jälkirahoitushankkeena on vihdoin
päätetty. Lisäksi Oulun Sataman kilpailukyvyn kannalta oleellisesta syväväylän toteuttamisesta on päätös. Edelleen tämän hallituskauden väylänpidon lisärahoituskohteiden toteutus etenee suunnitellusti.
Pohjantien Oulujoen ylittävät siltojen kunto osoittautui ennakoitua huonommiksi, jolloin kolmansia kaistoja ei voida ottaa käyttöön suunnitellusti syksyllä 2018. Lisäselvitykset ovat meneillään, mutta todennäköisin ratkaisu on siltojen uusiminen. Aikatauluviiveistä huolimatta oleellisinta on, että Suomen tärkein pohjois-eteläsuuntainen
tieyhteys saa todella vilkkaalla Oulujoen ylityksen kohdalla kestävän ja pitkäaikaisen
ratkaisun. Tässä on tärkeä edunvalvonnan paikka.
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Hyvästä tilanteesta huolimatta Pohjois-Suomen elinvoimaisuuden turvaaminen edellyttää liikenteen ja logistiikan kehittämistä jatkossakin. Kaikissa yhteyksissä on todettu oleelliseksi, että Pohjois-Suomen kannattaa esiintyä aina yhdessä liikenteen ja
logistiikan kehittämiseksi. Alueen maakunnat ja ELY-keskukset sekä Liikennevirasto
ovatkin laatineet ensimmäisen yhteisen koko Pohjois-Suomea kattavan liikenne- ja
logistiikkastrategian. Strategiassa on määritelty Pohjois-Suomen liikenteen ja logistiikan kehittämislinjaukset sekä lähivuosien tärkeimmät hankekokonaisuudet. Suunnitelmaa tarkennetaan jatkossa maakuntien omissa liikennejärjestelmätöissä.
Isojen hankkeiden lisäksi toinen oleellisen seikka on varmistaa olemassa olevan liikenneverkon hoito ja kunto. Nykyinen perusväylänpidon lisärahoitus on pysäyttänyt
korjausvelan kasvun, mutta väylien kunto on vaarassa huonontua nopeasti, jollei lisärahoitukselle saada jatkoa vuodesta 2019 eteenpäin.
Runkoverkot
Maantielain uudistukseen liittyen jälleen kerran on nostettu esille tarve määritellä valtakunnan keskeisimmät tie- ja rataverkon osat runkoväyliksi, joilla liikennetekniset
vaatimukset ja kunnossapidon taso olisi muuta verkkoa laadukkaampi. LVM:n tavoitteena on lähettää ehdotus lausuntokierrokselle kevään aikana. Suomen aluerakenteen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta asia on välttämätön. Ongelma asiassa
on se, että maakunnilla ja kaupunkiseuduilla on halu saada runkoverkko mahdollisimman kattavaksi alueellaan, mikä käytännössä voi vesittää runkoväylille asetetut
tavoitteet.
Maakunnille lisää vastuuta liikenteessä ja tienpidossa
Hallintouudistukseen liittyen maakunnat hoitaisivat jatkossa pääosan nykyisitä ELYkeskusten tienpidon tehtäviä enintään yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Liikennevirasto toimisi edelleen tienpitäjänä, ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä. Maakunnissa hoidettavien tienpidon tehtävien
rahoitus järjestettäisiin erillisrahoituksena. Maakunnille siirrettäisiin myös muita maakuntalain mukaisia liikennetehtäviä, kuten julkinen henkilöliikenne ja liikkumisen ohjauksen avustukset.
Maakunnat ovat saamassa ison vastuun. Oleellinen kysymys nyt on se, että itsehallinnollisten maakuntien on kyettävä sopimaan tienpidon toimintakykyisistä ja tehokkaista yhteistyöalueista. Toistaiseksi yhteistyöneuvotteluissa ei ole tapahtunut vielä
merkittävää edistystä.
9.4. 2018



					

Rahoitus tänä vuonna on poikkeuksellisen hyvällä tasolla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on tienpitoon käytettävissä vuodelle 2018 määrärahoja kaikkiaan noin 87,2 milj. €.
Saatu uusi rahoitus koostuu peruskehyksestä, valtakunnallisten
korjausvelka- ja perusväylänpidon lisärahoitusohjelmien erillisrahoituksista sekä muista saatavista erilaisista lisärahoituksista. Yhteisrahoitteisiin yleisten tien parantamisinvestointeihin
voidaan käyttää lisäksi vuosittain muutaman miljoonan verran
myös ulkopuolista (EAKR ja kunnat) rahoitusta.

Suuret kehittämishankkeet eivät
sisälly perusrahoitukseen
Suuret kehittämishankkeet rakennetaan valtion talousarvion erillisten kehittämismomenttien rahoituksella. Käynnissä ovat edelleen
valtatien 22 Oulu–Kajaani–Vartius -välin kehittämistoimenpiteet sekä valtatien 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit. Nämä hankkeet valmistuvat vuonna 2018.
Uutena hankkeena alkoi 2017 valtatien 4 kehittäminen välillä Oulu–Kemi, joka valmistuu
aikaisintaan vuonna 2021.

Valtakunnalliset erillisohjelmat vaikuttavat suunnitelmakauden
alkuvuosina merkittävästi kokonaisrahoituksen vuosittaiseen
määrään. Pohjois-Pohjanmaan ELYn osuus korjausvelkaohjelmarahoituksesta on vuosina 2016-2018 yhteensä 32,7 milj. € ja
perusväylänpidon lisärahoitusohjelmassa vuosina 2017-2019
yhteensä 13,3 milj. €. Lisäksi Oulun seudun MALPE-ohjelmaan
sisältyy vuosille 2017-2019 yhteensä 10,0 milj. €, josta kuntien
rahoitusosuus on puolet.
Päivittäinen kunnossapito ja ylläpito vievät vuosittain leijonanosan käytössä olevasta tienpidon rahoituksesta. Peruskehyksestä parantamiseen (liikenneväylien parantamisinvestoinnit
ja suunnittelu) jää vain pieni osa rahoituksesta. Erillisohjelmien
ansiosta rahoituksen käyttö on kuitenkin ylläpidon ja parantamisen tuoteryhmiin tavanomaista suurempaa.
Tienpidon rahoituksen lisäksi rahoitusta on saldoineen käytettävissä myös kehittämisen hankesuunnitteluun 0,68 milj. €, joukkoliikenteen palvelujen ostoon 5,76 milj. €, yksityisten teiden
korjausavustuksiin 2,24 milj. € sekä teiden ja ratojen maanhankintaan ja korvauksiin yhteensä 2,2 milj. €. Lisäksi on käytössä
pieni nimellinen määräraha radanpitoon.

Vuosina 2013-2018 Pohjois-Pohjanmaan ELYllä
käytössä olleet uudet tienpidon rahoituskehykset. Erillisohjelmien osuus rahoituksesta on
viime vuosina
ollutuudet
suuri. enpidon määrärahat
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Pohjois-Pohjanmaan ELYn käytössä oleva liikenteen kokonaisrahoitus v. 2018 on 98,1 milj. €. (sis. saldot)
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Liikennejärjestelmäsuunnittelu uudistuu

Lakiuudistus muuttaa
liikennejärjestelmäsuunnittelua

Kohti vähäpäästöistä

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista
vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden
yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää
liikennejärjestelmää. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa otetaan
huomioon mm. liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja
elinkeinotoiminnan vuorovaikutus, elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus, liikenteen turvallisuus, liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen
sekä tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet.
Hallituksen esityksessä laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä esitetään uudistuksia liikennejärjestelmäsuunnitteluun.
Laki sisältää mm. esityksen, että liikenne- ja viestintäministeriön
laatii pitkäjänteisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteistyössä kaikkien maakuntien, suunnitelman kannalta keskeisten ministeriöiden ja viranomaisten sekä muiden
toimijoiden kanssa. Esitykseen sisältyy myös maakunnallisten
liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa suunnittelu
käynnissä
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia valmistui loppuvuonna 2017. Suunnitelmassa linjattiin pohjoisten maakuntien
liikenteen ja logistiikan kehittämistä ja esitettiin kärkitoimenpiteet. Sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa on käynnistetty maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinta
yhteistyönä maakuntien liittojen ja Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen sekä Liikenneviraston yhteistyönä. Suunnitelmissa
on tarkoitus tarkentaa liikenne- ja logistiikkastrategiaan maakunnalliselle tasolle sekä ottaa huomioon maakuntaohjelmissa määritettyjä linjauksia. Suunnitteluprosesseissa korostetaan
laajaa vuorovaikutusta ja osallistamista.



liikennejärjestelmää
Liikenne tuottaa Suomessa noin 20 % koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä.
Henkilöautojen osuus tieliikenteen päästöistä on
huomattava ja siten päästövähennystoimenpiteet
kohdentuvat suurelta osin henkilöliikenteeseen. Tavoitteena on

•
•
•
•

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.
Henkilöautoilun kasvun taittaminen kaupunkiseuduilla vuoteen 2030 mennessä.
Kävelyn ja pyöräilyn osalta 30 % kasvu näiden
matkojen määrissä.
Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on
helpottaa uusien innovaatioiden ja liikenne palveluna -käsitteen (Mobility as a Service, MaaS)
käyttöönottoa sekä toteuttamista.

web http://wp.oulunliikenne.fi/wordpress/julkaisut/
strategiat-ja-toimintalinjat/
web http://wp.oulunliikenne.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Pohjois-Suomen-liikenneja-logistiikkastrategia_15-11-2017.pdf

5

Työ kestävän liikkumisen edistämiseksi jatkuu

Kestävän liikkumisen
suunnitelmissa tarkastellaan
taajamien liikennettä
kokonaisvaltaisesti.
Keskeisessä roolissa
ovat kävelyn ja pyöräilyn
edistämistoimenpiteet.

Kestävän liikkumisen suunnittelua
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee yhteistyötä maakuntien ja kuntien kanssa ympäristöllisesti kestävän ja turvallisen
liikennejärjestelmän edistämiseksi.
Kestävän liikkumisen suunnitelmissa tarkastellaan taajamien
liikennettä kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmassa tarkastellaan
liikkumista taajamissa eri kulkumuodoilla ja eri matkaketjujen
näkökulmasta ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja eri
käyttäjäryhmien tarpeet. Suunnitelmien tavoitteena on sitouttaa kunnat kestävän liikkumisen edistämiseen ja määritellä
kestävän liikkumisen edistämisen kärkitoimenpiteet. Keskeisessä roolissa ovat kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteet. Tällaisia suunnitelmia on laadittu Ylivieskan ja Kuusamon kaupunkien kanssa.

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä päivitetään säännöllisesti. Toimenpiteitä hallitaan erityisellä karttatyökalulla.

Myös liikenneturvallisuustyö uudistuu
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyötä ohjaava suunnitelma päivitetään. Samalla on hyvä tarkastella
tulevan maakuntauudistuksen tarpeet ja uudistaa liikenneturvallisuustyön toimintatapoja. Muun muassa noin 10 vuoden
välein päivitettäville kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmille haetaan uusia muotoja. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
kunnat ovat kattavasti mukana ELY-keskuksen ja kuntien rahoittamassa liikenneturvallisuustyössä, jota toteutetaan niin
sanotulla toimijamallilla.
Liikenneturvallisuustoimija tukee kuntien liikenneturvallisuustyötä, joka perustuu kuntien liikenneturvallisuusryhmi-

en säännölliseen kokoontumiseen ja aktiiviseen, jatkuvaan
toimintaan ja kampanjointiin. Toimenpiteitä ja kampanjoita on tuotteistettu ja niitä on helppo monistaa koko alueella toteutettavaksi. Uusien kampanja- ja tapahtumamallien
sekä toimintatapojen kehittämiseen panostetaan.
Työhön liittyy myös liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden säännöllinen päivitys. Toimenpiteitä hallitaan
erityisellä karttatyökalulla. Tarvittaessa tehdään kevyitä
tienkäyttäjäkyselyjä ongelmakohteiden ajantasaisuuden
varmistamiseksi.
web Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyöstä lisätietoja
http://www.liikenneturvallisuus.info/fi/
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Liikennepalvelulaki mahdollistaa saumattomat matkaketjut
Uusi laki tulee voimaan 1.7.2018 alkaen. Laki liikenteen
palveluista (liikennepalvelulaki) luo edellytykset liikenteen
digitalisaatiolle ja edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena. Tarkoituksena on, että eri liikennepalveluja, kuten taksi- ja junamatkoja, voidaan yhdistää matkaketjuiksi. Samalla helpotetaan uusien yritysten
markkinoille tuloa ja kevennetään alan sääntelyä. Lupajärjestelmä yksinkertaistuu, yhdellä luvalla voi hoitaa sekä linja-auto- että taksiliikennettä. Markkinaehtoisen liikenteen
harjoittaminen perustuu jatkossa ilmoitusmenettelyyn, jota
vain yksioikeuden saanut liikenteen hankinta voi rajoittaa.
Taksiliikenteen määrä-, asemapaikka- ja taksasääntely
päättyy.
Vuonna 2009 toteutunut joukkoliikenteen markkinoiden
avautuminen on tuonut uusia toimijoita ja lisää tarjontaa
maakuntakeskusten väliseen liikenteeseen. Maakuntakeskusten välinen liikenne on kokonaan markkinaehtoista ja
tyydyttää keskeiset liikkumistarpeet. Kilpailu asiakkaista
on lisääntynyt, mikä on näkynyt myönteisenä vaikutuksena
asiakashintoihin.
Kuntakeskusten välinen liikenne toteutuu nykyisin vielä
merkittävältä osin markkinaehtoisena Pohjois-Pohjanmaalla. Kainuussa liikenne perustuu ostopalveluihin. Maaseutualueilla asiakastuloilla hoidettavan liikenteen edellytykset
ovat kriittiset ja kustannuskehitys on ratkaisevaa liikenteen
tulevaisuudelle. Erilaisten yhteiskunnan järjestämien ja
kustantamien kuljetusten ohjaaminen markkinaehtoiseen
liikenteeseen on liikenteen säilymisen kannalta keskeistä.

Joukkoliikenteen palveluja ylläpidetään yhteistyöllä kuntien kanssa
Koulukuljetukset ja opiskeluyhteydet ovat keskeisin peruste hankittuun liikenteeseen. Kaikille avoimen joukkoliikenteen hankinta on keskitetty viime vuosina ELY-keskukselle. Riittävien palvelujen turvaamiseksi ovat ELY-keskuksen
yhteishankinnat kuntien kanssa viime vuosina selvästi lisääntyneet. Kuntien sisäisiä tarpeita palveleva bussiliikenne on lähes kokonaan ostopalvelujen varassa. Kainuussa
myös kuntien välinen yhteysverkko perustuu ELY-keskuksen ja yhteishankintaan.
Kuntien rahoitusosuus vaihtelee välillä 30-100 % liikenteen
hankintakustannuksista riippuen siitä, mihin tarpeeseen lii-



kenne ensisijaisesti on hankittu. Kuntien rahoitusosuus
ELY-keskuksen hankkimasta avoimesta joukkoliikenteestä
on noin 40 %.
Lähivuosina pyritään panostamaan työmatkayhteyksien ja
kaukoliikenteen liityntäyhteyksien parantamiseen.
Aluehallintouudistuksen myötä liikennepalvelujen järjestämistehtävät ovat siirtymässä ELY-keskukselta maakunnille vuoden 2020 alusta. Maakunnat järjestävät joukkoliikennepalveluja alueellaan maakuntastrategiaansa perustuen.
Liikennepalvelulaissa ei säädetä julkisesti rahoitetun liikenteen järjestämisestä. Muusta lainsäädännöstä tulevat kuljetuspalvelujen järjestämisvelvoitteet säilyvät ennallaan.
ELY-keskus ja maakunnat ovat käynnistämässä selvityksiä ja valmistelua joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirtämisessä.

Matkustajamäärät Oulun seudulla ja Kajaanissa kasvussa
Panostukset joukkoliikennepalveluihin ovat lisänneet joukkoliikenteen käyttäjämääriä Oulun seudulla ja Kajaanissa.
Oulun seudulla matkustajamäärä kasvoi 2016-2017 9,0 %
ja Kajaanissa 7,5 %. Molemmilla alueilla on käytössä valtakunnallinen matkakortti Waltti, jolla on toteutettu edulliset
kausituotteet seutujen joukkoliikenteessä.

Joukkoliikenteen reitistö
Waltti kausilippualueet
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Älyliikenne on tätä päivää

Esimerkkejä älyliikennehankkeista

Älyliikenteen
testiympäristöä
Oulussa

Oulunliikenne.fi tarjoaa
mm. reaaliaikaista tietoa
kunnossapidon tilasta
Bussien kulkua voidaan
seurata Oulussa netistä ja
pysäkkinäytöiltä
Liikennevalojen
seurantajärjestelmä tuottaa
liikenteen tilannekuvaa
Tiedotusopasteet ovat
näkyvä osa älyliikennettä

Kuva: Tuomo Ojakoski (Solutra Oy)

Oikealla strategialla oikea suunta
Oulun seudun älyliikenteen toteutusta ja kehittämistä ohjaamaan laaditaan seudullinen älyliikennestrategia, jonka
tavoitevuosi on 2025. ELY-keskus osallistuu Oulun kaupungin vetovastuulla tehtävään työhön.
Strategian keskeisenä tavoitteena on nostaa Oulun seutu
vahvaksi älyliikenteen tuotekehityksen, sovellusten ja teknologioiden keskittymäksi.
Vision mukaisesti Oulun seudulla on kestävä, älykäs ja turvallinen ihmisiä palveleva liikennejärjestelmä, jonka älyliikenneratkaisut tukevat haluttua tulevaisuuskuvaa. Tärkeimpinä onnistumisen mittareina ovat ihmisten tyytyväisyys ja
liikkumisen ympäristöystävällisyys.
Strategian painopisteitä ovat kävelyn ja pyöräilyn kilpailukyky, joukkoliikenne uudelle tasolle, liikenteen uudet palvelut,
tehokkaat henkilö- ja tavarakuljetukset sekä palveleva älyliikenteen perusinfra.
Älyliikennestrategia laaditaan ITS Oulu -kehittämishankkeen puitteissa.

Data palvelemaan liikkujia
Reaaliaikaisen liikennetiedon määrä ja saatavuus lisääntyvät merkittävästi. Tiedon hallinta, jalostaminen ja hyödyntäminen tulevatkin olemaan keskeisessä asemassa tulevissa
liikenteen kehittämishankkeissa.
Tällä hetkellä Oulun seudulla reaaliaikaista liikennetietoa
tuottavat mm. liikennevalot, joukkoliikenneinfo, pysäköin-



ninohjaus, kunnossapidon seuranta, liikennelaskenta,
tiesääasemat sekä eri tarkoitusta palvelevat kamerajärjestelmät.
Tietoa hyödynnetään jo nykyisin mm. Oulunliikenne.fi
-liikennetietopalvelussa, joukkoliikenteen infopalvelussa sekä eri viranomaisjärjestelmien kautta tuotettavissa
tiekäyttäjien tietopalveluissa. Nykyisistä ja uusista tietolähteistä saatavalla liikennetiedolla on kuitenkin valtavasti nykyistä enemmän mahdollisuuksia liikkumisen ohjauksessa ja liikkumisen palveluiden edistämisessä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin
tällä hetkellä tärkeimmät yhteiset liikenneinformaatioon
liittyvät kehittämishankkeet ovat liikennevalojen seurantajärjestelmä sekä uusi Oulunliikenne.fi -tietopalvelu.
Liikennevalojen seurantajärjestelmän kautta saadaan
ajantasaisesti kattava kuva liikenneverkon toimivuudesta. Järjestelmä mahdollistaa myös nopeat reagoinnit liikenteen muutoksiin ja mahdollisiin liikennevalojen virhetilanteisiin.
Uusi Oulunliikenne.fi kehitetään valtakunnallisen Digitransit -palvelun avoimen lähdekoodin alustalle. Seudullinen
käyttöliittymä tulee mahdollistamaan helppokäyttöiset tietopalvelut sekä palvelun avaamisen teknologiakokeiluille
ja liikkumista helpottavien sovellutusten kehittämiselle
kolmansien osapuolien toimesta.
Liikenneinformaation keskeisenä kehittämisympäristönä
toimii ITS Oulu -kehittämishanke.
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Kunnossapidon haasteisiin vastataan
Talvihoitoluokituksen perusteet
ELY-keskus toteuttaa maanteiden talvihoitoa valtakunnallisten toimintalinjojen mukaisesti. Toimintalinjojen tarkistustyö on parhaillaan käynnissä. Talviliikenteen palvelutasomäärittelyssä huomioidaan mm. liikenteen määrä,
liikenteen luonne, mm. pitkämatkainen liikenne ja raskaan
liikenteen osuus, paikalliset olosuhteet sekä yhtenäisyys
liikenteellisillä yhteysväleillä. Näiden perusteella määräytyy tien hoitoluokka ja sen laatutasoa kuvaavat laatuvaatimukset, jotka ohjaavat tehtäviä talvihoitotoimenpiteitä mm.
tiestön lumisuuden, liukkauden ja tasaisuuden osalta.
Tavoitteena on, että liikenteellisillä yhteysväleillä hoidon
laatuvaatimukset ovat yhtenäiset. Päätieverkolla hoidon
taso on korkeampi kuin muulla tieverkolla. Alemmalla tieverkolla esim. aura- tai hiekoitusauton tuloa voi joutua
odottamaan muutamia tunteja. Pitkillä yhteysväleillä voi
liikenteen määrään ja koostumuksen perusteella olla eri
hoitoluokkiin lukeutuvia jaksoja. Laatutaso suunnitellaan
kustannustehokkaasti. Talvihoitoon käytettävä rahoitus
suunnittelukaudella on n. 13 milj. € vuodessa.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on Liikenneviraston lisärahoituksella nostettu alempiluokkaisten teiden talvihoitoluokkia keväällä 2018 yhteensä 234 kilometrillä.
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Talvihoidon onnistumisen haasteet

 





Viime aikoina on ajoittain ollut vaikeuksia toteuttaa laatuvaatimusten edellyttämää laatua toimenpideajassa. Haasteena ovat olleet poikkeavat, nopeasti muuttuvat sääolosuhteet ja erityisesti keskitalven lauhat sekä vesisateiset
jaksot tien rungon ollessa jo jäässä. Tällaisiin tilanteisiin
on alueurakoissa varauduttu sopimusten mukaisin lisäkalustoin, jotka otetaan käyttöön tarvittaessa. Tällöinkään ei
ole aina ollut mahdollisuutta selviytyä toimenpideajoissa,
jolloin asiakaspalautteita on tullut runsaasti. Näihin tilanteisiin on pyritty varautumaan ennakkotiedottamisella.

 ,-( $%&**
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Lisäksi suunnitellaan maanteiden hoitourakoinnin uutta
toimintamallia, jossa mm. tilaajan ja tuottajan yhteistoiminta korostuu. Uuden mallin odotetaan tehostavan teiden
hoitoa ja malli tulee valtakunnallisesti käyttöön 1.10.2019
alkavissa alueurakoissa.
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Iso kartta

Tiestön karkea jako talvihoitoluokkiin tien toiminnallisen luokan ja keskimääräisen vuorokauden liikennemäärän (KVL) perusteella. Uutena luokkana on 1se, välittömän
hoidon taso.
Tieluokka

100 000
15 000
6000
4000
3000
1500
1000
500
350
200
0

Valtatiet

Hoitoluokka

Kantatiet Seututiet Yhdystiet
Ise
Is
I
Ib
II
III

Talvihoidon laatuvaatimukset taulukkona







$%&$' ()$* +

Talvihoito maanteillä 1.10. 2018 alkaen.

KVL

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on Liikenneviraston lisärahoituksella nostettu alempiluokkaisten teiden talvihoitoluokkia keväällä 2018 yhteensä 234 kilometrillä. Lisäksi muutamia uusia täsmähoitokohteita, lähinnä raskaan
liikenteen reiteillä, otetaan käyttöön 1.10.2018 alkaen.
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Yhtenäisyyttä liikenneympäristön hoitoon

Hoidon alueurakat 1.10. 2018 alkaen

Liikenneympäristön hoitoa jatketaan lähes nykyisten käytäntöjen
ja laatutasojen mukaisesti. Viherhoito jaetaan eri hoitoluokkiin,
joihin on voitu tehdä hoidon yhtenäisyyttä parantavia muutoksia.
Levähdys- ja pysäköintialueiden laajuus sekä varustelutaso pidetään suurin piirtein nykytasolla. Tiestön varusteiden kuten kaiteiden ja liikennemerkkien kuntoa pyritään pitämään nykytasolla. Liikenneympäristön hoitoon käytettävä rahoitus on n. 4 milj. €
vuodessa.

Destia Oy
NCC Suomi Oy
YIT Rakennus Oy

Ii
2016-2021
602 km

Sorateiden kunnossapidon tavoitteena on liikennöitävyyden varmistaminen
Hoito- ja ylläpitotoimenpiteillä varmistetaan sorateiden liikennöitävyys liikenteen tarpeen mukaan. Tarve määrittyy liikennemäärän, tien verkollisen aseman, maankäytön ja asiakastarpeiden
perusteella. Vuosittain kunnostetaan pahimpia yksittäisiä runkokelirikkopaikkoja noin 6 km. Tulevaisuudessa voi esiintyä enemmän kelirikkoa vähäisistä korjausmääristä ja osin myös leudoimmista talvista johtuen. Vanhat sorateiden pintaukset ovat tulleet
”elinkaarensa” loppuun ja niitä tullaan tapauskohtaisesti palauttamaan sorapinnalle. Sorateiden hoitoon on käytettävissä n. 4 milj.
€ vuodessa.

Päällystettyjen teiden ylläpito – päätieverkon
kunto säilyy ennallaan
Päällystettyjen teiden ja tiemerkintöjen ylläpidon vuosittainen perusrahoitus suunnittelukaudella vaihtelee 10-15milj.€ välillä. Vuosittaisella rahoituksella päällysteitä voidaan uusia noin 250 km
vuodessa ja pitää tiemerkinnät kunnossa. Lisäksi päällystettyjen
teiden rakenteen parantamiseen käytetään erillisohjelmarahoitusta vuonna 2018 1 milj.€
Tienpidon strategian mukaisesti päätieverkon kunto pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Muilla päällystetyillä teillä liikennöitävyydestä huolehditaan pääasiassa erilaisia paikkausmenetelmiä
käyttäen. Vähäliikenteisten päällystettyjen teiden kunto heikkenee ja ne vaativat tulevina vuosina enemmän paikkaustoimenpiteitä. Lisäksi nykyisin esiintyneet leudommat talvet ja sulamisjäätymissyklit rapauttavat tiestöä tavanomaista enemmän.

Siltojen kunto hallitaan
Siltojen ylläpitoon perusrahoitus on vuosittain n. 4 milj.€. Lisäksi erillisohjelmarahoitusta on vuonna 2018 3,7 milj.€ ja 2019 0,6
milj.€. Suunnittelukaudella toteutetaan huonokuntoisten siltojen
perus- ja vauriokorjauksia.



PudasjärviTaivalkoski
2018-2023
1129 km

Oulu
2017-2022
1265 km

RaaheYlivieska
2016-2021
2254 km

Kuusamo
2014-2019
1028 km

Siikalatva
2017-2022
785 km

Puolanka
2015-2020
999 km

Kajaani
2018-2023
1730 km

Suomussalmi
2018-2023
1064 km

Kuhmo
2014-2019
1056 km

Pyhäjärvi
2017-2022
969 km

Digitalisaatio ja kokeilut
Syksyllä 2016 alkaneessa Iin alueurakassa kokeillaan ja otetaan käyttöön tiestön kunnossapidossa
erilaisia digitalisaation antamia mahdollisuuksia.
Tavoitteena on alueurakan toiminnan kehittäminen, tehostaminen ja kunnossapidon laadun parantaminen. Kehittämistoiminta tehdään osana
Liikenneviraston valtakunnallista digitalisaatiohanketta.
Muita käynnissä olevia ovat mm. kevyen liikenteen
väylän eri liukkaudentorjuntamateriaalien kokeilut.
Myös valvontatyön ja raportoinnin tehostamisessa
kokeillaan erilaisia kuvadataan liittyviä tekniikoita.
Alueurakoiden työnjohtajien ja päätiekaluston kuvadatavaatimus tulee pohjoisella alueella käyttöön
1.10.2018 alkavista urakoista lähtien.
Lisäksi ajantasainen hoitotoimenpiteiden tilannetieto tienkäyttäjille on käytössä jokaisessa alueurakassa.

web liikennetieto.fi
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Parantamishankkeita on enemmän erillisrahoituksen ansiosta
Vuonna 2018 perusväylänpidon rahoituksella pystytään toteuttamaan edellisen vuoden tapaan aiempia vuosia enemmän hankkeita. Tämä johtuu pääosin korjausvelkarahoituksesta, perusväylänpidon lisärahoituksesta sekä Oulun
seudulle myönnetystä MALPE -rahoituksesta, joilla toteutettavista hankkeista on kuvaus sivulla 11. Näiden lisäksi toteutetaan pieniä liikenneturvallisuuteen ja joukkoliikenteeseen
liittyviä toimenpiteitä. Käynnistyvät työkohteet on esitetty sivun 12 kartalla.
Tulevien hankkeiden toteuttamisen yhteydessä joudutaan
käymään vuoropuhelua kuntien osallistumisesta hankkeiden
rahoitukseen merkittävällä osuudella. Tärkeää on kuitenkin
huolehtia riittävän suunnitelmavalmiuden ylläpitämisestä
mahdollisten uusien lisärahoitusten tai erillisrahoitusten varalta.

Vuonna 2018 perusväylänpidon rahoituksella pystytään toteuttamaan edellisen vuoden tapaan aiempia
vuosia enemmän hankkeita.

EAKR-hankkeet
EU-ohjelmakauden (2014-2020) rahoituksen turvin on pystytty viime vuosina parantamaan pk-yritysten kilpailukyvyn
kannalta tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä. Vuonna 2018 käynnistyy Pyhäjoen taajaman parantamishanke.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Pyhäjoen kunnan kanssa.

Kuva: Mika Kauppinen (Lemminkäinen Infra Oy)

Alavieskan ja Vaalan taajamateitä parannettiin Euroopan aluekehitysrahaston tuella vuonna 2017.

Pyhäjoen taajaman kehittäminen on vuonna 2018
alkava EAKR-hanke. Siihen liittyy liikennejärjestelyjen parantaminen. Havainnekuva Vanhantien ja
Virastotien risteyksestä.
Lyhenteistä lyhyesti
MALPE: Maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen
ja elinkeinojen kehittämisen
yhteistyösopimus kuntien ja
valtion kesken.
EAKR: Euroopan aluekehitysrahaston tarkoitus on lisätä työllisyyttä, kilpailukykyä ja
elinvoimaisuutta.



Kuva: Ramboll Oy
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Valtion ja Oulun kaupunkiseudun kuntien
välinen MALPE-sopimus 2016-2019
Valtio osoittaa Oulun kaupunkiseudun kunnille rahoitusta pieniin kustannustehokkaisiin liikennehankkeisiin (ns.
MAL-raha) yhteensä 5 M€ ja edellyttää kuntien käyttävän
vastaavan summan toimenpiteisiin.
Oulun seudulla MAL-rahoituksen teemoiksi on valittu liikenteenhallinta, kevyen liikenteen investoinnit, kävely ja
pyöräily sekä joukkoliikenne.
MAL-hankkeiden avulla parannetaan pienillä toimenpiteillä arkipäivän liikkumista.

2016-2019 toteutettavia MAL-hankkeita
Teemat

ELY ja kunta 50/50%
budjetti yhteensä

Kunta

Liikenteen hallinta
Oulun seudun liikenteenhallintakeskuksen kehittäminen
Liikennevalojärjestelmän liikenneteknisen hallinnan kehittäminen
Käveyn ja pyöräilyn liikennevalo-ohjauksen kehittäminen
Uudet liikennevalot

2 000 000 €
650 000
750 000
300 000
300 000

Oulu
Oulu
Oulu
Oulu

Investoinnit
Mt 8300 Päivärinne-Laukka kevyen liikenteen väylä
Mt 18637 Ketolanperän tien liittymät ja linja-autopysäkit
Mt 816 Hailuodon kevyen liikenteen väylä Ailasto-Keskikylä
Mt 8511 Virkkulantien kevyen liikenteen väylä

Muhos
Kempele
Hailuoto
Ii

4 000 000
1 600 000
1 000 000
1 000 000
400 000

Kävely ja pyöräily
Oulun seudun pyöräilyn pääreittien opastuksen ja viitoituksen parantaminen
Oulun seudun pyöräilyn pääreittien brändääminen ja liikennelaskurit
Kevyen liikenteen risteämisratkaisut
Pyöräilyn laatukäytävän toteuttaminen Oulu-Alppila-Linnanmaa, vaihe 1

Kunnat
Kunnat
Kunnat
Oulu

2 500 000
800 000
400 000
400 000
900 000

Joukkoliikenne
Bussien sisänäytöt
Pääpysäkkien kehittäminen

Oulu
Kunnat

1 500 000
500 000
1 000 000

yhteensä €

10 000 000

Havainnekuva pyöräilyn
laatukäytävästä Oulun
Alppila-Linnanmaa väliltä.
Kevyen liikenteen väylästä
tulee leveimmillään lähes 6
metriä leveä.

Valtatie 4 Rantsilan kohdalla on yksi lisärahoituksella kehitettävistä kohteista



kuva: Ramboll Oy
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Käynnistyvät työkohteet 2018
Investointikohteet

Siltakohteet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

s1 Siikajoen silta O-14
s2 Liminganojan silta O-17
s3 Kurenalan risteyssilta, O-1099
s4 Tuohinonojan silta O-5099
s5 Hihnalankosken silta O-3679
s6 Etelänkylän isosilta O-3075
s7 Tuuranojan silta O-3090
s8 Peuraestesilta I O-2911
s9 Peuraestesilta II O-2912
s10 Peuraestesilta III O-2913
s11 Peuraestesilta IIII O-2914

Mt 8511 Virkkulantien jkpp
Ii
Mt 816 Ailasto - Keskikylä jkpp
Hailuoto
Mt 8300 Päivärinne - Laukka jkpp
Muhos
Mt 18637 Ketolanperäntie--Myllytie liikennejärjestelyt
Kempele
Mt 815 Palokankaan- ja Pirttilammentien liikennevalot Oulu
Mt 18136,18137 ja18178 parantaminen taajamassa
Pyhäjoki
Vt 5 Nuaskadun liittymän liikennevalot
Kajaani
Mt 855 parantaminen välillä Yli-Olhava - Tannila
Oulu
Mt 849 parantaminen välillä Kiiminki - Yli-Ii
Oulu
Vt 27 liikennejärjestelyt välillä Valtakatu -Tehdastie
Ylivieska
Mt 8693 parantaminen Käylä - Oulankajoki
Kuusamo
Mt 800 ja 7980 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä Haapavesi
Kt 88 Palonkyläntien kevyen liikenteen järjestelyt
Raahe
Valtatien 20 parantaminen Välikylän kohdalla
Oulu
Vt 27, kevyen liikenteen alikulku järjestelyineen Tyngällä Kalajoki
Tomujoen maantien 18029 peruskorjaus Himangalla
Kalajoki
Vt 6 ja mt 870 Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt Sotkamo, Kajaani
Mt 18510 Keskustien parantaminen Pyhännällä
Pyhäntä
Vt 20 ja mt 863 kanavointi
Taivalkoski
Mt 18029 Tomujoentien tasauksen nosto Tomujoella
Himanka
Mt 18709 Alakyläntie Auran majan kohdalla
Oulu
Mt 866 Kuusamon raja-aseman puomien uusiminen
Kuusamo
Oulunsalo - Hailuoto lauttalaiturien korjaus
Hailuoto
Vt 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä
Oulu, Ii
Vt 4 ohituskaistat välillä Olhava-Kuivaniemi
Ii
Vt 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla
Raahe

Siikajoki
Liminka
Pudasjärvi
Kempele
Kalajoki
Pyhäjoki
Kalajoki
Ristijärvi
Kuhmo
Kuhmo
Kuhmo

Tievalaistuskohteet
v1
v2
v3
v4

Tievalaistuksen saneeraus vt 22
Tievalaistusken saneeraus mt 800 Joukokylä
Valaistuksen jatkaminen vt 20 ja vt 5
Valaistuksen jatkaminen mt 863

Utajärvi
Puolanka
Kuusamo
Taivalkoski
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Kuusamo

v3
22!(

Päällystystyö
Tienrakennus
Sillankorjaus

"

25
1

Tievalaistus
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21 14
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!(23 Oulu
!(
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s1
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s2

4

s4

v2
3
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v1
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6 s6
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Valmistuvia kehittämishankkeita

Pyhäjoen voimalahankkeeseen liittyvät valtatien 8 tiehankkeet
Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen rakentamiseen
liittyen on saatu rahaa 29,9 milj euroa tieyhteyksien kehittämiseen. Voimala-alueelle rakennetaan valtatieltä 8
uusi tie sekä tarvittavat kevyen liikenteen väylät. Lisäksi tehdään useita muitakin kaikkia tien käyttäjiä helpottavia toimenpiteitä välille Kalajoki–Liminka. Liikennevirasto
toteuttaa hankkeen 2015-2018. Hanke on jaettu useaan
erilliseen urakkaan.
Hankkeessa on toteutettu urakat ”Vt 8 parantaminen Pyhäjoella”, ”Vt 8 parantaminen välillä Raahe–Liminka”, ja
”Vt 8 Limingan ylikulkusillan leventäminen”. ”Vt 8 parantaminen välillä Kalajoki–Pyhäjoki” -urakka valmistuu vuonna 2018.
Vuonna 2018 kilpailutetaan ”Vt 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla” Raahessa. Urakassa rakennetaan kiertoliittymä vt 8:lle Raahen sisääntuloväylän (Kokkolantie)
kohdalle. Urakka valmistuu syksyllä 2018. Koko hanke
valmistuu vuonna 2018.

Valtatien 8 rakentaminen keskittyy Raahen alueelle v. 2018.
Raahen Mettalanmäen ’turboliittymä’ on ensimmäinen
laatuaan ELYn alueella.
web Valtatien 8 tarkemmat tiedot ja suunnitelmat
löytyvät netistä:
http://www.liikennevirasto.fi/tiehankkeet/tie_
rakenteilla

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu–Kajaani–Vartius
Valtatien 22 parantaminen välillä Oulu–Kajaani sisältyi vuoden 2012 liikennepoliittisessa selonteossa hallituskaudella 2012-2015 aloitettaviin liikenneverkon kehittämishankkeisiin. Hankkeen alkuperäinen 45 milj.
euron suunnitelma supistui kolmannekseen eli 15 milj.
euroon (Oulun kaupungin osuus 1,2 M€). Siksi hanketta ei pystytä toteuttamaan alkuperäisessä laajuudessa.
Toteutettava osuus on kiireisin osuus eli väli Kaukovainio–Heikkilänkangas Oulussa. Yksittäisiä tehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä on tehty koko välillä.
Hankkeessa on toteutettu urakat ”Vt 22 parantaminen välillä Joutsentie-Konttisentie” ja ”Vt 22 parantaminen Muhoksella ja Utajärvellä”. Hankkeeseen kuului myös kohteita valtatiellä 5 Kajaanissa.
Vuonna 2018 kilpailutetaan vielä ”Vt 5 ja Nuaskadun liittymän liikennevalot” Kajaanissa ja vt 22 Joutsentie–Konttisentie -välin meluvallien viimeistelytöitä. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2018.



Kuva: Livi

Yksittäisiä tehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä on tehty koko välillä. Kuvassa uusi kevyen liikenteen alikulku Muhoksella.
web

Valtatien 22 tarkemmat tiedot ja
suunnitelmat löytyvät netistä:
http://www.liikennevirasto.fi/tiehankkeet/tie_rakenteilla
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Valtatien 4 parantaminen väillä Oulu-Kemi on alkanut
Uutta valtatiellä 4 vuonna 2022+
Keskikaiteellinen ohituskaistatie (2+1 kaistaa)
Lisäkaistat moottoritielle (3+3 kaistaa)
KEMI

Uusi eritasoliittymä
Eritasoliittymään uusia ramppeja

Kuva: Livi

Maksniemi
Simo

Valtatie 4 välillä Oulu–Kemi on pahoin ruuhkautunut
ja turvaton ja sen parantamista on toivottu jo pitkään.
Rahoitus saatiin lopulta vuoden 2017 talousarviossa.
Hanke ajoittuu talousarvion mukaan vuosille 20172021.

Väli Ii–Simon Maksniemi
2018-2021
Pohjois-Iin ja Simon Maksniemen välille on rakennettu kuusi
paria keskikaiteellisia ohituskaistajaksoja. Taajamien kohdille on
tehty liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä rakennettu
meluesteitä.

Valtatie 4 on Pohjois-Suomen tärkein liikenneyhteys,
joka on myös valtakunnallinen pääväylä pitkämatkaiselle tavara- ja henkilöliikenteelle ja on osa TEN-ydinverkkoa. Valtatien kehittäminen tukee pohjoisen suurhankkeiden toteuttamista ja matkailun kehittämistä.

Haukiputaan kohta
2018-2020
Haukiputaan eteläpuolella moottoriliikennetie on täydennetty
moottoritieksi ja Haukipudas–
Räinänperän -välin nykyinen leveäkaistatie on keskikaiteellinen
ohituskaistatie.

Hankkeen toteuttaminen käynnissä
Hanke on aloitettu Oulun kohdan parantamisesta (vt
4 Kempele–Kello) sekä Zatelliitin eritasoliittymän rakentamisesta. Zatelliitin eritasoliittymä valmistuu loppuvuodesta 2018 ja Oulun kohdan parantaminen
vuonna 2019. Kolmannet kaistat Oulun kohdalle valmistuvat pääosin syksyllä 2018.

Oulun kohta
2018-2019
Oulun kohdan moottoritiellä on
kolmannet kaistat ja meluesteet.
Oulujoen yli on rakennettu uusi
kevyen liikenteen silta. Moottoritien eritasoliittymät on rakennettu nopealle joukkoliikenteelle
sopiviksi. Kempeleen Zatelliitin
kohdalla on uusi eritasoliittymä.

Vuonna 2018 käynnistyy Kello–Räinänperä –välin parantaminen, ohituskaistojen rakentaminen välillä Olhava-Kuivaniemi sekä Oulun kohdan telematiikan rakentaminen.
Kello–Räinänperä -välillä nykyinen leveä kaistatie
muutetaan moottoritieksi välillä Kello–Haukipudas
ja moottoriväyläksi välillä Haukipudas–Ii. Hankkeen
pohjoispään ohituskaistaparien tiesuunnitelmat ovat
valmistuneet.

Kuivaniemi

Olhava

Ii

Räinänperä

Haukipudas

Asemakylä
Haukipudas

Pateniemi
Linnanmaa

OULU

Laanila
Oulu
Lintula
Kaakkuri

Kustannukset

web Valtatien 4 Oulu–Kemi
täydentyvät suunnitelmat löytyvät: http://www.
liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemi#.WNUIKZU0OHs

Hankkeen valtiolle kohdentuvien kustannusten osuus
on valtion talousarvion mukaisesti 125 milj. euroa. Tämän lisäksi hankkeeseen sisältyy Oulun kaupungin ja
Kempeleen kunnan rahoitusosuuksia, joiden suuruus
on yhteensä noin 30 miljoonan euroa.



Kempele

Liminka
Kartan pohjamateriaali © Liikennevirasto

Zatelliitti

Haaransilta
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Valtatien 4 Oulujoen sillat uusitaan

Kuva:

Valtatien 4
Oulujoen ylittävää
kevyen liikenteen
siltaa valetaan
huhtikuussa 2018.

Vuonna 1965 rakennetut Oulujoen sillat saneerattiin
vuosina 2005-2006 periaatteella, jonka mukaan nykyiset kevyen liikenteen kaistat voidaan muuttaa kolmansiksi ajokaistoiksi. Vuoden 2017 aikana teetetyissä siltojen kantavuustarkasteluissa havaittiin kuitenkin
ongelmia, joiden vuoksi silloille asetettiin painorajoitukset tammikuussa 2018. Vuoden 2013 ajoneuvoasetuksen mukaisia korotettuja kuormia ei voitu sallia
kaikilla kaistoilla eikä kolmansien kaistojen käyttöönotto olisi ollut mahdollista ilman vahvistustoimenpiteitä.
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus käynnisti siltojen
osalta vaihtoehtovertailun, jonka tarkoituksena oli selvittää silloille kestävä ja pitkäaikainen toteutusratkaisu. Vertailussa tarkasteltiin vaihtoehtoja nykyisten siltojen vahventamisen ja uusimisen väliltä.
Vaihtoehtovertailun lopputuloksena on, että siltojen
kokonaan uusiminen on kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu elinkaarikustannukset huomioiden. Tällä
vaihtoehdolla Oulujoen yli saadaan 4+4 kaistaiset sillat ja varmistetaan myös moottoritien jatkokehittäminen. Kokonaan uusien siltojen kustannusarvio on n.
15 milj.€. Uusien siltojen suunnittelu käynnistetään välittömästi ja toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelun
edetessä.



Kuva: Livi

1965 rakennetun sillan kokonaan uusiminen on
kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu elinkaarikustannukset huomioiden. Oulujoen yli saadaan
4+4 kaistaiset sillat ja varmistetaan myös moottoritien jatkokehittäminen.
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Hailuodon kiinteä yhteyden hanke on valmisteilla

Kuva: Sitowise Oy

Havainnekuva Huikun sillasta.

Hailuodon kiinteä yhteys -hanke on saanut rahoituspäätöksen syksyllä 2017 ja hanke tullaan toteuttamaan PPPhankintamallilla eli ns. elinkaarimallilla. Kustannusarvio investoinnille on noin 74 M€. Rakentaminen voi käynnistyä
aikaisintaan arviolta 2020.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut yhteistyössä Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan kanssa tiesuunnitelman maantielle 816 (Hailuodontie) Riutunkarin ja Huikun välillä. Hankkeessa on
suunniteltu kiinteä yhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon
Huikun välille. Kiinteä yhteys tulisi korvaamaan nykyisen
lauttayhteyden.
Hankkeen suunnittelun aikaisempi vaihe eli yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2014. Yleissuunnitelman ratkaisut ovat olleet lähtökohtana tiesuunnitelman laatimisessa.
Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi maastotutkimuksilla
alkuvuodesta 2017. Samanaikaisesti tiesuunnittelun kanssa on laadittu vesilain mukaiset lupahakemusasiakirjat.

Suunnitteluun sisältyi normaalin tie- ja siltasuunnittelun
lisäksi mm. luontoselvityksiä, pohjatutkimuksia, viistokaikuluotaus, kalatalous- ja kalastoselvitys, 3D-virtausmallinnus sekä vaikutusarviointia ja tarkkailu- ja seurantaohjelman laatiminen. Vesilupahakemus ja tiesuunnitelma
ovat valmistuneet maaliskuussa 2018.
Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km ja se sisältää kaksi siltaa (Huikun silta, Riutun silta) ja pengertieosuuden.
Huikun silta sijoittuu noin kilometrin päähän Hailuodosta.
Sillan kokonaispituus on noin 770 metriä ja alituskorkeus
18 metriä. Riutun silta sijoittuu Riutunkariin nykyisen lauttarannan pohjoispuolelle. Sillan kokonaispituus on noin
740 metriä ja alituskorkeus 5 metriä.
Suunnittelussa on otettu huomioon alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö ja vaativat olosuhteet. Kiinteä yhteys on pyritty sovittamaan maisemaan mahdollisimman
hyvin ja suunnitellaan siten, että herkän merialueen ympäristölle ja vesiluonnolle aiheutetaan mahdollisimman
vähän haittaa niin rakentamisen kuin käytönkin aikana.
Tienkäyttäjiä varoitetaan poikkeuksellisista liikennöintiolosuhteista ja tarvittaessa liikennöinti voidaan estää rannoilla olevien puomien avulla.

Hailuodon lauttaliikenteen nykyisen palvelusopimuksen (2015-2018) ylläpitokustannukset ovat 5,8 milj. € ja optiovuodet
(2019-2020) 6,8 milj. € vuodessa.

Kuva: Tiekuva.com
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Havainnekuva
Riutun sillasta.
Kuva: Sitowise Oy

Kiinteän yhteyden toteuttamisen tavoitteena on parantaa
Hailuodon saavutettavuutta ja helpottaa alueella liikkumista. Nykytilanteessa Hailuodon liikenteellinen palvelutaso
on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen
vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Huonon liikenteellisen palvelutason lisäksi lauttayhteyden taloudellisuus ei
täytä sille asetettuja tavoitteita. Yhteydellä on tärkeä merkitys Hailuodon kunnan asukkaiden liikkumiseen, kunnan
yritysten elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn sekä matkailuliikenteelle.

web Esittelyvideo ja lisätietoja hankkeesta:
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/hailuodon-liikenneyhteyden-kehittaminen
Hankkeesta on myös twitter ja facebook sivut

Hailuodon kiinteästä yhteydestä 6,9 km on maapengertä matalikolla - siltaa on 1,5 km
•
•
•
•

Ajokaistat 2 x 3,25 m
Kevyelle liikenteelle 1,25 pientareet
Penkereen leveys 10,5 m
Tien pinta 3,5 keskiveden yläpuolella

•

Rakennettavan tieyhteyden kokonaispituus 8,4 km
Maapengertä 6,9 km
Kaksi siltaa yhteensä 1,5 km
Kiviainestarve noin yksi miljoonaa
kuutiometriä
Tien geometria sallii 80 km/h ajonopeuden
Tienkäyttäjiä varoitetaan vaarallisista
liikennöintiolosuhteista
Uudelle yhteydelle tulee yksi pysäköintialue ja keinosaari
Ympäristön käsittely on luonnonmukainen

•
•
•
•
•
•
•
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Valtatien 8 suunnittelu Limingan kohdalla etenee

Valtatietä 8 on
tarve kehittää
Limingan kohdalla
korkealuokkaisena
päätienä.
Valtatie 8 yhdistää läntisen Suomen kunnat ja tärkeimmät
maakuntakeskukset sekä länsirannikon lentoasemat ja
merkittävimmät satamat. Tie on tärkeä erikoiskuljetusten
ja vaarallisten aineiden kuljetusreitti. Pyhäjoelle toteutuvan
ydinvoimalaitoksen rakentamistyömaa tuo merkittävän lisän valtatien 8 liikenteeseen. Valtatie 8 kulkee Limingan
keskustan eteläpuolitse.
Ruuhkaisimpina aikoina valtatiellä 8 ja sen tasoliittymissä
on Limingan kohdalla sujuvuuspuutteita ja liikenneturvallisuusongelmia. Valtatien 8 kehittämistä Limingan kohdalla
on tarkasteltu useaan otteeseen vuosien varrella. Parhaillaan on käynnissä osayleiskaavoitus jossa yhdessä
liikennesuunnittelun kanssa sovitetaan valtatien ympäristön maankäyttö ja liikenteelliset kehittämistoimenpiteet
yhteen. Valtatietä 8 on tarve kehittää Limingan kohdalla
korkealuokkaisena päätienä.

Valtatiellä 8 ja sen tasoliittymissä on Limingan kohdalla sujuvuuspuutteita ja liikenneturvallisuusongelmia.

Nykytilanteen sujuvuus- ja turvallisuuspuutteiden parantaminen edellyttää lähivuosina valtatielle 8 seuraavia toimenpiteitä:
•

2+2 -kaistainen keskikaidetie välille Ojanperänkangas
-Haaransilta (vt 4).

•

Ketunmaantien (yt 18627) liittymän poistaminen ja
uusi tieyhteys Lumijoentien (st 813) valo-ohjattuun
liittymään.

•

Rinnakkaistie valtatien eteläpuolelle välille Ketunmaantie (yt 18627) - Lännentie (yt 18629). Uusi
liittymä valtatien eteläpuolelta Kurkitien (yt 18628)
valoliittymään.

•

Lännentien / Kedonperäntien liittymän ja Sepänkankaan katuliittymän katkaisu valtatieltä.

•

Kevyen liikenteen verkon täydentäminen ja alikulkukäytävät Lännentien ja Honkisuontien liittymien
kohdille.

•

Vt 8 / Vt 4 Haaransillan eritasoliittymä.



Maankäytössä varaudutaan myös vuoden 2040 tavoitetilanteeseen, jossa valtatie 8 välillä kt 86 (Paavolantie) - vt4 Haaransilta, on eritasoliittymin varustettu
2+2-kaistainen keskikaidetie. Tieosuudella on neljä eritasoliittymää. Valtatien tavoitenopeus on 80 km/h.

19

Vaikutukset
Päätieverkon kunto ja palvelutaso pystytään turvaamaan
suunnittelukaudella. Muilla päällystetyillä teillä liikennöitävyydestä huolehditaan pääasiassa paikkausmenetelmiä
käyttäen. Syksyllä 2013 voimaan tulleen ajoneuvoasetuksen sallimia kokonaismassojen korotuksia ei voida hyödyntää täysimääräisesti siltojen kantavuuden takia kaikilla
seutu- ja yhdysteillä. Muutamalta sillalta saadaan poistettua painorajoitus suunnittelukauden aikana. Erillisohjelmien avulla saadaan parannettua elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja toimintavarmuutta merkittävästi usealla
tiellä, sekä vähennettyä ajo- ja ajoneuvokustannuksia. Lisäksi liikenneturvallisuus paranee.
Lisääntyvä liikenne aiheuttaa ajoittain ruuhkautumista Oulun kaupunkiseudulla. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta pyritään edistämään liikenteenhallinnan ja älyliikenteen
keinoin sekä lisäämällä liikkumisen ohjausta.
Elinvoimaisten taajamien kestävän liikkumisen turvaaminen edellyttää kävelyä ja pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä,
kuten kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen rakentamista. Näillä toimenpiteillä parannetaan liikenneturvallisuutta
sekä edistetään kävelyn- ja pyöräilyn kulkutapaosuutta arjen matkoissa.

Liikenneturvallisuus on kehittynyt myönteisesti viime vuosina mutta edelleenkin tarvitaan laajaa yhteistyötä kehityksen jatkumiseksi. Myönteisen kehityksen jatkuminen
vaatii liikennejärjestelyihin sekä maankäyttöön ja liikenneverkkoon kohdistuvien teknisten toimenpiteiden lisäksi
myös kuntien jatkuvaa liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyötä sekä poliisin valvontatyötä. Tämä kokonaisvaltainen ja laaja liikenneturvallisuusyhteistyö on merkittävä
osa kokonaisvaltaista liikenneturvallisuuden parantamista
ja liikenneturvallisuustyön merkityksen lisäämistä.
Liikennepalvelulain myötä markkinaehtoisen liikenteen
harjoittaminen vapautuu entisestään ja uusien palvelukonseptien kehittämisen mahdollisuus kasvaa. Lippu- ja
maksujärjestelmien rajapintojen avaaminen muille palveluntarjoajille luo edellytyksiä sujuvien matkaketjujen kehittämiselle. Uusi laki tuo myös haasteita muun muassa
liikenteen muutoksista tiedottamisen suhteen ja maaseudun taksipalvelujen säilymisen osalta.
Joukkoliikenteen palvelutasoon voidaan aidosti vaikuttaa,
mutta tätä mahdollisuutta rajoittavat valtion ja kuntien niukat taloudelliset resurssit. Joukkoliikenteen valtionrahoitus
säilynee nykyisellä tasolla lähivuodet. Kaupunkiseuduilla
joukkoliikenteen matkustajamäärät jatkanevat kasvua.

Arkipäivän
liikkumisen on
oltava sujuvaa ja
turvallista



Alta

Kirkkoniemi

Tromssa

NORJA

Murmansk

Narvik

RUOTSI

Tietoja Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun maanteistä

VENÄJÄ

4
Rovaniemi

Botnian käytävä

• Maantieverkon pituus on lähes 13 000 km
(16 % koko maan maantieverkosta)

Tornio
Kemi

• Kevyen liikenteen väylien pituus
maantieverkolla on 700 km (13 %
koko maan kevyen liikenteen väylistä
maantieverkolla)

Raahe
Pyhäjoki

Kokkola

• Siltoja maantieverkolla on yli 2000 kpl (14 %
koko maan silloista maantieverkolla)

8

PohjoisPohjanmaa
Oulu
4

Ylivieska

Kainuu
Kajaani

SUOMI

Vaasa

• Valta- ja kantateistä on päällystetty 100 %,
seututeistä 98 % ja yhdysteistä 45 %

Kuusamo

Seinäjoki

Jyväskylä

Tampere

Helsinki

Yhteystiedot

Via Baltica

www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
Twitter: @POPELYkeskus
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/pohjois/
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Veteraanikatu 1, 90130 OULU
PL 86, 90101 OULU
puhelinvaihde: 0295 038 000
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
sähköposti kirjaamo: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Lisätietoja suunnitelmasta antavat

Vs. liikennejohtaja Timo Mäkikyrö
			
Yksikön päällikkö, tienpidon suunnittelu Risto Leppänen
		
Toiminnanohjauspäällikkö Vesa Matturi					

Asiakasneuvonta

Liikenteen asiakaspalvelu						
Neuvonta yksityisteiden valtionavustuksista					

Tienkäyttäjän linja
ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista
0200 2100 (24 h/vrk)
Neuvonta ja palautteet: liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

		



0295 038 279
0295 038 262
0295 038 266

0206 90300 (ma-pe klo 9-16)
0206 90303 (ma-pe klo 9-16)
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