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Johdanto
Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusten seurantojen lähtöajatuksena on, että lievennystoimenpiteinä tehtävän väylän aukipitämisen johdosta ei ”muutoksia” nykytilanteeseen pitäisi
tulla, vaan kyseessä on ns. ”luonnollinen vaihtelu.” Koska jääeroosiomuutoksia ei voida kuitenkaan poissulkea, käsittää tarkkailuohjelma jääeroosiomuutosten seurannan, kasviyhdyskuntien
seurannan jääeroosiotarkkailualueilla sekä niiden direktiivilajien, uhanalaisten lajien tai suojeltujen lajien seurannan, joihin jääeroosion heikkeneminen voi heijastua.
Tarkkailua varten perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan tilaajan, ympäristöhallinnon ja
tarkkailuja toteuttavan tahon edustajat. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti vuosittain ja
ohjausryhmässä päätetään mahdollisista tulosten perusteella tarkkailuohjelman laajentamisesta, supistamisesta sekä mahdollisesti tarvittavien lieventämistoimenpiteiden toteuttamisesta.
Hankkeen mahdolliset vaikutukset kytkeytyvät jääeroosion mahdolliseen heikkenemiseen. Jääeroosion muutoksia lievennetään avaamalla nykyinen lauttaväylä jääaikaan jään liikkumisen
kannalta sopivina aikoina. Jääeroosion vähetessä ranta-alueiden luontainen muutosdynamiikka
häiriytyy, jonka seurauksena lajisto voi muuttua. Rakentamisaikana tilapäisellä samentumalla
voi olla myös haitallisia vaikutuksia tiettyihin lajeihin.
Lajistomuutokset seuraavat jääeroosion heikentyessä. Näin ollen tarkkailu koostuu kahdesta
päätarkkailusta eli 1) jääeroosio ja kasviyhdyskuntien tarkkailusta sekä 2) lajikohtaisesta tarkkailusta. Lajikohtainen tarkkailu tuottaa tietoa seurattavan lajin kunkin seurantavuoden tilanteesta. Lajiseuranta ei itsessään tuota tietoa mahdollisen yksilömäärä- tai esiintymän laajuuden muutoksesta. Muutoksen syyn arvioimisessa hyödynnetään jääeroosio- ja kasviyhdyskuntaseurantaa. Tämän avulla voidaan arvioida mahdollisesti havaittavien muutosten syyt: ovatko
ne hankkeesta aiheutuvia vai luontaisia tai näiden yhdistelmiä. Alle on koottu tarkkailuohjelmaan kuuluvat osat.

Tarkkailut kohdennetaan alueille, joihin vaikutuksia arvioidaan voivan kohdistua perustuen
hankkeen yhteydessä laadittuihin Natura-arvioihin, jääeroosioselvitykseen sekä vuoden 2017
luontoselvityksiin.
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Kauko-ohjattavan kuvauskopterin käyttö vaikutusalueen dokumentoinnissa
Vaikutusalueen seurannassa käytetään dronea eli kauko-ohjattavaa kopteria, joka on varustettu kameralla, jonka linssin päällä on veden heijastusta vähentävä pyöröpolarisaatiosuodatin
(engl. circular polarization filter), joka soveltuu automaattitarkennuksessa käytettäväksi. Filtterin tarkoitus on suodattaa vedestä syntyvä heijastus, jolloin veden pinnan alaiset muodostelmat ja vesikasvillisuus näkyvät kuvissa paremmin. Kopterin tulee olla ohjelmoitavissa lentämään etukäteen tiettyjä koordinaattien mukaan ohjelmoitavia reittejä ja tietyllä korkeudella,
jotta kuva-aineisto voidaan yhdistää yhdeksi kartaksi ja lennon tarkka toistaminen on seurantavuosina helppo toteuttaa.
Ilmakuvauksen tarkoituksena ei ole korvata kokonaan maastokäyntejä, vaan kerätä vuosittain
alueen rannoilta ja matalikoilta vertailukelpoista aineistoa, jotta tarkkailualueella tapahtuneet
merkittävät eroosio- ja kasvillisuusmuutokset saadaan kattavasti dokumentoitua. Kerättävän
aineiston perusteella tutkimusten ja maastokäyntien ohjaaminen välittömästi tai tulevaisuudessa muutosalueille helpottuu ja tehostuu. Ilmakuvauksella tuotettu aineisto on vuosien välillä vertailukelpoista ja huomattavasti objektiivisempaa kuin vain maastotöin tehtävät havainnoinnit.
Kuvattavat alueet on esitetty liitteessä 1 (Jääeroosioseuranta-alueet). Kuvauksen periaatteena
on, että sillä katetaan metsän reunasta noin sadan metrin päähän rantaviivasta ulottuva alue,
jolloin ranta-alueen ja matalanveden pinnanalaiset muodot sekä kasvillisuus ovat hahmotettavissa. Kuvattavaksi alueeksi on otettu myös nykyiset satama-alueet ja rakennettavan pengertien molemmat alkuosat Oulussa ja Hailuodossa, jotta mahdolliset muutokset vesikasvillisuudessa tulevat myös uuden pengertien vedenalaisten rinteiden osalta havaituksi, vaikka itse merialue on useita metrejä syvä. Ilmakuvaus toteutetaan ennaltaohjelmoituna, jolloin kuvaus voidaan toistaa täsmälleen samanlaisena kunakin tarkkailuvuonna.
Kuvauspäivän sään tulee olla kirkas ja tyyni eikä vedessä saa olla aallokon tai muiden satunnaistekijöiden aiheuttamaa sameutta, jotta matalikot ja niiden kasvillisuus erottuvat. Rakentamisen aiheuttama samentuminen ei tule vaikuttamaan kuvauksiin, mutta näillä alueilla maastotöillä on suurempi merkitys lajien levinneisyyden tarkkailussa.
Kuvaukset toistetaan vuosittain kahdesti. Vuosittainen ensimmäinen kuvauskerta ajoitetaan
jäiden sulamisen jälkeen, mieluiten matalan veden aikaan, jolloin jään vaikutukset ovat näkyvissä. Toinen kuvauskerta ajoittuu loppukesään heinäkuun lopulle aikaan, jolloin niin rantakuin vesikasvillisuus on maksimissaan. Heinäkuun kuvauksia käytetään seurattaessa muutoksia
kasvillisuudessa (kasviyhdyskunnat, ruovikoituminen, pensoittuminen jne.).
Kuvaukset aloitetaan 1. rakentamisvuonna eli 2019 heinäkuussa. Kuvaukset toistetaan aloitusvuoden jälkeen vuosittain tutkimuksen loppuun saakka eli kaikkiaan kymmenenä peräkkäisenä
vuotena. Kuvaukset raportoidaan ensimmäisen kuvausvuoden tuloksista tuottamalla kuvatuista alueista kartat. Raportointi esitetään muutoin kokonaisuudessaan omassa osiossaan.

3

Jääeroosion seuranta

3.1.1

Seurannan perusteet ja tavoitteet
Tutkimusten mukaan Hailuodon kiinteän yhteyden merkittävin mahdollinen vaikutus lähialueiden luontoon on mekaanisen jääeroosion määrällinen väheneminen. Tämä johtuu erityisesti
lauttaliikenteen päättymisestä, jonka seurauksena jääeroosio tulisi palautumaan lähemmäksi
alkuperäistä luonnontilaa eli tilannetta ennen Hailuodon lauttaliikenteen aloittamista.

Hailuodon kiinteä tieyhteys

14.2.2018

5 (16)

Selvitysten mukaan tiepenkereen merkittävin haitta ilman lievennystoimenpiteitä on jään liikkeen vaimentuminen voimakkaiden lounaisten tuulten vallitessa, jään paksuuden ollessa 15-30
cm. Eliminoimalla penkereen aiheuttama kitkan kasvu mahdollistetaan jäiden liikkuminen vastaavalla tavalla kuin nykytilassa eli pitämällä lauttaväylä avoimena (Pöyry Finland 2013). Kitkan
kasvu eliminoidaan noin 100 metrin levyisen lauttaväylän auki pidolla talvikuukausina jäiden
liikkeellelähdön helpottamiseksi.
Seurannan tavoitteena on selvittää, aiheutuuko lauttaliikenteen päättymisestä ja kiinteän tieyhteyden rakentamisesta edellä mainittu lieventämistoimenpide (lauttaväylän aukipito) huomioiden muutoksia vaikutusalueen rantaeroosiossa.

3.1.2

Jääeroosiotyypit
Jääeroosio koostuu pääasiallisesti termomekaanisesta ja mekaanisesta jääeroosiosta. Lisäksi
jään liikkeisiin vaikuttaa jään lämpölaajeneminen, mutta sen merkitys on marginaalinen verrattuna edellisiin eikä kiinteä yhteys tule vaikuttamaan sen määrään. Jääeroosiota ja sen vaikutuksia hankealueella on selvitetty perusteellisesti tätä koskevassa jatkoselvityksessä (Leppäranta
2013). Vastaavasti muutoin yleistä aaltoeroosiota hankealueella rajoittaa veden mataluus,
koska aallot murtuvat matalassa vedessä eivätkä pääse laajoille matalikoille.

3.1.3

Termomekaaninen jääeroosio
Termomekaanisella jääeroosiolla tarkoitetaan sitä, että jää kasvaa kiinni merenpohjaan. Irrotessaan merenpohjasta vedenpinnan nousun myötä, jää lähtee liikkeelle mukanaan merenpohjan
ainesta. Näin käy viimeistään keväällä jään sulaessa, jolloin jääkentän lujuus heikkenee ja se
lähtee helpommin liikkeelle.
Termomekaanisen eroosion tuloksena on tyypillistä, että kiinni jäätynyt merenpohjan aines,
kuten sora, kivet ja kasvillisuus liikkuvat korkean veden aikana jään mukana uusille alueille. Tuloksena lähtöalueelle syntyy aluksi kasvittomia, paljaita alueita ja vastaavasti toisaalle jää jättää
jälkeensä irrottamaansa ainesta.
Hailuodon kiinteä yhteys ei tule vaikuttamaan termomekaanisen eroosion syntymiseen (Leppäranta 2013). Näin siksi, että termomekaaninen eroosio ei tarvitse voimakkaita tuulia, kuten mekaaninen eroosio.

3.1.4

Mekaaninen jääeroosio
Mekaaninen jääeroosio tarkoittaa tuulen aiheuttamaa jään työntöä maalle. Tällaisessa tilanteessa jäät voivat työntyä satoja metrejä normaalin rantaviivan yli, mutta se edellyttää vedenpinnan nousemista ja sitä seuraavaa kovaa tuulta tai myrskytuulta. Lisäksi jää ei saa olla liian
ohutta tai paksua. Tästä johtuen mekaaninen, laajamittainen eroosio on harvoin esiintyvä ääriilmiö, jonka esiintymisen on odotettu harvinaistuvan varsinkin Hailuodon kiinteän yhteyden
Luodonselän puoleisilla ranta-alueilla.
Mekaanisen jääeroosion jälki voi olla kertaluontoisenakin voimakkaasti maisemaa muuttava.
Maalle työntyvä jääkenttä voi jyrätä edeltään kaiken tiellä olevan. Pahimmin kärsivät erilaiset
matalilla rannoilla sijaitsevat rakennelmat, puut ja pensaat, jotka katkeavat jään voimasta. Jää
myös työntää irrottamaansa maa-ainesta edellään valleiksi.
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Jääeroosion merkitys
Jään vaikutus rantaekosysteemeihin, niiden kasvillisuuteen ja siitä riippuvaiseen eläimistöön on
pitkällä ajalla merkittävä. Jää rikkoo ja monipuolistaa rantojen profiilia ja kasvipeitettä sekä siirtää kiviä ja muodostaa maa-aineksen kasautumia rannoille. Eroosio hyödyttää osaa rantahietikoiden kasvi- ja eläinlajistoa sekä estää suurien ja voimakkaiden kasvilajien, kuten järviruo’on
dominointia rantavyöhykkeessä.
Jäiden vaikutus riippuu paitsi veden korkeudesta, jään liikkeistä ja kasautumisesta, rannan jäätymisestä johtuvasta kovuudesta sekä mahdollisen jäätyneen maan paksuudesta ja lumipeitteestä. Rantojen tilanne paljastuu vasta keväisin ja rannoilla tapahtuvaa muutosta on vaikea
ennustaa ennen sitä. Jään liikkeiden vähentyminen voi pienentää rantojen luontaista eroosiota
ja johtaa niiden ja varsinkin avoimien hietikoiden, luontaista nopeampaan umpeenkasvuun,
pensoittumiseen ja avomaalajiston elintilan pienentymiseen ja köyhtymiseen rantavyöhykkeessä.
Jään määrä sekä niiden vaikutus vaihtelevat suuresti eri vuosien välillä paikallisella tasolla. Jäätalvet, jolloin jäiden työnnöstä seuraava rantavyöhykkeen eroosio on huomattavaa, toistuvat
alueella noin viiden vuoden välein. Jäiden suorat vaikutukset ovat parhaiten nähtävissä keväällä, kun jäät ovat sulaneet rannoilta ja paljastuneet tai kasautuneet alueet ovat selvästi havaittavissa.

3.2

Seuranta
Laajan vaikutusalueen johdosta ainoa tapa hahmottaa selkeästi jääeroosion vaikutuksia paikallisesti ja sen välillistä vaikutusta kasvillisuuteen, on alueen vuosittainen seuranta ilmakuvien perusteella. Jäiden suorat vaikutukset ovat parhaiten nähtävissä keväällä, kun jäät ovat sulaneet
rannoilta ja paljastuneet tai kasautuneet alueet ovat selvästi havaittavissa. Jään aiheuttamat
eroosiomuutokset selvitetään kopterilennoin (ks kappale 2.1). 1) jäiden lähdön jälkeen ja 2)
seuraavan kesän kasvillisuuden peittävyyden ja sen muutosten suhteen. Jääeroosion aiheuttamia muutoksia rannoilla seurataan lisäksi kasviyhdyskuntien seurannan yhteydessä (ks. seuraava kappale). Seuranta-alueet on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1).
Tarkkailu aloitetaan 1. rakentamisvuonna (2019) ja tarkkailua jatketaan yhtäjaksoisesti vuosittain koko tarkkailuohjelmassa esitetyn tarkkailujakson ajan (2019-2027).
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Kuva 1. Jääeroosion ja kasviyhdyskuntien tarkkailualueet.

4

Kasviyhdyskuntien sekä ruovikoitumisen ja umpeenkasvun seuranta
Seurannan periaatteena on tutkia kasvillisuuden umpeenkasvua ja havaittujen uusien eroosioalueiden syntyä ja niiden kasvillisuuden kehittymistä – ei niinkään tutkia vähittäisiä kasvillisuuden muutoksia muuttumattomilla kohteilla.
Kirkasvetisen ja matalan vesialueen ansiosta ranta- ja vesikasvillisuuden määrä ja termomekaanisen jääeroosion suuret muutokset näkyvät parhaiten ilmasta käsin. Seuraavina vuosina tehtävien kopterikuvausten ilmakuvien perusteella voidaan päätellä ranta- ja vesikasvillisuuden potentiaaliset muutosalueet ja kohdentaa tulevien kesien maastokäynnit nimenomaan niille.
Tarkkailu aloitetaan 1. rakentamisvuonna (2019). ja tarkkailua jatketaan joka kolmas vuosi koko
tarkkailuohjelmassa esitetyn tarkkailujakson ajan (2019-2027).
Kasvillisuuden pääpiirteet selvitetään ensimmäisen kesän (2019) kopterikuvausten perusteella.
Kuvausten jälkeen alueet (jääeroosioseuranta-alueet) käydään läpi ja määritetään merenrantojen biotoopit pääpiirteissään (kuvion minimikoko 1 ha) ja kasvillisuuskuvioiden valtalajisto kohdennetuin maastokäynnein heinäkuun aikana. Nykyiset ruovikkoalueet määritetään ilmakuvauksen ja maastotarkistusten perusteella. Umpeenkasvun seurantaa varten ei ole tarvetta erilliseen maastoinventointiin, koska pensaat ovat erotettavissa ilmakuvauksen perusteella.
Seuraavien vuosien keväiden ja kesien ilmakuvia sekä aikaisempien vuosien ilmakuvia vertailemalla voidaan tulkita, onko havaittujen jääeroosioalueiden kasvillisuus tuhoutunut kokonaan
juuristoja myöten, jolloin kasvillisuus ei merkitsevästi paikoilla uusiudu samana vuonna. Nämä
alueet tulee inventoida mieluiten vasta seuraavana kesänä, jolloin pioneerikasvillisuus on helpommin määritettävissä. Oleellista seurannassa on havaita, väheneekö jääeroosion rantoja
muokkaava vaikutus ja aiheutuuko lisääntyvää ruovikoitumista.
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Raportoinnissa käytetään verrokkina kevään jääeroosiokuvauksia. Havaituista eroosion ja umpeenkasvun aiheuttamat kasvillisuuden muutoksista tuotetaan vuosittain kartat muutoksista
paikkatietomenetelmiä hyödyntäen.

5

Natura-alueiden seuranta
Rakentamisaikana ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia luonnonsuojelu- tai Natura-alueille (linnuston osalta arvioitu erikseen) niiden sijaitessa riittävän kaukana hankealueesta eli minimissään
noin kilometrin päässä ja virtausmuutokset eivät ole merkittäviä. Hankkeesta laadituissa Natura-arvioissa ei ole todettu aiheutuvan rakentamisaikaisia, haitallisia vaikutuksia.
Hankkeesta laaditun Natura-arvioinnin lausunnossa ympäristöministeriö toteaa, että hankkeella voi olla haitallisia vaikutuksia Liminganlahden, Isomatala-Maasyvänlahden sekä Säärenperä ja Karikannanmatalan Natura 2000-suojelualueisiin. Jääeroosion jatkoselvityksen sekä Natura-alueille kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimenpideselvityksen perusteella ympäristöministeriö on lausunnossaan todennut, että ottaen huomioon arvioinnissa esiin tuodut lieventämistoimet pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta kielteisesti Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin.
Tämä tarkkailuohjelma kattaa edellä mainittujen Natura-alueiden tarkkailun niiltä osin, kun
mahdollisia jääeroosion heikkenemisen vaikutuksia alueilla voi aiheutua. Natura-alueilla seurataan jääeroosiomuutoksia sekä kasviyhdyskuntien muutoksia edellä esitetysti. Natura-alueilla
esiintyvistä luontodirektiivin liitteen II lajeista seurataan upossarpiota ja nelilehtivesikuusta (ks.
lajikohtaiset tarkkailut).

6

Lajitarkkailut

6.1

Tarkkailtavat lajit
Rantavyöhykkeen, matalien hiekka- ja silttipohjien lajistoseurannan tarve riippuu paljolti siitä,
kuinka paljon pengertie vaikuttaa vaikutusalueen eroosioon jäiden käyttäytymisen ja vedenkorkeuden kautta. Vedenkorkeuden ajoittaiset vaihtelut ovat luontaisestikin suuria ja rantalajisto
on tähän luontaisesti sopeutunut. Vuosien välillä on suurta vaihtelua ja vaikutusalueen todellisten muutoksien luotettavaan todentamiseen voi kulua vuosia.
Alueella tavattavat lajit, joiden esiintymisalueisiin rantojen eroosion tai tulvien esiintymisessä
tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa ovat:
 luhtakastikkahitukoi
 meriuposkuoriainen
 nelilehtivesikuusi
 upossarpio
 naurulokkikolonia
 pesimälinnusto
Näille edellä mainituille uhanalaisille lajeille ja hankealueella olevalle naurulokkikolonialle on
esitetty lajikohtainen tarkkailuohjelma. Hankkeen ympäristössä on myös viitasammakon
esiintymiä, ruijanesikon esiintymiä, perämerenmarunan esiintymä sekä etäämpänä pesimälinnustollisesti monipuolisia ympäristöjä. Jääeroosioseurannan piirissä olevalla Maasyvänlahti – Isomatala alueella on rönsysorsimon (Puccinellia phryganoides) pääesiintymisalue.
Viitasammakon, ruijanesikon, perämerenmaruna ja rönsysorsimon tarkkailua ei lähtökohtaisesti esitetä, koska ko. lajistoon ei hankkeesta arvioida kohdistuvan sellaisia muutoksia, jotka
eivät ilmenisi jääeroosion, ruovikoitumisen ja umpeenkasvun tarkkailussa. Suuret mekaanisen jääeroosion aiheuttamat tapahtumat sinänsä kuuluvat luonnolliseen vaihteluun ja niiden
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oletetaan pikemminkin vähenevän ilman lieventämistoimia. Tässä ohjelmassa esitettyjen
muiden tarkkailujen tulosten perusteella tulee kuitenkin väliraporteissa arvioida edellä mainittujen lajien osalta seurannan järjestäminen, mikäli ympäristöolosuhteissa havaitaan tarkkailujen perusteella sellaisia muutoksia (lähinnä jääeroosio), jotka voivat vaikuttaa mainittuihin lajeihin/lajiryhmiin. Mikäli ympäristöolosuhteissa havaitaan muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia näille lajeille, laajennetaan tarkkailu kattamaan myös nämä lajit.

6.2

Luhtakastikkahitukoi (Elachista vonschantzi) EN, erityisesti suojeltava
Tarkkailu aloitetaan 1. rakentamisvuotena (2019) ja sitä jatketaan joka kolmas vuosi koko
tarkkailuohjelmassa esitetyn tarkkailujakson ajan (2019-2027). Seuranta-alueet on esitetty
liitteessä 1 ja alla (Kuva 2). Seurantakohteita on 3: Vasken alue Hailuodossa sekä Nenännokan ja Riutunkainalon alueet Oulussa.

Kuva 2. Luhtakastikkahitukoin tarkkailualueet.
Seurannassa tavoitteena on etsiä luhtakastikkakoita maastossa haavimalla sitä lennosta tai
ravintokasviesiintymistä, sille jo aiemmin sopiviksi havaituilta tai tunnistetuilta löytöpaikoilta
aluekohtaisesti selvittäen esiintyykö lajia paikalla (Kuva 2). Löytyneiden yksilöiden löytöpaikat ilmoitetaan koordinaateilla noin aarin tarkkuudella. Tähän tehtävään tarvitaan kokenut
perhosharrastaja, jolla on tästä vaikeasti tunnistettavasta lajista kenttäkokemusta. Yksilömäärää voi arvioida, mutta tavoitteena on alueellisen esiintymisen kartoitus verrattuna mahdolliseen elinympäristön muutokseen, joka voi olla joko umpeenkasvua tai uusien avoimien
laikkujen syntyä. Laji on potentiaalisesti herkin alueen perhoslajeista, koska se esiintyy nimenomaan lähellä rantaviivaa olevissa luhtakastikkaesiintymissä.
Lajin esiintymisen potentiaalia seurataan tunnettujen esiintymispaikkojen luhtakastikkaniittyjen peittävyyden muutoksilla, joista saadaan aineistoa ilmakuvausten perusteella. Maastoseuranta toteutetaan lajin lentoaikaan 15.6.-15.7. välisenä aikana haavipyynnillä aiemmin
havaituilla esiintymisalueilla seurantavuosien kesän edistymisestä riippuen. Tutkimusta suorittavan henkilön kannattaa olla yhteyksissä paikallisiin harrastajiin ajankohdan suhteen.
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Lajista saatavaa vuosittaista esiintymistietoa verrataan jääeroosiotarkkailun ja kasviyhdyskuntia koskevan tarkkailun tuloksiin. Näiden perusteella voidaan arvioida mahdollisia muutoksen syitä lajin esiintymisessä ja sitä voidaanko ne katsoa luontaisiksi, laidunnuksesta, nurmettamisesta, kiinteästä yhteydestä tai sen lievennystoimenpiteistä johtuviksi ja päättää tarpeen mukaan mahdollisista hoitotoimenpiteistä, mikäli rantaviivan umpeenkasvu kiihtyy.

6.3

Meriuposkuoriainen (Macroplea pubipennis) Luontodirektiivin liite II, VU, erityisesti
suojeltava ja kansainvälinen vastuulaji
Meriuposkuoriainen esiintyy hankealueen ympäristössä laajalti ja huomattavasti avoimemmilla vesialueilla kuin esimerkiksi selvästi sameavetisemmällä ja sulkeutuneemmalla Espoonlahdella (Albus Luontopalvelut Oy 2017), missä lajin esiintymistä on tutkittu (Saari 2007).
Näin ollen ei ole pidettävä todennäköisenä, että väylähankkeella olisi toteutumisensa jälkeen
merkittävää negatiivista vaikutusta lajin esiintymiin. Lajin suojelustatus huomioon ottaen on
kuitenkin selvää, että lajin esiintymistä on syytä seurata. On todennäköistä, että pengertien
reunoilla tapahtuu muutoksia varsinkin hidastuneen virtauksen alueilla, mikä saattaa pitemmällä aikavälillä myös hyödyttää meriuposkuoriaista ja laajentaa lajin esiintymisaluetta pengertien reunoille.
Tarkkailu aloitetaan 1. rakentamisvuotena (2019) ja sitä jatketaan joka kolmas vuosi koko
tarkkailuohjelmassa esitetyn tarkkailujakson ajan (2019-2027). Seurantakohteet on valittu
perustuen tehtyihin arvioihin jääeroosio- sekä vedenvirtausmuutoksissa.
Meriuposkuoriaisen selvitys vaatii kovakuoriaisharrastajan, jolla on kokemusta lajin tai lähilajien määrittämisestä, esiintymisestä ja biologiasta tai tämän kouluttaman henkilön. Lajin
tarkkailuun mukaan otettavat alueet ovat Siikonen, Huikku P, Riutunkari-Nenännokka,
Riuttu-Hylkykari, Santonen S ja Vaskenperä (Kuva 3). Verrokkialueena toimii Riuttu-Hylkykari.
Selvityksen periaatteena on kullakin kohteella selvittää lajin esiintymisen paikallisuus ja läsnäolo sekä kasvilajit, joilta laji on havaittu. Lajin ravintokasviksi on ilmoitettu etelässä hapsivita (Potamogeton pectinatus) ja mm. ärviät (Myriophyllum spp.) (Saari 2007), mutta vaikutusalueella sen havaittiin esiintyvän lähinnä ahvenvidalla (Potamogeton perfoliatus) (Albus
Luontopalvelut Oy 2017).

Kuva 3. Meriuposkuoriaisen tarkkailualueet.
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Meriuposkuoriaisen seuranta toteutetaan maastohavainnoinnilla hankealueen läheisyydessä
heinäkuun aikana, kun meriveden lämpötila ylittää 15 ºC. Maastoseurannassa keskitytään
ensisijaisesti havaittuihin muutosalueisiin, kuten kiinteän yhteyden rakennusvaiheen aikana
mahdollisesti samentuneisiin esiintymien vesialueisiin ja eroosioalueisiin. Havainnointia voi
suorittaa sukeltamalla tai vesikiikareilla esiintymisalueilla, joko kahlaamalla tai veneestä käsin. Niillä paikoilla, joilla lajin tiedetään aiemmin esiintyneen, mutta joiden näkyvyys on rakennustöiden takia heikentynyt eikä mahdollista vesikiikareiden käyttöä, voidaan lajin esiintyminen varmentaa esimerkiksi vesihaavia käyttämällä (Albus Luontopalvelut Oy. 2017).
Heinäkuun aikana tehtävien kopterikuvausten tulosten perusteella saadaan vuosittainen
kuva eroosiosta ja mahdollisesti lajille tärkeän uposkasvillisuuden kehityksestä ja levinneisyydestä, jonka perusteella kohdennetaan tarpeen tullen lisähavainnointia alueille, joilla on havaittavissa selkeitä eroosiomuutoksia, umpeenkasvua tai veden voimakasta samentumista.

6.4

Upossarpio (Alisma wahlenbergii) luontodirektiivi II (ensisijaisesti suojeltava) ja IV,
rauhoitettu (erityisesti suojeltava), EN, kv. vastuulaji
Upossarpio esiintyy vaikutusalueella paikoittain hyvin runsaana jo hiukan sedimentoituneilla
pohjilla. Lajin esiintymisessä saattaa tapahtua sekä positiivisia että negatiivisia muutoksia riippuen virtausten muutoksista. Alueilla, missä virtaukset heikkenevät, laji saattaa runsastua ja
voimakkaamman virtauksen alueilla sen tilanne voi heikentyä. Myös liiallinen sedimentaatio
voi kääntää tilanteen lajin kannalta haitalliseksi.
Tarkkailu aloitetaan 1. rakentamisvuotena (2019) ja sitä jatketaan joka kolmas vuosi koko tarkkailuohjelmassa esitetyn tarkkailujakson ajan (2019-2027). Seurattavat esiintymät ovat Siikosen ja Huikun alueilla sekä Kotakari ja Nenännokka – Riutunkari sekä Pengertien pohjoispuolisista alueista alue Riutusta Hylkykariin (Kuva 4). Verrokkialueina toimivat Riuttu-Hylkykari sekä
Huikku P -alueet. Seurantakohteet on esitetty liitteessä 1. Maastolaskennoissa määritetään
lajin yksilömäärät esiintymillä. Laajoilla esiintymillä laskenta perustuu otoksiin ja esiintymän
pinta-alallisen laajuuden määrittämiseen.

Kuva 4. Upossarpion tarkkailualueet.
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Heinäkuun aikana tehtävien kopterikuvausten tulosten perusteella saadaan vuosittainen kuva
lajin esiintymispaikkojen tilanteesta ja suuremmista mahdollisista muutoksista jääeroosiossa
ja kasviyhdyskunnissa, jonka perusteella kohdennetaan tarpeen tullen lisähavainnointia niille
upossarpion esiintymisalueille, joilla on havaittavissa selkeitä muutoksia.

6.5

Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla) luontodirektiivi II ja IV, rauhoitettu, EN, kv. vastuulaji
Selvästi aalto- ja jääeroosiosta hyötyvä laji, jonka puhtaat kannat esiintyvät alueella nimenomaa avoveden puolella. Lajin populaatiot Riutankainalon ja Nenännokan alueella tulevat
epäilemättä olemaan muutosuhan alla, koska pohjoistuulten aaltoeroosio tulee pengertien
myötä selvästi heikkenemään alueella, vaikka vallitsevat tuulet alueella ovat toki lounaasta.
Tarkkailu aloitetaan 1. rakentamisvuotena (2019) ja sitä jatketaan joka kolmas vuosi koko tarkkailuohjelmassa esitetyn tarkkailujakson ajan (2019-2027).
Nelilehtivesikuusen moninaisen uhanalaisstatuksen ja esiintymien merkittävyyden johdosta
lajin vaikutusalueella tai sen tuntumassa olevia kaikkia tunnettuja neljää esiintymää (a) Huikku
A; b) Riutunkari; c) Rekonnokka & d) Kotakari) (Kuva 5). Tarkkailussa hyödynnetään kopterilennoin saatua aineistoa jääeroosiomuutoksista ja kasvillisuudesta erityisesti avovesiesiintymistä. Seurannassa huomioidaan myös risteymäpopulaatiot kyseisillä seuranta-alueilla.

Kuva 5. Nelilehtivesikuusen tarkkailualueet.

6.6

Riutunkarin naurulokkikolonian seuranta VU
Riutunkarin edustalla olevan aallonmurtajan itäpää jää osittain rakennustyömaan alle, joten
paikalla pesivän naurulokkikolonian pesinnän häirinnän minimoimiseksi työmaa-alue eristetään melulta suojaavalla aidalla ja näkösuojalla, jotta linnuille aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen.
Tarkkailu aloitetaan 1. rakentamisvuotena (2019) ja sitä jatketaan joka vuosittain kattaen koko
rakentamisen ajan sekä tieyhteyden valmistuttua kahden vuoden ajan (2019-2023). Vuoden
2023 tarkkailun jälkeen laaditaan loppuraportti, jossa arvioidaan tarkkailun jatkamisen tarve.
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Pesivien naurulokkiparien määrien laskeminen on luotettavinta tehdä kopterilla. Korkealta kuvatusta aallonmurtajasta saadaan helposti laskettava kuva pesissään olevista naurulokeista
varsinkin, jos lento tehdään yöllä, jolloin linnut ovat suurimmaksi osaksi pesissään. Seuranta
toteutetaan myös Huikun naurulokkikolonian osalta vastaavasti.
Sillan valmistuttua kolonian yksilömäärät on helppo laskea ylhäältä sillalta käsin kiikareilla tai
kaukoputkella. Laskenta toteutetaan vuosittain naurulokkien pesimäaikaan molemmissa naurulokkikolonioissa (Riuttu ja Huikku) touko-kesäkuun vaihteessa myöhään illalla kahdesti. Seuranta aloitetaan rakentamisvuonna ja sitä jatketaan koko rakentamisen ajan sekä edelleen
kahtena vuonna tieyhteyden valmistumisesta.

6.7

Pesimälinnusto
Linnuston tarkkailu toteutetaan toistamalla vuoden 2017 laskennat (Albus Luontopalvelut Oy
2017) vuosina 2021 ja 2024, jotta aineistojen vertailukelpoisuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Laskennat muodostuvat tarkkailualueiden vesi- ja rantapesimälinnuston kiertolaskennasta ja maapesimälinnuston kartoituslaskennasta (ks. Albus Luontopalvelut Oy:n 2017). Naurulokkikolonioiden tarkkailu on esitetty erikseen omana kokonaisuutenaan.
Tarkkailualueet ja niiden jako
Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutusalueen Hailuodonpuoleisella alueella välillä Huikku –
Pohjoisperä (8,6 km) sekä Oulussa Oulunsalon puolella välillä Riutunkari – Nenännokka (4,4
km) käsittäen avoimet ranta-alueet.
1.
2.

Hailuodon puoli jaetaan neljään lohkoon: Huikku – Siikonen, Siikonen – Vaski, Vaski –
Rekonnokka, Rekonnokka – Pohjoisperä. Lohkojen koordinaatit: 3409158:7217057 –
3406507:7216318 – 3404830:7216522 – 3403014:7216863 – 3401839:7217595.
Oulun selvitysalue jaetaan kahteen lohkoon: Riutunkari – Leppänenä, Leppänenä –
Nenännokka. Lohkojen koordinaatit ovat: 3415121:7213683 – 3415632:7211914 –
3414903:7210282.

Kuva 6. Pesimälinnustotarkkailun alueet.
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Tarkkailun ajoitus
Tarkkailut suoritetaan toukokuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana laskemalla tutkimusalueen linnusto kierto- ja kartoituslaskentana (ks. Albus Luontopalvelut Oy 2017). Linturyhmien koostumusta käytetään pesivien lintuparien määrän tulkintaan Luonnontieteellisen Keskusmuseon ohjeistuksen mukaisesti (LUOMUS 2018).
Tuloksien raportointi
Tuloksissa esitetään taulukkomuodossa havaittujen lajien asema lintudirektiivin liitteen I,
IUCN-luokituksen 2015 tai sitä uudemman, alueellisesti uhanalaisten ja kansainvälisten vastuulajien suhteen sekä lintujen parimäärä ja tiheys kilometriä kohden lohkoittain molemmille
tutkimusalueille erikseen sekä maastokäyntien tarkkailuolosuhteet: aika, kellonaika, pilvisyys
(X/8), tuuli (m/s), lämpötila ja laskentamenetelmä.

6.8

Lajit, joiden tarkkailuun ei ole tarvetta
Viitasammakko (Rana arvalis)
Viitasammakon seurannalle ei ole tarvetta, koska lajin pääesiintymisalueet ovat makeavetisiä
kalattomia lammikoita, joilla ei ole säännöllisiä meriyhteyksiä. Siltayhteyden vaikutukset eivät näin ollen koske niitä.
Seuranta otetaan uudelleenharkintaan, mikäli alueella havaitaan merkittäviä muutoksia
ranta-alueiden eroosion tai umpeenkasvun suhteen, mikä voidaan todentaa ilmakuvauksilla.
Ruijanesikko (Primula sibirica ssp. finmarchica)
Laji on viime vuosina tehtyjen havaintojen perusteella hävinnyt hankealueen välittömästä
läheisyydestä (Pöyry Finland Oy. 2011, Albus Luontopalvelut Oy. 2017) eivätkä esiintymisalueet ole olleet eroosiomuutosten oletetulla vaikutusalueella, joten seurantavelvoite ei ole lajin kohdalla perusteltu. Lajin esiintymistä kannattaa pitää kuitenkin silmällä ja mahdollisista
uusista havainnoista tulee viipymättä raportoida eteenpäin. Lajin vanhat esiintymät Riutunkainalossa sijoittuvat lieventämistoimien alueelle sekä jääeroosiomuutosten tarkkailualueelle
Isomatalalle ja Saarenperä-Karikannanmatalalle. Tämän takia erillistä lajikohtaista seurantaa
ei esitetä.
Mikäli jääeroosiomuutoksia havaitaan (ts. rantavoimien heikkenemistä), arvioidaan lajin seurantatarve uudelleen.
Rönsysorsimo (Puccinellia phryganodes)
Sekä Isomatalalla että Saarenperä – Karinkannanmatalalla esiintyvä rönsysorsimo (Destia Oy
2010, Pöyry 2011) on luontodirektiivin liitteiden II ja IV kasvilaji, rauhoitettu sekä erityisesti
suojeltava laji. Lajin suojelutasoksi on arvioitu epäsuotuisa, huono (kehityssuunta tuntematon). Lajin esiintymät eivät ole eroosiomuutosten oletetulla vaikutusalueella, joten seuranta
ei ole lajin kohdalla perusteltua. Lajin merkittävyyden takia seuranta otetaan uudelleenharkintaan, mikäli esiintymisalueella havaitaan merkittäviä muutoksia ranta-alueiden eroosion
tai umpeenkasvun suhteen, mikä voidaan todentaa ilmakuvauksilla.
Perämerenmaruna (Artemisia campestris spp. bottnica)
Aiemmin perämerenmarunan ilmoitettu esiintymä Riutunkarissa (kuva 38) on sittemmin
määritetty lajin nimimuodon kiiltoketo- ja perämerenmarunan risteymäpopulaatioksi (Tauno
Ulvinen 2017 suull. tieto). Paikalle ei kohdistu rakentamisesta muutospaineita eikä se ole aaltoeroosion vaikutuspiirissä, joten sen esiintyminen ei vaadi seurantaa.
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Tarkkailuaikataulu
Kooste vuosittaisista tarkkailuista sekä tarkkailuohjelman laajuus on esitetty alla.
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3. vuosi

4. vuosi

5. vuosi

6. vuosi

7. vuosi

8. vuosi

9. vuosi

Toiminta-aika

2. vuosi

Jääseurannat
Jääeroosio
Kasviyhdyskunnat/ruovikoituminen ja umpeenkasvu
Lajiseurannat
Luhtakastikkahitukoi
Meriuposkuoriainen
Upossarpio
Nelilehtivesikuusi
Pesimälinnusto
Naurulokkikolonia
Raportointi
Väliraportti (kattaen kaikki ko. vuoden tarkkailut)
Rakentamisaikaa koskeva loppuraportti
Loppuraportti

Rakentamisaika 3 v

1. vuosi

0. vuosi (2018)

Rakentamista
edeltävä aika

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

Raportointi
Raportoinnin tavoitteena on pyrkiä tarkkailujen tulosten lukijaystävälliseen selkeyteen, joten
jokaisesta tarkkailukohteesta tehdään omat erilliset raportit tarkkailutuloksista:
•
•
•
•
•
•
•

x
x
x
x

jääeroosio ja kasviyhdyskunnat
linnusto
Riutunkarin naurulokkikolonia
luhtakastikkahitukoi
meriuposkuoriainen
upossarpio
nelilehtivesikuusio

Lisäksi laaditaan yhteenvetoraportti, jossa esitetään tuloksiin perustuen havaitut muutokset,
niiden syyt sekä esitys tarkkailun jatkamisesta ja mahdollisten lieventämistoimenpiteiden
käyttöönotosta. Väliraporteissa tulee arvioida tarve tarkkailun laajentamista tai supistamisesta, mikäli havaitut muutokset sitä edellyttävät.
Raportoinnin pohjana on vuosittain tehtävien kuvauslentojen perusteella laaditut karttapohjat maastokäyntien perusteella määritetyistä kasvillisuusvyöhykkeistä, kasviyhteisöistä sekä
nykyisistä jääeroosioalueista, joita ei aiemmin ole ollut käytettävissä. Varsinaiseen raporttiin
kootaan vuosittaisten kuvauslentojen kartat ja niiden rinnakkaisversiot, joihin on merkitty
paikkatietomenetelmiä käyttäen edellisen vuoden aineiston perusteella havaitut muutokset
eroosioalueilla ja kasvillisuudessa.
Merkittävät muutokset rantaviivassa ja kasvillisuudessa raportoidaan karttaviittein ja uhanalaisten lajien esiintymisestä esitetään kartoilla tarkat löytöpaikat tai runsaan esiintymisen
alueet keskittyen erityisesti havaittuihin selkeisiin muutoksiin. Myös negatiiviset havainnot
aiemmilta esiintymispaikoilta tulee esittää sekä mahdolliset syyt katoamiseen, kuten esim. vesikasvillisuuden tai ravintokasvin katoaminen ym. Kaikki havaintotieto tallennetaan paikkatietomuotoon (lajihavainnot pisteinä/alueina ominaisuustietoineen, kasviyhdyskunnat alueina
ominaisuustietoineen, eroosioalueet ominaisuustietoineen viivoina/pisteinä/alueina).

x
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Naurulokkikolonian tila esitetään ilmakuvana. Tavoitteena on saada pesien tai lintujen sijainti
ja vuosittainen parimääräarvio.
Tarkkailuista laaditaan vuosittain väliraportti, jossa esitetään tulokset, havaitut muutokset
sekä arvioidaan tarve seurannan muutoksille sekä vaikutusten lieventämistoimille. Raporteissa tulee esittää lisäksi käytetyt menetelmät, selvitysajankohdat sekä tekijät.
Tarkkailuohjelman mukaisen tarkkailujakson päättyessä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään tarkkailun tulokset, havaitut muutokset, arvio muutosten syistä sekä esitetään jatkoseurantatarve.
Raportit toimitetaan vuosittain Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun seudun ympäristötoimelle vuoden loppuun mennessä.
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