
Turbiiniosien toimitukset 
Mutkalammin tuulipuistoon
Katso tästä esitteestä: Aikataulut • Ajoreitit • Ohjeet muille liikkujille



M utkalammin tuulipuiston rakennustyömaan työ-
maatoimiston puhelinnumero on 050 552 1377. 
Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tai 

haluat keskustella rakennustöistä.
 Vältä kulkua tuulivoimaloiden työmaa-alueille, sillä 
alueet eivät ole henkilöliikennettä varten. Työmaa-alueet 
on merkitty kyltein.
 Jos menet tuulipuiston työmaan alueella metsään 
(metsätyöt, marjastus yms.), ole ystävällinen ja ilmoita 
siitä työmaatoimistoon 050 552 1377. Alueella suoritetaan 
räjäytystöitä, jotka saattavat paikoitellen estää liikkumisen 
tietyillä alueilla.
 Pysäköi autosi niin, ettei se häiritse työmaaliikennettä, 
muita tiellä liikkuvia tai hälytysajoneuvoja. Jätä aina puhe-
linnumerosi auton tuulilasiin, jotta sinuun voidaan tarvit-
taessa ottaa yhteyttä.
 Tuulipuiston rakennustyömaalla liikkuu ja työskentelee 
isoja työkoneita, kuten kaivinkoneita, isoja kuorma-autoja 
ja nostureita. Ole ystävällinen, äläkä mene niiden lähelle. 
Huomioi, että työkoneista on huono näkyvyys lähelle, ja 
koneita lähestymällä saatat aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

 Vältä polkupyörällä ajoa Mutkalammin tuulivoima-
alueella oman turvallisuutesi vuoksi.
 Jos olet epävarma siitä voitko ajaa tietylle alueelle, 
ota yhteys työmaatoimiston numeroon 050 552 1377. 
Huomioi, että työn alla olevia teitä ei ole erikseen suljettu 
rakennustöiden aikana.
 Jos sinulla on käytössäsi huomioväriliivi, ole hyvä 
ja pidä sitä päälläsi liikkuessasi tuulipuiston rakennustyö-
maan alueella.
 Mikäli joudut tuulivoima-alueella onnettomuuteen, 
soita yleiseen hätänumeroon 112, ja ota mahdollisuuk-
sien mukaan yhteyttä myös työmaatoimiston numeroon 
050 552 1377.

Suosittelemme Korvenkylän ja 
Mutkalammen asukkaille punaisella 
katkoviivalla merkityn reitin käyttöä, 
sillä etenkin vastaan tulevan siipikuljetus-
rekan tai tornilohkorekan ohittaminen 
henkilöautolla Märsylä-Mutkalampi –välisellä 
tiellä on haastavaa ja jossain kohdissa 
mahdotonta.   

 

Mitä toimitetaan

Kuljetusreitti ja
vaikutukset
lähialueelle
Suurin vaikutus toimituksista tulee olemaan 
Märsylän, Mutkalammin ja Korvenkylän 
asukkaille.

Kuljetusreittiä on muokattu kuljetuksille 
soveltuvaksi. Voimalakomponenttikuljetuk-
sista vastaava Havator käyttää kuljetuksien 
edessä saattoautoa. Kuljetusreitillä vastaan-
tuleva liikenne joudutaan pysäyttämään ja 
ohjaamaan levikkeille ja risteyksille kulje-
tuksien ja vastaantulevan liikenteen turval-
lisuuden varmistamiseksi. Saattoauto 
huolehtii vastaantulevien pysäyttämisestä.

Kesto: Helmikuu – Kesäkuu 2022

Toimitusajat: Toimitusajat pyritään ajoittamaan maanantaista perjan-
taihin klo 10–15 ja 18–22 ja sunnuntaisin klo 18–22 väliselle ajalle. 
Merkittävistä poikkeuksista ilmoitetaan Mutkalampi.fi sivustolla.

Turbiiniosat toimitetaan Raahen ja Kalajoen satamista Mutkalammen 
rakennustyömaalle Kannuksen kautta.

Arvioitu kuljetusten määrä per päivä: Neljä eri saattuetta, 
yhteensä 12 komponenttia. 

Kuljetusyhtiö: Havator Oy  

Tuulivoimaloiden kompo-
nentteja, kuten tornilohkoja, 
lapoja ja konehuoneita

Ajankohtaista lisätietoa saatavilla: www.mutkalampi.fi

Tuulivoimapuiston alueella liikkuvien turvaksiHuomioitavaa:
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Mikko Valtanen
Site Manager – 
Special Transport

+358 50 448  3703
mikko.valtanen@havator.com 

Tommi Autio
HSE Manager

+358 40 546 5061
tommi.autio@ramboll.fi

Kysyttävää? 
Ole meihin yhteydessä

Ajankohtaista lisätietoa saatavilla: 

www.mutkalampi.fi


