16T-11

KALASTOSELVITYS
101007462
27.11.2017

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
Hailuodon kiinteän tieyhteyden kalastoselvitykset v. 2017

2

Copyright © Pöyry Finland Oy

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hailuodon kiinteän tieyhteyden kalastoselvitykset v. 2017

3

Sisältö
1

JOHDANTO

4

3

VESISTÖMALLINNUKSEN KESKEISET TULOKSET JA HAITTA-ALUE

4

2

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5

6

AINEISTO JA MENETELMÄT

HANKKEEN KALATALOUDELLISET VAIKUTUKSET

4

5

Yleiskuva hankealueen kalastosta ja kalastuksesta
Vaikutukset kalastusalueisiin ja kalastukseen
Vaikutukset kutu- ja syönnösalueisiin
Vesialueen kalataloudellisen tuoton menetys
Vedenlaatumuutosten vaikutukset kalastoon ja kalastukseen
Virtausmuutosten vaikutukset kalojen liikkumiseen ja vaellukseen
Pohjaeläinmuutosten vaikutukset kalastoon
Korvaukset ja kompensaatiot

5
6
8
9
10
10
11
11

VIITTEET

12

TIIVISTELMÄ

Pöyry Finland Oy
Eero Taskila, FM kalabiologi
Yhteystiedot
Elektroniikkatie 13
90590 OULU
puh. 010 3311
sähköposti etunimi.sukunimi@poyry.com
www.poyry.fi

Copyright © Pöyry Finland Oy

11

4

1

JOHDANTO

Hailuotoon on suunnitteilla kiinteä tieyhteys, jossa nykyinen lauttaliikenne korvattaisiin
pengertiellä ja silloilla. Tielinjaus hyödyntää nykyiset pengerosuudet ja on
kokonaisuudessaan noin 7 km pitkä. Riutunkarin puoleiseen päähän tulisi 730 m pitkä ja
Huikun puoleiseen päähän 765 m pitkä silta. Hankkeen vesitalouslupahakemus on
tarkoitus jättää ympäristölupavirastoon alkuvuodesta 2018.
Tässä selvityksessä esitetään lisätietoja hankealueen kalastosta ja kalastuksesta sekä
arvioidaan hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia. Selvitys tehtiin hankkeesta aiemmin
annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta laaditun erillisen kalataloudellisia
lisäselvityksiä käsittelevän työohjelman (Sito Oy) mukaisesti.

2

AINEISTO JA MENETELMÄT

Selvityksen lähtöaineistosta pääosa saatiin haastattelemalla henkilökohtaisesti
hankealueella Hailuodosta ja Oulunsalosta käsin kalastavia kaupallisia kalastajia.
Heidän lisäksi haastateltiin Oulunsalon kalastajainseuran, Hailuodon osakaskunnan,
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton ja Suomen Ammattikalastajaliiton edustajia.
Haastatelluista neljä oli kaupallisia kalastajia, jotka tuntevat hankealueen erittäin hyvin.
Kalasto- ja kalastusselvitykset keskitettiin arvioidulle haitta-alueelle, joka määritettiin
hankkeeseen liittyneen vesistömallinnuksen (Pöyry Finland Oy 2017a) perusteella.

3

VESISTÖMALLINNUKSEN KESKEISET TULOKSET JA HAITTA-ALUE
Virtaukset

Pengertien vuoksi läpivirtaama Luodonselän ja Oulun edustan välillä vähenee jonkin
verran nykytilanteeseen verrattuna. Avovesiaikana lasketussa etelätuulitilanteessa
vähenemä on keskimäärin 16 % ja lasketussa pohjoistuulitilanteessa 9 %. Virtausten
siirtyessä silta-aukkojen kohdalle virtausnopeudet silta-aukkojen lähialueilla nousevat ja
vastaavasti vähenevät penkereen vierustoilla. Pintakerroksessa nopeuden nousu jää
silta-aukoissa tasolle 10 cm/s tai sen alle. Kovan tuulen tilanteessakin virtausnopeuksien
nousu jää silta-aukoissa alle 20 cm/s.

Rakennusaikaisessa tilanteessa, jossa Riutun puoleinen silta-aukko on suljettu,
läpivirtaama Luodonselän ja Oulun edustan välillä vähenee lopputilannetta enemmän eli
etelätuulilla 26 % ja pohjoistuulilla 21 %. Virtausnopeudet kasvavat Huikun siltaaukossa tuolloin siten, että virtausnopeuden nousu on tuulitilanteesta riippuen
keskimäärin 15-18 cm/s ja kovan tuulen tilanteessa enimmillään alle 25 cm/s.
Vedenlaatu

Vedenlaatuun arvioidut, pengertiestä johtuvat virtaamamuutokset vaikuttavat rajoitetusti
ja näkyvät enimmäkseen suunnitellun siltayhteyden lähialueella. Avovesiaikana
Oulujoen vesien kulkeutuminen Luodonselälle vähenee, mikä keskimäärin laskee
kokonaisravinnepitoisuuksia Luodonselällä ja nostaa niitä Oulun edustalla. Jääpeitteisen
ajan käyttäytyminen poikkeaa avovesiajasta. Jääpeitteisenä aikana Luodonselän
eteläosassa ja Liminganlahden suulla on mallituloksissa lievää pitoisuusnousua ja
Luodonselän itä- ja pohjoisosissa puolestaan lievää laskua.
Avovesiaikana alueelliset pengertien aiheuttamat vedenlaatumuutokset ovat
kokonaisfosforilla alle 2 ug/l, kokonaistypellä alle 20 ug/l ja kiintoaineella alle 0,25
mg/l. Olennaisin pitoisuuksiin vaikuttava tekijä näyttää olevan Oulujoen tuoman
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kuormituksen kulkeutuminen osittain Hailuodon pohjoispuolelle Luodonselän suunnan
sijasta.
Rakennusaikaisessa tilanteessa vedenlaadun muutokset ovat samansuuntaisia kuin
lopputilanteessa, mutta jonkin verran lopputilannetta suurempia. Pitoisuustason
muutokset ovat avovesiaikana kokonaisfosforilla pääosin alle 2 µg/l, kokonaistypellä
alle 30 µg/l ja kiintoaineella alle 0,5 mg/l. Penkereen rakentamisen ja toisaalta
työpenkereen purkamisen yhteydessä aiheutuu työnaikaista veden samentumista, kun
rakennusmassoista liukenee kiintoainesta veteen.
Haitta-alue

Mallinnustulosten perusteella virtaama- ja vedenlaatumuutokset jäävät vähäisiksi,
eivätkä ne ole laaja-alaisia. Ravinnetason paikallinen lievä nousu ei aiheuta sellaista
rehevöitymistä, että sillä olisi laaja-alaisia kalasto- tai kalastusvaikutuksia.
Varmuusperiaatteen mukaisesti kalataloudellisten selvitysten alueeksi rajattiin kuitenkin
3 km leveä vyöhyke tielinjauksen molemmin puolin. Muista pengerrys- ja
ruoppaustöistä saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida, että myös
rakennusaikaiset melu- ja samennusvaikutukset rajoittuvan tälle vyöhykkeelle.
Mallinnustulosten perusteella vyöhykkeen ulkopuolisella alueella virtaama- ja
vedenlaatumuutokset jäävät vähäisiksi, eikä niillä ole enää merkittävää kalataloudellista
vaikutusta.
4

HANKKEEN KALATALOUDELLISET VAIKUTUKSET

4.1

Yleiskuva hankealueen kalastosta ja kalastuksesta

Hankkeen lähialueen pyydettävän kalaston rakennetta kuvaa Oulunsalon
kalastajainseuran kotitarvekalastajille vuodelta 2016 tehty kalastustiedustelu.
Kalastajainseuran
vesialueet
sijoittuvat
Oulunsalon
niemen
ympärille
Kempeleenlahdelta Liminganlahdelle ja edelleen kohti Hailuotoa. Kalastajainseuran
alueella kalasti noin 70 taloutta pääasiassa erilaisilla verkoilla (Pöyry Finland Oy
2017b). Verkkojen ohella käytettiin myös katiskoja, koukkuja ja erilaisia vapavälineitä.
Kokonaissaalis oli noin 8,5 t eli 126 kg taloutta kohden (taulukko 1). Tärkeimmät
saalislajit olivat ahven, hauki ja isosiika (vaellussiika), joiden yhteisosuus oli noin 70 %
kokonaissaaliista.
Oulunsalon-Hailuodon välisellä merialueella verkoilla kalastavilla kaupallisilla
kalastajilla tärkeimmät saalislajit ovat samat kuin kotitarvekalastajilla. Rysäpyynti on
alueella nykyisin vähäistä. Troolikalastuksen tärkeimmät saalislajit ovat silakka ja
maiva.
Taulukko 1 Kotitarvekalastajien kokonaissaalis (kg) Oulunsalon kalastajainseuran
alueella v. 2016.
kg
%

Lohi Taimen Isosiika Pikkusiika Maiva Silakka Hauki Ahven Kuha Made Särkikalat Kuore Yhteensä
131
141
1258
15
54
138 1996 2554 207
178
1333
455
8460
1,5
1,7
14,9
0,2
0,6
1,6 23,6
30,2
2,4
2,1
15,8
5,4
100,0
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4.2

Vaikutukset kalastusalueisiin ja kalastukseen

6

Selvitysalueen kalastus on pääasiassa verkko- ja troolikalastusta. Rysäkalastusta
harjoitetaan vain muutamalla rysällä. Nykyisin Huikun edustalla on käytössä neljä ja
Riutun edustalla yksi rysäpaikka (kuva 1). Selvitysalueella on useita merkittäviä
verkkokalastusalueita, joista osa sijaitsee pengertielinjauksen välittömässä
läheisyydessä ja osin jopa sen kohdalla (kuva 1). Selvitysalueella ja sen pohjoispuolella
on useita troolauslinjoja, joista pengertietä lähinnä on Riutun Jussinmatalasta
Polkankarin pohjoispuolitse Santosen pohjoispuolelle kulkeva reitti (kuva 2).

Kuva 1
Rysien ja merkittävien verkkopyyntialueiden sijainti arvioidulla haittaalueella (punainen katkoviiva).
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Kuva 2
Tärkeimmät troolauslinjat arvioidulla haitta-alueella (punainen katkoviiva) ja
sen lähistöllä.

Oulunsalon-Hailuodon välisellä selvitysalueella, noin 3 km tielinjauksesta, kalastaa
nykyisin 17 kaupallista kalastajaa verkoilla, rysillä ja troolilla. Kotitarvekalastajia
alueella on tasoa 30 taloutta. Pilkkijöitä ei ole tässä huomioitu.

Rakennustöiden aikana veden jonkinasteinen samentuminen ja melu haittaavat verkkoja rysäkalastusta lähimmillä pyyntipaikoilla. Troolikalastukselle voi aiheutua töiden
aikana haittaa tielinjauksen pohjoispuolisella troolauslinjalla.

Mikäli Riutun silta-aukossa on työnaikainen penger, se lisää sekä kaupallisten
kalastajien että kotitarvekalastajien pyyntimatkaa heidän kalastaessaan lauttaväylän ja
Polkankarin välisellä alueella. Alue on yksi merkittävistä verkkokalastusalueista, ja sille
joudutaan kiertämään ko. aikana Huikun kautta. Työnaikainen penger heikentää
osaltaan myös lohikalojen vaellusta Luodonselälle.
Riutun sillan vapaaksi korkeudeksi on suunniteltu 5 m, jolloin oulunsalolaisten
trooliveneet eivät mahdu ajamaan sillan alta ja ne joutuvat kiertämään Luodonselän
puolelle Huikun kautta.

Pitkällä aikavälillä pitkä keskipenger lisää jossakin määrin Luodonselän
”sisämeriluonnetta”, mikä voi heikentää lähinnä siian kalastusmahdollisuuksia alueella.
Toisaalta penger reuna-alueineen voi synnyttää myös uusia karisiian kalastuspaikkoja.
Vastaavasta ilmiöstä on kokemuksia nykyisten penkereiden reuna-alueilta. Pitkä
keskipenger voi toimia jossakin määrin myös kalojen liikkumista suuntaavana tekijänä,
mikä voi synnyttää uusia kalastuspaikkoja sekä rysille että verkoille. Lauttaväylän
lakkauttaminen ja lauttaliikenteen loppuminen osaltaan myös parantaa
kalastusmahdollisuuksia alueella.
Copyright © Pöyry Finland Oy

4.3

Vaikutukset kutu- ja syönnösalueisiin
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Pengertien lähialueella on tehty karisiian kutualueselvitys v. 2009, jolloin pohjaa
tutkittiin sukeltamalla ja haraamalla (Oja & Oja 2009). Selvityksessä todennettiin
muutamia kutualueita, mm. tielinjauksen kohdalla oleva Polkankarin alue. On ilmeistä,
että tuolloin menetelmistä johtuen ei pystytty tunnistamaan kaikkia merkittäviä
kutualueita.

Karisiian, maivan ja silakan kutualueet menevät käytännössä paljolti päällekkäin.
Alueen hyvin tuntevien kaupallisten kalastajien mukaan selvitysalueella on useita
merkittäviä karisiian, maivan ja silakan kutualueita (kuva 3). Periaatteessa lähes kaikki
matalat karikot ja niiden reuna-alueet ovat potentiaalisia kutualueita. Pitkä keskipenger
Kummituksen-Polkankarin-Järjenmatalan välillä kulkee laajan kutualuekarikon kautta.
Osa linjauksen karikoista on kuitenkin pintakivikkoalueita, jotka eivät ole soveliaita
kutualueiksi.

Kuva 3
Karisiian, maivan ja silakan merkittävät kutualueet arvioidulla haittaalueella (punainen katkoviiva).

Selvitysalueella ei ole erityisiä paikallistettavia karisiian, maivan ja silakan
syönnösalueita. Karisiialle silakan kutualueet ovat kuitenkin merkittäviä ruokailualueita.
Karisiika tulee alkukesällä, käytännössä kesäkuussa, syömään silakan mätiä silakan
kutualueille.

Pengertien myötä menetetään keskipenkereen alueella jonkin verran siian, maivan ja
silakan kutualueita, ja töiden aikainen samennus voi heikentää tilapäisesti lähimpien
kutualueiden laatua. Menetettävien kutualueiden poikastiheyksistä ei ole olemassa
tutkittua tietoa, mutta niiden ei arvioida merkittävästi poikkeavan muista lähialueen
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vastaavista kutualueista. Pitkällä aikavälillä näillä kutualuemenetyksillä ei arvioida
olevan merkittävää laaja-alaista vaikutusta kalakantoihin, sillä alueella on runsaasti
muita vastaavanlaisia kutualueita. Siten poikastuotantomenetysten arviointi esimerkiksi
poikasnuottauksin ei ole tarpeen.
Kevätkutuisista kalalajeista hauki ja ahven kutevat yleisesti matalilla ranta-alueilla.
Riutunkarin eteläpuolinen Riutunkainalon-Äijänkarin ranta-alue on merkittävää hauen
ja ahvenen kutualuetta (kuva 4). Ahvenella on lisäksi muutama merkittävä kutualue
merimatalikoilla lauttaväylän eteläpuolella lähellä selvitysalueen eteläreunaa (kuva 4).
Huikun eteläpuolinen Käykkyrinmatala on ahvenen yleisistä kutualueista poikkeava
sikäli, että ahven kutee alueella myöhään eli vasta juhannuksen jälkeen. Kuha on Oulun
edustalla istutustenvaraista kantaa, eikä se lisäänny merialueella ainakaan merkittävässä
määrin.

Kevätkutuisten kalalajien kantoihin hankkeella ei arvioida olevan merkittävää
vaikutusta. Virtausten väheneminen voi paikoin jopa parantaa kevätkutuisten kalalajien
elinolosuhteita.

Kuva 4
Ahvenen merkittävät kutualueet arvioidulla haitta-alueella (punainen
katkoviiva) ranta-alueiden ulkopuolella.

4.4

Vesialueen kalataloudellisen tuoton menetys

Pengertien vuoksi menetetään merenpohja-aluetta noin 20 ha, miltä osin menetetään
vesialueen kalataloudellinen tuotto. Menetettävää vesialuetta on käytännössä hiukan tätä
vähemmän, koska pengertie on luiskareunainen. Lisäksi penkereen veden alle jäävät
reunat muodostavat osaltaan myös uutta habitaattia, mikä voi hiukan pienentää

Copyright © Pöyry Finland Oy

10

kalataloudellisen tuoton menetystä. Kalastajien mukaan esimerkiksi nykyiset Riutun ja
Huikun penkereiden vierustat ovat ajoittain hyviä karisiian pyyntialueita.
4.5

Vedenlaatumuutosten vaikutukset kalastoon ja kalastukseen

Rakennusaikana pengertien läheisyydessä aiheutuu merialueen jonkinasteista
samentumista, mikä tilapäisesti voi heikentää siian, maivan ja silakan osalta lähimpien
kutualueiden poikastuotantoa. Tällä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää laajaalaista vaikutusta kalakantoihin, sillä alueella on runsaasti muita vastaavanlaisia
kutualueita. Alueella ei ole sellaisia erityisen merkittäviä syönnösalueita, joiden laatua
samentumat haittaisivat merkittävästi. Kevätkutuisten kalalajien kantoihin samentumilla
ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta. Samentumista ja jossakin määrin myös
melusta aiheutuu rakennusaikana haittaa sekä kaupalliselle kalastukselle että
kotitarvekalastukselle, mutta sen arvioidaan rajoittuvan tässä selvityksessä arvioidulle
haitta-alueelle.

Käytön aikana veden ravinnepitoisuudet penkereen lähialueella alueesta riippuen joko
vähän nousevat tai laskevat. Avovesiaikana Oulujoen vesien kulkeutuminen
Luodonselälle vähenee, mikä keskimäärin laskee kokonaisravinnepitoisuuksia
Luodonselällä ja nostaa niitä Oulun edustalla (ks. tarkemmin kohta 3).
Pitoisuuslisäykset ovat sen tasoisia, että niistä ei aiheudu merkittävää rehevöitymistä.
Rehevyyden paikallinen lievä kasvu periaatteessa suosii kevätkutuisia kalalajeja ja
etenkin särkikaloja vaateliaampien kalalajien kustannuksella. Rehevyysmuutokset ovat
kaksisuuntaisia, eikä niillä kokonaisuutena arvioida olevan merkittäviä haitallisia
pitkäaikaisvaikutuksia kalastoon tai kalastukseen.
4.6

Virtausmuutosten vaikutukset kalojen liikkumiseen ja vaellukseen

Pengertien vuoksi läpivirtaama Luodonselän ja Oulun edustan välillä vähenee
avovesiaikana tuulitilanteesta riippuen keskimäärin 9-16 % (ks. tarkemmin kohta 3).
Rakennusaikana muutos läpivirtaamassa on suurempi. Virtaukset siirtyvät siltaaukkojen kohdalle, mutta virtausnopeuden nousu pintakerroksessa jää silta-aukoissa
tasolle 10 cm/s tai sen alle. Kovan tuulen tilanteessakin virtausnopeuksien nousu jää
silta-aukoissa alle 20 cm/s, rakennusvaiheessa Huikun silta-aukossa enimmillään alle 25
cm/s.
Virtausnopeuksien muutokset silta-aukoissa ovat pieniä, eivätkä ne estä minkään
kalalajin liikkumista Luodonselän ja Oulun edustan välillä. Kalojen vaeltaminen
penkereen kohdalla luonnollisesti estyy. Penkereen kohdalla vesisyvyys on lähes täysin
pintakivikosta 1,5 m:iin, joten se ei ole nykyisinkään tyypillistä kalojen vaellusaluetta.
Maan kohoamisen vuoksi alue mataloituu luontaisesti koko ajan. Kalojen vaellus
Luodonselän ja Oulun edustan välillä tapahtuu nykyisinkin pääasiassa tulevien siltaaukkojen syvännekohtien kautta. Pitkällä aikavälillä pitkä keskipenger kuitenkin lisää
jossakin määrin Luodonselän ”sisämeriluonnetta”, mikä todennäköisesti heikentää
jonkin verran alueella siian, maivan ja silakan elinolosuhteita ja suosii kevätkutuisia
kalalajeja.

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta lohikalojen ja nahkiaisen kutunousuun
Oulujokeen. Hankkeen rakentamistoimenpiteille ei siten ole tarpeen asettaa
vuodenaikaisia aikarajoituksia.
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Pohjaeläinmuutosten vaikutukset kalastoon
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Pohjaeläimistön määrän muuttuminen vaikuttaa pohjaeläimistöä ravintonaan käyttävien
kalalajien ravinnon saantiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Pohjaeläinten
vähentymistä hankealueella tapahtuu suoraan pengertien rakentamisen yhteydessä
penkereen peittäessä alleen merenpohjaa. Lisäksi välillisiä vaikutuksia
pohjaeläinyhteisöihin voivat aiheuttaa rakentamisen aikainen veden samentuminen sekä
alueen virtauksissa ja veden laadussa tapahtuvat muutokset.

Pengerlinjauksen lähialueen pohjan laatu on pääosin paljasta hiekkaa tai kovaa pohjaa
(Majuri & Välimäki 2017). Pohjaeläimistö koostuu pääasiassa surviaissääskien toukista
(Chironomidae) ja harvasukamadoista (Oligochaeta). Hankealueella on hiekkapohjaa
sekoittavia virtauksia, joten pohjat ovat tyypillisesti epävakaita hiekkapohjia. Tämä
vähentää pohjaeläinten yksilömääriä hankealueella. Hankealueella (70-3000 m
tielinjauksesta) keskimääräinen pohjaeläintiheys oli noin 1150 yks./m 2. Silta-aukkojen
välisen pitkän penkereen välittömässä läheisyydessä (70 m tielinjauksesta)
keskimääräinen pohjaeläintiheys oli selvästi alhaisempi eli noin 290 yks./m 2.

Pengertie peittää meren pohjaa noin 20 ha alueelta (Sito Oy, kirjall. tied.), joten
laskennallisesti pohjaeläinten yksilömäärä vähenee alueella noin 58 milj. yksilöä (20 ha
x 290 yks./m2). Vuoden 2017 pohjaeläintutkimuksissa (Majuri & Välimäki 2017) ei
määritetty pohjaeläinten biomassaa. Pohjaeläintutkimuksia tehtiin v. 2010 hieman
laajemmalla alueella kuin v. 2017, ja tuolloin määritettiin myös pohjaeläinten biomassa
(Pöyry Finland Oy 2010). Enintään noin 2 km etäisyydellä tielinjauksesta olevien
yhteensä 12 kohteen kaikkien pohjaeläinten keskimääräinen yksilöpaino oli 0,0032 g.
Tämän perusteella voidaan suuntaa-antavasti laskea, että penkereiden alle jäävän
pohjaeläimistön biomassa on tasoa 190 kg (58 milj. x 0,0032 g) ja kalaston tuoton
menetys tältä osin alle sen.
Pohjaeläinten yksilömäärän vähentyminen hankealueella ei merkittävästi vaikuta
kalojen ravinnon saantiin, sillä menettävien pohjaeläinten biomassa on varsin pieni.
Lisäksi pengertie vähentää veden virtauksia ja pohjan sekoittumista pengertien
läheisyydessä, mikä yhdessä vähäisen veden ravinnepitoisuuden nousun kanssa voi
lisätä pohjaeläinten määrää pengertien lähialueella ainakin paikallisesti. Rakentamisen
aikaisilla samentumilla ei arvioida olevan epävakailla hiekkapohjilla pohjaeläimistöön
sellaisia pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi alueen kalaston
ravintotilanteeseen.
4.8

Korvaukset ja kompensaatiot

5

TIIVISTELMÄ

Hankkeesta aiheutuu menetettävien vesialueiden johdosta kalataloudellisen tuoton
menetystä, joka voidaan korvata kertakaikkisena vesialueiden omistajille.
Rakennusvaiheessa hankkeesta aiheutuu haittaa ja vahinkoa kaupalliselle kalastukselle,
mikä voidaan korvata alueen kaupallisille kalastajille. Siltojen teknisistä ratkaisuista
riippuen myös käytön aikana voi aiheutua kalataloudellista vahinkoa kaupallisille
kalastajille. Hankkeesta aiheutuu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä haittaa yleiselle
kalatalousedulle, mikä voidaan kompensoida kalatalousmaksulla.
Tässä selvityksessä esitetään tietoja Hailuodon kiinteän tieyhteyden suunnittelualueen
kalastosta ja kalastuksesta sekä arvioidaan hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia.
Hankkeen vaikutusten vesistömallinnusten perusteella arvioitiin alue, jolla hankkeesta
aiheutuvia kalataloudellisia haittoja voi esiintyä. Varmuusperiaatteen mukaisesti
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kalataloudellisten selvitysten alueeksi rajattiin 3 km leveä vyöhyke tielinjauksen
molemmin puolin.

Oulunsalon-Hailuodon välisellä selvitysalueella kalastaa nykyisin 17 kaupallista
kalastajaa verkoilla, rysillä ja troolilla. Kotitarvekalastajia alueella on tasoa 30 taloutta.
Selvitysalueen kalastus on pääasiassa verkko- ja troolikalastusta. Rysäkalastusta
harjoitetaan vain muutamalla rysällä. Selvitysalueella on useita merkittäviä
verkkokalastusalueita, joista osa sijaitsee pengertielinjauksen välittömässä
läheisyydessä. Lähimmät troolauslinjat ovat myös lähellä pengertielinjausta.
Selvitysalueella on useita merkittäviä karisiian, maivan ja silakan kutualueita.
Rakennustöiden aikana veden jonkinasteinen samentuminen ja melu haittaavat verkkoja rysäkalastusta lähimmillä pyyntipaikoilla. Troolikalastukselle voi aiheutua töiden
aikana haittaa tielinjauksen pohjoispuolisella troolauslinjalla. Riutun silta-aukossa oleva
työnaikainen penger lisää kalastajien pyyntimatkaa heidän kalastaessaan lauttaväylän ja
Polkankarin välisellä alueella. Pitkällä aikavälillä pitkä keskipenger lisää jossakin
määrin Luodonselän ”sisämeriluonnetta”, mikä voi heikentää lähinnä siian
kalastusmahdollisuuksia alueella. Toisaalta penger reuna-alueineen voi synnyttää myös
uusia karisiian kalastuspaikkoja. Pitkä keskipenger voi toimia jossakin määrin myös
kalojen liikkumista suuntaavana tekijänä, mikä voi synnyttää uusia kalastuspaikkoja
sekä rysille että verkoille.

Virtausnopeuksien muutokset silta-aukoissa ovat pieniä, eivätkä ne estä kalojen
liikkumista Luodonselän ja Oulun edustan välillä. Kalojen vaeltaminen penkereen
kohdalla estyy. Penkereen kohdalla vesisyvyys on lähes täysin pintakivikosta 1,5 m:iin,
joten se ei ole nykyisinkään tyypillistä kalojen vaellusaluetta. Hankkeella ei arvioida
olevan vaikutusta lohikalojen ja nahkiaisen kutunousuun Oulujokeen. Hankkeen
rakentamistoimenpiteille ei siten ole tarpeen asettaa vuodenaikaisia aikarajoituksia.

Pengertien myötä menetetään jonkin verran siian, maivan ja silakan kutualueita, ja
töiden aikainen samennus voi heikentää tilapäisesti lähimpien kutualueiden laatua.
Pitkällä aikavälillä näillä menetyksillä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää laajaalaista vaikutusta kalakantoihin, sillä alueella on runsaasti muita vastaavanlaisia
kutualueita. Kevätkutuisten kalalajien kantoihin hankkeella ei arvioida olevan
merkittävää vaikutusta. Pengertien vuoksi menetetään merenpohja-aluetta noin 20 ha,
miltä osin menetetään vesialueen kalataloudellinen tuotto. Pohjaeläinten yksilömäärän
vähentyminen hankealueella ei merkittävästi vaikuta kalojen ravinnon saantiin, sillä
menettävien pohjaeläinten biomassa on varsin pieni.
Hankkeesta aiheutuvat menetykset vesialueiden omistajille ja kaupallisille kalastajille
voidaan korvata. Yleiselle kalatalousedulle hankkeesta aiheutuvat haitat voidaan
kompensoida kalatalousmaksulla.
6

VIITTEET

Oja, J. & Oja, S. 2009. Karisiian kutualueselvitys suunnitellun Oulunsalon-Hailuodon
pengertien selvitysalueella. Suomen Luontotieto Oy 30/2009.
Majuri, P. & Välimäki, P. 2017. Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen
luontoarvot. 8 Pohjaeläimistö. Albus Luontopalvelut Oy.
Pöyry Finland Oy 2010. Hailuodon tuulivoimapuiston pohjaeläinselvitys vuonna 2010.

Pöyry Finland Oy 2017a. Hailuodon kiinteän yhteyden vesistövaikutusten arviointi 3 Dvesistömallilla.
Copyright © Pöyry Finland Oy

13

Pöyry Finland Oy 2017b. Oulun edustan yhteistarkkailu v. 2016. Osa III
Kalataloustarkkailu.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Pöyry Finland Oy
Elektroniikkatie 13
FI-90590 Oulu
Tel. 0103311
E-mail: etunimi.sukunimi@poyry.com

Arvio Hailuodon kiinteän tieyhteyden rakentamiseen liittyvästä vesialueen kalataloudellisen tuoton menetyksestä ja kalatalousmaksusta
Vesialueen kalataloudellisen tuoton menetys
Pengertien vuoksi menetetään merenpohja-aluetta yhteensä 22,7 ha (Sitowise 2018, kirjall. tied.), miltä osin menetetään pysyvästi vesialueen kalataloudellinen tuotto. Menetettävää varsinaista vesialuetta on käytännössä hiukan tätä vähemmän, koska pengertie on
luiskareunainen, mutta esimerkiksi mahdolliset kutualueet menetetään kokonaan penkereen kohdalla. Tukipenkereiden rakentamisen yhteydessä aiheutuu tuotantoalueiden menetystä, mutta pidemmällä aikavälillä tukipenkereiden alue voi kuitenkin toimia kalojen
elinalueena. Tässä laskelmassa menetettäväksi alueeksi on katsottu merenpohjan pintaala, joka jää varsinaisen penkereen ja siihen liittyvän keinosaaren alle.
Korvausesitys on laskettu lähtökohtaisesti perustuen merialueen kalataloudelliseen tuottoon, joksi kalakannan rakenne huomioiden voidaan arvioida 30 kg/ha. Taloudellisesti
merkittäviä, paikallisesti kutevia saalislajeja hankkeen vaikutusalueella ovat silakka,
maiva, karisiika, ahven ja hauki, joiden keskimääräiset kilohinnat (alv 0 %) vaihtelevat
välillä 0,18-4,0 €/kg (Pöyry Finland Oy 2017). Hankkeen vaikutusalueelta saatu saalis
painottuu kilomääräisesti silakkaan (rehukala 0,18 ja ruokakala 0,9 €/kg) ja maivaan (2,5
€/kg). Kilohinta on pikkusiialla noin 4,0, ahvenella 3,3 ja hauella 2,0 €/kg. Tässä laskelmassa alueen keskimääräisenä kalan hintana on käytetty arvoa 2,0 €/kg.
Penkereen alle jäävän vesialueen kalataloudellisen tuoton menetys on pysyvä, joten korvaus voidaan laskea kertakaikkisena vuosikertoimella 20. Siten kalataloudellisen tuoton
kokonaismenetykseksi saadaan 30 kg/ha x 22,7 ha x 2,0 €/kg x 20 vuotta eli 27240 €.
Penkereen alle jäävän vesialueen pinta-ala jakautuu seuraavasti: Hailuodon osakaskunta
3,7 ha, Oulunsalon osakaskunta 0,6 ha ja yleinen vesialue (Metsähallitus) 18,4 ha (Sitowise 2018, kirjall. tied.). Kalataloudellisen tuoton menetyksen kertakaikkinen korvaus
jakautuu siten vesialueiden omistajien kesken seuraavasti:
Hailuodon osakaskunta 4440 €
Oulunsalon osakaskunta
720 €
Metsähallitus
22080 €
Yhteensä
27240 €
Kalatalousmaksu
Hankkeesta aiheutuu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä haittaa yleiselle ja yksityiselle
kalatalousedulle, mitä voidaan kompensoida kalatalousmaksulla. Rakennusaikana pengertien läheisyydessä aiheutuu merialueen jonkinasteista samentumista, mikä tilapäisesti
voi heikentää siian, maivan ja silakan osalta lähimpien kutualueiden poikastuotantoa.
Samentumista ja jossakin määrin myös melusta aiheutuu rakennusaikana haittaa kalastukselle. Rakennusvaiheessa myös tiettyjen pyyntipaikkojen käyttö voi estyä ja pyyntimatkat voivat pidentyä.

2

Käytön aikana veden ravinnepitoisuudet penkereen lähialueella alueesta riippuen joko
vähän nousevat tai laskevat. Rehevyyden paikallinen lievä kasvu periaatteessa suosii
kevätkutuisia kalalajeja ja etenkin särkikaloja vaateliaampien kalalajien kustannuksella. Rehevyysmuutokset ovat kaksisuuntaisia, ja niiden pitkäaikaisvaikutukset kalastoon tai kalastukseen jäävät vähäisiksi. Pengertien vuoksi läpivirtaama Luodonselän ja
Oulun edustan välillä vähenee ja kalojen vaeltaminen penkereen kohdalla estyy. Penkereen kohta on matalaa vesialuetta, joten se ei ole nykyisinkään tyypillistä kalojen
vaellusaluetta. Pitkällä aikavälillä pitkä keskipenger lisää jossakin määrin Luodonselän ”sisämeriluonnetta”, mikä todennäköisesti heikentää jonkin verran alueella siian,
maivan ja silakan elinolosuhteita ja suosii kevätkutuisia kalalajeja.

Rakennusvuosina ja niiden jälkeen vielä yhtenä vuotena yleiselle kalatalousedulle aiheutuvat haitat arvioidaan voitavan kompensoida 6000 euron suuruisella kalatalousmaksulla. Sillä voitaisiin istuttaa esimerkiksi noin 40000 kpl vaellussiian tai kuhan kesänvanhaa poikasta tai noin 3300 kpl 2-vuotiasta taimenta. Käytön aikana pitkän aikavälin kalataloudelliset haitat ovat rakennusaikaisia haittoja vähäisempiä, ja ne arvioidaan voitavan kompensoida 3000 euron suuruisella vuotuisella kalatalousmaksulla.
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