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1

JOHDANTO

Hailuodon kiinteä tieyhteys tarkoittaa nykyisen lauttaliikenteen korvaamista
pengertiellä ja silloilla. Suunniteltu tielinjaus hyödyntää nykyiset pengerosuudet ja on
kokonaisuudessaan noin 8,4 km pitkä. Vesialueella kiinteä yhteys on noin 8,1 km.
Riutunkarin puoleiseen päähän tulisi 740 m pitkä ja Huikun puoleiseen päähän 765 m
pitkä silta. Hankkeen vesitalouslupahakemus on tarkoitus jättää ympäristölupavirastoon
alkuvuodesta 2018.
Tässä esitetty tarkkailusuunnitelma kattaa hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisen
vesistö- ja kalataloustarkkailun. Tarkkailuun sisältyy työn ja käytönaikaisen tarkkailun
lisäksi ennakko- ja jälkitarkkailut.

2

VESISTÖTARKKAILU

2.1

Veden laadun tarkkailu

2.1.1

Rakentamisvaiheen tarkkailu

Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisessa suurimmat samentumista aiheuttavat
työvaiheet ovat ruoppaukset ja siltapenkereen rakentaminen. Ruoppauksesta kertyvä
maa-aines on tarkoitus kasata keinosaareksi, joka sijaitsee suunnilleen suunnitellun
yhteyden puolivälissä.

Tiepenkereen rakentaminen tapahtuu pääosin hiekkapohjalle, joten sen aiheuttama
samentuminen on todennäköisesti pientä. Ruoppausaineksista rakennettava keinosaari
toteutetaan siten, että ensin keinosaari rajataan geotekstiilillä verhotulla louhepenkereellä, minkä jälkeen ruopattu materiaali kuljetetaan proomuilla ruoppauspaikoista
penkereen viereen, ja siirretään penkereen sisäpuolelle suoraan proomusta. Vesi
suotautuu louhepenkereen läpi, eikä ylivuotoa arvioida tapahtuvan. Koska
ruoppausainekset kasataan penkereen sisäpuolelle, merkittäviä määriä hienoainesta ei
arvioida täyttövaiheessa valuvan ympäröivään veteen. Merkittävin vesistön samennusta
aiheuttava työvaihe on ruoppaukset, joita tehdään rakennettavien siltojen maatukien
kohdalla, eli siltojen päissä. Ruopattu materiaali nostetaan proomuihin ja edelleen
keinosaarelle.
Samentuminen

Kaikkien hankkeeseen liittyvien vesirakentamistöiden aiheuttamaa vesialueen
samentumista tarkkaillaan töiden käynnissä ollessa jatkuvasti. Samentuman laajuutta ja
voimakkuutta seurataan silmämääräisesti ja samentuneen vesialueen laajuus rajataan
päivittäin sopivamittakaavaiselle kartalle. Havainnot pyritään tekemään samaan aikaan
kunakin päivänä, esim. klo. 12.00 - 14.00, tavoitteena selvittää suurin päivittäinen
samentunut alue. Karttaan merkitään työkohteiden sijainti. Lisäksi pidetään
työmaapäiväkirjaa, johon merkitään samentumiseen ja sen leviämiseen vaikuttavia
tekijöitä:
tuulen
suunta,
meriveden
pinnankorkeus,
ruoppauskalusto,
ruoppausmenetelmät, ruoppausmassojen laatu ja määrä, työskentelyaika päivittäin ja
muut havainnot, joilla voi olla merkitystä töiden vaikutusten arvioinnissa.
Samentumatarkkailun perusteella voidaan tarkastella mm. samentuman pysyvyyttä ja
samentuneen alueen laajuutta, mikä antaa taustatietoa vaikutustarkasteluille.
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Samentumahavainnoinnista vastaa hankkeesta vastaava tai tarkkailu voidaan antaa
urakoitsijan tehtäväksi.
Penger- ja täyttötöiden tarkkailu

Tien louhepenkereiden ja keinosaaren rakentamisvaiheessa aiheutuu jossain määrin
veden samentumista johtuen lähinnä pohja-aineksen pöllähtämisestä pengerrettäessä ja
läjitettäessä kiviainesta veteen. Keinosaaren täyttötöistä voi myös aiheutua vähäistä
samentumaa, mutta sitä pyritään välttämällä läjittämällä aines penkereiden sisäpuolelle.
Pengerrys- ja täyttötöiden vaikutusta veden laatuun tarkkaillaan siinä vaiheessa kun
pengerretään ja massoja läjitetään veteen. Näytteet otetaan rakentamistyön etenemisestä
riippuen noin 50–100 m:n etäisyydeltä työkohteesta veden virtaussuuntaan.
Näytteenotto tapahtuu joka toinen viikko.
Näytteenottosyvyydet ovat 1 m ja 1 m pohjan yläpuolelta sekä vesipatsaan puoliväli, jos
vesisyvyys on yli 6 m. Näytteenoton yhteydessä mitataan näkösyvyys.
Näytteistä tehdään seuraavat määritykset:
- lämpötila
- sameus
- kiintoaine
- sähkönjohtavuus
- kok. P

Mikäli vesialue on töiden vaikutuksesta silminnähden selvästi samentunut, otetaan
lisänäytteitä samentuman leviämissuuntaan noin 200–500 metrin välein kunnes
samentumaa ei enää havaita. Lisänäytteistä tehdään edellä mainitut analyysit.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja tarkkailua suorittava taho sopivat näytteenotosta
siten, että se ajoittuu tarkoituksenmukaisesti.
Penger- ja täyttötöiden tarkkailuun ei esitetä erillisiä vertailupisteitä, vertailutietoa
alueen veden laadusta saadaan mm. Oulun edustan yhteistarkkailusta ja mahdollisesti
osin myös ruoppaustarkkailun (jäljempänä) vertailunäytteistä.
Ruoppaustöiden tarkkailu

Ruoppauskohteita on yhteensä neljä siltojen päihin rakennettavien maatukien kohdalla.
Kohteiden ohjeellinen sijainti on esitetty kartalla kuvassa 2-1. Ruoppausalueiden
koordinaatit tarkentuvat myöhemmin. Kunkin kohteen läheisyydestä (n. 50–100 m)
otetaan ennakkonäytteet ennen ruoppaustöiden alkua ja jälki-kontrollinäytteet noin
kaksi viikkoa ruoppaustöiden päättymisen jälkeen.

Ruoppaustöiden vaikutusta veden laatuun tarkkaillaan joka viikko. Näytteet otetaan
kauharuoppaajan työskentelyalueen läheltä (n. 50–100 m) veden virtaussuuntaan.
Samalla otetaan näytteet kahdelta kiinteältä vertailupisteeltä, joiden koordinaatit on
esitetty taulukossa 2-1 ja sijainti kuvassa 2-1. Havaintopaikat ovat samoja kuin
myöhemmässä käytönaikaisessa tarkkailussa, jota on esitetty osaksi Oulun edustan
merialueen yhteistarkkailua.
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Taulukko 2-1. Ruoppausten aikaisen vedenlaatutarkkailun kiinteät havaintopaikat.

Tunnus
OE57
OE59

Nimi
Pengertien pohjoispuoli
Välimatala (Hailuodon väylä)

Koordinaatit ETRS
413390-7214170
412113-7211335

3

Syvyys, m
8-9
6

Näytteenottosyvyydet ovat 1 m ja 1 m pohjan yläpuolelta sekä vesipatsaan puoliväli, jos
vesisyvyys on yli 6 m. Näytteenoton yhteydessä mitataan näkösyvyys.
Näytteistä tehdään seuraavat mittaukset ja määritykset:
- lämpötila
- sähkönjohtavuus
- sameus
- kiintoaine
- kok.P
- PO4-P
- DRP (suod. PO4-P)

Mikäli vesialue on ruoppaustöiden vaikutuksesta selvästi samentunut, otetaan
lisänäytteitä samentuman leviämissuuntaan noin 200–500 metrin välein kunnes
samentumaa ei enää havaita. Lisänäytteistä tehdään edellä mainitut analyysit.
Näytteenotto ja näytteiden analysointi tehdään ympäristöviranomaisen hyväksymillä
menetelmillä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja tarkkailua suorittava taho sopivat näytteenotosta
siten, että se ajoittuu tarkoituksenmukaisesti.
2.1.2

Käytönaikainen tarkkailu

Hailuodon kiinteän penger- ja siltayhteys vaikuttaa merialueen virtauksiin, ja sitä kautta
veden vaihtumiseen ja laatuun. Käytön aikainen vesistötarkkailu esitetään
yhdistettäväksi Oulun edustan merialueen yhteistarkkailuun osaksi alueellista
tarkkailua. Oulun edustan merialueen veden laatua ja tilaa seurataan vuosille 2012–2018
laaditun Oulun edustan vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelman mukaisesti (Lapin
Vesitutkimus Oy 2011). Tarkkailussa on laajoja alueellisia, kaikki havaintopaikat
käsittäviä näytekierroksia 4 kertaa vuodessa.

Lähin Oulun edustan tarkkailupaikka Välimatala OE59 sijaitsee Hailuodon väylän ja
suunnitellun kiinteän tieyhteyden eteläpuolella ja soveltuu hyvin sen vaikutusten
tarkkailuun. Lisäksi esitetään perustettavaksi uusi näytepiste OE57 kuvaamaan veden
laadun mahdollista muuttumista pengertien pohjoispuolella. Uuden havaintopaikan
ohjeellinen sijainti sekä lähimmät Oulun edustan yhteistarkkailun havaintopaikat on
esitetty taulukossa 2-2 ja kuvassa 2-1. Veden laadun tarkkailu uudella havaintopaikalla
aloitetaan mahdollisimman pian, jotta sieltä saadaan ennakkotietoa. Samalla tarkkailu
palvelee rakennusaikaisten vesistövaikutusten arviointia.
Näytteenottoajankohdat ovat:
-maaliskuu
-touko-kesäkuun vaihde
-heinäkuu
-elokuu
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Näytteistä tehdään seuraavat määritykset:
- lämpötila
- happi
- hapen kyllästysaste
- pH
- sähkönjohtavuus
- väri
- sameus
- a-klorofylli (touko – elokuu)
- fekaaliset koliformiset bakteerit

4

- kok.P
- PO4-P
- DRP (suod. PO4-P)
- kok.N
- NO2+NO3-N
- NH4 –N
- Fe
- haju

Kaikki määritykset tehdään SFS-standardien mukaisesti ja/tai akkreditoinnissa
hyväksyttyjen tai muutoin valvovan viranomaisen hyväksymien menetelmien
mukaisesti.

Kuva 2-1. Vesistötarkkailun näytepaikat.
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Taulukko 2-2. Uusi veden laadun havaintopaikka sekä Oulun edustan vesistötarkkailun
lähimmät näytteenottopaikat

Tunnus
Ouvy5
OE60
OE57
OE59
OE85
OE90

Nimi
Kolmikulma
Santosen pohjoispuoli
Pengertien pohjoispuoli
Välimatala (Hailuodon väylä)
Luodonselkä
Santosen eteläpuoli

2.1.3

Poikkeustilanteiden tarkkailu

2.2

Pohjaeläintarkkailu

Koordinaatit ETRS
418698-7213802
409248-7216556
413390-7214170
412113-7211335
409498-7208874
404933-7211220

5

Syvyys, m
48
12
8-9
6
11
11

Mikäli urakoitsija, näytteenottajat tai muu taho havaitsee hankkeesta mahdollisesti
johtuvia erityistilanteita, kuten poikkeuksellisen voimakasta ja laajaa vesistön
samentumista, sovitaan toimenpiteistä ja mahdollisen lisätarkkailun käynnistämisestä
välittömästi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövalvonnan kanssa.
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 rakentamisenaikainen veden samentuminen sekä
alueen virtauksissa ja veden laadussa tapahtuvat muutokset.

Vaikutusalueen pohjaeläimistöstä on tehty laaja nykytilaselvitys. Hankkeen vaikutusten
seuranta voidaan kuitenkin tehdä nykytilaselvitystä suppeampana keskittäen seuranta
pengertielinjauksen eteläpuolelle, koska hankealueen pohjaeläimistö edustaa
alueellisesti tavanomaista lajistoa eikä vesistön ekologinen nykytila aseta erityisiä
vaatimuksia. (Albus 2017).
Pohjaeläinnäytteenotto keskitetään pengertielinjauksen eteläpuoliselle Luodonselälle,
jossa ympäristömuutokset oletettavasti korostuvat. Pohjaeläinnäytteet otetaan
nykytilaselvityksessä mukana olleilta linjoilta L8-L13 kesä- heinäkuussa (Kuva 2-2).
Koska pengertien vaikutusalueen laajuus ei ole tarkasti määriteltävissä,
pohjaeläinnäytteenottopaikkoja on hyvä olla eri etäisyyksiltä pengertiestä. Näytteiden
otossa käytetään samaa menetelmää kuin nykytilaselvityksessä (Albus 2017).
Syvimmiltä alueilta otetaan viisi rinnakkaisnäytettä ja matalammilta alueilta kolme
rinnakkaisnäytettä. Näin saadaan vertailukelpoista aineistoa nykytilaselvityksen kanssa.
Näytteet otetaan Ekman-tyypin nostimella standardia SFS 5076 soveltaen. Näytteet
seulotaan solmuväliltään 0,5 millimetrin seulalla ja pyritään määrittämään
ympäristöhallinnon Itämeren pohjaeläinlajistokokeen (ProfTest) sekä merialueiden
ekologisen tilaluokittelun mukaiselle tasolle. Pohjaeläintutkimuksen havaintopaikka- ja
näytteenottotiedot sekä määritystulokset tallennetaan ympäristöhallinnon ylläpitämään
POHJE-tietojärjestelmään.
Näytepisteiden sijainti ja näytemäärät on esitetty taulukossa 2-3. Näytteet otetaan
toisena rakentamisvuotena sekä kahden ja viiden vuoden kuluttua rakennustöiden
päättymisestä.
Tarkkailussa pohjaeläinlajiston yhteisörakennetta verrataan nykytilaan jotta voidaan
arvioida hankkeen vaikutus pohjaeläinlajistoon hankealueella. Pohjaeläinlajiston
Copyright © Pöyry Finland Oy
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monimuotoisuutta
kuvataan
havaittujen
taksonien
lukumäärällä.
Lisäksi
monimuotoisuutta kuvataan Shannon Wiener diversiteetti -indeksillä. Yli kolmen metrin
syvyisille näytteenottoalueille lasketaan BBI-indeksi (Brachis water Benthic). Indeksi
on tarkoitettu kuvaamaan pehmeiden pohjien pohjaeläinyhteisöjen tilaa ja olettaa, että
lajiston monimuotoisuus kasvaa kuormituslähteiden etäisyyden kasvaessa. Indeksi on
kehitetty erityisesti vähäsuolaisille ja -lajisille merialueille. Havaittua BBI-arvoa
verrataan vesistötyyppikohtaisen indeksin odotusarvoon ja jokaiselle kohteelle lasketaan
BBI-indeksin perusteella ekologinen tila. Hankeen vaikutusta pohjaeläinten ekologiseen
tilaan voidaan arvioida verrattaessa seurannassa saatuja tuloksia nykytilaan. Lisäksi
tarvittaessa
paikoilta
tarkastellaan
monimuuttujamenetelmillä
pohjaeläinyhteisönyhteisöjen rakenteen muutosta nykytilaan verrattuna.

Kuva 2-2. Pohjaeläintarkkailun näytepaikat.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Taulukko 2-3. Pohjaeläinnäytepisteiden sijainti.

L8

Linja

Piste

L9
L10
L11
L12
L13

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Koordinaatit ETRS

408142
408293
408472
410434
410367
410296
411707
411468
411188
413057
412790
412485
414610
414279
413894
415601
415178
414694

3

KALATALOUSTARKKAILU

3.1

Siian poikasnuottaukset

7214023
7213626
7213158
7213906
7213483
7212991
7213471
7213112
7212693
7212313
7211990
7211601
7211028
7210757
7210434
7210095
7209987
7209861

7

Näytteiden lukumäärä

3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
5

Hankkeella ei arvioida olevan sellaisia merialueen kalaston rakennetta muuttavia
vaikutuksia, joita voitaisiin todentaa esim. verkkokoekalastuksin. Keskeisiksi
potentiaalisiksi kalastovaikutuksiksi arvioidaan sekä rakennusvaiheessa että käytön
aikana vaikutukset siian, maivan ja silakan lisääntymisolosuhteisiin. Keskipenkereen
lähialueella ei ole kiinteää maa-aluetta, joten siian poikasnuottausten tekeminen on
teknisesti mahdollista vain Riutun ja Huikun ranta-alueilla. Keskipenkereen alueella on
kuitenkin mahdollista tehdä silakan poikasten Gulf Olympia -nuottauksia. Hankkeen
vaikutuksia kalastukseen voidaan arvioida kalastajille suunnatun tiedustelun perusteella.
Siian poikasnuottaukset tehdään nuotalla, jonka mitat ovat: syvyys 1,5 metriä, reidet 10
metriä ja perä 2 metriä. Havaksen solmuväli on nuotan reisillä 5 mm, ja perässä on 1
mm valoverhoa. Nuotan vedon pituus on 15–30 m paikan syvyyssuhteista riippuen,
maksimisyvyys on kuitenkin alle metrin. Joka vedosta kirjataan havainnot ja saadut
kalat mitataan ja punnitaan 1 mm ja 1 g tarkkuudella. Jos poikasia on saaliissa runsaasti,
niin saalista otetaan otos, josta punnitukset ja mittaukset tehdään. Loput poikaset
punnitaan yhdessä ja otoksesta saadun keskipainon perusteella arvioidaan poikasten
lukumäärä. Vetokohtaisten keskiarvojen laskennassa huomioidaan myös nollasaaliit.
Poikasnuottauksien saaliista lasketaan siianpoikasten lisäksi myös muut kalat.

Siian poikasnuottaukset tehdään kesäkuun aikana kolmena eri viikkona.
Poikasnuottauksia tehdään Riutunkarin ja Huikun rannoilla sekä vertailualueella
Santosen pohjoispuolella (Kuva 3-1). Kaikilla alueilla vedetään kullakin kerralla neljä
vetoa. Nuottaukset tehdään ennen rakennustöiden aloittamista ja ne uusitaan samoissa
kohteissa rakennusvuosina sekä kahden ja viiden vuoden kuluttua rakennustöiden
päättymisestä. Nuottauskohteet määritetään ensimmäisellä kerralla GPS-laitteella ja
nuottaukset uusitaan myöhemmin samoissa kohteissa.
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Kuva 3-1. Siian ja silakan poikasnuottausten tutkimuskohteet.

3.2

Silakan poikasnuottaukset

Silakan poikaspyynnissä käytetään Gulf Olympia -poikaspyydystä, joka on veneen
sivuille kiinnitettävä parillinen haavipyydys. Haavien pyyntisyvyyttä voidaan säädellä
siten, että poikasia voidaan kerätä eri syvyyksistä pinnasta aina 2 metriin asti. Haavit
ovat tehty tiheästä 500 µm verkosta, joten niihin jäävät pienimmätkin kalanpoikaset.
Veneellä vedetään noin 2 m/s nopeudella GPS-paikantimen avulla määritetty 500 metrin
pituinen veto, jonka jälkeen haavit tyhjennetään ja huuhdellaan niiden perässä oleviin
keräyspurkkeihin. Tyhjennyksen yhteydessä mahdolliset kalanpoikaset kerätään ja
säilötään 10 % formaliiniin. Ennen varsinaista määritystä näytteet siirretään 80 %
etanoliin
formaliinin
myrkyllisyyden
vuoksi.
Poikasnäytteet
lähetetään
erikoisasiantuntijalle lajitunnistukseen.
Silakan poikasten kuoriutumisaika vaihtelee huomattavasti, ja yleensä Perämerellä
ensimmäiset silakanpoikaset kuoriutuvat juhannuksen jälkeen. Silakan poikaspyynnit
tehdään heinäkuun aikana kolmella eri viikolla. Pyynnin aikana kirjataan ylös veden
lämpötila ja muut ympäristöhavainnot.
Silakan poikasnuottauksia tehdään keskipenkereen lähialueella eli Kummituksen,
Polkankarin ja Järjenmatalan alueilla sekä vertailualueena toimivan Saapaskarin alueella
(Kuva 3-1). Kaikilla alueilla vedetään kullakin kerralla kolme 500 m mittaista vetoa ja
saaliista lasketaan silakanpoikasten määrä. Nuottaukset tehdään ennen rakennustöiden
aloittamista ja ne uusitaan samoissa kohteissa rakennusvuosina sekä kahden ja viiden
vuoden kuluttua rakennustöiden päättymisestä. Nuottauslinjat määritetään
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ensimmäisellä kerralla GPS-laitteella ja nuottaukset uusitaan myöhemmin samoissa
kohteissa.
3.3

Kalastusselvitykset

Veden samentumisesta ja rakentamisen aiheuttamasta melusta arvioidaan aiheutuvan
vahinkoa kaupalliselle kalastukselle rakennusaikana. Aiheutuvat vahingot arvioidaan ja
korvataan kaupallisille kalastajille erillisten selvitysten perusteella.

Hankkeen vaikutuksia kalastukseen selvitetään hankkeen lähialueen (noin 3 km
etäisyydellä tielinjauksesta) kaupallisille kalastajille sekä Oulunsalon ja Hailuodon
kalastajainseuroilta lupia lunastaneille kalastajille tehtävällä tiedustelulla. Tiedustelu
tehdään heti rakennusvaiheen päättymisen jälkeen ja se uusitaan kahden ja viiden
vuoden kuluttua rakennustöiden päättymisestä. Tiedusteluilla ei selvitetä
yksityiskohtaisia alueellisia saalistietoja, sillä riittävän tarkkoja vertailukelpoisia
saalistietoja hankkeen lähialueen saaliista suhteessa pyynnin määrään kunakin vuonna
ei ole käytännössä mahdollista saada. Tiedusteluilla selvitetään kalastajien käsitystä
mm. seuraavista aiheista: rakennusvaiheen aikaisten samentumien aiheuttamat haitat,
pyyntipaikkojen menetykset, pyyntimatkojen pidentyminen, muutokset saalislajistossa,
saalistappiot, muutokset siian ja lohen vaelluksessa ja uusien pyyntipaikkojen
syntyminen.
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TULOSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI

Rakentamisaikaisen vedenlaadun tarkkailutulokset toimitetaan niiden valmistuttua
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun Seudun Ympäristövirastolle. Tuloksiin
liittyy lyhyt kuvaus samentumistilanteesta näytteenottohetkellä.
Tarkkailun tuloksista laaditaan rakennustöiden päätyttyä rakennusvaiheen vaikutuksia
käsittelevä yhteenvetoraportti.

Käytön aikainen vesistötarkkailu yhdistetään Oulun edustan merialueen
velvoitetarkkailuun, ja tulokset raportoidaan velvoitetarkkailuraporteissa kunkin
tarkkailuvuoden jälkeen. Käytön aikaisen pohjaeläin- ja kalataloustarkkailun tuloksista
laaditaan raportti kunkin tarkkailuvuoden jälkeen. Raportit toimitetaan em. tahojen
lisäksi Lapin ELY-keskukselle ja Perämeren eteläiselle kalastusalueelle.

Tarkkailutulosten raportoinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Oulun edustan
velvoitetarkkailutuloksia.
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OHJELMAN MUUTTAMINEN
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