
Hailuodon kiinteä yhteys, allianssihanke
Tietoja hankkeesta



Hailuoto ja lauttayhteys

- 1000 asukasta, 650 kesämökkiä

- Lauttayhteys, 25 minuuttia, 
päiväsaikaan

- Jäätie talvella sääolosuhteiden
mukaan



Kiinteä
maantieyhteys
Hailuodon ja
mantereen välille

- Maapengertä 6,9 km

- 2 siltaa, yhteensä 1,5 km

- Kokonaispituus 8,4 km 

- Tiesuunnitelmassa rakentamisen
kustannusarvio 73,5 milj.€ 

Conceptual image: Sitowise 2018



Tien poikkileikkaus

Ajokaistat 3.25 m + 3.25 m

1,25 metriä leveä piennar jalankulkijoille ja
pyöräilijöille molemmilla reunoilla.

Penkereen kokonaisleveys 10.5 m
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S1 Huikun
silta

Kaksi uutta siltaa
Hailuodon kiinteä yhteys

S2 Riutun
silta



S1 Huikun silta
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• Hailuodon puoleinen silta
• Kokonaispituus 767 m
• Kokonaisleveys 9,5 m
• Alikulkukorkeus 18 m
• Teräsbetonikantinen jatkuva 

liittopalkkisilta TAI jännitetty 
betoninen jatkuva palkkisilta



S2 Riutun silta
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• Oulunsalon puoleinen silta
• Kokonaispituus 740 m
• Kokonaisleveys 9,5 m
• Alikulkukorkeus 5 m
• Teräsbetonikantinen jatkuva 

liittopalkkisilta TAI jännitetty 
betoninen jatkuva palkkisilta



Puoli vuosisataa Hailuodon ja mantereen
uuden yhteyden kehittämistä

Ensimmäinen kattava
selvitys 1980-luvun alussa; 
ratkaisuehdotuksena sekä
kiinteän yhteyden että
lauttayhteyden
kehittäminen

Liikenneministeriön päätös
v. 1984 liikenneyhteyksien
parantamisesta
lauttayhteytenä välillä
Oulunsalo–Hailuoto

Tarveselvitys v. 1993; 
vaihtoehtona 
tunneliratkaisu välillä 
Oulunsalo–Hailuoto

Tiehallinnon Oulun tiepiirin
kannattavuuslaskelma
2007; kiinteä yhteys 
edullisempi kuin
lauttayhteys

Yleissuunnitelma ja 
YVA-menettely 
vuosina 2008–2010

Rahoituspäätös (PPP)
v. 2017

Tiesuunnitelma 
valmistuu, kevät 
2018

PPP-hankinnan valmistelu
2019 - alkuvuosi 2020

Rakentaminen alkaa
kun vesilupäätös
lainvoimainen
(arviolta
2022/2023)

Päätös PPP-
hankkeen
muuttamisesta
budjettirahoitteiseksi
loppuvuosi 2020

Havainnekuva: Sitowise 2018

Allianssisopimuksen
kilpailutus 2021

Allianssin
kehitysvaihe 2022

Vesilupapäätös
alkuvuodesta 2020



Ainutlaatuinen 
luonnonympäristö

• Natura 2000-alueita, uhanalaisia 
kasvilajeja, harvinaisia lintulajeja

• Tilaaja tehnyt kattavat 
luontoselvitykset

• Suunnittelu tehty Natura-
lausunnon pohjalta: pengertie-
siltayhteys on toteutettavissa, kun 
lieventämistoimenpiteet otetaan 
käyttöön

Conceptual image: Sitowise 2018



Hankkeen vaikutukset ympäristöön
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•Maisemakuva muuttuu, 
mutta maisemakuvaa 
muuttavat vaikutukset 
minimoidaan. Suorat 
vaikutukset vähäisiä.

• Paikallisia muutoksia, mutta 
ei heikennä merkittävästi 
ympäristöarvoja.

• Suunnittelu tehty Natura-
lausunnon pohjalta: 
pengertie-siltayhteys on 
toteutettavissa, kun 
lieventämistoimenpiteet 
otetaan käyttöön. 



Tiesuunnitelma-
vaiheessa laaditut
selvitykset
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• Luonto- ja kasvillisuusselvitykset mm.
•Viitasammakko
•Kovakuoriaislajisto
•Meriuposkuoriainen
•Kasvillisuus: Ruijanesikko, upossarpio, 
nelilehtivesikuusi
• Linnusto
•Perhoslajisto
•Pohjaeläimistö

•Pohjatutkimuksia ja sedimenttinäytteitä
•Kalasto- ja kalatalousselvitys
•Virtaus- ja vedenlaadunmallinnus (nyky-
/ lopputilanne, työnaikaisia tilanteita) 
•Hylkykartoitus

Nelilehtivesikuusi
(Hippuris tetraphylla)

Upossarpio
(Alisma wahlenbergii)

Meriuposkuoriainen
(Macroplea pubipennis)

Naurulokki
(Larus ridibundus)



Allianssi – mitä & miksi?
• Allianssi = Hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, yhteiseen 

sopimuksen perustuvan hankkeen toteutusmuoto, jossa osapuolet 
vastaavat yhdessä toteutettavan hankkeen suunnittelusta ja 
toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla, ja jossa osapuolet jakavat 
hankkeen hyödyt ja riskit ja tavoittelevat suorituskyvyn jatkuvaa 
parantamista
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Allianssin vaiheet

Strategia

Käytetäänkö
allianssimallia?

Tilaaja päättää 
projektiin 
parhaiten
soveltuvasta 
toteutusmallista

Kyllä

Allianssin
muodostaminen

Allianssin kesto

• Toimijat valitaan 
allianssiin ensisijaisesti 
laadullisin perustein 
kirjallisen esityksen, 
haastattelujen ja 
workshopin avulla
• Tilaaja päättää, 
kilpaillaanko ensin 
suunnittelijoiden ja sitten 
urakoitsijoiden allianssista 
vai yhteisallianssista 

Projektin
kehitysvaihe

Projektin
toteutusvaihe Takuuaika

Onko 
kaikki tavoitteet

sovittu?

Tilaaja haluaa
edetä?

• Tilaaja ja valitut 
toimijat muodostavat 
integroidun 
projektitiimin. 

• Tiimi innovoi edullisia 
ja hyödyllisiä 
suunnittelu- ja 
toteutusratkaisuja.

• Allianssin taloudelliset 
ja muut yhteiset 
tavoitteet luodaan 
sarjassa kokouksia ja 
workshopeja

Toteutuksen ehtona on, että 
kaikista keskeisistä 
tavoitteista on sovittu ja että 
tilaaja haluaa edetä 
kyseisillä tavoitteilla.

• Tilaaja ja toimijat työskentelevät yhdessä 
ja toteuttavat projektin integroidulla tiimillä.

• Kaupalliset ehdot on asetettu siten, että 
toimijat jakavat edut/haitat jos kustannukset 
ja muut asetetut tavoitteet ovat 
parempia/huonompia kuin sovitut tavoitteet.

• Tilaaja ja toimijat ovat 
yhteisvastuussa kaikista 
takuuajan korjauksista.

• Allianssi on voimassa 
takuuajan loppuun asti.

Lähde: Jim Ross, Alliance Contracting, lessons from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-11.12.2009

Vesiluvan käsittelyprosessi

6 kk 5 v -30-36 kk8 - kk 2 kkHahmotelma 
vaiheiden kestoksi



Havainnekuva: Sitowise 2018

Lisätietoja

Terhi Honkarinta 
projektipäällikkö
+ 358 29 534 3754
terhi.honkarinta@vayla.fi

www.vayla.fi/hailuoto
facebook.com/hailuotokiintea
twitter.com/hailuotokiintea




