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Vastaanottajan tiedot 

 
 
Hailuodon kiinteän yhteyden PPP -hanke, infokirje 

1  Hankkeen viimeaikaiset tapahtumat 

Hankkeelle on perustettu hankintavaiheen nettisivut, josta löytyy 
kaikki hankkeen valmisteluun liittyvä materiaali:  
https://vayla.fi/hailuoto/hankinnanvalmistelu  

- Tiesuunnitelman hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (lisätty 
nettisivulle) 

- Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamispäätökset direktiivilajeille 
(upossarpio, naurulokki ja kalatiira) on saatu (lisätty nettisivulle) 

- Vesilupahakemus on kuulutettu ja on ollut nähtävillä. Avi:n päätös 
saadaan aiemmin arvioitua myöhemmin, tämän hetken arvion mu-
kaan syksyllä 2019 (linkki lisätty hankkeen nettisivulle).  

- Hankealueella on tehty täydentäviä pohjatutkimuksia, joiden tulok-
set jaetaan potentiaalisille tarjoajille arviolta kesäkuussa (lisätään 
nettisivulle). 

- Väyläviraston neuvonantajiksi on valittu kilpailutuksen perusteella 
 Rahoitus- ja juridiikkapalveluun CAPEX Advisors Oy ja Hannes 

Snellman Asianajotoimisto Oy  
 Tekniseen neuvonantoon Sweco PM Oy 
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2  Hankkeen eteneminen 

- Väylävirasto on käynnistänyt hankinnan valmistelun. Hankinnan 
valmistelun aikataulua rytmittää vesilupapäätös ja sen mahdollisesti 
tuomat vaatimukset tarjouspyyntödokumentaatioon. 

- Keväälle 2019 suunnitellut markkinavuoropuhelut siirtyvät pidettä-
väksi syksyllä 2019. Tilaaja ilmoittaa tulevista markkinavuoropuhe-
luista hyvissä ajoin etukäteen (hankkeen nettisivuilla ja hankinnan 
ennakkoilmoituksella). 

- Markkinavuoropuheluissa tullaan käsittelemään mm. kilpailutuksen 
periaatteita, maksumekanismin keskeisiä tekijöitä, palvelusopimuk-
sen periaatteita, mahdollisia teknisiä vapausasteita, lähtötietojen 
riittävyyttä, esitystä riskienjaosta ja keskusteltavista aiheista.  

- Hankinta käynnistyy hankintailmoituksella, kun vesiluvasta on riit-
tävä varmuus. Tämän hetken arvio hankintailmoituksen julkaisemi-
sesta on loppuvuosi 2019 ja investointivaiheen käynnistymisestä 
alkuvuosi 2021. Potentiaalinen rakennusaika on n. 3 vuotta.  

- Kesän 2019 aikataulu: heinäkuun alusta elokuun puoliväliin rauhoi-
tetaan lomakaudeksi eikä hankkeeseen liittyen lähetetä uutta aines-
toa. 

- Tilaaja työskentelee tilausvaltuuden riittävyyden kanssa. 
- Uutisia hankkeen yleisestä tilanteesta voi seurata hankkeen nettisi-

vujen ajankohtaista-osiosta, jonne linkitetään uutiskirjeet ja tiedot-
teet. 

3  Lisätietoja 

Lisätietoja hankkeesta antaa Lars Westermark, lars.westermark@vayla.fi 
Puh. 0295 3838. 
 
 
 
    Lars Westermark 
 
Johtaja Lars Westermark 
  
 

Liitteet www.vayla.fi/hailuoto 
www.vayla.fi/web/en/projects/all-projects/hailuoto-causeway 
Linkki valmisteluvaiheen nettisivulle:  
https://vayla.fi/hailuoto/hankinnanvalmistelu  
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