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1 TOIMEKSIANTO
Plaana Oy:n tiloissa järjestetyn työpalaverin (13.03.2017) pohjalta Albus Luontopalvelut Oy:lle annettiin
tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välisen kiinteän liikenneyhtey
den (jäljempänä Hailuodon kiinteä yhteys) suunnitteluun ja suunnitelman luontovaikutusseurantoihin
liittyviä täydentäviä luontoselvityksiä kesällä 2017. Selvitystarpeita ja selvitysten laajuutta käsiteltiin
työpalaverissa 10.05.2017, missä edustettuina olivat projektijohto (Plaana Oy), yhteysviranomainen
(POP ELY, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue), tilaaja (POP ELY, liikenne ja infrastruktuuri
vastuualue) sekä Albus Luontopalvelut Oy.
Albus Luontopalvelut Oy toimitti täydentävät luontoselvitykset Plaana Oy:n tilauksesta Pohjois
Pohjanmaan ELY keskuksen liikenne ja infrastuktuuri vastuualueen toimeksiannosta kesällä 2017.

1.2 Palvelun tarjoaja
Albus Luontopalvelut Oy on v. 2015 nykymuotonsa saanut viiden luontoharrastaja ammattilaisen
luontoselvityksiä ja vaikutusarviointeja sekä biologisia määrityspalveluita tarjoava yritys. Yrityksen
taustalla on korkeatasoinen yliopistokoulutus ja vuosien kokemus biologisesta tutkimuksesta.
Albus Luontopalvelut Oy on toteuttanut huomattavan määrän eri eliöryhmiä koskeneita luontoselvityksiä
ja asiantuntijalausuntoja moitteettomasti v. 2011 alkaen. Vastuuhenkilöt ovat osallistuneet sekä luontosel
vityksiin että selvitys ja raportointikäytäntöjen kehittämiseen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa 20
vuoden ajan. Albus Luontopalvelut Oy omaa toistaiseksi Suomen ainoana palvelutarjoajana valmiudet
soveltaa määrityksiin DNA lajitunnisteita.
1.2.1 Työryhmä ja vastuunjako

Pääsuunnittelija

(FT, eläinekologia, Oulun yliopisto, 2007) (Erityisosaaminen:

perhoset) omaa yli 15 vuoden kokemuksen ekologisten tutkimusten suunnittelusta, näytteenotosta ja
aineistojen analysoinnista Oulun yliopistossa. Hän on julkaissut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita hyön
teisistä, toiminut valtakunnallisessa perhostensuojelutoimikunnassa vuodesta 2001 alkaen ja osallistunut
tässä toimessa perhosten uhanalaistarkasteluihin ja erityisesti suojeltavien lajien esityksiin. Yli 35 vuoden
aktiivisen perhosharrastustaustan johdosta hän kuuluu Suomen johtaviin perhosasiantuntijoihin. Hän on
aktiivisesti selvittänyt Hailuodon ja Oulunseudun ranta alueiden perhoslajistoa vuodesta 1993 alkaen.
Hänellä on aiempaa kokemusta kymmenistä toimeksiantoa vastaavista luontoselvityksistä sekä luontosel
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www.albusluontopalvelut.fi

Sivu 5

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
vitys ja raportointikäytäntöjen kehittämisestä.
Välimäki toimi Albus Luontopalvelut Oy:n hankepäällikkönä ja osallistui selvitysten suunnitteluun,
selvitystarpeiden tunnistamiseen, raportointiin, eri sidosryhmien kanssa käytyyn vuoropuheluun ja vastasi
osin maastotöistä.
Suunnittelija

(FT, eläinekologia, Oulun yliopisto, 2006) [Erityisosaaminen:

selkärangattomat (erit. perhoset, kovakuoriaiset, sahapistiäiset)] on hyönteistutkija ja maamme johtava
molekyylitaksonomi, joka toimii Albus Luontopalvelut Oy:n asiantuntijatehtävien lisäksi yli
intendenttinä Oulun yliopistossa. Hän johtaa mm. kansallista DNA lajitunnistehanketta ja Suomen
Akatemian rahoittamaa molekyylitaksonomista tutkimushanketta, minkä perusteella hänellä on korkea
luokkainen pätevyys laajojen tutkimus ja selvitysprojektien suunnittelusta, koordinoinnista ja raportoin
nista. Hän on julkaissut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita v. 1995 alkaen, osallistunut lukuisiin hyöntei
siä ja hämähäkkieläimiä koskeviin luontoselvityksiin 1990 luvulta lähtien ja perhosten uhanalais
arviointiin 2010. Hän on aktiivisesti selvittänyt Hailuodon ja Oulunseudun ranta alueiden perhoslajistoa
vuodesta 1995 alkaen. Albus Luontopalvelut Oy:ssä hän on toiminut päävastuullisena konsulttina 19
toimeksiantoa vastaavassa luontoselvityksessä.
M. Mutanen toimi pääsuunnittelijan varahenkilönä ja osallistui selvitysten suunnitteluun, raportointiin ja
perhoshavaintoaineiston keräämiseen.
Suunnittelija
kuoriaisasiantuntijoita

(FT, eläinekologia, Oulun yliopisto, 2016) on Suomen johtavia
[Erityisosaaminen:

selkärangattomat

eläimet

(erit.

kuoriaiset,

mesi

ja

petopistiäiset)]. Hän on julkaisut 10 hyönteistieteellistä artikkelia kansainvälisillä ja kansallisilla
foorumeilla v. 2008 lähtien. Hän toimii Ympäristöministeriön kovakuoriaistyöryhmässä (v. 2006–) ja
osallistui kuoriaisten uhanalaistarkasteluun 2010 sekä hallitsee laajasti myös muita hyönteisryhmiä. Hän
on aktiivisesti selvittänyt Hailuodon ja Oulunseudun ranta alueiden kovakuoriaislajistoa 1990 luvulta
lähtien ja osallistunut kovakuoriaisia koskeviin luontoselvityksiin vastuullisessa roolissa v. 2009 alkaen
sekä määrittänyt kymmeniä aineistoja erilaisiin tutkimus ja selvitystarpeisiin.
Pentinsaari osallistui kovakuoriaisselvitysten suunnitteluun ja raportointiin.
Suunnittelija

(FT, kasviekologia, Oulun yliopisto, 2003) on

kasviekologian tutkija, joka toimii Albus Luontopalvelut Oy:n asiantuntijatehtävien lisäksi intendenttinä
Albus Luontopalvelut Oy (2677209-2)
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Oulun yliopistossa (Erityisosaaminen: kasvit, sienet ja käävät). Hän vastasi uhanalaisten kasvien suojelu
projektissa (ESCAPE 2011–2017) Oulun yliopiston vastuutyöpaketeista. Kyseisessä projektissa
Siikajoki–Hailuoto–Oulu alueen maankohoamisrannikon EU:n luontodirektiivin liitteissä mainitut kasvi
lajit olivat keskeisessä roolissa, minkä perusteella hänellä on kattava käsitys näiden lajien esiintymis
kuvasta ja biologiasta. Ruotsalainen on julkaissut kymmeniä kasvi ja sienitieteellisiä artikkeleita
kansainvälisillä ja kansallisilla foorumeilla v. 1997 lähtien. Luontokonsulttina hän on osallistunut ennen
yritykseen integroitumistaan kaavahankkeiden kasvillisuusselvityksiin v. 2011 alkaen. Albus Luonto
palvelut Oy:ssä hän on vastannut useista ympäristövaikutusarviointien pohjana käytetyistä kasvillisuus ja
luontotyyppiselvityksistä (2015–2016: 17 selvitystä).
Ruotsalainen osallistui kasvillisuusselvitysten suunnitteluun, selvitystarpeiden tunnistamiseen, tulosten
raportointiin sekä sidosryhmävuoropuheluun erityisosaamiseensa liittyvissä kysymyksissä.
Suunnittelija

(Tekniikan ylioppilas, Oulun yliopisto) on pitkän linjan lintu ja

hyönteisharrastaja ja yksi

kirjan kirjoittajista [Erityisosaaminen: selkärankaiset

eläimet (erit. linnut, lepakot, sammakkoeläimet), selkärangattomat eläimet (erit. kukkakärpäset, sudenko
rennot, rämeristihämähäkki)]. Hän on julkaissut kuusi yleistajuista lintutieteellistä artikkelia v. 1995
alkaen. Lintujen lisäksi hän on perehtynyt kasveihin, sieniin, lepakoihin, sammakkoeläimiin, hämähäk
keihin ja eri hyönteisryhmiin. Näiden ryhmien osalta hän on ollut vastuullisena konsulttina 22 luontosel
vityksessä (luontotyypit: 1, hämähäkit: 5, sudenkorennot: 4, sammakot: 9, linnut: 2, lepakot 1).
T. Mutanen osallistui viitasammakko

ja lintuselvitysten suunnitteluun, maastotöihin ja tulosten

raportointiin.
Suunnittelija

(FM, hydrobiologia, Jyväskylän yliopisto, 2008) toimi Albus

Luontopalvelut Oy:n asiantuntijana pohjaeläinselvityksissä (Erityisosaaminen: järvien, virtavesien ja
murtovesien pohjaeläimet). Hänellä on noin 15 vuoden kokemus pohjaeläinmääritystöistä. Hän on
määrittänyt yli 1500 pohjaeläinnäytettä erityyppisistä elinympäristöistä eri eliömaakunnista viimeisen
viiden vuoden aikana. Hän on sertifioitu (SYKE – ProfTest) virtavesien, järvien ranta alueiden sekä
Itämeren pohjaeläinten määrittäjä [Prof test 31.03.2016 – Itämeren makroselkärangattomat: 94 % määri
tyksistä oikein; Prof test 22.02.2012 – Itäisen Itämeren rannikkoalueen makroselkärangattomat: 98 %
määrityksistä oikein]. Hän kuuluu valtakunnalliseen vesihyönteisryhmään, joka koostuu tärkeimpien
vedessä tai niiden äärellä elävien hyönteislahkojen ja heimojen johtavista kotimaisista asiantuntijoista.
Albus Luontopalvelut Oy (2677209-2)
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Majuri osallistui pohjaeläinselvitysten suunnitteluun, sidosryhmävuoropuheluun erityisosaamiseensa
liittyvissä kysymyksissä, näytteenotantaan merialueella, näytteiden esikäsittelyyn ja vastasi aineiston
määrittämisestä sekä raportoinnista yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa.
Suunnittelija

(Filosofian ylioppilas, biologia, Helsingin yliopisto) toimi Albus

Luontopalvelut Oy:n asiantuntijana kovakuoriaisselvityksissä (Erityisosaaminen: kovakuoriaiset, luteet).
Malmbergilla on noin 15 vuoden kokemus erilaisista kovakuoriaistöistä koko Suomessa. Pro gradu
tutkielmassaan hän käsitteli pääkaupunkiseudun täyttömäkien kovakuoriaisyhteisöjen rakennetta ja
ekologiaa. Lisäksi hän on osallistunut kovakuoriaisia koskeviin luontoselvityksiin vastuullisessa roolissa
(suunnittelu, maastotyöt, määritys ja raportointi) v. 2013 alkaen ja määrittänyt kokonaan tai osittain
valmiiksi kerättyjä kovakuoriaisaineistoja, kuten Häiriödynamiikkahankkeen ikkunapyydysaineistoja
Metsäntutkimuslaitokselle (2014), REFORM projektin kuoppapyydysaineistoja Suomen Ympäristökes
kukselle (2012) sekä golfkenttien maakiitäjäisten kuoppapyydysaineistoja Helsingin yliopiston Kaupun
kiekologian tutkimusryhmälle, (2011–2012). Malmberg toimii Ympäristöministeriön kovakuoriaistyö
ryhmässä (v. 2012–). Tässä toimessa hän osallistuu meneillään olevaan uhanalaisuusarviointiin ja vastaa
heimojen Carabidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Chrysomelidae sekä eräiden pienempien heimojen
dokumentoinnista.
Malmberg osallistui kuoriaisten kuoppapyynti ja karikeseulontanäytteiden poimintaan ja näytteiden
määrittämiseen.

2 TAUSTA
2.1 Luontoselvitysten sisältö ja kohdelajiryhmät
Hailuodon kiinteän yhteyden luontoarvojen lisäselvitystarpeita käsitelleiden työpalaverien (13.03.2017 &
10.05.2017) pohjalta Albus Luontopalvelut Oy suunnitteli ja toteutti täydentäviä luontoselvityksiä
16.05.–15.11.2017 kohdistuen erityisesti suunnitellun Hailuodon kiinteän yhteyden eteläpuolisiin ranta
alueisiin ja suunnitelman välittömään vaikutusalueeseen merialueella. Selvitykset täydensivät aikaisempia
luontoselvityksiä sekä tuottivat pohjan vaadituille luontovaikutusseurannoille kiinteän yhteyden
toteutuessa yhteysviranomaisen lausunnosta kirjatun yhteenvedon (Tapio Tuuttila / Sweco Ympäristö Oy
16.11.2016) mukaisesti. Luontoselvitykset kohdistuivat erityisesti pohjaeläimistöön, lain suojaamiin
EU:n luontodirektiivin (1992/43/ETY) liitteissä II, IV(a) ja IV(b) ja lintudirektiivin (79/409/EEC)
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liitteessä I mainittuihin lajeihin, erityisesti suojeltaviin ja/tai rauhoitettuihin lajeihin (Luonnonsuojelulaki
1096/1996, 6:39 ja 6:42 §; luonnonsuojeluasetus 160/1997, 5:20 § liitteet 3a–c). sekä erityisesti
suojeltaviin ja kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteerien perusteella uhanalaisiin lajeihin
(Rassi ym. 2010, Tiainen ym. 2016) ja Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin (http://www.ymparisto.fi/
fi FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Kansainvaliset_vastuulajit).
EU:n luontodirektiivin II liitteessä on huomioitu yhteisön tärkeinä pitämät eläin ja kasvilajit, alalajit tai
lajiryhmät, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Osa liitteen lajeista on
määritelty ensisijaisesti suojeltaviksi. Luontodirektiivin liitteessä IV mainitaan yhteisön tärkeinä pitämät
eläin [IV(a)] ja kasvilajit [IV(b)], alalajit tai lajiryhmät, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Näiden
tahallinen tappaminen, pyydystäminen, kerääminen, häiritseminen sekä kaupallinen käyttö on kielletty.
Lisäksi lajien lisääntymis ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Lintujen
osalta vastaavassa asemassa olevat lajit luetellaan lintudirektiivin liitteessä I.
Lajien rauhoituksesta on säädetty luonnonsuojelulaissa (1096/1996, 6:39 ja 6:42 §). Rauhoitetut lajit on
lueteltu luonnonsuojeluasetuksen 160/1997, 5:20 § liitteissä 3a–c. Rauhoitetun eläimen tappaminen tai
pyydystäminen on kiellettyä. Kiellettyä on myös pesien, munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden
ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen. Rauhoitettuja
eläimiä ei saa tahallaan häiritä lisääntymisaikana. Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, juurineen
ottaminen tai hävittäminen on kielletty. ELY keskus voi myöntää luvan poiketa rauhoitussäännöksistä,
jos ko. lajin suotuisa suojelutaso ei ole uhattuna.
Erityisesti suojeltavien lajien häviämisuhka on ilmeinen. Lajien asemasta on säädetty luonnon
suojelulaissa (1096/1996, 6:47§) ja lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen 160/1997, 5:22 § liitteessä 4.
Erityisesti suojeltavan lajin tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.
Lajeista, joiden luontainen säilyminen on uhattuna, on säädetty luonnonsuojelulaissa (1096/ 1996, 6:46§)
(luonnonsuojeluasetus 160/ 1997, 5:21 § liite 4). Uhanalaisia ovat lajit, jotka on luokiteltu kansainvälisen
luonnonsuojelujärjestön (IUCN) antaman kriteeristön mukaisiin luokkiin: CR (äärimmäisen uhanalainen),
EN (erittäin uhanalainen), VU (vaarantunut). Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia eikä
luontoselvityksiä suunniteltu näiden selvitystarpeiden mukaisiksi, vaikka kyseisen ryhmän lajit
havaittaessa huomioitiin.
Suomen kansainväliset vastuulajit ovat lajeja, joiden Euroopan kannasta vähintään 15–20 % on maassam
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me. Näiden lajien säilymisessä Suomella on erityinen kansainvälinen vastuu. Vastuulajiasemalla ei ole
lainsäädännöllistä perustaa, mutta maankäyttöä suunniteltaessa vastuulajiesiintymien säilyminen on
pyrittävä varmistamaan osana luonnon monimuotoisuutta.

2.2 Vaikutus- ja selvitysaluerajaus
Selvitysaluerajaus perustuu virtaus , aallokko ja jääeroosiomallinnuksiin (kuva 2.1). Jääeroosiomuutok
set (lähinnä jääntyöntö) ulottuvat oletettavasti kiinteän yhteyden eteläpuoleisiin rantoihin Oulussa Riutun
karin ja Nenännokan väliselle alueelle ja Hailuodossa Huikun ja Vaskin väliselle alueelle (Rintamäki
2011, Leppäranta 2013). Aaltoeroosiomuutoksista huomioitiin merkittävyyden perusteella sekä heikke
nevät että voimistuvat vaikutukset etelän ja luoteenpuoleisilla tuulilla (Kainua & Vepsä 2009).
Virtausmuutoksista huomioitiin kiinteän yhteyden välittömässä läheisyydessä tapahtuvat virtausheikke
nemät suunnitellun penkereen alueella ja virtausvoimistumat suunniteltujen silta aukkojen kohdalla.
Ennustetut Siikajoen Varessäikän ja Hailuodon Isomatalan väliset virtaamamuutokset jätettiin
huomioimatta, sillä virtauseroosion merkitys merenpohjan muokkaajana on oletettavasti aaltoeroosiota
heikompi eikä pengertien rakentaminen vaikuta aaltoeroosioon tällä alueella (Kainua & Vepsä 2009).

2.3 Jatkoselvitystarpeet
Hailuodon kiinteän yhteyden sekä aikaisemmin mukana olleen merialueelle sijoittuvan tuulipuisto
suunnitelman ympäristövaikutusarvioinnin ja oletettavan vaikutusalueen piirin Natura arviointien yhtey
dessä on suoritettu luontoselvityksiä vuodesta 2009 alkaen. Nämä luontoselvitykset eivät kaikilta osilta
ole tyydyttäviä, minkä seurauksena lisäselvitykset ovat tarpeen (taulukko 2.1).
Hyönteislajistoa ei ole toistaiseksi huomioitu. Huomionarvoisimpina hyönteislajeina Hailuodon–Oulun
ranta alueilta tunnetaan kovakuoriaisista meriuposkuoriainen (

; luontodirektiivin

liite II, erityisesti suojeltava, kv. vastuulaji) ja jannensirkeinen (

; VU, kv. vastuulaji) sekä

perhosista luhtakastikkahitukoi (

; erityisesti suojeltava, EN, kv. vastuulaji).

Meriuposkuoriaisen [hapsivita (

)] ja luhtakastikkahitukoin [luhtakastikka

(

)] tunnettuja ravintokasveja esiintyy kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella

monin paikoin (Suomen Luontotieto Oy 2009f), samoin kuin jannensirkeisen elinympäristöä (ranta
hietikot) (Pöyry Finland Oy 2011). Meriuposkuoriaisen ja luhtakastikkahitukoin esiintymisselvitykset
laajennettiin Hailuodon kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen ulkopuolelle lajien suotuisan suojeluta
son ja suunnitelman luontovaikutusten arvioimiseksi. Edellä mainittujen lajien lisäksi aikaisempien laji
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a)

b)

c)

d)

Kuva 2.1. Hailuodon kiinteän yhteyden ennustetut muutokset (a) luoteenpuoleisten tuulten aiheuttamassa
aaltoeroosiossa, (b) etelänpuoleisten tuulten aiheuttamassa aaltoeroosiossa, (c) veden virtauksen
aiheuttamassa eroosiossa Kainuaa ja Vepsää (2009) mukaillen sekä (d) jäiden työnnön aiheuttamassa
eroosiossa Leppärantaa (2013) mukaillen. [Sinisellä heikkenevät ja punaisella voimistuvat eroosiovoimat,
virtauseroosion (c) osalta eritelty eri sävyillä voimakkaimman muutoksen alueet].
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havaintojen sekä luontotyyppi ja kasvillisuusselvitysten perusteella on syytä olettaa, että alueella on
muiden erityisesti suojeltavien(*) ja/tai uhanalaisten kovakuoriais [VU:
,

] ja perhoslajien [EN: *
,

,*

; VU:

, !

,
,

,

,

,

,

esiintymiä. Selkärankaisista eläimistä viitasammakko (#

,

"

]

; luontodirektiivin liite IV) on

huomioitu kaavaehdotuksen tiukkaa suojelua vaativien lajien luontovaikutusarviossa (Pöyry Finland Oy
2014). Arvio perustuu ympäristöhallinnon ylläpitämään Hertta tietojärjestelmään talletettuihin jokseenkin
epäluotettaviin ja epäsystemaattisiin havaintoihin eikä viitasammakon esiintymistä ole selvitetty alueella.
Kiinteän yhteyden suunnittelun yhteysviranomaisen lausunnossa edellytetään lieventävien toimenpiteiden
toteuttamista ja luontovaikutusten seurantaa (erit. linnusto ja kasvit). Näiden arviointi edellyttää nykytilan
selvittämistä. Ensiarvoista on selvittää Riutunkarin sataman pohjoispuoleiselta keinosaarelta (aallon
; VU, rauhoitettu) pesimäyhdyskunnan (ks. Suomen

murtaja) tunnetun naurulokin ($

Luontotieto 2009a) nykytila ja säilyttämismahdollisuudet. Vastaavasti merkittävimpien rantavaikutus
alueiden (Oulu: Riutunkari–Nenännokka; Hailuoto: Huikku–Vaski) pesimälinnustoselvitykset (Suomen
Luontotieto 2009a) on päivitettävä. Vaikka Hailuodon Huikun ja Oulun Riutunkarin välisellä merialueella
on havaittu merkittävää arktisten lintujen muuttoa, päämuuttoreitti kulkee Hailuodon länsipuolitse eikä
yhteysviranomainen lausunnossaan edellyttänyt muuttolintujen tai muuttoreittien selvittämistä, vaan
aikaisemmat selvitykset (Suomen Luontotieto Oy 2009b, 2009c) katsottiin riittäviksi ja Hailuodon
kiinteän yhteyden luontovaikutukset tästä näkökulmasta vähäisiksi.
Luontovaikutusten ja etenkin lieventävien toimenpiteiden arvioinneissa sekä luontovaikutusten seuran
nassa lähellä rantaviivaa kasvavat ja/tai oletettavasti ympäristömuutoksille herkät kasvilajit ovat
avainasemassa. Kasvilajeista huomioitavia ovat ruijanesikko (
tiivin liitteet II ja IV, rauhoitettu, VU, kv. vastuulaji), upossarpio [

"
%

; luontodirek
; luontodirektiivin

liitteet II (ensisijaisesti suojeltava) ja IV, rauhoitettu, erityisesti suojeltava, EN, kv. vastuulaji] sekä neli
lehtivesikuusi (

; luontodirektiivin liitteet II ja IV, rauhoitettu, EN, kv. vastuulaji).

Ahtaassa mielessä Perämeren rannoilla esiintyvää ruijanesikon alalajia pidetään omana variaationaan ( &
ssp. "

var jokelae), kun taas Pohjois Norjassa, Kuolan niemimaalla ja Vienanmerellä

esiintyy alalajin nimivariaatio ( &
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Taulukko 2.1. Hailuodon kiinteän yhteyden lisäselvitystarpeet ja niiden pääperusteet [*erityisesti suojeltava laji].
LAJI / LAJIRYHMÄ
Viitasammakko

LAAJUUS

KOHTEET

PÄÄPERUSTE

Hailuoto: Huikku–Pohjoisperä

Viitasammakko (luontodir. liite IV)

Tunnetaan vaikutusalueelta,
esiintymisselvitys tekemättä

Oulu: Riutunkari–Verkkoniemi

VU: Omalium muensteri, Atheta janssoni (kv.
vastuulaji), Hypocaccus rugiceps,
Psammodius asper

Ei selvitetty, runsaasti mahdollista uhanalaislajistoa

Hailuoto: Pöllänlahti, Ojakylänlahti ja
Santosen eteläranta

*Meriuposkuoriainen (luontodir. liite II, kv.
vastuulaji)

Laji tunnetaan lähialueelta,
esiintymiskuva selvittämättä,
suotuisan suojelutason arviointi
nykytiedoilla mahdotonta

Ruijanesikko (luontodir. liitteet II ja IV, rauhoitettu, VU, kv. vastuulaji), *upossarpio
[luontodir. liitteet II (ensisijaisesti suojeltava) ja IV, rauhoitettu, EN, kv. vastuulaji] ja
nelilehtivesikuusi (luontodir. liitteet II ja IV
rauhoitettu, EN, kv. vastuulaji).

Yhteysviranomaisen vaatimus,
seurantavelvoite

Naurulokin (rauhoitettu) pesimäkolonia
Riutunkarin sataman aallonmurtajalla,
pesimälinnustoseuranta

Nykyisen pengerlinjauksen toteuttamiskelpoisuus, yhteysviranomaisen vaatimus, seurantavelvoite

EN: *Elachista vonschantzi (kv. vastuulaji),
*Coleophora boreella, *Chionodes violaceus
Scythris empetrella, Macaria artesiaria.

Ei selvitetty, runsaasti mahdollisia erityisesti suojeltavia ja
muuta uhanalaislajistoa

Oulu: Riutunkari–Nenännokka
Kovakuoriaislajisto

*Meriuposkuoriainen

Hailuoto: Huikku–Pohjoisperä

Oulu: Riutunkari–Kotakari , Riutunkari–
Huikku -akselin saaret ja matalikot sekä
Riutunkarin pohjoispuoleiset alueet
Kasvillisuusselvitys

Hailuoto: Huikku–Pohjoisperä
Oulu: Riutunkari–Nenännokka, Leväyskari +
pohjoispuoliset saaret

Linnustoselvitys

Hailuoto: Huikku–Pohjoisperä
Oulu: Riutunkari–Nenännokka

Perhoslajisto

Hailuoto: Huikku–Pohjoisperä

Oulu: Riutunkari–Verkkoniemi

VU: Ectoedemia albibimaculella, Coleophora
arctostaphyli, Elachista eskoi, Gnorimoschema valesiellum, Eulamprotes superbella,
Monochroa ferrea, Acasis appensata
Pohjaeläimistö

Hailuoto: Huikku–Vaski
Oulu: Riutunkari–Nenännokka ja RiutunkariHuikku -akseli

Eroosiomuutosalueiden luonnontila
(nykytila)

Puutteelliset selvitykset, yhteysviranomaisen vaatimus, seurantavelvoite

teydessä pitäydymme yksinkertaisuuden vuoksi käyttämään pelkkää lajinimeä tarkoittaen sillä Peräme
rellä tavattavaa alalajin muotoa. Ruijanesikko tunnetaan Oulun Riutunkainalon rantaniityltä kahtena
erillisenä kasvustona, mutta esiintymien nykytila on tehtyjen kasvillisuusselvitysten perusteella epävarma
(Suomen Luontotieto Oy 2009f, Pöyry Finland Oy 2011). Lajia ei ole viime vuosina (2011) havaittu,
mutta selvityksissä ei ole huomioitu kukkimattomia yksilöitä. Aiemmissa luontovaikutus ja Natura
arvioinneissa ei ole myöskään huomioitu ruijanesikon ja upossarpion esiintymiä Riutunkarin pohjoisran
nalla tai läheisillä saarilla [osa Natura alueita: Perämeren saaret (FI 1300302) ja Akionlahti (FI 110300)].
Rintamäen (2011) toimittamassa raportissa todetaan, että ruijanesikon, nelilehtivesikuusen ja upossarpion
osalta jääeroosiomuutosten vaikutusarviointi on hyvin epävarmaa, koska lajien nykytilaa ei tunneta
vaikutusalueella kuin korkeintaan Liminganlahden Natura aluetta (FI 1102200) koskevin osin. Riutunkai
nalon ja Leväyskarin kasvustojen nykytila on tarkastettava suunnitelman luontovaikutusarvioinnin
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päivittämiseksi ja lajien suotuisan suojelutason arvioimiseksi, mutta myös luontovaikutusten
seurantaohjelman referenssialueena. Nykytilan arviointia ja seurantaohjelmaa silmällä pitäen myös
muiden lähialueelta tunnettujen upossarpio ja nelilehtivesikuusikasvustojen nykytila on selvitettävä.
Tuloksissa eritellään havainnot nykyisin hoidetuilta alueilta hoitomuoto huomioiden sekä hoitamattomilta
alueilta, mikä tukee lieventävien toimenpiteiden suunnittelua.
Koska kysymyksessä on vesirakentaminen, suunnitelman oletettu vaikutusalue kattaa ympäröivät
merialueet. Tästä syystä pohjaeliöstöselvitykset ovat sekä luontovaikutusarvioinnin että luontovaikutusten
seurannan keskiössä. Alueella tehty pohjaeläinselvitys (Suomen Luontotieto Oy 2009e) on olennaisilta
osiltaan puutteellinen eikä sitä voida pitää myöskään yhteysviranomaisen edellyttämän luontovaikutus
seurannan lähtökohtana. Paremman pohjan pohjaeläinselvitykselle ja seurannan suunnittelulle tarjoaa
myöhemmin toteutettu pohjaeläinselvitys, vaikka sekään ei huomioinut mahdollisia ympäristömuutos
mekanismeja kattavasti, sillä se oli kohdennettu ensisijaisesti merialueelle suunnitellun tuulivoima
rakentamisen tarpeisiin (Pöyry Finland Oy 2010a). Pohjaeläinselvityksessä pitää huomioida, että
luontovaikutukset

ovat

voimakkaimmillaan

Huikun

ja

Riutunkarin

satamien

eteläpuolisessa

litoraalivyöhykkeessä sekä jään liikkeiden oletettujen muutosten että luoteispuoleisten tuulten
synnyttämän aaltoeroosion muutosten (vain Riutunkari) seurauksena. Toisaalta merkittäviä vaikutuksia
syntyy pengertien rakentamisesta ja merivirtausten keskittymisestä pergertien silta aukkoihin.
Lähtötilanteessa pitää huomioida myös Riutunkarin sataman aallonmurtajan naurulokkikolonia, minkä
seurauksena vaihtoehtoisen rakennusaikaisen pengerlinjauksen mahdollisuus on selvitettävä tässä
yhteydessä. Näihin kysymyksiin voidaan vastata ainoastaan suhteellisen laajalla otannalla, mikä toisaalta
tarjoaa myös hyvän lähtökohdan myöhemmille luontovaikutusseurannoille.
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3 VIITASAMMAKKO

Panu Välimäki & Teppo Mutanen
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3.1. Johdanto
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteereillä arvioituna viitasammakko (#

) on

Suomessa elinvoimainen (LC) (Terhivuo & Mannerkoski 2010). Viitasammakko on rauhoitettu
luonnonsuojelulain nojalla vuodesta 2006 (LSA 160/1997, täydennys 714/2009) ja mainittu EU:n
Luontodirektiivin (1992/43/ETY) liitteessä IV(a). Liitteen IV(a) lajit edellyttävät tiukkaa suojelua, niiden
lisääntymispaikkojen ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. Viitasammakko
on huomioitu Hailuodon kiinteän yhteyden kaavaehdotuksen tiukkaa suojelua vaativien lajien
luontovaikutusarviossa (Pöyry Finland Oy 2014). Arviossa todetaan, että mahdolliset viitasammakko
populaatiot ovat niukkoja ja lajin suotuisan suojelutason kannalta merkityksettömiä eikä niiden
huomioiminen kaavasuunnittelussa ole välttämätöntä. Arvio perustuu ympäristöhallinnon ylläpitämään
Hertta tietojärjestelmään tallennettuihin yksittäisiin ja jokseenkin puutteellisesti dokumentoituihin
havaintoihin Riutunkarin ja Huikun satamien läheisyydestä. Varsinaista viitasammakkoon kohdistuvaa
esiintymisselvitystä ei oletetulla vaikutusalueella ole toimitettu.
Suomessa viitasammakkoa tavataan lähes koko maassa, pohjoisin havainto on Ivalosta (Gustafsson &
Gustafsson 2016). Pohjoisessa viitasammakko on maan eteläosia harvalukuisempi, kun taas Keski
Suomessa se luultavasti on paikoin jopa ruskosammakkoa (#

) runsaslukuisempi.

Viitasammakko on helpoiten tunnistettavissa lajityypillisestä ”pulputtavasta” soidinäänestä (Gustafsson
& Gustafsson 2016). Laji lisääntyy ja talvehtii makean veden allikoissa ja toisaalta myös hyvin
vähäsuolaisessa murtovedessä. Tällaisia elinympäristöjä esiintyy Santosen etelärannalla ja Riutunkarin
länsirannalla eritoten alueella, mihin Hailuodon kiinteän yhteyden oletettavat jääeroosiomuutokset
kohdistuvat (Hailuoto: Huikku–Pohjoisperä; Oulu: Riuttu–Nenännokka).
Viitasammakon esiintymistä selvitettiin Albus Luontopalvelut Oy:n toimesta Oulun Riutunkarin
länsirannalla ja Hailuodon Santosen etelärannalla. Selvitys toteutettiin osana Hailuodon kiinteän yhteyden
luontovaikutusarviointia ja kohdistettiin alueisiin, joihin oletetut jääeroosiomuutokset voimakkaimmin
vaikuttavat (kuva 3.1).
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a)

b)

Kuva 3.1. Viitasammakkoselvityksen sel(
vitysaluerajaukset (punainen rasteri) (a)
Hailuodon Santosen etelärannalla ja (b)
Oulun Riutunkarin länsirannalla.

3.2 Menetelmät
Viitasammakkoselvityksen maastotöistä vastasivat Panu Välimäki ja Teppo Mutanen. Selvitys aloitettiin
toukokuun puolivälissä, kun lajin soidin oli todettu Nenännokan rantaniitystä alle kilometri itään
sijaitsevassa Pajulahdessa. Sammakoita havainnoitiin kolmella käynnillä sekä Santosessa että
Riutunkarissa (taulukko 3.1). Riutunkarin–Nenännokan alueen ensimmäisellä käynnillä (16.05.) yksi
henkilö kulki koko rantaniittyalueen läpi alkuillan ja alkuyön välisenä aikana ja tallensi havaitsemansa
viitasammakkopaikat GPS laitteelle. Alue haravoitiin kahden henkilön voimin neljä päivää myöhemmin
(20.05.). Henkilöt kulkivat rantaniityn läpi vastakkaisista suunnista siten, että kaikki paikat tarkastettiin
sekä havainnointijakson alku että loppupäässä (aamupäivällä ja alkuillasta). Kolmas selvityskäynti suori
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Taulukko 3.1. Viitasammakon selvityskäynnit, selvityskohteet, selvitysolosuhteet ja havainnoitsijat.
Päivä

Kello

Kohde

16.05.

18.30–
21.30
19.00–
22.50
10.00–
19.00
10.30–
19.50
21.00–
03.00
21.00–
03.40

18.05.
20.05.
21.05.
24.–25.05.
25.–26.05.

Tuuli

Pilvisyys

Havainnoitsija(t)

Nenännokka–Leppänenä

Lämpö(
tila
8ºC

2 m/s SE

Ei arvioitu

Teppo Mutanen

Huikku–Siikonen

11ºC

3 m/s E

Ei arvioitu

Teppo Mutanen

Riuttu–Nenännokka–Riuttu

11ºC

1–3 m/s SW

pilvetöntä

Huikku–Pohjoisperä–
Huikku
Riuttu–Nenännokka–Riuttu

14ºC

1–3 m/s SW

16→6 ºC

0–2 m/s W

pilvetöntä–
puolipilvistä
pilvetöntä

Teppo Mutanen &
Panu Välimäki
Teppo Mutanen &
Panu Välimäki
Panu Välimäki

Huikku–Pohjoisperä

12→7 ºC

4→2 m/s W

pilvistä (hetk.
sadetta) →
puolipilvistä

Panu Välimäki

tettiin 24.05.–25.05. välisensä yönä, jolloin yksi henkilö kulki selvitysalueen läpi edestakaisin (kahteen
kertaan).
Hailuodon Santosessa viitasammakkoselvitys aloitettiin 18.05., jolloin yksi henkilö selvitti viitasamma
kon esiintymistä Huikun ja Siikosen välisellä ranta alueella illalla ja alkuyöstä. Kolme päivää myöhem
min (21.05.) Huikun ja Pohjoisperän välinen ranta alue havainnoitiin kahden henkilön voimin päiväs
aikaan. Henkilöt kulkivat rantaniityn läpi vastakkaisista suunnista siten, että kaikki paikat tarkastettiin
sekä havainnointijakson alku että loppupäässä (aamupäivällä ja alkuillasta). Kolmas laskenta suoritettiin
25.05.–26.05. välisenä yönä, jolloin yksi henkilö kulki selvitysalueen läpi edestakaisin (kahteen kertaan).
Potentiaalisten kohteiden koosta ja sammakoiden lukumäärästä riippuen kullakin kohteella kuunneltiin
sammakoita 5–40 min. Sammakot pyrittiin laskemaan, mutta osittain kohteiden laajuuden, kasvillisuuden
peitteisyyden ja sammakoiden runsauden seurauksena yksityiskohtainen laskenta osoittautui mahdotto
maksi. Yhdellä Hailuodon kohteista (7216601:3405563 Ykj, kuva 3.5a–b) havaittiin 40 min laskennan
perusteella 451 sammakkoa, mikä perustuu pääsääntöisesti suoriin näköhavaintoihin ja osin selvästi
erillisiin äänihavaintoihin. Avoimilla rantaniityillä laskenta suoritettiin siten, että kartoittaja pysähtyi
100–150 metrin välein kuuntelemaan sammakoita, mikä mahdollisti lisääntymiselinympäristöjen
rajaamisen. Lisääntymispaikoiksi tulkittiin vesialueet, joissa koirailla oli soidinreviirit. Samassa
yhteydessä pyrimme selvittämään lajin mahdollisia talvehtimisympäristöjä lisääntymispaikkojen
ympäristöstä. Viitasammakko talvehtii sekä lampien että järvien pohjassa, ja liikkuu tavallisesti vain
rajallisella alueella (Gustafsson & Gustafsson 2016). Potentiaalisiksi talvehtimisympäristöiksi tulkittiin
pysyvät vesialtaat soidinpaikkojen läheisyydessä.
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Aikuisista sammakoista kertyneiden kuulo ja näköhavaintojen lisäksi kirjasimme kulkureiteiltä löydetyt
kutupallot, mikä edesauttaa esiintymiskuvan hahmottamista, mutta eritoten todellisten lisääntymisympä
ristöjen tunnistamista. Yhden kutupallon löydyttyä laskettiin kaikki samoilta sijoilta havaittavissa olleet
kutupallot. Viitasammakon kutu on erotettavissa ulkoisten tuntomerkkien avulla ruskosammakon
kudusta: viitasammakolla alkion alapinnalla on selvästi pohjaväriä vaaleampi laaja alkiolevy (ruskosam
makolla pienialaisesti harmahtavaa) ja kutu muodostaa kiinteitä pallomaisia uppoavia möykkyjä
(ruskosammakolla iso epämääräisen muotoinen kelluva lautta) (Gustafsson & Gustafsson 2016, omat
havainnot).
3.2.1 Epävarmuustekijät

Selvityksen aikana ei havaittu tekijöitä, jotka aiheuttaisivat merkittävää epävarmuutta tuloksiin. Laskenta
toistettiin suositellun kahden laskentakerran sijasta kolme kertaa sekä Santosessa että Riutunkarissa,
minkä lisäksi havaintoja täydennettiin kutuhavainnoilla. Sääolosuhteet viitasammakon havainnointiin
olivat kullakin laskentakerralla erinomaiset, ja sammakot aktiivisia (ks. taulukko 3.1). EU:n luontodirek
tiivin lajien selvitysoppaasta (Nieminen & Ahola 2017) poikkeava laskentakäytäntö ei ole ongelma,
koska elinvoimaisten lisääntymispopulaatioiden olemassa olosta ei ole epäselvyyttä. Ohjeistuksen mukai
nen vähintään 30 minuutin kuuntelu yksittäisillä kohteilla ei olisi tullut kysymykseen eikä yksilömääristä
runsaimpien lisääntymispopulaatioiden kohdalla olisi saanut tarkkaa arviota kuitenkaan yksittäisten
äänien sekoittuessa toisiinsa. Näkemyksemme mukaan soveltamamme kartoituslaskentaa muistuttava
menetelmä sopii erinomaisesti laajojen ja hajanaisten viitasammakkopopulaatioiden kartoittamiseen.

3.3 Tulokset
Viitasammakoita havaittiin ranta alueilla laajasti ja useasta kohtaa sekä Santosessa (Huikku–Pohjoisperä)
(kuva 3.2) että Riutunkarissa (Riutunkari–Nenännokka) (kuva 3.3). Riutunkarissa viitasammakolla erottui
kuusi laajempaa yhtenäistä esiintymisaluetta, missä soitimella olevia sammakoita oli kussakin
kymmenistä satoihin yksilöihin (kuva 3.4). Alueille yhteistä oli joko selvän laskuojan tai pysyvän
vesialtaan esiintyminen kohteella tai välittömästi sen yläpuolella veden virtaussuuntaan. Nämä vesialtaat
muodostavat lajille soveliaita talvehtimispaikkoja ja toisaalta keväällä tulviessaan lisääntymisympäristöjä.
Osa Riutunkarin Nälkähaan eteläpuolella sijaitsevan lisääntymisalueen sammakoista saattoi olla peräisin
Pajulahden runsaasta talvehtimispopulaatiosta. Runsaimmillaan sammakoita havaittiin aivan Pajuojan
laskuojan läheisyydessä, tiheyden laskiessa siitä poispäin.
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a)

b)
Kuva 3.2. Viitasammakon (a) havaintopaikat ja (b) havaintopaikat runsauden mukaan eroteltuna

Santosessa (• = 1 – 2,

• = 3 – 10. • = 11 – 49,

a)

• = 50– 99, •= >100; ääni(, näkö( ja kutuhavainnot).
b)

Kuva 3.3. Viitasammakon (a) havaintopaikat ja (b) havaintopaikat runsauden mukaan eroteltuna Riu(

tunkarissa (• = 1 – 2,

• = 3 – 10. • = 11 – 49,
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a)

b)

Kuva 3.4. (a) Santosen etelärannalla ja (b) Riutunkarin länsirannalla viitasammakko esiintyy
muutamana laaja-alaisena yksittäisiä allikoita tai laajempia
pintavesikosteikoita käsittävinä
lisääntymispopulaationa (violetti rasteri).

Hailuodon Santosen etelärannalla erottui kahdeksan erityistä viitasammakkoaluetta (kuva 3.4). Näistä
kaksi läntisintä Pohjoisperän lammella ja Rekonnokan rantaniityllä sekä kaksi itäisintä Siikosen alueella
olivat laajuudeltaan merkittävimpiä. Sekä Rekonnokan rantaniityn itäpäässä että Pohjoisperän lammella
soitimella oli vähintään satoja viitasammakoita. Santoselle leimallista olivat laajuudeltaan pienet ja
selvärajaiset lisääntymispopulaatiot, joissa saattoi olla hyvin runsaasti yksilöitä. Tavallisimmin nämä
populaatiot esiintyivät hiekkarannan jääeroosiopenkan taakse muodostuneissa allikoissa, fladoissa tai
kluuveissa, jotka eivät ole kutuaikana vesiyhteydessä mereen kuin korkeintaan hyvin vähävetisen
(matalan) yhteyden kautta (kuva 3.5). Santosen ranta muodostuu erityyppisistä alueista. Runsaimmin
viitasammakoita löytyi avoimista rannan osista (matalat rantaniityt + niittoniityt), jonkin verran
ruovikoituneilta rantaniityiltä ja käytännössä ei lainkaan rannan pajukoituneilta osilta. Ranta alue on
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laajasti pajukoitunut Huikun satama alueen länsipuolelta, ja tältä alueelta viitasammakoita havaittiin vain
yksittäin ja tavallisimmin mökkirantojen raivatuilta osilta. Huikun sataman pohjoispuolisella niitetyllä
rantaniityllä ei havaittu yhtään viitasammakkoa, vaikka alueella on lajille soveliaan oloisia lisääntymis
allikoita. Riutunkarista poiketen yksittäisiä soitimella olevia viitasammakoita havaittiin Santosessa myös
meren rantavesissä.

a)

c)

b)

d)

Kuva 3.5. Santosessa viitasammakon lisääntymispopulaatiot keskittyvät ranta-alueen (a, b)
kluuveihin ja (c) rantapenkan yläpuolisiin allikoihin, joiden erkanemista merestä (d) jäiden
liikkeen aiheuttama eroosio edesauttaa.

3.3.1 Fladat ja kluuvit

Fladat ja kluuvit ovat Natura 2000 "Laguunit" luontotyypin alaryhmä (Suomen Ympäristökeskus &
Metsähallitus 2016). Fladat ja kluuvit ovat tyypillisiä Perämeren suomenpuoleiselle laakealle
maankohoamisrannikolle, missä maaperän hienojakoinen moreeni luo edellytykset niiden muodostumi
selle. Esiaste syntyy, kun maankohoaminen tai aalto ja jääeroosio synnyttävät rantaviivaan vesitäytteisen
syvennyksen, mitä rantaviivan myötäinen virtauseroosio laajentaa. Virtauseroosio irrottaa maa ainesta
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(hiekka) esiasteen maanpuoleiselta sivulta ja kuljettaa sitä kierteisesti virtaussuuntaan, jolloin se alkaa
kasautua rannanpuoleiselle seinämälle jättäen vain kapean salmen veden vaihtumiselle. Kyse on siis
matalista vesialtaista, jotka ovat enemmän tai vähemmän yhteydessä mereen, ja joissa veden vaihtumista
rajoittavat esimerkiksi moreeniselänteet, hiekkasärkät ja kasvillisuus. Fladan esiaste on jatkuvassa
yhteydessä merialueeseen. Fladoista ja kluuveista puhutaan, kun muodostelma on vedenpinnan
yläpuolella siten, että merivettä pääsee altaaseen vain vedenpinnan ollessa korkealla tai myrskyn
johdosta. Kun allas on riittävästi vedenpinnan yläpuolella, sinne ei enää nouse merivettä, jolloin kyseessä
on kluuvijärvi. Esiasteen erkanemista vesialueesta voi nopeuttaa jäiden työnnöstä seuraava maa aineksen
siirtyminen, mikä synnyttää hiekkaselänteen fladan suulle. Veden virtausta rajoittavat tekijät ovat
todennäköisesti olennaisen tärkeitä viitasammakolle kalojen saalistuksen vähenemisen seurauksena.

3.4 Johtopäätökset ja suositukset
Viitasammakkoselvitys toteutettiin lajin kiivaimpaan soidinaikaan erinomaisissa olosuhteissa. Selvityk
sen perusteella viitasammakko on erittäin runsas sekä Hailuodon Santosen että Oulun Riutunkarin ranta
alueilla. Riutunkarissa laji esiintyy runsaimmillaan alueilla, joiden välittömässä läheisyydessä on pysy
väksi tulkittavia vesialtaita, jotka sopivat lajin talvehtimispaikoiksi. Hailuodon Santosessa laji esiintyi
runsaana tällaisten ympäristöjen (Pohjoisperä ja Rekonnokka) lisäksi rantaviivan yläpuolelle syntyneissä
fladoissa ja kluuveissa.
Fladat ja kluuvit voivat parhaimmillaan edustaa erittäin laadukasta lisääntymisympäristöä, mutta toisaalta
ne ovat sateettomina keväinä herkkiä kuivumiselle vettä hyvin läpäisevän karkeahkon hiekkapohjien tai
seinämien johdosta. Erään runsaimman kluuvipopulaation vesialueen pinta ala Santosen Vaskenperällä
supistui noin puoleen muutamassa päivässä (21.05. → 25.05.), minkä seurauksena monet kutupallot
olivat jääneet kuivalle maalle (kuva 3.6). Näkemyksemme mukaan osin tästä syystä viitasammakot olivat
soidinajan loppua kohden siirtyneet soitimelle yksittäin kluuvien alapuolelle meren rantaviivaan, missä
kutuun tai aikuisiin sammakoihin kohdistuva predaatioriski on oletettavasti kohonnut. Mahdollisesta
kuivumisesta ja pinta alan supistumisesta huolimatta fladojen ja kluuvien syvimmät osat säilynevät
viitasammakolle soveliaina lisääntymisympäristöinä toukkakehityksen loppuun saakka.
Havaintojemme mukaan viitasammakot hyötyvät rantojen muokkaamisesta. Viitasammakon lisääntymis
paikat sijaitsivat pääsääntöisesti matalakasvuisilla tai lähes avoimien rantojen allikoissa, jotka eivät olleet
yhteydessä merialueeseen (pedot puuttuvat). Lisääntymispopulaatioita löytyi myös ruovikoituneilta pai ,
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a)

b)

Kuva 3.6. Santosen Vaskenperän itäosassa sijaitsevan kluuvin vesitilanne (a) 21.05.2017 ja (b) 25.05.2017.
Ensimmäisellä käynnillä kohteella laskettiin 451 viitasammakkoa, joiden kutupalloista merkittävä osa jäi
kuivalle maalle vedenpinnan nopean laskun seurauksena.

koilta, jotka keväisin ovat vielä avoimia ja aurinkoisia, mutta ei juuri pajukoituneilta rannoilta.
Esimerkiksi Huikun sataman ja Siikosen välisellä ranta alueella lisääntymispopulaatiot sijaitsivat lähes
yksinomaan kohdilla, missä ranta asukkaat olivat raivanneet tonttiensa leveydeltä pajukon ja ruovikon
pois rantaan asti ulottuvalta kaistaleelta. Ympäröivästä luonnontilaisesta rannasta lajia ei löytynyt, vaikka
sopivia vesialtaita olisikin ollut. Lisäksi Hailuodon puolella luontaisesti avoimien hiekkarantojen
fladoissa ja kluuveissa oli lähes poikkeuksetta myös viitasammakkosoidin.
Viitasammakot välttävät vesistöjä, missä on kaloja. Ilmeisesti kalat syövät viitasammakon kutua ja
suuremmat petokalat myös aikuisia sammakoita. Tämä selittää viitasammakon puuttumisen Riutunkarin
keinoaltailta, missä harrastajakalastajien mukaan on runsaasti ahvenia. Lammet ovat keväisin yhteydessä
merialueeseen laskuojalla, mitä kautta kutevat ahvenet nousevat lampiin. Toisaalta Hailuodossa soitimella
olevia sammakoita havaittiin myös rantavedessä. Näkemyksemme mukaan viitasammakko ei kuitenkaan
suosi rantavesiä lisääntymisympäristönä, vaan rantavedessä soitimella olleet sammakot olivat siirtyneet
sinne soitimen loppuvaiheessa todennäköisimmin niiden alkuperäisen soidinlampea uhkaavan kuivumisen
seurauksena. Merialueella tapahtuvan soitimen merkitys lisääntymiselle on kohonneen predaatioriskin
seurauksena epäselvää.
Hailuodon kiinteän yhteyden ennustetut vaikutukset: luoteenpuoleisten tuulten aaltoeroosion ja jäiden
työnnön aiheuttaman eroosion heikkeneminen Riutunkarin rantaviivassa eivät todennäköisesti vaikuta
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alueen viitasammakkopopulaatioon. Lajin lisääntymis ja talvehtimisympäristöt sijaitsevat pääsääntöisesti
ja vähintään pääosiltaan rantaviivan yläpuolella ja ovat riippuvaisia veden virtaussuuntaan nähden
lisääntymisympäristöjen yläpuolisesta veden pintavalunnasta. Viitasammakolle edullinen rantaniityn
avoimuus säilyy nykyisillä käyttömuodoilla. Koko ranta alue on laidunnuksen piirissä, minkä lisäksi
Nenännokan aluetta on koneellisesti niitetty laajalta alueelta. Alueen laidunnusta ja niittoa suositellaan
jatkettavan.
Hailuodon Santosessa viitasammakkopopulaatio on vähintään Pohjoisperän ja Rekonnokan rantaniityn
osalta Riutunkaria vastaavassa asemassa. Pohjoisperän lampi on pysyvä vesialue ja Rekonnokan niityn
itäpää saa pääosin vetensä sen yläpuoliselta alueelta, minkä lisäksi molempien ympäristöjen koneellinen
niitto pitää alueet avoimina. Rekonnokalta itään jatkuvalla hiekkapohjaisella rantaosuudella fladojen ja
kluuvien jatkumo on turvattava. Hailuodon kiinteän yhteyden jäiden työnnöstä seuraavan eroosion
heikkeneminen mahdollisesti hidastaa viitasammakolle soveliaiden fladojen, kluuvien ja eroosiopenkan
yläpuolelle jäävien vesiallikoiden syntyä, koska rantaviivan maavalli syntyy merkittäviltä osin
jääeroosion vaikutuksesta. Tästä syystä jäiden työnnön heikkenemistä ehkäisevät lieventävät toimenpiteet
ovat suositeltavia.
Viitasammakon elinolosuhteita voisi Santosessa parantaa myös nykyisin liian sulkeutuneiden (pajukot)
ranta alueiden raivauksella kohteissa, missä umpeenkasvusta huolimatta edelleen elää viitasammakoita.
Tällaisia alueita sijaitsee eritoten välittömästi Rekonnokan niityltä itään jatkuvalla ranta alueella
(Sysiperä) sekä Vaskenperän rantaniityllä. Huikun sataman pohjoispuolisen niittyalueen viime vuosina
aloitettua koneellista niittoa on suositeltava jatkaa, vaikka viitasammakkoa ei havaintojemme perusteella
alueella toistaiseksi esiinny. Huikun länsipuolisella ranta alueella elää huomattavasta umpeenkasvusta
huolimatta niukka viitasammakkopopulaatio, joka voi levittäytyä niitettävälle alueelle. Tämän
populaation tila saattaa jopa ranta alueen ennustetun virtauseroosion voimistumisen myötä kehittyä
suosiollisesti, sillä virtauseroosio voi edesauttaa fladojen syntyä ja ehkäistä ruovikoitumista. Yksittäisiä
viitasammakkohavaintoja Huikun nykyisen pengertien laitaojissa ei ole välttämätöntä huomioida
Hailuodon kiinteän yhteyden suunnitelmassa, koska ne edustavat merkitykseltään vähäistä osaa koko
Santosen viitasammakkopopulaatiosta.
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4 KOVAKUORIAISET

Panu Välimäki & Mikko Pentinsaari
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4.1 Johdanto
Hyönteiset on lajimäärältään ylivoimaisesti suurin eliöryhmä, sillä yli puolet maapallon eliölajeista on
hyönteisiä (Gullan & Cranston 2004). Hailuodon kiinteän yhteyden ja suunnitelmassa mukana olleen me
rialueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston luontovaikutuksia on arvioitu vuodesta 2009 lähtien. Aiemmissa
selvityksissä ei ole huomioitu hyönteislajistoa, vaikka Perämeren rantaniityt tunnetaan avainbiotooppina
monille hyönteislajeille. Rantaniittyjen lisäksi huomionarvoista lajistoa esiintyy murtovesialueella.
Suurin hyönteislahko, kovakuoriaiset (Coleoptera), käsittää yli 350 000 lajia kaikissa elinympäristöissä
(Gullan & Cranston 2004). Alun perin kovakuoriaiset ovat maaeläimiä, mistä vesielämään siirtyminen on
tapahtunut eri ryhmissä (Nilsson 1996). Vedessä elää noin 10 000 kuoriaislajia (Nilsson 1996, Williams
& Williams 1998). Suomessa kovakuoriaislajeja tunnetaan 3790 (Rassi ym. 2015). Huomionarvoisimpina
;

kuoriaislajeina Hailuodon–Oulun ranta alueilta tunnetaan meriuposkuoriainen (
luontodirektiivin liite II, erityisesti suojeltava, kv. vastuulaji) ja jannensirkeinen (

; VU, kv.

vastuulaji). Meriuposkuoriainen on kansainvälinen harvinaisuus, joka tunnetaan Suomen rannikkoalueen
lisäksi Pohjois Kiinasta (Saari 2007). Meriuposkuoriaisen oletettua pääravintokasvia, hapsivitaa
(

) (Saari 2007), esiintyy monin paikoin kiinteän yhteyden oletetulla vaikutus

alueella (Suomen Luontotieto Oy 2009f), samoin kuin jannensirkeisen elinympäristöä (rantahietikot)
(Pöyry Finland Oy 2009). Meriuposkuoriainen tunnetaan vanhastaan Hailuodosta (Hellén 1937). Lisäksi
yksi kuollut yksilö on löytynyt 04.09.2010 Pöllännokan merenpuoleiselta rannalta kariketta seulomalla
(MP, omat havainnot). Ympäristöhallinnon Hertta tietojärjestelmässä ei ole meriuposkuoriaishavaintoja
kiinteän yhteyden oletetulta vaikutusalueelta. EU:n Luontodirektiivin liitteen II lajina meriuposkuoriai
sen kohdalla on turvattava suotuisan suojelutason säilyminen, minkä arvioiminen on mahdollista vain
suhteellisen laaja alaisella otannalla. Aikaisempien havaintojen sekä luontotyyppi ja kasvillisuusselvitys
,

ten perusteella on mahdollista, että alueella esiintyy myös muita uhanalaisia [VU:
,
"

,

] ja silmälläpidettäviä [NT:
,$

,

,

] kovakuoriaislajeja.

Kovakuoriaislajistoa selvitettiin Oulun Riutunkarin länsirannalla (Riutunkari–Verkkokari) ja Hailuodon
Santosen etelärannalla (Huikku–Pohjoisperä) sekä meriuposkuoriaisen esiintymistä laajemmin alueen
rantavesissä (kuva 4.1) Albus Luontopalvelut Oy:n toimesta. Selvitys toteutettiin osana kiinteän yhteyden
luontovaikutusarviointia pääasiassa oletetuilla jää , aalto ja virtauseroosiomuutosalueilla.
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Kuva 4.1. Kovakuoriaislajistoselvityksen kohdealueet oletetuilla eroosiomuutosalueilla (punainen rasteri)
ja meriuposkuoriaisen esiintymisselvitysalueet (punainen viiva).

4.2 Menetelmät
4.2.1 Lajistoselvitys

Lajistoselvitys toteutettiin ennalta valitun lajijoukon kannalta tehokkaimmilla menetelmillä aikuisten
kuoriaisten vuotuiseen esiintymisaikaan. Rantaniittyjen korkeimmilla kohdilla kasvavien pajujen ja
muiden puiden lehtien keväinen karikeseulonta soveltuu erinomaisesti vaarantuneen
lajin esiintymisselvitykseen. Muut potentiaaliset uhanalaislajit {VU:
,
, $

[myös NT:
,

(kv. vastuulaji),
,

,

"

]} ovat parhaiten tavoitettavissa kuoppa

pyydyksillä keskimäärin toukokuun puolivälistä heinäkuun alkuun.
Mikko Pentinsaari vastasi lajistoselvityksen suunnittelusta ja Panu Välimäki toteutti selvityksen
maastotyöt, avustavana henkilönä toimi biologi FM Netta Keret. Sampsa Malmberg vastasi näytteiden
esikäsittelystä (poiminta) ja määrittämisestä. Näytteistä poimittiin kovakuoriaiset erilleen laboratoriossa
tarvittaessa mikroskoopin avulla, jolloin pienimmätkin kovakuoriaiset tulivat talteen. Yksilöt määritettiin
tarvittaessa mikroskoopin ja genitaalituntomerkkien tutkimisen avulla. Uhanalaisten ja silmälläpidettä
vien lajien yksilömäärät laskettiin. Välimäki ja Pentinsaari vastasivat yhdessä tulosten raportoinnista.
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Kuva 4.2. Lajistoselvityksen karikenäytealueet (a) Santosessa ja (b) Riutunkarissa. (c) Kovakuoriaiset
erotettiin karikkeesta laboratoriossa kuivasuppilomenetelmällä.

4.2.1.1 Karikeseulonta

Rantaniittyjen karikeseulonta toteutettiin toukokuun puolivälin jälkeen sekä Oulussa Riutunkarin ja
Nenännokan (20.05.) että Hailuodossa Huikun ja Pohjoisperän (21.05.) välisillä ranta alueilla. Kohdelaji
on aikuistalvehtija, joka on havaittavissa varhaiskeväällä rantaniityn kuivempien
ympäristöstä koholla olevien kohtien lehtipuiden tyvikariketta seulomalla (MP, omat havainnot).
Näytteenottovuodenaika vaikutti oikealta: rantaniityillä oli paikoin vielä jäätä ja vain karikkeen pintaosat
(n. 10 cm syvyyteen) olivat sulaneet. Kummaltakin alueelta otettiin kahdeksan kokoomanäytettä
kahdeksalta alueelta (kuva 4.2, taulukko 4.1). Alueet valittiin siten, että erilaiset mahdolliset
lajin elinympäristöt ja erilaiset rantojen käsittelymuodot (laidunnus, laidunnus+niitto,
luonnontila) olivat toistettuina edustettuna sekä Oulussa että Hailuodossa. Vetisimmiltä alueilta ei otettu
näytteitä, koska näillä ei ole lajin talvehtimisympäristöiksi soveltuvia kuivia saarekkeita. Yksi kokooma
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Taulukko 4.1. Karikenäytteenottopaikat keväällä 2017 ja niittykohteiden käsittelytyypit.
Alue
Hailuoto A (HA)
(Rekonnokka)
Hailuoto B (HB)
(Rekonnokka)
Hailuoto C (HC)
(Rekonnokka)
Hailuoto D (HD)
(Sysiperä)
Hailuoto E (HE)
(Vaskenperä)
Hailuoto F (HF)
(Siikonen)
Hailuoto G (HG)
(Huikku)
Hailuoto H (HH)
(Huikku)
Riutunkari A (RA)
(Nenännokka)
Riutunkari B (RB)
(Nenännokka)
Riutunkari C (RC)
(Nälkähaka)
Riutunkari D (RD)
(Leppänenä)
Riutunkari E (RE)
(Leppänenä)
Riutunkari F (RF)
(Leppänenä)
Riutunkari G (RG)
(Riutunkari)
Riutunkari H (RH)
(Riutunkari)

Päivä
21.05.

YKJ
x
3402115–77

y
7217250–444

Käsittely
Niitto, kuiva niitty

21.05.

3402019–96

7217129–244

Niitto, kuiva niitty

21.05.

3402581–722

7216817–903

Niitto, kostea niitty

21.05.

3403255–3352

7216885–919

Luonnontila, ruovikoitunut ja pensoittunut

21.05.

3405423–472

7216632–78

Luonnontila, ruovikoitunut

21.05.

3406500–88

7216383–445

Luonnontila, ruovikoitunut ja pensoittunut

21.05.

3407092–124

7216507–652

Luonnontila, ruovikoitunut ja pensoittunut

21.05.

340706–873

7216927–7008

Luonnontila, ruovikoitunut ja pensoittunut

21.05.

3414919–5295

7210394–520

Laidunnus + niitto

21.05.

3415563–763

7210428–557

Laidunnus + niitto

21.05.

3415908–6026

7211111–150

Laidunnus, ruovikoitunut

21.05.

3415816–99

7211296–405

Laidunnus, kostea niitty

21.05.

3415797–882

7211513–614

Laidunnus, kostea niitty

21.05.

3415687–803

7211896–2009

Laidunnus, ruovikoitunut

21.05.

3416287–368

7212531–601

Laidunnus, ruovikoitunut ja pensoittunut

21.05.

3416315–374

7212658–736

Laidunnus, ruovikoitunut ja pensoittunut

näyte koostui viidestä rinnakkaisesta näytteenottopisteestä, joista kustakin otettiin kolme karikeseulallista
(á = 15 dm3) lehti /ruokokariketta seulottavaksi (yhteensä 2 × 8 × 5 × 3 = 240 karikenäytettä). Hyönteiset
erotettiin karikeseuloksesta kuivasuppilomenetelmällä (kuva 4.2c), missä näytettä valaistaan ja kuivataan
suppilon yläosasta, jolloin karikehyönteiset pakenevat alaspäin 75 % etanolia sisältävään keräysastiaan.
4.2.1.2 Kuoppapyynti

Kuoppapyydykset asennettiin kolmelle hietikkokohteelle Oulussa (17.05.) ja kahdelle kohteelle
Hailuodossa (18.5.) (kuva 4.3, taulukko 4.2) toukokuun puolivälissä, jolloin ensimmäiset kohdelajit
aktivoituvat. Kuoppapyydyksinä käytimme valkoisia 5 dl muovipurkkeja. Purkit kaivettiin suuta (Ø 120
mm) myöten hiekkaan ja peitettiin 15 cm × 15 cm vanerikannella, jotta sadevettä ei tulvisi pyydyksiin.
Keräysnesteenä pyydyksissä käytettiin astianpesuaineella käsiteltyä kylläistä merisuolaliuosta. Astian
pesuaine vähentää pintajännitystä ja edesauttaa saaliseläinten uppoamista veteen ja suola säilöö näytteet
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Taulukko 4.2. Kuoppapyydysten määrät kohteittain ja pyyntilinjojen sijainnit.
Alue

Kuopat

Linja

Hailuoto 1 (H1)
(Sysiperä)
Hailuoto 2 (H2)
(Vaski)
Hailuoto 3 (H3)
(Siikonen)
Riutunkari 1 (R1)

5+5

5+5

Riutunkari 2 (R2)

5+5

Riutunkari 3 (R3)
(Verkkokari)
Riutunkari 4 (R4)
(Verkkokari)
Riutunkari 5 (R5)
(Verkkokari)

5+5

Eroosiovyöhyke
Deflaatiokenttä
Eroosiovyöhyke
Deflaatiokenttä
Eroosiovyöhyke
Deflaatiokenttä
Eroosiovyöhyke
Deflaatiokenttä
Eroosiovyöhyke
Deflaatiokenttä
Eroosiovyöhyke
Deflaatiokenttä
Eroosiovyöhyke
Deflaatiokenttä
Eroosiovyöhyke
Deflaatiokenttä

5+5
10 + 10

5+5
5+5

YKJ
x
340103–46
3404122–54
3404408–41
3404509–53
3406160–234
3406159–237
3415813–32
3415821–50
3416211–54
3416212–53
3414975–5014
3415027–37
3415157–72
3415187–205
3415191–207
3415205–16

y
7216888–900
7216899–918
7216732–48
7216709–30
7216508–48
7216532–56
7213134–75
7213151–78
7213030–34
7213006–16
7209900–60
7209911–50
7209495–531
7209511–47
7209395–429
7209398–439

R1

H1

R2

H2
H3

R3

R4
R5

! "
& )&"

## #$$"! % &!

! '# " "&"

(

#$$"! "

! &"

"! ' " &! # !&&!(

* *
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määrityskelpoisina keruujakson ajan. Oulun Verkkokarin hietikolle asetettiin kolme 5 + 5 kuoppapyy
dyksen linjastoa (R 3 – R 5) ja Riutunkarin sataman läheisyyteen kahdelle erilliselle hietikolle yksi 5 + 5
pyydyksen linjasto kummallekin (R 1 & R 2). Hailuodon Santosessa Sysiperän kohteelle asetettiin
kahdelle erilliselle paikalle kummallekin yksi 5 + 5 pyydyksen linjasto (H 1 – H 2) ja Siikosen kohteelle
yksi 10 + 10 pyydyksen linjasto (H 3). Yhteensä kuoppapyydyksiä asennettiin 90 kappaletta. Kuoppapyy
dysten määrä vaihteli kohteittain pinta alasta riippuen: isoille kohteille pyydyksiä asennettiin enemmän.
Kuoppapyyntikohteissa toinen linjoista sijoitettiin säännöllisen aalto ja jääeroosion yläpuoliselle vyöhyk
keelle (linja R/H X. 2, kasvillisuus vakiintunut) ja toinen eroosiovoimien muokkaamalle alueelle (linja
R/H X.1, kasvillisuus vakiintumaton) (kuva 4.4). Linjapareilla selvitettiin suosivatko mahdolliset
uhanalaiset lajit eroosiomuutosten kannalta herkkää rantavyöhykettä vai esiintyvätkö ne myös vähemmän
muutosalttiilla vyöhykkeellä. Linjastossa yksittäisten kuoppapyydysten etäisyys oli 10 metriä ja linjojen
välinen etäisyys 10–40 metriä topografiasta riippuen: jyrkkäpiirteisimmillä rannoilla linjat olivat
lähempänä toisiaan.

Kuva 4.4. Rantahietikoiden kuoppapyyntilinjat sijoitettiin eroosioalttiille rantatöyräälle (vesiraja–rantaveh(
nävyöhyke) ja sen yläpuoliselle kasvillisuudeltaan vakiintuneemmalle alueelle (deflaatiokenttä) [kohde R 2].
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Kuoppapyyntiä jatkettiin heinäkuun jälkimmäiselle kolmannekselle (22.07.), jolloin kohdelajien aikuis
vaihe oli ohitse. Kuoppapyydykset koettiin 8–10 päivän välein. Kunkin kuoppapyydyksen näyte säilöttiin
erikseen 75 % etanoliin keruujaksokohtaisesti.
4.2.2 Meriuposkuoriaisselvitys

Meriuposkuoriainen elää aikaisempien havaintojen mukaan toukkana eritoten hapsividalla (
), mutta hyödyntää myös muita uposkasveja, kuten ärviöitä (

spp.) (Saari 2007).

Hapsivita tunnetaan oletetulla kiinteän yhteyden vaikutusalueella useasta paikasta, vaikka sen esiinty
mistä ei ole systemaattisesti selvitetty. Hapsivita kasvaa välittömästi järviruoko /sinikaislavyöhykkeen
ulkopuolella vähäkasvisilla pohjilla 30–100 cm syvyydessä. Hapsivita on uposkasvi, mutta osa kasvista
ulottuu pintaan, jolloin sen esiintyminen (etenkin merkittävät kasvustot) on suhteellisen helposti
sydänkesällä havaittavissa. Meriuposkuoriaisen suotuisan suojelutason säilymisen toteaminen on ko.
suunnitelman kannalta olennaista. Tämän seurauksena meriuposkuoriaisen esiintymistä selvitettiin sekä
kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella että sen ulkopuolella (kuva 4.5).
Alkuperäisessä suunnitelmassa kartoitus oli tarkoitus kohdistaa oletetulla vaikutusalueella tai sen
välittömässä läheisyydessä sijaitseviin hapsivitakasvustoihin ja meriuposkuoriaisen tunnettuun elinympä
ristöön Pöllänlahden edustalla. Lisäksi meriuposkuoriaista oli tarkoitus etsiä kauttaaltaan jääeroosiomuu

Kuva 4.5 Meriuposkuoriaisen esiintymisselvityksen aluerajaus.
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tosalueen rantavesistä sekä Pöllää luonnonoloiltaan muistuttavalta Ojakylänlahdelta. Aikaisemmasta
käsityksestä poiketen meriuposkuoriainen elää alueella kesän 2017 havaintojemme perusteella eritoten
ahvenvidalla (

"

) (ks. tulokset), mikä vaikutti selvityksen käytännön toteutukseen.

Tunnettuihin hapsivitakasvustoihin keskittymisen sijasta meriuposkuoriaisia etsittiin laajasti koko selvi
tysalueen rantavesistä, missä ahvenvita on hyvin tavallinen.
Meriuposkuoriaisia kartoitettiin aikaisemmin soveltamallamme menetelmällä (Biström ym. 2013) heinä
kuun toisen kolmanneksen alusta alkaen (10.07.), jolloin meriveden pintalämpötila ylitti Saaren (2007)
ehdottaman aikuisvaiheen huippuesiintymisen raja arvon 15 ºC (taulukko 4.3). Kartoitus tapahtui
kävelemällä järviruoko /sinikaislavyöhykkeen ulkoreunaa vitakasvustoja rantavedestä etsien noin 30–100
cm syvyydeltä (kuva 4.6). Kun vitakasvusto löytyi, sen laajuus selvitettiin tarkastelemalla vedenalaisia
kasveja vesikiikarilla. Kasvusto käytiin tämän jälkeen tarkasti läpi vesikiikarilla etsien tyypillisesti
ravintokasvillaan oleskelevia uposkuoriaisia. Veden syvyydestä ja kirkkaudesta riippuen tarkastelu tehtiin
pääsääntöisesti kahlaamalla tai veneestä. Jos vesi oli liian sameaa, kuten Pöllänlahdella, irrotettiin vitoja
pohjasta juurineen ja tarkastettiin kasvit kuoriaisten osalta veneessä. Kaikki havaitut meriuposkuoriaiset
laskettiin ja niiden tarkka havaintopaikka (samoin kuten kaikki vitakasvustot) talletettiin GPS laitteelle.
Irrotetuista kasveista tutkittiin myös juuristo mahdollisten toukkien varalta.
Meriuposkuoriaisen lisäksi Oulun seudulla esiintyy myös sen lähilaji rantauposkuoriainen (
) (Rassi ym. 2015), joka tunnetaan esimerkiksi Hailuodon Marjaniemen rantavesistä (MP, omat
havainnot). Aikuinen meri ja rantauposkuoriainen eroavat toisistaan mm. peitinsiiven takaosan lisäk
keiden muodon ja nilkkajaokkeiden suhteellisten pituuksien perusteella: meriuposkuoriaisen peitinsiipien

Kuva 4.6 Meriuposkuoriaisten kiikarointia Riutunkarissa (Riutunkari N).
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Taulukko 4.3. Meriuposkuoriaisen selvityskäynnit, selvityskohteet ja olennaiset ympäristöä ja havainnointi(
olosuhteita kuvaavat muuttujat.
Pvm.

Kohdealue

Klo.

Sää

Näkösyv.

10.07.

Leppänenä–
Nenännokka

09.00–
17.00

11.07.

Riutunkari–
Leppänenä

09.00–
14.00

11.07.

Pöllänlahti–Pöl;
länlahden meren;
puoleinen alue

15.00–
20.30

pilvetöntä, 0–2 m/s
suunnaltaan
vaihtelevaa tuulta, klo
17.00 12 m/s SE
pilvetöntä, 0;2 m/s
suunnaltaan vaihte;
levaa tuulta
pilvetöntä, 0–2 m/s
suunnaltaan vaihte;
levaa tuulta

12.07.

Ojakylänlahti–
Pohjoisperä

09.00–
20.30

13.07.

Pohjoisperä–
Huikku

09.00–
20.30

14.07.

Ojakylänlahti–
Sannanlahti

10.00–
18.30

14.07.

Vaski–Siikonen

19.00–
21.00

17.07.

Nenännokka–
Kotakari

09.00–
20.30

27.07.

Varjakansaari–
Pyydyskari
Koivukari–
Pöllönkari
Kolmenkoivunkari
–Kraaseli–Riuttu–
Polkankari
Nuppa–Hylkykari

12.00–
21.00
12.00–
15.00
09.00–
19.30

28.07.
31.07.
02.08.
03.08.
04.08.

Riutunkainalo–
Nenännokka
Riutunkari

07.08.

Huikku NW–SE

08.08.

Siikonen–Vaski

09.08.

Huikku NW

14.00–
21.00
11.00–
21.00
13.00–
16.00
12.00–
18.30
12.00–
17.00
12.00–
15.00

puolipilvistä, 0–2 m/s
suunnaltaan vaihte;
levaa tuulta
puolipilvistä–pilvistä
(lopussa heikkoa
sadetta 19.30–), tuuli
alussa 5 m/s SE–S,
myöhemmin 0–2 m/s W

puolipilvistä, alussa 6
m/s SW, lopussa 2 m/s
W
puolipilvinen, 2 m/s W

puolipilvistä, 0–2 m/s
suunnaltaan vaihte;
levaa tuulta
pilvetöntä, 1–2 m/s NE

>1,5 m

Pintaveden
lämpötila ja
korkeus
15ºC/+20 cm

Muita huomioita

Erinomaiset olosuhteet

>1,5 m

15ºC/+20 cm

Erinomaiset olosuhteet

0,2–1,0 m

17ºC/+20 cm

0,2–1,0 m

17ºC/+20 cm

0,2–1,5 m

16ºC/+20 cm

>1,5 m

15ºC/+20 cm

Pöllänlahdella voimakas sini;
leväkukinta, vesi sameaa,
tarkastettiin vitoja veneessä,
merialueella hyvät olosuhteet
Ojakylänlahden itäreunalla
vesi sameaa, muualla hyvät
olosuhteet
Alussa tuuli sekoitti veden
Vasken ympäristössä, ha;
vainnointi mahdotonta, Hui;
kun alueella hyvät olosuhteet,
samoin myöhemmin Pohjois;
perän alueella, Vasken ympä;
ristö jäi tarkistamatta.
Erinomaiset olosuhteet

0,60 m

15ºC/+20 cm

>1,5 m

17ºC/+20cm

Tuuli sekoittanut hiekkaa
veteen, näkyvyys rajallinen,
vain rantavedessä olevat
kasvustot kartoitettavissa
Erinomaiset olosuhteet

>1,5 m

17ºC/;17cm

Erinomaiset olosuhteet

lähes pilvetöntä, 1–2
m/s NE
pilvetöntä, 1–2 m/s SW

>1,5 m

17ºC/;17cm

Erinomaiset olosuhteet

>1,5 m

18ºC/±0 cm

Erinomaiset olosuhteet

pilvetöntä, 1–2 m/s NE

>1,5 m

18ºC/±0 cm

Erinomaiset olosuhteet

pilvetöntä, 1–2 m/s W

>1,5 m

18ºC/+5 cm

Erinomaiset olosuhteet

pilvetöntä, 2 m/s E

>1,5 m

18ºC/;10 cm

Erinomaiset olosuhteet

16ºC/±0 cm

Erinomaiset olosuhteet

pilvetöntä, 3–4 m/s N
pilvetöntä, 1 m/s SE

>1,5 m

17ºC/+20 cm

Erinomaiset olosuhteet

pilvetöntä, 6 m/s SE

>1,5 m

17ºC/+25 cm

Erinomaiset olosuhteet
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lisäkkeet ovat tylpän kolmiomaiset ja rantauposkuoriaisella kapeat ja terävät, meriuposkuoriaisen
viimeinen nilkkajaoke on noin kaksi kertaa pidempi kuin muut nilkkajaokkeet yhteensä kun taas
rantauposkuoriaisella nilkan kärkijaoke on vain noin 1,5 kertaa muiden jaokkeiden yhteispituutta pidempi
(Hellén 1937). Lajimääritys toteutettiin maastossa lupilla (12×suurennos) ja varmistettiin mikroskopoi
malla osa havaituista yksilöistä laboratoriossa (kaikki maastomääritykset osoittautuivat oikeiksi). Yksilöt
vapautettiin määrittämisen jälkeen. Runsaimmista populaatioista talletettiin yksittäisiä kuoriaisia havain
tojen dokumentoimiseksi ja Suomen lajiston DNA lajitunnistekirjaston tarpeisiin. Toukkana kyseiset
uposkuoriaislajit eivät ole erotettavissa toisistaan morfologisten tuntomerkkien perusteella (Biström ym.
2013). Toukkien määrittämiseksi varauduttiin DNA lajitunnisteiden soveltamiseen, mutta aikuisia kuo
riaisia löytyi riittävästi eikä toukkien tappamista vaativaan DNA analyysiin turvauduttu. Meriuposkuo
riaisselvitys tehtiin Pohjois Pohjanmaan elinkeino , liikenne ja ympäristökeskuksen tutkimusluvalla lajia
koskevista suojelumääräyksistä poikkeamiseksi (POPELY/943/2017). Talletetut uposkuoriaisyksilöt on
luovutettu Oulun yliopiston luonnonhistorialliseen kokoelmaan.
Mikko Pentinsaari vastasi meriuposkuoriaisselvityksen suunnittelusta. Panu Välimäki toteutti selvityksen
maastotyöt, avustavana henkilönä toimi biologi FM Netta Keret. Välimäki ja Pentinsaari vastasivat
yhdessä tulosten raportoinnista.
4.2.3 Epävarmuustekijät

Kovakuoriaislajeihin kohdistuvien osaselvitysten aikana ei havaittu epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä.
Myöhäisestä ja hitaasta kesän edistymisestä johtuen karikenäytteenottoa viivästytettiin ja kuoppapyyntiä
jatkettiin kolme viikkoa suunniteltua pidempään, jotta pyyntijakso kattaisi olennaisten lajien aikuisten
esiintymisjakson kokonaisuudessaan. Meriuposkuoriaisselvitys onnistui ilman merkittäviä ongelmia.
Yksittäisten meriuposkuoriaiskohteiden yksilömäärät eivät edusta varsinaista populaatiokokoarvioita,
mutta toimivat kohtalaisesti suhteellisena runsausmittarina paikkojen välisessä vertailussa. Vitakasvustot
tarkastettiin saman henkilön toimesta, samankaltaisella etsintäponnistuksella ja täsmälleen samalla
menetelmällä. Pienistä kasvustoista tarkastettiin poikkeuksetta lähes kaikki vitayksilöt toisin kuin
laajemmista ja tiheämmistä kasvustoista, missä kaikkien kasviyksilöiden tarkastaminen ei käytännössä
ollut mahdollista. Meriveden korkeuden (Riutunkari) tai tuulen aiheuttaman veden samentumisen
johdosta (Vaski) osa vitakasvustoista tarkastettiin uudelleen otollisemmissa olosuhteissa luotettavan
tuloksen varmistamiseksi.
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4.3. Tulokset
4.3.1 Kovakuoriaislajisto

Rantaniittyjen karikeseulontaan ja rantahietikoiden kuoppapyyntiin perustuneessa kovakuoriaislajisto
selvityksessä havaittiin kaksi vaarantunutta (VU) ja kolme silmälläpidettävää (NT) kovakuoriaislajia
(taulukko 4.4). Vaarantunut ja erityisesti suojeltava meriuposkuoriainen (

)

(luotodirektiivin liite II, kv. vastuulaji) ei korkeasta suojeluasemastaan huolimatta kuulunut ko. selvityk
sen kohdelajistoon, koska laji elää vesialueella (meriuposkuoriainen käsitellään erikseen kappaleessa
4.3.2). Toinen vaarantunut laji

elää Itämeren niitty ja luhtarannoilla ja havaittiin

Nenännokan laidunniityn karikeseulanäytteestä (RB). Havaitut silmälläpidettävät kovakuoriaislajit
(Santonen: H 1.1),

(Santonen: H 1.1) ja

"

Taulukko 4.4. Kovakuoriaislajistoselvityksen pääasialliset kohdelajit (*erityisesti suojeltava), niiden havain(
not kuoppapyynti( ja karikeseulosaineistoissa sekä arvio lajien esiintymisestä selvitysalueella.
§
Laji
Elinym(
Alue
Havaintopaikat
Arvio esiintymisestä
päristöt
(karikeseulos /
(++ = havaittu, + =
kuoppapyyntilinja),
todennäköinen, ( =
[yksilömäärä]
epätodennäköinen)
†
Vi
Santonen
–/–
++, hav. 2017
(EN, EU Liite II, kv.
(merialue)
vastuulaji)
Riutunkari–Verkkokari
– / R 2.1 [1 ex.]
++, hav. 2017
(VU,
Rih
Santonen
–/–
;, suosii laajempia hie;
kv. vastuulaji)
tikoita
Riutunkari–Verkkokari
–/–
Rih, Rin
Santonen
–/–
(VU)
Riutunkari–Verkkokari
RB [1 ex.] / –
++, hav. 2017
Rih, Rjh
Santonen
–/–
;, suosii laajempia hie;
(VU)
Riutunkari–Verkkokari
–/–
tikoita
Rin
Santonen
–/–
+, todennäköinen
(VU)
Riutunkari–Verkkokari
–/–
Rih, Ij
Santonen
–/–
;, epäsuotuisa leviä;
(VU)
Riutunkari–Verkkokari
–/–
mishistoria, suosii laa;
jempia hietikoita?
Rih, Rjh
Santonen
– / H 1.1 [1 ex.]
++, havaittu 2017
(NT)
Riutunkari–Verkkokari
–/–
Rih, Rjh
Santonen
– / H 1.1 [1 ex.]
++, havaittu 2017
(NT)
Riutunkari–Verkkokari
–/–
Rih
Santonen
H 2.1 [4 exx.], H 3.1
++, havaittu 2017
(NT)
[3 exx.], H 3.2 [1 ex.]
Riutunkari–Verkkokari
R 1.1 [1 ex.], R 2.1
++, havaittu 2017
[11 exx.]
(NT)
Rih
Santonen
–/–
;, suosii laajempia hie;
Riutunkari–Verkkokari
–/–
tikoita
(NT)
Rih
Santonen
–/–
;, suosii laajempia hie;
tikoita
Riutunkari–Verkkokari
–/–
"

!. Erillisselvitys (ks. 4.3.2).
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(Santonen: H 2.1, H 3.1, H 3.2; Riutunkari: R 1.1, R 2.1) elävät nimenomaan rantahietikoilla. Rantahieti
koiden lajeihin lukeutuvat yksilöt havaittiin yhtä

yksilöä lukuun ottamatta

"

rantaviivan kuoppapyyntilinjoissa (linjat H/R X.1). Oulun Verkkokarin laajalla rantahietikolla ei havaittu
uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kovakuoriaislajeja. Rantahietikoiden huomionarvoisia vaarantuneita
kohdelajeja

(kv. vastuulaji),

ja

ei myöskään rantaniityillä elävää vaarantunutta lajia

ei havaittu, kuten
.

Selvityksen perusteella Hailuodon Santosen ja Oulun Riutunkarin rantaniityt osoittautuivat uhanalaisen
kovakuoriaislajiston osalta vähälajisiksi. Rantaniityiltä tavattiin karikeseulonnan yhteydessä vain yksi
vaarantunut laji

. Yksilö havaittiin Nenännokan laidunnetun rantaniityn seulonta

kohteella RB lähellä metsärajaa kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen ulkopuolella.
elää kosteilla, rehevillä ja avoimilla rantaniityillä sekä lettosoilla (Lindroth 1961, MP omat
havainnot). Todennäköisesti se esiintyy Oulun seudulla ja Hailuodossa myös muilla sopivilla paikoilla.
Elinympäristön pysyminen suhteellisen matalakasvuisena ja avoimena on oletettavasti tärkein edellytys
esiintymän säilymiselle elinvoimaisena. Tunnettujen havaintojen perusteella esimerkiksi ruovikoituminen
on lajille haitallista. Karikeseulonnan pääkohdelaji vaarantunut

jäi kokonaan

havaitsematta. Siitä tunnetaan tuoreita löytöjä Kempeleenlahdelta hieman luonnonsuojelualueen
pohjoispuolelta (ensimmäinen havainto 02.05.2008 / MP) sekä kahdesta paikasta Hailuodosta (Pöllänlahti
& Virpiniemi v. 2012 / MP). Kempeleenlahden esiintymispaikalta yksilöitä on löydetty useina eri
vuosina, mutta lajin runsaus seulosnäytteissä on vaihdellut vuosien välillä huomattavasti ja joinakin
vuosina laji on jäänyt kokonaan havaitsematta (MP, omat havainnot vuosilta 2008–2015). Pidämme
melko todennäköisenä, että

&

esiintyy selvitysalueella ja havaitsematta jääminen v. 2017

selvityksessä johtuu joko seulosnäytteiden ottoon liittyvistä satunnaistekijöistä tai suhteelliseen laajaan
otantaan perustuen (todennäköisemmin) luontaisesta kannanvaihtelusta. Lisäksi karikeseulonnassa
havaittiin aikaisemmin
'

silmälläpidettävänä

pidetty koko

maassa

harvinainen

kovakuoriaislaji

, jonka uhanalaisuusluokan muutos vuonna 2010 perustuu tiedon lisääntymiseen

(Hyvärinen ym. 2010). Laji havaittiin sekä Riutunkarissa (seulontakohde RE) että Santosessa
(seulontakohde HE). Lajin ravintokasvia ei tunneta, mutta se vaikuttaa elävän monenlaisilla rantaniitty
kohteilla: Riutunkarin havaintopaikka edusti avointa suhteellisen matalakasvuista laidunniittyä, mutta
Santosessa laji havaittiin Vaskenperän voimakkaasti ruovikoituneella ja pajukoituneella kohteella. Nämä
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havainnot ovat Suomen pohjoisimmat ja laji on luonnontieteelliselle maakunnalle uusi (Rassi ym. 2015).
Santosen rantahietikoilla huomionarvoiset lajit jakautuivat suhteellisen tasaisesti pyyntipaikkojen kesken.
Pyyntipaikat edustivat suhteellisen pienialaisia hietikoita (kuva 4.7), jotka muodostivat alueellisesti
laajemman, mutta rikkonaisen kokonaisuuden. Vastaavasti huomionarvoisten lajien esiintyminen vaikutti
keskittyvän Oulussa vastaavanlaisille pienialaisille kohteille Riutunkarin luoteiskärjessä. Verkkokarin
laajalla hietikkoalueella ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kovakuoriaislajeja. Verkkokarista ei
tunneta aikaisempiakaan uhanalaishavaintoja, vaikka

kohde vaikuttaa lupaavalta. Aikaisempi

havainnointi perustuu kuitenkin vain satunnaiseen aktiivihavainnointiin (MP, omat havainnot) eikä
systemaattista lajistoselvitystystä ole tehty ennen vuoden 2017 kuoppapyyntiä.

Kuva 4.7 Hailuodon Santosen hiekkarannat ovat tavallisesti suhteellisen pienialaisia ja rannan vyöhykkei(
syys on hyvin kehittynyt [kohde H 3 (Siikonen)].
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Havaintojen perusteella merkittävimpien vaarantuneiden hietikkokovakuoriaislajien [
vastuulaji),

,

(kv.

] esiintyminen selvitysalueella on epätodennäköistä.

Kaksi ensinmainittua suosii laajoja avoimia dyynihietikoita. Suomen ainoa
Hailuodon Marjaniemestä vuodelta 1975.

havainto on

esiintyy runsaana Marjaniemessä ja

Hailuodon pohjoisrannan hietikoilla (MP, omat havainnot). Selvitysalueen hietikot ovat näitä tunnettuja
esiintymispaikkoja pienialaisempia ja kapeampia.

tunnetaan vain muutamasta paikasta

Etelä Suomesta sekä Oulankajoen rantahietikoilta Kuusamosta. Se esiintyy usein hyvin harvalukuisena ja
yhdessä samannäköisen, yleisen ja hyvin runsaslukuisen

lajin kanssa, mikä tekee siitä

vaikeasti havaittavan. Jos laji esiintyy Perämerellä, todennäköisimmät esiintymispaikat ovat samoja, joilla
myös

elää. Lajit esiintyvät yhdessä Kuusamossa ja niiden jääkauden jälkeinen

leviämishistoria on todennäköisesti samanlainen.
Edellä mainituilla perusteilla Hailuodon kiinteän yhteyden suunnitelma ei uhkaa alueen hietikko
kovakuoriaisiin perustuvia luontoarvoja. Riutunkarin kuoppapyyntilinjalla R 2.1 havaittiin yksi meriupos
kuoriainen [myös yksi rantauposkuoriainen (

), R 5.1 (Verkkokari)], joka ei kuitenkaan

vesialueella elävänä lajina vaikuta hietikoiden luontoarvoihin. Yksilö on todennäköisesti ajautunut
aaltojen tuomana rannan levä /ruokovalliin ja päätynyt pyydykseen. Toisaalta havaitut silmälläpidettävät
lajit (

,

,

"

) vaikuttavat suosivan eroosiovoi

mille altista rantavyöhykettä (kuoppapyyntilinjat R/H X.1 vesirajasta rantavehnävyöhykkeeseen) ja
karttavan tämän yläpuolella sijaitsevaa vakiintuneen rantakasvillisuuden vyöhykettä, missä sammal ja
jäkäläpeite rajoittavat dyynien liikettä (kuoppapyyntilinjat R/H X. 2 rantavehnävyöhykkeen yläpuolella
deflaatiokenttiä vastaavassa vyöhykkeessä).

elää kosteassa hiekassa melko lähellä

vesirajaa käytäviä kaivaen, ja esiintyy hyvin todennäköisesti myös kiinteän yhteyden Oulun puoleisilla
hietikoilla. Myös muut kaksi mainittua silmälläpidettävää lajia esiintyvät mahdollisesti Oulun puolella,
vaikka niitä ei sieltä tässä selvityksessä havaittu. Riutunkarin sataman viereiset avoimet hietikot vaikut
tavat molemmille lajeille suotuisalta elinympäristöltä. Näillä perusteilla rantahietikoihin sidonnaisen
kovakuoriaislajiston kannalta on perusteltua pyrkiä säilyttämään rantaviivaan kohdistuvat eroosiovoimat
nykytilaan verrattuna muuttumattomina. Muut Pohjois Suomesta tunnetut hiekkarantojen silmälläpidettä
vät lajit ($

(

) viihtyvät havaintojen perusteella paremmin laajemmilla dyy

nihietikoilla, ja esiintyvät mm. Marjaniemessä. Niiden esiintyminen selvitysalueella on epätodennäköistä.
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4.3.1.1 Muu huomioitu lajisto

Aikaisemman havaintoaineiston ja elinympäristöjen perusteella on mahdollista, että Hailuodon ja Oulun
ranta alueilla esiintyisi myös huomionarvoista ludelajistoa (Heteroptera). Kuoppapyynnillä ja karike
seulonnalla tavoitettavia mahdollisia lajeja ovat lähinnä Itämeren rantahietikoilla elävä vaarantunut
, ja silmälläpidettävät avoimilla tulvarannoilla elävä

!

sekä laajemmin niitty ja luhtarannoilla elävät

ja

,

(ks. Albrecht ym. 2010).

Näiden lajien yksilöitä ei kuitenkaan havaittu kuoppapyynti ja karikeseulosaineistoissa.
4.3.2 Meriuposkuoriainen

Selvityksessä havaittiin yhteensä 466 meriuposkuoriaisyksilöä (+ 1 kuoppapyynnissä havaittu yksilö).
Etukäteiskäsityksestä poiketen laji suosii selvitysalueella ahvenvitaa ravintokasvinaan. Ahvenvita on
huomattavasti runsaanpi ja yleisempi kuin hapsivita, mutta tämä ei selitä kokonaisuudessaan yksilöiden
epätasaista jakautumista kasvien kesken. Muutamilla paikoilla kasvoi sekä ahven että hapsivitaa, mutta
vain yksi pariskunta (2 yksilöä) löytyi hapsividalta. Yksi yksilö löytyi hentosätkimeltä (#
"

), mutta lähes varmuudella se oli siirtynyt kasville läheisiltä ahvenvidoilta.

Havaintojen mukaan meriuposkuoriainen suosii puhtaita hiekkapohjia ja esiintyy 30–120 senttimetrin
syvyisissä rantavesissä heti järviruoko ja sinikaislavyöhykkeen ulkopuolella. Puhtailta kivi ja somerik
kopohjilta ei havaittu yhtään yksilöä, vaikka ahvenvitoja tarkastettiin runsaasti näissä ympäristöissä.
Vastaavasti muta ja silttipohjat vaikuttavat lajille kelvottomilta (esim. Ojakylänlahti, Varjakansaaren S
lahti). Laji lienee herkkä hienojakoisille pohjille tyyppillisille pohjan ja ravintokasvien liettymiselle sekä
ravintokasvia vaivaavalle leväkasvustolle
(kuva 4.8). Tällaisissa kohteissa kuoriaisia
havaittiin alueen laajuudesta tai ravintokas
vin määrästä riipumatta vain harvakseltaan
ja tällöinkin yksinomaan puhtailla kasveilla.
Toisaalta nämä kohteet ovat hyvin matalia
ja matalanveden aikaan paikoin kuivillaan
tai lähes kuivillaan, mikä saattaa selittää
meriuposkuoriaisen vähyyden eräillä koh
Kuva 4.8. Meriuposkuoriainen on runsaimmillaan liettymät(
tömillä hiekkapohjilla (vasemmalla alhaalla) eikä kelpuuta
leväisiä ravintokasveja (oikealla ylhäällä).
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Edellämainituista syistä selvitysalueen suojaisimmat merenlahdet eivät edusta meriuposkuoriaisen
elinympäristöä, vaan niissä tavattiin vain yksittäisiä rantauposkuoriaisia. Havaintojen perusteella
meriuposkuoriaisen optimiympäristö on astetta mereisempi kuin esimerkiksi upossarpion (
%

) elinympäristö (ks. 5.3.3), vaikka lajit voivat myös esiintyä rinnakkain. Kuitenkin niin, että

meriuposkuoriaista löytyi lähinnä pisteissä, missä upossarpio oli muuta ympäristöä niukempi. Toisaalta
myöskään avoimien luotojen rantavesistä, avovesimatalikoilla tai voimakkaasti aaltoeroosion alaisilta
rannoilta ei löytynyt meriuposkuoriaisia runsaista ahvenvitakasvustoista huolimatta. Aaltoeroosion muok
kaamat hiekkapohjat muuttuvat todennäköisesti liian nopealla syklillä, minkä seurauksena vidat eivät ehdi
muodostamaan pysyviä kasvustoja tai meriuposkuoriainen ei ehdi kolonisoida niitä.
Meriuposkuoriaisen esiintymisalueet rajattiin pääsääntöisesti edellä mainituilla perusteilla: puhtaita
ahvenvitoja kasvaa pysyvänoloisina kasvustoina vähintään osin liettymättömällä hiekkapohjalla. Näillä
perusteilla Hailuodon selvitysalueella rajautuu yhdeksän ja Oulun selvitysalueella 16 erillistä
esiintymisaluetta (kuva 4.9). Sekä Hailuodossa että Oulussa merkittäviä meriuposkuoriaisesiintymiä
löytyi toisaalta kiinteän yhteyden oletetulta vaikutusalueelta, mutta myös sen ulkopuolelta. Hailuodon
merkittävimmät meriuposkuoriaispopulaatiot sijoittuvat Santosen koillisnurkkaan (Huikku NW) ja
Vaskenperän poukamaan (Vaski) (taulukko 4.5). Sysiperän esiintymisalueella ahvenvitaa on hyvin
laajalti, mutta uposkuoriaisia lähinnä vain yksittäin lukuun ottamatta alueen länsipään ruovikon sisään
työntyvää poukamaa. Populaatiotiheys on siis pääsosin Sysiperällä huomattavan alhainen suhteessa
ravintokasvin määrään, kuten Huikun sataman lounaispuolellakin (Huikku SE). Oulussa merkittäviä
meriuposkuoriaisesiintymiä sijaitsi sekä Riutunkarin etelä (Riutunkainalo N, Leppänenä ja Nälkähaka)
että pohjoispuolella (Nuppa ja Pyydyskari SW). Pöllänlahdella meriuposkuoriaisen esiintyminen on
epätodennäköistä tai mahdotonta, sillä lahti on voimakkaasti rehevöitynyt, mikä näkyi veden
huomattavana samentumisena ja eritoten runsaana sinileväkukintana koleasta kesästä huolimatta (kuva
4.10). Lahden rehevöityminen oli silmiinpistävää jo vuonna 2010 ainoan tarkasti dokumentoidun
Pöllänniemen merenpuoleiselta rannalta tehdyn meriuposkuoriaishavainnon aikaan (MP, omat
havainnot). Vuonna 2010, myös merenpuoleisen rannan kasvit olivat laajasti rihmalevän peittämiä ja
meriuposkuoriaiselle otollisen oloista elinympäristöä vain niukasti. Potentiaalisesti huomattaviksi
esiintymiksi ovat kehittymässä kohteet Kraaseli ja Leväyskari, joissa vitakasvustot vaikuttivat olevan
vasta vakiintumassa.
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Huikku NW

a)
Saari
Pohjoisperä

Huikku SE

Siikonen

Vaski

Sysiperä

Kengännenä

Riveinnokka

b)

Kraaseli
Kolmenkoivunkari
Koivukari NW
Riutunkainalo N
Riutunkainalo S
Leppänenä

Riuttu N

Koivukari NE
Pyydyskari NW
Varjakansaari
Pyydyskari SW

Leväyskari
Nuppa

Nälkähaka
Nenännokka

Koppana

Kuva 4.9. Meriuposkuoriaisen tunnetut esiintymisalueet (a) Hailuodossa ja (b) Oulussa [Kiinteän yhteyden
oletetun vaikutusalueen ulkopuoliset esiintymät harmaalla kirjasimella].
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Taulukko 4.5. Meriuposkuoriaisesiintyminen sijainti (ääripisteet), havaittu yksilömäärä ja muita huomioita.
Kunta
Esiintymä
Yks. Kommentit
Hailuoto Riveinnokka (3393284–310:
2
Pohja hiekkaisten kiilojen pirstomaa somerikkoa, optimaalista
7208913–9217)
elinympäristöä rajallisesti
Kengännenä (3398524–
6
Vaihtelevasti hiekka; ja silttipohjaa
9879:7214391–5884)
Saari (3399930–400641:
7218341–87)

2

Pohjoisperä (3401556–1756:
7217642–8072)

2

Sysiperä (3402861–
4344:72106662–98)

24

Vaski (3405065–503:7216513–

22

33)

Siikonen (3406657–
899:7216420)
Huikku SE (3407702–
8552:7216848–7213)

Oulu

4
20

Paljas hiekkapohja, voimakas aaltoeroosio, vitakasvustot todennä;
köisesti epävakaita
Paljas hiekkapohja, laadukkaimmat ahvenvitakasvustot veden;
alaisten hiekkasärkkien rannanpuolella suojassa aaltoeroosiolta
Lähinnä paljasta hiekkapohjaa, uposkuoriaiset ruovikon
suojaisissa poukamissa, runsaimmin alueen länsipäässä
Hiekka; ja silttipohjainen alue, uposkuoriaiset puhtailla levättömillä
ja liettymättömillä kasveilla, kaksi erillistä uposkuoriaiskeskittymää
Pienialainen puhdas hiekkapohja;alue

Nenännokka (3415648–
762:7210824–906)

14

Nälkähaka (3415721–
95:7211117–308)
Leppänenä (3415705–
31:7211455–764)
Riutunkainalo S (3416009–
73:7212227–58)

74

Vaihtelevasti hiekka; ja silttipohjaa, uposkuoriaiset liettymättömillä
hiekkapohjilla, hyvää elinympäristöä hyvin rajallisesti
Vaihtelevasti hiekka; ja silttipohjaa, uposkuoriaiset liettymättömillä
hiekkapohjilla, lähinnä ruovikon suojaisissa poukamissa, kaksi
erillistä uposkuoriaiskeskittymää
Lähinnä paljasta hiekkapohjaa, uposkuoriaiset ruovikon
suojaisissa poukamissa
Pienialainen puhdas hiekkapohja;alue, ympäristössä sedimen;
taatio edistynyt
Hiekkapohja, kohteessa kaksi erillistä kuoriaiskeskittymää

50

Hiekkapohja, osin somerikkoa

6

Pienialainen puhdas hiekkapohja;alue, ympäristössä sedimen;
taatio edistynyt
Hiekkapohja

Huikku NW (3407687–
8454:7218501–9258)

64

Koppana (3415548–

12

865:7217198–793)

Riutunkainalo N (3415723–
978:7212777–3202)
Riuttu N (3416658–
7596:7213021–26)

38
18

Leväyskari (3418016–
394:7212370–496)

2

Nuppa (3418842–
9267:7212012–184)

38

Pyydyskari SW (3419097–

24

Laaja hiekkapohjainen alue, uposkuoriaiset keskittyneet länsipää;
hän, muuten ravintokasvit laajalti levän peitossa tai pohja liettynyt.
Itäpäässä laadukasta elinympäristöä, lisäselvitykset aiheellisia
Hiekkapohja, vidat pieninä laikkuina vastamuodostuneilla veden;
alaisilla hiekkasärkillä, potentiaalinen paikka tulevaisuudessa.
Vaihtelevasti hiekka; ja silttipohjaa, itäpäässä ravintokasvi levän
peitossa ja pohja liettynyt, uposkuoriaiset lähinnä länsipäässä
vastamuodostuneen vedenalaisen hiekkasärkän rannanpuolella.
Hiekkapohja

6

Pienialainen hiekkaisten kiilojen pirstoma somerikko

12
4

Laaja alue, laadukasta hiekkapohjaa rajallisesti, muuten pehmeää
silttiä tai rantojen läheisyydessä mutaa, vidat laajalti liettyneet
Hiekkapohja

2

Hiekkaisten kiilojen pirstomaa somerikkoa

2

Hiekkapohja, vidat laajalti levän tai lietteen peitossa

18

Saaren lounaispuolen rannan puokamissa runsaasti ahvenvitaa
hiekkapohjalla, kasvillisuus vasta kehittymässä

450:7212401–808)

Pyydyskari NW (3419190–
360:7212936–3014)
Varjakansaari (3419610–
20783:7212488–916)
Koivukari NE (3419123–
252:7213420–601)
Koivukari NW (3418801–
55:7213511–80)
#
(3417858–
946:7213948–4129)
Kraaseli (3418907–
9162:7214588–834)
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Kuva 4.10. Pöllänlahti on voimakkaasti rehevöitynyt eikä soveltune meriuposkuoriaisen elinympäristöksi,
vaikka ahvenvitaa kasvaa laajalla alueella.

Huomionarvoista on, että meriuposkuoriaiset eivät jakautuneet tasaisesti edes merkittävien esiintymien
sisällä, vaan muodostivat pienialaisia keskittymiä, mikä korostaa tarkan mikrohabitaatin merkitystä lajin
populaatioiden elinvoimaisuudelle (kuva 4.11a–d). Vaikka laji laajemmassa alueellissa mittakaavassa
välttää suojaisimpia merenlahtia, mikrohabitaatin valinnassa yksilöt hakeutuvat tuulelta ja aallokolta
suojaisiin kohtiin, jollaisia ovat järviruoko

ja sinikaislakasvustojen, pienten niemekkeiden tai

vedenalaisten hiekkasärkkien suojanpuoleiset reunat. Seurannassa tämä pitää huomioida keskittymällä
nimenomaisesti näiden tihentymien populaatioseurantaan.

4.4 Johtopäätökset ja suositukset
Selvityksen mukaan Hailuodon Santosen ja Oulun Riutunkarin–Verkkokarin rantaniityillä ja hietikoilla
ei esiinny erityisesti suojeltavia tai Suomen kansainvälisiksi vastuulajeiksi nimettyjä kovakuoriaislajeja.
Vaateliaammat, uhanalaiksi luokitellut hietikoihin sidoksissa olevat kuoriaislajit suosivat laajempia ja
avoimempia hietikoita kuin selvityskohteilla on saatavilla. Näiden lajien kannalta arvokkaimmat alueet
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a)

b)

c)

d)
Kuva 4.11. Yksilöi(
den jakautuminen
viiden
meriupos(
kuoriaisesiintymän
sisällä (a = Huikku
NW, b= Leppänenä
& Nälkähaka, c =
Nuppa, d = Vaski)
[Huom! yksi piste
vastaa kahta yksi(
löä].
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selvitysalueen lähiseudulla ovat Hailuodon Marjaniemen sekä saaren pohjoisrannan hietikot, joiden tilaan
Hailuodon kiinteän yhteyden mahdollisella rakentamisella ei ole välittömiä vaikutuksia.
Huomionarvoisen (NT) hietikoilla elävän kovakuoriaislajiston taipumus suosia eroosiovoimille altista
rantavyöhykettä tulee huomioida Hailuodon kiinteän yhteyden suunnitelmassa. Erityinen huomio pitää
suunnata laajasti hankkeen oletetulla vaikutusalueella esiintyvän meriuposkuoriaisen (
) elinolosuhteiden turvaamiseen. Meriuposkuoriainen on vaarantunut, erityisesti suojeltava,
Suomen kansainvälinen vastuulaji, joka on mainittu EU:n luontodirektiivin liitteessä II. Kiinteän
yhteyden oletetut eroosiovoimia heikentävät vaikutukset ovat todennäköisesti haitallisia meriupos
kuoriaiselle. Eroosiovoimien heikkeneminen nopeuttaa ja voimistaa pohjan sedimentoitumista, edesauttaa
rehevöitymistä (ravintokasvien liettyminen + rihmalevän runsastuminen). Saari (2007) mainitsee pohjan
liettymisen ohella, että rehevöitymisestä aiheutuva ajoittainen happikato voi rajoittaa lajin esiintymistä.
Mahdollisesti jo pienialaiset muutokset elinympäristöjen laadussa ovat haitallisia, sillä meriuposkuo
riaisen kyky levittäytyä uusille elinalueille on kyseenalainen. Meriuposkuoriainen on lentokyvytön
(Thorpe & Crisp 1949) ja yksilöt liikkuvat kasvilta toiselle pohjaa pitkin kävellen. Yksilöiden
liikkuminen on silmiinpistävän kömpelöä (PV, omat havainnot) ja siksi niiden dispersaalikyky
mahdollisesti hyvin rajallinen. Erään käsityksen mukaan nuoret yksilöt olisivat lentokykyisiä, mutta
vesielämä surkastuttaa niiden lentolihakset (Hinton 1976). Viimeistään tässä elinkierron vaiheessa uusien
elinympäristöjen asuttaminen kauempana lähtöalueesta lienee täysin riippuvainen yksilöiden satun
naisesta ajautumisesta merivirtojen mukana uusille paikoille.
Hailuodon kiinteän yhteyden mahdolliset haitalliset vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin Riutunkarin
ja Nenännokan väliselle ranta alueelle, missä meriuposkuoriainen on nykytilanteessa runsas. Toisaalta
lajilla on hyvin elinvoimaisia populaatioita myös kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen ulkopuolella,
jolloin vaikutusalueella sijaitsevat populaatiot eivät yksistään määritä lajin suotuisaa suojelutasoa
tunnetulla esiintymisalueella. Lisäksi on huomioitava, että tässä selvityksessä todettu ahvenvidan
sopiminen meriuposkuoriaisen ravintokasviksi lisää potentiaalisten elinympäristöjen määrää ratkaisevasti.
Todennäköisesti laji esiintyy hyvin laajasti Oulun ja Hailuodon rantavesissä eikä alueellisella tasolla ole
riippuvainen yksittäisistä esiintymispaikoista. Tästä huolimatta eroosiovoimia ylläpitävät lieventävät
toimenpiteet sekä meriuposkuoriaispopulaatioiden seuranta ovat suositeltavia.
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5 LUONTODIREKTIIVIN KASVILAJIT
Panu Välimäki & Anna Liisa Ruotsalainen
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5.1 Johdanto
Hailuodon kiinteän yhteyden suunnittelun yhteysviranomaisen lausunnossa edellytetään lieventävien
toimenpiteiden toteuttamista ja luontovaikutusten seurantaa kasvillisuuden osalta (ks. Tapio Tuuttila /
Sweco Ympäristö Oy 16.11.2016). Kiinteän yhteyden oletettavat vaikutukset huomioiden lähellä
rantaviivaa kasvavat ja/tai oletettavasti ympäristömuutoksille herkät kasvilajit ovat avainasemassa.
Erityisesti huomioitavia kasvilajeja ovat ruijanesikko (
liitteet II ja IV, rauhoitettu, VU, kv. vastuulaji), upossarpio [

"

; luontodirektiivin

%

; luontodirektiivin

liitteet II (ensisijaisesti suojeltava) ja IV, rauhoitettu, erityisesti suojeltava, EN, kv. vastuulaji] sekä
nelilehtivesikuusi (

; luontodirektiivin liitteet II ja IV, rauhoitettu, EN, kv. vastuulaji).

Rintamäen (2011) toimittamassa raportissa todetaan, että ruijanesikon, nelilehtivesikuusen ja upossarpion
osalta jääeroosiomuutosten luontovaikutusten arviointi on hyvin epävarmaa, koska lajien nykytilaa ei
tunneta oletetulla vaikutusalueella kuin korkeintaan Liminganlahden Natura aluetta (FI 1102200) ja
Huikun satama aluetta koskevin osin. Ruijanesikko tunnetaan Riutunkainalon rantaniityltä kahtena
erillisenä kasvustona, mutta esiintymien nykytila on epävarma (Suomen Luontotieto Oy 2009f, Pöyry
Finland Oy 2011). Lajia ei ole viime vuosina (v. 2011) havaittu, mutta selvityksissä ei ole huomioitu
kukkimattomia yksilöitä. Aiemmissa luontovaikutus ja Natura arvioinneissa ei ole yksityiskohtaisesti
huomioitu ruijanesikon ja upossarpion esiintymiä Riutunkarin pohjoisrannalla tai läheisillä saarilla [osa
Natura alueita: Perämeren saaret (FI 1300302) ja Akionlahti (FI 110300)]. Upossarpio tunnetaan useasta
kohdasta Huikun sataman lähialueelta ja sen pohjois ja lounaispuolelta (Santosen eteläranta Vaskeen
saakka) sekä Oulun Riutunkainalon ja Nenännokan väliseltä alueelta, mutta rantaviivan lajina sen
esiintymiskuva saattaa muuttua kasvualustan olosuhteiden vaihtelun seurauksena hyvin nopeasti.
Molemmat esiintymisalueet ovat jääeroosio ja osin aaltoeroosiomuutosten vaikutusalueella. Helposti
yleisen vesikuusen (

) kanssa risteytyvän nelilehtivesikuusen perimältään puhtaalta

vaikuttavat esiintymät sijaitsevat Riutunkainalon rantaniityllä lähellä Leppänenää sekä Hailuodossa
Huikun sataman välittömässä läheisyydessä.
Edellä mainittujen kolmen luontodirektiivin liitteissä II ja IV(b) mainittujen kasvilajien esiintymistä ja
nykytilaa selvitettiin Oulun Riutunkarin länsi ja pohjoisrannalla, Riutunkarin pohjoispuolisilla saarilla ja
Hailuodon Santosen etelärannalla (kuva 5.1) Albus Luontopalvelut Oy:n toimesta. Selvitys toteutettiin
osana Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutusarviointia.
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Kuva 5.1. Kasvikartoitusrajaukset [upossarpio = violetti rajaus, nelilehtivesikuusi = violetti ja punainen
rajaus (jääeroosiomuutosalueet) + siniset pisteet (tunnetut esiintymät), ruijanesikko = punainen rajaus +
mustat tähdet (tunnetut esiintymät)].

5.2 Menetelmät
Kasvilajiselvitykset kohdistuivat tiedossa olevien upossarpio , ruijanesikko
esiintymien

nykytilan

tarkastamiseen

yhteysviranomaisen

toimittaman

ja nelilehtivesikuusi
Hertta tietojärjestelmän

esiintymälistauksen mukaisesti sekä uusien kasvustojen etsimiseen selvitysalueella (kuva 5.1).
Upossarpiokasvustoja tarkastettiin Hailuodossa Santosen etelärannalla Santosen koillisnurkasta lännessä
Pohjoisperän yli ulottuvalla alueella ja Oulussa Riutunkarin ja Nenännokan välisellä alueella sekä
Riutunkarin pohjoisrannalla ja läheisillä saarilla. Upossarpion tunnetuista esiintymistä Santosen
pohjoisrannalla sijaitsevat kasvustot jätettiin tämän tarkastelun ulkopuolelle. Nämä kasvustot ovat
Hailuodon kiinteän yhteyden suunnitelman kannalta vähämerkityksellisiä, koska suunnitelman oletettavat
ympäristömuutokset eivät ulotu kyseiselle alueelle. Nelilehtivesikuusen ulkoisesti puhtaat [vain neljä
lehteä (joskus viisi) kiehkurassa] kasvustot tarkastettiin Riutunkarin eteläpuolella Riutunkainalon
rantaniityllä lähellä Leppänenää (1 kasvusto) sekä Huikun sataman välittömässä läheisyydessä (2
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kasvustoa). Ruijanesikon kohdalla tarkistimme tunnetut esiintymät Riutunkainalon rantaniityllä (2
kasvustoa) sekä kaikki esiintymät Riutunkarin luoteis

ja itäpuolella suunnitelman arvioidun

vaikutusalueen ulkopuolella (11 kasvustoa). Näistä kohteista esitetään kasvillisuusseurantaohjelman
vertailualueita vuoden 2017 tulosten perusteella. Kasvillisuusseurantaohjelmaa silmällä pitäen kasvustot
eriteltiin nykyisten hoitomuotojen (laidunnus, niitto, luonnontila) ja kasvillisuusvyöhykkeen mukaisesti.
Ruijanesikon esiintymistä yleisselvitysalueella selvitettiin kesäkuun loppupuolelta alkaen (taulukko 5.1),
sen jälkeen, kun lajin oli todettu kukkivan Kalajoella. Kartoitus toteutettiin kulkemalla selvitysalueen
rantaniittyjä mahdollisimman tarkasti kukkivia ruijanesikoita etsien. Kartoituksen lisäksi tarkastimme
kesäkuun loppupuolella (27.06.) kaikki lähialueelta aiemmin tunnetut esiintymät, mukaan lukien
aiemmissa kasvillisuutta koskevissa selvityksissä ja vaikutusarvioinneissa huomioimatta jätetyt
esiintymät (Riutunkarin pohjoisranta ja läheiset saaret). Nelilehtivesikuusen osalta kartoitusta suoritettiin
sekä maa alueella oletetulla jääeroosiomuutosalueella että kauttaaltaan selvitysalueen rantavesialueilla
kesäkuun alkupuolelta lähtien elokuun jälkipuoliskolle. Maalla kartoitus toteutettiin kuten ruijanesikon
kohdallakin. Vesialueella nelilehtivesikuusia etsittiin kahlaamalla selvitysalueen rantaviiva kauttaaltaan
läpi. Kaikki vesikuusikasvustot (

spp.) talletettiin GPS laitteelle. Ennen heinäkuun puoltaväliä

löydetyt vesikuusikasvustot tarkastettiin uudelleen elokuun alkupuolella, kun kasvit olivat täysikasvuisia
ja siten varmimmin määritettävissä. Upossarpiokartoitus toteutettiin heinäkuun loppupuolelta eteenpäin,
kun upossarpion kukinta oli alkanut. Upossarpioita kartoitettiin kahlaamalla selvitysalueen rantaviiva läpi
kauttaaltaan. Ruijanesikon ja nelilehtivesikuusen versojen lukumäärät laskettiin mahdollisimman tarkasti
esiintymien runsauden arvioimiseksi. Upossarpion kohdalla versojen laskeminen osoittautui paikoin
mahdottomaksi, koska monet kasvustot olivat laajoja ja kasviyksilöitä hyvin paljon. Upossarpiosel
vityksessä painotettiin kasvupaikkojen laajuuden arvioimista ja esitetyt laajojen kasvustojen runsausarviot
perustuvat keskimääräiseen kasvitiheyteen 4–52 yhden neliömetrin pisteessä kasvuston alueella.
Tunnettujen

upossarpioesiintymien

runsausarvioinnissa

hyödynnetyt

pisteet

valittiin

Hertta

tietojärjestelmän tarkkojen paikkatietojen perusteella, mutta uusien kasvustojen osalta lasketut neliöt
valittiin sattumanvaraisesti kasvuston sisältä. Esiintymispaikkojen laajuutta arvioitiin kulkemalla
rantavedessä edestakaisin rantaviivan ja noin 100 senttimetrin syvyyskäyrän väliä hitaasti edeten ja
tallentamalla kulkulinjalle osuneiden upossarpioiden havaintopaikat GPS laitteelle. Etenkin syvimmissä
paikoissa pohjakasvillisuuden tarkastelussa hyödynnettiin myös vesikiikaria.
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Taulukko 5.1. Kasvikartoituskäynnit, kartoitetut alueet, kohdelajit ja upossarpion osalta olennaiset olosuh(
demuuttujat. PV = Panu Välimäki, TM = Teppo Mutanen, NK = Netta Keret.
Pvm. Alue
aika
Kohdelajit
Olosuhteet
Kartoittaja
18.06.
19.06.
27.06.

Riutunkari–Leppänenä–
Riutunkari
Pohjoisperä–Huikku

21.00–02.00

$

%

PV, NK

21.00–04.00

$

%

PV

29.06.
30.06.

Riutunkarin pohjoisranta
+ läheiset saaret
Siikonen–Vaski
Riutunkainalo

19.06.

Pohjoisperä–Huikku

TM

13.06.

Nenännokka–Riutunkari

TM

01.07.
03.07.

Leppänenä
Vaski–Pohjoisperä

21.00–01.00
21.00–01.00

$
$

%
%

PV
PV

04.07.

Nenännokka

21.00–01.00

$

%

PV

06.07.
17.07.

Leppänenä
Nenännokka–Kotakari

21.00–24.00
09.00–20.30

$
&

%

27.07.
28.07.
31.07.
02.08.
03.08.

Varjakansaari
Varjakansaari–
Oulunsalon Kraaseli
Kolmenkoivunkari–
Kraaseli–Riuttu–
Polkankari
Hylkykari–Akionlahti
Riutunkainalo–
Nenännokka

03.08.

Huikku

04.08.

Riutunkari

07.08.
08.08.
09.08.
11.08.

Huikku NW–Huikku SE
Huikku SE–Sysiperä
Huikku NW
Pohjoisperä

12.08.

Riutunkari–Nenännokka

28.08.

Sysiperä–Saari

15.00–23.00

$

% Hertta

21.30–01.00
05.30–08.00,
21.00–01.00

$

'

( )

'

( )

'

( )

'

( )

'

( )

'

( )

12.00–21.00

PV, NK

%

&

12.00–17.00

&

09.00–19.30

&

14.00–21.00

&

11.00–21.00

PV
PV

&

0–2 m/s suunnaltaan
vaihtelevaa tuulta;
näkösyvyys: >1,5 m;
merivesi: + 20 cm
1–2 m/s NE; >1,5; ;
17 cm
1–2 m/s NE; >1,5; ;
17 cm
1–2 m/s SW; >1,5;
±0 cm
1–2 m/s NE; >1,5;
±0 cm
1–2 m/s W; >1,5; +5
cm

Hertta +
alkukesän havaintopisteet
13.00–16.00

&
'

( )

'

( )

'

( )

'

( )

'

( )

12.00–18.30

&

12.00–17.00

&

12.00–15.00

&

12.00–15.00

10.30–16.00
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PV, NK
PV
PV

PV
PV
TM

2 m/s E; >1,5; +10
cm
3–4 m/s N; >1,5; ±0
cm
1 m/s SE; >1,5; +20
cm
6 m/s SE; >1,5; +25
cm

&
, Hertta +
alkukesän havaintopisteet
&
'
( )

PV
PV

PV, NK
PV
PV
PV
PV
TM

2 m/s S; >1,5; ±0
cm

PV
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Raportissa sovellettava esiintymispaikkojen nimistö seuraa yhteysviranomaisen toimittamia Hertta
tietojärjestelmän mukaisia esiintymänimiä aiemmin tunnettujen direktiivikasvilajiesiintymien osalta.
Anna Liisa Ruotsalainen vastasi kasvilajiselvitysten suunnittelusta ja ohjeistamisesta. Panu Välimäki
(PV) ja Teppo Mutanen (TM) toteuttivat maastotyöt, joissa avustavana henkilönä toimi biologi FM Netta
Keret (NK). Ruotsalainen ja Välimäki vastasivat tulosten raportoinnista.
5.2.1 Epävarmuustekijät

Kasvilajeihin kohdistuvien osaselvitysten aikana ei havaittu odottamattomia merkittävää epävarmuutta
aiheuttavia tekijöitä. Nelilehtivesikuusen osalta geneettisesti puhtaiden yksilöiden määrittäminen
ulkoisten tuntomerkkien osalta on välttämättä epävarmaa, koska vesikuusilajit risteytyvät keskenään
helposti. Risteytymisen seurauksena välimuotoisia yksilöitä tavataan monissa kasvustoissa. Tässä
puhtaiksi nelilehtivesikuusiksi luokiteltiin vain yksilöt, joissa useimmissa lehtikerroissa oli vain neljä
lehteä, varsi punertava sekä lehdet pyöreähköjä tylppäpäisiä ja varren nivelväliä lyhyempiä (Mossberg &
Stenberg 2003). Yksittäiset viisilehtiset kiehkurat eivät muuttaneet tulkintaa. Risteymänä (

x

, rannikkovesikuusi) pidettiin yksilöitä, joissa oli 5–6(7) lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja
pitkät nivelvälit. Vesikuuset, joissa oli seitsemän (> 7) lehteä kiehkurassa, vihreä varsi ja neulasmaiset
nivelväliä pidemmät lehdet tulkittiin lukeutuvan taksoniin

(lamparevesikuusi). Ruijan

esikon tunnettujen esiintymispaikkojen selvityskäynnin aikaan merivesi oli tavanomaista korkeammalla,
minkä seurauksena joidenkin esiintymien runsausarviot jäivät alimitoitetuksi. Tämä ei ole tässä yhtey
dessä ongelma, koska minimipopulaatiokoko tarjoaa kiinteän yhteyden luontovaikutusseurannalle
paremmat lähtökohdat kuin erityisen hyvän tilanteen tuottama maksimaalinen populaatiokoko, mitä
harvoin saavutetaan edullisista tai haitallisista ympäristömuutoksista riippumatta. Meriveden korkeuden
(Riutunkari) tai tuulen aiheuttaman veden samentumisen johdosta (Vaski) osa upossarpiokasvustoista
tarkastettiin uudelleen otollisemmissa olosuhteissa luotettavan tuloksen varmistamiseksi.
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Kraaseli

Pöllönkari

Kolmenkoivunkari
Koivukari

Riutunkainalo a

Riutunkainalo b

Varjakansaari (
Pyydyskari

Välitötörmä

Kuva 5.2. Tarkastetut ruijanesikkoesiintymät (musta tähti; punainen = kasvustoa ei löytynyt, vihreä+alle(
viivaus = havaittu 2017) ja lajille soveliaan elinympäristön sijoittuminen selvitysalueelle (punainen rajaus).

5.3 Tulokset
5.3.1 Ruijanesikko

Ruijanesikoita löydettiin yhdeksästä yhteensä 14 tarkastetusta ja ennestään tunnetusta kohteesta (kuva
5.2, taulukko 5.2). Epäilemättä elinvoimaiset populaatiot sijaitsivat Riutunkarin pohjoispuolella sekä
laidunnetuilla (

ja $

) ) että luonnontilaisilla rantaniityillä (*

ja *

+

). Riutunkainalon tunnetuilta paikoilta ei löytynyt ruijanesikkoa, vaikka molemmat kohteet
tarkastettiin vähintään kolme kertaa lajin kukinta aikaan siten, että myös kukkimattomia lehtiruusukkeita
etsittiin aktiivisesti. #

on vetinen järviruovikko eikä ruijanesikolle sopivaa elinympäristöä
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Taulukko 5.2. Tarkastetut ruijanesikkoesiintymät ja niillä havaittu kukkivien versojen lukumäärä.
Paikka

Kukkivien
versojen lkm
2

Käsittely

Huom!

Akio N

Koordinaatit YKJ
x
y
3419681 7211725

Luonnontilainen

Hylkykari E

3417932

7212531

110

Laidunnettu

Koivukari

3418804

7213474

181

Luonnontilainen

Kukat pajukon sisällä olevassa syvennyk;
sessä, oikea koordinaatti
3419648:7211738
Osa versoista tulvaveden alla ja tuhoutunut
(ks. Leväyskarin paikat)
1;4 kukkaa/versoa, kukkivissa kasvustois;
sa kukkimattomia ruusukkeita
Luontaisesti avoin rantaniitty

Kolmenkoivunkari

3417715

7213873

125

Luonnontilainen

Kraaseli

3417715

7214566

0

Luonnontilainen

Leväyskari E

3418695

7212141

7

Laidunnettu

Leväyskari W a

3418349

7212262

57

Laidunnettu

Leväyskari W b

3418145

7212167

Laidunnettu

Nuppa W

3418730

7212120

1700–2200
(laskettu 1702
kukkaversoa)
17

Laidunnettu

Pöllönkari

3418911

7214058

9

Luonnontilainen

Riutunkainalo b

3416337

7212417

0

Laidunnettu

Varjakansaari(
Pyydyskari
Välitörmä

3419982

7212441

0

Luonnontilainen

3418561

7211841

0

Laidunnettu

Riutunkainalo a

3416337

7212855

0

Laidunnettu

Umpeenkasvanut, ympäröivä avoin ranta;
§
alue tutkittu, ei löytynyt v. 2011
Versoja voinut jäädä tulvaveden peittäminä
havaitsematta
koordinaattien mukainen paikka kuivalla
maalla, todellisella esiintymällä (3418313:
7212282) 10–15 cm tulvavettä, kukkimat;
2
tomia ruusukkeita runsaasti n. 200 m
alalla, kukkivien versojen määrä epäluotet;
tava (tulva tärvellyt kukintoja, osa tulvan
alle jääneistä kukinnoista avautumatta. Iso
osa versoista yksikukkaisia (nuoria?)
2
Kukkaversoja 5000 m alalla, versot laajal;
ta alalta tulvaveden alla, kukinnot tulvan re;
pimiä tai osin aukeamattomia.
Mahdollisesti ylilaidunnettu (tallautuminen)
1;3 kukkaa/verso, muutamia kukkimattomia
2
ruusukkeita, kokonaisuudessaan n. 0,5 m
§
kasvusto, ei löytynyt v. 2011
Paikka vetinen ruovikko / suursaraikko, so;
pivaa habitaattia korkeintaan mättäillä, ei
§§
voi ylläpitää merkittävää esiintymää, ha;
§
vaittu 2009, ei 2011
Silmämääräisesti kelvollista habitaattia
jäljellä, ympäristö tutkittu
Paikalla veden syvyys n. 30–40 cm, ruovik;
ko, ei sovelias ruijanesikkohabitaatti
(koordinaatit epätarkat?)
Paikka nykyisellään avoin, mutta vaikuttaa
liian kuivalta ruijanesikolle

§

Pöyry Finland Oy (2011), §§Suomen Luontotieto Oy (2009f)

ole kuin korkeintaan pienialaisesti pajukoituneilla mättäillä (kuva 5.3b). Esiintymää ei löydetty myöskään
2011 tarkistuksessa (Pöyry Finland Oy 2011), ja se lienee hävinnyt. Esiintymän #
ympäristössä mahdollista, joskin ilmeisesti turhan kuivaa, elinympäristöä esiintyy kapeana vyöhykkeenä
laidunnetun rantaniityn ja rantapuuston välissä noin 100 metrin matkalla (kuva 5.3a), mutta ruijanesikoita
ei havaittu. Mahdollista elinympäristöä esiintyy yhdellä kuviolla Riutunkainalossa pensoittuneen
niemekkeen ulkopuolella ja etenkin kahdella vastaavasti sijoittuneella kuviolla Leppänenän alueella (kuva
5.2). Nämä alueet tarkastettiin tuloksettomasti useampaan kertaan ruijanesikon kukinta aikaan.
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a)

b)

Kuva 5.3. Tunnettujen ruijanesikkoesiintymien (a)
ja (b)
erityyppistä
rantaniittyä.

Selvitysalueen merkittävimmät ruijanesikkoesiintymät sijaitsevat Riutunkarin pohjoisrannalla Hylky ja
Leväyskarin välisen merenlahden rantaniityllä (

, $

)

ja $

)

).

Kasvustot ovat selvästi erilliset, mutta sijaitsevat rakenteellisesti yhtenäisellä rantalaitumella (kuva 5.4).
Yhdessä kasvustot muodostavat elinvoimaisen populaation. Yhteenlaskettu 2000–2500 kukkivaa yksilöä
on aliarvio kasvustojen todellisesta yksilömäärästä. Laskenta ajankohtana (27.06.) osa kasveista oli tulva
veden alla ja niiden kukinnot tuhoutuneet, minkä lisäksi tulvan ja myöhäisen kevään yhteisvaikutuksesta
kaikki yksilöt eivät olleet vielä kukassa (nuppuja näkyi veden alla) (kuva 5.4). Elinympäristö tulee
säilymään muuttumattomana, mikäli laidunnusta jatketaan nykyisellään. Karja estää pensoittumisen ja
ruovikoitumisen, minkä lisäksi sorkkien aiheuttama maanpinnan rikkoutuminen ylläpitää oikeanlaista
häiriödynamiikkaa pienessä mittakaavassa ja synnyttää ruijanesikolle ominaisia kasvupaikkoja. Etenkin
pehmeäpohjaiset rannat ovat kuitenkin suhteellisen herkkiä laidunnukselle. Kohteessa '

) oli

merkkejä ylilaidunnuksesta. Maa oli ruijanesikkoesiintymän kohdalla laajalta alalta käytännössä kasviton
ja tallautunut mutaiseksi (kuva 5.5). Toisaalta vastaavia pohjia uhkaa hyvin nopeasti pensoittuminen,
kuten kohteissa

', ,

-

ja *

. Näistä kohteista kahdella viimeksi

mainitulla esiintyi jonkin verran sopivaa elinympäristöä (kuva5.6), mutta ruijanesikoita ei löytynyt. Kraa
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Kuva 5.4. Hylkykarin ja Leväyskarin välisen lahden laidunnettu tulvaherkkä rantaniitty (punainen rajaus)
muodostaa yhtenäisen ruijanesikkoelinympäristön, missä nykyisellään erottuu kolme erillistä
ruijanesikkokasvustoa (turkoosit kuviot) [Huom! itäisimmän kasvuston
!
"
Hertta(
tietojärjestelmään talletettu havaintopiste (punaiset tähdet) ei täysin vastaa kasvuston nykysijaintia].

a)

b)

Kuva 5.5. Pehmeäpohjaisilla rannoilla karjan laiduntaminen muokkaa maaperää ja kasvillisuutta. Kuvassa
laidunnettu kohde (a) #
" ja 20 metrin päässä salmen toisella puolella sijaitseva keväällä
laiduntamaton kohde (b)
!
.
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a)

b)

c)

d)

Kuva 5.6. Pienet populaatiot voivat taantua satunnaistekijöiden seurauksena, vaikka elinympäristö ei tu(
houtuisi (a: $
%
). Usein taantumisen taustalla on luontainen sukkessio, minkä seu(
rauksena avoimet ympäristöt umpeenkasvavat tai siirtyvät (b: &
). Karummilla rantaniityillä vaateliai(
den kasvien elinympäristöt voivat säilyä luontaisten tekijöiden seurauksena pitkään muuttumattomina (c:
&
), etenkin luontaisten laiduntajien (esim. merihanhet) myötävaikutuksesta (d: &
)
[punainen tähti = Hertta(tietojärjestemän ruijanesikkohavaintopiste, josta myös habitaattikuva on otettu;
punainen rajaus = vuonna 2017 ruijanesikolle silmämääräisesti kelvollisen elinympäristön rajaus].

selin esiintymä todettiin todennäköisesti hävinneeksi umpeenkasvun seurauksena jo vuonna 2011 (Pöyry
Finland Oy 2011). Kohteessa

' ei ollut avointa rantaniittyä, mistä huolimatta kohteella havaittiin

kaksi kukkivaa ruijanesikkoa kiiltopajukon sisään työntyvässä syvennyksessä [Huom! Hertta
tietojärjestelmän havaintopiste ei täysin vastaa kasvuston nykysijaintia]. Myös . .

sta löytyi yksi

erillinen niukka ruijanesikkokasvusto, vaikka tunnistettavaa yhtenäistä elinympäristöä ei pystynyt
kohteessa rajaamaan.
sijaan ,

.

. .

n esiintymää ei löydetty vuonna 2011 (Pöyry Finland Oy 2011). Sen

n kasvusto lienee hävinnyt. Kohteella kasvoi tiheä ruovikko, missä osin keskimääräistä

korkeamman meriveden korkeuden seurauksena oli 30–40 senttimetriä vettä. Vaihtoehtoisesti Hertta
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tietojärjestelmän koordinaatit ovat ,

.

n esiintymän osalta epätarkat. Ruijanesikkoa ei kuitenkaan

löytynyt havaintopisteen ja rantametsän väliseltä alueelta, mikä tutkittiin tarkasti.
5.3.2 Nelilehtivesikuusi

Hertta tietojärjestelmän mukaisesta kolmesta nelilehtivesikuusikasvustosta kaksi todettiin olemassa
olevaksi ja yksi luontaisista syistä hävinneeksi (taulukko 5.3). Näistä esiintymistä ainoastaan Huikun
sataman pohjoispuolisella avoimella rantaniityllä sijaitseva esiintymä

on epäilemättä

elinvoimainen. Kohteessa kasvaa puhtaiden nelilehtivesikuusien lisäksi risteymämuodoiksi tulkittavia
rannikkovesikuusia sekä puhtaiksi lamparevesikuusiksi tulkittavia yksilöitä. Puhtaita nelilehtivesikuusia
kasvoi neljässä erillisessä kohdassa yhteensä noin 170 versoa. Metsärajassa sijainnut esiintymä

/

on umpeenkasvanut kiiltolehtipajukon vallattua ympäristön ja todennäköisimmin kokonaan hävinnyt.
Ympäristössä ei havaittu minkäänlaisia vesikuusia. Oulun Riutunkarin rantaniityltä tunnettu esiintymä
#

on olemassa, ja puhtaita nelilehtivesikuusia havaittiin 13 yksilöä.

Herttatietojärjestelmään talletettujen nelilehtivesikuusikasvustojen lisäksi lajin havaittiin esiintyvän
puhtaaksi tulkittavina yksilöinä ja kasvustoina Liminganlahden Natura alueella Kotakarissa ja Hailuodon
Pohjoisperällä Rekonnokalla (taulukko 5.4, kuva 5.7). Kotakarissa nelilehtivesikuusi esiintyi kuutena
erillisenä puhtaana kasvustona matalassa rantavedessä järviruoko /sinikaislavyöhykkeen ulkopuolella
lievästi sedimentoituneella muuten lähes kasvittomalla hiekkapohjalla. Viisi kasvustoa muodosti yhdessä
käytännössä yhtenäisen n. 2500 yksilön esiintymän (Kotakari b–f). Rekonnokalta löytyi pieni kuuden
puhtaan yksilön kasvusto rantaniityn sisällä lähellä rantaviivaa olevasta matalasta siltti /savipohjaisesta
lampareesta. Rakenteensa perusteella lampare oli todennäköisesti syntynyt jäiden pystysuuntaisen
liikkeen aiheuttaman eroosion seurauksena.
Taulukko 5.3. Herttatietojärjestelmän mukaiset nelilehtivesikuusikasvustot ja niiden tila vuonna 2017.
Kunta
Kohde
Osakohteet
Kommentit
Hailuoto Huikku A
Tuhansia vesikuusia, sekakasvusto, lehtien lukumäärä
(3408600:7217600)
kiehkuroissa vaihteli välillä 4–8.
2
3408737:7217484 50 yksilöä puhtaita nelilehtivesikuusia 1 m alalla
3408734:7217486 20 yksilöä puhtaita nelilehtivesikuusia
3408731:7217489 n. 100 yksilöä puhtaita nelilehtivesikuusia
3408726:7217483 n. 100 yksilöä puhtaita nelilehtivesikuusia
Huikku B
;
Ei vesikuusia, kiiltolehtipajut vallanneet alueen. esiintymä
(3408728:7217505)
hävinnyt.
Oulu
Riutunkainalo
;
13 yksilöä puhtaita nelilehtivesikuusia, risteymätyyppejä
(3416091:7212236)
maankohamisa myötäilevänä jatkumona tästä ylöspäin
kohti metsänrajaa.
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Taulukko 5.4. Tarkastetut vesikuusikasvustot ja taksonominen tulkinta.
Taksoni

Kohde
Kotakari

Osakohde
Kotakari a
Kotakari b
Kotakari c
Kotakari d
Kotakari e
Kotakari f

x

Pohjoisperä

Rekonnokka a

Riutunkainalo N

Riutunkainalo a

Riutunkainalo S

Riutunkainalo b
Riutunkainalo c
Riutunkainalo d
Riutunkainalo e
Riutunkainalo f

Leppänenä

Leppänenä a
Leppänenä b
Leppänenä c
Leppänenä d
Leppänenä e
Leppänenä f
Leppänenä g

Välitörmä

Välitörmä

Oulu
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Sijainti
3416060:
7206087
3415973:
7205986
3415976:
7206039
3415978:
7206021
3415977:
7206012
3415981:
7206003
3402024:
7216868
3416124:
7212781
3416310:
7212329
3416303:
7212348
3416286:
7212385
3416269:
7212302
3416244:
7212281
3415774:
7211649
3415779:
7211643
3415773:
7211647
3415770:
7211649
3415774:
7211638
3415764:
7211610
3415768:
7211672
3418708:
7211860
3416220:
7212638
3415928:
7211518
3416287:
7212389
3415911:
7211508
3415847:
7211586
3416317:
7212434
3415781:
7211642
3415501:
7210610
3415364:
7210588

Kommentit
Puhdas n. 500 yksilön kasvusto, lievästi sedimentoituneella lähes
kasvittomalla hiekkapohjalla avovedessä
Puhdas n. 500 yksilön kasvusto, lievästi sedimentoituneella lähes
kasvittomalla hiekkapohjalla avovedessä
Puhdas n. 500 yksilön kasvusto, lievästi sedimentoituneella lähes
kasvittomalla hiekkapohjalla avovedessä
Puhdas n. 500 yksilön kasvusto, lievästi sedimentoituneella lähes
kasvittomalla hiekkapohjalla avovedessä
Puhdas n. 500 yksilön kasvusto, lievästi sedimentoituneella lähes
kasvittomalla hiekkapohjalla avovedessä
Puhdas n. 500 yksilön kasvusto, lievästi sedimentoituneella lähes
kasvittomalla hiekkapohjalla avovedessä
Puhdas 6 yksilön kasvusto rantaniitylle työntyvässä merialueeseen
yhteydessä olevassa siltti;/savipohjaisessa lampareessa.
> 1000 verson kasvusto. Muutamia kymmeniä versoja (< 100), joissa
5–6 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suhteellisen pitkät nivelvälit,
ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
20 versoa, joissa 6 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suhteellisen
pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
30 versoa, joissa 6 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suhteellisen
pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
n. 200 versoa, joissa 6 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suhteelli;
sen pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
40 versoa, joissa 6 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suhteellisen
pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
10 versoa, joissa 6 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suhteellisen
pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
n. 200 versoa, joissa 6 lehteä (tai 5–7) kiehkurassa, punertava varsi ja
suhteellisen pitkät nivelvälit, ei puhtaita
;yksilöitä.
n. 100 versoa, joissa 5–7 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suh;
teellisen pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
n. 100 versoa, joissa 5–7 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suh;
teellisen pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
n. 100 versoa, joissa 5–7 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suh;
teellisen pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
140 versoa, joissa 6 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suhteel;
lisen pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
132 versoa, joissa 6 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suhteel;
lisen pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
70 versoa, joissa 6 lehteä kiehkurassa, punertava varsi ja suhteellisen
pitkät nivelvälit, ei puhtaiksi tulkittavia
;yksilöitä.
Tuhansia
) % ;yksilöitä useissa erillisissä kasvustoissa, näiden
seassa kasvaa yksittäin suhteellisen puhtaan oloisia
;
taksoniin luokiteltavia yksilöitä (4–5 lehteä kiehkurassa, punainen varsi
ja selvästi leveähköä lehteä pidemmät nivelvälit)
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
50
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 6–7, vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
n. 200
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi,
lehdet ± neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
60
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 6–7, vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
> 1000
) % ;versoa 25 m × 25 m alalla [lehtiä kiehkurassa 8,
vihreä varsi, lehdet ± neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
n. 100
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 5–7, vihreä varsi, lehdet
± neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
–
–
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Taksoni

Kohde
Oulu

Osakohde

Hailuoto
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Sijainti
3415349:
7210582
3415350:
7210591
3415351:
7210592
3415342:
7210591
3415810:
7211599
3415808:
7211607
3415770:
7211633
3416254:
7212286
3416253:
7212287
3416212:
7212255
3416229:
7212273
3415811:
7211597
3415857:
7211584
3415843:
7211579
3419206:
7214675
3418677:
7211902
3418679:
7212075
3416273:
7212298
3415778:
7211637
3415762:
7211646
3408044:
7217079
3407831:
7216989
3407098:
7216669
3406573:
7216356
3405325:
7216720
3405947:
7216562

Kommentit
–
–
–
–
140
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 7, vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
120
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 8–10, vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
–
n. 600
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi,
lehdet ± neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
140
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 7, vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
> 1000
) % ;versoa 25 m × 25 m alalla [lehtiä kiehkurassa 8,
vihreä varsi, lehdet ± neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
> 1000
) % ;versoa 25 m × 25 m alalla [lehtiä kiehkurassa 8,
vihreä varsi, lehdet ± neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
–
–
–
5
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 7, vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
20
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 7, vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
100
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 7, vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
) % ;versoja [lehtiä kiehkurassa 7 (tai > 7), vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli]
> 2000
) % ;versoa [lehtiä kiehkurassa 7, vihreä varsi, lehdet ±
neulasmaisia tasasoukkia, > nivelväli] 10 m × 5 m alueella.
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Kuva 5.7. Kotakarin matalassa hiekkapohjaisessa rantavedessä havaittiin kuusi erillistä ulkoisesti
puhdasta noin 500 yksilön nelilehtivesikuusikasvustoa, joista viisi kasvoi katkonaisena rannanmyötäisenä
vyönä muodostaen yhdessä noin 2500 yksilön esiintymän.

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi risteymämuodoiksi tulkittavia yksilöitä havaittiin 14 pisteessä
Oulussa, jotka muodostivat neljä erillistä esiintymisaluetta (taulukko 5.4, kuva 5.9). Näistä kohteista
Riutunkainalon rantaniityn eteläpäässä (Riutunkainalo S), rannikkovesikuusia kasvoi puhtaan
nelilehtivesikuusikasvuston (Riutunkainalo) jatkeena maankohoamista myötäilevänä jatkumona kohti
metsänrajaa. Erityisesti Riutunkainalon pohjoisosassa (Riutunkainalo N) ja Riutunkarin pohjoispuolisella
alueella (Välitörmä) esiintyi yksilöitä, jotka olivat ulkoisesti tulkittavissa nelilehtivesikuusiksi. Kasvusto
jen yleispiirteiden mukaan yksilöt luokiteltiin rannikkovesikuusiksi (kuva 5.8). Muissa kohteissa
havaittiin vain lamparevesikuusia (taulukko 5.4).
Puhtaat nelilehtivesikuuset kasvoivat joko meren avovedessä, meriveteen jatkuvassa yhteydessä olevissa
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a)

b)

Kuva 5.8. Risteymätyypeiksi luokiteltavia rannikkovesikuu(
sia [punertavat varret, 5–6 lehteä kiehkurassa, lehteä
pidemmät nivelvälit] ja lamparevesikuusia [vihreä varsi, > 6
neulasmaista nivelväliä pidempää lehteä kiehkurassa] (a)
Riutunkainalossa ja (b) Välitörmällä.

Kuva 5.9. Selvitysalueen rannikko( (siniset pisteet ja elinympäristörajaukset) ja lamparevesikuusi(
havainnot (oranssit pisteet) [punainen rajaus = Riutunkainalon nelilehtivesikuusiesiintymän elinympäristö(
rajaus].
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Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
a)

a)

c)
c)

b)
b)

d)

d)
Kuva 5.10. Selvitysalueen nelilehtivesikuusihavainnot (siniset tähdet) ja esiintymien rajaukset soveliaan
elinympäristön perusteella Hertta(tietojärjestelmän mukaisilla paikoilla (a)
, (b)
sekä (c)
Pohjoisperän Rekonnokalla ja (d) Oulun Kotakarissa 2017.

lampareissa tai vähintään selvästi meren puolelta tulvavesivaikutteisissa kohteissa rantaviivan tuntumassa
(kuva 5.10). Rantaniittyjen yläpuolisesta pintavalunnasta riippuvaisissa (osin kausikuivissa) vesialtaissa
kasvoi tavallisesti ainoastaan lamparevesikuusia. Näiden väliin jäi vyöhyke, missä tavattiin pääasiassa
lamparevesikuusia, mutta myös risteymätyypiksi luokiteltavaa rannikkovesikuusta (kuva 5.9).
5.3.3 Upossarpio

Upossarpio esiintyi selvitysalueella monin paikoin runsaana (kuvat 5.11–5.12, taulukko 5.5). Laajoja
yhtenäisiä kasvustoja esiintyi sekä kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella että sen ulkopuolella.
Entuudestaan tunnettujen 19 erillisiksi kasvustoiksi luokiteltujen kasvupaikkojen lisäksi upossarpiokas
vustoja löydettiin 13 alueelta. Lisäksi havaittiin yksittäisiä yksilöitä tai muutaman kasviyksilön ryhmiä.
Hailuodossa erottui neljä merkittävää upossarpiokasvustoa, joista laajin kokonaisuus (

+

) Huikun lauttarannan pohjoispuolella käsitti arviolta n. 50000 upossarpioyksilöä kiinteän
yhteyden oletetun vaikutusalueen ulkopuolella. Oletetun vaikutusalueen kasvustoista

oli

merkittävyydeltään edellisiin verrattavissa, joskin osin epäyhtenäinen kasvualustan paikoin huomattavan
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Taulukko 5.5. Upossarpiokasvustot, vastaavat Hertta(tietojärjestelmän havaintopisteet, ja kasvustojen
kuvaukset [numerointi vastaa kuvien 5.11 ja 5.12 kohdenumerointia].
Nr

Kohde

Osakohteet

Pinta(ala

Runsaus

Kuvaus

1

Santosenmatala

Santosenmatala A–C

1,7 ha

6200

2

Huikku

Huikku M–Y; Linja

6,4 ha

42000

3

Santonen SE

Lauttaranta A–L;
Kalasatama;Huikku
A–L; Kaupinkivi A–F

6,0 ha

35000

4

Siikonen A

Siikonen A;
Siikosenkivi A;
Siikonen K

5500 m2

1400

5

Siikonen J

Siikonen J

600 m2

450

6

Siikonen

Siikonen G–H

NA

2

7

Siikonen W

Siikonen B–F

NA

11

8

Vaski

Vaski A–B

4300 m2

3400

9

Sysiperä

UUSI KOHDE

4m

10

Sysiperä W

UUSI KOHDE

NA

Nykyisen pengertien pohjoispuolella laaja silttipohjainen alue, joka yhdistyy
katkeamattomana kohteeseen Huikku
Rannanmyötäinen yhtenäinen 2,2 km pitkä kasvusto, yhtyy Santosen
koilliskulmassa kohteeseen *
+. Kasvusto kapeana nauhana
järviruoko; ja sinikaislavyöhykkeen ulkopuolella (lev. 1–40 m), leveimmilllään
rantaviivan poukamissa. Pohja laajasti hiekkaa, osin silttiä. Kasvuston
ulkopuolella Santosematalan aaltoeroosiovaikutteinen lähes kasviton
hiekkasärkkä. Pinta;ala ja runsausarvio koskevat koko kuviota ja sisältää
pohjoispäästä esiintymän *
+ aluetta (ääripää: 3407709:7219247)
Rannanmyötäinen lähes yhtenäinen kasvusto, käsittää Huikun sataman
eteläpuolisen poukaman ja siitä 1,9 km rantaviivaa lounaaseen. Laajimmil;
laan kasvusto sataman läheisyydessä silttipohjalla, rannanmyötäinen osuus
kapeana jonkin verran katkeilevana nauhana järviruoko; ja sinikaisla;
vyöhykkeen ulkopuolella (lev. 0–40 m). Rantaviivan hiekkasärkkien kohdilta
kasvusto poikki tai upossarpioita vain yksittäin
Siikosen itäpuoleiseen puokamaan keskittyvä kasvusto, Poukaman pohja
liettynyttä hiekkaa ja länsipäässä silttiä/mutaa. Yksittäisiä kasveja myös
poukamasta itään jatkuvalla kapealla hiekkapohjaisella kaistaleella
järviruoko;/sinikaislavyöhykkeen ulkopuolella
Pieni erilliskasvusto Siikosen eteläkärjessä liettyneellä hiekkapohjalla järvi;
ruokovyöhykkeen ulkopuolella, runsaimmillaan kohteen länsipäässä järvi;
ruo’on muodostamassa suojaisessa katveessa, itäpäässä yksi runsas
mätäs, muuten pääsääntöisesti paljasta hiekkaa
Havaittu kaksi upossarpiota paljaalla hiekalla tunnettujen havaintopisteiden
itäpuolella, ympäristö paljasta hiekkapohjaa
Havaittu 11 upossarpiota paljaalla hiekalla, viisi kasveista pisteiden E ja F
välissä ja loput pisteellä B. Alue voimakkaasti aaltoeroosion muokkaamaa
hiekkapohjaa, länsipäässä upossarpiolle paremmin soveltuvaa lievästi
liettyneitä hiekkapohjalaikkuja
Kolmesta erillisestä kasvustosta ja niiden välissä kasvavista yksittäisistä
kasveista muodostuva kokonaisuus. Vanhojen havaintopisteiden ( % & ja
,) välissä sinikaislan muodostamassa puokamassa tiheä pienialainen isoja
yksilöitä sisältavä kasvusto, runsaimmat kasvustot kuitenkin em. pisteissä.
Itäpäässä liettynyttä hiekkapohjaa ja poukamissa siltti;/mutapohja, lännessä
pohja karkeampirakeista liettynyttä somerikkoa
Paljaalla eroosiovoimien muokkaamalla hiekkapohjalla yksi vesikasvillisuus;
mätäs, missä runsaasti upossarpioita. Muutamia suuria kukkivia kasveja,
pääosin kasvit hyvin piieniä
Pienialainen, lähes paljaalla lievästi sedimentoinuneella hiekkapohjalla
muutamia suurikokoisia kasveja
2
Yksi 100 verson kasvusto, minkä lisäksi muutamia yksittäisversoja n. 130 m
alalla. Upossarpiot lähinnä rantaniityn sisälle työntyvissä poukamissa, missä
sedimentaatio edistynyt, meren puolella aaltoeroosion jatkuvasti muokkaa;
ma hiekka;/silttipohja, paikoin savilaikkuja. Upossarpiota ei savipohjalla
Yksi 20 verson kasvusto, minkä lisäksi yksittäisiä isoja kasveja suhteellisen
laajalla alueella rantaviivan myötäisesti. Upossarpiot lähinnä rantaniityn
sisälle työntyvissä poukamissa, missä sedimentaatio edistynyt. Meren
puolella aaltoeroosion jatkuvasti muokkaama hiekka;/silttipohja.
Pienialainen isoista kasviyksilöistä koostuva kasvusto järviruokovyöhyk;
keen ulkopuolella lievästisedimentoinuneella hiekkapohjalla. Kohde
vedenalaisen hiekkasärkän suojassa voimakkaimmalta aaltoeroosiolta.

2

200

10
2

115

2

11

Rekonnokka S

UUSI KOHDE

130 m

12

Rekonnokka N

UUSI KOHDE

700 m

35

13

Pohjoisperä

UUSI KOHDE

NA

15

14

Pohjoisperä N

UUSI KOHDE

550 m2

733

15

Saari

UUSI KOHDE

40 m2

15
2

16

Hylkykari A

Hylkykari A

6500 m

17

Hylkykari B

UUSI KOHDE

3400 m2

420

18
19

Koivukari
Kotaniemi

Koivukari S
UUSI KOHDE

1,8 ha
2,8 ha

2900
1300–2000
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1800

Santosen länsipään merkittävin kasvusto. Kasvusto sijaitsee hiekkapohjalla
kesämökin veneväyläksi ruopatun ojan suulla, missä sedimentaatio
suhteellisen voimakasta. Kohde hiekkaisen niemekkeen ja järviruoko;
/sinikaislakasvustojen suojassa eteläpuoleisilta tuulilta. Ojassa sedimentaa;
tio pitkälle edennyt, ei upossarpiota
Pienessä matalassa lahdelmassa sijaiseva muutaman suuren upossarpion
hajanainen kasvusto. Pohja hiekkaa, sedimentaatio pitkälle edennyt.
Kasvusto 0–40 m leveänä vyöhykkeenä alkaen sinikaislavyöhykkeen
sisäpuolelta avoveteen, eteläpään hiekkapohja vaihettuu siltti;/mutapohjaksi
pohjoisessa. Kasvustoa tutkittu venepoukaman eteläpuolelta 300 m
pohjoiseen, todennäköisesti jatkuu edelleen yhdistyen kohteeseen Riuttu
(väli maanomistajan toiveesta selvittämättä)
Hylkykarin ja Leväyskarin välisen lahden pohjukassa liettyneellä hiekalla /
hiesupohjalla laajahko kasvusto, suuria yksilöitä harvakseltaan koko alalla
Liettynyt hiesupohja, elinvoimainen esiintymä, rantavyöhykkeessä mutaa
700 m pitkä esiintymä liettyneellä siltti; / hiekkapohjalla järviruoko;/sinikaisla;
vyöhykkeen ulkolaidalta 20–80 m ulospäin muun vesikasvillisuuden seassa,
eteläpäässä pehmeä mutapohja. Esiintymän runsautta ja laajuutta leveys;
suuntaan ei tutkittu tarkasti, todennäköisesti arvioitua runsaampi. Lisäksi
yksittäisiä upossarpioita läheisen Kotakarin rantavesissä
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Nr

Kohde

Osakohteet

Pinta(ala

Runsaus

Kuvaus

20

Riutunkainalo–
Leppänenä

Riutunkainalo F–G;
Leppänenä A–C

4,2 ha

8600

21

Nenännokka

Leppänenä S;
Nenännokka A–C

5,2 ha

6500

22

Nuppa

Nuppa

2700 m2

Yksilöt painottuvat Riutunkainalon puolelle liettyneelle hiesu;/hiekkapohjalle
kasvuston ulottuessa leveimmillään n. 80 m sinikaisla;/järviruokovyöhykkeen
ulkopuolelle, Leppänokan kärjen molemmin puolin yksilöitä harvakseltaan ja
hyvin kapeasti rantaviivassa hiekkapohjalla, ulkopuolella ranta aaltoeroosion
seurauksena somerikkoa
Yksilöt painottuvat Pajulahden laskuojan molemmin puolin liettyneelle
hiekka;/hiesupohjalle. Lahden pohjukasta pohjoiseen ja etenkin länteen
kasvusto harvenee. Nenännokan pohjoispuolen rantavesissä vain yksittäisiä
yksilöitä tai mättäitä, pohja voimakkaasti aalto; ja jääeroosion muovaama,
lähes kasviton
Liettyneellä siltti;/hiekkapohjalla, osa kasveista rihmalevän peittämiä,
rantalaidunnuksen rehevöittävä vaikutus selvästi näkyvissä
Kapea kasvusto vedenalaisen hiekkasärkän ja järviruokovyöhykkeen välissä
liettyneellä hiekkapohjalla, länsipää pehmeämpää silttiä/mutaa
Havaittu 7 pientä upossarpiota saaren luoteispään lounaisrannalla kahdessa
erillisessä poukamassa lähes kasvittomalla silttipohjalla järviruoko;
/sinikaisla;vyöhykkeen ulkoreunassa. Upossarpiota ei löydetty tunnetusta
havaintopisteestä, piste kostealla maalla ruovikon sisällä
Upossarpiota ei havaittu kohteella, rannat kauttaaltaan aalto; ja jääeroosion
muokkaamat, karkeaa somerikkoa, pohja ei sovellu upossarpiolle
Pienehkö kasvusto Pyydyskarin luoteisnurkassa. Ympäristössä pohja
kivinen, kohteessa kivien välissä hiekkaisia kiiloja, jotka lähellä rantaa
lievästi liettyneitä. Kasvit harvakseltaan, suuria kukkivia yksilöitä
Liettyneellä hiekkapohjalla harvakseltaan isoja kukkivia yksilötä
järviruokovyöhykkeen ulkopuolella, pohjukka mutapohjainen
Kahtena erillisenä kasvustona alueen länsipäässä (Riuttu A & B) sekä
etukäteistiedoista poiketen hajanaisesti jatkuvana kasvustona itään
Hylkykarille saakka sinikaislavyöhykkeen ulkolaidalla ja painanteissa.
Alueen liettynyt silttipohja soveltuu upossarpiolle. Laajuus ja populaatiokoko
todennäköisesti huomattavasti esitettyä merkittävämpi. Kasvit kauttaaltaan
rihmaleväkerroksen peittämiä eikä siksi tunnistettavissa tai laskettavissa
(
&:sta itään selvitettiin vain sinikaislavyöhykkeen reuna eikä pyritty
tarkistamaan merenpuolta, missä jatkuu silmämääräisesti sopiva habitaatti.
Todennäköisesti yhdistyy katkeamattomana idässä kohteeseen
&
Laajahko hajanainen kasvusto heikkapohjalla, yksilöt keskittyvät
Riutunkainalon pohjoisnurkkaan, missä kasvusto ulottuu järviruoko;
vyöhykkeen ulkolaidasta 100 m ulospäin. Tästä pohjoiseen ranta syvenee
nopeasti ja kasveja esiintyy vain kapealti ruovikon ulkopuolella,
pohjoisosassa pohja puhdasta hiekkaa ja aaltoeroosio voimakasta,
eteläosassa liettynyttä hiekkaa/hiesua.
Erittäin laaja ja runsaskasvinen esiintymä, alueen pohja vaihtelevasti
puhdasta hiekkaa, silttiä ja paikoin rantojen läheisyydessä pehmeää mutaa,
upossarpio runsaimmillaan liettyneillä (pölisevillä) hiekka; ja silttipohjilla,
hajanaisemmin Pyydyskarin poukaman itäosassa (
%
&), missä
puhdasta hiekkapohjaa enemmän, kasvustot sinikaislavyöhykkeen laidasta
leveimmillään n. 100 m ulospäin, pohjoispuolella Välikarin karikossa
yksittäisiä kasveja
Havaintopisteessä ei havaittu upossarpiota, kohde kuivalla maalla. Varja;
kansaaren ja Pyydyskarin eteläpuolisen poukaman rannat tutkittu, kohteesta
löytyi yhteensä neljä yksilöä kahdesta eri paikasta pienialaisilta hiesupoh;
jilta. Poukamassa laajasti paksu mutapohja ja runsaasti pohjakasvillisuutta,
kasvit lähes kokonaan rihmalevän peittämiä ja tunnistamattomia.
Varjakansaaren itäpään pienessä poukamassa liettyneellä hiekkapohjalla
järviruokovyöhykkeen ulkolaidassa. Runsaus perustuu silmämääräiseen ar;
vioon eikä kasvuston laajuutta selvitetty tarkasti.
Havaintopisteestä eikä koko lahdelta löytynyt upossarpiota, lähes koko lahti
paksun yhtenäisen ristilimaskakasvuston täyttämä eikä uposkasveja
pystynyt tarkastelemaan

2

1900

23

Nuppa W

UUSI KOHDE

2400 m

360

24

Oulunsalon
Kraaseli

Kraaseli/UUSI
KOHDE

NA

0 (7)

25

Parmiini

Parmiini

NA

0
2

26

Pyydyskari NW

UUSI KOHDE

1500 m

150

27

Tuulivoimalat

UUSI KOHDE

900 m2

100

28

Riuttu

Riuttu A–B

1,0 ha

550

29

Riutunkainalo

Riutunkainalo A–E;
Riutunkari A–D

1,6 ha

1800

30

Varjakansaari N

Simppukari,
Varjakansaari A–B

5,2 ha

14500

31

Varjakansaari S

Varjakansaari

NA

0 (4)

32

Varjakansaari E

UUSI KOHDE

?

100

33

Välitörmä

Välitörmä

NA

0

aaltoeroosiovaikutuksen johdosta. Voimakkailla aaltoeroosioalueilla Santoselle tyypillinen hiekkapohja
muokkautuu nopealla syklillä ja uudet sedimentoitumattomat hiekkapohjat eivät edusta upossarpion
otollisinta elinympäristöä. Aaltoeroosion vaikutus oli voimakkaimmillaan Siikosessa (

+

)) ja Vaskesta Pohjoisperälle ulottuvalla alueella, missä pohja oli laajasti lähes kasvitonta
puhdasta hiekkaa ja aikaisemmin todetusta havaintopisteestä upossarpio ainakin tilapäisesti hävinnyt.
Vaskenperän alueella upossarpio vaikutti sen sijaan runsastuneen. Vaskenperän sedimentaatio oli suhteel
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Kuva 5.11. Upossarpion esiintyminen Hailuodon selvitysalueella (sininen rajaus = kasvustot, punaiset pisteet (yksittäiset kasvit
ja alle viiden yksilön kasviryhmät, ks. kohdekohtaiset kuvaukset taulukossa 5.5).

lisen voimakasta verrattuna muuhun Huikun

15

lauttarannan länsipuolisiin alueisiin, mikä
osaltaa selittää upossarpion runsastumisen

14
13

[myös veden samentumisherkkyyden tuulella,

12

ks. meriuposkuoriaisselvitys: taulukko 4.3].

11

Sedimentaatiota edistää, että eroosiovoimat
eivät kohdistu alueeseen erityisen voimak
kaasti. Vaskenperän poukamassa ei ollut
havaittavissa tuoreita silminnähtäviä merkke
jä jäiden liikkeen aiheuttamasta eroosiosta ja

10

9

rantaviivan muokkautumisesta (rantapenke
reet

+

sinikaisla /järviruokovyöhykkeen

vauriot) tai aaltoeroosiosta (paljaat vastamuo
dostuneet

vedenalaiset

hiekkasärkät).

Sedimentaatio lienee ollut muuta Santosen
etelärantaa voimakkaampaa myös pidemmällä

8

aikavälillä, mistä kertoo suhteellisen leveä
pinnaltaan pehmeää maa ainesta käsittävä

7

rantaniitty Vaskenperän pohjukassa.
6
7

Aallokon ja jäiden liikkeen aiheuttaman

5

eroosion vaikutuksen heijastuivat upossarpio

64

populaatioihin myös kiinteän yhteyden Oulun

5

puolen

4

rantaviivassa.

Kiinteän

yhteyden

oletetulla vaikutusalueella merkittävimmät
upossarpiopopulaatiot

esiintyivät

alueilla,

3

missä sedimentaatio on ympäristöä voimak
kaampaa (kuva 5.12). Erityisen havainnol
2

lisesti kohteilla #

3
1
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leveälti sinikaisla /järviruoko

2
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25
24

27
18
28

30

26

29
16
17

31

23
20
33

32

22

21

19

Kuva 5.12. Upossarpion esiintyminen Oulun selvitysalueella (sininen rajaus = kasvustot, punaiset pisteet
(yksittäiset kasvit ja alle viiden yksilön kasviryhmät, ks. kohdekohtaiset kuvaukset taulukossa 5.5).
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vyöhykkeen ulkopuolelle ulottuvat upossarpiokasvustot
keskittyivät lahdelmien pohjukoihin, mutta rajoittuivat
joko aivan rantaviivaan aalto (Leppänenä) ja jääeroosio
alueilla (Nenännokan pohjoisranta) tai olivat käytännössä
hävinneet kokonaan näiden yhteisvaikutuksesta [Riutun
kainalo, kohteet #

/-0 (myös kohde

)].

Vastaavasti merkittävimmät kiinteän yhteyden oletetun
vaikutusalueen

ulkopuolella

sijaitsevat

esiintyvät sedimentoituvilla hiekka
[,

,'

', *
, tietyin varauksin #

Kuva 5. 13. Upossarpio suosii sedimentoitu(
via hiekka(, hiesu( ja silttipohjia, mutta paksut
mutapohjat eivät sovellu hyvin lajin kasvu(
alustaksi.

,

kasvustot

tai silttipohjilla
,*

+

)] (kuva 5.13). Toisaalta

liiallinen sedimentaatio tai mutapohjan kehittyminen ei
ole edullista, mikä näkyy paikallispopulaatioiden taantu
misena tai häviämisenä paksusedimenttisillä kohteilla
(,

,,

.

).

5.3.4 Muut huomionarvoiset havainnot

Linnustolaskentojen yhteydessä (23.05) löydettiin Hertta tietojärjestelmästä puuttuva esiintymä ahonoi
danlukosta (/

"

, NT, kv. vastuulaji). Löydetty esiintymä sijaitsi Riutunkarin

tekoaltaiden merenpuolelle johtavan tien kapealti ketomaisella pientareella Riutunkainalon laidunalueen
pohjoispäässäs ja käsitti 3 versoa [3416160:7212807 (2 versoa), 3416140:7212815 (1 verso)]. Hertta
tietojärjestelmän mukaan lajista tunnetaan kahden yksilön esiintymä Hailuodon Potinlahden rantaniityltä.

5.4 Johtopäätökset ja suositukset
Selvitys tukee viimeisimmässä kasvillisuusselvityksessä (Pöyry Finland Oy 2011) esitettyä käsitystä,
minkä mukaan ruijanesikko ei esiinny Hailuodon kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella. Lisäksi
aikaisemmin tunnetut esiintymispaikat Riutunkainalon rantaniityllä ja mahdollisesti ruijanesikolle
soveltuvat elinympäristöt Riutunkainalon ja Leppänenän välisellä alueella sijaitsevat joka tapauksesssa
selvästi jää , aalto ja virtauseroosiomuutosten oletettujen vaikutusalueiden ulkopuolella. Näistä syistä
kiinteän yhteyden suunnitelma ei vaikuta alueen ruijanesikkopopulaatioon. Vuoden 2011 tarkastuksista
(Pöyry Finland Oy 2011) poiketen niukka ruijanesikkokasvusto löytyi Pöllönkarista. Sen sijaan
Albus Luontopalvelut Oy (2677209-2)
www.albusluontopalvelut.fi

Sivu 69

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
Oulunsalon Kraaselista lajia ei edelleenkään löytynyt ja populaatio on suurella todennäköisyydellä
hävinnyt rantaniityn umpeenkasvun seurauksena. Ruijanesikkoesiintymien turvaamiseksi rantaniittyjen
laiduntaminen on suositeltua umpeenkasvun hillitsemiseksi.
Selvityksen mukaan Santosen ja Riutunkarin lähialueiden merkittävimmät nelilehtivesikuusikasvustot
sijaitsevat Hailuodon kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen ulkopuolella Huikun sataman
pohjoispuolisen rantaniityn tulvavesivaikutteisissa allikoissa ja Kotakarin rantavesissä. Oletetulla
vaikutusalueella sijaitsevat kasvustot ovat hyvin pieniä (#

: 13 versoa, #

: 6 versoa).

Nämä kasvustot sijaitsevat alkutilanteessa jäiden liikkeen vaikutuksenalaisella eroosioalueella, ja ovat
tässä mielessä potentiaalisesti herkkiä kiinteän yhteyden oletetuille ympäristömuutoksille. Toisaalta
erityisesti Rekonnokan kasvuston elinympäristö oli epäilemättä syntynyt jäiden pystysuuntaisen liikkeen
seurauksena (erillinen lampare, jonka meren puolella oli matala maakangas). Lisäksi nämä kasvupaikat
ovat todennäköisesti säilyneet avoimena vain osin luontaisten eroosiovoimien seurauksena, jolloin
merkityksellisempää kasvustojen säilymiselle lienee rantojen aktiivinen hoitaminen laiduntamalla
(#

) tai niittämällä (#

).

Edellä mainittujen pienten kasvupaikkojen säilymistä olennaisempaa on turvata uusien kasvupaikkojen
syntyminen kiinteän yhteyden toteutuessa. Tässä prosessissa rantaviivan eroosiovoimat ovat
näkemyksemme mukaan olennaisessa asemassa. Uusia elinympäristöjä syntyy jäiden työnnön (pohjan
kyntö mukaan lukien) lisäksi jään ylös alas liikkeen ansiosta, kuten Rekonnokalla. Hailuodon kiinteällä
yhteydellä ei ole oletettavasti vaikutusta jälkimmäiseen mekanismiin (Rintamäki 2011, Leppäranta 2013).
Rantaniityn sedimentoituvissa makeanveden allikoissa esiintyessään nelilehtivesikuusi risteytyy helposti
näitä ympäristöjä suosivan lamparevesikuusen kanssa. Risteytymisen seurauksena nelilehtivesikuusen
geneettinen osuus populaatiossa vähenee risteymämuotona pidettävän rannikkovesikuusen kautta lopulta
melko lailla puhtaisiin lamparevesikuusipopulaatioihin. Tämä kehityskulku selittää, miksi nelilehtivesi
kuusi esiintyy Perämerellä puhtaana lähinnä avoimilla pohjilla, useimmiten matalassa avovedessä (omat
havainnot; Lassi Kalleinen, suull. tieto). Ympäristöhallinnon virallisen tulkinnan mukaan uhanalaisten
kasvilajien osalta risteymätyyppeihin on suhtauduttava samalla tavalla kuin taksonin puhtaisiin yksilöihin
(Tupuna Kovanen, suull. tieto 02.11.2017).
Aaltoeroosio (tuuli) ja sekä veden virtauksesta että jäiden liikkeestä aiheutuva rantaviivan muokkautumi
nen muodostavat merkittävimmät rantaviivassa vaikuttavat eroosiovoimat, jotka oletettavasti muuttuvat
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Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Kuva 5. 14. Sulavesikautena vallitsevat tuulensuunnat Hailuodon ja Oulun merialueella [lähde: Ilmatie(
teenlaitos – Suomen tuuliatlas (http://tuuliatlas.fmi.fi/fi/#)].

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutuksesta. Kiinteän yhteyden oletetuista muutoksista nykyisten
nelilehtivesikuusen esiintymisalueiden luonnonoloja muuttavat tekijät ovat luode ja pohjoispuoleisten
tuulten aiheuttaman aaltoeroosion heikkeneminen Riutunkainalon ja Nenännokan välisellä alueella sekä
jään liike eroosion heikkeneminen tämän alueen lisäksi Santosen etelärannalla. Tuulivaikutuksen
heikkeneminen yhdessä veden vapaata liikkumista rajoittavan pergertien kanssa heikentävät suurella
todennäköisyydellä

myös

rannanmyötäistä

virtauseroosiota

ja

kiihdyttää

sedimentaatiota

Riutunkainalossa. Jäiden liikkeen ylläpitämiseksi esitetty suunnitelman ympäristövaikutuksia lieventävä
toimenpide nykyisen lauttaväylän aukipitämiseksi (Pöyry Finland Oy 2013) alkutalven aikana on
suositeltavaa. Pengertien aaltoeroosiota heikentävää vaikutusta (koskee myös virtauseroosiota) tuskin
pystyy välttämään. Aaltoeroosiomuutos on kuitenkin suurella todennäköisyydellä merkitykseltään
vähäinen, sillä merialueen ollessa vapaana jääpeitteestä (toukokuu–lokakuu) lounaanpuoleiset tuulet ovat
vallitsevia Oulun seudun merialueilla [Ilmatieteenlaitos, Suomen tuuliatlas (http://tuuliatlas.fmi.fi/fi/#)].
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Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutukset heijastuvat lähinnä pohjois ja luoteistuuliin (0 º, 300 º, 330º),
joiden osuus sulavesikauden tuuliolosuhteista vaihtelee elo , syys ja lokakuun noin 20 %:sta touko ja
heinäkuun välisen jakson noin 25–28 %:in (kuva 5.14).
Hailuodon kiinteän yhteyden rantaviivan eroosiovoimia oletettavasti heikentävä vaikutus todennäköisesti
suosii laajasti vaikutusalueella runsaana esiintyvää upossarpiota. Upossarpio suosii hiekka ja silttipohjia,
joissa sedimentaatio on edistynyt (ks. myös Mossberg & Stenberg 2003). Voimakas jää , aalto , ja
virtauseroosio on havaintojen perusteella lajille haitallista. Jäiden liikkeestä aiheutuva eroosio on näke
myksemme mukaan merkitykseltään laajassa mielessä suhteellisen vähäinen. Jäiden mekaanisen liikkeen
aiheuttamat eroosiomuutokset ovat usein paikallisia, selvärajaisia ja toistuvat epäsäännöllisesti. Aalto ja
virtauseroosiomuutokset sen sijaan kohdistuvat laajalle alueelle ja sekä hidastavat että ohjaavat upossarpi
olle edullista sedimentaatiota tehokkaasti. Kiinteän yhteyden suunniteltuja lieventäviä toimenpiteitä ei ole
upossarpion perusteella syytä arvoida uudelleen, sillä (1) lajilla on erittäin vahvoja esiintymiä vaikutus
alueen ulkopuolella, (2) väistämätön aaltoeroosion (ja virtauseroosion) jonkinasteinen heikkeneminen
Riutunkainalossa edesauttaa lajin elinolosuhteita itsessään, ja (3) eroosiota estävät toimenpiteet
heikentäisivät olennaisesti kriittisemmässä tilassa olevien nelilehtivesikuusen (ks. yllä), luhtakastikkahitu
koin (

, ks 7.3) ja meriuposkuoriaisen (

, ks. 4.4) elinolosuhtei

ta kiinteän yhteyden vaikutusalueella. Lisäksi on huomioitava, että upossarpio kestää voimakkuudeltaan
nykyisenkaltaista eroosiota vähintään kohtuullisesti, vaikka voimakkaimmilla eroosioalueilla esiintymät
ovatkin verrattain rikkonaisia ja painottuneet suojaisimpiin poukamiin.
Koska suunnitelman upossarpioon ja nelilehtivesikuuseen kohdistuvia haitallisia luontovaikutuksia ei
varovaisuusperiaatetta noudattaen voi kokonaan sulkea pois, näiden lajien seuranta on suositeltavaa.
Seurantatarve korostuu, koska vaikutukset eri lajeihin voivat olla päinvastaisia ainakin osassa aluetta
[Riutunkainalo: nelilehtivesikuusi ( ), upossarpio (+)]. Lisäksi seurantatuloksia voidaan hyödyntää
laajemmin suunnitellun jään liikkeestä seuraavan mekaanista eroosiota ylläpitävän lieventävän
toimenpiteen (nelilehtivesikuusi: #
& ,

vs.

vs.
,

+ Kotakari; upossarpio:
' & *

mahdollisten tukevien ympäristönhoitomenetelmien [laidunnus (
(

) vs. luonnontila (
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6 PESIMÄLINNUSTO
Teppo Mutanen & Panu Välimäki
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6.1 Johdanto
Kiinteän yhteyden suunnittelun yhteysviranomaisen lausunnossa edellytetään lieventävien toimenpiteiden
toteuttamista ja luontovaikutusten seurantaa linnuston osalta (ks. Tapio Tuuttila / Sweco Ympäristö Oy
16.11.2016). Lieventävien toimenpiteiden ja luontovaikutusten seurannan suunnittelu edellyttää kiinteän
yhteyden oletetun vaikutusalueen pesimälinnuston nykytilan selvittämistä. Erikseen on selvitettävä
Riutunkarin sataman pohjoispuoleisen naurulokkiyhdyskunnan (VU, rauhoitettu) nykytila ja arvioitava
sen säilyttämismahdollisuudet ja tavat etenkin kiinteän yhteyden rakentamisvaiheessa.
Suomesta tunnettiin 474 lintulajia 01.12.2015 (Tiainen ym. 2016). Linnut on näkyvä eläinryhmä, niitä
harrastetaan aktiivisesti ja ne herättävät yleistä mielenkiintoa. Näistä syistä lintujen yhteiskunnallinen
asema on näkyvämpi kuin monen lajirikkaamman eläinryhmän. Lintujen korostunut asema Suomessa
heijastuu esimerkiksi viiden vuoden välein uusittavassa valtakunnallisessa ja alueellisessa uhanalaistar
kastelussa, kun se muiden lajiryhmien (pl. nisäkkäät) osalta toteutetaan kymmenvuosittain vain valtakun
nallisella tasolla. Alueellisesti uhanalaiset (RT) lajit on arvioitu uhanalaisiksi paikallisella metsäkasvilli
suusvyöhykkeellä (Oulunseutu: 3a: Keskiboreaalinen, Pohjanmaa). Alueellisesti uhanalaisten lajien
elinvoimaisuus on pyrittävä varmistamaan maankäyttösuunnitelmissa, vaikka silmälläpidettävien ja
kansainvälisten vastuulajien tapaan alueellisella uhanalaisasemalla ei ole lainsäädännöllistä perustaa.
Kansainvälisesti lintujen merkittävä yhteiskunnallinen asema näkyy muun muassa siinä, että EU tasolla
lintujen suojelutoimia ohjaa oma säännöstö, joka kuvataan ns. lintudirektiivissä (79/409/ EEC).
Lintudirektiivin liite I listaa yhteisön tärkeinä pitämät lintulajit ja alalajit, joiden suojelemiseksi
jäsenvaltioiden on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita ja joiden lisääntymis ja levähdyspaikko
jen heikentäminen on kielletty.
Edellisessä 249 kotimaista lintulajia tai alalajia koskeneessa uhanalaistarkastelussa arvioitiin, että 36 %
lajeista on uhanalaisia, 9 % silmälläpidettäviä ja 55 % elinvoimaisia (Tiainen ym. 2016). Hailuodon
kiinteän yhteyden suunnitelman näkökulmasta linnut muodostavat tärkeän ryhmän, sillä erityisesti
sorsalinnuissa ja kahlaajalinnuissa on uhanalaisia lajeja enemmän kuin koko lajistossa keskimäärin.
Vastaavasti lintujen elinympäristöistä rantojen ja Itämeren alueen linnustossa on uhanalaisten lajien osuus
korostunut.

Uhanalaisuutta

aiheuttavista

tekijöistä

elinympäristön

muutokset

pesimäalueilla,

muuttoreittien varrella ja talvehtimisalueilla ovat tärkeimpiä.
Lintujen huomattava merkitys Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutuksien arvioimiseksi käy selväk
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si potentiaalisen uhanalaislajiston tarkastelulla. Ympäristöhallinnon Hertta tietojärjestelmän mukaan
(06.10.2017) [havainnot perustuvat kiinteän yhteyden ja merialueelle suunnitellun tuulipuiston luontovai
kutusarviointilaskentoihin (Suomen Luontotieto Oy 2009a–d)] Hailuodon Santosen ja Oulun Riutunkarin
ympäristössä pesivät huomionarvoisista lintulajeista mahdollisesti äärimmäisen uhanalainen (CR)
suokukko (
heinätavi (
"

1, lintudirektiivin liite I), erittäin uhanalaiset (EN) jouhisorsa (
2

2

), karikukko (

, kv. vastuulaji), tukkasotka (

, kv. vastuulaji), etelänsuosirri (

suojeltava), lapinsirri (

, lintudirektiivin liite I, erityisesti
), selkälokki ($

kv. vastuulaji), mustakurkku uikku (

"

), tukkakoskelo (

,

, lintudirektiivin liite I), pikkutiira (

erityisesti suojeltava) sekä vaarantuneet (VU) taivaanvuohi (!
), isokoskelo (
viklo (3

),

"

,

), naurulokki ($

, kv. vastuulaji), ristisorsa (3

) ja punajalka

). Uhanalaisten lajien lisäksi mahdolliseen pesimälinnustoon kuuluvat silmälläpidet

tävät (NT) niittykirvinen (

), tylli (

, RT), keltavästäräkki (
kivitasku (

"

, RT) ja liro (3

, RT), pohjansirkku (

, RT), isokuovi ('

2

, kv. vastuulaji),

, lintudirektiivin liite I, RT, kv. vastuulaji)

sekä Suomessa elinvoimaiset (LC) kansainvälisesti merkittävämmät lajit ruskosuohaukka (
, lintudirektiivin liite I), kurki (!

, lintudirektiivin liite I) ja pikkukuovi ('

, kv. vastuulaji).
Selvitysalueen pesimälinnustoa ja Riutunkarin naurulokkikolonian nykytilaa selvitettiin Oulun
Riutunkarin länsirannalla ja Riutunkarin sataman pohjoispuolisella aallonmurtajalla sekä Hailuodon
Santosen etelärannalla (kuva 6.1) Albus Luontopalvelut Oy:n toimesta. Selvitys toteutettiin osana
Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutusarviointia alueilla, joihin oletetut eroosiomuutokset ja
kiinteän yhteyden rakennusaikaiset vaikutukset voimakkaimmin ulottuvat. Tuloksia verrattiin vuoden
2009 pesimälinnustolaskentoihin (Suomen Luontotieto Oy 2009a) mahdollista seurantaohjelmaa silmällä
pitäen.

6.2 Menetelmät
Linnustoa kartoitettiin Oulussa Riutunkarista Nenännokalle ulottuvalla rantavyöhykkeellä sekä satama
alueen pohjoispuoleisella aallonmurtajana toimivalla keinosaarella (kuva 6.1). Aallonmurtajalla pesii
merkittävä naurulokkikolonia (Suomen Luontotieto Oy 2009a). Naurulokkipesien jakautuminen aallon
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Kuva 6.1. Linnustoselvitysalueet (punainen rasteri) oletetulla rantaeroosiomuutosalueella ja Riutunkarin
sataman aallonmurtajalla (pikkukuva).

murtajalla kartoitettiin tarkasti, jotta pengertien rakennusaikaiset haitat voitaisiin perusteltujen lieventä
mistoimenpiteiden avulla estää tai minimoida. Hailuodon Santosessa pesimälinnustoa kartoitettin Huikun
ja Pohjoisperän välisellä ranta alueella.
Linnustoselvityksissä sovellettiin kolmea laskentamenetelmää. Vesi ja rantalinnustoa selvitettiin kierto
laskennalla, maalinnustoa kartoituslaskennalla ja Riutunkarin naurulokkipesimäyhdyskuntaa pistelasken
nalla. Laskennat toteutettiin toukokuun viimeisen kolmanneksen alusta (20.05.) kesäkuun puoleen väliin
(14.06.) jatkuneella ajanjaksolla (taulukko 6.1). Varsinaisten laskentojen lisäksi lintuhavaintoja kirjattiin
viitasammakko ja kovakuoriaisselvityksen yhteydessä Oulussa Riutunkarin–Nenännokan alueella 13.05.,
15.05. ja 20.05. sekä Hailuodossa Huikun–Pohjoisperän alueella 15.05., 21.05. ja 25.05..
Teppo Mutanen ja Panu Välimäki vastasivat yhdessä linnustoselvitysten suunnittelusta, havaintojen
koostamisesta ja tulosten raportoinnista. Teppo Mutanen toteutti lintulaskennat maastossa.
6.2.1 Pistelaskenta: naurulokki

Riutunkarin sataman pohjoispuoleisella aallonmurtajalla pesivää naurulokkiyhdyskuntaa selvitettiin
pistelaskennalla. Laskija laski aallonmurtajalla oleskelevat naurulokit neljään kertaan naurulokkien pesi
mäkauden aikana touko ja kesäkuussa (taulukko 6.1). Laskennat ajoittuivat iltaan ja iltapäivään. Iltalas
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Taulukko 6.1. Lintulaskentojen maastokäynnit ja laskentaolosuhteet.
Pvm.
Alue
Kello
Pilvisyys
Menetelmä
°C
(0–8/8),
tuuli
13.05.
Riutunkari
15.00– 4/8, 6 m/s
2
Pistelaskenta
15.30
NW
15.05.
Huikku
17.30– 1/8, 4 m/s
6
Pistelaskenta
17.45
NE
7
Pistelaskenta
Huikku
20.30– 0/8, 4 m/s
20.50
N
Riutunkari
17.00– 1/8, 4 m/s
6
Pistelaskenta
17.30
NE
Riutunkari
21.00– 0/8, 4 m/s
7
Pistelaskenta
22.00
N
18.05
Huikku
21.40– 0/8, 3 m/s
11
Pistelaskenta
22.00
E
20.05.
09.55– 1/8, 1–3
11
Kierto; / kartoitus;
Nenännokka–
15.25
m/s SW
laskenta
Riutunkari
21.05.
10.55–
1/8,
1–3
9→
Kierto;
/ kartoitus;
Huikku–
17.50
m/s SW
14
laskenta
Pohjoisperä
23.05.
08.00– 0/8, 3 m/s
6→9 Kierto; / kartoitus;
Nenännokka–
14.00
NW
laskenta
Riutunkari
27.05.
09.10–
1/8,
2
m/s
6→8
Kierto;
/ kartoitus;
Huikku–
15.00
W
laskenta
Pohjoisperä
Huikku
14.40–
Pistelaskenta
15.00
30.05.
08.15– 1/8, 2 m/s
8
Kierto; / kartoitus;
Nenännokka–
12.15
NW
laskenta
Riutunkari
05.06.
Riutunkari
18.50– 4/8, 3 m/s
13
Pistelaskenta
19.10
W
06.06.
07.10– 1/8, 4 m/s
9→
Kierto; / kartoitus;
Huikku–
12.10
S
11
laskenta
Pohjoisperä
07.06.
07.50– 0/8, 0–2
13→ Kierto; / kartoitus;
Nenännokka–
12.10
m/s E
20
laskenta
Riutunkari
10.06.
09.10–
0/8,
2
m/s
10→
Kierto;
/ kartoitus;
Huikku–
16.00
SW
16
laskenta
Pohjoisperä
13.06.
09.35– 1/8, 2 m/s
13→ Kierto; / kartoitus;
Nenännokka–
13.10
NW
16
laskenta
Riutunkari
14.06.
09.30– 7/8, 6 m/s
11→ Kierto; / kartoitus;
Huikku–
15.30
NW
13
laskenta
Pohjoisperä

Kohdelajisto

Naurulokkikolonia
Naurulokkikolonia
Naurulokkikolonia
Naurulokkikolonia
Naurulokkikolonia
Naurulokkikolonia
Pesimälinnusto (vesi; ja
rantalinnut)
Pesimälinnusto (vesi; ja
rantalinnut)
Pesimälinnusto (vesi; ja
rantalinnut)
Pesimälinnusto (vesi; ja
rantalinnut)
Naurulokkikolonia
Pesimälinnusto (vesi; ja
rantalinnut)
Naurulokkikolonia
Pesimälinnusto (vesi; ja
rantalinnut)
Pesimälinnusto (vesi;, ranta ja
maalinnut)
Pesimälinnusto (vesi;, ranta ja
maalinnut)
Pesimälinnusto (vesi;, ranta ja
maalinnut)
Pesimälinnusto (vesi;, ranta ja
maalinnut)

kenta osoittautui luotettavammaksi, koska linnuilla oli taipumus palata pesimäluodolle (aallonmurtaja)
illalla. Laskenta suoritettiin Riutunkarin satamasta 100–150 metrin etäisyydeltä koloniasta kaukoputkella
(Swarovski, Habicht AT 80 HD). Yksilöiden laskennan lisäksi laskija pyrki määrittämään jokaisen
yksilön sijainnin aallonmurtajalla. Sijaintitietoa hyödynnettiin pesinnän alueellisen painopisteen
selvittämiseksi, mikä on olennaista pengertien rakennusvaiheen aikaisten naurulokkikoloniaan
kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi ja lieventävien toimenpiteiden suunnittelemiseksi.
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6.2.2 Kierto- ja kartoituslaskenta: pesimälinnusto
6.2.2.1 Kiertolaskenta

Vesi ja rantapesimälinnustoa selvitettiin kiertolaskennalla, mutta kartoituslaskentaa mukaillen kunkin
linnun havaintopaikka talletettiin laskentalohkon tarkkuudella. Oulussa selvitysalue (4,4 km) jaettiin
kahteen

lohkoon

(Riutunkari–Leppänenä,

Leppänenä–Nenännokka;

3415121:7213683–

3415632:7211914–3414903:7210282) ja Hailuodossa (8,6 km) neljään lohkoon (Huikku–Siikonen,
Siikonen–Vaski, Vaski–Rekonnokka, Rekonnokka–Pohjoisperä; 3409158:7217057–3406507:7216318–
3404830:7216522–3403014:7216863–3401839:7217595). Kiertolaskentojen päätavoite oli koota bio
toopeittain ja alueittain edustavaa aineistoa pesivien vesilintujen kokonaiskannoista ja lajien
runsaussuhteista. Kiertolaskentaa on sovellettu Oulun seudun ranta alueiden pesimälinnustoselvityksissä
aikaisemmin (esim. Liminganlahden Natura 2000 alueella, joka ulottuu Riutunkainaloon) ja siten
menetelmä tarjoaa vertailukelpoista aineistoa luontovaikutusten seurantaan.
Kiertolaskennassa havainnoitsija käveli rauhallisesti koko kartoitusalueen rantaviivan läpi ja kirjasi ylös
kaikki havaitsemansa linnut tietyltä sektorilta. Sektori ulottui merelle niin kauas kuin kaukoputkella
pystyi varmuudella tunnistamaan linnun ja määrittämään sen sukupuolen. Kiertolaskenta toistettiin kolme
kertaa sekä Oulussa että Hailuodossa (taulukko 6.1). Yksittäisten lintujen lisäksi havainnoissa huomioitiin
linturyhmän koostumus, missä lintu havaittiin. Linturyhmän koostumusta käytettiin pesivien lintuparien
määrän tulkintaan Luonnontieteellisen Keskusmuseon ohjeistuksen mukaisesti (https://www.luomus.fi/
fi/vesilintujen laskentaohjeet). Havaittuihin lajeihin soveltaen pesiviksi pareiksi tulkittiin:
""
' !
!& **
" !! + !! (
muista yksilöistä erillään oleva pari (♂♀), yksinäinen koiras (♂)
koiraat 2–4 koiraan ryhmissä (2–4 ♂♂ = 2–4 paria)
pienet naarasta takaa ajavat koirasryhmät (2–4 ♂♂ 1 ♀ = 2–4 paria)
yksinäiset naaraat (♀), mikäli niiden yhteismäärä on suurempi kuin koiraiden
" !
!
!
naaraiden kokonaismäärä (♀♀)
& * *
juhlapukuinen (sukukypsä) koiras (♂), pariskunta (♂♀)
"
pariskunta (kaksi lintua yhdessä), yksinäinen lintu (lähellä rantaa), reviirikiista (= 2 paria)
nähdyistä yksilöistä erilliset äänihavainnot (reviirit) laskenta alueella
,
""
yksinäinen lintu, pariskunta (= kaksi yksilöä yhdessä)
! &"
% "%
pesällä tai todennäköisellä pesäpaikalla havaittu pari (= kaksi pesimäpukuista lintua yhdessä)
""
yksinäinen lintu tai pari oletetun pesäpaikan luona (esim. hautova tai hätäilevä emo)
$%+ *
! #
löydetty pesä (laskiessa vältettiin laskemasta sen emoja toiseksi pariksi)
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Ohjeistuksen mukaisesti ensimmäisen laskentakerran perusteella tulkitaan: sinisorsa, tavi, jouhisorsa,
lapasorsa, punasotka, telkkä, isokoskelo ja nokikana sekä muista lajeista taivaanvuohi ja pajusirkku.
Toisen laskentakerran perusteella tulkitaan: kuikka, kaakkuri, silkkiuikku, härkälintu, mustakurkku
uikku, laulujoutsen, metsähanhi, kanadanhanhi, harmaasorsa, haapana, heinätavi, tukkasotka, mustalintu,
pilkkasiipi, tukkakoskelo ja uivelo sekä muut lajit paitsi em. taivaanvuohi ja pajusirkku. Tulkinta
ajankohtasuosituksista poikettiin tietyissä tapauksissa. Ensimmäisellä ja toisella laskentakerralla laskenta
alueilla oli kevään viivästymisestä johtuen selvästi muuttomatkalla olevia viivytteleviä lintuja, kuten
isokoskeloita, telkkiä, jouhisorsia ja uiveloita. Lisäksi osa Hailuodon tukkasotkista oleskeli pitkään
Huikussa, eikä mitään pesintään viittaavaa havaittu ennen kesäkuun puoliväliä (ks. tulokset).
Vedenkorkeuden vaihtelut ovat haitallisia etenkin tukkasotkalle, joka voi aloittaa uusintapesinnän vielä
heinäkuussa (Merilä ym. 1975). Mikäli muuttomatkalaisiksi tai oleskelijoiksi selvästi tulkittavia lintuja
oli runsaasti, parimääräarviot laskettiin vasta myöhempien laskentakertojen perusteella.
6.2.2.1 Kartoituslaskenta

Maapesimälinnustoa selvitettiin kartoituslaskennalla. Kartoituslaskenta on sopivin rajallisten alueiden
linnuston kartoitukseen. Kartoituslaskentojen päätavoite oli koota biotoopeittain ja alueittain edustavaa
aineistoa pesimälinnuston kokonaiskannoista. Kartoituslaskenta tuottaa käsityksen selvitysalueiden
linnustollisesta

arvosta,

kokonaiskanta arviot

ja

vertailukelpoista

aineistoa

kiinteän

yhteyden

luontovaikutusten seurantaan.
Kartoituslaskennassa selvitetyt ranta alueet kuljettiin systemaattisesti läpi siten, että mikään paikka ei
jäänyt yli sadan metrin päähän kuljettavalta reitiltä. Kaikki varmasti tunnistettavat näkö ja äänihavainnot
talletettiin kartoituslohkoittain (ks. yllä). Kartoituslaskentaa suoritettiin kaksi kertaa sekä Riutunkari–
Nenännokka että Huikku–Pohjoisperä välisillä ranta alueilla kesäkuun ensimmäisellä ja toisella kolman
neksella (taulukko 6.1). Kevään myöhäisyydestä huolimatta myöhäisetkin muuttolinnut olivat tuolloin
saapuneet pesimäalueilleen, mutta myös aikaisemmat lintulajit lauloivat edelleen aktiivisesti reviirilaulu
ja. Kartoituslaskentaa suositellaan ihannetapauksissa toistettavan 5–7 kertaa (Koskimies & Väisänen
1988). Yhdellä laskentakerralla havaitaan laskennallisesti 60 % linnuista, minkä perusteella kahden
kartoituslaskennan havainnot täydennettynä kolmesti toistettujen kiertolaskentojen aikana kertyneisiin
havaintoihin antaa vähintään kohtalaisen kuvan alueiden maapesimälinnustosta.
Lintu tulkittiin pesiväksi, jos se esitti reviirilaulua, varoitteli, kantoi ruokaa, sen pesä löydettiin tai havait
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tiin poikasia. Suunnitelman, tai yleensä maankäytön, näkökulmasta merkityksellisten lajien osalta
pyrittiin

tarkempaan,

lajikohtaiset

ominaisuudet

havaittavuudessa

huomioivaan,

pesimäkannan

suuruusarvioon. Muiden lajien osalta parimääräksi määritettiin laskennoissa saatu suurin parimäärä, mikä
edustaa kannan minimiarviota. Samoin toimittiin myös sellaisten lajien kohdalla, joita ei havaittu
kartoituslaskennassa, mutta parihavainto oli kirjattu kiertolaskennan yhteydessä.
6.2.3 Epävarmuustekijät

Sääolosuhteet olivat laskentojen aikana pääsääntöisesti lintulaskennoille otolliset. Vain viimeisellä
laskentakerralla (14.06.) tuulisuus ja alkumatkan lievä sateisuus hieman haittasivat kartoituksen tekoa (ks.
taulukko 6.1). Kevään 2017 viivästymisestä johtuen etenkin Hailuodossa Santosen ranta alueella oli
suhteellisen laajasti jäätä ensimmäisen kiertolaskennan aikaan. Pesimälinnusto ei ollut asettunut pesimä
paikoilleen ja havaintoaineistoon kertyi havaintoja epäilemättä muuttomatkalla olevista yksilöistä. Tämä
ei varsinaisesti vaikuta tulosten uskottavuuteen, sillä pesimäparimääräarviot tehtiin tällaisten lajien osalta
myöhempien laskentojen perusteella Luonnontieteellisen keskusmuseon tulkintaohjeistuksesta poiketen.
Kartoituslaskennan osalta suositusta (5–7, ks. Koskimies & Väisänen 1988) alhaisempi laskentojen
lukumäärä (2) vaikuttaa jonkin verran parimääräarvioiden luotettavuuteen, mutta kokonaiskuva
pesimälinnustosta on uskottava. Yhteensä pesimälinnustoa selvitettiin viidellä toistokäynnillä muuttolin
tujen paluusta ja varhaisimpien pesijöiden pesinnän aloituksesta myöhäisempien pesijöiden pesintään
ulottuvalla jaksolla. Lisäksi laskenta alasta suuri osa oli avonaista ympäristöä, missä lintujen
laskentakertainen todennäköisyys tulla havaituksi on suhteellisen korkea.

6.3 Tulokset
6.3.1 Maankäyttösuunnitelmien kannalta merkittävät lintulajit

Linnustolaskennoissa havaittiin 50 maankäyttösuunnitelmien näkökulmasta jollakin perusteella
merkityksellistä lajia (taulukko 6.2). Näistä lajeista 17 on mainittu EU:n lintudirektiivin liitteessä I, kaksi
on erityisesti suojeltavia, yksi luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi, 10 erittäin uhanalaiseksi, 10
vaarantuneeksi ja 11 silmälläpidettäväksi. Lisäksi 6 havaittua lajia on luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi
ja 19 havaituista lajeista lukeutuu Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin. Näistä lajeista 43
havaittiin Hailuodon ja 46 Oulun laskenta alueella.
Edellä mainituista lajeista 33 tulkittiin kuuluvan selvitysalueen pesimälinnustoon (parimääräarvio > 0).
Esimerkiksi arosuohaukka (
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Taulukko 6.2. Linnustolaskennoissa Hailuodossa ja/tai Oulussa havaitut maankäyttösuunnitelmien kannal(
ta olennaiset lintulajit (* = erityisesti suojeltava) perusteluineen, lajikohtaiset parimäärä( ja tiheysarviot.
Tiheyttä ei arvioitu lajeilla, jotka pesivät hyvin pienialaisesti tai yhdyskunnittain.

Laji
Calidris pugnax, suokukko
Anas acuta, jouhisorsa
Anas querquedula, heinätavi
Arenaria interpres, karikukko
Aythya fuligula, tukkasotka
Calidris minuta, pikkusirri
Calidris temminckii, lapinsirri
Circus macrourus, arosuohaukka
Delichon urbicum, räystäspääsky
Mergus serrator, tukkakoskelo
*Sterna albifrons, pikkutiira
*Haliaeetus albicilla, merikotka
Anas penelope, haapana
Apus apus, tervapääsky
Emberiza schoeniclus, pajusirkku
Gallinago gallinago, taivaanvuohi
Larus ridibundus, naurulokki
Mergus merganser, isokoskelo
Riparia riparia, törmäpääsky
Tadorna tadorna, ristisorsa
Tringa tetanus, punajalkaviklo
Calidris alpina alpina, suosirri
Tringa glareola, liro
Calidris falcinellus, jänkäsirriäinen
Carpodacus erythrinus, punavarpunen
Charadrius hiaticula, tylli
Hirundo rustica, haarapääsky
Larus marinus, merilokki
Motacilla flava, keltavästäräkki
Numenius arquata, isokuovi
Oenanthe oenanthe, kivitasku
Tringa erythropus, mustaviklo
Botaurus stellaris, kaulushaikara
Branta leucopsis, valkoposkihanhi
Circus aeruginosus, ruskosuohaukka
Cygnus cygnus, laulujoutsen
Gavia arctica, kuikka
Grus grus, kurki
Larus minutus, pikkulokki
Luscinia svecica, sinirinta
Mergus albellus, uivelo
Sterna caspia, räyskä
Sterna hirundo, kalatiira
Sterna paradisaea, lapintiira
Tetrao tetrix, teeri
Actitis hypoleuca, rantasipi
Anas crecca, tavi
Bucephala clangula, telkkä
Numenius phaeopus, pikkukuovi
Tringa nebularia, valkoviklo

Asema
Lintudir.
liite I
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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IUCN2015
CR
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Alue
2015

Kv. vastuu
(EVA)

X
X

X

X

X

RT
RT

X
X

RT

RT
X
RT
RT

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hailuoto,
Huikku–Pohjoisperä
Parimäärä
Tiheys
(paria/km)
4–7
0,47–0,81
4
0,47
ei havaittu –
2
0,23
19
2,21
0
0
0–2
0–0,23
ei havaittu –
4–6
NA
14
1,63
ei havaittu –
0
0
4
0,47
0
0
3
0,35
5
0,58
104
NA
2
0,23
0
0
5
0,58
10
1,62
0
0
0
0
ei havaittu –
ei havaittu –
7
0,81
2
0,23
0
0
0–1
0–0,12
4–5
0,47–0,58
2
0,23
0
0
1
0,12
0
0
2
0,23
0
0
0
0
1
0,12
65–75
NA
ei havaittu –
0
0
0
0
11–15
1,28–1,74
7
0,81
3
0,35
7
0,81
27
3,14
1
0,12
ei havaittu –
2
0,23

Oulu,
Riutunkari–Nenännokka
Parimäärä
Tiheys
(paria/km)
5–10
1,14–3,18
3
0,68
1
0,23
2
0,45
4
0,91
0
0
0
0
0
0
4–7
NA
16
3,64
0–1
0–0,23
0
0
4–7
0,91–1,59
0
0
5
1,14
4
0,91
263
NA
2
0,45
0
0
1
0,23
7
1,59
0
0
1
0,23
0
0
1
0,23
4
0,91
2
0,45
ei havaittu –
1
0,23
3
0,6
3
0,6
0
0
ei havaittu –
0
0
0
0
0
0
ei havaittu –
0
0
0
0
0
0
0
0
ei havaittu –
4
0,91
2
0,45
0–1
0–0,23
2
0,45
21
4,77
0
0
0
0
2
0,45
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mutta mitään pesintään viittaavaa ei havaittu. Arosuohaukka pesi onnistuneesti selvitysalueen
ulkopuolella Liminganlahden alueella kesällä 2017 (rengastustoimiston tiedote). Hailuodon Huikun ja
Pohjoisperän välisen ranta alueen pesimälinnusto koostui 30 maankäyttösuunitelmien näkökulmasta
merkityksellisestä lajista. Hailuodon pesimälinnuston lajeista kahdeksan mainitaan EU:n lintudirektiivin
liitteessä I, yksi on äärimmäisen uhanalainen, kuusi erittäin uhanalaista, seitsemän vaarantunutta ja viisi
silmälläpidettävää. Hailuodon laskenta alueen pesimälinnustoon kuuluu kolme alueellisesti uhanalaista ja
kahdeksan Suomen kansainvälistä vastuulajia. Hailuodon havaittuun pesimälinnustoon ei kuulunut
erityisesti suojeltavia lajeja. Oulun Riutunkarin ja Nenännokan välisen alueen pesimälinnusto koostui 28
maankäyttösuunnitelmien näkökulmasta merkityksellisestä lintulajista. Näistä lajeista viisi mainitaan
EU:n lintudirektiivin liitteessä I, yksi on erityisesti suojeltava, yksi äärimmäisen uhanalainen, seitsemän
erittäin uhanalaista, seitsemän vaarantunutta ja kahdeksan arvioitu silmälläpidettäväksi. Oulun laskenta
alueen pesimälinnustoon kuului neljä alueellisesti uhanalaista ja kahdeksan Suomen kansainvälistä
vastuulajia.
Selvitysalueen pesimälinnustoon kuuluvista EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista neljä pesi sekä
Hailuodon että Oulun laskenta alueilla [kalatiira (
suokukko (

1) ja teeri (3

(/

), kurki (!

), lapintiira (

),

1)], neljä lajia vain Hailuodossa [kaulushaikara
), pikkulokki ($

)], ja yksi laji vain Oulussa [liro (3

), ruskosuohaukka (
)]. Ainoa äärimmäisen uhanalainen laji

(suokukko) pesi molemmilla alueilla. Erittäin uhanalaisista lajeista alueille yhteisiä pesimälintuja olivat
jouhisorsa (
tukkakoskelo (
2

), karikukko (

), räystäspääsky (0

) ja tukkasotka (

) ja vain Oulussa pesineitä heinätavi (

"

) ja erityisesti suojeltava pikkutiira (

2

),

"

pesimälinnustoon tulkittu laji, lapinsirri (

). Hailuodossa havaittiin yksi ominainen
), joskaan pesinnästä ei saatu täyttä

varmuutta.
Kaikki pesimälinnustoon luetut vaarantuneet lajit haapana (
), pajusirkku (
), taivaanvuohi (!

), punajalkaviklo (3
) ja isokoskelo (

), naurulokki ($
), ristisorsa (3
) olivat alueille yhteisiä.

Suurin osa uhanalaisista lajeista oli paritiheydellä mitattuna runsaampia Oulun selvitysalueella verrattuna
Hailuodon selvitysalueeseen (kuva 6.2). Selvitysalueiden yhteisistä lajeista vain tukkasotka ja ristisorsa
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Huikku-Pohjoisperä

2.5

Riutunkari-Nenännokka

olivat epäilemättä runsaampia Hailuo
dossa. Punajalkaviklon kohdalla alueiden
välillä ei paritiheydessä ollut eroa. Muut

Tiheys (paria/km)

2

yhteiset uhanalaislajit, erityisesti suokuk
ko, tukkakoskelo, haapana, pajusirkku ja

1.5

1

taivaanvuohi,

olivat

paritiheydeltään

runsaampia

Riutunkari–Nenännokka

alueella verrattuna Huikku–Pohjoisperä

0.5

alueeseen. Lajeista, joiden paritiheyttä ei
ollut

0

mielekästä

naurulokki

oli

laskea,
Oulussa

vaarantunut
Hailuotoa

runsaampi (263 paria vs. 104 paria),
erittäin
Kuva 6.2. Uhanalaisten lintujen paritiheydet Hailuodon ja
Oulun laskenta(alueilla.

uhanalaisen

räystäspääskyn

kohdalla alueiden parimääräarviot eivät
poikenneet (4–7 paria vs. 4–6 paria).
Pesimishavaintojen lisäksi Nenännokan
rantaniityn hieman korkeammilla kum

1.

3.
2.

4.

pareilla

sijaitsi

äärimmäisen

uhan

alaisen suokukon soidinalueet. Neljällä
erillisellä soidinkumpareella havaittiin
yhteensä 41 soivaa kukkoa 20.05. [kuva

Kuva 6.3. Suokukon soidinalueet Oulun Nenännokalla.

6.3, -: 16 kukkoa (3415351:7210421), .:

4 kukkoa (3415564:7210448), : 16 kukkoa (3415698: 7210499), : 5 kukkoa (3415602:7210518)].
Soidinalueet sijoittuivat suhteellisen etäälle rantaviivasta matalakasvuiselle laidunalueelle. Hailuodossa
suokukon soidinkentät sijaitsivat Pohjoisperän eteläpuolisella avoimeksi niitetyllä rantaniityllä. Lisäksi
Nenännokan kärjessä sijaitsi EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainitun teeren soidinpaikka (20.05., 16
kukkoa, 3414833:7210446). Hailuodossa havaittiin (25.05.) teeren soidinpaikka Huikun sataman
lounaispuolella Siikosen niemen kärjessä (7 kukkoa, 3406546:7216321). Linnut olivat soitimella
avoimella matalanveden aikaan paljastuneella kasvittomalla hiekkasärkällä.
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Taulukko 6.3. Maankäyttösuunnitelmien näkökulmasta huomionarvoisen pesimälinnuston lajikohtaiset
parimääräarviot laskentalohkoittain Oulussa ja Hailuodossa.

Laajassa

mielessä

selvitysalueen

EVA

EVA

RT
RT
EVA
RT
Lintudir., liite I; RT; EVA
Lintudir., liite I
Lintudir., liite I
Lintudir., liite I
Lintudir., liite I; EVA
Lintudir., liite I; EVA
Lintudir., liite I
Lintudir., liite I; EVA
EVA
EVA
EVA
EVA
Lajeja yhteensä:
CR:
EN:
VU:

huomionarvoinen

Rekonnokka–
Pohjoisperä

EVA

Vaski–
Rekonnokka

EVA
EVA

Siikonen–
Vaski

Muut perusteet
Lintudir., liite I

Huikku–
Siikonen

IUCN2015
CR
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
LC
LC
LC
EVA
EVA
LC
EVA
EVA
EVA
EVA
EVA

Leppänenä–
Nenännokka

Laji
Calidris pugnax, suokukko
Anas acuta, jouhisorsa
Anas querquedula, heinätavi
Arenaria interpres, karikukko
Aythya fuligula, tukkasotka
Calidris temminckii, lapinsirri
Delichon urbicum, räystäspääsky
Mergus serrator, tukkakoskelo
Sterna albifrons, pikkutiira
Anas penelope, haapana
Emberiza schoeniclus, pajusirkku
Gallinago gallinago, taivaanvuohi
Larus ridibundus, naurulokki
Mergus merganser, isokoskelo
Tadorna tadorna, ristisorsa
Tringa totanus, punajalkaviklo
Carpodacus erythrinus, punavarpunen
Charadrius hiaticula, tylli
Hirundo rustica, haarapääsky
Motacilla flava, keltavästäräkki
Numenius arquata, isokuovi
Oenanthe oenanthe, kivitasku
Tringa glareola, liro
Botaurus stellaris, kaulushaikara
Circus aeruginosus, ruskosuohaukka
Grus grus, kurki
Larus minutus, pikkulokki
Sterna hirundo, kalatiira
Sterna paradisea, lapintiira
Tetrao tetrix, teeri
Actitis hypoleuca, rantasipi
Anas crecca, tavi
Bucephala clangula, telkkä
Tringa nebularia, valkoviklo

Parimääräarviot
Hailuoto

Riutunkari–
Leppänenä

Oulu

0
1
0
1
2
0
4–7
8
0
2
3
2
263
1
1
3
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
1
1
5
0
1
24
0
5
7

5–14
2
1
1
2
0
0
8
1
5
2
2
0
1
0
4
0
3
0
0
2
2
1
0
0
0
0
2
1
0
1
16
0
1
21
1
6
4

0
1
0
1
13
0
4–6
4
0
1
2
3
103
2
0
3
0
2
1
0–1
2
1
0
0
1
0
0
8–12
3
1
1
23
0
1
23
0
5
6

0
1
0
1
1
0
0
3
0
0
0
1
1
0
2
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
0
0
15
0
4
4

0
1
0
0
1
0
0
3
0
2
0
1
0
0
1
1
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
3
2
1
1
16
0
3
4

4–7
1
0
0
4
0–2
0
4
0
1
1
0
0
0
2
3
0
2
0
0
1–2
0
0
1
1
1
65–75
1
1
1
1
1
0
0
20
1
4
4

pesimälinnusto

jakautui

hyvin

tasaisesti

laskentalohkojen välillä sekä Oulussa että Hailuodossa (taulukko 6.3). Merkityksellisemmät erot olivat
suokukon (Pohjoisperä & Nenännokka), lapinsirrin (Pohjoisperä), pikkutiiran (Nenännokka) ja
pikkulokin (Pohjoisperä) pesiminen ainoastaan hoidetuilla rantakohteilla. Lauttarantojen ympäristössä
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(Riutunkari & Huikku) eräät kulttuuriseuralaislajit, kuten räystäspääsky, haarapääsky [myös Vasken
mökkirannalla] ja naurulokki, vaikuttivat muuta aluetta runsaammilta. Merkityksellistä pesimälinnustoa
havaittiin aavistuksen niukemmin Hailuodossa laskentalohkoilla Siikonen–Vaski ja Vaski–Rekonnokka.
Siikonen–Vaski lohko on laajasti hiekkapohjaista aluetta, missä kesäasutusta on runsaammin. Vaski–
Rekonnokka lohkon itäpää on Sysiperälle saakka Siikonen–Vaski lohkoa vastaavaa mökkirantaa ja
Sysiperältä Rekonnokalle pitkälle ruovikoitunutta ja pajukoitunutta hoitamatonta rantaniittyä.
Vuoden 2017 laskentojen perusteella Oulun selvitysalueen huomionarvoinen pesimälinnusto oli hyvin
samankaltainen kuin vuoden 2009 laskentojenkin perusteella (taulukko 6.4). Oulun laskenta alueella
vuosien 2009 ja 2017 laskennat kattavat samat alueet ja ovat siinä mielessä vertailukelpoisia (ks. Suomen
Luontotieto Oy 2009a). Hailuodossa vuoden 2009 havainnot kattavat vain noin kahden kilometrin
rantakaistaleen Huikun sataman molemmin puolin (pidemmälti lounaiseen, ehkä Siikoseen saakka). Tämä
selittää esimerkiksi huomattavan korkean pikkulokkiparimäärän vuonna 2017 – merkittävä yhdyskunta
pesi Pohjoisperän lammella aivan Santosen länsipäässä vuoden 2009 laskenta alueen ulkopuolella.
Laskenta alueiden erosta johtuen vertailu on mielekästä ainoastaan Huikun ja Siikosen välisellä alueella
(ks. taulukko 6.4), jolloin vuosien välinen ero pesimälinnuston lajistokoostumuksessa käytännössä
häviää. Eritoten siinä tapauksessa, jos huomioidaan eräiden vesilintujen havainnot vuodelta 2009 myös
lähialueilta Hailuodossa. Huomionarvoista vuoden 2009 laskentatuloksissa on erittäin uhanalaisen
lapinsirrin (

) pesiminen sekä Huikun että Nenännokan rantaniityllä. Vuonna 2017

lajin soidin tai pesintäkäyttäytymistä ei havaittu näillä alueilla, mutta mahdollisesti yksi tai kaksi paria
pesi Pohjoisperän niityllä. Kaikkiaan vuonna 2017 kirjattiin 21 lapinsirriä Oulun laskenta alueelta ja 4
lapinsirriä Hailuodon laskenta alueella. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti lapinsirripopulaatiot tulee
tulkita olemassa oleviksi, ja vähintään lajin potentiaaliset elinympäristöt tulee huomioida kiinteän
yhteyden luontovaikutuksia arvioitaessa. Mahdollisiksi pesimälinnuiksi arvioidut EU:n lintudirektiivin
liitteessä I mainitut erittäin uhanalainen mustakurkku uikku (
erityisesti suojeltava etelänsuosirri (

) ja erittäin uhanalainen ja
) eivät laskentojen perusteella pesi

selvitysalueilla. Lähimmät mustakurkku uikun ja etelänsuosirrin pesintähavainnot ovat kiinteän yhteyden
oletetun vaikutusalueen ulkopuolelta Riutunkarin pohjoispuolella sijaitsevalta Akionlahdelta vuodelta
2009. Kumpaakaan lajia ei havaittu tätä selvitystä vastaavilta selvitysalueilta myöskään vuonna 2011
(Pöyry Finland Oy 2011). Etelänsuosirrille soveliasta elinympäristöä esiintyy Hailuodon Pohjoisperän ja
Albus Luontopalvelut Oy (2677209-2)
www.albusluontopalvelut.fi

Sivu 85

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
Taulukko 6.4. Huomionarvoisen pesimälinnuston parimääräarviot (* = erityisesti suojeltava, – = ei havaittu)
Hailuodossa Huikku–(≈)Siikonen (välillä ja Oulussa Riutunkari–Nenännokka (välillä vuosina 2009 ja 2017
[EVA = kv. erityisvastuu, RT = alueellisesti uhanalainen; vuoden 2009 uhanalaisten ja silmälläpidettävien
sorsalintujen parimääräarviot Hertta(tietojärjestelmän mukaan 06.10.2017, muiden lajien parimääräarviot
Suomen Luontotieto Oy (2009a), mukaan].

Laji
Calidris pugnax, suokukko
Anas acuta, jouhisorsa
Anas querquedula, heinätavi
Arenaria interpres, karikukko

Riutunkari
2017 2009
5–14 –
3
0
1
–
2
–

§

EVA

Parimääräarviot
Huikku–Siikonen
2017
2009
–
–
1
–
–
–
1
–

EVA
Lintudir., liite I

13
–

7
–

4
–

4
–

§

–
4–6
4
–
–
1
2
3
103
2
–
3
–
–

1
1
1
–
–
–
7
2
144
1
0
5
1
–

0
4–7
16
–
0–1
4–7
5
4
263
2
1
7
–
1

1
–
1
–
1
–
5
3
120
–
0
5
3
–

2
–
1
0–1
2
1
–

2
–
–
3
–
1
–

4
–
2
1
3
3
1

4
1
–
7
–
6
1

–
1
0

–
–
–

–
0
0

–
1
–

–

–

0

5

8–12

2

4

4

3
1

8
–

2
0–1

14
–

1
23
0

3
3
NE

2
21
?

3
2
–

IUCN2015
CR
EN
EN
EN

Muut
perusteet
Lintudir., liite I

EN
EN

Aythya fuligula, tukkasotka
*Calidris alpina schinzii,
etelänsuosirri
Calidris temminckii, lapinsirri
Delichon urbicum, räystäspääsky
Mergus serrator, tukkakoskelo
Podiceps auritus, mustakurkku-uikku
*Sterna albifrons, pikkutiira
Anas penelope, haapana
Emberiza schoeniclus, pajusirkku
Gallinago gallinago, taivaanvuohi
Larus ridibundus, naurulokki
Mergus merganser, isokoskelo
Tadorna tadorna, ristisorsa
Tringa totanus, punajalkaviklo
Anthus pratensis, niittykirvinen
Carpodacus erythrinus,
punavarpunen
Charadrius hiaticula, tylli
Emberiza rustica, pohjansirkku
Hirundo rustica, haarapääsky
Motacilla flava, keltavästäräkki
Numenius arquata, isokuovi
Oenanthe oenanthe, kivitasku
Tringa glareola, liro

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Botaurus stellaris, kaulushaikara
Circus aeruginosus, ruskosuohaukka
Grus grus, kurki

LC
LC
LC

Larus minutus, pikkulokki

LC

Sterna hirundo, kalatiira

LC

Sterna paradisea, lapintiira
Tetrao tetrix, teeri

LC
LC

Actitis hypoleuca, rantasipi
Anas crecca, tavi
Bucephala clangula, telkkä

LC
LC
LC

EN
EN
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
NT
NT

EVA
Lintudir., liite I
EVA

EVA

RT
RT
RT
EVA
RT
Lintudir., liite
I; RT; EVA
Lintudir., liite I
Lintudir., liite I
Lintudir., liite I
Lintudir., liite
I; EVA
Lintudir., liite
I; EVA
Lintudir., liite I
Lintudir., liite
I; EVA
EVA
EVA
EVA

Kommentit
2009: 3 paria, Ojakylänlahti
2009: 2 paria, Akionlahti
§
2009: 2 paria, Kolmenkoivunkari ja Äijänkumpele
§

2009: 1 pari, Akionlahti

2017: 0–2 paria, Pohjoisperä
§

2009: 1 pari, Akionlahti

§

2009: 1 pari, Ojakylänlahti

§

2009: 2 paria, Ojakylänlahti

§

2009: 1 pari, Ojakylänlahti

§

2009: 2 paria, Akionlahti +
Potinlahti

§

Lähde: Suomen Luontotieto Oy (2009d)
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Oulun Nenännokan rantaniityillä. Etelänsuosirri pesi vielä 2000 luvun taitteessa Nenännokan niityllä
(Jorma Pessa, suull. tieto 02.11.2017). Huikun ja Riutunkarin naurulokkikolonioiden parimääräarviot
vuosilta 2009 ja 2017 toimivat pohjana kiinteän yhteyden rakennusaikaisten vaikutusten seurannalle,
ensin mainittu referenssinä luontaisille muutoksille ja jälkimmäinen rakennusaikaisille vaikutuksille.
6.3.2 Muut lintulajit 2017

Edellä mainittujen lintulajien lisäksi selvitysalueelta havaittiin 39 elinvoimaista lintulajia, joilla ei ole
erityistä suojeluasemaa Suomessa (taulukko 6.5). Näistä lajeista 31 havaittiin Huikun ja Pohjoisperän
välisellä ranta alueella sekä 30 lajia Riutunkarin ja Nenännokan välisellä ranta alueella. Vain Oulussa
Taulukko 6.5. Linnustolaskennoissa 2017 havaitut tavanomaiset lintulajit Hailuodon ja Oulun laskenta(
alueilla.
Laji

Acrocephalus schoenobaenus,
ruokokerttunen
Anas clypeata, lapasorsa

Hailuoto,
Huikku–
Pohjoisperä
x

Oulu,
Riutunkari–
Nenännokka
x

x

Anas platyrhynchos, sinisorsa

x

Anas strepera, harmaasorsa

Larus argentatus, harmaalokki

Hailuoto,
Huikku–
Pohjoisperä
x

Oulu,
Riutunkari–
Nenännokka
x

x

Larus canus, kalalokki

x

x

x

Loxia sp., käpylintulaji

x

ei havaittu

x

Motacilla alba, västäräkki

x

x

Anser anser, merihanhi

x

x

x

ei havaittu

Anthus trivialis, metsäkirvinen

x

x

Muscicapa striata
harmaasieppo
Parus major, talitiainen

x

x

Bombycilla garrulus, tilhi

x

ei havaittu

ei havaittu

x

Carpodacus erythrinus,
punavarpunen
Carduelis cannabina, hemppo

x

ei havaittu

x

x

ei havaittu

x

x

ei havaittu

Carduelis spinus, vihervarpunen

x

ei havaittu

x

x

Columba palumbus, sepelkyyhky

x

x

Phylloscopus trochilus,
pajulintu
Pica pica, harakka

x

x

Corvus corone, varis

x

x

Saxicola rubetra, pensastasku

x

x

Corvus monedula, naakka

ei havaittu

x

Scolopax rusticola, lehtokurppa

ei havaittu

x

Cuculus canorus, käki

x

x

Sylvia borin, lehtokerttu

x

x

x

Sylvia curruca, hernekerttu

x

x

Cygnus olor, kyhmyjoutsen

Laji

Poecile montanus,
hömötiainen
Phalacrocorax carbo
merimetso
Phylloscopus sibilatrix, sirittäjä

Dendrocopos major, käpytikka

x

ei havaittu

Tringa ochropus, metsäviklo

ei havaittu

x

Emberiza citrinella, keltasirkku

x

x

Turdus iliacus, punakylkirastas

x

ei havaittu

Ficedula hypoleuca, kirjosieppo

x

ei havaittu

Turdus philomelos, laulurastas

ei havaittu

x

Fringilla coelebs, peippo

x

x

x

x

Haematopus ostralegus,
meriharakka

x

x

Vanellus vanellus,
töyhtöhyyppä
Yhteensä

31

30
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Riutunkarin–Nenännokan selvitysalueella havaittuja lajeja olivat harmaasorsa (
(

), naakka (

(

), metsäviklo (3

(

), lehtokurppa (

), hemppo
), hömötiainen

1

), laulurastas (3

) ja punavarpunen

). Yksinomaan Hailuodossa havaittuja lajeja olivat tilhi (/

vihervarpunen (

), käpytikka (0

harmaasieppo (

), sirittäjä (

),

), kirjosieppo (4
1) ja punakylkirastas (3

),
)

6.3.3 Naurulokkikoloniat

Naurulokkikoloniat havaittiin sekä Hailuodon Huikun satama alueella että Oulun Riutunkarin sataman
pohjoispuoleisella aallonmurtajalla (taulukko 6.6). Hailuodon Huikun naurulokkiyhdyskunnan parimää
räksi arvioitiin 103 paria (vuonna 2009: 144, ks. taulukko 6.4). Riutunkarin naurulokkiyhdyskunnassa
arvioitiin pesivän 263 paria vuonna 2017 (2009: 120) [525 yksilöä aallonmurtajalla samanaikaisesti
(15.05.)]. Yhdyskunnan parimäärä on yli kaksinkertaistunut viime vuosina, minkä seurauksena sen
turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat aiempaa perustellumpia. Lisäksi useimmat havaitut EU:n
lintudirektiivin liitteessä I mainitun kalatiiran (

) pesinnät havaittiin Huikun (8–12 paria) ja

Riutunkarin (2 paria) naurulokkiyhdyskunnissa.
Pesiviksi pareiksi tulkitut naurulokit sijoittuivat tasaisesti koko Riutunkarin sataman aallonmurtajan
alueelle (kuva 6.4). Aallonmurtajan ilmakuvasta mitattu kokonaispinta ala on noin 1500 m2, mikä
tarkoittaa keskimääräistä pesätiheyttä 1 pesä jokaista 6 m2 kohden ja keskimääräistä 2–3 metrin etäisyyttä
pesien välillä. Aallonmurtajan muokkaaminen pesinnän aikana johtaa väistämättä pesimäyhdyskunnan
olosuhteiden heikkenemiseen.

Kuva 6.4 Naurulokin pesimäyhdyskunta Riutunkarin sataman aallonmurtajalla.
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Taulukko 6.6. Naurulokkikolonioiden pistelaskentatulokset.

* *+** *
"
Riutunkari
- 12
Riutunkari
-2 12
Huikku
-3 12
.4 12
12 15

Huikku
Huikku
Riutunkari

& "
15.00–15.30
17.00–17.30
21.30–21.40
17.30–17.45
20.30–20.50
21.40–22.00
14.40–15.00
18.50–19.00

/ 0+** *
232
300
525
59
109
202
203
202

6.4 Johtopäätökset ja suositukset
Hailuodon Santosen etelärannalla Huikun ja Pohjoisperän välisellä alueella sekä Oulun Riutunkarin ja
Nenännokan välisellä ranta alueella pesii huomattava määrä maankäyttösuunnitelmien kannalta
merkityksellisiä lintulajeja. Huikun ja Pohjoisperän välisen ranta alueen pesimälinnusto koostui 30
maankäyttösuunnitelmien näkökulmasta merkityksellisestä lajista. Hailuodon pesimälinnuston lajeista
kahdeksan mainitaan EU:n lintudirektiivin liitteessä I, yksi on äärimmäisen uhanalainen, kuusi erittäin
uhanalaista, seitsemän vaarantunutta ja viisi silmälläpidettävää. Lisäksi Hailuodon laskenta alueen
pesimälinnustoon kuuluu kolme alueellisesti uhanalaista ja 13 Suomen kansainvälistä vastuulajia.
Riutunkarin ja Nenännokan välisen alueen pesimälinnusto koostui 28 maankäyttösuunnitelmien näkökul
masta merkityksellisestä lintulajista. Näistä lajeista viisi mainitaan EU:n lintudirektiivin liitteessä I, yksi
on erityisesti suojeltava, yksi äärimmäisen uhanalainen, seitsemän erittäin uhanalaista, seitsemän
vaarantunutta ja kahdeksan silmälläpidettävää. Oulun laskenta alueen pesimälinnustoon kuuluu viisi
alueellisesti uhanalaista ja 13 Suomen kansainvälistä vastuulajia.
Yksittäisistä pesimälinnustoon kuuluvista lajeista suojeluasemaltaan merkittävin on äärimmäisen
uhanalainen suokukko, minkä asemaa korostaa voimakas taantuminen. Vuonna 1991 suokukko oli Oulun
selvitysalueen läheisen Liminganlahden yleisin kahlaaja ja kannan suuruudeksi arvioitiin soitimella
olevien koiraiden perusteella 350–400 paria (tiheys 4,9–5,6 koirasta/km) (Hämeenaho ym. 1993).
Vuosien 1991–1995 keskiarvo Liminganlahdella oli 239 paria (3,3 paria/km), vuosina 1996–1999 149
paria (2,1 paria/km) ja 2000–2001 154 paria (2,4 paria/km). Vuoden 2009 pesimälinnustoselvityksessä
(Suomen Luontotieto Oy 2009a) suokukkopesintöjä ei raportoitu selvitysalueelta, joskin Rekonnokan–
Pohjoisperän rantaniittyä Hailuodossa ei siinä yhteydessä kartoitettu. Väisäsen ym. (1998) mukaan
suokukko taantui valtakunnallisesti jo 1980 luvun lopulle tultaessa. Uhanalaistarkastelussa 2015
suokukko arvioitiin äärimmäisen uhanalaiseksi, kun se vielä vuosituhannen taitteessa tulkittiin silmälläpi
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dettäväksi (NT → CR) (Tiainen ym. 2016). Taantumisen pääsyyksi pesimäalueilla on arveltu rantaniitty
jen umpeenkasvua mm. rantalaidunnuskulttuurin heikennyttyä, mikä sopii hyvin kesän 2017 havaintoihin.
Suokukko oli runsaimmillaan Nenännokan laidunnetulla rantaniityllä, mihin myös kaikki Oulussa
havaitut koiraiden soidinpaikat sijoittuivat. Hailuodossa suokukkokoiraiden soidinkentät sijaitsivat
Rekonnokan niittämällä avoimena pidettävällä rantaniityllä. Näiden elinympäristöjen luontoarvojen
kannalta on merkityksellistä, että Nenännokan ja Pohjoisperän Rekonnokan rantaniityt ovat kelvollisia
pesimäympäristöjä myös erittäin uhanalaisille etelänsuosirrille (EN → EN) ja lapinsirrille (VU → EN).
Lapinsirrin ja etenkin etelänsuosirrin Suomen pesimäkannasta merkittävä osa pesii Oulun seudun
rantaniityillä. Rekonnokalla pesi mahdollisesti yksi tai kaksi lapinsirriparia vuonna 2017 ja muuttavia
yksilöitä havaittiin molemmilla alueilla. Lapinsirri pesi Nenännokan niityllä vielä vuonna 2009,
etelänsuosirri vuosituhannen taitteessa (Jorma Pessa, suull. tieto 02.11.2017), ja vuonna 2009 läheisellä
Akionlahden Natura alueella (Suomen Luontotieto Oy 2009d). Edellä mainituista syistä selvitysalueen
hoitoniittyjen luonnonolojen varmistaminen pitkällä aikavälillä on olennaisen tärkeää. Tarve on korostu
nut, sillä monet muutkin rantaniittyjen kahlaajat ja varpuslinnut ovat taantuneet oletettavasti rantaniittyjen
umpeenkasvun seurauksena. Selvitysalueiden pesimälinnustossa tällaisia lajeja edustavat mm.
vaarantuneet taivaanvuohi (LC → VU), punajalkaviklo (LC → VU) sekä silmälläpidettävät liro (LC →
NT) ja keltavästäräkki (LC → NT). Avoimien rantaniittyjen säilyminen perustuu suurelta osin laidun ja
niittokulttuuriin eikä Hailuodon kiinteän yhteyden oletetuilla rantaeroosiomuutoksilla näin ollen ole
välitöntä vaikutusta edellä mainittujen lintulajien asemaan selvitysalueella. Arvio perustuu olettamuk
seen, että rantaniittyjen hoito säilyy nykyisellään. Laidun ja niittokulttuuria ylläpidetään ulkopuolisilla
rahoitusmuodoilla, joiden pitkäaikaisesta jatkuvuudesta ei ole takeita. Jos rantaniittyjen hoito lopetetaan,
avoimien ranta alueiden pinta ala romahtaa ja jäljelle jääneiden laikkujen säilyminen ja uusien
syntyminen on täysin riippuvaista rantaviivan luontaisista eroosiovoimista, joiden turvaaminen pitkällä
aikavälillä on tässä mielessä suosi teltavaa.
Rantalaidunnuksen vaikutukset eivät välttämättä ole pelkästään edullisia. Esimerkiksi rantapensaikoiden
aiempi tyyppilintu, vaarantunut pajusirkku, on selvitysalueella harvinaistunut, koska laidunnus ja muu
raivaus on vähentänyt sopivia pesimisbiotooppeja. Sama pätee laajemmin pensaskerroksen pesimälajeihin
sekä ruovikoihin sidonnaisiin lajeihin. Esimerkiksi Hailuodon laskenta alueella pesivä ruskosuohaukka
pari nähtiin useaan otteeseen Huikun lounaispuolella sijaitsevalla ruovikkoalueella. Ruskosuohaukka
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koiras (20.05.) ja

naaras (07.06.) nähtiin myös Riutunkarin ranta alueella, mutta laidunnuksen

seurauksena alueella ei juuri ole sopivia pesimäruovikoita, ja todennäköisimmin linnut pesivät ranta
alueen pohjoispuolella sijaitsevalla laajasti ruovikoituneella Pajulahdella. Ruskosuohaukka on pesinyt
Riutunkarin rantaniityllä vuonna 2009 (Suomen Luontotieto Oy 2009a). Olettavasti lajistovaikutuksiltaan
huomattava laidunnukseen liittyvä uhkakuva liittyy elinympäristöjen ravinnetasapainon muutoksiin.
Selvitysalueen rantalaitumien edustan vesialueilla on tapahtunut silminnähtävää rehevöitymistä
todennäköisesti lisääntyneen typpikuormituksen seurauksena (ks. myös 4.3.2 Meriuposkuoriainen, 5.3.3
Upossarpio). Tutkimukset osoittavat, että rehevöityminen on merkittävä uhkatekijä matalien merenlahtien
linnustolle (Lehikoinen ym. 2016). Rehevöitymisen haitallisilla suorilla ja epäsuorilla vaikutuksilla on
perusteltu erilaisissa vesistöissä ja kosteikoilla pesivän linnuston uhanalaistumiskehitystä 2000 luvulla
(ks. Tiainen ym. 2016). Suorat vaikutukset liittyvät muun muassa veden samentumisen aiheuttamaan
vesilintujen ravinnon vähenemiseen ja epäsuorat vaikutukset ravintoverkon rakenteessa tapahtuvan
muutoksen aiheuttamaan kiristyvään lajien väliseen resurssikilpailuun. Esimerkkinä ravintokilpailun
aiheuttamasta taantumisesta Tiainen ym. (2016) antavat sekä Hailuodon että Oulun laskenta alueilla
toistaiseksi suhteellisen runsaana esiintyvän erittäin uhanalaisen tukkasotkan (LC → EN). Muita samaan
ekologiseen lajiryhmään kuuluvia uhanalaislajeja selvitysalueilla edustavat erittäin uhanalaiset jouhisorsa
(LC → EN) ja heinätavi (LC → EN) sekä vaarantunut haapana (LC → VU). Lajien välisissä
vuorovaikutuksissa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset vuorovaikutuksessa olevien lajien
populaatiodynamiikkaan eivät ole luotettavasti arvioitavissa monilajisissa ja monitasoisissa ravintoket
juissa. Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutusten kannalta on olennaista, että suunnitelma ei
todennäköisesti vaikuta olennaisesti vedenlaatuun. Jääeroosio ja virtausheikkenemä voivat aiheuttaa
sedimentaation paikallista lisääntymistä (mm. Riutunkainalo), mutta laaja alaiset vaikutukset ovat
äärimmäisen epätodennäköisiä. Kiintoaineksen ja ravinteiden pintavalunta Oulun ja Hailuodon väliselle
merialueelle on riippumaton Hailuodon kiinteän yhteyden suunnitelmasta eikä suunnitellun silta pergertie
yhdistelmän ole arvioitu juuri vaikuttavan ravinteiden kertymiseen tai veden kokonaistilavuuden
vaihtuvuuteen merkittävästi (Kainua & Vepsä 2009). Näillä perusteilla kiinteän yhteyden vaikutukset
lajienvälisiin vuorovaikutussuhteisiin ja siten rehevöitymisestä aiheutuvan uhanalaistumisen taustalla
vaikuttaviin mekanismeihin ovat epätodennäköisiä linnuilla, joiden liikkuvuus on huomattavan suurta
verrattuna mahdollisiin paikallisiin ravinnetasapainon muutoksiin.
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Arvioimme eräiden varsinaisiin rantahietikoihin tai somerikkoihin sidonnaisten tai vähintään tällaisia
rantoja suosivien lajien, kuten vaarantunut ristisorsa (NT → VU) sekä erittäin uhanalaiset pikkutiira (EN
→ EN) ja karikukko (LC → EN), elinympäristöjen saattavan heikentyä rantaviivan eroosiovoimien muut
tuessa. Ristisorsa suosii hiekkaisia rantoja avomeren partaalla, jollaisia selvitysalueella on etenkin
Hailuodossa. Ristisorsan Perämeren pesimäkannaksi arvioitiin 1990 luvun alkupuolella n. 50 paria, joista
pelkästään Hailuodossa noin 40 paria. Laji on yleistynyt ja uusimman lintuatlaksen (2006–2010) mukaan
parimäärä koko Suomessa on 200–400 paria ja varmojen pesintöjen määrä kolminkertainen verrattuna
edellisten lintuatlasten vastaaviin tietoihin. Ristisorsa pesii mielellään mökkien alla suhteellisen
kaukanakin rantaviivasta (Hailuodon mökkiläisten omat havainnot ja suulliset tiedot kesällä 2017) eikä
rantaviivan eroosiovoimat sen seurauksena vaikuta sen pesimismenestykseen. Merkittävä osa Suomen
pikkutiiroista pesii selvitysalueen ympäristössä. Lajia ei ole aikaisemmin arvioitu kuuluvaksi
Riutunkarin–Nenännokan pesimälinnustoon, vaikka yksittäisiä pesintäyrityshavaintoja on sopivasta
elinympäristöstä Nenännokan kärjen somerikkorannalta (Suomen Luontotieto Oy 2009). Pikkutiiran,
kuten myös karikukon, pesintäympäristölle on ominaista erityisesti jääeroosion ylläpitämä niukkakas
vuisuus. Jääeroosion heikkeneminen potentiaalisesti nopeuttaa pesintäalueiksi soveliaiden kohteiden
umpeutumista ja hidastaa uusien syntyä. Koska pikkutiiran asema Nenännokan pesimälinnustossa on
edelleen epävarma (arvio: 0–1 paria) ja lajin vahvimmat esiintymät ovat vaikutusalueen ulkopuolella,
kiinteän yhteyden potentiaalinen haitta pikkutiiran osalta on kokonaisuutena arvioituna vähäinen.
Karikukon osalta haitta on merkittävämpi, vaikka senkin pääpesimisalueet vaikuttavat sijoittuvan lähinnä
merialueen pikkusaarille ja luodoille (Suomen Luontotieto Oy 2009a, d).
Oulun Riutunkarin sataman pohjoispuolella sijaitsevalla aallonmurtajana toimivalla keinosaarella pesi
huomattavan suuri naurulokkiyhdyskunta, joka on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Hailuodon
kiinteän yhteyden luonnostelmassa Riutunkarin puoleinen silta kulkee aallonmurtajan pohjoispään
yläpuolitse. Rakentamisvaiheen aikaisen pergertien rakentaminen maa aineksen siirtoon pengertien
Hailuodon päähän on välttämätöntä. Maansiirtotyöt aallonmurtajalla välttämättä heikentävät naurulokki
yhdyskunnan elinolosuhteita pienentämällä yhdyskunnan käytettävissä olevaa tilaa (vuonna 2017 koko
aallonmurtaja oli tiheästi asutettu) ja aiheuttamalla häiriötä pesiville linnuille keväällä ja alkukesästä.
Toisaalta naurulokki sietää suhteellisen hyvin ihmistoimintaa ja siitä aiheutuvaa häiriötä. Yhdyskunta
pesii noin 150 metrin päästä lauttarannasta ja lähimmillään lautat ohittavat naurulokkiyhdyskunnan noin
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60 metrin etäisyydeltä pesintäaikaan päivisin tiheimmillään 30 minuutin välein. Satama alueen ja
lauttatoiminnan

aiheuttama

melutaso

ylittää

luonnonsuojelualueille

asetetun

raja arvon

pesimäaallonmurtajalla (WSP Finland Oy 2009). Naurulokkiyhdyskunnan lisääntymisolosuhteet voidaan
mahdollisesti turvata rakentamalla rakennusaikainen maansiirtoon tarkoitettu pengertie aallonmurtajan
pohjoispuolitse vähintään 50 metrin etäisyydelle (pohjaeläinselvityksessä ei ilmennyt esteitä pengertien
erilaisille linjauksille, ks. kappale 8.3 Pohjaeläimistö, Tulokset). Huikun sillan vaatimat pilarirakenteiden
asennustyöt aallonmurtajan pohjoispäässä on suositeltavaa toteuttaa naurulokin pesintä ajan ulkopuolella
syyskesän ja lopputalven välisellä ajanjaksolla. Lisäksi aallonmurtajan pohjoispäähän on suositeltava
asentaa rakennusaikainen kiinteä näkö , pöly ja melusuoja pengertien suuntaan. Tämä voidaan toteuttaa
kivimurskeella tai paikalle pystytettävällä seinällä, joka on kiinnitettävissä sillan tukirakenteisiin.
Suojaustyöt on suoritettava pesintäajan ulkopuolella. Rakennusaikaisen pengertien purkamisen
yhteydessä pengertiehen käytetty murske voidaan osaksi käyttää aallonmurtajan vedenpinnan yläpuolisen
pinta alan, ja siten naurulokkiyhdyskunnan, pesimäluodon laajentamiseen tai kompensaatiotoimenpiteenä
uuden keinosaaren rakentamiseen sillasta ja lopullisesta pengertielinjauksesta etäämmälle.
Yhteenvetona voidaan linnuston osalta todeta, että Hailuodon kiinteän yhteyden välittömät vaikutukset
pesimälinnustoon (pl. Riutunkarin aallonmurtajan naurulokkiyhdyskunta) ovat todennäköisesti vähäiset.
Olettaen, että rantojen hoitomuodot säilyvät muuttumattomina, haitalliset vaikutukset voivat koskea
lähinnä rajallista avoimia rantahietikoita tai somerikoita suosivaa lajistoa. Rantaniittyjen hoidon
heikkeneminen

johtaa

todennäköisesti

kiinteän

yhteyden

haitallisten

rantalinnustovaikutusten

korostumiseen. Koska mahdollisten linnustovaikutusten vaikutusmekanismit ovat luonteeltaan hitaita,
pesimälinnuston säännöllinen seuranta on suositeltavaa. Pesimälinnuston seuranta tulisi toteuttaa tässä
raportissa kuvatulla tavalla vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Seurantalaskennat suositellaan
suoritettavan kahden vuoden välein vähintään seuraavan 16 vuoden ajan. Rakennusaikana sekä Huikun
että Riutunkarin naurulokkiyhdyskunnan seuranta tulee toteuttaa vuosittain rakennusvaiheen ajan ja
parina kesänä kiinteän yhteyden valmistuttua. Huikun naurulokkiyhdyskunta toimii verrokkina
luontaisesta kannanvaihtelusta, koska suunnitelma ei suoraan sivua ko. pengertietä. Riutunkarin
naurulokkiyhdyskunnan seuranta mahdollistaa lieventävien toimenpiteiden onnistumisen toteamisen tai
tarvittaessa toimenpiteiden muuttamisen rakennusvaiheen aikana, jolloin voidaan myös arvioida
elinympäristön heikentämisen vaikutuksia kompensoivien toimenpiteiden tarvetta.
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7 PERHOSET

Panu Välimäki & Marko Mutanen
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7.1 Johdanto
Hyönteiset on lajimäärältään ylivoimaisesti suurin eliöryhmä, sillä yli puolet maapallon eliölajeista on
hyönteisiä (Gullan & Cranston 2004). Hailuodon kiinteän yhteyden ja suunnitellun merialueelle
sijoittuvan tuulivoimapuiston luontovaikutuksia on arvioitu vuodesta 2009 lähtien. Selvityksissä ei ole
huomioitu hyönteisiä, vaikka Perämeren rantaniityt tunnetaan avainbiotooppina lukuisille hyönteislajeille.
Perhoset (Lepidoptera) on lajirikas hyönteislahko, mikä käsittää noin 2600 lajia Suomessa (Kaila 2017).
Huomionarvoisimpana perhoslajina Hailuodon–Oulun ranta alueilta tunnetaan luhtakastikkahitukoi
(

; erityisesti suojeltava, EN, kv. vastuulaji). Lajin merkittävimmät tunnetut

esiintymät sijaitsevat Oulun Hietasaaressa ja Hailuodon Santosessa Potinlahden rantaniityllä
(http://insects.fi/database/Database.html, omat havainnot), joista jälkimmäinen lienee runsain esiintymä
koko maailmassa. Luhtakastikkahitukoi on tulkittu Perämeren kotoperäiseksi lajiksi. Suomen lisäksi laji
tunnetaan harvinaisena Ruotsista Perämeren rannikolta kahden eliömaatieteellisen maakunnan
(Ångermanland ja Norrbotten) alueelta (Gustafsson 2017). Luhtakastikkahitukoi elää toukkana yksin
omaan luhtakastikalla (

) (Mutanen 2003). Luhtakastikka on Oulun seudun

rantaviivassa suhteellisen tavallinen, ja se tunnetaan kasvillisuusselvitysten mukaan useasta paikasta Hai
luodon kiinteän yhteyden oletetulta vaikutusalueelta, esimerkiksi Nenännokan niitty on erikseen mainittu
laajana luhtakastikkaniittynä (Suomen Luontotieto Oy 2009f). Aikuisia yksilöitä tapaa yleensä hyvin
lähellä rantaviivaa laajemmissakin luhtakastikkapaikoissa (mm. Potinlahti), mikä viittaa siihen, että voisi
olla erityisen herkkä rantaviivassa vaikuttavan jäiden työnnöstä johtuvan eroosion muutoksille. Lajin
kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän aseman sekä oletettavan muutosherkkyyden johdosta
luhtakastikkahitukoin esiintymisselvityksissä pitää suotuisan suojelutason ja suunnitelman luonto
vaikutusten arvioimiseksi huomioida erityisesti lajin taipumus esiintyä rantaviivan tuntumassa.
Aikaisempien lajihavaintojen sekä luontotyyppi ja kasvillisuusselvitysten perusteella on syytä olettaa,
että vaikutusalueella esiintyy myös muita
, *
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a)

b)

Kuva 7.1. Perhoslajistoselvityksen aluerajauk(
set (a) Hailuodon Santosessa ja (b) Oulun
Riutunkarissa ja Verkkokarissa (punainen ras(
teri) sekä (a) luhtakastikkahitukoin merkittävin
tunnettu esiintymispaikka Potinlahden rantanii(
tyllä (sininen rajaus).

Perhoslajistoa selvitettiin Oulussa Riutunkarista Nenännokan yli Verkkokarin hietikolle ulottuvalla
alueella sekä Hailuodon Santosessa Huikun ja Pohjoisperän välisellä ranta alueella Albus Luontopalvelut
Oy:n toimesta. Selvitys toteutettiin osana Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutusarviointia alueilla,
joihin oletetut jääeroosiomuutokset voimakkaimmin vaikuttavat.
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7.2 Menetelmät
Perhoslajiston yleisselvitysalue rajattiin jääeroosiomuutosalueille potentiaalisen uhanalaislajiston elinym
päristövaatimukset huomioiden (kuva 7.1; Hailuoto: Huikku–Pohjoisperä, Oulu: Riutunkari–Verkkokari).
Potentiaaliset *erityisesti suojeltavat ja/tai uhanalaiset perhoslajit keskittyvät matalakasvuisille
rantaniityille {EN: *

, VU:

,

,

,

[myös NT:

,

""
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]} ja puoliavoimille hietikoille {EN: *
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Perhoslajistoselvityksen suunnittelusta ja raportoinnista vastasivat Panu Välimäki ja Marko Mutanen.
Välimäki vastasi perhoslajistoselvitystä tukevan esiselvityksen maastotöistä sekä pääosin perhosten
havainnoinnista. Mutanen osallistui luhtakastikkahitukoin havainnointiin Hailuodon Pohjoisperällä
(Rekonnokka) ja Oulun Nenännokalla. Biologi FM Netta Keret avusti luhtakastikkahitukoiselvityksen
maastotöissä Oulun ja Hailuodon selvitysalueilla.
7.2.1 Esiselvitys

Esiselvityksen tarkoituksena oli rajata selvitettävää perhoslajistoa ja aluetta uhanalaisten lajien
ensisijaisten elinympäristöjen ja ravintokasvien esiintymistiedon perusteella (taulukko 7.1). Esiselvitystä
toteutettiin kaikilla varsinaista perhoselvitystä edeltäneillä käynneillä (ks. 3 Viitasammakko, 4
Kovakuoriaiset). Ensimmäisessä vaiheessa hietikkokohteet rajattiin erilleen rantaniityistä. Tässä
vaiheessa (toukokuun puoliväli) hietikoilla oli mahdollista selvittää potentiaalisen uhanalaislajiston
kannalta olennaisten ikivihreiden kasvien (sammalet ja varvut) esiintyminen sekä uhanalaisen
perhoslajiston kannalta vähämerkityksellisten pensoittuneiden ja voimakkaasti ruovikoituneiden
niittylohkojen sijainti. Merkittävimmät luhtakastikkakohteet pyrittiin tunnistamaan edellisvuotisten
varsien perusteella. Kesäkuun puolivälissä, kun ruohovartinen kasvillisuus oli kehittynyt riittävästi,
Hailuodon Huikun ja Pohjoisperän sekä Oulun Riutunkarin ja Nenännokan väliset ranta alueet käveltiin
tarkemmin läpi. Näillä käynnillä tarkennettiin ruovikoituneiden ja pensoittuneiden kohteiden rajauksia
sekä keskityttiin merkittävimpien luhtakastikkakasvustojen rajaamiseen luhtakastikkahitukoiselvityksen
kohdentamiseksi potentiaalisimmille kohteille. Samassa yhteydessä talletettiin sijaintitiedot kaikista esiin
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Taulukko 7.1. Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueella mahdollisesti esiintyvät uhanalaiset, erityisesti
suojeltavat* ja silmälläpidettävät perhoslajit sekä niiden ensisijaiset elinympäristöt ja ravintokasvit. Ravin(
tokasvitiedot on kerätty useista eri lähteistä, joiden paikoin puutteellista tai ristiriitaista tietoa on päivitetty
suomalaisilla kasvatushavainnoilla luonnossa ja omilla paikallisiin olosuhteisiin soveltuvilla tulkinnoilla.
Laji
Luokka Elinympäristö
Ravintokasvi
'
EN
Avoimet luhtakastikkaniityt
luhtakastikka () % %% . )
VU
Rantaniityt
Lehtovirmajuuri (
% ( ./
)
VU
Suursaraikot
suursarat (- 0 spp.)
NT
Matalakasvuiset rantaniityt
rantanätkelmä (1
%
% %)
NT
Suursaraikot
suursarat (- 0 spp., - 2
%)
NT
Luhtarannat
NT
Kuivat ja tuoreet niityt
(

NT
NT
EN
EN
EN
EN
VU
VU

Avoimet ympäristöt
Rannat ja pensaikot
Hietikot
Hietikot
Hietikot
Hietikot
Hietikot
Hietikot

matarat (3
spp.)
pajut (* 0 spp.)
hietikkosammalet
nyylähaarikko (* )
% )
variksenmarja (4
)
)
hanhenpaju (* 0
%)
?, mahdollisesti eräät sammalet
kultapiisku (*
)
)
)

)

VU
VU

Hietikot
Hietikot

sianpuolukka (& . %
sianpuolukka (& . %

,

VU
VU
NT
NT
NT
NT

Hietikot
Hietikot
Hietikot
Hietikot
Hietikot
Hietikot

hietikkosammalet
jokapaikansara (-

)
)
*

+

*

tymiskuvaltaan

rajoittuneista

tai

rantavehnä (1

harvalukuisista

uhanalaisten

Esiselvitystietoja päivitettiin ruijanesikon (

%
%

0

) )

%

perhoslajien

%)
%)

%)

ravintokasveista.

) kartoituksen yhteydessä sekä jatkuvasti

perhosselvityksen edetessä. Esiselvityksen perusteella uhanalaislajistoselvityksen perhoshavainnointi
kohdennettiin seuraaviin lajeihin:
(

(
(

(/

(
(

(

"

(
(

(ks. tarkemmin taulukko 7.2).

7.2.2 Perhosten havainnointi

Perhosselvitysten pääkohteena oli luhtakastikkahitukoi, minkä seurauksena aiemmissa kasvillisuusselvi
tyksissä raportoidut sekä esiselvityksen yhteydessä havaitut luhtakastikkakasvustot sisällytettiin
lähtökohtaisesti selvitettäviin kohteisiin. Luhtakastikkahitukoin tarkat elinympäristövaatimukset ovat
epäselvät, mikä vaikeuttaa Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutusten arviointia. Lajia tavataan usein
hyvin lähellä rantaviivaa, mihin jää ja aaltoeroosiomuutosten ennustetaan voimakkaimmin vaikuttavan
Albus Luontopalvelut Oy (2677209-2)
www.albusluontopalvelut.fi

Sivu 98

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
(Leppäranta 2013). Tätä kysymystä selvitettiin tarkastelemalla yksilöiden jakautumista yhtenäisissä
luhtakastikkakasvustoissa suhteessa löytöpaikan etäisyyteen rantaviivasta. Pääsääntöisesti havainnoitiin
lentäviä yksilöitä, joiden määritys tarkistettiin haavissa. Lisäyksilöitä havainnoitiin kenttähaavinnalla.
Kaikki luhtakastikkakasvustot käytiin lajin lentoaikaan kauttaaltaan läpi kenttähaavinnalla, vaikka
lentäviä yksilöitä ei olisi havaittu. Jokaisen yksilön havaintopiste talletettiin erikseen GPS laitteelle 1
neliömetrin tarkkuudella.
Kuten luhtakastikkahitukoita, muutakaan uhanalaista kohdelajistoa ei tavoiteta tehokkaasti passiivisilla
pyydyksillä. Perhosselvitykset suoritettiin perhosten aktiivisella kenttähaavinnalla ja aikuisten perhosten
tarkkailulla kohdelajeista riippuen päivä ja yöaikaan ajoitetuilla käynneillä kullakin selvitysalueella (tai
kohteella) (taulukko 7.2). Eri vuorokauden aikoina suoritetut käynnit olivat välttämättömiä, sillä
kohdelajien

vuorokausiaktiivisuus

vaihtelee.

Esimerkiksi

luhtakastikkahitukoi

on

havaittavissa

pääsääntöisesti vain parin tunnin ajan vuorokaudesta auringonlaskun aikaan. Havaintoja täydennettiin
tapauskohtaisesti varhaisempien kehitysasteiden etsinnällä. Esimerkiksi alkukesällä aikuisena tavattava
pohjanliuskamittari (
lehtovirmajuuren (,

) on helposti havaittavissa sekä munavaiheessa lajin ravintokasvin
"

) lehtien alapintoja tarkastelemalla tai etenkin kesäkuun

loppupuolella (myöhäisen kesäntulon seurauksena heinäkuussa 2017) toukan virmajuuren kukintoon
kutoman seittipesän perusteella (Mutanen ym. 2003).

lajin esiintymistä selvitettiin

ainoastaan toukkavaiheessa kesäkuun alkupuolella. Lajin toukat elävät avoimella hiekalla kasvavilla
variksenmarjoilla (

) ja ovat löydettävissä hiekan sisään rakentamiensa seittiputkien

perusteella. Maastokäynnit ajoitettiin siten, että kukin kohdelaji oli havaittavissa vähintään kahdella tai
kolmella erillisellä käynnillä (taulukko 7.2). Pääpaino selvityskäynneissä ajoittui luhtakastikkahitukoin
parhaaseen lentoaikaan, jolloin suurin osa muustakin uhanalaislajistosta on havaittavissa. Perhosten
havainnointia suoritettiin vain sääolosuhteissa, jolloin perhosten aktiivisuus oli korkea tai vähintään
kohtalainen (taulukko 7.2).
7.2.3 Epävarmuustekijät

Perhosselvityksen aikana ei havaittu tekijöitä, jotka merkittävästi heikentäisivät tulosten luotettavuutta
lajien esiintymisen suhteen. Luhtakastikkahitukoi on käytännössä havaittavissa vain lyhyen aikaa
auringonlaskun aikoihin ja lajin ravintokasvia luhtakastikkaa esiintyy selvitysalueella hyvin laajasti.
Näiden syiden seurauksena lajin nykykannan suuruutta tutkittavilla alueilla ei pyritty arvioimaan, vaan
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Taulukko 7.2. Perhosselvityksen maastokäynnit 2017 ja selvityskäyntien tärkeimmät kohdelajit. PV = Panu
Välimäki, MM = Marko Mutanen, NK = Netta Keret.
Pvm.

Alue

Kello

05.06.

Verkkokari

07.06.

Verkkokari

07.06.

Verkkokari

10.06.

20.06.

Siikonen &
Sysiperä
Nenännokka–
Leppänenä
Riuttu–
Leppänenä
Pohjoisperä–
Huikku
Verkkokari

11.00–
16.00
11.00–
14.00
17.00–
20.00
11.00–
18.00
21.00–
01.00
21.00–
02.00
21.00–
04.00
08.00–
09.30

27.06.

Pohjoisperä

28.06.

Nenännokka

29.06.

Siikonen–
Vaski

30.06.

Riutunkainalo

30.06.

Riuttu

01.07.

Leppänenä

03.07.

Vaski–
Pohjoisperä

04.07.

Nenännokka

06.07.

Leppänenä

14.07.

Siikonen &
Sysiperä
Verkkokari

16.06.
18.06.
19.06.

17.07.

21.00–
23.30
21.00–
23.30
21.00–
01.00
05.30–
08.00
21.00–
01.00

21.00–
01.00
21.00–
01.00

21.00–
01.00
21.00–
24.00
21.00–
24.00
21.00–
24.00

Pilvisyys
(0–8/8), tuuli
1/8→4/8, 1–
3 m/s W
0/8, 0–2 m/s
E
0/8, 2–3 m/s
E
0/8, 2 m/s
SW
0/8, 1m/s W

13

Perhosten
aktiivisuus
korkea

21

°C

Tärkeimmät kohdelajit (havainnoitsija)
(

*.

korkea

4
%%
(toukka) (PV)
4
%%

(

(PV)

18

korkea

4

(

(PV)

16

korkea

20→16

korkea

4/8, 5 m/s W

16→13

korkea

0/8, 4→0
m/s NW
0/8, 1 m/s
SW

17→11
→14
18

korkea→heik
ko→korkea
korkea

7 m/s NW

14

kohtalainen

5 m/s W

13

korkea

0/8, ;

20

korkea

0/8, 1 m/s E

16

korkea

4
%%
(
*.
%
(toukka) (PV)
4 . %
%.
5 4 . %
%
&. % %
%
(PV & NK)
4 . %
%.
5 4 . %
%
(PV)
&. % %
%
4 . %
%.
5 4 . %
%
&. % %
%
(PV)
4
%%
(
*.
%
. %
4.
(PV)
((
.
4 . %
%.
5 4 . %
%
&. % %
%
(MM)
4 . %
%.
5 4 . %
%
&. % %
%
(MM)
4 . %
%.
5 4 . %
%
&. % %
%
,
%
. % 6
.
/
4 . %
%
(PV)

0/8, ;

17

korkea

0/8, ;

20

korkea

4/8, 2 m/s
NW

20

korkea

6/8, 4 m/s
SW
0/8, 5 m/s N

17

korkea

13→10

heikko

4/8, 2 m/s W

20

korkea

0/8, 1 m/s
SW

20

korkea

%%

%

(PV)

4 . %
%.
5 4 . %
%
&. % %
%
,
. %
4.
((
.
%
. % (PV)
4 . %
%.
5 4 . %
%
(PV)
&. % %
%
4 . %
%.
5 4 . %
%
&. % %
%
,
%
. % 6
.
/
(PV
& NK)
4 . %
%.
5 4 . %
%
(PV & NK)
&. % %
%
4 . %
%.
5 4 . %
%
&. % %
%
(PV & NK)
,
%
. %
6
.
/
(PV)
,
%
. %
. %
4.
((
.
(PV)

selvityksessä keskityttiin pääsääntöisesti esiintymisen toteamiseen. Eri esiintymiskohteiden merkityksen
arvioiminen vaatisi erillisen selvityksen. Pohjoisperällä lajia havainnoitiin kolmella erillisellä käynnillä.
Ensimmäinen käynti ajoittui aivan lajin lentokauden alkuun, toisella käynnillä oli lajin havaittavuutta
heikentävää tuulisuutta ja kolmas käynti ajoittui vuorokausiaktiivisuuden loppuun. Leppänenällä lajia
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havainnoitiin neljällä erillisellä käynnillä. Kaksi ensimmäistä käyntiä ajoittui lentokauden alkuun ja
neljännellä käynnillä perhosten aktiivisuus oli heikko kylmän sään ja vallinneen pohjoistuulen
seurauksena, ja vain kolmannella

käynnillä olosuhteet

olivat otolliset

luhtakastikkahitukoin

havaitsemiseksi. Molemmilla kohteilla luhtakastikkahitukoi havaittiin, mutta havainnot edustavat lähinnä
minimiarviota populaatioiden todellisesta tilasta. Muiden uhanalaislajien osalta toteutettu selvitys antaa
luotettavan kuvan niiden nykytilanteesta selvitysalueella.

7.2 Tulokset
Esiselvityksen perusteella osa perhosselvityksen kohdelajeista rajautui ulos lopullisesta perhoshavain
noinnista, koska niiden välttämättömät elinympäristövaatimukset eivät kaikilta osin täyttyneet
selvitysalueilla (taulukko 7.3). Mahdollisista uhanalaislajeista

(

(

eivät esiselvityksen perusteella esiinny Oulun ja Hailuodon selvitysalueilla.

!

Samalla perusteella Hailuodon selvitysalueelta puuttuvat
ja

(

(

sekä Oulun selvitysalueelta

"

.

Hailuodon selvitysalueella havaittiin neljä uhanalaista perhoslajia, joista yksi on hietikkolajiksi
luokiteltava (/

) ja kolme lähinnä rantaniittyjen (

) tai niiden laiteiden lajeja (

(

). Selvitetyistä lajeista tietynlaisia hietikkosammal

paikkoja suosivan

lajin esiintyminen Siikosen ja Sysiperän välisillä hietikoilla on

sopivan sammaleisen elinympäristön niukkuuden seurauksena hyvin epätodennäköistä. Vastaavasti
jokapaikansaralla hietikoilla elävä

"

olisi suurella todennäköisyydellä havaittu, jos laji

esiintyisi alueella elinvoimaisena. Uhanalaisten lajien lisäksi Hailuodon selvitysalueella havaittiin
silmälläpidettävistä hietikkolajeista $

, rantaniittylajeista

, pensaikkorantojen lajeista
ympäristöissä tavattavat $

ja 5

sekä useammanlaisissa avoimissa kuivahkoissa
ja

.

Oulun selvitysalueella havaittiin kuusi uhanalaista perhoslajia, joista kolme on hietikkolajeiksi luokitelta
via (

(

rantaniittyjen (

) ja kolme lähinnä

(
(

) tai niiden laiteiden lajeja (

Selvitetyistä lajeista tietynlaisia hietikkosammalpaikkoja suosivan

).
lajin esiintymi

nen Riutunkarin tai Verkkoniemen hietikoilla on sopivan sammaleisen elinympäristön niukkuuden
seurauksena hyvin epätodennäköistä. Sen sijaan /
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Taulukko 7.3. Arvioitujen uhanalaisten perhoslajien asema selvitysalueella 2017 [*erityisesti suojeltava].
Laji
Alue
Esiselvitys
2017
(+/()
Santonen
Lajille ominaista luhtakastikkaniittyä laajasti, esiintyminen selvitetty
+
'
Riutunkari– Lajille ominaista luhtakastikkaniittyä laajasti, esiintyminen selvitetty
7
(EN)
Verkkokari
Santonen
Lajille ominaista lehtovirmajuurta kasvavaa pensaikkorantaa
+
(VU)
laajasti, esiintyminen selvitetty
Riutunkari– Lajille ominaista lehtovirmajuurta kasvavaa pensaikkorantaa
7
Verkkokari
laidunalueen laidoilla laajasti, esiintyminen selvitetty
Santonen
Lajille ominaista suursaraikkorantaa eritoten välillä Pohjoisperä–
+
(VU)
Sysiperä ja Siikonen–Huikku, esiintyminen selvitetty
Riutunkari– Lajille ominaista suursaraikkorantaa eritoten Riutunkainalossa ja
+
Verkkokari
välillä Leppänenä–Nenännokka, esiintyminen selvitetty
)
Santonen
Lajille ominaista hietikkosammalia kasvavia painanteita niukasti,
;
(EN)
esiintyminen epätodennäköistä, esiintyminen selvitetty
Riutunkari– Lajille ominaista hietikkosammalia kasvavia painanteita niukasti,
;
Verkkokari
esiintyminen epätodennäköistä, esiintyminen selvitetty
)
Santonen
Lajin ravintokasvia nyylähaarikkoa ei hietikoilla, ei populaatioita
;
(EN)
Riutunkari– Lajin ravintokasvia nyylähaarikkoa ei hietikoilla, ei populaatioita
;
Verkkokari
*
Santonen
Lajin ravintokasvia variksenmarjaa ei hietikoilla, ei populaatioita
;
(EN)
Riutunkari– Lajin ravintokasvia variksenmarjaa kasvaa avoimella dyynihiekalla,
7
Verkkokari
erityisesti Verkkokarissa, esiintyminen selvitetty
Santonen
Lajin ravintokasvia hanhenpajua ei kasva riittävästi, ei populaatioita ;
(EN)
Riutunkari– Lajin ravintokasvia hanhenpajua ei kasva riittävästi, ei populaatioita ;
Verkkokari
Santonen
Lajille ominaista elinympäristöä ei esiinny hietikoilla, ei populaatioita ;
(VU)
Riutunkari– Lajille ominaista elinympäristöä esiintyy erityisesti Verkkokarissa ja
7
Verkkokari
osin Riutunkarissa, esiintyminen selvitetty
+
Santonen
Lajin ravintokasvia kultapiiskua kasvavia avoimia kenttiä ei esiinny,
;
(VU)
ei populaatioita
Riutunkari– Lajin ravintokasvia kultapiiskua kasvavia avoimia kenttiä ei esiinny,
;
Verkkokari
ei populaatioita
)
Santonen
Lajin ravintokasvia sianpuolukkaa ei esiinny hietikoilla, ei
;
populaatioita
(VU)
Riutunkari– Lajin ravintokasvia sianpuolukkaa esiintyy dyynihiekalla, erityisesti
7
Verkkokari
Verkkokarissa ja niukemmin Riutunkarissa, esiintyminen selvitetty
Santonen
Lajin ravintokasvia sianpuolukkaa ei esiinny hietikoilla, ei
;
populaatioita
(VU)
Riutunkari– Lajin ravintokasvia sianpuolukkaa esiintyy dyynihiekalla, erityisesti
Verkkokari
Verkkokarissa ja niukemmin Riutunkarissa, esiintyminen selvitetty
,
Santonen
Lajille soveliaita hiekkakenttiä esiintyy alueella, esiintyminen
+
(VU)
selvitetty
Riutunkari– Lajille soveliaita hiekkakenttiä esiintyy alueella, esiintyminen
;1
Verkkokari
selvitetty
Santonen
Lajille soveliaita jokapaikansaraa kasvavia hiekkakenttiä esiintyy
;
(VU)
alueella, esiintyminen selvitetty
Riutunkari– Lajille soveliaita jokapaikansaraa kasvavia hiekkakenttiä ei esiinny,
;
Verkkokari
ei populaatioita
1

Laji havaittu Riutunkarin kärjen hietikkoalueella 14.06.2011, Sami I. P. Haapala leg, Marko Mutanen det.
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Riutunkarin hietikoilla, vaikka lajia ei tässä selvityksessä havaittu. Laji on havaittu ko. alueelta
varmistetusti muutama vuosi sitten (14.06.2011, Sami Haapala leg., Marko Mutanen det.). Vastaavasti
lajin esiintyminen Verkkokarin hietikolla on varsin todennäköistä, sillä
lajille soveliaan oloisia paljaalla hiekaalla kasvavia sianpuolukkamättäitä esiintyy laajalla alueella.
on

muutaman

millin

kokoluokkaa

ja

yksilöt

piilottelevat

sianpuolukkamättäissä, minkä seurauksena sen havainnointi on haastavaa. Uhanalaisten lajien lisäksi
Oulun selvitysalueella havaittiin silmälläpidettävistä hietikkolajeista $
ja 5

(

, rantaniittylajeista

, pensaikkorantojen lajeista

, ja lähinnä variksenmarjaa kasvavilla mäntykankailla tavattava

1

.

esiintyy Hailuodossa
laajasti Siikosen ja Pohjoisperän Rekonnokan
välisellä ranta alueella (kuva 7.2). Santosen
etelärannalla lajille soveliaita luhtakastikkakas
vustoja on lähes katkeamattomasti edellä
mainitulla rantakaistaleella, mutta kasvustot
ovat

pieniä

ja

Rekonnokalta

Sysiperälle

ulottuvalla alueella taipuvaisia ruovikoitumaan.
Merkittävimmät luhtakastikkakasvustot ja sitä
kautta

merkittävimmät

luhtakastikkahitukoi

populaatiot esiintyvät Siikosen länsirannalla ja
toisaalta Pohjoisperän niittohoidon kohteena
olevalla Rekonnokan rantaniityllä. Siikosen
länsirannalla luhtakastikkaa on runsaimmin Kuva 7.3. Siikosen länsirannan luhtakastikkakasvustoa.
voimakkaasti aaltoeroosion vaikutuksenalaisen rannan pienialaisissa niemimuodostelmissa, missä
aaltojen ja jään liikkeen aiheuttama eroosio estää ruovikoitumisen (kuva 7.3). Luhtakastikkaa on myös
huomattavan laajasti Vaskesta Sysiperälle ulottuvalla alueella, missä ruovikoituminen estyy osin
luontaisesti (aalto ja jääeroosio), mutta erityisesti ranta asukkaiden toiminnan avulla. Useimmat ranta
palstat on raivattu kokonaan puhtaaksi ruovikosta, rantavesi mukaan lukien. Tämän alueen huomattavin
luhtakastikkahitukoiesiintymä löytyi osin luontaisen rantaeroosion ja osin rantojen aktiivisen hoidon
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a)

b)

Kuva 7.2 Luhtakastikan esiintymiseen perustuva luhtakastikkahitukoin elinympäristörajaukset Santosen
etelärannan (a) itä( ja (b) länsipäässä (punainen piste = luhtakastikkahitukoihavainnot 2017).

avoimena pitämältä niemekkeeltä. Paikoin rantojen hoito saattaa olla liian voimakasta, sillä rantakasvil
lisuuden sisällyttäminen pihapiirin nurmikkoalueeseen tarkoittaa luhtakastikoiden leikkaamista lähes
maata myöten pitkin kesää sekä luhtakastikkahitukoin aikuis että toukkavaiheessa (kuva 7.4).
Oulun Riutunkarin etelärannalla luhtakastikkaa esiintyy laajasti myös Nenännokan entuudestaan tunnetun
laajan luhtakastikkaniityn ulkopuolella (kuva 7.5). Riutunkainalon ja Leppänenän alueella silmämääräi
sesti luhtakastikkahitukoille soveliasta elinympäristöä oli huomattavan laajasti. Osittain elinympäristön
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laajuus on näennäistä, sillä alkukesästä alueella laiduntanut karja ylläpiti niityn tehokkaasti avoimena,
mutta loppukesästä karja siirrettiin Nenännokan laidunlohkolle, jolloin järviruoko valtasi laajat
luhtakastikkakasvustot. Nykyisellään luhtakastikkahitukoille hyvin soveltuvaa elinympäristöä esiintyy
lähinnä kapeana kaistaleena lähellä rantaviivaa jäiden työnnöstä syntyneiden matalien rantatöyräiden
päällä. Leppänenän eteläpuolella vastaavaa elinympäristöä on jonkin verran säilynyt myös järviruoko
vyöhykkeessä aikaisemman rantasukkessiovaiheen rantatöyräiden merenpuoleisilla laiteilla. Oulun
luhtakastikkahitukoihavainnot sijoittuvat edellä mainituille töyräille ja Nenännokan rantaan.
Riutunkainalon ja Nenännokan välisen alueen laajoista ja ainakin osin laadukkaista luhtakastikkakasvus
toista huolimatta luhtakastikkahitukoita havaittiin vain harvakseltaan (yht. 16 yksilöä). Mahdollisesti
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a)

b)

Kuva 7.5. Luhtakastikan esiintymiseen perustuva luhtakastikkahitukoin elinympäristörajaukset (a) Riutun(
kainalossa ja Leppänenällä sekä (b) Nenännokalla (punainen piste = luhtakastikkahitukoihavainnot 2017;
vihreä rajaus = luhtakastikkahitukoin kannalta olennaisimmat pohjoiset kohteet).
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rantaniityn laiduntaminen ei lyhyellä aikavälillä ole lajille edullista, sillä karja söi rantatöyräät
käytännössä puhtaiksi alueen pohjoisosassa luhtakastikkahitukoin aikuisvaiheessa ja epäilemättä myö
hemmin myös Nenännokalla. Laidunnuksen vaikutukset olivat selvästi nähtävissä nimenomaisesti
otollisimmilla rantatöyräillä ja laidunta rajaavan aidan läheisyydessä (kuva 7.6). Naudat viettivät paljon
aikaa rantatöyräillä, koska ne säilyivät muuta ympäristöä kuivempina ja tarjosivat siten miellyttäviä lepo
ja märehtimispaikkoja.

Kuva 7.6. Pehmeäpohjaisilla alueilla rantalaitumet tallautuvat herkästi kasvittomiksi ja nautojen suosimilla
alueilla kasvillisuus voidaan laiduntaa lähes kokonaan.

Laadukkaat avoimet ja ruovikoitumattomat luhtakastikkakasvustot keskittyivät koko selvitysalueella
rantaviivaan. Toisaalta Hailuodon Pohjoisperän Rekonnokalla ja Oulun Nenännokalla luhtakastikkakas
vustot ulottuivat laajemmalti myös rantaviivan yläpuolelle. Rekonnokka on aikaisemmin ollut laidunnuk
sen piirissä ja nyt aluetta niitetään koneellisesti vuosittain. Nenännokka on edelleen laitumena, vuonna
2017 loppukesän puolella. Mahdollisesti nämä hoitotoimenpiteet edesauttavat kasvustojen pysymistä
suhteellisen puhtaina ja siten kelvollisina luhtakastikkahitukoille. Niiton vaikutukset näkyivät selvästi
myös Santosen piharannoissa, joista asukkaat aktiivisesti niittävät ruovikkoa (joskin myös luhtakastikoita,
ks. yllä). Toisaalta Oulun Leppänenän ja Nenännokan välisellä alueella esiintyi hyvälaatuisia suhteellisen
pienialaisia luhtakastikkakasvustoja, jotka alueen laiduntamisesta riippumatta vaikuttivat vähintään osin
luontaisesti avoimilta.
Havaintojen mukaan luhtakastikkahitukoilla on taipumus esiintyä lähellä rantaviivaa kasvavissa
luhtakastikkakasvustoissa, vaikka täysin ehdoton tämä edellytys ei ole. Myös sellaiset kasvustot, jotka
Albus Luontopalvelut Oy (2677209-2)
www.albusluontopalvelut.fi

Sivu 107

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
vähintään kausiluonteisesti ovat tulvaveden vaikutuksen alaisena näyttävät soveltuvan luhtakastikkahitu
koin elinympäristöiksi. Tällaisia kohteita olivat Rekonnokalla ja Leppänenän eteläpuolella sijaitsevat
luhtakastikkakasvustot. Rekonnokalla tulvavesi ulottui toukokuussa Pohjoisperän lammen ympäriltä
etelään Rekonnokan metsäsaarekkeiden länsi ja lounaislaitaan eli käytännössä koko nykyisten puhtaiden
luhtakastikkakasvustojen ylälaitaan. Leppänenän eteläpuolinen kasvusto sijaitsee kausiluonteisessa
vesiallikossa ja sen laiteilla, missä keväällä havaittiin merkittävä viitasammakon soidin ja kutupaikka.
Yhteistä näille alueille on hyvin vettä läpäisevä hiekkapohja, minkä seurauksen ne kuivuvat nopeasti
kevättulvan jälkeen. Nopea kuivuminen todennäköisesti edesauttaa luhtakastikkakasvustojen säilymistä ja
hidastaa niiden luontaista ruovikoitumista (vastaava ilmiö havaittavissa jäiden työnnön synnyttämillä
rantatöyräillä). Muualla luhtakastikkahitukoita ei havaittu rantaviivan ulkopuolella. Santosen etelärannal
la ja Riutunkainalon ja Leppänenän alueilla soveliaat luhtakastikkakasvustot sijaitsivat rantaviivassa,
mutta Nenännokalla luhtakastikkahitukoin esiintyminen oli yksiselitteisemmin tulkittavissa lajin taipu
muksena suosia rantaviivaa. Nenännokan luhtakastikkakasvusto ulottuu puhtaana leveimmillään yli 200
metrin päähän rantaviivasta. Tästä huolimatta kaikki luhtakastikkahitukoit (8 yksilöä) havaittiin
rantaviivassa tai sen välittömässä läheisyydessä, vaikka kasvusto haavittiin oikeaan vuoden

ja

vuorokaudenaikaan vähintään kaksi kertaa läpi kokonaisuudessaan.
Muut Hailuodon Santosen etelälaidalla ja Oulun Riutunkari–Verkkokari välillä havaitut uhanalaislajit
eivät ole sidoksissa rantavyöhykkeeseen ja niiden elinympäristöjen säilyminen on riippumaton
rantavyöhykkeen eroosiovoimista. Sekä Hailuodossa että Oulussa esiintyvistä uhanalaislajeista
lehtovirmajuurella toukkana elävä

esiintyy laajasti alueiden rantaniittyjen laiteilla,

mutta Oulun havaintojen perusteella laji välttää laidunnettuja rantaniittyjä (kuva 7.7). Lajin toukat elävät
lehtovirmajuuren kukinnoissa, mitkä mahdollisesti tulevat syödyiksi laitumilla tai vaihtoehtoisesti
lehtovirmajuurien kukkavanat jo aiemmin kevätkesällä, mikä selittäisi lajin puuttumisen aktiivisen
laidunnuksen piirissä olevilta alueilta.
suursarakoissa ja /

sen sijaan elää rantaviivan yläpuolisissa
avoimilla tai puoliavoimilla myöhemmän sukkessiovaiheen

sammalpeitteisillä dyynihietikoilla (kuva 7.7). Lähes vastaavanlaisilla alueilla elävät vain Oulussa
havaitut

ja

. Näistä etenkin jälkimmäinen on elinympäristö

vaatimuksiltaan pitkälle erikoistunut. Lajin toukat vaativat erittäin kuumilla paikoilla ja täysin avoimella
hiekalla kasvavaa variksenmarjaa. Tällaista elinympäristöä esiintyy kapeana vyöhykkeenä Verkkokarin
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a)

b)

Kuva 7.7. Uhanalaisten perhoslajien
(punainen),
(musta) havaintopisteet (a) Hailuodossa ja (b) Oulussa.
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hietikon aalto ja jääeroosiovaikutteisten rantadyy
nien yläpuolella, missä tuulieroosio pitää dyynihie
kan liikkeessä ja hidastaa sammalikon, jäkälikön ja
putkilokasvien runsastumista (kuva 7.8). Havainto
jen mukaan alueella esiintyvä massiivinen muura
haispopulaatio lisää osaltaan
lajin

kannalta

edullista

eroosiota.

ja

hyötyvät

mahdollisesti myös suoraan muurahaisista, sillä
muurahaisten runsaus on usein silmiinpistävää
näiden

lajien

esiintymispaikoilla.

yksilöt löytyivät alueen sianpuolukka
mättäistä,

mikä

on

lajille

ominaista,

vaikka

sianpuolukka ei ole lajin ravintokasvi. Samoilta
paikoilta löytyi toukkana vain sianpuolukalla elävä
.
Selvitysalueen silmälläpidettävät lajit
Kuva 7.8. Oulun Verkkokarin hietikolla esiintyvien
uhanalaisten perhoslajien
(vihreä), *
(punainen), )
.
(musta) ja silmälläpidettävän
lajin
(sininen) havaintopisteet.

kuuluvat

pääsääntöisesti Pohjanmaan ja Pohjois Suomen
tavanomaiseen lajistoon. 5
esiintyy monenlaisilla mataraa kasvavilla kostea tai

tuorepohjaisilla niityillä ja pajulla toukkana elävä

niiden pensaikkoisilla laiteilla.

Silmälläpidettävistä lajeista kansallisessa mittakaavassa merkittävimpiä ovat
$

.

ja

esiintyy selvitysalueen rantaniityillä hyvin laajasti ja runsaana

käytännössä kaikkialla, missä lajin ravintokasvia rantanätkelmää esiintyy (kuva 7.9). $

elää

toukkana sarjakeltanolla ja suosii sukkession myöhäisvaiheen niittyjä (myös dyyneillä), missä sammaloi
tuminen on edennyt pitkälle – paljailla hiekkamailla laji ei esiinny. Laji havaittiin toukkavaiheessa
kahdesta erillisestä kohteesta Santosen etelärannalta. Kuriositeettina mainittakoon, että toinen toukista
saatiin kovakuoriaispyynnin yhteydessä kuoppapyydyksellä. $

on ainoa silmälläpidettävistä

lajeista, joka on riippuvainen rantavyöhykkeen eroosiovoimista. Laji esiintyy rantavehnävyöhykkeessä
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Kuva 7.9. Silmälläpidettävän perhoslajin

havaintopisteet selvitysalueella.

(toukan ravintokasvi) (kuva 7.8), eikä siten ole suoraan riippuvainen aalto tai jääeroosiosta rantaviivassa,
vaan lähinnä tuulieroosiosta rantaviivan yläpuolisilla dyyneillä. Selvitysalueella laji esiintyy kauttaaltaan
hiekkarantojen rantavehnillä sekä Oulussa että Hailuodossa.

7.3 Johtopäätökset ja suositukset
Luhtakastikkahitukoi esiintyy laajasti, joskin pieninä osapopulaatioina Santosen etelärannalla
Hailuodossa sekä Riutunkarin ja Nenännokan välisellä rantakaistaleella Oulussa. Nämä esiintymisalueet
ovat kauttaaltaan Hailuodon kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella ja muodostavat merkittävän
osan (≈ 80 %) lajin tunnetusta elinympäristöstä. Luhtakastikkahitukoi tunnettiin Suomessa muutamalta
paikalta ennen Hailuodon kiinteän yhteyden luontoselvityksiä 2017. Merkittävin populaatio asuttaa
Hailuodon Santosen luoteiskulman Potinlahden rantaniittyä, missä on parhaimmillaan tavattu kymmeniä
aikuisia yksilöitä yhden illan aikana (Välimäki ym. 2009). Lisäksi laji tunnetaan Oulun Toppilansaaresta
ja Hietasaaresta, Oulun Haukiputaan Virpiniemestä ja Oulun Riutunkarista (Itämies 2003).
Toppilansaaren pohjoispään rantaniityltä laji on havaittu jo 1970 luvulla ja edelleen vuonna 2003 (Itämies
2003), mutta populaation nykytilasta ei ole tietoa. Myöskään Virpiniemen esiintymispaikkaa ei
tietääksemme ole tarkistettu vuoden 2003 jälkeen. Oulun Hietasaaren Mustasalmen länsipään
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eteläpuolella sijaitseva esiintymä on elinvoimainen, joskin pinta alaltaan ja ilmeisesti populaatiokooltaan
hyvin pieni. Parhaimpinakaan iltoina luhtakastikkahitukoita ei ole havaittu kohteessa 2–3 yksilöä
enempää (PV, omat havainnot).
Merkittävimmät yksittäiset luhtakastikkahitukoipopulaatiot Santosen etelärannalla sijaitsevat Siikosen
länsipuoleisella hiekkapohjaisella eroosiorannalla ja Pohjoisperän Rekonnokan laajalla rantaniityllä.
Kolmas huomionarvoinen esiintymispaikka sijaitsee Sysiperän pohjukassa aktiivisen rantojen
perkaamisen ja luontaisen rantaeroosion avoimena pitämältä niemekkeeltä. Rekonnokan rantaniityn
luhtakastikkahitukoipopulaatio on verrattavissa Potinlahden esiintymään. Suhteellisen tuulisista olosuh
teista huolimatta lajia tavattiin kahdeksan yksilöä yhden illan aikana laajalla alueella, mikä viittaa erittäin
elinvoimaiseen populaatioon. Vaikka Potinlahden rantaniityllä on parhaimmillaan tavattu kymmeniä
yksilöitä, tavallisesti yksilöitä löytyy vain muutamia (Välimäki ym. 2009). Sysiperän (kahdella käynnillä
yhteensä 5–8 yksilöä esiintymän rajauksesta riippuen) ja Siikosen (kahdella käynnillä yhteensä 5 yksilöä)
populaatiot ovat ilmeisen elinvoimaisia, mutta pienialaisia. Oulun puolella merkittävimmät populaatiot
löytyivät Nenännokan laajalta luhtakastikkaniityltä (parhaana iltana 6 yksilöä) ja Nenännokan ja
Leppänenän välissä rantaviivan yläpuolella sijaitsevalta kohteelta (yhdellä käynnillä 3 yksilöä).
Nenännokan esiintymä saattaa olla erityisen merkittävä, vaikka yksilöitä havaittiin vain rajallisesti.
Luhtakastikkahitukoi on havaittavissa vain parin tunnin vuorokautisessa aikaikkunassa. Pinta alaltaan
laajoja kohteita ei pysty kartoittamaan samalla tarkuudella kuin rajallisia kohteita, missä kasvustot voi
helposti haavia kauttaaltaan.
Yhteisiä rakenteellisia ominaisuuksia luhtakastikkahitukoiesiintymille ovat puhtaat ruovikoitumattomat
luhtakastikkakasvustot ja vähintään kausiluonteisesti märkä maapohja. Rantoihin kohdistuvat
eroosiovoimat estävät järviruo’on leviämistä luhtakastikkakasvustoihin. Esimerkiksi Leppänenän ja
Riutunkarin välisellä alueella otollisimmat kasvustot sijaitsivat hyvin lähellä rantaviivaa (myös
Santosessa) jäiden työnnön synnyttämien matalien rantapenkereiden päällä ja laiteilla (kuva 7.10). Näiltä
Oulun puolella sijaitsevilta paikoilta havaittiin kuitenkin vain muutamia luhtakastikkahitukoiyksilöitä.
Osittain havaintojen vähyys selittyy heikoilla sääolosuhteilla (Leppänenä), mutta siihen vaikuttaa myös
nykyinen käyttömuoto. Alue on kauttaaltaan laidunnettu, minkä seurauksena kasvillisuus oli hyvin
matalaa ja vaikeasti haavittavissa. Nykymuotoinen laidunnus saattaa lyhyellä aikavälillä olla myös
haitallista luhtakastikkahitukoille ja estää populaatioiden runsastuminen alueella. Naudat syövät ja tallaa
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Kuva 7.10. Laadukkaat luhtakastikkahitukoin elinympäristöt syntyvät usein jäiden työnnön synnyttämien
matalien rantatöyräiden päälle. Kuvassa kehittyvää luhtakastikkahitukoiympäristöä Riutunkainalossa
keväällä 2017.

vat ravintokasvit, jolloin naaraat eivät löydä muninta alustoja tai jo kehittymässä olevat munat ja toukat
kuolevat. Sama pätee Santosen rantatonttien kasvustoihin, jotka paikoin leikataan nurmikoksi luhtakastik
kahitukoin aikuisvaiheessa ja siitä eteenpäin loppukesään. Laidunnuksella saattaa kuitenkin pidemmällä
aikavälillä olla positiivinen vaikutus luhtakastikkahitukoin esiintymiseen. Riutunkainalossa ja Leppäne
nällä näennäisesti riittävän puhtaita luhtakastikkakasvustoja oli alkukesästä laitumella hyvin laajasti, sillä
naudat estivät järviruokojen kasvun. Myöhemmin kesällä nautojen siirryttyä Nenännokalle nämä alueet
pääsääntöisesti ruovikoituivat. Ennen rantalaidunnuksen aloittamista (v. 2009) ja välittömästi sen
jälkeisinä vuosina alueella ei ollut nykyisenkaltaisia luhtakastikkaesiintymiä (PV, omat havainnot
Riutunkainalon pohjukasta). Laiduntaminen vaikuttaa suosivan pitkällä aikavälillä luhtakastikkaa
järviruo’on kustannuksella.
Näkemyksemme mukaan Hailuodon kiinteän yhteyden luhtakastikkahitukoiesiintymiin kohdistamia
haitallisia vaikutuksia ei voi täysin poissulkea. Hailuodossa rantaviivassa sijaitsevat esiintymispaikat
syntyvät merkittäviltä osin jäiden liikkeestä aiheutuvan rantaviivan eroosion seurauksena. Puhtaat
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luhtakastikkakasvustot syntyvät jäiden työnnön synnyttämille kasvittomille alueille ja matalille
rantapenkereille. Aaltoeroosio edesauttaa näiden kasvustojen säilymistä hidastamalla järviruo’on
juurtumista ja leviämistä. Aaltoeroosio on merkittävintä etelänpuoleisilla tuulilla ja on oletettavasti
riippumaton suunnitelmasta luhtakastikka alueilla (ks. Kainua & Vepsä 2009, kuva 2.1). Jääeroosion
vaikutukset ovat havaittavissa myös Riutunkainalon ja Leppänenän ympäristössä Oulussa, missä jään
liikkeen nostamat rantatöyräät edustavat laadukkainta luhtakastikkahitukoiympäristöä. Näiden alueiden
merkitystä korostaa luhtakastikkahitukoin taipumus suosia rantaviivan luhtakastikkakasvustoja myös
silloin,

kun ruovikoitumatonta luhtakastikkaa

esiintyy rantaviivan

yläpuolella,

kuten

Oulun

Nenännokalla. Luhtakastikkahitukoi esiintyy myös kesäaikaisen rantaviivan yläpuolella, mutta
todennäköisesti vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. Luhtakastikan tulee kasvaa kausimärässä
ympäristössä, mikä kuivuu nopeasti kevättulvan jälkeen (hiekkainen, hyvin vettä läpäisevä maaperä).
Maaperän kosteus on mahdollisesti määräävä tekijä luhtakastikkahitukoille ja nopea kuivuminen estää
järviruovikon leviämisen tällaisille paikoille.
Luhtakastikkahitukoin lisäksi selvityksessä havaittiin muutamia muita erityisesti suojeltavia ja uhanalai
sia perhoslajeja. Nämä lajit, silmälläpidettävät lajit mukaan lukien, ovat suunnitelman kannalta
merkityksettömiä, koska niiden elinympäristöt eivät pienessä mittakaavassa sisälly Hailuodon kiinteän
yhteyden oletettuun vaikutusalueeseen. Ennakkoon arvioidusta potentiaalisesta lajijoukosta kaikki eivät
voi esiintyä selvitysalueella, koska niiden elinympäristövaatimukset eivät täyty. Esimerkiksi Hailuodon
Pöllän lentokentän ympäristössä aikaisemmin runsaana esiintyneen erityisesti suojeltavan lajin
elinympäristöksi soveltuvaa pohjavesivaikutteista sammalikkoa ei esiinny selvitysalueella (ks.
Leinonen ym. 2009). Toisaalta Hailuodon päätien kuivilla ja hiekkaisilla liuskoilla sianpuolukalla eläville
lajeille

ja

(PV & MM, omat havainnot) ei Santo

sen rantahietikolla ole tarjolla ravintokasvia. Joka tapauksessa niiden elinympäristöt sijaitsisivat
huomattavasti rantaviivan yläpuolella (vrt. &

Oulun Verkkokarissa). Nämä kaksi viimeksi

mainittua lajia tulee huomioida suunnitelmassa, jos se laajenee käsittämään Hailuodon päätien piennar
alueita Huikun sataman läheisyydessä (esim. mahdollisesti tarvittavat pengermateriaalin varastoalueet).
Myös muiden merkittävien hietikko ja rantaniittylajien esiintymät ovat riippumattomia rantaviivan
eroosiovoimista. Santosen ja Riutunkarin hietikoilla tavattu /
tavatut

ja
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Vastaavasti

suosii pensaikkoisia ja puoliavoimia lehtovirmajuuria kasvavia rantaniityn

reuna alueita ja

rantaniittyjen märkiä suursaraikoita (myös silmälläpidettävä

), joiden säilyminen tässä tapauksessa riippuu vaikutusalueen yläpuolisesta veden pintavalunnasta.
vaikutti kärsivän rantaniittyjen laidunnuksesta, mikä on suhteellisen tavallista kukintoja
tai siemeniä toukkaravintonaan käyttäville perhoslajeille (Välimäki 2005). Laidunnuksen rajoittamiselle
ei ole perusteita, sillä

esiintyy laajasti selvitysalueella laidunnettujen niittyjen ulkopuo

lella ja yleisemmin Oulun seudun rantaniityillä ja ojanpientareilla (PV, omat havainnot) sekä laajemmin
Pohjois Suomessa punakonnanmarjalla (

) elävänä muotona (Mutanen ym. 2003).

Rantalaidunnuksen ja rantaniittyjen niiton positiiviset vaikutukset näkyivät eritoten silmälläpidettävän
lajin
ottaen

runsautena tällä tavoin hoidetuilla alueilla sekä Hailuodossa että Oulussa. Yleisesti
vaikuttaa käyttökelpoiselta indikaattorilta merkityksellisille rantaniittykohteille.

Laji esiintyy runsaana vain matalakasvuisilla rantanätkelmää kasvavilla niityillä, mitkä tavallisesti ovat
kasvi ja perhoslajistollisesti lajirikkaita myös yleisemmin. Vastaavasti

esiintyy vain

korkealuokkaisilla rantahietikoilla. Laji elää toukkana yleisellä variksenmarjalla, mutta se on elinympäris
tövaatimuksiltaan erikoistunut. Toukille soveltuvat vain täysin puhtaalle hiekalle ulottuvat variksenmarja
versot, ja jo vähäinenkin sammaloituminen tai jäkälöityminen heikentää ratkaisevasti lajin elinolosuhteita.
Erityisesti suojeltavan luhtakastikkahitukoin elinympäristöjen syntyyn ja säilymiseen vaikuttavat meka
nismit on huomioitava hankesuunnitelmassa. Lajin ravintokasvi luhtakastikka esiintyy tyypillisesti
kapeana vyöhykkeenä heti vesirajan järviruoko / sinikaislavyöhykkeen rannanpuolella. Laji on herkkä
elinympäristömuutoksille ja etenevä ruovikoituminen heikentää ratkaisevasti elinympäristön laatua.
Havaitut luhtakastikkahitukoin elinympäristöt sijoittuvat Hailuodon kiinteän yhteyden oletetulle
ydinvaikutusalueelle Santosen etelärannan sekä Riutunkarin ja Nenännokan väliseen rantaviivaan. Nämä
populaatiot muodostavat merkittävän osan lajin tunnetusta esiintymisalueesta ja vaikuttavat olennaisesti
lajin suotuisan suojelutason säilymiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Suunnitelmassa on
varmistettava rantaviivaan kohdistuvan jääeroosion säilyminen nykyisellä tasolla. Jääeroosiovoimista
erityisesti jäiden työntö on merkittävässä roolissa uusien elinpaikkojen kehittymisessä, ei niinkään
termomekaanista eroosiota aiheuttava jäiden vertikaalinen liike.
Luhtakastikkahitukoille ja sen elinympäristölle olennainen jäiden liike pystytään säilyttämään muuttumat
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tomana yksinkertaisimmin ylläpitämällä nykyinen lauttaliikenneväylä jäättömänä syksyisin, kunnes
jäiden liike ja mekaaninen eroosio loppuu luontaisesti (n. 30 cm paksuuteen, jolloin jäät tarttuvat laajasti
pohjaan rantojen läheisyydessä; ks. Leppäranta 2013). Rantaniittyjen hoitoon ei tässä vaiheessa ole syytä
puuttua, koska hoitotapojen lyhyt ja pitkäaikaiset vaikutukset näyttäytyvät osin ristiriitaisina. Nykyinen
monipuolinen hoitokäytäntö (luonnontila, laidunnus ja niitto) varmistavat soveliaiden elinympäristöjen
säilymisen vähintään paikallisesti. Lieventävistä toimenpiteistä huolimatta alueen rantaviivan luonnontila
(nykytila) voi muuttua, sillä ehdotetun lieventävän toimenpiteen (lauttaväylän ylläpito; Pöyry Finland Oy
2013) käytännön toteutuksesta ei ole kokemusta (esim. väylän avaustiheys). Epävarmuudesta johtuen
luhtakastikkahitukoin seurantavelvoite on perusteltua. Luonnontilaisten rantakohteiden seuranta toimii
vertailukohtana ensisijaisen lieventävän toimenpiteen tehokkuudelle, ja lauttaväylän jäänavaustiheyttä
voidaan mukauttaa tarpeita vastaavaksi seurantahavaintojen perusteella. Seurannassa tulee keskittyä sekä
luhtakastikkakasvustojen puhtauden että luhtakastikkahitukoin esiintymisen seurantaan. Laidun ja
niittoalueiden seurannalla selvitetään näiden hoitomuotojen pitkäaikaisvaikutuksia. Tiedon merkitys
korostuu, jos ensisijaisen lieventävän toimenpiteen tueksi tarvitaan positiiviseen lopputulokseen johtavia
toissijaisia toimenpiteitä. Lisäksi suosittelemme hoitosuunnitelman laatimista Vaski Sysiperä linjan
rantatonttiesiintymille, joiden nykykäsittely on suunnittelematonta ja mahdollisesti tarpeettoman
aktiivista. Tämä vaatii suunnitelman lisäksi yksityisten maanomistajien tiedottamista, opastamista ja
sitouttamista sen toteuttamiseen.
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8 POHJAELÄIMISTÖ
Pekka Majuri & Panu Välimäki

Albus Luontopalvelut Oy (2677209-2)
www.albusluontopalvelut.fi

Sivu 117

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
8.1 Johdanto
Hailuodon kiinteän yhteyden ja merialueelle suunnitellun tuulipuiston mahdollisia luontovaikutuksia on
arvioitu pohjaeläimistöön perustuen jo aiemmin (Suomen Luontotieto Oy 2009e, Pöyry Finland Oy
2010a). Tästä huolimatta kiinteän yhteyden suunnittelun yhteysviranomaisen lausunnosta kirjatun
yhteenvedon (Tapio Tuuttila / Sweco Ympäristö Oy 16.11.2016) mukaan täydentävät pohjaeläinselvityk
set pengertien alueella sekä pohjaeläinseuranta on suositeltavaa hankkeen luontovaikutusten arvioimisek
si. Täydentäviä pohjaeläinselvityksiä edellytetään pengertien lisäksi jääeroosiomuutosalueella eritoten [1]
ranta aluevyöhykkeellä (litoraali). Litoraalivyöhykkeen jääeroosiomuutosten lisäksi virtauseroosion
muutos [2] silta aukkojen kohdalla on huomattava, mikä on huomioitava pohjaeläinselvityksessä. Pohja
eläinten runsaus ja yhteisörakenne riippuvat mm. sedimentaatiosta. Seurantavelvoitteen näkökulmasta
näytepisteitä tarvitaan myös oletettavasti aaltoeroosion [3] heikkenemistä (pengertielinjauksen pohjois ja
eteläpuoli, Riutunkarin eteläpuoleinen alue) koskevilta alueilta. Seurannassa olisi huomioitava myös [4]
lauttaliikenteen loppumisen vaikutukset, sillä lauttaliikenteen ja lauttaväylän ruoppaustarpeen loppu
minen mahdollisesti muuttaa pohjaeläinten elinympäristöjen olosuhteita. Yhteysviranomaisen lausunnon
yhteenvedossa todetaan, että [5] kiinteän yhteyden vaikutusalueen laajuus ei ole tarkasti määritettävissä.
Tämän seurauksena lisänäytteitä tarvitaan eri etäisyyksiltä selvimmin muutospaineen alaisilta alueilta.
Lisäksi [6] naurulokkikolonian turvaaminen Riutunkarin sataman aallonmurtajalla voi edellyttää
vaihtoehtoista

rakennusvaiheen

aikaista

pengerlinjausta

aallonmurtajan

pohjoispuolitse,

mitä

silmälläpitäen myös tämän alueen pohjaeläinyhteisön nykytila tulee selvittää.
Pohjaeläinanalyysit ovat yleisesti käytetty tapa arvioida vesistöihin kohdistuvien paineiden ekologisia
vaikutuksia. Pohjaeläimiä esiintyy käytännössä kaikissa vesistöissä, ja suhteellisen pitkäikäisinä ja
paikallaan pysyvinä ne ilmaisevat elinympäristönsä hitaita muutoksia pidemmällä aikavälillä kuin vain
kyseisellä näytteenottohetkellä (Koskenniemi & Ruoppa 2004). Pohjaeläimiä käytetään yhtenä
biologisena osatekijänä vesistöjen ekologisen tilan arvioinnissa.
Pohjaeläinten yhteisökoostumusta sekä alueen pohjaeläinyhteisöjen nykytilaa selvitettiin Oulun
Riutunkarin länsirannalla ja Hailuodon Santosen etelärannalla, suunnitellun silta pengertielinjauksen
molemmin puolin sekä Riutunkarin satama alueella (kuva 8.1). Albus Luontopalvelut Oy toteutti
selvityksen osana Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutusarviointia alueilla, joihin oletetut jää ,
aalto ja virtauseroosiomuutokset voimakkaimmin vaikuttavat.
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Kuva 8.1. Skemaattinen kuva pohjaeläinnäytteenottoasetelmasta.

8.2 Menetelmät
8.2.1 Näytteenotto ja käsittely

Edellytetyt kuusi näkökulmaa huomioitiin näytteenottoasetelmassa perustamalla 15 kolmen näytteenotto
paikan linjaa (L1–L15) sekä kolme lisänäytteenottopistettä Riutunkarin sataman aallonmurtajan
läheisyyteen (LS1–LS3) Näytepisteet sijoittuivat laajalle alueelle, erilaisille pohjanlaatutyypeille sekä eri
syvyysvyöhykkeille (yhteensä 48 näytteenottopaikkaa; kuva 8.1, taulukko 8.1). Kaikki näytteenottoalueet
sijaitsevat Perämeren sisemmät rannikkovedet (Ps) vesistötyypin alueella (ks. Perus ym. 2006, Ympäris
töhallinto 2017a).
Linjoilla näytteenottopisteet sijaitsevat eri etäisyyksillä voimakkaimman muutoksen alueesta (1 = +70 m,
2 = +500 m ja 3 = +1000 m). Linjojen uloimmat pisteet (+1000 m) sijaitsevat pääsääntöisesti Kainuan ja
Vepsän (2009) mallinnuksen perusteella oletetun vaikutusalueen ulkopuolella (L1–L8, L12–L15).
Näytteenottoalueet L9.2 & L9.3, L10.3, L11.3, L12.2 ovat nykyään lauttaväylän vaikutuspiirissä
(lauttaliikennereferenssit). Linjoista seitsemän (L1, L6–L8, L13–L15) lähtee kiinteältä maalta (litoraali:
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+70 m pisteet). Kaksi linjaa sijoittuu silta aukkojen etelä (L9 & L12) ja kaksi linjaa pohjoispuolelle (L2
& L5) (virtausmuutosreferenssit). Neljä linjaa sijoittuu oletettavasti heikkenevän aaltoeroosion alueille
pengertien pohjoispuolelle (L3 & L4) ja eteläpuolelle (L10 & L11).
Näytteenotto toteutettiin 20.–27.07.2017 kahden henkilön voimin. Näytteet kerättiin standardikokoisella
Ekman noutimella (pinta ala: 289 cm2;) ja puhdistettiin hienojakoisesta pohjamateriaalista seulalla (Ø 0,5
mm) pohjaeläinten erottamiseksi karikkeesta. Näytteet säilöttiin absoluuttiseen etanoliin (> 99 til. %).
Näytteenotossa käytettiin standardikokoista Ekman noudinta, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia sekä
Hailuodon kiinteän yhteyden aiempien pohjaeläinselvitysten että laajemmin Itämeren tilaseurantaohjel
mien tulosten kanssa.
Tutkimuslinjojen sisimmiltä [+70 m & +500 m] näytteenottopisteiltä otettiin kolme rinnakkaista näytettä.
Linjojen uloimmilta [+1000 m] näytteenottopisteiltä kerättiin viisi rinnakkaisnäytettä pois lukien selvitys
alueen keskiosille pergertien eteläpuolelle kauttaaltaan oletetulle vaikutusalueelle sijoittuvat linjat L9,
L10 ja L11. Näiden linjojen uloimmilta näytteenottoalueilta otettiin kolme rinnakkaista näytettä. Riutun
karin satama altaan läheisiltä lisänäytteenottopisteiltä otettiin kolme rinnakkaista näytettä per alue. Näin
selvityksen kokonaisnäytemääräksi muodostui 168 näytettä. Näytteet käsiteltiin aluksi erillisinä näytteinä.
Näytteenottosuunnitelmassa arvioitiin, että kolme rinnakkaisnäytettä antaa riittävän kuvan matalampien
alueiden lajistokoostumuksesta ja lajien runsaussuhteista. Rinnakkaisnäytteet arvioitiin joka tapauksessa
välttämättömiksi, koska alueilla esiintyvillä hiekka , sora ja somerikkopohjilla esiintyy oletettavasti
huomattavaa mikrohabitaatista johtuvaa hajontaa pohjaeläintiheyksissä ja lajistossa. Syvemmiltä alueilta,
joilta otettiin viisi rinnakkaisnäytettä, näytemäärä perustui Itämeren velvoitetarkkailun näytteenotto
käytäntöön ja varmisti merialueiden muiden velvoitetarkkailutulosten vertailukelpoisuuden. Pohjanmaan
ELY keskus hyväksyi Hailuodon kiinteän yhteyden pohjaeläinnäytteenottosuunnitelman. Näytepaikkojen
perusparametrit on kuvattu taulukoissa 8.1 ja 8.2.
Näytteet poimittiin laboratoriossa ilman osittamista. Pohjaeläimet määritettiin Olympus SZXt
stereomikroskoopilla (1,25× Stereo objektiivi, plan apokromaatti (NA 0,125), runko 0,8×–5,6× &
okulaarit 10×). Joitain määrityksessä vaadittuja yksityiskohtia tarkastettiin tutkimusmikroskoopilla
Olympus CX23LED (objektiivit 4× (NA 0,1), 10× (NA 0,25), 40× (NA 0,65) ja 100× (1,25) & okulaarit
10×). Määrityksessä pyrittiin vähintään Suomen ympäristökeskuksen ProfTest Itämeren pohjaeläinlajisto
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Taulukko 8.1. Pohjaeläinnäytteenoton ja päänäytteenottopaikkojen perusparametrit. Ympäristömuutoksen
yhteydessä esitetyt plus( ja miinusmerkit kuvaavat muutoksen suuntaa ja voimakkuutta (+ = voimistuva, ++
= selvästi voimistuva, ; = heikkenevä & ; ; = selvästi heikkenevä).
Linja

Piste

Sijainti

Pvm

Syv.

L1

1
2
3
1
2
3
1

3416296:7213113
3416308:7213536
3416316:7214043
3414810:7214176
3414835:7214608
3414864:7215106
3413299:7215457

20.7.
20.7.
20.7.
21.7.
21.7.
21.7.
26.7.

0,7
4,5
5,0
4,5
2,6
7,5
1,4

± 0 cm
± 0 cm
± 0 cm
; 20 cm

2

3413563:7215779

21.7.

2,5

3
1

3413885:7216173
3411926:7216616

21.7.
26.7.

2

3412156:7216976

3
1

L2

L3

L4

L5

L6

L7
L8
L9

L10

L11

L12

L13

L14
L15

Pohja

Lkm

hiekka/siltti
lieju/muta
sora/hiekka/savi
hiekka
lieju/muta
pienet kivet

3
3
5
3
3
5
3

± 0 cm

hiekka

3

9,0
2,4

± 0 cm
; 20 cm

lieju/muta
hiekka

5
3

21.7.

4,1

± 0 cm

hiekka

3

3412424:7217395
3410595:7217077

21.7.
26.7.

11,4
7,1

± 0 cm
; 20 cm

lieju/muta
Savi

5
3

Pääasiallinen
ympäristömuutos
Virtauseroosio (+)
Virtauseroosio (+)
;
Virtauseroosio (++)
Virtauseroosio (+)
;
Virtauseroosio (;;)
S aaltoeroosio (;)
Virtauseroosio (;),
S aaltoeroosio (;)
;
Virtauseroosio (;;)
S aaltoeroosio (;)
Virtauseroosio (;),
S aaltoeroosio (;)
;
virtauseroosio (++)

2

3410662:7217495

26.7.

7,1

; 20 cm

savi/hiekka

3

virtauseroosio (+)

3
1
2

3410742:7217993
3408926:7217868
3409336:7218010

26.7.
25.7.
26.7.

10,2
0,6
3,1

; 20 cm
; 20 cm
; 20 cm

lieju/muta
hiekka
hiekka

5
3
3

;
S aaltoeroosio (;)
S aaltoeroosio (;)

3
1
2
3
1
2
3
1

3409800:7218169
3405293:7216545
3405297:7216114
3405289:7215616
3408277:7217043
3408428:7216646
3408607:7216177
3410570:7216926

26.7.
25.7.
25.7.
25.7.
25.7.
25.7.
25.7.
26.7.

6,4
0,4
4,2
8,0
0,6
4,9
6,5
7,0

; 20 cm
; 20 cm
; 20 cm
; 20 cm
; 20 cm
; 20 cm
; 20 cm
; 20 cm

siltti
hiekka
hiekka
lieju/muta
hiekka
hiekka/siltti
siltti/savi
pienet kivet/savi

5
3
3
5
3
3
5
3

;
jääeroosio (;;)
jääeroosio (;)
;
jääeroosio (;;)
jääeroosio (;)
;
virtauseroosio (++)

2

3410503:7216503

26.7.

8,1

; 20 cm

siltti

3

3
1

3410432:7216010
3411843:7216491

26.7.
27.7.

8,1
1,6

; 20 cm

lieju/muta
sora/hiekka

3
3

2

3411604:7216131

27.7

1,8

hiekka

3

3
1

3411324:7215712
3413194:7215332

27.7.
27.7.

5,4
1,8

lieju/muta
hiekka

3
3

2

3412927:7215009

27.7.

6,0

lieju/muta

3

3
1
2

3412621:7214620
3414747:7214047
3414416:7213775

27.7.
21.7.
21.7.

6,2
4,6
5,0

hiekka
siltti/savi
siltti/savi

3
3
3

3
1
2
3

3414031:7213452
3415739:7213113
3415316:7213005
3414831:7212879

21.7.
20.7.
20.7.
20.7.

3,5
0,4
1,2
2,0

5
3
3
5

1
2
3
1
2
3

3416153:7212507
3415722:7212477
3415224:7212448
3415735:7211029
3415316:7211142
3414843:7211272

20.7.
20.7.
20.7.
20.7.
20.7.
20.7.

0,8
1,7
1,0
0,7
1,2
0,8

sora/hiekka
hiekka
Hiekka/sora/savi
hiekka/pienet
kivet
hiekka
hiekka
hiekka
hiekka/siltti
hiekka
hiekka/siltti

virtauseroosio (+),
lauttaeroosio (;)
lauttaeroosio (;;)
Virtauseroosio (;;),
NW aaltoeroosio (;)
Virtauseroosio (;),
NW aaltoeroosio (;)
lauttaeroosio (;;)
Virtauseroosio (;;),
NW aaltoeroosio (;)
Virtauseroosio (;),
NW aaltoeroosio (;)
lauttaeroosio (;;)
virtauseroosio (++)
virtauseroosio (+),
lauttaeroosio (;;)
;
jääeroosio (;;)
NW aaltoeroosio (;)
NW aaltoeroosio (;)

3
3
5
3
3
5

jääeroosio (;;)
NW aaltoeroosio (;)
NW aaltoeroosio (;)
jääeroosio (;;)
NW aaltoeroosio (;)
NW aaltoeroosio (;)
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Veden(
korkeus

± 0 cm
± 0 cm
± 0 cm

Pohjanlaatu
Hiekka
Pehmeä
Pehmeä
Kova
Paljas hiekka
Pehmeä
Kova
Paljas hiekka
Pehmeä
Paljas hiekka
Paljas hiekka
Pehmeä
Sora, näytteet
savijuoteilta
Savi, hiekkaa
ja pieniä kiviä
Pehmeä
Paljas hiekka
Kova, näyt;
teet hiekalta
Pehmeä
Paljas hiekka
Paljas hiekka
Pehmeä
paljas hiekka
Pehmeä
Pehmeä
Sora, paikoin
savea
Pehmeä
Pehmeä
Kova
Paljas hiekka
Pehmeä
Paljas hiekka
Pehmeä
Paljas hiekka
Savi;/hiesu
Savi;/siltti
Kova
Paljas hiekka
Kova
Kova
Kova hiekka
Kova hiekka
Kova hiekka
Hiekka;/siltti
Paljas hiekka
Kova siltti

Sivu 121

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
Taulukko 8.2. Pohjaeläinnäytteenoton ja Riutunkarin satama(alueen lisänäytteenottopaikkojen peruspara(
metrit.
Linja

Piste

Sijainti

Pvm

Syv.

Pohja

Lkm

6,9

Veden(
korkeus
± 0 cm

LS

1

3415195:7213754

21.7.

lieju/muta

3

2

3415082:7213901

21.7.

6,0

± 0 cm

hiekka

3

3

3414973:7214039

21.7.

4,0

± 0 cm

kivet/pienet
kivet/sora

3

Pääasiallinen
ympäristömuutos
Rakennusvaiheen
mahdollinen pengerrys
Rakennusvaiheen
mahdollinen pengerrys
Rakennusvaiheen
mahdollinen pengerrys

Pohjanlaatu
Pehmeä
Paljas hiekka
Kova, vaikea
ottaa näytettä

määrityskokeen tavoitetaksonomian sekä merialueiden vesistöjen ekologisessa tilaluokittelussa käytet
tyyn tarkkuuteen. Joitain pohjaeläinryhmiä määritettiin yleisvaatimustasoa tarkemmalle taksonomiselle
tasolle edellyttäen, että kyseisten lajien ja sukujen yksilöt olivat tarpeeksi isoja. Kaikki yksilöt laskettiin.
Tuloksista laskettiin soveltuvat merialueiden ekologisessa tilaluokittelussa käytetyt indeksit.
Pohjaeläinselvityksen suunnittelusta ja raportoinnista vastasivat Panu Välimäki ja Pekka Majuri.
Välimäki ja Majuri vastasivat pohjaeläinnäytteenotosta, ja Majuri näytteiden poiminnasta sekä
lajimäärityksestä. Pohjaeläinnäytteenoton tulokset tullaan viemään Ympäristöhallinnon Pohjaeläintieto
järjestelmään (POHJE) talven 2018 aikana. Rekisteröinnistä vastaa Pekka Majuri.
8.2.2 Pohjaeläinyhteisöjä kuvaavat tunnusluvut

Jokaisen näytteenottoalueen pohjaeläinyhteisön nykytilaa arvioitiin erikseen. Tunnuslukujen laskemisen
yhteydessä paikkakohtaiset rinnakkaisnäytteet yhdistettiin yhdeksi kokoomanäytteeksi. Kokoomanäyt
teiden perusteella laskettiin näytteenottoalueiden pohjaeläinyhteisön ja

taksonien yksilötiheydet

2

(yksilöä/m ).
Pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuutta kuvattiin havaittujen taksonien (laji tai muu tarkin määritystaso)
lukumäärällä. Monimuotoisuutta kuvattiin lisäksi Shannon Wiener diversiteetti indeksillä ( 6) (Krebs
1985):
′= −
, missä

ln
on taksonien lukumäärä ja

taksonin osuus koko kokoomanäytteen yksilömäärästä. Indeksin

arvo ja siten yhteisön monimuotoisuus on sitä suurempi, mitä enemmän taksoneista havaitaan ja mitä
tasaisemmin havaitut yksilöt jakautuvat taksonien kesken. Indeksi laskettiin tiheysaineistosta, jossa eri
näytepaikkojen eri näytemäärien tuoma vaihtelu yksilömäärätietoihin on huomioitu pinta alakorjaus
kertoimin.
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Ei lineaariset yhteisön monimuotoisuutta kuvaavat indeksit, kuten Shannon Wiener indeksi, eivät mittaa
monimuotoisuutta suoraan. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtä runsaana esiintyvien lajien lukumäärä
kaksinkertaistuu, Shannon Wiener indeksiarvo ei kaksinkertaistu (Jost 2006). Tämän takia Shannon
Wiener indeksiarvolle tehtiin eksponenttimuunnos, jolloin tutkimuspaikkojen monimuotoisuuden ja
mahdollisten monimuotoisuuden muutosten suora vertailu on jatkossa mahdollista.
Yli kolmen metrin syvyisille näytteenottoalueille laskettiin Brackish water Benthic indeksi (BBI), joka
on kehitetty kuvaamaan Itämeren vähäsuolaisten ja lajisten pehmeiden pohjien pohjaeläinyhteisöjen
ekologista tilaa. Kyseessä on luokitteluindeksi, jonka olettamuksena on, että lajiston monimuotoisuus
pienenee ympäristöstressin kasvaessa (Vitikka ym. 2008). Indeksi voi saada arvon väliltä 0–(≈)1.
Lähempänä nollaa olevat indeksiarvot kuvaavat pohjaeläimistön heikompaa tilaa (Perus ym. 2007). Perus
ym. (2006 & 2007) ovat kuvanneet indeksin laskentatavan yksityiskohtaisesti. Laskenta toteutettiin
Ympäristöhallinnon kehittämällä (Perus & Östberg 2012) laskentamakrolla.
Havaittua (O) BBI arvoa verrattiin vesistötyyppikohtaiseen indeksin odotusarvoon (E). Kyseessä on
vesipuitedirektiivin mukainen lähestymistapa (Vuori ym. 2010, Aroviita ym. 2012), jossa vesistön tila
arvioinnissa käytetään mittarikohtaisia ekologisia laatusuhteita (ELS). Kohteen ekologinen tila määräytyy
havaittujen ja odotettujen arvojen poikkeamien suuruuden perusteella. Jos O/E suhdeluku (ELS) on
lähellä yhtä, tulkitaan paikan olevan ekologisesti häiriintymättömässä tilassa (Wright ym. 2000). Vuori
ym. (2010) sekä Aroviita ym. (2012) ovat kuvanneet tarkemmin Suomen pintavesien tyypittelyn ja
ekologisen luokittelujärjestelmän perusteita. Ekologisen luokittelun vertailu

ja luokkaraja arvoina

käytettiin Aroviidan ym. (2012) esittämiä tyyppi ja syvyysluokkakohtaisia arvoja.
Taksonimäärä , diversitetti ja BBI indeksilaskennoissa ei huomioitu suku tai ryhmätasoille määritettyjä
pohjaeläinyksilöitä, mikäli paikalta oli havaittu saman suvun tai ryhmän pohjaeläinlajeja.

8.3 Tulokset
Pohjaeläinaineisto sisälsi yhteensä noin 6 180 yksilöä. Aineiston perusteella laskettu pohjaeläinten
yksilötiheys näytteenottoalueilla vaihteli välillä 23–4464 yksilöä/m2. Keskimääräinen yksilötiheys oli
≈1150 yksilöä/m2. Suurin osa pohjaeläimistä kuului harvasukasmatoihin (Oligochaeta) ja surviaissääskiin
(Chironomidae). Alueelta ei havaittu Rassin ym. (2010) uhanalaiseksi luokittelemia pohjaeläinlajeja.
Suurin pohjaeläintiheys havaittiin linjan L13 keskimmäisellä [+ 500 m] paikalla (taulukko 8.3). Pohja
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Taulukko 8.3. Näytteenottoalueiden pohjaeläinyhteisöjen tunnusluvut [Syv.: näytteenottosyvyys, yks. =
2
yksilömäärä, tiheys: yks./m , taxa: taksonien määrä, exp H́´: eksponentti muunnettu Shannon(Wiener (
indeksiarvo, BBI (O): BBI:n havaittu arvo, BBI (E): BBI(odotusarvo, BBI(ELS: ekologinen laatusuhde, BBI
status: BBI perusteinen ekologinen tila].
Linja/
Piste
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

Syv.

Pohjanlaatu

Yks.

tiheys

taxa

exp H’

BBI
(O)

BBI
(E)

BBI
ELS

BBI status

Pääasiallinen
ympäristömuutos

1

0,7

Hiekka

21

242

5

3,9

;

;

;

;

Virtauseroosio (+)

2

4,5

Pehmeä

114

1315

5

3,1

0,36

0,62

0,58

Hyvä

Virtauseroosio (+)

3

5,0

Pehmeä

371

2567

4

2,1

0,21

0,62

0,34

Välttävä

1

4,5

Kova

14

161

4

2,4

0,29

0,62

0,47

8

;
9

Virtauseroosio (++)

2

2,6

Paljas hiekka

54

623

4

2,0

;

;

;

;

Virtauseroosio (+)

3

7,5

Pehmeä

551

3813

4

1,9

0,18

0,62

0,29

Välttävä

;

1

1,4

Kova

24

277

3

2,4

;

;

;

;

2

2,5

Paljas hiekka

27

311

4

2,4

;

;

;

;

Virtauseroosio (;;),
S aaltoeroosio (;)
Virtauseroosio (;),
S aaltoeroosio (;)
;

3

9,0

Pehmeä

448

3100

4

2,0

0,21

0,62

0,34

Välttävä

1

2,4

Paljas hiekka

14

161

4

3,1

;

;

;

;

2

4,1

Paljas hiekka

6

69

4

3,5

0,41

0,62

0,66

3

11,4

Pehmeä

339

2346

4

1,7

0,27

0,61

0,44

Tyydyttävä
8

1

7,1

Kova ; Sora

15

173

5

2,6

0,32

0,62

0,52

2

7,1

Kova

35

404

9

3,8

0,50

0,62

0,81

Virtauseroosio (;;),
S aaltoeroosio (;)
Virtauseroosio (;),
S aaltoeroosio (;)
;

9

9
9

virtauseroosio (++)
virtauseroosio (+)

3

10,2

Pehmeä

242

1675

4

2,0

0,30

0,61

0,49

Tyydyttävä

;

1

0,6

Paljas hiekka

41

473

2

1,9

;

;

;

;

S aaltoeroosio (;)

2

3,1

Kova

24

277

8

3,9

0,47

0,62

0,76

9

3

6,4

Pehmeä

105

727

8

3,1

0,35

0,62

0,56

Tyydyttävä

;

1

0,4

Paljas hiekka

16

185

2

2,0

;

;

;

;

jääeroosio (;;)

S aaltoeroosio (;)

2

4,2

Paljas hiekka

41

473

4

2,9

0,33

0,62

0,53

8

3

8,0

Pehmeä

215

1488

4

1,7

0,17

0,62

0,27

Välttävä

9

;

1

0,6

paljas hiekka

47

542

4

1,5

;

;

;

;

jääeroosio (;;)
jääeroosio (;)

2

4,9

Pehmeä

51

588

8

3,6

0,42

0,62

0,68

Hyvä

3

6,5

Pehmeä

150

1038

8

2,5

0,32

0,62

0,52

Tyydyttävä

1

7,0

12

138

3

1,8

0,17

0,62

0,27

2

8,1

Kova ; sora,
savi
Pehmeä

86

992

5

2,6

0,29

0,62

0,47

8,1

Pehmeä

141

1626

6

2,1

0,24

0,62

0,39

Tyydyttävä

1,6

Kova

28

323

3

2,4

;

;

;

;

2

1,8

Paljas hiekka

20

231

4

2,6

;

;

;

;

3

5,4

Pehmeä

142

1638

4

1,7

0,17

0,62

0,27

Välttävä

1

1,8

Paljas hiekka

57

657

5

2,5

;

;

;

;

2

6,0

Pehmeä

183

2111

4

2,1

0,22

0,62

0,35

Välttävä

3

6,2

Paljas hiekka

2

23

1

1,0

0,03

0,62

0,05

4,6

Savi/hiesu

63

727

5

2,4

0,27

0,62

0,44

2

5,0

Savi/siltti

43

496

8

3,4

0,43

0,62

0,69

3

3,5

Kova

90

623

10

5,9

0,67

0,62

1,08
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Tyydyttävä

3

1

;

9

1

virtauseroosio (+),
lauttaeroosio (;)
lauttaeroosio (;;)
Virtauseroosio (;;),
NW aaltoeroosio (;)
Virtauseroosio (;),
NW aaltoeroosio (;)
lauttaeroosio (;;)
Virtauseroosio (;;),
NW aaltoeroosio (;)
Virtauseroosio (;),
NW aaltoeroosio (;)
lauttaeroosio (;;)

9
8

9

virtauseroosio (++)

9

virtauseroosio (+),
lauttaeroosio (;;)
;

9
4

jääeroosio (;)
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Linja/
Piste
L13

L14

L15

LS

9

Syv.

Pohjanlaatu

Yks.

tiheys

taxa

exp H’

BBI
(O)

BBI
(E)

BBI
ELS

BBI status

Pääasiallinen
ympäristömuutos

1

0,4

Paljas hiekka

25

288

5

3,6

;

;

;

;

jääeroosio (;;)

2

1,2

387

4464

12

3,7

;

;

;

;

NW aaltoeroosio (;)

170

1176

9

3,6

;

;

;

;

NW aaltoeroosio (;)

235

2710

13

5,5

;

;

;

;

jääeroosio (;;)

3

2,0

Kova ; sora,
savi
Kova

1

0,8

Kova hiekka

2

1,7

Kova hiekka

232

2676

14

5,7

;

;

;

;

NW aaltoeroosio (;)

3

1,0

Kova hiekka

270

1869

14

4,8

;

;

;

;

NW aaltoeroosio (;)

1

0,7

Hiekka;/siltti

258

2976

19

9,4

;

;

;

;

jääeroosio (;;)

2

1,2

Paljas hiekka

112

1292

14

4,6

;

;

;

;

NW aaltoeroosio (;)

3

0,8

Kova siltti

450

3114

12

2,7

;

;

;

;

NW aaltoeroosio (;)

Tyydyttävä

1

6,9

Pehmeä

159

1834

5

2,1

0.24

0.62

0.39

2

6,0

Paljas hiekka

23

265

6

4,6

0.57

0.62

0.92

9

Rakennusvaihe

3

4,0

Kova

24

277

8

4,1

0.46

0.62

0.74

9

Rakennusvaihe

%%

%

%

%

%

,,

Rakennusvaihe

% %

eläintiheys oli pienin linjan L11 uloimmalla [+ 1000 m] paikalla, missä havaittiin myös vähiten
pohjaeläintaksoneita. Eniten pohjaeläintaksoneita havaittiin linjan L15 matalimmalla [+ 70 m]
näytteenottopaikalla,

missä

myös

Shannon Wiener

indeksillä

mitattuna

pohjaeläinyhteisön

monimuotoisuus oli suurin. Saman diversiteetti indeksin perusteella pohjaeläimistön monimuotoisuus oli
pienin linjan L11 syvimmällä [+ 1000 m] alueella (taulukko 8.3).
BBI arvojen perusteella näytteenottoalueiden ekologinen tila vaihteli aina välttävästä erinomaiseen.
BBI:n perustuvia ekologisia tilaluokkia tarkasteltaessa on huomioitava, että osa BBI arvoista on laskettu
myös kovapohjaisille näytteenottopaikoille, vaikka indeksi on kehitetty nimenomaan pehmeiden pohjien
pohjaeläinyhteisöille. Tästä syystä kovapohjaisten näytteenottoalueiden BBI arvoihin ja BBI perusteisiin
ekologisiin tilaluokkiin on syytä suhtautua vähintään varauksella (taulukko 8.3).

8.4 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Tutkimuksessa selvitettiin Oulun Riutunkarin ja Hailuodon välisen merialueen pohjaeläinyhteisöjen
nykyistä lajikoostumusta ja rakennetta. Aineiston perusteella arvioitiin myös soveltuvin osin alueen
ekologista tilaa. Luotettavan kuvan saamiseksi alueen pohjaeläimistön nykytilasta, näytteenottopisteet
sijoitettiin laajalle alueelle, erilaisille pohjanlaatutyypeille sekä eri syvyysvyöhykkeille. Vuoden 2017
selvitys oli laajin, mitä alueella on toteutettu. Alueen pohjaeläinyhteisöjä on tutkittu aiemmin vuosina
2009 (Suomen Luontotieto Oy 2009e) ja 2010 (Pöyry Finland Oy 2010a). Vuoden 2009 selvitys on
kaikilta osiltaan puutteellinen eikä sitä voi pitää yhteysviranomaisen edellyttämän luonto

tai

ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohtana. Vuoden 2010 selvitys puolestaan liittyi kyseiselle
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merialueelle suunnitellun tuulivoimarakentamisen tarpeisiin, eikä selvityksen tuloksilla pystytä arvioi
maan kiinteän yhteyden ympäristövaikutuksia kattavasti.
Vuoden 2017 pohjaeläinselvityksessä saatiin kattava tieto hankkeen vaikutusalueen sekä sen reuna
alueiden pohjaeläinlajiston ja

yhteisökoostumuksen nykytilasta. Selvityksen näytteenottoasetelma

suunniteltiin tuottamaan luotettava vertailupohja hankkeen luontovaikutuksien arvioimiseen ja tarvittaes
sa ympäristövaikutusten seurannalle. Näytteenottoasetelmassa pyrittiin huomioimaan kaikki hankkeen
aiheuttamat pohjaeläinten elinympäristöihin kohdistuvat muutospaineet. Osa hankkeen vaikutuksista on
sellaisia, joiden yhteisvaikutus voimistaa paikoin pohjaeläinten elinympäristömuutoksia enemmän kuin
yksittäinen osatekijä yksinään. Tällaisia ovat mm. lauttaliikenteen loppuminen, matalien ranta alueiden
jään liikkeestä johtuvan eroosion heikkeneminen ja erisuuntaisten tuulten samanaikainen aaltoeroosion
heikkeneminen suunnitellun pengertien molemmin puolin. Toisaalta toiset muutostekijät voivat kompen
soida toistensa vaikutuksia ainakin paikallisesti. Tällaisia ovat mm. silta aukkojen kohdalla voimistuva
virtauseroosio, lauttaliikenteen loppuminen ja lauttaväylän ruoppaamisen loppuminen. Pohjaeläimistön
elinympäristöihin kohdistuvia muutostekijöitä ja niiden voimakkuutta kuvataan laajemmin taulukossa 8.1.
Selvitysalueella pohjaeläinyhteisö koostuu pääosin surviaissääskien toukista (Chironomidae) sekä
harvasukasmadoista (Oligochaeta). Kyseisten pohjaeläinryhmien dominanssi Perämeren pohjaeläin
yhteisöissä on todettu useissa pohjaeläimistöselvityksissä. Lajistollisesti Hailuodon ja Oulun Riutunkarin
välisen merialueen pohjaeläinyhteisö on monipuolinen, kun otetaan huomioon alueen melko yksipuolinen
pohjanlaatu sekä alueella vaikuttavat luontaiset ympäristötekijät. Alueella esiintyy varsinaisten merilajien
(esim. viherlimamato,

) lisäksi myös murtovesilajeja (esim. kilkki,

). Alueen pohjaeläinyhteisön monimuotoisuutta lisäävät myös mm. makeissa vesissä esiintyvät
pohjaeläinryhmät (esim. ,

,#

1 ja !

sukujen kotilolajit sekä eräät vesiperhoslajit). Alu

eella esiintyy myös Itämeren tulokaslajeihin kuuluvia liejuputkimatoja (
kotilo (

spp.) sekä vaeltaja

). Liejuputkimato havaittiin ensimmäisen kerran eteläisellä Itämerellä

vuonna 1985, mutta nykyään niiden levinneisyys kattaa koko Itämeren. Vaeltajakotilo havaittiin
Itämerestä Gotlannin saarelta 1920 ja Ahvenanmaalta 1926. Luonnontieteellisen keskusmuseon
lajitietokeskuksen havaintotietokannan (www.laji.fi) mukaan laji levisi samoihin aikoihin myös muualle
Itämereen sekä Suomen rannikolle. Vuoden 2017 tutkimuksessa alueelta ei havaittu uhanalaisia
pohjaeläinlajeja, kuten ei havaittu myöskään vuoden 2010 selvityksessä (ks. Pöyry Finland Oy 2010a).
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Vuoden 2017 pohjaeläinselvityksen perusteella alueen keskimääräinen pohjaeläintiheys on noin 1 150
yksilöä neliömetrillä, mikä on selvästi suurempi kuin alueelta vuonna 2010 havaittu keskimääräinen
yksilötiheys (380 yksilöä/m2). Vuonna 2017 havaittu yksilömäärätiheys on samaa luokkaa kuin vuosina
2009 ja 2010 Oulun edustan merialueella toteutetuissa tutkimuksissa (ks. Pöyry Finland Oy 2010b).
Suurimmat pohjaeläintiheydet havaittiin käytännössä tutkimuslinjojen uloimmilta, syvimmiltä näytteenot
topaikoilta (linjat L1–L10). Oulun Riutunkarin etelänpuoleisten linjojen L12–L15 näytteenottopaikat
sijaitsevat kauttaaltaan matalammilla vesialueilla, eikä niillä ole vastaavaa tutkimuslinjan suuntaista
syvyysgradienttia kuin ulommilla linjoilla, joten tältä alueelta ei ole havaittavissa niin selvää syvyydestä
johtuvaa pohjaeläintiheysvaihtelua.
Syvempien alueiden suurempia pohjaeläintiheyksiä selittää näiden alueiden vakaampi pohja verrattuna
matalampiin alueisiin. Selvitysalueella esiintyy ajoittain luontaisesti voimakkaita virtauksia (Kainua &
Vepsä 2009), mikä vaikuttaa suoraan matalien alueiden pohjiin. Alueen virtausdynamiikkaan vaikuttavat
myös lauttaliikenne ja alueen vilkkaaksi arvioitu (Ympäristöministeriö ym. 2004) veneliikenne.
Virtaukset saavat matalien alueiden pohjan hiekan liikkumaan, mikä tekee hiekkapohjista epävakaita.
Epävakaat hiekkapohjat eivät ole pohjaeläimistön kannalta optimaalisia elinalueita (Kohn & Blahm
2005). Epävakaille hiekkapohjille tyypillisesti matalat pohjaeläintiheydet on todettu useissa eri
tutkimuksissa. Etenkin matalimmilla alueilla myös aallokko, ja talviaikaan jääpeite, muokkaavat
hiekkapohjia. Fyysiset pohjaa muokkaavat voimat ovat yksi tärkeimmistä pohjaeläinyhteisöihin
vaikuttavista tekijöistä (Schratzberger ym. 2009). Selvitysalueen matalilla osilla vallitsevana pohjanlaatu
tyyppinä epävakaat hiekkapohjat vaikuttavat pohjaeläintiheyksiin negatiivisesti ja voivat rajoittaa
joidenkin pohjaeläinryhmien esiintymistä. Hiekkapohjaisilta alueilta havaittiinkin selvästi pienempiä
pohjaeläinten yksilömääriä kuin syvemmiltä, ja siten vakaammilta, lieju ja mutapohjaisilta alueilta.
Eniten pohjaeläintaksoneita havaittiin Oulun Riutunkarin etelänpuoleisilla tutkimuslinjoilla L12–L15.
Suurin yksittäinen taksonimäärä havaittiin Nenännokan edustalla sijaitsevan linjan L15 matalimmalla [+
70 m] näytteenottopaikalla, vaikka paikalta otettiin tutkimussuunnitelman mukaisesti vain kolme
rinnakkaista näytettä. Linjan L15 pohjaeläinyhteisön monimuotoisuus oli myös Shannon Wiener
indeksillä mitattuna suurin. Linjan L11 uloimmalla [+1000 m] paikalla havaittiin puolestaan vähiten
pohjaeläintaksoneita. Paikan toistonäytteistä löydettiin vain muutamia ,

lajia

edustavia kotiloita. Kyseinen näytteenottopaikka oli myös ainoa, missä esiintyi kautta koko aineiston
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tyhjiä pohjaeläinnäytteitä. Paikan L11 pieni pohjaeläintiheys selittynee pohjanlaadulla, joka on
kauttaaltaan paljasta hiekkaa. Näytteenottoalue sijaitsee suoraan lauttaväylällä, joten lauttojen
potkurivirrat pitävät hiekan oletettavasti avovesikaudella käytännössä jatkuvassa liikkeessä, jolloin
pohjasta tulee lähes soveltumaton elinympäristö pohjaeläimien näkökulmasta.
Se, että linjojen L12–L15 alueilta havaittiin eniten pohjaeläintaksoneita, sekä monimuotoisin
pohjaeläinyhteisökoostumus, johtuu Riutunkarin etelänpuoleisen ja Nenännokan välisen alueen
pohjanlaadusta. Alueen pohja on selvitysalueella selvästi monimuotoisin. Riutunkari–Nenännokka välisen
merenpohjan pohjakasvillisuus vaihtelee mosaiikkimaisesti luoden useammalle eri lajille suotuisia
elinympäristöjä.

Riutunkarin

alueen

pohjaeläinyhteisöjen

suurempi

monimuotoisuus

suhteessa

ympäröivään merialueeseen on todettu myös vuoden 2010 selvityksessä (Pöyry Finland Oy 2010a).
Vastaavasti Hailuodon ranta alueilta lähtevät tutkimuslinjat L6–L8 sijaitsevat alueilla, joilla pohjanlaatu
on hyvin yksipuolinen. Näillä alueilla pohja on paljasta, luonnollisesti aaltoeroosion muovaavaa hiekkaa.
Näiltä alueilta havaittiin melko vähän pohjaeläintaksoneita ja pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus oli
selvästi pienempi kuin esimerkiksi Riutunkarin ja Nenännokan välisellä alueella.
Yleisesti korkeasta pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuudesta huolimatta, Riutunkarin ja Nenännokan
tutkimuslinjoilta L12–L15 havaittiin paikoin ympäröivää aluetta pienempiä pohjaeläinyhteisön
monimuotoisuutta kuvaavia indeksiarvoja. Tämä selittyy sillä, että diversiteettiä mitattiin Shannon
Wiener indeksillä. Esimerkiksi linjan L13 keskiosalta [+500 m] sekä linjan L15 uloimmalta [+1000 m]
alueelta havaittiin 12 pohjaeläintaksonia, mutta alueiden pohjaeläinyhteisöjä kuvaavat eksponentti
muunnetut diversiteetti indeksiarvot jäivät kuitenkin alle neljän. Näillä alueilla reilusti yli puolet
havaituista yksilöistä kuului surviaissääskiin (Chironomidae). Shannon Wiener

indeksi voi antaa

harhaanjohtavan matalan käsityksen pohjaeläinyhteisön monimuotoisuudesta, mikäli jokin laji dominoi
voimakkaasti yhteisössä (Krebs 1985).
Rannikkovesien ekologisessa tilaluokittelussa käytetty, pohjaeläimistöön perustuva BBI indeksi laskettiin
kolmea metriä syvemmille näytteenottopaikoille. Matalammille paikoille indeksiä ei laskettu, sillä alle
kolmen metrin alueet voidaan käsittää kuuluvan litoraalialueisiin. Näiden näytteenottopaikkojen joukossa
ei ollut yhtään aluetta, missä pohjanlaatu olisi ollut pehmeä. BBI mittari on kehitetty nimenomaan
rannikon pehmeiden pohjien pohjaeläinyhteisöjen tila arviointiin (Perus ym. 2007). Selvitysalueen
aineistoissa on näytteenottopaikkoja, joissa syvyys on yli kolme metriä, mutta pohjanlaatu ei ollut
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pehmeä. Näiden alueiden BBI indeksituloksiin ja niistä johdettuihin ekologista tilaa kuvaaviin
tilaluokkiin on suhtauduttava varauksella.
BBI arvojen perusteella näytteenottopaikkojen ekologinen tila vaihteli välttävästä jopa erinomaiseen.
BBI indeksin ominaisuuksien takia, se soveltuu parhaiten kuvaamaan tutkimuslinjojen uloimpien
näytteenottopaikkojen tilaa, koska näillä paikoilla pohjanlaatu on pääosin pehmeä ja näytteenottosyvyys
tarpeeksi suuri. Linjojen uloimmat alueet luokittuivat pääosin BBI:n perusteella joko välttävään tai
tyydyttävään ekologiseen tilaan. Linjan L11 uloimman [+ 1000 m] näytteenottoalueen havaittua BBI
arvoa, ja siitä johdettua välttävää ekologista tilaluokkaa ei voida pitää luotettavana, sillä alueen pohja on
paljasta

hiekkaa

ja

näytteenottoalue

sijoittuu

suoraan

nykyiselle

lauttaväylälle.

Kyseisen

näytteenottoalueen ongelmallisuutta vuonna 2017 on käsitelty yllä mm. lajimäärätulkintojen yhteydessä.
Myös linjalla L12 havaittuihin BBI arvoihin ja tilaluokkiin on syytä suhtautua varauksella, sillä
yhdelläkään linjan näytteenottopaikoista pohja ei ollut pehmeä. Osa vuonna 2017 havaituista BBI
arvoista oli lähellä eri ekologisten tilaluokkien rajoja. Yleisesti ottaen tutkittu merialue on luokiteltu
Ympäristöhallinnon viranomaisten puolesta tyydyttävään ekologiseen tilaan (ks. Ympäristöhallinto
2017b). Vuoden 2010 selvityksen perusteella Hailuodon ja Oulun väliset näytteenottoalueet luokittuivat
pääosin BBI:n perusteella hyvään tilaluokkaan. Vuoden 2009 selvityksessä alueiden ekologista tilaa ei
arvioitu.
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9 Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutukset
Maankohoamisen ohella jään ja veden liikkeestä aiheutuva eroosio ovat keskeisimmät rantojen
elinympäristöjä muokkaavat tekijät Perämerellä. Selvityksessä on keskitytty Hailuodon kiinteän yhteyden
luontovaikutuksiin siitä näkökulmasta, että kiinteä yhteys toteutetaan silta pengertie yhdistelmänä, missä
sekä Hailuodon Huikun että Oulun Riutunkarin nykyisten satamien läheisyyteen sijoittuvat noin 700
metriä pitkät sillat yhdistetään kolme metriä yläveden tason yläpuolelle nousevalla yhdeksän metriä
leveällä pengertiellä. Tällaisenaan toteutettuna kiinteän yhteyden on arvioitu lopputilanteessa heikentävän
syystalven aikaista jään liikkeestä aiheutuvaa ranta alueen eroosiota ennen kuin jään paksuus ylittää 30
senttimetriä Riutunkari–Nenännokka välillä Oulussa ja Huikku–Vaski (tai Rekonnokka) välillä
Hailuodossa (Rintamäki 2011, Leppäranta 2013) sekä heikentävän pohjoisen puoleisten tuulten
aiheuttamaa aaltoeroosiota Riutunkari–Nenännokka välillä, virtauseroosiota pergertien alueella, ja
lisäävän virtauseroosiota erityisesti silta aukkojen kohdalla ja silta aukkojen lähiympäristön rantaviivassa
(Kainua & Vepsä 2009, ks. kuva 2.1). Näistä tekijöistä pohjoispuoleisten tuulten aiheuttama
aaltoeroosiomuutos on oletettavasti merkitykseltään vähäisin, sillä jääpeitteestä vapaan vuodenajan
(toukokuu–lokakuu) aikana lounaanpuoleiset tuulet ovat vallitsevia Oulun seudun merialueilla
[Ilmatieteenlaitos (http://tuuliatlas.fmi.fi/fi/#), kuva 5.14]. Lounaanpuoleisten tuulten aiheuttaman aalto
eroosion heikkeneminen kiinteän yhteyden toteutuessa vaikuttaa lähinnä vapaan matalan vesialueen
pohjaeroosioon (Kainua & Vepsä 2009, ks. kuva 2.1b).
Kiinteän yhteyden luontovaikutukset arvioitiin erikseen rakennusvaiheessa ja lopputilanteessa lyhyellä
sekä

keskipitkällä

ja

pitkällä

aikavälillä.

Rakennusvaiheen

ja

lopputilanteen

lyhytaikaiset

luontovaikutukset arvioitiin vain niiltä osin kuin niillä mahdollisesti on merkitystä. Keskipitkän ja pitkän
aikavälin vaikutukset arvioitiin kaikkien selvityksen kohteena olleiden lajien tai lajiryhmien osalta. Tämä
arvio koski viitasammakkoa, perhos ja kovakuoriaislajistoa, pesimälinnustoa, EU:n luontodirektiivin
liitteissä mainittuja ruijanesikkoryhmän kasvilajeja (ruijanesikko, upossarpio, nelilehtivesikuusi) sekä
merialueen pohjaeläimistöä. Pohjaeläimistön osalta keskityttiin itse lajistoon ja sen perusteella arvioituun
vesistön ekologiseen tilaan.

9.1 Rakennusaikaiset luontovaikutukset ja lieventävät toimenpiteet
Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisaikaiset vaikutukset ovat oletettavasti pienialaisia ja keskittyvät
rakennettavan pengertien välittömään läheisyyteen Huikun ja Riutunkarin satama alueilla ja pengertielin
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jauksella merialueella. Rakentamisaikai
set

vaikutukset

syntyvät

lähinnä

merenpohjan muokkauksesta ja penger
tien rakenteena käytettävän kivilouhen
siirtämisestä, ja näiden aiheuttamasta
veden

väliaikaisesta

Rakentamisaikaiset

samentumisesta.
luontovaikutukset

koskevat lähinnä Huikun satama alueen
upossarpiokasvustoja, merialueen pohja
eläinyhteisöjä ja ekologista tilaa sekä
Kuva 9.1. Huikun sataman upossarpio( (sin. rajaus) ja neli(
lehtivesikuusiesiintymät (pun. rajaus) sekä viitasammakko(
(vihr. tähdet) ja meriuposkuoriaishavainnot (pun. vinoneliöt).

Riutunkarin

sataman

aallonmurtajalla

pesivää naurulokkikoloniaa.

9.1.1 Upossarpio ja nelilehtivesikuusi

Upossarpion suojelutaso on Suomessa arvioitu luokkaan ”
nelilehtivesikuusen suojelutaso luokkaan ”

(

(
. (

” ja

. (

” (Suomen raportti EU:lle

luontodirektiivin toimeenpanosta 2007–2013, http://www.ymparisto.fi/luontodirektiivinlajiraportit).
Kokonaisuutena arvioituna kiinteän yhteyden rakentamisvaiheen upossarpioesiintymiin kohdistuva haitta
on vähäinen. Upossarpiota esiintyy Huikun sataman nykyisen pengertien molemmin puolin sen
välittömässä läheisyydessä (kuva 9.1). Uuden pengerlinjauksen toteuttaminen tuhoaa osan erityisesti
pengertien pohjoispuoleisesta kasvustosta ja saattaa vaikuttaa esimerkiksi lisääntyneen liikenteen
aiheuttaman pöly ja hiukkaskuormituksen seurauksena myös pengertien eteläpuolisen populaation
elinympäristöön. Suora upossarpiokasvustojen tuhoutuminen tai merkittävästi kohonnut tuhoutumisriski
koskee arviolta 1500 m2 (2 %) osaa pengertien pohjoispuolen 8,1 hehtaarin kasvustosta. Olettaen, että
vaikutuksiltaan korkeintaan lievästi haitallinen pölyvaikutus ulottuu 50 metrin etäisyydelle pengertien
keskilinjasta, vaikutus kattaa 1,6 hehtaaria satama alueen molemmin puolin sijaitsevista upossarpiokas
vustoista, mikä vastaa 11 % ko. kasvustojen arvioidusta kokonaispinta alasta (14,1 ha) vuonna 2017.
Upossarpion lisäksi suunnitelman yhteydessä on huomioitava tielinjauksen pohjoispuolella Huikun
rantaniityn allikossa sijaitseva nelilehtivesikuusiesiintymä – niityn vesitaloutta ei tule vaarantaa.
Luontovaikutukset tältä osin ovat merkityksettömiä nykyisen suunnitelman osalta, koska rantaniittyyn ei
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tiettävästi kohdistu muutostarpeita. Mikäli pengertien toteuttaminen edellyttää esimerkiksi liikenteen
sujuvuuden takaamiseksi nykytien laajentamista (ohituskaista), se suositellaan toteutettavaksi linjauksen
eteläpuoliselle ruovikkoalueelle.
9.1.2 Meriuposkuoriainen ja viitasammakko

Sekä meriuposkuoriainen ja etenkin viitasammakko esiintyvät suhteellisen lähellä Huikun pengertien
työmaa aluetta (kuva 9.1). Yksittäiset viitasammakkohavainnot nykyisen pengertien laitaojissa ja
eteläpuoleisella ruovikkoalueella ovat luontoarvojen näkökulmasta merkitykseltään vähäisiä, koska ne
edustavat vain murto osaa Santosen viitasammakkopopulaatiosta. Lisäksi viitasammakon merkitystä
vähentää sen nykyisen suojelutason arvioiminen suotuisaksi vuonna 2013 (Suomen raportti EU:lle
luontodirektiivin

toimeenpanosta

2007–2013,

http://www.ymparisto.fi/luontodirektiivinlajiraportit).

Meriuposkuoriaisen suojelutaso on Suomessa arvioitu sen sijaan epäsuotuisaksi, riittämättömäksi ja
heikentyväksi v. 2013 (Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta 2007–2013,
http://www.ymparisto.fi/luontodirektiivinlajiraportit). Rakennusvaiheen aikaiset vaikutukset eivät kuiten
kaan ulotu lähimmälle meriuposkuoriaisesiintymälle, joka sijaitsee noin 500 metriä satamasta lounaaseen.
Molemmat lajit tulee huomioida kiinteän yhteyden rakennusvaiheen suunnitelmassa, vaikka ne eivät
vaadi erityisiä toimenpiteitä.
9.1.3 Merialueen pohjaeliöstö

Kiinteän yhteyden rakennusaikaiset vaikutukset ovat haitallisia merialueen pohjaeliöstölle. Pohjaeliöstö
häviää pengerlinjauksen alalta kokonaan ja lähiympäristön yhteisöt epäilemättä häiriintyvät veden
samentumisen seurauksena. Haittavaikutuksia ei kuitenkaan voi pitää luontoarvojen kannalta
huomattavina. Oulun ja Hailuodon välisen merialueen toistaiseksi kattavimmassa pohjaeläinselvityksessä
ei todettu uhanalaisia lajeja ja pengerlinjauksen lähimmissä näytteenottopisteissä pohjaeläinyhteisöjen
monimuotoisuus oli selvitysalueen keskiarvoa alhaisempi. Lisäksi BBI indeksin arvo, niiltä osin kuin se
oli määritettävissä, indikoi lähtökohtaisesti vesistön huonoa tai välttävää ekologista tilaa monilla
pengerlinjauksen molemmin puolin sijaitsevilla näytteenottopaikoilla.
9.1.4 Riutunkarin naurulokkiyhdyskunta

Riutunkarin sataman pohjoispuolen aallonmurtajalla pesii huomattava naurulokkiyhdyskunta, mikä on
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Rakentamisvaiheenaikaisen pergertien rakentaminen maa
aineksen siirtoon kiinteän yhteyden Hailuodon päähän on välttämätöntä. Maansiirtotyöt aallonmurtajalla
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heikentävät naurulokkiyhdyskunnan elinolosuhteita pienentämällä yhdyskunnan käytettävissä olevaa tilaa
ja aiheuttamalla häiriötä pesiville linnuille keväällä ja alkukesästä. Vaikka kolonian sijainti jo
nykyisellään häiriöalttiilla paikalla indikoi naurulokin sietävän suhteellisen hyvin ihmistoimintaa,
pesimäkaudelle ajoittuvat maansiirtotyöt tai raskas liikenne aallonmurtajalla estävät pesinnän lähes
varmuudella ja mahdollisesti hävittävät yhdyskunnan. Yhdyskunnan turvaaminen ei ole mahdollista
ilman lieventäviä toimenpiteitä. Yhdyskunnan lisääntymisolosuhteet voidaan turvata toteuttamalla
rakennusaikainen pengertie aallonmurtajan pohjoispuolitse vähintään 50 metrin etäisyydelle pesimäluo
dosta. Huikun sillan vaatimat pilarirakenteiden asennustyöt aallonmurtajan pohjoispäässä on suositeltavaa
toteuttaa naurulokin pesintäajan ulkopuolella (syyskesä–lopputalvi). Lisäksi aallonmurtajan pohjois
päähän on suositeltava asentaa kiinteä näkö , pöly ja melusuoja rakennusaikaisen pengertien suuntaan.

9.2 Lyhyen aikavälin luontovaikutukset
Hailuodon kiinteän yhteyden lyhyen aikavälin luontovaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan
merialueen pohjaeliöstöön. Silta pengertie yhdistelmän valmistuminen muuttaa välittömästi merialueen
pohjan dynamiikkaa, koska veden virtaus estyy kokonaan pengertien osalta ja siirtyy kokonaan silta
aukkoihin. Lisäksi lauttaliikenteen loppuminen rauhoittaa nykyisen lauttaväylän pohjan dynamiikkaa
potkurivirroista seuraavan turbulenssin päättyessä.
9.2.1 Pohjaeliöstö

Pohjaeläinyhteisöjen elinympäristöolosuhteet tulevat muuttumaan etenkin kiinteän yhteyden lähialueella
olennaisesti, mikä heijastuu yhteisöjen lajistokoostumukseen ja lajien runsaussuhteisiin. Lyhyen aikavälin
muutokset ovat ennustamattomia, koska vertailuaineistoa vastaavista tapauksista ei ole saatavissa.
Merkityksellisten luontoarvojen kannalta lyhyen aikavälin muutoksiin voidaan soveltaa rakennusaikaisten
muutosten arviota. Kiinteän yhteyden vaikutusalueella ei ole uhanalaisia pohjaeläimiä ja välittömän
vaikutusalueen ekologinen tila on jo lähtötilanteessa välttävä tai huono.

9.3 Keskipitkän ja pitkän aikavälin luontovaikutukset
Hailuodon kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen merkityksellisten luontoarvojen säilyminen
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä riippuu rantavyöhykkeeseen ja merenpohjaan vaikuttavista
eroosiovoimista, jotka synnyttävät ja ylläpitävät alueelle ominaista häiriödynamiikkaa. Aalto

ja

virtauseroosio ovat jatkuvia. Aaltoeroosion osalta vaikutuksiltaan huomattavimmat tapahtumat
(sulavedenaikaiset myrskyt) toistuvat kuitenkin epäsäännöllisesti. Epäsäännöllisesti toistuvat ohuehkon
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jääpeitteen aikaiset myrskyt tuottavat sen sijaan vaikutuksiltaan merkittävimmät jäiden työntöön
perustuvat eroosiotapahtumat, jotka oletetulla vaikutusalueella toistuvat keskimäärin viiden vuoden välein
(Rintamäki 2011). Kiinteä yhteys ilman lieventäviä toimenpiteitä tulee, silta aukoissa voimistuvaa
virtauseroosiota lukuun ottamatta, heikentämään edellä mainittuja eroosiovoimia. Keskipitkällä ja pitkällä
aikavälillä eroosiovoimien muutos heijastuu alueen luonnontilaan, joskin vaikutukset ja niiden
voimakkuus eivät ole yleispäteviä, vaan riippuvat lajiryhmästä, lajista tai paikallisista olosuhteista
(populaatiotaso).
9.3.1 Viitasammakko

Viitasammakon suojelutaso on Suomessa suotuisa (ks. yllä). Viitasammakko esiintyy erittäin runsaana
Oulussa Riutunkainalon ja Nenännokan sekä Hailuodossa Pohjoisperän ja Siikosen välisillä ranta alueilla.
Lajin lisääntymis ja talvehtimisympäristöt sijaitsevat Oulussa ja pääosiltaan myös Hailuodossa (Pohjois
perä, Rekonnokka) rantaviivan yläpuolella ja ovat riippuvaisia lähinnä niiden yläpuolisesta veden
pintavalunnasta. Lisäksi eroosiovoimille alttiissa rantavedessä tapahtuva lisääntyminen on paikallista
(vain Hailuoto) ja sen merkitys on epäselvä korkean predaatioriskin seurauksena. Pitkällä aikavälillä
jäiden työnnön aiheuttama eroosio on todennäköisesti lajille edullista. Jäiden työntö tuottaa viitasamma
kon suosimia pensoittumattomia allikoita rantaniittyjen nykyisistä hoitomuodoista (laidunnus ja niitto)
riippumattomasti ja edesauttaa etenkin Hailuodossa merkityksellisten petovapaiden lisääntymis
ympäristöjen, fladojen ja kluuvien, muodostumista. Kokonaisuutena arvioituna Hailuodon kiinteän
yhteyden mahdolliset haitalliset vaikutukset ovat viitasammakon osalta kuitenkin merkityksettömiä.
9.3.2 Kovakuoriaiset

Hailuodon kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella ei esiinny suunnitelmassa vättämättä huomi
oitavia maalla eläviä kovakuoriaislajeja. Vaateliaammat, uhanalaiksi luokitellut hietikoihin sidoksissa
olevat kuoriaislajit suosivat laajempia ja avoimempia hietikoita kuin selvityskohteilla on saatavilla.
Kiinteän yhteyden haitalliset vaikutukset kohdistuvat oletetun vaikutusalueen rantavesissä laajasti
esiintyvään meriuposkuoriaiseen (VU, erityisesti suojeltava, kv. vastuulaji, luontodirektiiviin liite II),
jonka elinympäristöjen heikentäminen on kielletty ja jonka suotuisa suojelutaso on turvattava.
Meriuposkuoriaisen suojelutaso on Suomessa epäsuotuisa, riittämätön ja heikkenevä (ks. yllä).
Eroosiovoimien heikkeneminen nopeuttaa ja voimistaa pohjan sedimentoitumista, edesauttaa rehevöity
mistä, ja siten heikentää meriuposkuoriaisen elinympäristön laatua. Mahdollisesti jo pienialaiset
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muutokset elinympäristön laadussa ovat haitallisia, sillä lajin kyky levittäytyä uusille elinalueille on
kyseenalainen. Keskipitkällä aikavälillä haitalliset vaikutukset johtuvat lähinnä aaltoeroosiomuutoksista
ja ovat oletettavasti vaikutukseltaan lieviä, sillä pohjoispuoleisten tuulten osuus on vähäinen eikä
etelänpuoleisten tuulten aiheuttaman aaltoeroosion muutokset juuri kosketa lajin esiintymisaluetta. Pitkän
aikavälin

vaikutukset

koostuvat

paitsi

aaltoeroosiomuutoksista,

mutta

myös

jäiden

liikkeen

vähentymisestä, mikä heikentää kokonaan uusien elinympäristöjen syntymistä. Haitalliset vaikutukset
kohdistuvat voimakkaimmin Riutunkarin ja Nenännokan väliselle ranta alueelle, missä meriuposkuori
ainen esiintyy alueellisella ja valtakunnallisella tasolla arvioituna runsaana. Toisaalta lajilla on
elinvoimaisia populaatioita myös kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen ulkopuolella eikä vaikutus
alueen esiintymät siten yksistään määritä lajin suojelutasoa tunnetulla esiintymisalueella. Lisäksi on
huomioitava, että ennakkokäsityksestä poiketen meriuposkuoriainen elää vaikutusalueella pääsääntöisesti
ahvenvidalla, mikä lisää potentiaalisten elinympäristöjen määrää ratkaisevasti. Varovaisuusperiaatteen
mukaisesti suunnitelmasta arvioidaan aiheutuvan kohtalaisia haittoja meriuposkuoriaiselle, minkä
seurauksena meriuposkuoriaispopulaatioiden seuranta on suositeltavaa.
9.3.3 EU:n luontodirektiivin kasvilajit
9.3.3.1 Ruijanesikko

Ruijanesikon suojelutaso on Suomessa arvioitu epäsuotuisaksi ja riittämättömäksi, mutta vakaaksi vuonna
2013 (Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta 2007–2013, http://www.ymparisto.fi/
luontodirektiivinlajiraportit). Ruijanesikko ei esiinny kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella ja
mahdolliset elinympäristöt ovat niukkoja sekä sijaitsevat oletettujen eroosiomuutosten vaikutusalueiden
ulkopuolella. Näillä perusteilla suunnitelmalla ei siten ole arvioitavia keskipitkän tai pitkän aikavälin
luontovaikutuksia ruijanesikon nykyesiintymien suhteen.
9.3.3.2 Nelilehtivesikuusi

Nelilehtivesikuusen suojelutaso on Suomessa epäsuotuisa, riittämätön ja heikkenevä (ks. yllä).
Suunnittelualueen merkittävin nelilehtivesikuusiesiintymä Huikun rantaniityllä sijaitsee kiinteän yhteyden
oletetun vaikutusalueen ulkopuolella ja vaikutusalueen kasvustot Riutunkainalossa ja Rekonnokalla ovat
pieniä ja pääsääntöisesti riippuvaisia etelänpuoleisten tuulten aiheuttamasta tuulieroosiosta ja
mahdollisesti jäiden pystysuuntaisen liikkeen aiheuttamasta eroosiosta, joiden ei ole arvioitu muuttuvan
hankkeen vaikutuksesta nelilehtivesikuusen esiintymispaikoilla. Laajemmalla alueella nelilehtivesikuusen
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merkittävät esiintymät sijaitsevat Oulun Kotakarissa ja Hailuodon Isomatala–Maasyvänlahden alueella
(Pöyry Finland Oy 2011), jotka sijaitsevat oletetun vaikutusalueen ulkopuolella. Näillä perusteilla
kiinteällä yhteydellä on korkeintaan vähäisiä vaikutuksia nelilehtivesikuuseen.
Nelilehtivesikuusi risteytyy helposti yleisen lamparevesikuusen kanssa ja risteymätyyppiä (rannikko
vesikuusi)

tavattiin

Huikun

rantaniityn

nelilehtivesikuusikasvuston

lisäksi

kahdella

alueella

Riutunkainalossa ja yhdellä alueella Leppänenän eteläpuolella. Nykyisen tulkinnan mukaan risteymä
tyyppeihin tulee suhtautua samalla tavalla kuin geneettisesti puhtaisiin kasvustoihin. Risteymäkasvustot
sijaitsivat kiinteän yhteyden välittömän vaikutusalueen ulkopuolella selvästi rantaviivan yläpuolella.
Lisäksi havainnot viittaavat, että puhtaat nelilehtivesikuuset esiintyvät lähinnä avoimella merialueella ja
häviävät vähitellen luontaisen sukkession kautta korvautuen risteymätyyppien kautta lamparevesikuusilla.
Tämä prosessi on seurausta maankohoamisesta. Näin ollen kiinteän yhteyden luontovaikutusten
arvioidaan jäävän lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä nelilehtivesikuusen risteymätyypin osalta
merkityksettömiksi.
Vaikka kiinteän yhteyden haitallisest luontovaikutukset nelilehtivesikuuseen arvioidaan merkityksettö
miksi, tulkintaan epävarmuutta tuottavan risteytymisen lamparevesikuusen kanssa ja lajin heikkenevän
suojelutason perusteella Riutunkainalon, Huikun ja Rekonnokan nykyisten puhtaiden ja risteymäpopulaa
tioiden seuranta on suositeltavaa.
9.3.3.3 Upossarpio

Upossarpion suojelutaso on Suomessa epäsuotuisa, riittämätön, mutta paraneva (ks. yllä). Upossarpio
esiintyy erittäin laajasti Hailuodon kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen rantavesissä Oulussa ja
Hailuodossa. Upossarpio suosii hiekka ja silttipohjia, joissa sedimentaatio on käynnistynyt (ks. myös
Mossberg & Stenberg 2003) ja välttää voimakkaasti erodoituvia ympäristöjä. Jäiden työnnöstä ja pohjan
kynnöstä aiheuttama eroosio on usein paikallista, selvärajaista ja toistuu epäsäännöllisesti. Aalto ja
virtauseroosio sen sijaan kohdistuvat laajalle alueelle sekä hidastavat ja ohjaavat upossarpiolle edullista
sedimentaatiota. Keskipitkällä aikavälillä Hailuodon kiinteän yhteyden rantaviivan eroosiovoimia
oletettavasti heikentävä vaikutus on joko neutraali tai edullinen uposarpion näkökulmasta laajalla alueella
(Riutunkainalo–Nenännokka). Lisääntyvä virtauseroosio saattaa olla lievästi haitallista Huikun
lounaispuolella, missä sijaitsee yksi lajin merkittävimmistä esiintymistä oletetulla vaikutusalueella. Pitkän
aikavälin vaikutukset koostuvat paitsi aalto ja virtauseroosiomuutoksista, mutta myös jäiden liikkeen
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vähentymisestä. Pitkän aikavälin vaikutukset arvioidaan laajalla alueella lievästi haitallisiksi:
keskipitkällä aikavälillä edullinen sedimentaation lisääntyminen saattaa rehevöittää elinympäristöjä liikaa
ja jäiden liikkeen estyminen heikentää kokonaan uusien elinympäristöjen syntymistä. Koska
suunnitelmasta arvioidaan aiheutuvan vähäisiä luontovaikutuksia upossarpiolle ja koska nämä vaikutukset
saattavat olla ristiriitaisia eri alueilla ja erilaisilla aikamittakaavoilla upossarpiopopulaatioiden seuranta on
suositeltavaa.
9.3.4 Pesimälinnusto

Hailuodon kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella pesii huomattava määrä maankäyttösuunnitel
mien kannalta merkityksellisiä lintulajeja. Huikun–Pohjoisperän ranta alueen pesimälinnusto koostui 30
ja Riutunkarin–Nenännokan linnusto 28 tällaisesta lintulajista.
Pesimälinnustoon kuuluvista lajeista viralliselta suojeluasemaltaan merkittävin on suokukko (CR, EU:n
lintudirektiivin liite I). Suokukon asemaa korostaa voimakas taantuminen valtakunnallisesti ja
alueellisesti, minkä pääsyyksi pesimäalueilla on arveltu rantaniittyjen umpeenkasvua (Väisänen ym.
1998, Tiainen ym. 2016). Tämän käsityksen mukaisesti suokukon lisääntymisympäristöt keskittyivät
Oulussa Nenännokan laidunnetulle ja Hailuodossa Rekonnokan niittämällä avoimena pidettävälle
rantaniitylle. Lisäksi muutkin rantaniittyjen kahlaajat ja varpuslinnut ovat taantuneet oletetavasti samasta
syystä (Tiainen ym. 2016). Oletetun vaikutusalueen pesimälinnustossa tällaisia lajeja edustavat mm.
lapinsirri (EN), taivaanvuohi (VU) ja punajalkaviklo (VU). Lapinsirri vähintään yritti pesintää
Rekonnokalla kesällä 2017 ja Nenännokalla kesällä 2009. Lisäksi näiden elinympäristöjen luontoarvojen
kannalta on merkityksellistä, että Nenännokan ja Rekonnokan rantaniityt ovat edelleen kelvollisia
pesimäympäristöjä etelänsuosirrille (EN, erityisesti suojeltava, EU:n lintudirektiivin liite I), joka vielä
2000 luvun taitteessa pesi Nenännokalla. Lapinsirri ja etelänsuosirri ovat todelliselta suojeluarvoltaan
suokukkoa merkityksellisempiä, koska merkittävä osa niiden Suomen pesimäkannasta pesii Oulunseudun
rantaniityillä. Hailuodon kiinteän yhteydellä ei arvioida olevan vaikutusta edellä mainittuihin
luontoarvoihin keskipitkällä aikavälillä, sillä avoimien rantaniittyjen säilyminen perustuu pääasiassa
laidun ja niittokulttuuriin. Pitkällä aikavälillä vaikutukset saattavat olla haitallisia, koska hoitomuotojen
jatkuvuudesta ei ole varmuutta, jolloin varovaisuusperiaatteen mukaisesti tulkittuna avoimien
(pienialaisten) niittyjen säilyminen ja uusien syntyminen on merkittävämmällä tavalla riippuvaista
rantaviivan eroosiovoimista.
Albus Luontopalvelut Oy (2677209-2)
www.albusluontopalvelut.fi

Sivu 137

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
Keskipitkällä aikavälillä Hailuodon kiinteän yhteyden jäiden työntöä hillitsevä vaikutus heijastuu
haitallisesti mahdollisesti eräisiin rantahietikoita tai somerikkoja suosiviin lajeihin, kuten pikkutiira (EN,
erityisesti suojeltava) ja karikukko (EN). Koska pikkutiiran asema Nenännokan pesimälinnustossa on
epävarma ja lajin vahvimmat esiintymät ovat vaikutusalueen ulkopuolella, kiinteän yhteyden
potentiaalinen haitta pikkutiiran osalta on korkeintaan vähäinen. Karikukon osalta haitta on kohtalainen,
vaikka senkin pääpesimisalueet vaikuttavat sijoittuvan lähinnä merialueen pikkusaarille (Suomen
Luontotieto Oy 2009a, d). Useiden Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueella pesivien vesilintujen
uhanalaistumisen taustalla oletettavasti olevaan rehevöitymiseen (Lehikoinen ym. 2016) suunnitelmalla ei
arvioida olevan voimakkuudeltaan ja vaikutusalueeltaan niin merkittävää vaikutusta, että se heijastuisi
pesimälinnustoon.
Kokonaisuutena tarkasteltuna Hailuodon kiinteän yhteyden pesimälinnustoon kohdistuvat välittömät
vaikutukset arvioidaan epätodennäköisiksi ja vähäisiksi. Koska mahdolliset haitalliset vaikutukset
kohdistuvat nimenomaan merkityksellisimpiin elinympäristöhin ja lajeihin, pesimälinnustoseuranta on
kuitenkin suositeltavaa.
9.3.5 Perhoslajisto

Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutuksia perhoslajistoon arvioitiin ensisijaisesti Perämeren
maankohoamisrannikolle kotoperäisen luhtakastikkahitukoin (EN, erityisesti suojeltava, kv. vastuulaji)
näkökulmasta. Merkittävimmät luhtakastikkahitukoipopulaatiot sijaitsevat hiekkaisella eroosiorannalla
Siikosessa, Rekonnokan rantaniityllä, ihmisvaikutuksen ja luontaisen rantaeroosion avoimena pitämällä
niemekkeellä Sysiperällä, Nenännokan niityllä ja rantaviivan yläpuolisella kohteella Nenännokan ja
Leppänenän välissä. Kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella sijaitsevat kohteet muodostavat
merkittävän osan (≈ 80 %) lajin tunnetusta esiintymisalueesta maailmassa. Alueen muiden maankäyttö
suunnitelmissa huomioitavien rantahietikoilla ja niityillä elävien perhoslajien elinympäristöt eivät
pienessä mittakaavassa sisälly kiinteän yhteyden oletettuun vaikutusalueeseen.
Tyypillisesti rantaviivassa sijaitsevat luhtakastikkahitukoin elinympäristöt syntyvät merkittäviltä osin
jäiden työnnöstä aiheutuvan rantaviivan eroosion seurauksena. Puhtaat luhtakastikkakasvustot syntyvät
jäiden työnnön synnyttämille kasvittomille alueille ja erityisesti matalille rantatöyräille. Näiden alueiden
merkitystä korostaa luhtakastikkahitukoin taipumus suosia rantaviivan luhtakastikkakasvustoja myös
silloin, kun ruovikoitumatonta luhtakastikkaa esiintyy rantaviivan yläpuolella. Luhtakastikkahitukoi
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esiintyy kesäaikaisen rantaviivan yläpuolella todennäköisesti vain poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Aaltoeroosio edesauttaa elinympäristöjen säilymistä hidastamalla järviruo’on leviämistä. Aaltoeroosio on
merkittävintä etelänpuoleisilla tuulilla ja oletettavasti riippumaton suunnitelmasta (Kainua & Vepsä 2009,
kuva 2.1).
Hailuodon kiinteän yhteydellä ei arvioida olevan vaikutusta luhtakastikkahitukoipopulaatioihin keskipit
källä aikavälillä, sillä avoimien rantaniittyjen säilyminen perustuu pääasiassa laidun ja niittokulttuuriin.
Lyhyellä aikavälillä rantalaidunnus vaikuttaa lievästi haitalliselta ja luhtakastikoiden säännöllinen
leikkaaminen kohtalaisen haitalliselta luhtakastikkahitukoin näkökulmasta. Pitkällä aikavälillä kiinteän
yhteyden haittavaikutukset saattavat olla kohtalaisia, koska hoitomuotojen jatkuvuudesta ei ole
varmuutta, jolloin varovaisuusperiaatteen mukaisesti tulkittuna avoimien rantatöyräiden säilyminen ja
uusien syntyminen on merkittävämmällä tavalla riippuvaista rantaviivan eroosiovoimista, tässä
tapauksessa erityisesti jäiden työnnöstä. Luhtakastikkahitukoin seuranta on perusteltua, koska kiinteän
yhteyden luontovaikutukset kohdistuvat suoraan uusien elinympäristöjen syntyyn vaikuttaviin tekijöihin.
Seurannan tarve korostuu, koska nykyisten hoitomuotojen lyhyen aikavälin haitalliset vaikutukset
yhdistettynä kiinteän yhteyden pitkän aikavälin haittavaikutuksiin voivat yhdessä heikentää lajin asemaa
vaikutusalueella merkittävästi.
9.3.6 Pohjaeläimistö

Hailuodon kiinteä yhteys tulee muuttamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vaikutusalueen pohjaeläin
yhteisöjen rakennetta. Yhteisörakenteen muutos heijastuu lajikoostumukseen ja lajien runsaussuhteisiin.
Alkutilanteessa pohjaeläinyhteisöt eivät sisällä uhanalaisia lajeja, joiden osalta luontovaikutuksia voisi
arvioida haitallisiksi. Lisäksi pohjaeläimistöön perustuva arvio vesistön ekologisesta tilasta on monin
paikoin välttävä tai huono eikä kiinteä yhteys tämänkään perusteella uhkaa erityisiä luontoarvoja.
Pohjaeläimistössä ja vesistön ekologisessa tilassa tapahtuvat muutokset saattavat olla edullisia tai haitalli
sia. Vesistön ekologinen tila on alkutilanteessa parhain pengertielinjauksen Huikunpään pohjoispuolella,
avovesi alueella, missä veden vaihtuvuus on oletettavasti suurin. Vastaavasti suunniteltujen silta
aukkojen alueella vesistön ekologinen tila on alkutilanteessa tyydyttävä tai hyvä. Nämä alueet ovat
ympäröivää merialuetta syvempiä ja pääosa Hailuodon itäpuolisesta vedenvaihdosta tapahtuu luontaisesti
näiden kautta (veden vaihtuvuus on suhteessa vesipatsaan poikkipinta alaan). Silta aukkojen kohdalla
kiinteän yhteyden vaikutus todennäköisemmin entisestään parantaa vesistön ekologista tilaa, mahdolliset
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haitalliset vaikutukset näkyvät vain aivan silta aukossa sijaitsevilla näytteenottopisteillä, missä veden
virtaus voi kasvaa liiaksi. Kiinteän yhteyden haitalliset vaikutukset näkyvät todennäköisemmin
pengerlinjauksen lähimmissä näytteenottopisteissä, missä veden vaihtuvuus tulee entisestään heikkene
mään. Näissä pisteissä vesistön ekologinen tila on lähtötilanteessa huono ja yhteisöjen monimuotoisuus
alhainen. Kiinteän yhteyden mahdolliset edulliset muutokset vesistön ekologisessa tilassa tulevat
kysymykseen myös nykyisen lauttaväylän näytteenottopisteissä pohjan rauhoittuvan dynamiikan seurauk
sena. Lauttaliikenteen loppuminen itsessään mahdollistaa edulliset muutokset keskipitkällä aikavälillä ja
lauttaväylän ruoppausten loppuminen tehostaa muutosta pitkällä aikavälillä. Vastaavasti jäiden liikkeestä
aiheutuvan eroosion heikkeneminen voi heijastua edullisesti jääeroosiomuutosalueiden litoraali
vyöhykkeen pohjaeläinyhteisöihin pohjan dynamiikan rauhoittumisen kautta. Toisaalta yhteisöt saattavat
olla rakentuneet nimenomaan häiriödynamiikasta hyötyvistä lajeista, jolloin litoraalivaikutukset voivat
olla myös haitallisia verrattuna nykytilaan. Todennäköisesti keskipitkällä aikavälillä kiinteän yhteyden
luontovaikutukset pohjaeläimistön näkökulmasta heijastuvat yhteisöjen epävakautena ja ennustamatto
mina muutoksina ennen lopullisten yhteisöjen muodostumista.
Kiinteän yhteyden luontovaikutukset merialuuen pohjaeläimistön näkökulmasta arvioidaan väistämättö
miksi. Pohjaeläimistöön ja vesistön ekologiseen tilaan heijastuvien luontovaikutusten ennustamatto
muuden seurauksena pohjaeläimistön seuranta on suositeltavaa.

10 Muut hankkeet ja suunnitelmat
Suunnittelualueella ei tiettävästi ole muita maansiirto tai rakennushankkeita ja suunnitelmia, joilla olisi
merkittäviä yhdysvaikutuksia Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutuksiin. Oulun Vihreäsaaren
sataman laajennus ja siihen liittyvän laivaväylän kunnostustyöt sijoittuvat noin kahdeksan kilometriä
Hailuodon kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen itäpuolelle (ks. Pöyry Finland 2010b).
Kiinteän yhteyden oletetulla vaikutusalueella ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat rantaniittyjen
hoitotoimenpiteet (laidunnus: Riutunkainalo–Nenännokka; niitto: Pohjoisperä–Rekonnokka ja Huikku;
laidunnus ja niitto: Nenännokka) edesauttavat alueen merkityksellisten luontoarvojen säilymistä ja
toimivat täten lieventävinä toimenpiteinä mahdollisille haitallisille luontovaikutuksille. Laidunnuksen
nettovaikutus on positiivinen, vaikka se voi paikallisesti heikentää tiettyjen lajien elinolosuhteita joko
lyhyellä (luhtakastikkahitukoi) tai keskipitkällä ja pitkällä (meriuposkuoriainen, ruskosuohaukka,
pajusirkku ym.) aikavälillä muuttamalla rannan kasvillisuutta tai rehevöittämällä laidunalueisiin
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rajoittuvia vesialueita. Laidunnuksen rehevöittävä vaikutus ja kiinteän yhteyden seurauksena heikkevät
rantavyöhykkeeseen kohdistuvat eroosiovoimat voivat yhdysvaikutuksena heikentää paikallisesti
meriuposkuoriaisen elinympäristöä merkittävästi Riutunkainalon ja Nenännokan välisellä alueella, missä
rehevöityminen rajoittaa meriuposkuoriaisen esiintymisaluetta jo alkutilanteessa.

11 Lieventävät toimenpiteet: keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutukset
Hailuodon kiinteän yhteyden luontovaikutukset ovat ensisijaisesti seurausta pergertien aiheuttamista
virtaus , aallokko ja jääeroosiomuutoksista. Lähtökohtaisesti eroosiovoimat tulevat vähintään alueellises
ti heikkenemään, mikä lisää pohjan sedimentaatiota, edistää rehevöitymistä, hidastaa uusien avoimien
elinympäristöjen syntyä ja kaventaa uusien syntyvien avoimien laikkujen pinta alaa. Merkittävimmät
muutokset koskevat Riutunkarin ja Nenännokan välistä ranta aluetta, missä sekä aaltoeroosio että
jääeroosio olosuhteet muuttuvat. Hailuodon Santosessa merkittävin muutos on rantaviivan jään työnnöstä
aiheutuvan

eroosion

heikentyminen.

Merialueella

virtauseroosio

(suorat

virtausvaikutukset

+

aaltoeroosio) heikkenee suunnitellun pengertien alueella ja voimistuu silta aukkojen lähialueella, mikä
osin koskee myös Santosen etelärantaa Huikun ja Siikosen välisellä rantavyöhykkeellä sekä lyhyelti
Riutunkarin pohjoisrantaa Oulussa.
Edellä mainituilla ympäristömuutoksilla arvoitiin olevan lieviä ja kohtalaisia haitallisia luontovaikutuksia,
jotka vaikuttavat erityisten luontoarvojen säilymiseen keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä (hyönteisistä
luhtakastikkahitukoi ja meriuposkuoriainen, kasveista upossarpio sekä osa pesimälinnustosta). Lisäksi
merialueen pohjaeläinyhteisöjen ja vesistön ekologisen tilan arvioitiin muuttuvan paikallisesti.
Virtausmuutokset pengertien alueella ovat väistämättömiä ja lieventävistä toimenpiteistä riippumattomia.
Kiinteän yhteyden luontovaikutuksia tuottavista tekijöistä jäiden työnnöstä aiheutuvan rantavyöhyk
keeseen vaikuttavan eroosion arvioitiin olevan merkitykseltään voimakkain, minkä seurauksena
lieventävät toimenpiteet ovat suositeltavia.

11.1 Jäiden liikkeen ylläpitäminen
Jäiden liikkeen heikentymisen lieventäväksi toimenpiteeksi on aikaisemmissa yhteyksissä ehdotettu
lauttaväylän pitämistä auki syystalvella siihen pisteeseen, kunnes jäiden liike luontaisista syistä tyrehtyy
(jään paksuun noin 30 cm; Rintamäki 2011, Leppäranta 2013, Pöyry Finland Oy 2013). Käsityksemme
mukaan kyseistä toimenpidettä on arvioitu ja asiantuntijalausunnon mukaan se riittää ylläpitämään jäiden
liikkeen nykyistä vastaavalla tasolla, koska etelänpuoleisten tuulten laaja pyyhkäisypinta ala riittää
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kasvattamaan paineen rantoja vasten riittävän suureksi, että jää särkyy ja sallii jään liikkeen (Kari Kainua,
suull. tieto 02.11.2017). Lieventävän toimenpiteen osalta tulee arvioida riittävän tiheä lauttareitin
avausväli (Hailuodon lautta kulkee talviaikataulussa edestakaisin 17 kertaa / vrk). Jään dynamiikkaan ja
suunnittelualueen jääpeitteen keskimääräiseen jäätymisnopeuteen perustuen on arvioitu, että 4–5
avauskertaa alkutalvesta riittää ylläpitämään jään liikepotentiaalin nykyisellään (Pöyry Finland Oy 2013).
Jääeroosion ylläpitäminen ei välttämättä vaikuta keskipitkällä aikavälillä alueen merkittävimpiin luonto
arvoihin samalla tavalla. Merenpohjan huomattava eroosio on havaintojen perusteella upossarpiolle
haitallista. Jäiden liikkeestä aiheutuva eroosio on näkemyksemme mukaan yksistään merkitykseltään
laajassa mielessä suhteellisen vähäinen vesialueella. Kiinteän yhteyden luontovaikutusten lieventäviä
toimenpiteitä ei ole upossarpion perusteella syytä arvoida uudelleen, sillä (1) lajilla on erittäin vahvoja
esiintymiä vaikutusalueen ulkopuolella, (2) väistämätön aaltoeroosion (ja virtauseroosion) jonkinasteinen
heikkeneminen

Riutunkainalossa

edesauttaa

lajin

elinolosuhteita

itsessään,

(3)

jääeroosion

heikkeneminen heikentäisi kriittisemmässä tilassa olevien luhtakastikkahitukoin ja meriuposkuoriaisen
elinolosuhteita kiinteän yhteyden vaikutusalueella, ja (4) jääeroosio edesauttaa uusien uposarpio
elinympäristöjen syntyä pitkällä aikavälillä. Lisäksi on huomioitava, että jäiden liike hyödyttää
rantaviivaan sidonnaisten huomionarvoisten pesimälintujen ja laajemmin vastaavien kovakuoriaislajien
elinolosuhteiden säilymistä.

11.2 Rantaniittyjen laidunnus ja niitto
Rantaniittyjen pysyminen avoimena on suurelta osin riippuvaista laidunnuksesta ja niitosta keskipitkällä
aikavälillä. Näiden toimenpiteiden jatkuvuudesta ei ole takeita. Mikäli rahoitus päättyy eritoten lajistolli
sesti arvokkaiden Rekonnokan tai Nenännokan osalta, hoitojatkumo olisi suositeltava järjestää Hailuodon
kiinteän yhteyden luontovaikutusten seurantaohjelman puitteissa haitallisia luontovaikutuksia lieventä
vänä toimenpiteenä.
Rantalaidunnuksen nettovaikutus on edullinen, mutta nykymuotoisen toimintakulttuurin edut saattavat
tietystä näkökulmasta olla myös kyseenalaisia. Lyhyellä aikavälillä jään työnnön synnyttämien
rantatöyräiden voimakas laiduntaminen vaikuttaa niiden kasvillisuuden rakenteeseen tavalla, joka
mahdollisesti estää luhtakastikkahitukoipopulaatioiden runsastuminen [ja estää pohjanliuskamittarin
esiintymisen laitumilla käytännössä kokonaan]. Lisäksi rantojen laiduntaminen edistää rantavyöhykkeen
rehevöitymistä, mikä näkyy esimerkiksi pohjan liettymisenä ja rihmalevien kukoistuksena laidunmaiden
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rantavesissä [mahdollisesti taustalla myös Pöllänlahden sinileväkukinnassa]. Nämä muutokset yhdessä
mahdollisesti heikkenevien rantaan kohdistuvien eroosiovoimien kanssa heikentävät meriuposkuoriaisen
elinympäristöjä ja pitkällä aikavälillä vaikuttavat haitallisesti mahdollisesti myös upossarpioon. Lisäksi
viimeaikaiset tutkimukset (Lehikoinen ym. 2016) viittaavat rehevöitymisen vaikuttavan haitallisesti
laajasti uhanalaistuneeseen vesilinnustoon, vaikka tässä tapauksessa rehevöitymisen haitalliset
vaikutukset arvioidaan pienialaisiksi ja vaikuttavan vain liikkuvuudeltaan lintuja heikompiin eliöihin.
Laiduntaminen on ekologinen ja kustannustehokas hoitomuoto laajoilla rantaniityillä ja pitkällä aikavälil
lä vaikuttaa pysyvästi niiden kasviyhteisöjen rakenteeseen edullisesti. Pienialaisilla kohteilla tavallisesti
kustannustehokkuudeltaan heikompi niittäminen on suositeltavaa laidunnuksen sijasta. Rantaniittyjen
niittämisellä päästään näissä kohteissa samaan lopputulokseen ilman rantaveden näkyvää rehevöitymistä,
erityisesti jos niittojäte kerätään talteen. Lisäksi niittäminen voidaan kohdentaa hyvin tarkasti tiettyyn
paikkaan ja ajoittaa kohdelajiston näkökulmasta oikealla tavalla. Esimerkkinä kyseenalaisesta
niittokäytännöstä käy Hailuodon mökki

ja asuinrantojen luhtakastikkakasvustojen muuttaminen

nurmikoiksi, jolloin kasvustot ovat pysyvästi luhtakastikkahitukoin näkökulmasta merkityksettömiä.
Toisaalta toimenpide osoittaa, että niittämällä luhtakastikkakasvustojen tavallisesti hyvin nopea
luontaisen sukkession seurauksena etenevä ruovikoituminen estyy. Hailuodon kiinteän yhteyden
haitallisten luontovaikutusten lieventävänä toimenpiteenä Hailuodon Sysiperän ja Rekonnokan niittämällä
hoidettavan niityn väliin jäävän rantajakson luhtakastikkakasvustojen ja ruovikoituneiden kluuvien
syksyinen

niitto

olisi

suositeltavaa

luhtakastikkahitukoin

ja

viitasammakon

elinympäristöjen

umpeenkasvun estämiseksi.

12 Seurantaohjelmaesitys
Seurantaohjelman tavoitteena on paitsi arvioida kiinteän yhteyden suoria luontovaikutuksia, mutta myös
esitettyjen lieventävien toimenpiteiden sovellettavuutta ja tehokkuutta, mikä korostaa näiden
näkökulmien yhteyttä ja kiinteän viranomaisyhteistyön merkitystä suunnitelmassa. Liikenneviraston
johtoryhmä on 09.09.2013 sitoutunut lieventäviin toimenpiteisiin perusväylänpidosta vapautuvalla
rahoituksella. Toimenpiteet sovitaan vuosittain tienpitoviranomaisen ja elinkeino , liikenne ja ympäristö
keskuksen ympäristöviranomaisen kesken, joista jälkimmäinen koordinoi käytännön toteutusta. Periaate
on, että varat käytetään ensisijaisesti hankkeen vaikutuspiirissä olevien Natura alueiden hoitotoimen
piteiden toteuttamiseen, suunnitteluun ja tutkimukseen sekä niiden tuloksellisuuden seurantaan.
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Toissijaisesti varoja on suunniteltu ohjattavan esimerkiksi luonto ja lintudirektiivin mukaisten lajien
esiintymien hoitoon. Seurantaohjelmat ovat perusteltuja tietyille tässä selvityksessä havaituille lajeille,
vaikka ne eivät kuulukaan selvitysalueen tai sen läheisten Natura alueiden suojeluperusteisiin. Lajien,
kuten meriuposkuoriainen ja luhtakastikkahitukoi, esiintyminen alueella ei ollut tiedossa Natura alueita
perustettaessa ja niiden suojeluasema vastaa hyvinkin Natura alueiden suojeluperusteina mainittujen
lajien asemaa.
Hailuodon kiinteän yhteyden mahdolliset rakennusaikaiset luontovaikutukset heijastuvat todennäköisim
min pohjaeläimistöön, upossarpioon ja Riutunkarin naurulokkiyhdyskuntaan, joiden seuranta on perustel
tua suunnitelman käytäntöönpanosta alkaen. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vaikutukset kohdistuvat
todennäköisimmin pohjaeläimistöön, luhtakastikkahitukoihin, meriuposkuoriaiseen, upossarpioon ja
pesimälinnustoon, joiden seuranta tulee ajankohtaiseksi viimeistään rakennusvaiheen / lauttaliikenteen
Taulukko 12.1 Tiivistelmä luontovaikutusseurantaohjelman keskeisestä sisällöstä ja eri osaseurantojen
ajoittumisesta suhteessa kiinteän yhteyden rakentamisen alkutilanteeseen ( /).
!! ,
+ "&"
&"" ,

%)&
6
,
!
pohjaeläimet

*$!!&&",
!!
harventuva

upossarpio

vuosittain

naurulokki

vuosittain

(jää)eroosio

vuosittain

7

!

&

Litoraali (Santonen Riutunkari–Nenännok
ka) + merialue
Santosenmatala
Huikku SE
Riutunkari

&

&&!

&
"
!
t0+2 →
t0+16
t0+1 →
t0+5

Nuppa & Nuppa W
Pyydyskari NW
Koivukari
Siikonen & Siikonen J
Huikku

Leppänenä, Nenännokka–Verkkokari, Sii
Itänenä–Kuivasäikkä
konen, Rekonnokka, Isomatala, Karinkan
nanmatala, Saarenperä
upossarpio &
parillisina
Santonen SE/Huikku SE
Nuppa & Nuppa W/Nuppa
meriuposkuo
vuosina
Siikonen A/Siikonen
Pyydyskari NW/PyydyskariNW
riainen
Siikonen J/–
Koivukari/Koivukari NW
Siikonen/–
Pyydyskari SW (3419265:
Siikonen W/–,
7212547)/Pyydyskari SW
Vaski/Vaski
Riutunkainalo/Riutunkainalo N
Riutunkainalo–Leppänenä/Riutunkainalo S
Nenännokka/Nenännokka
–/Leppänenä
–/Nälkähaka
Rekonnokka–Pohjoisperä
pesimälinnusto
parittomina
Huikku–Siikonen
Leppänenä–Nenännokka
vuosina
Siikonen–Vaski
Vaski–Rekonnokka
Riutunkari–Leppänenä
Luhtakastikka
parittomina
Siikonen
Pohjoisperä / Rekonokka
hitukoi
vuosina
Sysiperä
Nenännokka
Leppänenä
*Kasvuston, elinpaikan tai populaation nimistö seuraa laji- tai lajiryhmäkohtaisissa luontoselvityskappaleissa käytettyä nimistöä.
&

#! *
*
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päättyessä. Pohjaeläimistö vaatii erillisen seurantaohjelman. Meriuposkuoriais ja upossarpioseuranta
voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena, koska näiden lajien esiintymät sijoittuvat käytännön toteutuksen
kannalta edullisesti rinnakkain ja työt ovat toteutettavissa samanaikaisesti, minkä lisäksi oletetut
luontovaikutukset ovat osin ristiriitaisia. Luhtakastikkahitukoi ja pesimälinnustoseuranta ovat myös to
teutettavissa saman kesän aikana. Esitämme meriuposkuoriais ja upossarpioseurannan muodostaman
kokonaisuuden ja toisaalta luhtakastikkahitukoi ja pesimälinnustoseurannan muodostaman kokonaisuu
den toteuttamista vuorovuosina. Koska hankkeen keskipitkän ja pitkänaikavälin luontovaikutukset
syntyvät oletettavasti jään liikkeestä aiheutuvan eroosion muutoksista minkä ennustamiseen liittyy
epävarmuustekijöitä (Leppäranta 2013), itse eroosiomuutosten seuranta on perusteltua. Eroosiomuutos
seurannan avulla mahdolliset biologiset muutokset ovat mekanistisesti kytkettävissä kiinteän yhteyden
abioottisiin vaikutuksiin. Seurantaohjelmaesitys on laadittu siltä pohjalta, että kiinteän yhteyden
rakennusvaihe kestää neljä vuotta. Ohjelma on mukautettavissa todellisiin aikatauluihin, kun ne
varmistuvat. Keskipitkän ja pitkänaikavälin luontovaikutuksia tulee seurata vähintään 15 vuoden ajan.
Tiivistelmä seurantaohjelman keskeisestä sisällöstä esitetään taulukossa 12.1.

12.1 Pohjaeläimistön ja vesistön ekologisen tilan seuranta
Kiinteän yhteyden ympäristömuutokset vaikuttavat pohjaeläinyhteisöihin hankkeen eriaikoina vaikuttavin
mekanismein, joiden voimakkuus ja yhdysvaikutukset vaihtelevat (taulukko 8.1). Seurantaohjelma voi
daan kuitenkin toteuttaa suppeampana kuin tämän selvityksen yhteydessä, koska suunnittelualueen
pohjaeläimistö edustaa alueellisesti tavanomaista lajistoa eikä vesistön ekologinen nykytila aseta erityisiä
vaatimuksia. Alkuperäiset päämäärät täyttyvät huomioimalla pelkästään kiinteän yhteyden pengerlinjauk
sen eteläpuoliset näytelinjat L8–L15 Luodonselän puolella (taulukko 12.2), missä vesistölaatumuutokset
oletettavasti korostuvat.
Seuranta aineisto tulee kerätä heinäkuun lopussa vastaavin menetelmin kuin vuonna 2017 (ks. 8.2).
Näytteet kerätään Ekman noutimella (pinta ala: 289 cm2;) ja seulotaan Ø 0,5 mm seulalla. Näytteenotto
tulee toteuttaa alle metrin syvyysvyöhykkeillä niin, että ennen näytteenottoa alueen vedenpinta ei ole
laskenut tai noussut kolmeen viikkoon ± 50 cm normaaliveden tasosta. Seurantanäytepaikkojen
rinnakkaiset näytteet (ks. taulukko 12.2) käsitellään aluksi erillisinä näytteinä. Tunnuslukujen
laskemiseksi rinnakkaisnäytteet yhdistetään kokoomanäytteiksi. Kokoomanäytteiden perusteella laske
taan näytteenottopaikkojen pohjaeläinyhteisön ja pohjaeläintaksonien yksilötiheydet (yksilöä/m2).
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Taulukko 12.2. Pohjaeläinseurannan näytteenoton ja näytteenottopaikkojen perusparametrit [Syv. =
näytteenottosyvyys normaalivedenpinnatasosta].
Paikka
L8

L9

L10

L11

Syv.

Sijainti
(YKJ)

Pohja

Näyte(
määrä

Ympäristö(
muutos

Paikka

1

0,6

3

3

6,5

pehmeä

5

jään
(;;)
jään
(;)
;

L12

4,9

paljas
hiekka
pehmeä

3

2

1

7,0

virtaus (++)

8,1

kova,so;
ra,savi
pehmeä

3

2

3408277:
7217043
3408428:
7216646
3408607:
7216177
3410570:
7216926
3410503:
7216503

3

3

8,1

pehmeä

1

1,6

2

1,8

3

5,4

1

1,8

2

6,0

3

6,2

3410432:
7216010
3411843:
7216491
3411604:
7216131
3411324:
7215712
3413194:
7215332
3412927:
7215009
3412621:
7214620

Syv.

Sijainti
(YKJ)

Pohja

Näyte(
määrä

Ympäristö(
muutos

1

4,6

virtaus (++)

5,0

savi/hie;
su
savi/siltti

3

2

3

3

3,5

kova

5

virtaus (+),
liikenne (;;)
;

1

0,4

jään työntö (;;)

2

1,2

3

aallot (;)

3

liikenne (;;)

3

2,0

paljas
hiekka
kova ;
sora,
savi
kova

3

virtaus (+),
liikenne (;)

3414747:
7214047
3414416:
7213775
3414031:
7213452
3415739:
7213113
3415316:
7213005

5

aallot (;)

kova

3

L14

1

0,8

3

jään työntö (;;)

paljas
hiekka
pehmeä

3

virtaus (;;),
aallot (;)
virtaus(;;),
aallot (;)
liikenne (;;)

2

1,7

3

aallot (;)

3

1,0

5

aallot (;)

virtaus (;;),
aallot (;)
virtaus
(;),
aallot (;)
liikenne (;;)

L15

1

0,7

3

jään työntö (;;)

2

1,2

3

aallot (;)

3

0,8

5

aallot (;)

paljas
hiekka
pehmeä
paljas
hiekka

3
3
3
3

työntö
työntö

L13

3414831:
7212879
3416153:
7212507
3415722:
7212477
3415224:
7212448
3415735:
7211029
3415316:
7211142
3414843:
7211272

kova
hiekka
kova
hiekka
kova
hiekka
hiekka /
siltti
paljas
hiekka
kova
siltti

Pohjaeläinyhteisöissä havaittavia mahdollisia vasteita kuvataan seuraavin mittarein:
taksonimäärä näytteenottopaikkakohtaisesti sekä koko alueella
lajistokoostumus, ja lajien runsaussuhteet näytteenottopaikkakohtaisesti ja koko alueella
yksilö ja taksonitiheys kautta koko näytteenottoalueen
yhteisön monimuotoisuutta kuvataan myös diversiteeti indeksin avulla. Mikäli käytetään jotain
muuta kuin Shannon Wiener indeksiä, käytetyn indeksin arvot on laskettava takautuvasti myös v.
2017 tunnuslukujen osalta yhteisöjen monimuotoisuuden mahdollisten muutosten todentamiseksi.
BBI indeksi yli kolme metriä syville näytteenottopaikoille. Mikäli pohjaeläinyhteisöjen ekologista
tilaa arvioidaan tulevaisuudessa eri tavoin, tai muuten kuin BBI indeksillä, ekologisen tilan
mittariarvot tulee laskea tuolloin takautuvasti myös vanhemmille tarkkailu ja vertailuaineistolle
vertailtavuuden mahdollistamiseksi.
Näytepaikkojen eri näytemääristä riippuva yksilömäärävaihtelu huomioidaan pinta alakorjauskertoimin.
Näytteitä ei ositeta näytteenotto , poiminta tai määritysvaiheessa. Pohjaeläimet määritetään vähintään
samalla taksonomisella tarkkuudella kuin 2017 selvityksessä. Näytteiden poimijan ja määrittäjän pitää
olla pätevöitynyt Itämeren pohjaeläinlajistoon SYKEn määrityskokeiden kautta (Meissner ym. 2016).
Seuranta aloitetaan rakennusvaiheen toisena ( 789) ja neljäntenä ( 78:) kesänä rakennusaikaisten vaikutus
ten havaitsemiseksi ja pitkäaikaismuutosten seurantareferensseiksi. Pohjaeläintarkkailu toistetaan kolmen
vuoden välein ( 78;(

78<7(

78<=(

78<>)

keskipitkän aikavälin vaikutusten havaitsemiseksi. Ensimmäisen

tarkkailukierroksen tuloksia verrataan vuoden 2017 tuloksiin. Tämän jälkeen tuloksia verrataan tarkkailu
Albus Luontopalvelut Oy (2677209-2)
www.albusluontopalvelut.fi

Sivu 146

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen luontoarvot
vuosittain aina kaikkiin aiempiin tarkkailukierrostuloksiin niin, että myös v. 2017 tulokset ovat vertailu
lähtökohtana. Tulosten tulkinnassa otetaan huomioon kaikki pohjaeläimistöön kohdistuvat vaikutukset ja
muutostekijät (taulukko 12.2). Vaikutuksia tarkastellaan aikagradientilla pohjanlaatu , syvyys ja pohjan
laatutyypeittäin huomioiden ympäristöhallinnon kautta saatavat vedenlaatutiedot alueelta.

12.2 Naurulokkiseuranta
Kiinteän yhteyden naurulokkikoloniaan kohdistuvia luontovaikutuksia ja toteutettavien lieventävien
toimenpiteiden onnistumista seurataan pistelaskentamenetelmällä (ks 6.2.1) kolmella toistolaskennalla
naurulokin pesimäaikaan. Laskennat suoritetaan illalla, jolloin linnut ovat pesimäluodollaan ja laskenta
tuottaa luotettavimman arvion kokonaisparimäärästä. Pistelaskennassa naurulokin pesivien parien määrä
arvioidaan sekä Riutunkarin että Huikun yhdyskunnassa. Huikun yhdyskunta toimii vertailukohtana
luontaisista kannanvaihteluista. Seuranta aloitetaan rakennusvaiheen käynnistymisestä ( 7) ja sitä
jatketaan vuosittain ensimmäiseen rakennusvaiheen jälkeiseen pesimäkauteen ( 78?).

12.3 Meriuposkuoriais- ja upossarpioseuranta
Seurannassa pyritään erottamaan kiinteän yhteyden luontovaikutukset luontaisista kannanvaihteluista.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että seurantakohteiksi valitaan esiintymispaikkoja kiinteän yhteyden
oletettavalta vaikutusalueelta ja sen ulkopuolelta (seurantareferenssit).
Kiinteän yhteyden rakennusvaiheen luontovaikutuksia seurataan tässä yhteydessä vain upossarpion osalta,
sillä meriuposkuoriaispopulaatioita ei tunneta rakennusvaiheen mahdolliselta vaikutusalueelta. Vaikutus
alueella tunnetuista upossarpiopopulaatioista sijaitsevat kohteet
referenssialueiksi soveltuvat kohteet '

,'

),

ja

, joiden

') ja *

, joista kaksi ensin

mainittua edustavat aktiivisen hoidon kohteena olevaa rantaa (kuten
jälkimmäistä luontaisten eroosiovoimien ylläpitämää aluetta (kuten

) ja kaksi
). Referenssikohteet

vaihtelevat laajuudeltaan ja populaatiokooltaan lähtötilanteessa pienehköstä suureen, mutta kaikilla
kohteilla esiintyy elinvoimaiset upossarpiopopulaatiot. Näiden lisäksi referenssialueiksi esitetään kohteita
ja

@, jotka sijaitsevat oletetulla keskipitkän ja pitkän aikavälin muutosalueella, mutta

kuitenkin selvästi rakennusaikaisen vaikutusalueen ulkopuolella. Näiden kohteiden valinnalla
valmistaudutaan osin keskipitkän aikavälin luontovaikutusten seurantaan, koska kyseiset kohteet
sijaitsevat eroosiomuutosten kannalta erityisen herkällä alueella Hailuodon Siikosessa.
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Seurannan tavoitteena on selvittää seuranta alueiden upossarpiokasvustojen pinta alassa ja populaatio
koossa tapahtuvia muutoksia. Kasvuston pinta ala arvioidaan kävellen edestakaisin rantaviivan ja
kasvuston merenpuoleisen ulkoreunan väliä hitaasti kasvuston pituussuuntaan edeten, samalla vähintään
uloimpien ja lähinnä rantaviivaa havaittujen kasvien tarkat havaintopaikkatiedot tallentaen. Näiden
pisteiden sisäpuolelle jäävä alue edustaa kasvuston pinta alaa vastaavalla tavalla kuin vuoden 2017
upossarpioselvityksessä. Oletettavasti vähintään osa kasvustoista on niin isoja, että kokonaisyksilö määrä
ei ole laskettavissa. Populaatiokokoestimaatti arvioidaan 10 satunnaisesti valituista 1 m2 ruuduista
laskettujen upossarpioyksilöiden keskiarvon ja esiintymän pinta alan perusteella. Seurantaa toteutetaan
rakennusvaiheen alusta ( 78<) vuosittain kiinteän yhteyden valmistumista seuraavaan vuoteen ( 78?).
Keskipitkän aikavälin luontovaikutusten arvioinnissa käytetään hyödyksi upossarpion ja meriuposkuoriai
sen esiintymistä samoilla tai hyvin lähekkäisillä paikoilla. Hailuodossa vaikutusalueella seurataan
populaatioita Huikusta Vaskeen (upossarpio/meriuposkuoriainen:
,

A

@A-,

A-,

)A-, ,

(upossarpio/meriuposkuoriainen: #
, '

A#

, -A$

A'

A,

) ja Oulussa Riutunkarista Nenännokalle
', #

, -A'

,

A

-$

A#

+

). Näiden verrokkina toimivat oletetun

vaikutusalueen ulkopuolella sijaitsevat populaatiot Hailuodossa (upossarpio/meriuposkuoriainen:
,

'A
kuoriainen: '

& '

A
)A'

A-) ja Oulussa (upossarpio/ meriupos

'),
,

')A

'), *

A*

'),

) (yksittäisiä upossarpioita 2017, 3419265:7212547)/Pyydyskari SW). Verrokkialueet
käsittävät sekä laidunnettuja että luonnonrantoja, mikä mahdollistaa laidunnuksen luontovaikutuksen
arvioimisen muista populaatioiden kehityssuuntiin vaikuttavista tekijöistä erillään. Tämä on oleellista
arvioitaessa erilaisten kiinteän yhteyden luontovaikutuksia lieventävien toimenpiteiden sovellettavuutta.
Upossarpion

osalta

keskipitkän

aikavälin

seuranta

toteutetaan

käytännössä

rakennusaikaisten

luontovaikutusten seurannan tavoin säilyttäen vertailukelpoisuus myös vuoden 2017 selvityksiin
(populaatiokoko + esiintymän pinta ala). Vastaavasti meriuposkuoriaisseuranta toteutetaan vuoden 2017
kartoituksessa sovelletuin menetelmin etsimällä meriuposkuoriaisia ahvenvidoilta vesikiikaria apuna
käyttäen siten, että ko. kasvusto tulee kartoitettua kauttaaltaan. Yksilöt lasketaan ja niiden tarkka
havaintopaikkatieto talletetaan (populaation elinvoimaisuus suhteessa alkutilanteeseen). Seurantakäynnit
ajoitetaan heinäkuun puolivälistä elokuun ensimmäiselle kolmannekselle ulottuvalle ajanjaksolle, jolloin
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molemmat lajit ovat samanaikaisesti havaittavissa. Seurantaa jatketaan rakennusvaiheen päättymisestä
alkaen ( 78:) parillisina vuosina seurantajakson loppuun ( 78<:).

12.4 Pesimälinnusto- ja luhtakastikkahitukoiseuranta
Seurannassa pyritään erottamaan kiinteän yhteyden luontovaikutukset luontaisista kannanvaihteluista. Pe
simälinnuston ja luhtakastikkahitukoin osalta tässä hyödynnetään rantojen nykyisiä hoitomuotoja, koska
vertailukelpoista aineistoa ei edellisistä seurantaohjelmaesityksistä poiketen ole oletetun vaikutusalueen
ulkopuolelta. Seurantasuunnitelmassa oletetaan, että rantaniittyjen koneellinen niitto ja/tai laiduntaminen
ylläpitää elinolosuhteet kohdelajien näkökulmasta muuttumattomina seurantajakson ajan. Tällöin
hoitoniittyjen linnustossa tai luhtakastikkahitukoipopulaatioissa tapahtuvat muutokset edustavat luontaisia
suunnitelmasta riippumattomia tekijöitä, ja tarjoavat verrokkialueet hoitamattomilla rannoilla ilmeneville
Hailuodon kiinteän yhteyden aiheuttamille luontovaikutuksille. Rantojen erilaiset hoitomuodot (niitto,
laiduntaminen, niitto+laiduntaminen) mahdollistaa näiden hoitotoimenpiteiden sovellettavuu den
arvioimisen kiinteän yhteyden mahdollisten luontovaikutusten lieventävinä toimenpiteinä.
Käytännössä lintulaskennoissa noudatetaan vuoden 2017 menetelmiä ja havaintojen kirjaamisen
aluejakoa. Ranta alueiden linnustoa lasketaan kolmella kiertolaskenta ja kahdella kartoituslaskenta
käynnillä Hailuodossa Huikun ja Pohjoisperän välisellä alueella ja Oulussa Riutunkarin ja Nenännokan
välisellä alueella. Hailuodon seuranta alue dokumentoidaan neljänä lohkona [Huikku–Siikonen (luontai
nen ruovikoitunut ranta alue), Siikonen–Vaski (luont. hiekkapohjainen ranta alue), Vaski–Rekonnokka
(luont. hiekkapohjainen tai ruovikoitunut ranta alue), Rekonnokka–Pohjoisperä (niitetty rantaniitty) ja
Oulun seuranta alue kahtena lohkona [Nenännokka–Leppänenä (laidunnettu ja niitetty rantaniitty),
Leppänenä–Riutunkari (laidunnettu rantaniitty). Luhtakastikkahitukoin kohdalla seuranta kohdistetaan
olennaisimpiin luhtakastikkakasvustoihin Hailuodossa (Pohjoisperän/Rekonnokan niittoniitty, Sysiperän
luonnontilainen rantajakso, Siikosen länsirannan eroosioranta) ja Oulussa (Leppänenän laidunalue,
Nenännokan laidunnettu ja niitetty niitty). Seurannassa arvioidaan luhtakastikkakasvustojen puhtautta
(ruovikoitumisaste), laidunpainetta, seuranta alueen jäiden työnnön synnyttämiä uusia rantatöyräitä sekä
dokumentoidaan havaittujen luhtakastikkahitukoiden lukumäärä ja tarkat havaintopaikkatiedot. Kullakin
seurantakohteella käydään suorittamassa kenttähaavintaa ja lentävien aikuisten yksilöiden havainnointia
kolmena iltana lajin vuotuiseen ja vuorokautiseen lentoaikaan sääolosuhteet huomioiden. Seurantaa
jatketaan rakennusvaiheen päättymisestä alkaen ( 78?) parittomina vuosina seurantajakson loppuun ( 78<>).
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12.5 (Jää)eroosioseuranta
Seurannassa pyritään saamaan käsitys erilaisten rantaviivaan vaikuttavien eroosiovoimien merkityksestä
avoimien ranta alueiden ja merenpohjan muokkaajina sekä näissä eroosiovoimissa mahdollisesti ta
pahtuvista muutoksista Hailuodon kiinteän yhteyden toteutuessa. Seurantatuloksia voidaan käyttää hank
keen ympäristövaikutusten ja sovellettavien lieventävien toimenpiteiden tehokkuuden arvioinnissa.
Käytännössä seuranta alueiden rannat kävellään läpi keväällä jäiden sulamisen jälkeen. Maastohavain
noissa kirjataan ylös kaikki merkit aalto ja jääeroosiotapahtumista ja niiden laajuudesta (vaikutusalueen
rantaviivan pituus ja vaikutusalueen syvyys kuivan maan suuntaan) siten, että eroosiomekanismit
erotellaan mahdollisuuksien mukaan. Jäiden työnnöstä aiheutuvan eroosion (oletettavasti voimakkaim
man muutospaineen alainen eroosiovoima) merkkejä ovat uudet rantatöyräät ja niiden merenpuoleiset
kasvittomat uurteiset työntöpinnat, kaatuneet rantapensaikot, vahingoittuneet (kuorettomat) rantapuut
sekä rannalle ajautuneet suurehkot kivet. Jäiden pystysuuntaisesta eroosiosta kielivät rantavyöhykkeen
kasvittomat laikut ilman edellä mainittuja muita ympäristömuutoksia. Aaltoeroosio näkyy rantaviivassa
hienojakoisen maa aineksen huuhtoutumisena eroosiovyöhykkeen ylälaitaan, minkä alapuolella sijaitsee
huuhtoutunut pienistä ja keskisuurista kivistä muodostuva somerikkovyöhyke. Eroosiotapahtumien lisäksi
dokumentoidaan rantaviivajaksot, missä pohjan sedimentaatio (liettyminen) on silmin havaittavissa eli
missä ei havaita merkkejä eroosiosta.
Eroosioseuranta alueet tulee valita nykyisin eroosioalttiilta ranta alueilta, siten että Hailuodon kiinteän
yhteyden ja suunnitelmassa aiemmin mukana olleen merialuulle sijoitettavaksi suunnitellun tuulipuiston
Natura lausunnon pohjatyönä sovelletun raportin (Leppäranta 2013) esitys läheisten Natura alueiden
huomioimiseksi täyttyvät. Seurantaan soveltuvia nykyisin eroosioalttiita ranta alueita ovat Oulussa
Liminganlahden Natura alueeseen (FI 1102200) kuuluvat Nenännokka–Verkkokari alue (ks. myös
Suomen Luontotieto Oy 2009g), Leppänenän ympäristö sekä Hailuodossa Siikosen (ks. myös Suomen
Luontotieto Oy 2009g) ja Rekonnokan ympäristö sekä lähinnä Natura alueiden huomioimiseksi
olennaiset Isomatala (–Maasyvänlahti) (FI 1100203) sekä Siikajoen Saarenperä ja Karinkannanmatala (FI
1105201) (kuva 12.1). Isomatalalla esiintyy runsaana mm. nelilehtivesikuusi (ks. 5.3.2), minkä lisäksi
sekä Isomatalalla että Saarenperä Karinkannanmatalalla esiintyvät ruijanesikko (ks. 5.3.1), upossarpio
(ks. 5.3.3) ja rönsysorsimo [

, luontodirektiivin liitteet II ja IV, rauhoitettu, CR,

erityisesti suojeltava, suojelutaso epäsuotuisa huono (kehityssuunta tuntematon)] (Destia Oy 2010, Pöyry
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Rekonokka
Siikonen

Leppänenä

Nenännokka–
Verkkokari
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Kuivasäikkä
Leppänenä
Isomatala

Karinkannanmatala

Säärenperä

Kuva 12.1. Esitetyt (jää()eroosiomuutosseuranta(alueet pääpiirteissään.

Finland Oy 2011, Markkola 2013). Rönsysorsimo on merkitykseltään korostunut, sillä 99 % lajin
kotimaisesta kannasta esiintyy Isomatalan–Maasyvänlahden Natura alueella (Destia Oy 2010), Perämeren
rönsysorsimo edustaa erilaistunutta geneettistä kantaa (Markkola 2013) ja Hailuodon kiinteän yhteyden
aiheuttamat virtausmuutokset on mainittu lajin eräänä uhkatekijänä (Suomen ympäristökeskus 2014).
Edellä mainittujen suunnittelualueen ulkopuolisten direktiivikasvilajiesiintymien suora seuranta ei ole
välttämätöntä, mikäli eroosioseurannassa ei havaita eroosiomuutoksia. Jääeroosiomuutosten ei ennusteta
ulottuvan Isomatalalle ja Saarenperä Karinkannanmatala alueelle (Leppäranta 2013) ja ennustetun
virtausheikkemän oletetaan peittyvän muuttumattoman aaltoeroosion luontaiseen vaihteluun (Kainua &
Vepsä 2009). Jos eroosiovoimat ennakkokäsityksen vastaisesti olennaisesti heikkenevät, esiintymien
seuranta ja täydentävien lieventävien toimenpiteiden soveltaminen (esim. laidunnus) tulee ajankohtaisek
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si. Edellä mainittujen (jää )eroosioseuranta alueiden lisäksi eroosiovoimien dokumentointi on suositelta
vaa kiinteän yhteyden vaikutusalueen ulkopuolella (seurantareferenssi), kuten Hailuodossa Kirkkosalmen
Natura alueella (FI1100202) Itänenän ja Kuivasäikän välisellä alueella, missä eroosiovoimiin vaikuttaa
Luodonselän tapaan etelänpuoleiset tuulet.
Eroosioseurantaa jatketaan rakennusvaiheen alusta alkaen ( 7) vuosittain seurantajakson loppuun ( 78<>).
Pitkä seurantajakso on välttämätön, koska jäiden työnnöstä seuraavat merkittävät eroosiotapahtumat
toistuvat epäsäännöllisesti ja suhteellisen harvoin (keskimäärin joka viides vuosi) (Rintamäki 2011, Lep
päranta 2013). Vuosittainen tarkastelu tuottaa tarkkaa tietoa eroosiotapahtumien frekvenssistä, mutta
mahdollistaa myös eri eroosiomekanismien tarkemman erottelun kuin harvemmin toistettava seuranta.
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