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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne 
ja infrastruktuuri -vastuualue on 7.3.2018 aluehallintovirastossa vireille 
panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt 
lupaa pengertien ja kahden sillan rakentamiselle Oulun Riutunkarista 
Hailuodon Huikkuun sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmiste-
leviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

Vesilain 3 luvun 2 § ja 3 §:n 1 momentin 4) ja 8) kohdat sekä 1 luvun 7 §:n 
1 momentti 

HANKETTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET, SOPIMUS, LAUSUNNOT JA ALUEEN KAA-
VOITUSTILANNE 

Päätökset 

Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi 
vuonna 2010, ja yleissuunnitelmaraportti valmistui vuonna 2014. Liiken-
nevirasto hyväksyi yleissuunnitelman 21.10.2016. 

Liikennevirasto on hyväksynyt hankkeen suunnitteluperusteet 29.9.2017. 
Niissä on määritelty hankkeen sisältö ja tavoitteet sekä tieyhteyden lii-
kennetekniset mitoitusperusteet. 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
30.4.2018 antamallaan päätöksellä POPELY/626/2018 myöntänyt haki-
jalle luvan poiketa luonnonsuojelulain (1096/1996) 42 §:n ja luonnonsuo-
jeluasetuksen (160/1997) 20 §:n ja asetuksen liitteen 3(a) mukaisesti rau-
hoitetun sekä luontodirektiivin liitteessä IV (b) tiukasti suojellun upossar-
pion (Alisma wahlenbergii) rauhoitusmääräyksistä Hailuodon kunnan 
Huikussa. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
22.11.2018 antamallaan päätöksellä VARELY/776/2018 myöntänyt haki-
jalle luvan Oulun Riutunkarin luoteispuolella sijaitsevalla aallonmurtajalla 
olevan naurulokkiyhdyskunnan ja sen yhteydessä pesivien muiden rau-
hoitettujen lintujen (kalatiiran) häirintään. 

Ympäristöministeriö on 3.12.2018 antamallaan päätöksellä 
VN/6513/2018 määrännyt, että Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus antaa lausunnon hankkeen vaikutuksista Natura 2000 -
verkostoon tehdyn arvioinnin täydennyksistä. 
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Sopimus 

Hakija on sopinut hankkeen edellyttämästä Hailuodon ja Oulunsalon vä-
lisen jäteveden paineviemärin siirrosta ja siitä aiheutuvista kustannuk-
sista Hailuodon Vesihuolto Oy:n kanssa, ja sopimus on liitetty tiesuunni-
telma-asiakirjaksi. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja siitä annettu lausunto 

Hailuodon liikenneyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely val-
mistui vuonna 2010 ja yhteysviranomaisena toiminut Pohjois-Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-
varat -vastuualue antoi siitä lausunnon 9.8.2010. Yhteysviranomainen on 
todennut lausunnon yhteenvedossa seuraavaa:  

”Arviointiselostus on selkeä ja pääosin verraten laadukas. Asiakokonai-
suudet on jaoteltu selkeisiin osiin ja teksti on helppolukuista ja ymmärret-
tävää, kuten YVA-menettelyn loppuraportissa tuleekin olla. Arviointime-
nettelyssä on arvioitu niitä vaikutuksia, jotka ovat keskeisiä tämän tyyp-
pisessä hankkeessa. 

Arviointimenettely on ollut tavanomaista haastavampi, koska hankkee-
seen liittyy normaalia enemmän erilaisia vaikutuksia. Hanke sijoittuu  
alueelle, jossa on monenlaisia luontoon, muuhun ympäristöön ja ihmisiin 
kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutusten arviointi on ollut haastava senkin 
vuoksi, että hankkeeseen liittyy laaja tuulivoimahanke Oulunsalon ja Hai-
luodon välillä ja näiden kahden hankkeen yhteisvaikutuksia on ollut tar-
vetta arvioida samanaikaisessa YVA-menettelyssä. 

Hankevaihtoehtojen muodostamista käsitellään arviointiselostuksessa 
analyyttisesti ja riittävästi. Vaihtoehtojen poisjättämistä perustellaan  
asianmukaisesti. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointimenettelyyn 
on valittu tarkoituksenmukaisimmat vaihtoehdot. 

Arvioinnin poikkeuksellinen haastavuus on osin heijastunut tuloksiin. 
Vaikka aineisto on mittava, on arviointiin jäänyt myös puutteita, jotka yh-
teysviranomainen tuo esiin lausunnossaan. Vaikutusten arviointiin liittyy 
joitakin epävarmuustekijöitä, jotka heijastuvat vaikutusten arvioinnin joh-
topäätöksiin. Näitäkin yhteysviranomainen käsittelee lausunnossaan. 

Arviointiselostuksen kuulemisvaiheessa ei ole voitu ottaa huomioon Sii-
kajoen edustan merialueelle suunniteltavia tuulivoimaloita hankkeiden 
eriaikaisuudesta johtuen. Hankkeilla kuitenkin saattaa olla sellaisia yh-
teisvaikutuksia merialueen tilaan ja luonnonolosuhteisiin, joista tulisi olla 
tietoinen ratkaisuja tehtäessä. 

Mikäli liikenneyhteydeksi päätetään VE 1:n mukainen ratkaisu, yhteysvi-
ranomainen näkee tärkeäksi ohjata Hailuodon maankäyttöä ennakoidusti 
ja suunnitelmallisesti. Asuin- ja loma-asuntorakentamisen ohjauksen li-
säksi on tarvetta ohjata kasvava ihmismäärä kestävällä tavalla käyttä-
mään saaren kulutukselle herkän luonnon palveluja. Yhtenä ratkaisuna 
on parantaa mielenkiintoisille kohteille johtavien reittipalvelujen tarjontaa 
ja tasoa kulutusta lieventävällä tavalla. 
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Kevyen liikenteen käytön ja turvallisuuden vuoksi olisi perusteltua harkita 
yhteisen leveämmän kevyenliikenteen väylän perustamista vain toiselle 
puolelle ajorataa; Raippaluodon sillalla on yksi yhteinen leveä kevyen lii-
kenteen väylä, joka luo varsin turvallisen perustan liikkumiselle ja maise-
mien katselulle. Selostuksen mukaan kevyen liikenteen väylää käytettäi-
siin lähinnä vapaa-ajalla ja lomamatkailussa. Tällaisen käytön arvioidaan 
kasvavan. Kevyen liikenteen reitin nähdään tukevan maakuntakaavaan 
merkittyä viheryhteystarvetta lauttavaihtoehtoa enemmän Oulunsalon ja 
Hailuodon välillä. 

Yhteysviranomainen katsoo, että mikäli kiinteä yhteys valitaan ratkai-
suksi, tulee siltakorkeudeksi varmistaa vesiliikenteen tarpeet riittävästi 
huomioon ottava alikulkukorkeus. 

Selostuksessa esitetään, että meluemissiota keskiäänitasoina tulee arvi-
oida tarkemmin suunnittelun edetessä ja lähtötietojen tarkentuessa. Yh-
teysviranomainen toteaa melu- ja tärinävaikutusten arvioinnin tässä vai-
heessa riittäväksi. Hailuoto on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö ja sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin maisema-alu-
eisiin ja on yksi maamme kansallismaisemista. Vaihtoehdot VE 0 ja 
VE 0+ eivät aiheuttaisi Hailuodon kulttuuriympäristö- tai maisema-arvoi-
hin muutosta. Vaihtoehto VE 0+ loisi mahdollisuuksia Hailuodon maan-
käytön kehittämiselle. Kiinteä yhteys (VE 1) aiheuttaisi vaikutuksia alueen 
maankäyttöön, maisemakuvaan ja kulttuuriympäristöön. 

Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön perustana on 
saari, jonne ei ole kiinteää yhteyttä. Tämä perusta muuttuu, jos tiehanke 
toteutetaan. Arvioidaan, että näkyvät vaikutukset Hailuodon kulttuuriym-
päristöön jäisivät todennäköisesti vähäisiksi. Todetaan, että haitallisia 
vaikutuksia voidaan lieventää hallitulla maankäytön ohjauksella ja arvo-
tekijät huomioon ottamalla. Yhteysviranomainen toteaa panostamisen 
maankäytön ohjaukseen erityisen tärkeäksi, mikäli kiinteä tieyhteys vali-
taan liikenneyhteysratkaisuksi. 

Vedenalaisten muinaisjäännösten inventointi on selostuksen mukaan 
tehtävä ennen hankkeen toteuttamista yhteistyössä Museoviraston 
kanssa. Yhteysviranomainen toteaa asiassa kirjatun tässä vaiheessa riit-
täväksi. 

Mallinnuksen perusteella VE 1:ssä vedenvaihto Hailuodon ja mantereen 
välillä pienenisi 10–20 prosenttia. Veden vaihtuvuudessa Liminganlah-
den ja Luodonselän välillä ei tapahtuisi merkittävää muutosta. Vaikutus 
vedenkorkeuteen olisi maksimissaan muutaman senttimetrin luokkaa. 
Silta-aukkojen virtaus kasvattaisi pohjaeroosiota, jota saattaa esiintyä 
vielä 2,5 kilometrin etäisyydellä silta-aukoista. Nämä virtaukset liikutteli-
sivat pohjahiekkoja silta-aukkojen läheisyydessä. Erodoituvasta aine-
määrästä annetaan karkea arvio. 

Yhdessä 10–20 % pienentyvän vedenvaihdon kanssa Hailuodon ja man-
tereen välillä voi kasviplanktontuotanto ajoittain kasvaa. Hailuodon liiken-
neyhteyden vaikutuksia merialueen tilaan on tarkasteltu sekä vesistön 
käyttökelpoisuusluokituksen että ekologisen tilan luokituksen avulla. Yh-
teysviranomainen toteaa, että nämä luokittelujärjestelmät ovat erillisiä ja 
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niiden antamia luokitustuloksia ei voi verrata sellaisenaan keskenään. Ar-
viointiperusteet ja luokkarajat eivät ole yhteismitallisia. 

Vedenlaadusta on olemassa riittävästi ennakkotietoa. Yhteysviranomai-
nen korostaa rehevöitymistä ilmentävien tekijöiden seurantaa. Tällaisia 
ovat pohjaeliöstön lisäksi esimerkiksi a-klorofylli ja kasviplankton. Pohja-
eläimistöstä olisi hyvä ottaa lisänäytteitä hankkeen vaikutusalueelta en-
nen hankkeen käynnistymistä. Vastaavasti nyt hankealueelta otettuja 
näytepisteitä voidaan vähentää. Esimerkiksi rehevöitymis- ja liettymisalt-
tiilta matalikoilta ja kalaston syönnösalueilta olisi hyvä valita seurantapis-
teitä. 

Pohjasedimenttien haitta-ainepitoisuuksia on määritelty 10 näytepis-
teestä suunnitellun pengertien lähialueelta. Normalisoidut orgaanisten ti-
nayhdisteiden (TBT, DBT, MBT, TPhT) pitoisuudet ylittivät tason 1, mikä 
tarkoittaa, että ruoppausmassojen läjityskelpoisuus mereen on arvioitava 
tapauskohtaisesti. Tason 1 ylityksiä oli myös PCB- ja kadmiumpitoisuuk-
sissa. 

Hankealueen pohjasedimenttien haitta-aineiden pitoisuuksista näyttäisi 
olevan riittävästi tietoa. Lupavaiheessa etenkin nk. harmaan alueen se-
dimenttejä on varauduttava tutkimaan lisää, mikäli niitä aiotaan ruopata 
tai läjittää mereen. Jatkossa vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten 
aineiden mittauksia vedestä ja eliöstöstä (mahdollisesti ahvenen eloho-
peapitoisuus jatkossa) tulee seurata Oulun edustan kemiallisen tilan sel-
vittämiseksi osana Oulun edustan vesistö- ja kalataloustarkkailua. 

Karisiiasta on tehty maastohavainnointiin perustuva pienimuotoinen ku-
tualueselvitys, jota mm. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos pitää lau-
sunnossaan riittämättömänä. Lisäksi on esitetty eri toimijoiden tekemiä 
siianpoikasseurantojen tuloksia. Karisiian todennäköiset kutualueet on 
esitetty kartalla, samoin haavinnoilla ja nuottauksin saadut siian poikas-
määrät. Muiden lajien osalta on esitetty yleisluontoisia mainintoja. Kala-
talousyhteisöjen liiton lausunnon mukaan selostuksesta puuttuu kalojen 
kutualueita. Yhteysviranomaisen lausunnossaan edellyttämiä muikun ku-
tualueita ei ole selvitetty.  

Yhteysviranomainen katsoo, että luvan myöntämisen edellytysten ja tar-
vittavan kompensaation arvioimiseksi kalastotietoja on syytä tarkentaa 
lupavaiheessa. Yhteysviranomainen on lausunnossaan arviointiohjel-
masta pitänyt tarpeellisena, että arviointiselostuksessa tuotaisiin esiin ka-
lastuksen kohdentuminen hankkeen vaikutusalueella. Erityisesti on pai-
notettu kalastajien haastattelujen tärkeyttä, sillä sitä kautta olisi ollut mah-
dollista saada tietoa, jota alueelta ei muuten ole juuri saatavissa. Tätä 
haastatteluselvitystä ei ole tehty. 

Kalatalousyhteisöjen liiton mukaan selostuksesta puuttuu kalojen kutu-
alueita ja keskeisen tärkeitä vapaa-ajan- ja ammattimaisen kalastuksen 
kalastusalueita, erityisesti verkkokalastusalueita.  

Yhteysviranomainen viittaa kalatalousedun valvontaviranomaisen Kai-
nuun ELY-keskuksen lausuntoon, jonka mukaan kalataloudelle aiheutu-
van haitan arviointia on luvan myöntämisen edellytysten ja tarvittavan 
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kompensaation arvioimiseksi syytä tarkentaa. Yhteysviranomainen to-
teaa kalastus- ja kalatalousvaikutusten arvioinnin täydentämisen tarpeel-
liseksi ja tämä tarkennus tulee tehdä luvanhakuvaiheessa. 

Erityisesti jos sekä tuulivoimapuisto että kiinteän yhteyden rakentaminen 
toteutuvat, tulee karisiian kutua seurata tarkasti. Kalastajia tulee haasta-
tella jo ennen hankkeen mahdollista aloittamista, ja kattavia haastatteluja 
olisi tehtävä jälkikäteenkin useana vuotena. 

Arviointiselostuksessa todetaan, että "mikäli eroosiovoimat heikentyvät 
Luodonselän alueella merkittävästi pengertien rakentamisen seurauk-
sena, ja mikäli epäsäännöllinen, mutta tehokkaasti rantojen kasvillisuutta 
rikkova jääeroosio loppuu alueella kokonaan, on pengertien vaikutus  
alueen maannousurantojen kasvillisuuteen merkittävä". Analyysiä jatke-
taan, että "alueen uhanalaisista lajeista upossarpio ja nelilehtivesikuusi 
häviävät nopeasti kasvupaikkojen hävitessä rantojen umpeenkasvun 
myötä". 

Selostuksen Natura-alueita käsittelevässä kohdassa todetaan, että kiin-
teän yhteyden toteutuminen vaikuttaa alueen virtauksiin vain hieman, 
mutta jääeroosion kautta vaikutus alueen rantojen kasvillisuuteen saattaa 
olla merkittävämpi. Mainitaan, että jääeroosion mahdollinen rantojen um-
peutumista edistävä vaikutus kohdistuu todennäköisesti lähimpiin Na-
tura-alueisiin: Liminganlahti, Ojakylänlahti ja Kengänkari sekä Peräme-
ren saaret. Natura-arvioinnissa vaikutuksia todetaan koituvan myös Iso-
matalan–Maasyvänlahden Natura-alueelle. 

Natura-arvioinnissa tuodaan esiin, että vesi- ja jääeroosio vaikuttavat  
alueen rantoihin ja niiden kasvillisuuteen merkittävästi. Erityisesti alueen 
luotojen todetaan pysyvän matalakasvuisina jään vaikutuksesta. Kaik-
kien alueen puuttomien luotojen todetaan olevan merkittäviä lintujen pe-
simäyhdyskuntia. Linnustollisia arvoja todetaan olevan myös Oulunsalon 
ja Hailuodon ranta-alueilla. Tiepenkereen mainitaan sitovan jääkentän 
paikoilleen, mikä saattaa Natura-arvioinnin mukaan vaikuttaa alueen me-
renrantoihin kohdistuvan jääeroosion voimakkuuteen merkittävästi. Arvi-
ointiselostuksessa ei kuitenkaan käsitellä pengertien vaikutuksia linnus-
toon elinympäristömuutosten kautta. Tämä arviointi sisältyy vain Natura-
arviointiin, josta lausunnon antaa ympäristöministeriö. 

Yhteysviranomainen toteaa hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnin si-
sältävän jääeroosion osalta suurta epävarmuutta. Arviointiselostuksessa 
käsitellään jääeroosiovaikutuksia sen verran yleistasoisesti ja suurta epä-
varmuutta sisältäen, ettei ole pääteltävissä kiinteän yhteyden vaikutus-
aluetta ja vaikutuksen merkittävyyttä pitkällä aikavälillä. Riittävä analyysi 
vaikutusalueen laajuudesta ja vaikutuksen merkittävyydestä puuttuu. 

Seurannan kohteeksi esitetään alueen rantoihin kohdistuvan aalto- ja 
jääeroosion vaikutusten seurantaa maastoselvityksin. Yhteysviranomai-
nen pitää tätä välttämättömänä, mikäli kiinteä yhteys valitaan ratkaisuksi. 
Mainitaan, että alueelle perustetaan tarvittaessa pysyviä seurantalinjoja 
tai ruutuja, jotka tutkitaan vuosittain. 
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Yhteysviranomainen toteaa, että mikäli kiinteä yhteys valitaan ratkai-
suksi, tulee linnustovaikutuksia seurata niillä ranta-alueilla, joilla jääeroo-
siomuutoksilla on vaikutuksia elinympäristöihin ja sitä kautta lintuihin. 
Tämä vaikutusalue tulee arvioida tarkemmin. 

Kasvillisuusseurannan kohteena mainitaan olevan alueen uhanalainen ja 
vaatelias putkilokasvilajisto ja seuranta-alue olisi sama kuin pesimälin-
nustoselvityksessä. Yhteysviranomainen pitää tätä tärkeänä ja toteaa, 
että jääeroosiomuutosten vaikutusalue tulee arvioida tarkemmin. 

Yhteysviranomainen toteaa turvallisuuskysymysten ja onnettomuusris-
kien tarkastelun riittäväksi. 

Yhteysviranomainen toteaa, että vaihtoehtojen vertailu jää varsin ylei-
selle tasolle, eikä ratkaisun helpottamiseksi esitetä seikkaperäistä tietoa. 
Vaikutusten merkittävyyksien analysoinnin puuttuminen heikentää vertai-
lua oleellisesti. Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ei oikeastaan analy-
soida. Vaihtoehtojen vertailun ja analysointi toteuttamiskelpoisuuden 
kannalta olisi oltava arviointiselostuksen keskeisintä osaa. Sen olisi tullut 
tarjota ratkaisun pohdinnalle se tieto, joka nyt on osin jäänyt puuttumaan. 
Arviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä, myös sellaisia, joita arvioin-
tiselostuksessa ei juuri tuoda esiin. Yksi keskeisimmistä epävarmuuste-
kijöistä liittyy jääeroosion ilmenemiseen ja vaikutusten arviointiin. 

Yhteysviranomainen katsoo, että vesistövaikutuksia tulee seurata hank-
keen vaikutusalueella eli sillä alueella, jolle hankkeen vesistövaikutusten 
arvioidaan ulottuvan. Vaikutusaluetta ei ole selkeästi määritelty arviointi-
selostuksessa, joten se tulee tehdä ennen seurantaohjelman laatimista. 
Tarkempi seurantaohjelma (tarkkailuohjelma) laaditaan lupavaiheessa. 

Kiinteällä liikenneyhteydellä ja tuulivoimaloilla on sellaisia yhteisvaikutuk-
sia, jotka tulee ottaa huomioon seurantaa suunniteltaessa ja toteutetta-
essa. 

Luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittaman lausunnon Natura-arvioinnista 
antaa ympäristöministeriö. 

Yhteysviranomaisen lausunnossa tuodaan esiin arvioinnin puutteet ja 
miltä osin tietoja on tarvetta täydentää. Kootusti nämä asiat ilmenevät 
edellä yhteysviranomaisen lausunnon yhteenvedossa. Yhteysviranomai-
nen katsoo lausunnossaan, että ratkaisu kiinteän yhteyden rakenta-
miseksi edellyttää erityisesti tarkennettua tietoa hankkeen vaikutuksista 
jääeroosion muuttumiseen ja sitä kautta rantojen elinympäristöihin ja la-
jistoon. Tämä tarkennettu tieto on tarpeen ennen kuin voidaan ratkaista, 
onko kiinteää yhteyttä mahdollista toteuttaa. Tarkennettu tieto on siis tar-
peen ennen lupaprosesseja. Mikäli kiinteä yhteys voidaan valita ratkai-
suksi, yhteysviranomaisen lausunnossa tuodaan esiin muitakin näkökoh-
tia, jotka on otettava huomioon lupia haettaessa ja myöhemmin hankkeen 
vaikutuksia seurattaessa.” 
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Natura-arvioinnit ja niistä annetut lausunnot 

Vuoden 2010 Natura-arviointi ja ympäristöministeriön siitä antama lausunto 

Yhteysviranomainen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympä-
ristökeskus) totesi ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamas-
saan lausunnossa Natura-arvioinnin tarpeelliseksi. Arvioinnin tuli kohdis-
tua niihin luontotyyppeihin ja lajeihin, joiden vuoksi hankkeen vaikutus-
alueella olevat Natura-alueet on sisällytetty Suomen Natura-verkostoon. 
Arvioinnin tuloksena oli analysoitava, heikentääkö liikenneyhteyshanke 
erikseen tai yhdessä tuulipuistohankkeen kanssa Natura-alueiden suoje-
lun perusteena olevia luonnonarvoja, ja mikä on heikennyksen merkittä-
vyys. Lausunnossa eriteltiin, että oli arvioitava jääolojen, veden laadun, 
virtausolojen, aallokon ja meriveden pinnan korkeuden muutosten vaiku-
tusta Natura-alueiden luontotyyppeihin ja lajeihin. Linnustoon kohdistu-
vien vaikutusten arvioinnin nähtiin palvelevan suoraan myös Natura-arvi-
ointia. Vaikutusten arvioinnissa keskeistä oli ottaa huomioon yhteisvaiku-
tusten arviointi Oulunsalon–Hailuodon välisen tuulipuiston eri vaihtoehto-
jen kanssa. 

Yhteysviranomainen näki Natura-arvioinnin tarpeelliseksi seuraavilla Na-
tura-alueilla ja osa-alueilla: 1) Perämeren saaret sisältäen seuraavat luo-
dot: Ulkolaidanmatala, Pikku-Hoikka, Hoikanriisi, Martinriisi, Äijänkum-
pele, Laitakari, Suulonen, Jussinmatala, Löplötinkari, Kraaseli, Parmiinit 
ja Pöllönkari, 2) Akionlahti, 3) Liminganlahti, 4) Säärenperä ja Karinkan-
nanmatala, 5) Isomatala–Maasyvänlahti, 6) Ojakylänlahti ja Kengänkari 
ja 7) Pökönnokka (itäisin osa kohteesta Hailuodon pohjoisranta). Kaikki 
kohteet sisältyvät Natura-verkostoon sekä lintu- että luontodirektiivin mu-
kaisina alueina.  

Hailuodon kiinteän yhteyden ensimmäisen Natura-arvioinnin (v. 2010) 
yhteenvedossa todetaan seuraavaa:  

”Luonnonsuojelulain 65 § mukaisessa Natura-arviossa tarkasteltiin Ou-
lunsalon–Hailuodon välille suunnitellun kiinteän yhteyden vaikutuksia 
seitsemään eri Natura 2000 -suojelukohteeseen. Vaikutuksia arvioitiin 
sekä luontotyyppitasolla että direktiivilajitasolla. Arvion perusteella todet-
tiin meluvaikutusten sekä rantoihin kohdistuvien eroosiovoimien heiken-
tymisen olevan merkittävimpiä Natura-alueille kohdistuvia haitallisia ym-
päristövaikutuksia. Kiinteän tieyhteyden rakentaminen saattaa vaikuttaa 
alueen rantoihin kohdistuvaan jääeroosioon heikentävästi. Pengertie 
saattaa sitoa aiemmin liikkuneet jäät paikoilleen, jolloin rantoihin kohdis-
tuva maapeitettä muokkaava vaikutus lakkaa tai heikentyy. Jääeroosion 
heikentyminen vaikuttaa rantojen Natura-luontotyyppeihin ja niiden kas-
villisuuteen sekä erityisesti vaateliaaseen maannousemarannikon putki-
lokasvilajistoon. Vaikutukset kohdistuvat merkittävimmin Liminganlahden 
sekä Isokylänlahden-Kengänkarin Natura-alueisiin. Arvion perusteella 
heikentävät vaikutukset eivät todennäköisesti ole merkittäviä luonto-
tyyppi- tai direktiivilajitasolla eikä hanke aiheuta näiden luontotyyppien tai 
uhanalaisen lajiston häviämisriskin merkittävää kasvua alueella. Limin-
ganlahden pohjoisosassa sekä myös Ojakylänlahden- Kengänkarin  
alueella haittoja on mahdollista lieventää rantoja niittämällä tai laidunta-
malla.” 
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Ympäristöministeriö katsoi hankkeen Natura-arvioinnista 31.1.2011 an-
tamassaan lausunnossa (Dnro YM6/577/2010), että lähdeaineiston 
osalta erityisesti Natura-vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi laadit-
tuja selvityksiä ei sisältynyt aineistoon riittävästi. Kyseessä olevat doku-
mentit ovat samoja, jotka on esitetty hankkeen ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksen yhteydessä. Keskeisimmäksi puutteeksi yhteysviran-
omainen mainitsee epäselvyyden jääeroosion mahdollisen muuttumisen 
vaikutuksista rantavyöhykkeiden ekosysteemeihin. 

Lisäksi yhteysviranomainen totesi, että Natura-arvioinnin perusteella ei 
voida varmistua lainsäädännön ja sitä koskevan oikeuskäytännön edel-
lyttämällä tavalla hankkeen vaikutusten haitattomuudesta. 

Täydennetty Natura-arviointi vuonna 2011 ja ympäristöministeriön siitä antama 
lausunto 

Hankkeesta laadittiin täydennetty, merialueen osayleiskaavoitukseen liit-
tyvä Natura-arviointi vuonna 2011, jossa arvioitiin tieyhteyshankkeen vai-
kutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä Natura-alueiden suojeluperusteina 
oleville luontotyypeille ja lajeille, kiinnittäen erityishuomiota yhteysviran-
omaisen aiemmasta Natura-arvioinnista antaman lausunnon täydennys-
kehotuksiin sekä arvioinnin aikana käytyyn keskusteluun arvioinnissa kä-
siteltävistä osatekijöistä. Arviointi on kohdistettu Natura-alueille, joille 
hankkeen yhteydessä laaditun jääeroosioselvityksen mukaan kohdistuu 
jääeroosion mahdollisia muutoksia. Tarkasteltavat Natura-alueet ovat 
Isomatala–Maasyvänlahti, Säärenperä ja Karinkannanmatala, Limingan-
lahti sekä Perämeren saaret. 

Hankkeen lähialueella sijaitsee myös muita Natura-alueita, kuten Akion-
lahti (FI1103200 SCI/SPA), Hailuoto, pohjoisranta (Pökönnokka) 
(FI1100201 SCI/SPA) ja Ojakylänlahti ja Kengänkari (FI1100204 SCI/ 
SPA), jonka suojeluperusteena on esitetty luontotyypeistä mm. vaihettu-
missuot ja rantasuot, luontodirektiivin liitteen II lajeista mm. nelilehtivesi-
kuusi ja lintudirektiivin liitteen I linnuista mm. etelänsuosirri, kurki ja pik-
kulokki. Näille Natura-alueille tai niiden suojeluperusteina oleville luonto-
tyypeille tai lajeille ei arvioida kohdistuvan merkittäviä heikentäviä vaiku-
tuksia hankkeesta, joten alueita ei ole tässä arvioinnissa käsitelty. 

Merialueen osayleiskaavaan liittyvän täydentävän Natura-arvioinnin mu-
kaan tieyhteyshankkeen kokonaisvaikutukset tarkasteltavien Natura-alu-
eiden eheyteen ovat varsin vähäisiä. Perämeren saarten Natura-alueen 
osalta vaikutuksia eheyteen ei arvioida aiheutuvan koko Natura-alue huo-
mioiden. 

Toteutettaessa haittojen lieventämistoimenpiteet (mm. laidunnus, niittä-
minen), tiehankkeen vaikutuksia Natura-alueilla voidaan vähentää. Myös 
tiehankkeen ja tuulipuistohankkeen yhteisvaikutuksia voidaan pienentää 
edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi huomioimalla tuulivoimaloiden 
sijoittelussa, rakenteessa ja toiminnassa erityisesti kiljuhanhen muuton-
aikainen esiintyminen hankealueella. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tiehankkeen vaikutukset sekä yhteis-
vaikutukset tuulipuistohankkeen kanssa Natura-alueiden luontotyyppei-
hin / kasvilajeihin (SCI), linnustoon (SPA) sekä eheyteen tarkastelluilla 
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Natura-alueilla. Ylimpänä toteutus hanketietoihin perustuen, alla toteutus 
lievennystoimenpiteet huomioiden. 

 
Hailuodon ja Oulunsalon välisen merialueen osayleiskaavoitukseen liit-
tyen Hailuodon kunta ja Oulunsalon kunta pyysivät 22.12.2011 ympäris-
töministeriöltä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista lausuntoa merialueen 
osayleiskaavaan liittyvästä täydennetystä Natura-arvioinnista. 

Ympäristöministeriön antoi 28.6.2012 toisen lausunnon (dnro 
YM1/577/2012) koskien hankkeen täydennettyä Natura-arviointia. Minis-
teriö totesi lausunnossaan mm., että lieventävien toimien tulisi perustua 
toimijaa sitoviin viranomaispäätöksiin. Hankkeen tulisi siten itsessään si-
sältää haittojen lieventämistoimet, ja toimija tulisi voida velvoittaa toteut-
tamaan ne sitoviin viranomaispäätöksiin perustuen. Ministeriö katsoi 
edelleen, että selvitysten perusteella ei ollut mahdollista varmistua hank-
keen vaikutusten haitattomuudesta. 

Täydennetty Natura-arviointi vuonna 2013 ja ympäristöministeriön siitä antama 
lausunto 

Hailuodon kunta ja Oulun kaupunki pyysivät 29.10.2013 ympäristöminis-
teriön lausuntoa hankkeesta osayleiskaavoitukseen liittyen, koska han-
ketta muutettiin vuonna 2012 annettuun lausuntoon verrattuna olennai-
sesti. Tuolloin hankkeessa mukana ollut tuulivoimala-alue ei enää sisäl-
tynyt suunniteltuun osayleiskaavaan, vaan kyse on ainoastaan Hailuodon 
kiinteästä tieyhteydestä. 

Ympäristöministeriön 24.2.2014 antamassa kolmannessa lausunnossa 
(YM1/577/2012) ministeriö katsoi, että lausuntopyynnön liitteenä olleen 
aineiston perusteella oli osayleiskaavan käsittelyn kannalta katsotta-
vissa, että ottaen huomioon arvioinnissa esiin tuodut lieventämistoimet, 
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pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kieltei-
sesti hankkeen vaikutuspiirissä olevien Natura 2000 -alueiden suojeluta-
voitteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että vaikutusten arvioinnissa esite-
tyt lieventämistoimenpiteet otetaan käyttöön hankkeen vaatimien päätös-
ten ja lupien käsittelyssä. 

Kaavoitustilanne ja suojelualueet 

Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi 
vuonna 2006 (seuraava kuva). Maakuntakaavan uudistaminen on aloi-
tettu vuonna 2010. Uudistaminen etenee kokonaisohjelman puitteissa 
vaiheittain kaavan päivitysten kiireellisyyden ja selvitysten valmistumis-
asteen mukaisesti. 

− 1. vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin energiantuotantoa ja -siir-
toa (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivityk-
set, turvetuotantoalueet), kaupan palvelurakennetta ja alueraken-
netta, taajamia, luonnonympäristöä, liikennejärjestelmiä (tie-
verkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja 
logistiikkaa. 1. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntaval-
tuustossa 2.12.2013 ja se sai lainvoiman 3.3.2017. 

− 2. vaihemaakuntakaavan teemana on kulttuuriympäristö, maa-
seudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu sekä jätteenkäsittely. 
Kaava sai lainvoiman 6.12.2016. 

− 3. vaihemaakuntakaavan teemana on pohjavesi- ja kiviainesalu-
eet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet, Oulun seudun liikenne 
ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tarkistukset, Vaalan ja Himan-
gan kaavamerkintöjen tarkistukset sekä muut tarvittavat päivityk-
set. Kaavan laatiminen on vireillä. Maakuntahallitus on kokouk-
sessaan 5.11.2018 määrännyt 3. vaihemaakuntakaavan tule-
maan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella. 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksessään 26.3.2019 
hylännyt täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevat vaatimukset. 
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Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavassa 
Liminganlahti-Hailuoto-Oulu on sekä matkailun vetovoima- että matkailun 
ja virkistyksen kehittämisen kohdealue. Se on ympäristöarvojen, matkai-
lun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkit-
tävä aluekokonaisuus. Kehittämisperiaatteena on, että alueen kehittämi-
nen perustuu maankohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristöjen 
erityisiin arvoihin sekä maaseudun ja kaupunkikulttuurin vuorovaikutuk-
seen. 

Aluekokonaisuutta koskee seuraava suunnittelumääräys: Alueen maan-
käyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota virkistysaluei-
den ja -reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristö-
arvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen 
ympäristöön. 

Maakuntakaavaan on nykyisen lauttayhteyden kohdalle merkitty tieliiken-
teen yhteystarve -merkintä, jota koskee seuraava suunnittelumääräys: 
Hailuodon ja mantereen välistä liikenneyhteyttä tulee parantaa luomalla 
edellytyksiä olemassa olevan lauttayhteyden kehittämiselle sekä selvittä-
mällä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinteän tieyhteyden toteut-
tamismahdollisuudet. 

Mantereen ja Hailuodon välille on maakuntakaavaan merkitty viheryh-
teystarve, joka osoittaa seudun kannalta tavoitteellisia ulkoilun runkorei-
tistöjä viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että ke-
hitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. Viheryhteystarvetta 
koskee seuraava suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmalla suunnitte-
lulla tulee turvata virkistysalueiden ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja ke-
hittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuu-
riympäristöihin. 

Mantereen puoleinen ranta on luonnonsuojelulain nojalla suojeltua tai 
suojeltaviksi tarkoitettua luonnonsuojelualuetta SL, jota koskee seuraava 
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suunnittelumääräys: Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunni-
tella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta, vaan 
pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden 
välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta 
tulee pyytää MRL 133 §:n mukainen ympäristökeskuksen lausunto. 
Ranta kuuluu valtioneuvoston päätösten mukaiseen Natura 2000 -ver-
kostoon. 

Hailuoto lähivesineen on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta. Merkinnällä osoitetaan valta-
kunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. 
Tätä koskeva suojelumääräys kuuluu seuraavasti: Alueiden suunnitte-
lussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnon-
perintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on 
otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäris-
töjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiirteitä, kuten avoi-
mien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia. 
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa 
hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. 

Oulunsalon puoleinen ranta on seudullisesti merkittävää retkeily-, ulkoi-
lu-, urheilu- ja virkistysaluetta. Aluetta koskee seuraava suunnittelumää-
räys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota alueen virkistyskäytön kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymi-
seen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on luotava edellytykset 
seudullisten virkistyskäytön verkostojen toteutumiselle. Rakennuslupa-
hakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukainen ympäristökeskuksen 
lausunto. 

Yleiskaavat 

Uuden Oulun yleiskaava 
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sekä Oulun kau-
punki muodostivat vuoden 2013 alussa uuden kunnan, jonka maankäy-
tön ohjaamiseksi on laadittu uusi yleiskaava. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 18.4.2016 
Valtuuston päätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, 
joka 8.5.2018 antamalla päätöksellään hylkäsi valitukset. Korkein hal-
linto-oikeus ei 23.5.2019 päätöksellään antanut valituslupaa hallinto-oi-
keuden päätöksestä ja uuden Oulun yleiskaava on siten lainvoimainen. 

Uuden Oulun yleiskaava on oikeusvaikutteinen ja hyväksymisen jälkeen 
se korvasi alueellaan Oulun yleiskaavan 2020, oikeusvaikutuksettomat  
yleiskaavat ja Oulun seudun kuntien yhteisen yleiskaavan. 

Yleiskaavassa on osoitettu uusina teinä tai katuina Hailuodon kiinteä yh-
teys, lentoaseman uusi tieyhteys Oulunsalon taajaman eteläpuolitse,  
Poikkimaantien silta ja Raitotien jatke sekä yhteys Pohjantien  liittymästä  
5 Limingantielle. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty ote uuden Oulun yleiskaavasta. Ku-
vassa numerolla 22 on merkitty Merialueen osayleiskaava. 
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Merialueen osayleiskaavat 
Merialueen osayleiskaavat, jotka käsittävät liikenneyhteyden ja tuulipuis-
ton toteuttamisen edellyttämät alueet, tulivat vireille vuonna 2009 (seu-
raava kuva). Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 15.12.2014 Ou-
lun kaupungin osalta ja Hailuodon kunnanvaltuusto Hailuodon kunnan 
alueen osalta 18.12.2014. Kaavoista valitettiin hallinto-oikeuteen. Hal-
linto-oikeus kumosi 2.3.2017 antamallaan päätöksellä valitukset. Kaa-
voista valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi 
12.4.2018 antamillaan päätöksillä (taltionumerot 1704 ja 1705) osayleis-
kaavoista jätetyt valitukset ja osayleiskaavat ovat siten lainvoimaisia. 

Osayleiskaava mahdollistaa kiinteän yhteyden sijoittamisen alueelle. 
Kaavassa osoitetaan kiinteä yhteys ja rantojen maankäyttö. Yleiskaava 
sisältää muinaismuistojen huomioimiseksi yleisen kaavamääräyksen: 
”Ennen tuulivoimalan, kaapelin, tiepenkereen tai muun rakennelman ve-
sirakennustöitä ja ruoppauksia on arvioitava vedenalaisinventoinnin tarve 
yhdessä Museoviraston kanssa.” Yleiskaavaan merkityt virkistysalueet 
sijaitsevat Hailuodon ja Oulun rannassa sekä tieyhteyden tekosaaressa. 
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Hailuodon kaavoitustilanne 
Hailuodon kunta käynnisti vuonna 2012 koko kunnan kattavan kehitysku-
vatarkastelun lisäksi osayleis- ja asemakaavoituksen usealla eri osa- 
alueella. Kunnanhallitus käynnisti keväällä 2014 teknisen lautakunnan 
esityksestä koko saarta koskevan strategisen yleiskaavan laatimisen. 
Samalla päätettiin keskeyttää osa jo aloitetuista kaavahankkeista. Stra-
tegisen yleiskaavan laatiminen on tällä hetkellä luonnosvaiheessa. 

Vuonna 2005 vahvistettu seudullinen yleiskaava korvasi kunnanvaltuus-
ton vahvistaman koko kunnan kattavan yleiskaavan vuodelta 1977 ja 
vuonna 1992 vahvistetun Kirkonkylä–Ojakylä–Ulkokarvo-osayleiskaavan 
2010. Jälkimmäinen ei ole oikeusvaikutteinen. Kunnan päätöksellä kaava 
toimii ohjaavana asiakirjana muun muassa suunnittelutarveratkaisujen 
pohjana. Osayleiskaava on suureksi osaksi vielä ajankohtainen ja hyvä 
lähtökohta uusia kaavoja laadittaessa. 

Koko Hailuodon kuntaa koskeva oikeusvaikutteinen rantayleiskaava on 
valmistunut vuonna 1999, ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on 
vahvistanut sen 18.6.2001 lukuun ottamatta kolmea osa-aluetta (Suni-
kari, Matikanniemi–Pajuperä, Virpiniemi–Keskiniemi). Kahden vahvista-
matta jätetyn osa-alueen (Matikanniemi–Pajuperä, Virpiniemi–Keski-
niemi) osalta on tehty Natura-selvitys. Kaavoitusta ei ole näiden osalta 
jatkettu. 

Rantayleiskaavan ulkopuolelle jätetylle Marjaniemen–Hannuksen  
alueelle on laadittu osayleiskaava aikaisemman kaavatyön pohjalta, joka 
käynnistyi vuonna 1992, mutta joka on ollut keskeytyksissä. Kunnanval-
tuusto on hyväksynyt kaavan 21.6.2004, ja se on saanut lainvoiman 
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26.8.2004. Kaava ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Kunnanvaltuusto on 
hyväksynyt Marjaniemen Nokan asemakaavan 23.6.2010. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty ote Hailuodon rantaosayleiskaavasta 
vuodelta 1999 Santosesta ja Huikusta. 

 
 
Oulun kaupungin Oulunsalon suuralueen kaavoitustilanne 
Oulunsalon valtuusto hyväksyi Salonpään strategisen yleiskaavan 2030 
syyskuussa 2011. Akionlahteen rajautuvan Ervastinkylän pohjoisosan 
osayleiskaava on saanut lainvoiman 2016. 

Varjakan osayleiskaavan Oulunsalon valtuusto hyväksyi heinäkuussa 
2012. Oulunsalon suuralueella lähellä Riutunkarin lauttarantaa on voi-
massa Hylkykarin osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman syyskuussa 
2007. 

Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee Liminganlahden Natura-alue. Limin-
ganlahti sisältyy myös valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja 
on yksi Suomen 49:stä kansainväliseen Ramsar-sopimukseen kuulu-
vasta kosteikko- ja vesialueesta. 

Hankealueen koillispuolen saaret sisältyvät Perämeren saaret -nimiseen 
Natura-alueeseen. Saaret ovat noin 16 hehtaarin Jussinmatala ja noin 10 
hehtaarin Löplötinkari. Kauempana hankealueen pohjoispuolella on mui-
takin Natura-alueeseen kuuluvia saaria ja luotoja. 
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Asemakaavat 

Oulun kaupungin Riutunkarin puoleisella osalla ei ole voimassa olevaa 
asemakaavaa. 

Hailuodossa on voimassa olevia erillisiä asemakaavoja ja ranta-asema-
kaavoja hankealueen läheisyydessä. Hanke rajoittuu ranta-asemakaa-
vaan. 

− Huikun etelärannan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, hy-
väksytty 12.11.2008, 

− Huikun etelärannan rantakaava, hyväksytty 17.11.1995, 
− Huikun rantakaava, hyväksytty 13.2.1981 ja 
− Kaupin rantakaava, hyväksytty 12.6.1980. 

Suojelualueet 

Hankealueen lähiympäristössä on useita Natura 2000 -alueita sekä luon-
nonsuojelualueita. Pääosin luonnonsuojelualueet sijoittuvat Natura 2000 
-alueille. Natura 2000 -alueiden lisäksi erillisiä luonnonsuojelualueita ovat 
Siikajoella rantaan sijoittuvat Karinkannan, Varessäikän ja Lintusäikän 
merenrantaniityt (Luontotyypin suojelualue, LTA) sekä Oulun Kraaselin 
eteläpuolella sijaitsevat Oulun kaupungin saaret ja luodot (yksityismaiden 
luonnonsuojelualue, YSA). 

Hankealueen ympäristössä sijaitsevat seuraavat Natura 2000 -alueet: 
Isomatala–Maasyvänlahti (FI1100203), Säärenperä ja Karinkannanma-
tala (FI1105201), Liminganlahti (FI1102200), Perämeren saaret 
(FI1300302), Letonniemi (FI1103002), Oulujoen suisto (FI1103004) sekä 
Akionlahti (FI1103200). Lisäksi Hailuodossa sijaitsevat Kirkkosalmi 
(FI1100202) ja Ojakylänlahti ja Kengänkari (FI1100204), Härkinneva–
Hanhisjärvensuo (FI1100202) sekä Hailuodon pohjoisranta (FI1100201) 
(seuraava kuva). 
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Hankkeen aikaisemmissa vaiheissa on laadittu Natura-arvio sekä sitä 
täydentävä lieventämistoimia koskeva tarkentava arvio. Näiden arvioiden 
ja niistä saatujen ympäristöministeriön lausuntojen perusteella hankkeen 
vaikutusalueella sijaitsevat seuraavat edellä mainituista Natura 2000 -
alueista: 

− Isomatala–Maasyvänlahti (FI1100203), 
− Säärenperä ja Karinkannanmatala (FI1105201), 
− Liminganlahti (FI1102200), 
− Perämeren saaret (FI1300302) sekä 
− Ojakylänlahti ja Kengänkari (FI1100204). 

Isomatala–Maasyvänlahti (FI1100203) 
Natura-alueen suojeluperusteena on sekä luonto- (SAC-alue) että lintu-
direktiivi (SPA-alue). Isomatalan–Maasyvänlahden alueella ovat tyypilli-
siä särkät eli säikät, ja niiden väliset lietteiset painanteet. Pääosa alu-
eesta on avomaita, kuten niittyjä, ruovikoita, hietikoita ja matalikoita. Alu-
een laajin merenrantaniitty on Tömpän niitty, joka on Perämeren rannikon 
laajimpia rantaniittyjä. Niittyalueen meren puolella on laajoja matalikkoja, 
jotka paljastuvat veden ollessa alhaalla. Itätörmän matalikko on hanhien 
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ja muiden vesilintujen tärkein parveutumismatalikko. Matalikko on luon-
totyyppinsä merkittävin koko maassa. Isomatalan–Maasyvänlahden alue 
on kansainvälisesti arvokas lintuvesialue ja Liminganlahden jälkeen Suo-
men arvokkain lintuvesi. Alueella kasvaa noin 99 % Suomen rönsysorsi-
moista (Puccinellia phryganodes). 

Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontotyypit (lisättäviksi 
ehdotetut luontotyypit lihavoituna):  

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 
1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet  
1220 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus  
1620 Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryh-
mät  
1630 Itämeren boreaaliset rantaniityt  
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot  
9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilai-
set metsät  
9050 Boreaaliset lehdot  
9080 Fennoskandian metsäluhdat  
91D0 Puustoiset suot  
Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontodirektiivin liitteen 
II lajit:  

1940 upossarpio  
1960 nelilehtivesikuusi  
1968 ruijanesikko  
1971 rönsysorsimo  

Lisäksi alueen suojeluperusteena on lintudirektiivin perusteella nimetty 
84 lintulajia. 

Säärenperä ja Karinkannanmatala (FI1105201) 
Natura-alueen suojeluperusteena on sekä luonto- (SAC-alue) että lintu-
direktiivi (SPA-alue). Säärenperän lintuvesialueella ovat tyypillisiä laajat 
saraniityt. Rannat ovat alavia. Niittyjen reunoilla on harmaaleppä- ja koi-
vuvaltaisia metsiä. Säärenperä on tärkeä laulujoutsenten levähdys- ja 
ruokailupaikka. Säärenperän erikoisuuksia ovat mm. jänkäkurppa ja ete-
länsuosirri. Säärenperän alueella on kolme perinnemaisemaa, joilla on 
paikoin ruovikoituneita, matalakasvuisia merenrantaniittyjä sekä harmaa-
lepikoita ja pajukoita. Alue on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja maise-
mallisesti keskeinen, ja sen vallitsevin niittytyyppi on rönsyrölli-luhtakas-
tikka-suolavihviläniitty. 

Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontotyypit (lisättäviksi 
ehdotetut luontotyypit lihavoituna): 

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 
1220 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 
1620 Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryh-
mät 
1630 Itämeren boreaaliset rantaniityt 
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 
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9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilai-
set metsät 
9050 Boreaaliset lehdot 
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 

Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontodirektiivin liitteen 
II lajit: 

1940 upossarpio 
1968 ruijanesikko 
1971 rönsysorsimo 

Lisäksi alueen suojeluperusteena on lintudirektiivin perusteella nimetty 
64 lintulajia. 

Liminganlahti (FI1102200) 
Natura-alueen suojeluperusteena on sekä luonto- (SAC-alue) että lintu-
direktiivi (SPA-alue). Liminganlahdella maankohoamisen vaikutus on voi-
makas, ja rannat ovat jatkuvassa muutostilassa. Maankohoamisen lisäksi 
aallot, virtaukset, tuulet ja jäät muokkaavat maisemaa. Perämeren ranni-
kolle tyypilliset matalikot, rantaniityt, ruovikot, rantalietteet, hietikot ja pik-
kuluodot muodostavat laajan ja monipuolisen kokonaisuuden Limingan-
lahdella. Liminganlahden kasvistoon kuuluu useita ruijanesikkoryhmän 
lajeja sekä endeemejä lajeja, kuten pohjanlahdenlauha. Liminganlahti on 
linnustoltaan Suomen tärkein lintuvesi. 

Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontotyypit (lisättäviksi 
ehdotetut luontotyypit lihavoituna): 

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 
1130 Jokisuistot 
1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet 
1160 Laajat matalat lahdet 
1210 Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus 
1220 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 
1620 Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryh-
mät 
1630 Itämeren boreaaliset rantaniityt 
1640 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovar-
tista kasvillisuutta 
2110 Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
2130 Rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit 
(harmaat dyynit) 
2140 Kiinteät, kalkittomat Empetrum nigrum -variksenmarjadyynit 
4030 Eurooppalaiset kuivat nummet 
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 
9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilai-
set metsät 
9050 Boreaaliset lehdot 
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 
9080 Fennoskandian metsäluhdat 
91D0 Puustoiset suot 
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Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontodirektiivin liitteen 
II lajit (poistettavaksi ehdotettu laji yliviivattuna): 

1940 upossarpio 
1942 pohjansorsimo 
1960 nelilehtivesikuusi 
1968 ruijanesikko 
1966 lietetatar 

Lisäksi alueen suojeluperusteena on lintudirektiivin perusteella nimetty 
80 lintulajia. 

Perämeren saaret (FI1300302)  
Natura-alueen suojeluperusteena on sekä luonto- (SAC-alue) että lintu-
direktiivi (SPA-alue). Perämeren saarten Natura-alue käsittää useita 
kymmeniä saaria ja luotoja sekä niiden ympärillä olevia matalikkoja Tor-
nion ja Hailuodon välisellä rannikkoalueella Perämerellä. Perämeren 
saarten Natura-alue on Perämeren kansallispuiston ohella tärkeä Perä-
meren maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelun kan-
nalta. 

Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontotyypit (lisättäviksi 
ehdotetut luontotyypit lihavoituna, poistettaviksi ehdotetut yliviivattuna): 

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 
1130 Jokisuistot 
1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet 
1170 Karit ja kalliorantojen levävyöhykkeelliset vedenalaiset osat 
1220 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 
1610 Itämeren harjusaaret ja niiden hiekka-, kallio- ja kivikkoranto-
jen kasvillisuus sekä veden-alainen kasvillisuus 
1620 Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryh-
mät 
1630 Itämeren boreaaliset rantaniityt 
1640 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovar-
tista kasvillisuutta 
2110 Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
2120 Rannikon liikkuvat Ammophila arenaria -rantakauradyynit (valkoiset 
dyynit) 
2130 Rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat 
dyynit) 
2140 Kiinteät, kalkittomat Empetrum nigrum -variksenmarjadyynit 
2180 Atlanttisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset 
dyynit 
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 
9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilai-
set metsät 
9050 Boreaaliset lehdot 
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 
2320 Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum -nummet/dyynit 

Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontodirektiivin liitteen 
II lajit (lisättäviksi ehdotetut lajit lihavoituna, poistettaviksi ehdotetut ylivii-
vattuna): 
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1364 harmaahylje 
6307 itämerennorppa 
1940 upossarpio 
1960 nelilehtivesikuusi 
1962 laaksoarho 
1966 lietetatar 
1968 ruijanesikko 
1945 perämerenmaruna 

Lisäksi alueen suojeluperusteena on lintudirektiivin perusteella nimetty 
75 lintulajia. 

Ojakylänlahti ja Kengänkari (FI1100204) 
Natura-alueen suojeluperusteena on sekä luonto- (SAC-alue) että lintu-
direktiivi (SPA-alue). Ojakylänlahden perukka on suojaisa merenlahti 
Hailuodon itärannalla. Kaaranselän niittyniemessä vaihtelevat kaislikot, 
ruovikot ja matalat merenrantaniityt. Lietteiset matalikot ympäröivät ta-
saista niittyniemeä. Niemessä esiintyy useita merenrantaniittytyyppejä 
vyöhykkeinä ja laikkuina. Kaaranselällä on runsas kahlaaja- ja vesilin-
nusto. Ontonperälle ovat tunnusomaisia laajat ruovikkoalueet. Kengän-
karin lintusaarella on pesinyt Suomen suurin tukkasotkakolonia. Saaren 
linnusto on muutenkin runsas. 

Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontotyypit (lisättäviksi 
ehdotettu luontotyyppi lihavoituna): 

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 
1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet 
1160 Laajat matalat lahdet 
1610 Itämeren harjusaaret ja niiden hiekka-, kallio- ja kivikkoranto-
jen kasvillisuus sekä vedenalainen kasvillisuus 
1620 Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryh-
mät 
1630 Itämeren boreaaliset rantaniityt 
1640 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovar-
tista kasvillisuutta 
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 

Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontodirektiivin liitteen 
II lajit: 

1940 upossarpio 
1960 nelilehtivesikuusi 

Lisäksi alueen suojeluperusteena on lintudirektiivin perusteella nimetty 
72 lintulajia. 

Edellä lisättäviksi ja poistettaviksi ehdotetut luontotyypit ja lajit on Euroo-
pan unionin Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen ja ilmoituksen 
täydentämisestä sekä Natura 2000 -alueiden tietojen tarkistuksista kos-
kevalla, 5.12.2018 annetulla, valtioneuvoston päätöksellä vahvistettu li-
sättäviksi ja poistettaviksi. 
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HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Hankealue sijoittuu Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun väliselle me-
rialueelle. Merialue on suurimmaksi osaksi matalaa, syvyyden vaihdel-
lessa 1–12 metrin välillä. Nykyinen lauttaväylä sijoittuu suunnitellun pen-
gertien ja kahden sillan eteläpuolelle. 

 

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Hankkeen tausta, tarkoitus ja yleiskuvaus 

Hankkeen tausta 

Hailuodon liikenneyhteyden kehittämisestä tehtiin ensimmäinen kattava 
selvitys 1980-luvun alussa. Selvityksessä tieverkolliset ratkaisuehdotuk-
set perustuivat sekä kiinteän yhteyden että lauttayhteyden kehittämiseen. 
Linjausvaihtoehdot sijoittuivat sekä Siikajoki–Hailuoto että Oulunsalo–
Hailuoto maastokäytävään. 28.6.1984 liikenneministeriö päätti, että lii-
kenneyhteyksiä tulee parantaa lauttayhteytenä välillä Oulunsalo–Hai-
luoto. 

Vuonna 1993 valmistui Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen yleis-
suunnitelmatasoinen tarveselvitys. Tarveselvityksen pohjalta tiehallinto 
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antoi 3.6.1994 päätösesityksen, jonka mukaan liikenneyhteyden kehittä-
minen oli tarpeen Hailuodon kunnan kehittämisen kannalta ja molemmat 
vaihtoehdot, lautta ja kiinteä yhteys pengertiesiltayhdistelmänä, olivat to-
teuttamiskelpoisia. Tiehallinto esitti liikenneyhteyden kehittämistä kiin-
teän yhteyden pohjalta, mutta ympäristöministeriön lausunnon mukaan 
liikenneyhteyden kehittämisen tuli pohjautua lauttaliikenteeseen. Kiinteän 
yhteyden suunnittelun jatkon edellytyksenä pidettiin kohteen suunnittelua 
seutukaavoituksen yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan liitto käynnisti seu-
tukaavan tarkistus- ja täydennystyön. 

Hailuodon kiinteän yhteyden kannattavuuslaskelma päivitettiin tiehallin-
non Oulun tiepiirin toimesta vuonna 2007. Tienpitäjän kannalta kiinteä 
yhteys oli selvästi edullisempi kuin lauttayhteys ja yhteiskuntataloudelli-
sesti kannattava hanke. 

Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen ympäristövaikutusten arvioin-
tityö aloitettiin vuonna 2008. YVA:ssa arviointiin kolme vaihtoehtoa; VE 0 
lauttayhteys, VE 0+ lauttayhteys ja palvelutason kehittäminen ja VE 1 
kiinteä yhteys, pengertie ja sillat. YVA-selostus valmistui vuonna 2010. 
YVA-menettelyn kanssa samanaikaisesti laadittiin merialueen osayleis-
kaavat Oulunsalon ja Hailuodon kunnissa. YVA:n, alustavan yleissuun-
nittelun ja YVA:sta saatujen lausuntojen pohjalta Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus valitsi jatkosuunnitteluvaihtoehdoksi kiinteän yhteyden. 

Hankealueelle sijoittuu kahdeksan Natura 2000 -suojeluverkostoon kuu-
luvaa kohdetta, joten hankealueelle on tehty myös Natura-arviointi.  

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käynnisti 
Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelman vuonna 2010, ja se val-
mistui vuonna 2014. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu kaikki 
aiemmat suunnitelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot, merialueen 
osayleiskaava, YVA-prosessi sekä Natura-arviointi. Yleissuunnitelmassa 
on esitetty kiinteä penger- ja siltayhteys Hailuodon Huikun ja Oulun Riu-
tunkarin väliselle meriosuudelle, jossa hyödynnetään nykyiset penger-
osuudet. Yleissuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa 21.10.2016. 

Valtioneuvosto on syksyllä 2017 myöntänyt valtion lisätalousarvioissa 
hankkeen toteuttamiselle rahoituksen. 

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus 

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi kiinteä 
pengertieyhteys meren yli Oulun kaupungin Riutunkarista Hailuodon 
Huikkuun. Tieyhteydestä tulee seututieluokkainen maantie, jonka raken-
taa ja omistaa Suomen valtio. Kiinteä yhteys korvaa nykyisen lauttaliiken-
teen ja talviaikaisen jäätien mahdollistaen ympärivuotisen ja -vuorokauti-
sen liikennöinnin Hailuodon saareen. 

Tieyhteyden kokonaispituus on noin 8,4 kilometriä ja sille on suunniteltu 
kaksi siltaa. Kiinteä yhteys sijoittuu vesialueelle noin 8,1 kilometrin mat-
kalla, josta pengertietä on noin 6,6 kilometriä ja 1,5 kilometriä siltoja. Pen-
gertie rakennetaan todennäköisesti kalliolouheesta. 
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On arvioitu, että tien avaamisen aikaan tieyhteydellä liikkuu noin 1 200 
ajoneuvoa vuorokaudessa ja vuonna 2040 noin 1 400 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. 

Hailuotoon johtaa nykyisin Oulunsalon kautta kulkeva seudullinen tie 
(maantie 816), joka lähtee Kempeleestä, kulkee Oulunsalon taajaman ja 
Hailuodon kuntakeskuksen läpi ja päättyy Marjaniemeen, Hailuodon saa-
ren länsiosaan. Tiellä on vuodesta 1968 lähtien ollut valtion ylläpitämä 
6,9 kilometriä pitkä ja noin 25 minuuttia kestävä lauttayhteys. Jäätilanteen 
salliessa talvisin tienpitäjä pitää rinnakkaisyhteytenä auki jäätietä. Jäätien 
käyttöikä on viime vuosina ollut lyhytaikainen johtuen lämpimistä talvista. 
Hailuodon saarelta lähtevistä matkoista arviolta noin 60 % suuntautuu 
Ouluun. 

Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja 
yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Liikku-
mismahdollisuudet eivät näiltä osin vastaa ELY-keskuksen lauttaliiken-
teelle asettamia palvelutasotavoitteita. 

Aikataulun mukaisen harvan vuorotarjonnan liikennöinnissä palvelutaso 
kärsii kuitenkin jokaisesta häiriöstä. Ylivoimaisesti merkittävin häiriö on 
ruuhka, eli lauttarantaan jää kuljetettavia odottamaan seuraavaa lauttaa. 
Ruuhkat ovat keskittyneet voimakkaasti kesäaikaan. Kesäkaudella 2013 
oli jonoon jääneitä ajoneuvoja yhteensä noin 8 000. Viikoittain jonoon jää-
neiden määrä vaihteli 100–700 ajoneuvon välillä. 

Lauttaliikenteen palvelutason säilyttämiseksi vaihtoehtona on joko ny-
kyisten lauttojen suurentaminen tai nykyisen pienemmän lautan vaihta-
minen suurempaan. Kolmannen lautan hankinta turvaisi parhaiten kesän 
ruuhkien purkamisen. 

Maantien 816 keskimääräinen vuorokausiliikenne vaihtelee 200–5 500 
ajoneuvossa. Raskaan liikenteen osuus on noin viisi prosenttia. Vilk-
kainta liikenne on Oulunsalon päässä ja vähäliikenteisin osuus on Hai-
luodon keskustan ja Marjaniemen välillä. Hailuodossa liikennemäärä 
vaihtelee Marjaniemen 200 ajoneuvon ja keskustan kohdan noin 990 ajo-
neuvon välillä. Lautan kohdalla keskimääräinen vuorokausiliikenne on 
723 ajoneuvoa.  

Yleissuunnitelman yhteydessä laadittu liikenne-ennuste on päivitetty 
hankearvioinnin yhteydessä vastaamaan hankearvioinnin tarkastelujak-
soa. Liikenne-ennusteen perusteena on käytetty Liikenneviraston valta-
kunnallista tieliikenne-ennustetta 2030, jonka mukaan seututietasoisella 
väylällä liikenne Pohjois-Pohjanmaan alueella kasvaa 1,38-kertaiseksi 
vuosina 2012–2050. Ennusteen perusteella arvioidaan Hailuotoon johta-
van seututieluokan tien liikennemäärän kasvavan vuosina 2016–2050 
1,34-kertaiseksi. ELY-keskuksen asiantuntija-arvion perusteella yleisen 
liikenteen kasvun lisäksi kiinteän yhteyden oletetaan lisäävän Hailuodon 
ja mantereen välistä liikennettä 30 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että lau-
tan kohdan 723 ajoneuvon vuorokausiliikennemäärä nousisi 217 ajoneu-
volla 940 ajoneuvoon vuorokaudessa kiinteän yhteyden myötä. 

Lauttaliikenne hoidetaan nykyisin palvelusopimuksella, jossa kokonais-
hintaista korvausta vastaan palveluntuottaja hoitaa sovittua maantielaut-
tapalvelua. 
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Lauttayhteyden jatkaminen edellyttää lähivuosina ratkaisuja myös muun 
muassa lauttakaluston uusimisesta ja tarjonnan lisäämisestä. Lauttayh-
teys aiheuttaa Hailuodon elinkeinoelämälle lisäkustannuksia muun mu-
assa kuljetuskustannuksina. Lisäksi lauttayhteys heikentää hailuotolais-
ten yritysten kilpailukykyä. Lautan liikennöinti ja väylän ylläpitoruoppaus 
aiheuttavat haittaa kalastukselle. 

Hailuodon kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudul-
lista saavutettavuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuo-
toon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elin-
keinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. Kiinteä yh-
teys tuo Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi Oulun seudun muiden 
kuntien kanssa. Kiinteän yhteyden kapasiteetti riittää myös huomattavasti 
ennustettua suuremmalla liikenteen kasvulla. Kiinteä yhteys toteuttaa 
henkilöautoliikenteelle, joukkoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liiken-
teelle asetetut tavoitteet. 

Kallio- ja maaperä  

Kallioperä 

Oulunsalon kallioperä on osa noin 1,3 miljardia vuotta sitten kerrostunutta 
sedimenttikivialuetta, Muhos-muodostumaa, joka koostuu pääasiassa 
hienorakeisista savista ja silteistä (seuraava kuva). Oulunsalon alueen 
kallioperä koostuu mesoproterotsooisista savikivistä. Hailuodon kallio-
perä on muualla Suomessa harvinaista savi- ja hiekkakiveä, jonka pak-
suus on satoja metrejä. Savikiven alapuolella on kiteinen, noin 2  miljardia 
vuotta vanha peruskallio. 

 

Maaperä 

Hailuodon ja Oulunsalon päämaalajina on hiekka (seuraava kuva). Hai-
luodossa ei ole kalliopaljastumia, vaan kallioperää peittää paikoin jopa 
sadan metrin paksuinen maakerros, joka on pääasiassa hienoa hiekkaa. 
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Hailuodon ytimen muodostaa läpi saaren kulkeva laaja Marjaniemi–Hii-
denniemen harjujakso. 

Hailuodon saaren korkeimmat kohdat ovat nousseet merestä noin 2 000 
vuotta sitten. Maankohoamisnopeus Perämerellä on 8–9 mm vuodessa. 
Hailuodon maaperän muotoihin on vaikuttanut voimakkaasti aallokon ja 
tuulen kuluttava ja kerrostava työ. Ranta-alueilla esiintyy erilaisia ranta-
muodostumia, dyynejä sekä tuulen kuluttamia kasvittomia deflaatioalu-
eita. Perämeren rannikon huomattavimmat rannikkodyynit sijaitsevat Hai-
luodossa. 

Oulunsalon ja Hailuodon lauttasatamien rakentamista varten merenpoh-
jaa on pengerretty. Lauttaliikenne aloitti toimintansa vuonna 1968. Vuo-
den 1953 peruskartoissa tieyhteyksiä lauttarantaan ei näy. Vuoden 1953 
peruskartasta selviää myös, että vuoden 1953 jälkeen Oulunsalon 
päässä merenpohjaa on pengerretty noin 250 metriä ja lisäksi on raken-
nettu muun muassa aallonmurtaja (nykyinen lokkiluoto) ja rantaraken-
teita. Hailuodon päässä pengerrystä on tehty noin 550 metriä.  

 

Vesistötiedot 

Vedenkorkeudet, virtaukset ja jääolosuhteet 

Hankealue sijoittuu Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle. Meri-
alue on suurimmaksi osaksi matalaa, syvyyden vaihdellessa 1–12 metrin 
välillä (seuraavat kuvat). Nykyisen lauttaväylän eteläpuolella olevan pii-
loharjun ympäristössä on matalikko, jossa syvyys vaihtelee laajalla  
alueella 1–3 metriin. Lauttaväylän pohjoispuolella on myös lähes koko 
väylän pituinen matalikko, jossa syvyys on vain 1–3 metriä. Hankealueen 
syvimmät vesisyvyydet (7–10 metriä) ovat Santosen matalan edustalla ja 
Santosen matalan koillispuolella.  
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Perämerta luonnehtii myös muuta Itämeren aluetta nopeampi jääkauden 
jälkeinen maankohoaminen ja siten jatkuvasti muuttuva rantavyöhyke 
matalilla alueilla. Maa kohoaa alueella 7,5–9 mm vuodessa, joten ranta-
viiva siirtyy nopeasti merelle päin. Perämeren maisemille tyypillistä on 
myös rannikon avoimuus.  

Virtauksia merialueella aiheuttavat tuulet, meriveden korkeuden muutok-
set ja jokivirtaamat. Vuosittainen jokivesien tuoma lisä on noin seitsemän 
prosenttia Perämeren koko vesitilavuudesta, mutta makean veden osuus 
kokonaisuudessaan saattaa olla jopa 40 %. Meriveden korkeuden muu-
tokset johtuvat tuulista sekä ilmanpainevaihteluista ja Perämeren vesi-
massan ominaisheilahteluista. Meriveden korkeus on ollut keskimäärin 
matalimmillaan toukokuussa ja korkeimmillaan joulukuussa. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty meriveden korkeuden vuorokausi- ja 
kuukausikeskiarvot Oulussa vuonna 2015 sekä kuukausittaiset keskiar-
vot vuosina 1922–2011. Korkeusjärjestelmänä on teoreettinen keskivesi. 
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Ilmatieteen laitoksen Oulun mareografiaseman havaintojen mukaan me-
rivedenkorkeuden ääri- ja keskiarvot ovat vaihdelleet viimeisimpien 30 
vuoden aikana seuraavasti (arvot on laskettu aina kyseisen vuoden teo-
reettisen keskiveden suhteen): 

− HW (ylivedenkorkeus)  = + 1,72 m, 
− MHW (keskiylivedenkorkeus)  = + 1,27 m, 
− MW (keskivedenkorkeus)  = ± 0,01 m, 
− MNW (keskialivedenkorkeus)  = - 0,85 m ja 
− NW (alivedenkorkeus)  = - 1,22 m 

Oulujoen päävirtaus suuntautuu jokisuulta länteen, ja jokivesien vaikutus 
ulottuu laajalle etenkin talvella, jolloin jokivesi kerrostuu meriveden 
päälle. Kesällä tuulet, meriveden korkeuden vaihtelut ja virtaukset sekoit-
tavat vesimassat eikä suolakerrostuneisuutta pääse syntymään yhtä voi-
makkaana kuin talvella. Matalilla alueilla vedet sekoittuvat pohjaan asti, 
mikä aiheuttaa ajoittain jonkin verran samennusta. Jokisuulla Merikos-
kessa Oulujoen keskivirtaama (MQ) on vuosina 1991–2010 ollut 
263 m3/s, ylivirtaama (HQ) 848 m3/s ja alivirtaama (NQ) 24,9 m3/s. 

Perämerellä vallitsevia tuuliolosuhteita on tarkasteltu Oulunsalon havain-
toaseman pitkän ajan vertailujakson 1981–2010 keskimääräisten tuulitie-
tojen avulla. Talvella alueella vallitsevat voimakkaimmin kaakkoistuulet, 
keväällä ja kesällä tuulet jakautuvat tasaisemmin ja toisaalta länsi- ja luo-
teistuulten osuus kasvaa.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty sulavesikautena vallitsevat tuulensuun-
nat Hailuodon ja Oulun merialueella. 
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Vuosien 1961–1990 säätilaston (Ilmatieteen laitos) mukaan Oulun Katti-
lankallassa pysyvä jääpeite ilmaantuu keskimäärin 3.12. ja jäät lähtevät 
kokonaan 20.5. mennessä. Merikallojen ulkopuolella jäätalvi on noin kuu-
kauden lyhyempi, pysyvä jää ilmaantuu keskimäärin 1.1. ja lähtee 23.5. 
Tuuli on kesäaikana merialueella merkittävin hetkellisiin virtauksiin vai-
kuttava tekijä, ja tuuli myös sekoittaa vesimassoja. Yleensä virtaus on 
matalilla alueilla ja pintakerroksessa tuulen suuntaista, kun taas syvem-
missä vesikerroksissa tuulta vastaan suuntautuva paluuvirtaus on hallit-
seva. 

Hailuodon pengertiehanketta varten on tehty virtausmallinnuksia vuonna 
2009 2D-virtausmallilla ja vuonna 2017 3D-virtausmallilla. Seuraavissa 
kuvissa on esitetty esimerkkinä mallilaskelmiin perustuvat pintakerroksen 
virtauskentät Oulun edustan merialueella eri vakiotuulitilanteissa ennen 
pengertien rakentamista. 

Ensimmäisessä kuvaparissa on esitetty vesistön pintakerroksen laskettu 
virtaus ja syvyysintegroitu virtaus etelä–kaakkoistuulella 4.–5.8.2014, toi-
sessa kuvaparissa pohjois–koillistuulella 25.–26.6.2014 ja kolmannessa 
kuvaparissa kovalla eteläkaakon tuulella 24.–25.10.2014. 
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Oulun meriväylän syventämishankkeeseen liittyen vuonna 2013 toteute-
tun jääselvityksen perusteella Perämerellä Oulun edustalla ensijäätymi-
nen tapahtuu keskimäärin marraskuun ja joulukuun vaihteessa, kun taas 
pysyvä jää tulee joulu–tammikuun välillä. Yleisesti pohjoisempana ja lä-
hempänä rannikkoa pysyvä jääpeite muodostuu aikaisemmin. Jäät pysy-
vät noin neljästä kuuteen kuukautta vuodessa riippuen tarkastelupisteen 
sijainnista. 

Jääpäivien määrä on Perämerellä vähentynyt pitkällä aikavälillä 1970–
2012. Kiintojäätä muodostuu rannikon tuntumaan. Kiintojään raja kulkee 
yleensä keskitalvella Hailuodosta Ulkokrunnin ulkopuolen ja Mutkamata-
lan kautta Ruotsin puolelle Malöreniin. Hailuodossa jää on ollut paksuim-
millaan keskimäärin huhtikuussa. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty jään keskimääräinen paksuus (sininen 
käyrä) ja sen vaihteluväli (± hajonta) Hailuodossa 1.11.–31.5. Syksyllä 
jäät voivat liikkua, kun ne ovat alle 30 cm paksuja. Keväällä raja on kor-
keampi, noin 45 cm. 

 
 
Hailuodon länsipuolelta alkaa ajojääkenttä, kun taas muissa suunnissa 
jääkansi vahvistuu talven kuluessa kiintojääksi. Hankealueen jääkentän 
katkaisee Hailuodon lauttaväylä, jonka lävitse jäiden vuorovaikutus on 
vähäistä. Alueen pyyhkäisymatkat ovat 10–30 km suunnasta riippuen, ja 
siinä ohuet (alle 30 cm) jäät saattavat liikkua kovalla tuulella tai myrskyn 
vallitessa. Etelässä Hailuodon ja Siikajoen väliin muodostuu vuosittain 
ahtojääröykkiöitä, kun jää työntyy sinne Perämeren keskusaltaasta. 

Jään työntyminen päättyy matalikkoihin, joissa ahtojäät ankkuroituvat 
merenpohjaan ja näin estävät Perämeren suurten jääkenttien paineen 
pääsemisen sisemmäksi Luodonselän suuntaan. Pohjoisessa rajana toi-
mii Oulun väylä, jonka tiheä liikenne vaikuttaa ympäristönsä jääoloihin. 
On kuitenkin kuvattu tilanteita, joissa jäitä on kasautunut myös nykyisille 
tiepenkereille. 



39 
 

Kuormitus ja vedenlaatu 

Vesienhoidon suunnittelussa Oulun edustan ja Luodonselän vesimuo-
dostumat kuuluvat Perämeren sisempiin rannikkovesiin. Oulun edustan 
vesimuodostuma rajautuu Oulunsalon, Hailuodon Santosen, Hiuvet-saa-
ren sekä Haukiputaan Isoniemen ja Oulujoen suiston väliselle merialu-
eelle. Luodonselkä käsittää Oulun edustasta lounaaseen sijoittuvan vesi-
alueen ulottuen Lumijoen Säärenperään ja Hailuodon etelärannoille. 
Kempeleenlahti ja Liminganlahti on erotettu omiksi vesimuodostumik-
seen. 

Oulun edustan merialue on matala ja suhteellisen suojaisa lahti, jossa 
alueelle tulevien joki- ja jätevesien sekoittuminen merivesimassoihin on 
osin puutteellista. Talvella niukkasuolaiset ja kevyet jokivedet leviävät 
jään alla laajalle raskaamman meriveden päällä. Kesällä suolakerrostu-
neisuutta ei samalla tavoin pääse syntymään. Alueelle laskevista joista 
huomattavin on Oulujoki. Sen lisäksi jokivettä alueelle tuovat Limingan-
lahteen laskevat Temmesjoki ja useat pienemmät joet, Kellon Kraaselin 
kohdalla mereen laskeva Kalimenoja sekä Haukiputaalla mereen laskeva 
Kiiminkijoki. 

Oulun edustan merialue kuuluu Oulujoen–Iijoen–Perämeren vesienhoi-
toalueeseen. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen rannikkovedet on ja-
oteltu Perämeren sisempiin ja ulompiin rannikkovesiin. Niiden raja nou-
dattaa pääsääntöisesti viiden metrin syvyyskäyrää. Lisäksi rannikkovedet 
on jaettu erillisiin vesimuodostumiin. 

Viranomainen on luokitellut rannikkovesimuodostumien tilan toisen ve-
sienhoitokauden osalta vuosina 2006–2012 kertyneen aineiston perus-
teella. Kolmannen vesienhoitokauden osalta alustava luokittelu on tehty 
vuosien 2012–2017 aineiston perusteella. Pintavesien ekologista tilaa ar-
vioitaessa pääpaino on biologisissa laatutekijöissä. Veden laatua käyte-
tään luokittelua tukevana muuttujana. Perämeren rannikkovesissä biolo-
ginen luokka perustuu kasviplanktonin ja pohjaeläimistön tilaa kuvaavaan 
luokitteluindeksiin. Sekä Oulun edustan että Luodonselän luokittelu pe-
rustuu laajaan aineistoon. 

Hankealue sijoittuu Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumille, 
joiden ekologinen tila on luokiteltu toisella luokittelukierroksella tyydyttä-
väksi. Fysikaalis-kemiallinen tila ja biologinen tila on luokiteltu tyydyttä-
väksi kummassakin vesimuodostumassa. Biologinen tila on kasviplank-
tonin osalta luokiteltu tyydyttäväksi ja pohjaeläinten osalta hyväksi. Kaik-
kien Oulun edustan vesimuodostumien kemiallinen tila on hyvä.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty Oulun edustan vesimuodostumat ja nii-
den ekologinen tila toisella luokittelukierroksella. Vihreä = hyvä tila, kel-
tainen = tyydyttävä tila. 
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Pintavesien ekologista tilaa arvioitaessa pääpaino on biologisissa laatu-
tekijöissä. Perämeren rannikkovesissä biologinen luokka perustuu kasvi-
planktoniin ja pohjaeläimistön tilaa kuvaavaan luokitteluindeksiin. Veden 
laatua käytetään luokittelua tukevana muuttujana.  

Uusimman luokittelun periaatteet on koottu ympäristöhallinnon oppaa-
seen (Aroviita ym. 2019). Laskentamenetelmä on pysynyt pääosin sa-
manlaisena 2. ja 3. luokittelukaudella, mutta ravinnepitoisuuksien osalta 
toisella luokittelukierroksella käytettiin vain ylimmän pintakerroksen (0–
1 m) tuloksia ja kolmannella tuottavan kerroksen (0–5 m) tuloksia. Myös 
eri tilaluokkien raja-arvot ovat pysyneet samoina. Pohjaeläinten osalta 
uuden luokittelun aineisto oli kummassakin tarkasteltavassa vesimuo-
dostumassa laajempi eli näytepaikkoja oli enemmän. Luodonselän uusin 
pohjaeläinaineisto perustuu hankkeen vuoden 2017 pohjaeläinselvityk-
seen, jossa on otettu pohjaeläinnäytteitä Hailuodon kiinteän yhteyden lä-
heisiltä alueilta. Näin ollen pohjaeläinaineistoa ei ole kattavasti koko Luo-
donselkä vesimuodostuman alueelta. 

Oulun edustan vesimuodostuman ekologinen tila on kolmannen luokitte-
lukierroksen alustavan luokitustuloksen mukaan välttävä. Tilan heikenty-
minen näkyy kaikissa luokittelun perusteena olevissa eri muuttujissa 
sekä muuttujista koostuvissa laatutekijöissä (kasviplankton, pohjaeläi-
met, fysikaalis-kemiallinen vedenlaatu) (seuraava taulukko). 

Suurin heikennys on tapahtunut pohjaeläimissä, joiden tilaluokitus on las-
kenut hyvästä välttäväksi. Myös näkösyvyys on laskenut Oulun edustalla 
selvästi, laskentatavasta riippuen 30–40 cm. Oulun edustan osalta ELY-
keskus on korjannut Suomen ympäristökeskuksen alustavaa laskennal-
lista tarkastelua käyttäen tila-arvioinnissa kaikkien Oulun edustan havain-
topaikkojen keskiarvojen keskiarvoa (seuraavan taulukon  suluissa olevat 
arvot), jolloin se huomioi kaikki havaintopaikat samalla painoarvolla. Suo-
men ympäristökeskuksen laskentatavassa korostui Taskilan jäteveden-
puhdistamon purkupaikan läheinen havaintopaikka. 
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Luodonselällä kokonaistilaluokitus on pysynyt alustavan arvion mukaan 
tyydyttävänä, mutta myös siellä pohjaeläimistön tilaluokka on heikenty-
nyt, aiemmasta hyvästä tyydyttävään (seuraava taulukko). Myös nä-
kösyvyys on heikentynyt hyvästä tyydyttäväksi. Myös kasviplanktonin eli 
a-klorofyllin pitoisuus on hieman kasvanut, vaikka tilaluokka ei ole sen 
osalta muuttunut. Muista luokitustuloksista poiketen ravinnepitoisuudet 
ovat Luodonselällä hieman laskeneet. 

 
Oulun edustan merialueen hydrologis-morfologisen tilan muutokset on 
luokiteltu vähäisiksi. Hydrologis-morfologisen tilaan vaikuttavat säännös-
telyn ja vesirakentamisen aiheuttamat muutokset. Rannikkovesiä ei Ou-
lun edustalla säännöstellä, mutta sisävesien säännöstely lisää mereen 
laskevien jokien virtaamia talvella, jolloin niukkasuolainen ja kevyt joki-
vesi leviää jään alla laajalle alueelle raskaamman meriveden päällä. 
Muuttuneella juoksutusrytmillä on vaikutusta myös kiintoaineen, ravintei-
den ja muiden aineiden kulkeutumiseen, mikä edelleen vaikuttaa rannik-
koalueen tilaan. 

Oulun edustan kokonaisainevirtaama muodostuu pääasiassa Oulujoen 
ja muiden jokien tuomista ainemääristä, jotka ovat peräisin jokien va-
luma-alueelta. Osa tästä on luonnonhuuhtoumaa. Lisäksi merialuetta 
kuormittavat teollisuuden ja taajamien käsitellyt jätevedet, laskeuma il-
masta ja lähivaluma-alueen hajakuormitus. Merialueen tilaan vaikuttavat 
myös merivirtaukset. 
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Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei pureta jätevesiä. Lähimmät kuor-
mittajat ovat Nuottasaaren alueen tehtaat ja Oulun Satama, jotka sijait-
sevat yli viiden kilometrin päässä hankealueesta. 

Yleisesti jokiveden vaikutus on alueella suuri ja todennäköisesti lisäänty-
neet jokien ainevirtaamat ovat vaikuttaneet osaltaan tilamuuttujien heik-
kenemiseen. Oulun edustan tarkkailuraportoinnin perusteella Oulujoen 
ravinneainevirtaamat ovat olleet kolmannella luokittelujaksolla 13–14 % 
suurempia kuin toisella luokittelukaudella. Oulun edustalla Oulujoen vai-
kutus on suuri ja Luodonselällä puolestaan vaikuttavat Liminganlahden 
kautta Temmesjoen vedet. Jokivedet vaikuttavat ravinnekuormituksen li-
säksi myös näkösyvyyden heikentymiseen, sillä jokivesi on merivettä sa-
meampaa ja tummempaa. Paikallisesti Oulun edustalla on todennäköi-
sesti vaikuttanut myös Taskilan jätevedenpuhdistamon saneerausten 
(2013–2017) aikana väliaikaisesti heikentynyt puhdistustulos ja siten li-
sääntynyt kuormitus. 

Hankealueen vedenlaatua on tarkasteltu vuosien 2015 ja 2016 Oulun 
edustan tulosten perusteella. 

Oulun edustan merialueen pintakerroksen (1 m) ravinnepitoisuuksien ja 
a-klorofyllipitoisuuksien vaihtelua on havainnollistettu vuoden 2016 tark-
kailutulosten perusteella (seuraavat kuvaryhmät). Hankealueen veden-
laatua kuvaavan pisteen OE59 (Välimatala, Hailuodon väylä) sijainti on 
esitetty kuvaryhmissä punaisella nuolella. 

Hankealueella (piste OE59) kokonaisfosforipitoisuudet (12–18 μg/l) ja ko-
konaistyppipitoisuudet (360–520 μg/l) ovat olleet touko–elokuussa karu-
jen tai lievästi rehevien vesien tasoa Forsbergin ja Rydingin (1980) luoki-
tuksen mukaan. Saman luokituksen mukaan a-klorofyllipitoisuudet (4,3 ja 
9,8 μg/l) ovat heinä–elokuussa viitanneet lievään rehevyyteen tai rehe-
vyyteen. Vuosien 2015 ja 2016 kesäajan epäorgaanisten ravinteiden pi-
toisuuksien perusteella alue on ollut fosforirajoitteinen. 

Veden happitilanne (8,3-12,8 mg/l O2) on ollut hyvä ja veden sameus 
(0,7–4,1 FTU) on vaihdellut täysin kirkkaasta lievästi sameaan hankealu-
eella (piste OE59) kaikilla näytteenottokerroilla vuosina 2015 ja 2016. 
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Merenpohjan laatu ja sedimenttien haitta-ainepitoisuudet 

Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välisen merialueen lävistää 
harjumuodostuma, joka on osa Suomen itärajalta Ilomantsista Sotkamon 
ja Oulujärven kautta Hailuotoon ulottuvaa harjujaksoa. Harju on Peräme-
ren lähistöllä monin paikoin peittyneenä (nk. piiloharju) ympäröiviin sedi-
menttimaalajeihin ja rantamuodostumiin. 

Harjun ydinosa ulottuu todennäköisesti savikiveen saakka. Jääkauden lo-
pulla ja sen jälkeen on harjumuodostuman molemmille puolille kerrostu-
nut hienompirakeisia kerrostumia, pääasiassa pehmeitä silttejä. Silttiker-
rostumien alla jatkuu harjumuodostuman lieve, jossa materiaali on pää-
asiassa hiekkaa tai silttistä hiekkaa. Näiden maakerrosten alla on tiivis 
pohjamoreenimuodostuma. 

Oulunsalo–Hailuoto pohjanluotauksen perusteella syvyys Riutunkarin ja 
Huikun välisellä merialueella vaihtelee välillä 1–12 metriä (seuraava 
kuva, kuvassa keskellä erottuu lauttareitti). Piiloharjun ympäristössä sy-
vyys on laajalla alueelle vain 1–3 metriä. Selvityksen mukaan pohja las-
kee harjumuodostumasta pääsääntöisesti koilliseen ja lounaaseen. Ma-
talikon sisällä esiintyy paikallisia painannealueita. 
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Vuoden 2017 aikana rakennusalueella on tehty vastuskairauksia sekä 
otettu häiriintyneitä näytteitä pohjamaasta. Näiden tutkimusten mukaan 
rakennusalueella merenpohjan maalaji vaihtelee lähtökohtaisesti hie-
nosta keskikarkeaan hiekkaan, jota esiintyy muutaman metrin paksuu-
delta. Tästä poikkeavat kohdat ovat seuraavat: Paaluvälillä 1780–2460 
olevassa syvänteessä meren pohjalla on ylimpänä 0–2 metriä paksu ker-
ros löyhää savista silttiä–silttiä. Paalulla noin 3600 on havaittu pienialai-
nen noin metrin paksuinen kerros löyhää savista silttiä. Paaluvälillä 
5160–5240 on havaittu ohuen hiekkakerroksen alla pienialainen noin 
metrin paksuinen kerros löyhää liejuista silttiä. Paaluvälillä noin 6000–
6300 on alkuosalla ylimpänä liejuista silttiä ja loppuosalla silttistä hiekkaa. 
Paaluvälillä 6700–6800 on ylimpänä havaittu löyhää laihaa savea–sa-
vista silttiä. Paaluvälillä 7200–8000 olevassa syvänteessä on havaittu lie-
juista savea, liejuista silttiä ja löyhää savista silttiä. 

Talvella ja keväällä 2018 tutkimuksia täydennettiin vastus- ja porako-
nekairauksilla, häiriintyneellä (kerrostumat sekoittuvat) näytteenotolla ja 
sedimenttinäytteenotolla. Pohjatutkimukset varmistivat aikaisempia tutki-
mustuloksia eikä niissä havaittu poikkeamia niihin. Myös sulfidimaan 
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esiintymistä selvitettiin näytteenottotutkimuksilla. Tehdyissä näytteenot-
totutkimuksissa ei havaittu sulfidimaita. 

Sedimenttien haitta-ainepitoisuudet 

Hailuodon ja Oulunsalon välisellä merialueella on tutkittu sedimentin 
haitta-ainepitoisuuksia vuosina 2009 ja  2017. Vuonna 2009 näytteet otet-
tiin useilla noudoilla muutaman neliömetrin alueelta näytteenottosyvyy-
den ollessa noin 20 cm. 

Sedimenttinäytteitä otettiin lisää keväällä 2018 pohjatutkimusten yhtey-
dessä. Näytteenottopisteitä suunniteltiin olevan 11 kpl. Kahdesta pis-
teestä (5002 ja 5009) ei kuitenkaan saatu näytteitä kovan pohjan takia 
(huolimatta useista yrityksistä lähialueilta), joten näytteenotto toteutui yh-
teensä yhdeksältä pisteeltä. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty sedimenttinäytepisteet vuonna 2009 
(siniset pisteet) ja keväällä 2017 (punaiset pisteet), keväälle 2018 ohjel-
moidut pisteet (vihreät pisteet) sekä varsinaiset ruoppausalueet (harmaat 
alueet) siltojen tulopenkereiden kohdalla. Kevään 2018 näytteenotossa 
näytteet saatiin kaikilta pisteiltä lukuun ottamatta pisteitä 5002 ja 5009 
(yliviivatut), jotka sijaitsevat kovan pohjan alueella. 

 
Näytteistä on määritetty metallien ja puolimetallien, organotinayhdistei-
den (tributyylitina, trifenyylitina), PCB-yhdisteiden ja PAH-yhdisteiden pi-
toisuuksia. 
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Ruoppausmassojen meriläjityskelpoisuuden arviointiin on esitetty laatu-
kriteerit Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa (Ympäristöministeriö 
2015). Ohjeessa on esitetty näytteenoton kohdentamista ja ruoppaus-
massan meriläjityskelpoisuuden arviointia varten seuraavat pitoisuusta-
sot: 

− taso 1: luonnontilainen, 
− taso 1A: haitta-aineella ei ole vaikutusta läjityskelpoisuuteen, 
− taso 1B: läjitettävissä sekä ns. hyvälle että tyydyttävälle läjitysalu-

eelle, 
− taso 1C: läjitettävissä ns. hyvälle läjityspaikalle ja 
− taso 2: pääsääntöisesti läjityskelvoton. 

Analysoidut haitta-ainepitoisuudet on normalisoitu Sedimenttien ruop-
paus- ja läjitysohjeen (2015) mukaan. 

Molempina näytteenottovuosina analysoidut haitta-ainepitoisuudet olivat 
pääasiassa alle analyysimenetelmän määritysrajan (seuraavat taulukot). 
Korkein normalisoitu pitoisuus (TPT 0,050 mg/kg) oli tasolla 2 ja todettiin 
pisteellä S2. Kyseinen piste sijaitsee noin 500 metriä tielinjauksen etelä-
puolella, eikä sinne ulotu ruoppauksia. Korkea pitoisuus johtunee ns. hip-
puefektistä eli siitä, että orgaanista tinayhdistettä sisältänyt maalihippu-
nen on tullut mukaan haitta-aineanalyysiin. 

Tasolla 1C olevia pitoisuuksia todettiin yhdessä näytteessä (piste 75) kol-
men PCB-yhdisteen osalta. Kyseinen piste ei sijoitu varsinaiselle ruop-
pausalueelle (siltojen tulopenkereet). Muutoin normalisoidut pitoisuudet 
ovat enimmillään tasoa 1B, eli tulosten perusteella alueelta ruopattavat 
massat ovat läjitettävissä mereen sekä ns. hyvälle että tyydyttävälle läji-
tysalueelle. 
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Sedimenttinäytteitä otettiin lisää keväällä 2018 pohjatutkimusten yhtey-
dessä. Koska varsinaisille ruoppausalueille, eli siltojen tulopenkereiden 
alueille, sijoittuu varsinaisesti vain yksi sedimenttipiste (piste 117), otettiin 
sedimenttinäytteitä siltojen tulopenkereiden kohdalta yhteensä kolmelta 
pisteeltä (5001, 5005 ja 5006). Lisäksi otettiin kaksi lisänäytettä pisteen 
75 läheisyydestä (5003 ja 5004), jotta saatiin selville PCB-yhdisteiden 
mahdollinen esiintyminen kyseisen pisteen tuntumassa laajemmin. Sa-
malla otettiin lisänäytteet neljältä pisteeltä (5007, 5008, 5010 ja 5011). 
Lisänäytteitä otetiin, sillä kaivua tehdään koko tielinjan osuudella raken-
nettavien eroosiosuojausten vuoksi. Näytepisteiden valinnassa huomioi-
tiin hienojakoisten ainesten esiintyminen. 

Sedimenttinäytteet otettiin pehmeän kerroksen paksuudelta kovaan poh-
jaan saakka kerroksittain (0–20 cm ja 20–100 cm) enimmillään yhteen 
metriin saakka. Pisteiltä analysoitiin seuraavat fysikaaliset parametrit: 

− savipitoisuus %, 
− hehkutushäviö % ja 
− sedimentin kuiva-ainepitoisuus %. 

Pisteiltä määritettiin myös seuraavien haitta-aineiden pitoisuudet Sedi-
menttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (Ympäristöministeriö 2015) mukai-
sesti: 
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− metallit (elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki, 
arseeni), 

− PCB-yhdisteet, 
− PAH-yhdisteet (11 kpl) ja 
− organotinayhdisteet (tributyylitina ja trifenyylitina). 

Lisäksi analysoitiin seuraavat PAH-yhdisteet: asenaftreeni, asenaf-
tyleeni, bentso(b)fluoranteeni, dibentso(ah)antraseeni ja fluoreeni. 

Vuoden 2018 sedimenttinäytteet otettiin 13.3.2018, 5.4.2018 ja 6.4.2018 
yhteensä yhdeksältä näytepisteeltä. Orgaanista ainetta oli näytteissä vä-
hän (hehkutushäviö <0,5–2,1 %). Savespitoisuudet olivat pääasiassa 
pieniä (<1–6,3 %) lukuun ottamatta muutamaa näytettä. Pisteellä 5008 
savespitoisuus oli pintasedimentissä (0–20 cm) 11,4 % ja syvemmällä 
(20–100 cm) 24,5 %. Pisteellä 5011 pintasedimentissä (0–20 cm) saves-
pitoisuus oli 38,6 %.  

Analysoidut haitta-ainepitoisuudet olivat pieniä tai alle analyysimenetel-
män määritysrajan ja alittivat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mu-
kaiset pilaantuneen maan raja-arvot. Myös ympäristöministeriön (2015) 
Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti normalisoidut pitoi-
suudet olivat pieniä, eli tasolla 1 (luonnontilainen) tai tasolla 1A (haitta-
aineella ei vaikutusta läjityskelpoisuuteen). Tasolla 1A olevia pitoisuuksia 
todettiin pisteen 5008 syvemmän kerroksen (20–100 cm) näytteessä kro-
min (66,7 mg/kg) ja kuparin (35 mg/kg) osalta sekä pisteen 5011 pinta-
näytteessä (0–20 cm) kuparin (35,7 mg/kg) osalta (seuraavat taulukot). 
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Sulfidimaat 

Tielinjalta otetuista maanäytteistä on aistinvaraisesti arvioitu sulfidimaan 
esiintyminen. Havaintoja sulfidimaasta oli vain S2 Riutun sillan puolivä-
listä lähelle Oulunsalon lauttarantaa, eli paaluväliltä noin 7400–8100. Tal-
vella 2018 jäältä tehtiin täydentäviä pohjatutkimuksia, joiden yhteydessä 
otettiin myös sulfidimaanäytteitä ruopattavilta alueilta. Sulfaattimaanäyt-
teiden analyysitulosten perusteella tutkituissa näytteissä ei todettu viit-
teitä happaman sulfaattimaan esiintymisestä eikä näytteiden edustamalla 
maalla ole juuri happamoittavaa vaikutusta. Tehtyjen tutkimusten perus-
teella hankealueella ei esiinny sulfidimaan määritelmää täyttäviä maita. 

Pohjavesialueet  

Hailuodon Huikunkankaan pohjavesialue (11072005) sijaitsee Santosen 
niemen itäosassa, noin kilometrin etäisyydellä lauttasatamasta (seuraava 
kuva). Huikunkankaan pohjavesialue on vedenhankintaan soveltuva poh-
javesialue. Pohjavesialue sijoittuu rantakerrostumaan, joka muodostuu 
hienohkoa hiekkaa sisältävistä laajoista hiekkakentistä ja rantavalleista. 
Sen kokonaispinta-ala on 5 km² ja muodostumisalueen pinta-ala 3,4 km². 
Pohjavettä muodostuu noin 1 500 m³ päivässä. 

Oulunsalossa on yksi vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 
(11567001 Salonselkä), joka on noin kolmen kilometrin etäisyydellä laut-
tasatamasta. Salonselän pohjavesialue sijoittuu samannimiseen harju-
muodostumaan. 
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Hankealueen eläimistö 

Kalasto 

Hankealue sijaitsee paikallisesti kohtalaisen merkittävällä kalatalousalu-
eella. Alueen kalasto koostuu Perämeren alueelle tyypillisesti pääasiassa 
alun perin makeanveden lajeista. Vuonna 2016 Oulunsalon kalastajain-
seuran kotitarvekalastajille toteutetun kalastustiedustelun perusteella 
alueen merkittävimmät saalislajit ovat ahven, hauki ja siika. Kaupallisille 
kalastajille tärkeitä saalislajeja ovat lisäksi silakka sekä muikku (ns. 
maiva). Muita alueella yleisesti tavattavia lajeja ovat selvityksen mukaan 
muun muassa kuore, kuha (lähinnä istutusten varainen kanta) sekä eri-
laiset särkikalat. 

Hankealueella sijaitsee useita matalia karikoita, jotka toimivat karisiian, 
muikun sekä silakan kutualueina. Myös ahven ja hauki kutevat alueen 
matalilla ranta-alueilla, ja lisäksi ahvenella tunnetaan alueelta muutamia 
huomionarvoisia matalikkojen yhteydessä sijaitsevia kutualueita. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty hankkeen arvioidulla vaikutusalueella si-
jaitsevat karisiian, muikun (maiva), silakan  ja ahvenen tärkeät kutualu-
eet. 
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Linnusto 

Hankealue sijoittuu kansainvälisesti tärkeälle linnustoalueelle (IBA-alue; 
Oulun seudun kerääntymisalue), sen koillisreunaan. IBA-alue kattaa mm. 
pääosan Hailuodon ranta-alueista, Liminganlahden, Siikajoen ranta-alu-
eet sekä edellä mainittujen väliset vesialueet. Hankealueen läheisyy-
dessä sijaitsevat Liminganlahden sekä Akionlahden Natura-alueet, joi-
den suojeluperusteena on lintudirektiivi. Oulun seudun kerääntymisalu-
eella pesii poikkeuksellisen monipuolinen lajisto. Pelkästään pesivään 
kahlaajalajistoon lukeutuu yli 20 lajia, joiden yhteenlaskettu parimäärä 
saattaa joinain vuosina ylittää 5 000 paria. Tämän lisäksi alue on erittäin 
tärkeä kevät- ja syysmuuton aikainen levähdysalue monille pohjoisille la-
jeille. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankealueen ympäristössä sijaitsevat 
kansainvälisesti ja kansallisesti arvokkaat linnustokohteet sekä lintudirek-
tiivin perusteella muodostetut Natura 2000 -alueet. 
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Hankkeen vaikutusalueen linnustoa on selvitetty ympäristövaikutusten 
arvioinnin yhteydessä vuonna 2009 sekä myöhemmin vuosina 2011 ja 
2017. 

Luotojen pesimälinnusto koostuu tyypillisestä Oulun rannikko- ja saaris-
toalueen lajistosta. Huomionarvoisia kohteita ovat Äijänkumpeleen meri-
metsokolonia, Kolmenkoivunkarin länsipuoleisten luotojen lokkilintu- ja 
tukkasotkakoloniat sekä merialueella harvinainen Jussinmatalan laulu-
joutsenpari. 

Akionlahti sekä Ojakylänlahti ovat hyvin merkittäviä linnuston pesimä- 
sekä kerääntymisalueita, ja alueet kuuluvatkin Natura-verkostoon. Myös 
Hailuodon pohjoiskärki ja Pökönnokka sekä Natura-alueeseen kuuluma-
ton Potinlahti ovat merkittäviä lintujen pesimä- ja ruokailualueita. 

Vuoden 2017 linnustolaskennoissa havaittiin 50 jollakin perusteella mer-
kityksellistä lajia. Lajeista 33:n tulkittiin kuuluvan selvitysalueen pesimä-
linnustoon. Selvitysalue kattoi Riutunkarin alueen nykyisestä lauttasata-
masta Nenännokalle ja Santosen etelärannan Huikun satamasta Rekon-
nokalle ja Pohjoisperälle. Lisäksi selvitysalueelta havaittiin 39 elinvoi-
maista lintulajia, joilla ei ole erityistä suojeluasemaa Suomessa. 

Hailuodon Santosen etelärannalla Huikun ja Pohjoisperän välisellä alu-
eella sekä Oulun Riutunkarin ja Nenännokan välisellä ranta-alueella pesii 
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huomattava määrä merkityksellisiä lintulajeja. Huikun ja Pohjoisperän vä-
lisen ranta-alueen pesimälinnusto koostui 30 merkityksellisestä lajista. 
Hailuodon pesimälinnuston lajeista kahdeksan mainitaan EU:n lintudirek-
tiivin liitteessä I, yksi on äärimmäisen uhanalainen, kuusi erittäin uhan-
alaista, seitsemän vaarantunutta ja viisi silmälläpidettävää. Lisäksi Hai-
luodon laskenta-alueen pesimälinnustoon kuuluu kolme alueellisesti 
uhanalaista ja 13 Suomen kansainvälistä vastuulajia. Pesimälinnuista 18 
kuuluu lintudirektiivin perusteella ns. Natura-lajeihin. 

Riutunkarin ja Nenännokan välisen alueen pesimälinnusto koostui 28 
merkityksellisestä lintulajista. Näistä lajeista viisi mainitaan EU:n lintudi-
rektiivin liitteessä I, yksi on erityisesti suojeltava, yksi äärimmäisen uhan-
alainen, seitsemän erittäin uhanalaista, seitsemän vaarantunutta ja kah-
deksan silmälläpidettävää. Pesimälinnuista 17 kuuluu lintudirektiivin pe-
rusteella ns. Natura-lajeihin. 

Huomionarvoinen pesimälinnusto jakautuu tasaisesti sekä Hailuodon 
että Oulun puolelle. Huomionarvoista on suokukon, lapinsirrin, pikkutiiran 
ja pikkulokin pesiminen ainoastaan hoidetuilla rantakohteilla. Lauttaran-
tojen ympäristössä mm. räystäspääsky, haarapääsky ja naurulokki ovat 
muuta selvitysaluetta runsaampia. Vuoden 2017 laskentojen perusteella 
Oulun selvitysalueen huomionarvoinen pesimälinnusto oli hyvin saman-
kaltainen kuin vuoden 2009 laskentojenkin perusteella. 

Mahdollisiksi pesimälinnuiksi arvioidut, EU:n lintudirektiivin liitteessä I 
mainitut erittäin uhanalainen mustakurkku-uikku ja etelänsuosirri eivät 
laskentojen perusteella pesi selvitysalueilla. Etelänsuosirrin potentiaa-
lista pesimäympäristöä, matalakasvuista merenrantaniittyä, löytyy 
useista kohteista hankealueen ulkopuolelta. Pääosa etelänsuosirrille so-
pivista pesimäbiotoopeista sijaitsee mantereella tai suurten saarten yh-
teydessä. 

Suokukon kannalta erityisen merkitykselliseksi arvioitiin vuoden 2017 sel-
vityksessä Nenännokan laidunnettu rantaniitty sekä Rekonnokan niittä-
mällä avoimena pidetty rantaniitty. Nämä niityt ovat myös potentiaalisia 
elinympäristöjä etelänsuosirrille sekä lapinsirrille. Etelänsuosirristä on ai-
kaisempia havaintoja hoitoniityiltä, vaikka lajista ei tehty pesimähavain-
toja vuonna 2017. 

Lisäksi uutena pesimälajina alueen lajistoon arvioitiin kuuluvaksi vaaran-
tuneeksi luokiteltu ristisorsa. Erityisen huomionarvoiseksi nostettiin myös 
Oulun Riutunkarin sataman pohjoispuolella sijaitsevalla aallonmurtajalla 
pesivä huomattavan suuri, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu nauru-
lokkiyhdyskunta. Myös Huikun satama-alueella on naurulokkikolonia. 

Riutunkarin naurulokkikolonian lisäksi hankealueella ei sijaitse linnustol-
lisesti sellaisia oleellisia ympäristöjä, jotka muuttuisivat. Linnustollisesti 
arvokkaat ympäristöt sijaitsevat rantaniityillä, ruovikoissa sekä niittyjen 
yläosien pensaikkoalueilla hankealueen ulkopuolella. 

Selvitysalueen rantalaitumien edustan vesialueilla on tapahtunut silmin-
nähtävää rehevöitymistä todennäköisesti lisääntyneen typpikuormituk-
sen seurauksena. Tutkimukset osoittavat, että rehevöityminen on merkit-
tävä uhkatekijä matalien merenlahtien linnustolle. 
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Merinisäkkäät 

Hankealue on itämerennorpan saalistus- ja lisääntymisaluetta. Alueella 
on niukasti lisääntymisympäristöksi sopivia karikoita, mutta lienee mah-
dollista, että laji kykenee poikimaan myös matalikkojen päälle noussei-
den jäävallien väliin. Alueella on merkitystä itämerennorpan lisääntymis-
alueena.  

Hankealue on harmaahylkeen saalistus- ja levähdysaluetta, eikä laji li-
säänny kyseisellä alueella. Alueelle on syntynyt harmaahylkeiden kesän-
viettopaikka Polkankarin ympäristöön. Kalastajien mukaan hyljevahingot 
ovat tehneet verkkokalastuksen alueella kannattamattomaksi. Havainto-
jen perusteella vaikuttaa siltä, että harmaahylkeitä ei Luodonselän  
alueella merkittävästi liiku ja Polkankarin ympäristö on lajin suosimaa  
aluetta. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty harmaahylkeiden merkittävimmät lepäi-
lypaikat ja norppa- sekä kuuttihavainnot hankkeen vaikutusalueella ke-
sällä 2009 tehdyn tutkimuksen perusteella. 
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Luontodirektiivin eläinlajit 

Viitasammakon esiintymistä on selvitetty Oulun Riutunkarin länsiran-
nalla ja Hailuodon Santosen etelärannalla vuonna 2017. Selvitys kohdis-
tettiin alueisiin, joihin oletetut jääeroosiomuutokset voimakkaimmin vai-
kuttavat. 

Viitasammakoita havaittiin ranta-alueilla laajasti ja useasta kohtaa sekä 
Santosessa (Huikku–Pohjoisperä) että Riutunkarissa (Riutunkari–
Nenännokka). Riutunkarissa viitasammakolla erottui kuusi laajempaa yh-
tenäistä esiintymisaluetta, missä soitimella olevia sammakoita oli kussa-
kin kymmenistä satoihin yksilöihin. Runsaimmillaan sammakoita havait-
tiin aivan Pajuojan laskuojan läheisyydessä, tiheyden laskiessa siitä pois-
päin. 

Hailuodon Santosen etelärannalla erottui kahdeksan erityistä viitasam-
makkoaluetta. Näistä kaksi läntisintä Pohjoisperän lammella ja Rekonno-
kan rantaniityllä sekä kaksi itäisintä Siikosen alueella olivat laajuudeltaan 
merkittävimpiä. Sekä Rekonnokan rantaniityn itäpäässä että Pohjoispe-
rän lammella soitimella oli vähintään satoja viitasammakoita. 
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Huikun sataman pohjoispuolisella niitetyllä rantaniityllä ei havaittu yhtään 
viitasammakkoa, vaikka alueella on lajille soveliaan oloisia lisääntymisal-
likoita. Riutunkarista poiketen yksittäisiä soitimella olevia viitasamma-
koita havaittiin Santosessa myös meren rantavesissä. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty vuonna 2017 hankealueella havaitut 
viitasammakon esiintymispaikat. 

 
 

Meriuposkuoriaisen esiintymistä on selvitetty vuonna 2017. Aikaisem-
masta käsityksestä poiketen meriuposkuoriainen elää alueella kesän 
2017 havaintojen perusteella eritoten ahvenvidalla (Potamogeton perfo-
liatus), mikä vaikutti selvityksen käytännön toteutukseen. Meriuposkuo-
riaisia etsittiin laajasti koko selvitysalueen rantavesistä, missä ahvenvita 
on hyvin tavallinen. Selvityksessä todetut meriuposkuoriaisen esiintymis-
alueet pengertiehankkeen läheisyydessä on esitetty seuraavassa ku-
vassa. Lajia tavataan laajalti sekä Santosen että Riutunkarin ranta-alu-
eilla. Esiintymät eivät ole yhtenäisiä. 
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Merialueen pohjaeläimet 

Vuoden 2017 pohjaeläintutkimuksessa selvitettiin Oulun Riutunkarin ja 
Hailuodon välisen merialueen pohjaeläinyhteisöjen nykyistä lajikoostu-
musta ja rakennetta. Aineiston perusteella arvioitiin myös soveltuvin osin 
alueen ekologista tilaa. Luotettavan kuvan saamiseksi alueen pohja-
eläimistön nykytilasta näytteenottopisteet sijoitettiin laajalle alueelle, eri-
laisille pohjanlaatutyypeille ja eri syvyysvyöhykkeille. Vuoden 2017 selvi-
tys oli laajin, mitä alueella on toteutettu. Alueen pohjaeläinyhteisöjä on 
tutkittu aiemmin vuosina 2009 ja 2010. Seuraavassa kuvassa on esitetty 
pohjaeliöstöselvityksessä kartoitetut alueet. 
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Vuoden 2017 pohjaeläinselvityksessä saatiin kattava tieto hankkeen vai-
kutusalueen sekä sen reuna-alueiden pohjaeläinlajiston ja -yhteisökoos-
tumuksen nykytilasta. Selvityksen näytteenottoasetelma suunniteltiin 
tuottamaan luotettava vertailupohja hankkeen luontovaikutuksien arvioi-
miseen ja tarvittaessa ympäristövaikutusten seurannalle. Näytteenotto-
asetelmassa pyrittiin huomioimaan kaikki hankkeen aiheuttamat pohja-
eläinten elinympäristöihin kohdistuvat muutospaineet.  

Selvitysalueella pohjaeläinyhteisö koostuu pääosin surviaissääskien tou-
kista (Chironomidae) ja harvasukasmadoista (Oligochaeta). Kyseisten 
pohjaeläinryhmien dominanssi Perämeren pohjaeläinyhteisöissä on to-
dettu useissa pohjaeläimistöselvityksissä. Lajistollisesti Hailuodon ja Ou-
lun Riutunkarin välisen merialueen pohjaeläinyhteisö on monipuolinen, 
kun otetaan huomioon alueen melko yksipuolinen pohjanlaatu ja alueella 
vaikuttavat luontaiset ympäristötekijät. Alueella esiintyy varsinaisten me-
rilajien, kuten viherlimamadon (Cyanophtalma obscura) lisäksi myös 
murtovesilajeja, esim. kilkki (Saduria entomon). Alueen pohjaeläinyhtei-
sön monimuotoisuutta lisäävät myös muun muassa makeissa vesissä 
esiintyvät pohjaeläinryhmät, kuten Valvata, Radix- ja Gyraulus -sukujen 
kotilolajit sekä eräät vesiperhoslajit. Alueella esiintyy myös Itämeren tu-
lokaslajeihin kuuluvia liejuputkimatoja (Marenzelleria spp.) sekä vaeltaja-
kotilo (Potamopyrgus antidoparium). Vuoden 2017 tutkimuksessa  
alueelta ei havaittu uhanalaisia pohjaeläinlajeja, kuten ei havaittu myös-
kään vuoden 2010 selvityksessä. 
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Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luontotyypit 

Riutunkarin lauttasatamaan johtavan pengertien reunoilla on kulttuuri-
vaikutteista merenrantaa sekä vanha, jo osittain pensoittunut läjitysalue, 
joka rajautuu eteläosiltaan Riutunkainalon laidunalueeseen. Pengertien 
reunoilla on hiekkarantaa ja pieniä dyynimuodostelmia, joissa kasvaa 
suola-arhokasvustoja ja myös muuta hiekkaisten merenrantojen lajistoa, 
kuten merinätkelmää sekä meriketohanhikkia. Alueella on myös kylvet-
tyjä nurmialueita, parkkialueita ja varastokenttiä, jossa putkilokasvilajisto 
on voimakkaasti kulttuurivaikutteista. Vanha läjitysalue on pääosin ruovi-
koitunut, ja altaita kiertää hieskoivu- ja kiiltopajureunus. Lajistoon kuuluu 
myös runsaasti alkuperäistä merenrantaniittyjen lajistoa kuten merisaraa, 
suolasaraa ja vihnesaraa. Pengertien länsiosassa rannat ovat rakennet-
tua louhikkopengertä, jonka yläosassa esiintyy paikoin vähäkasvista, 
hiekkapohjaista ympäristöä. 

Riutunkainalon–Leppänenän välinen ranta-alue on ollut voimakkaasti 
ruovikoitunut ja pensoittunut. Alueen laidunnus aloitettiin kesällä 2009 
Perämeri-Life hankkeen toimesta, jonka seurauksena merenrantaniitty-
jen ominaispiirteet ovat palanneet alueelle. Nenännokan rantaniittyä on 
hoidettu niittämällä jo pitkään, ja alueella on laaja luhtakastikkavaltainen, 
mutta kasvilajistoltaan melko monotoninen niitty. Nenännokalta Limin-
ganlahden pohjukan suuntaan alkaa hiekkainen, matala dyynialue, johon 
myös Nenännokan kärki kuuluu. Riutunkainalon pohjukka on liettymässä 
ja alueella on jonkin verran upottavaa liejupohjaa. Nenännokan ja Nenän 
niityn alueella rannan maapohja on hiekkaa. 

Huikun ranta-alue Huikun satamasta etelän suuntaan on maapohjaltaan 
lähes puhdasta hiekkaa. Rantavyöhyke on melko kapea, mutta ranta jat-
kuu paikoin satoja metrejä matalana kasvittomana hiekkarantana meren 
suuntaan. Matalakasvuista rantaniittyä ei alueella esiinny, mutta lähellä 
lauttarantaa on pieniä saraniittylaikkuja, joissa valtalajina kasvaa vesi-
sara, seuralaislajeinaan mm. suola- ja vihnesara. Lähes puolet alueesta 
on järviruo’on ja kiiltopajun dominoimaa umpeutunutta rantavyöhykettä, 
josta osa on raivattu ja tasoitettu kesäasukkaiden tonteiksi. Hiekkaan ra-
jautuvien sinikaislakasvustojen välissä on matalia lampareita. Hiekka-
pohjaisten lampareiden sijainti muuttuu lähes vuosittain jääeroosion ja 
veden vaikutuksesta. Lauttasatamasta pohjoiseen Huikun ranta-alue on 
erityyppistä. Rannan puolella rantaniitty rajautuu metsään, ja pensaikko-
vyöhyke on melko kapea. Aluetta hoidetaan niittämällä, ja rantaniityn vyö-
hykkeisyys on melko hyvin näkyvissä. Aivan lauttasataman kupeessa on 
melko liejupohjaista aluetta, jossa kasvillisuus on mosaiikkimaista ja sa-
rakasvustoja esiintyy myös lähellä rantaviivaa. 

Vedenalaisten luontotyyppien selvitys on tehty Oulunsalon-Hailuodon 
kiinteän yhteyden ja tuulivoimapuiston suunnittelun yhteydessä vuonna 
2009. Seuraavassa kuvassa on esitetty vedenalaisten luontotyyppien 
selvityksen kohdentuminen hankkeen vaikutusalueella. 
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Oulunsalon ja Hailuodon välinen merialue on suurimmaksi osaksi mata-
laa, ja syvyys vaihtelee 1–12 metriin. Nykyisen lauttaväylän eteläpuolella 
sijaitsevan piiloharjun ympäristössä on matalikko, jossa syvyys vaihtelee 
laajalla alueella 1–3 metriin. Lauttaväylän pohjoispuolella on myös lähes 
koko väylän pituinen matalikko, jossa syvyys on vain 1–3 metriä. Pohjan 
laatu Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välisellä, vuonna 2009 
tutkitulla alueella on pääasiassa hienoa hiekkaa (60–70 % tutkitusta  
alueesta), joka on osin silttistä. Hiekka on ainakin osittain jäätikön tiivis-
tämää ja rakenteeltaan pääasiassa keskitiivistä. Hiekassa ei havaittu 
merkittävää kivisyyttä. Hienohiekka-alueen ulkopuolella hiekkakerroksen 
päällä esiintyy silttikerrostumia, joiden paksuus on pääosin 1–3 metriä, 
paikoin jopa yli viisi metriä. 

Nykyisen väylän pohjoispuolella noin kahden kilometrin päässä alkavissa 
syvänteissä sedimentin pinta on mutaa ja liejua. Laajimmat liikkuvat sär-
kät sijaitsevat nykyisen lauttaväylän läheisyydessä karikkojen tuntu-
massa ja Oulunsalon rantavyöhykkeessä, jossa vallitsevana maalajina 
on hiekkaa. Lauttaväylän eteläpuolella on laaja, noin viisi kilometriä pitkä 
luode–kaakko-suuntainen liikkuva hiekkasärkkä, jossa vesisyvyys vaih-
telee 0–1 metrin välillä. Riutunkarin eteläpuolella lähellä mannerta on 
myös liikkuva särkkä. Rannikon tuntumassa Oulunsalon Salonpään koh-
dalla on noin 6,5 kilometrin pituinen lähes pohjois–eteläsuuntainen kapea 
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liikkuva särkkä. Keskellä Luodonselkää sijaitsee myös liikkuva särkkä 2–
4 metrin syvyydellä. 

Puhtaasta hiekasta muodostuneiden matalikkojen vesikasvilajisto havait-
tiin äärimmäisen niukaksi, ja suurin osa matalikoista oli käytännössä kas-
vitonta. Putkilokasveille alueen hiekkapohjat ovat lähes mahdoton kasvu-
ympäristö. Vedenkorkeuden muutokset sekä jatkuva aallokon ja paikoin 
myös virtausten synnyttämä eroosio tekevät pohjasta epästabiilin elinym-
päristön, johon putkilokasvien on mahdotonta juurtua. Alueella havaittiin 
ainoastaan kolme putkilokasvilajia, joista ahvenvita oli huomattavasti 
hapsivitaa runsaampi. Merihauraa havaittiin vain yhden karikon tuntu-
massa. Hiekkapohjan päällä esiintyi hyvin niukasti leviä, ja valtaosa ha-
vaituista levistä kuului rihmaleviin. 

Homogeenisen pohjanlaadun takia alueella ei esiinny erityisiä suojeltavia 
vedenalaisia luontotyyppejä. Hydrolitoraalin rihmaleväyhteisöt ovat tyy-
pillisiä Perämeren alueelle, mutta hiekkapohjilla rihmaleviä esiintyy run-
saammin vain suojaisilla paikoilla. Alueen hiekkapohjainen merialue on 
sinällään geologinen erikoisuus, johon kuuluvat mm. vedenalainen harju 
ja laajat hiekkamatalikot. 

Kasvillisuus ja luontodirektiivin kasvilajit 

Maankohoamisen seurauksena kasvillisuus on vyöhykkeistä; rantojen 
merenrantaniityt vaihettuvat pensaikkovyöhykkeen kautta reheviksi lehti-
metsiksi. Alueella tavataan useita kasviharvinaisuuksia, jotka esiintyvät 
vain maankohoamisrannikolla. Lajistoon kuuluu niin kotoperäisiä kuin 
”ruijanesikkoryhmään” (”Primula sibirica” -group) kuuluvia lajeja. Monia 
uhanalaisia kasvilajeja uhkaa rantojen umpeenkasvu, jota jääeroosion 
kuluttava vaikutus ehkäisee samalla luoden kasveille uusia kasvupaik-
koja.  

Hailuodon kiinteän yhteyden oletettavat vaikutukset huomioiden lähellä 
rantaviivaa kasvavat ja/tai oletettavasti ympäristömuutoksille herkät kas-
vilajit ovat avainasemassa. Erityisesti huomioitavia kasvilajeja ovat rui-
janesikko (Primula nutans ssp. finmarchica; luontodirektiivin liitteet II ja 
IV, rauhoitettu, VU, kv. vastuulaji), upossarpio (Alisma wahlenbergii; 
luontodirektiivin liitteet II (ensisijaisesti suojeltava) ja IV, rauhoitettu, eri-
tyisesti suojeltava, EN, kv. vastuulaji) sekä nelilehtivesikuusi (Hippuris 
tetraphylla; luontodirektiivin liitteet II ja IV, rauhoitettu, EN, kv. vastuulaji). 
Riutunkarilta on myös vanha tieto perämerenmarunasta. (ssp=kaikki ky-
seiseen heimoon tai lajiin kuuluvat lajit, VU=maailmanlaajuisesti vaaran-
tunut, EN=erittäin uhanalainen ja kv=Suomen kansainvälinen, Euroopan 
kannasta vähintään15 % on Suomessa). 

Luontodirektiivin kasvilajien esiintymistä selvitettiin vuonna 2017. Kasvi-
lajiselvitykset kohdistuivat tiedossa olevien upossarpio-, ruijanesikko- ja 
nelilehtivesikuusiesiintymien nykytilan tarkastamiseen yhteysviranomai-
sen toimittaman Hertta-tietojärjestelmän esiintymälistauksen mukaisesti 
sekä uusien kasvustojen etsimiseen selvitysalueella. Lajien esiintymistä 
on lisäksi selvitetty YVA-menettelyn yhteydessä. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty vuoden 2017 kasvillisuuskartoituksen 
aluerajaukset. Upossarpion selvitysalue = violetti alue, nelilehtivesikuusi 
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= violetti ja punainen alue sekä siniset pisteet, ruijanesikko = punainen 
alue ja mustat tähdet. 

 
 

Ruijanesikoita löydettiin yhdeksästä yhteensä 14 tarkastetusta ja en-
nestään tunnetusta kohteesta. Elinvoimaiset populaatiot sijaitsivat Riu-
tunkarin pohjoispuolella sekä laidunnetuilla (Hylkykari E ja Leväyskari W 
b) että luonnontilaisilla rantaniityillä (Koivukari ja Kolmenkoivunkari). Riu-
tunkainalon vanhoilta esiintymispaikoilta lajia ei löytynyt. Merkittävimmät 
ruijanesikkoesiintymät sijaitsevat Riutunkarin pohjoisrannalla Hylky- ja 
Leväyskarin välisen merenlahden rantaniityllä (Hylkykari E, Leväyskari W 
a ja Leväyskari W b). 

Seuraavassa kuvassa tarkastetut punaiset rajaukset ovat lajille soveltu-
via elinympäristöjä ja mustat tähdet Hertta-tietojärjestelmässä olevien 
kasvupaikkojen koordinaattipisteitä. ”Punainen esiintymän nimi” = lajia ei 
havaittu, ”vihreä esiintymän nimi” = lajin nykyinen esiintymä. 
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Hertta-tietojärjestelmän mukaisesta kolmesta nelilehtivesikuusikasvus-
tosta yksi on luontaisista syistä hävinnyt (Huikku B, alue pensoittunut). 
Huikun sataman pohjoispuolisella avoimella rantaniityllä sijaitseva esiin-
tymä Huikku A on selvästi elinvoimainen. Kohteessa kasvaa puhtaiden 
nelilehtivesikuusien lisäksi risteymämuodoiksi tulkittavia rannikkovesi-
kuusia sekä puhtaiksi lamparevesikuusiksi tulkittavia yksilöitä. Nelilehti-
vesikuusia kasvoi neljässä erillisessä kohdassa yhteensä noin 170 ver-
soa. Riutunkainalon esiintymällä havaittiin 13 nelilehtivesikuusiyksilöä 
sekä runsaasti risteymiä. Muut nelilehtivesikuusen esiintymät, jotka ha-
vaittiin inventoinneissa, sijaitsevat hankealueesta etäämpänä Kotaka-
rissa ja Rekonnokalla.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty selvitysalueen nelilehtivesikuusihavain-
not (siniset tähdet). Esiintymisalueet on rajattu elinympäristön perusteella 
ilmakuville. a: Huikku A, b: Riutunkari, c: Pohjoisperän Rekonnokka ja d: 
Oulun Kotakari. 
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Upossarpion laajoja yhtenäisiä kasvustoja esiintyy useita Santosen ran-
noilla sekä Oulunsalossa Riutunkainalon ja Nenännokan sekä Akionlah-
den–Pyydyskarin alueella. Entuudestaan tunnettujen, 19:ksi erilliseksi 
kasvustoksi luokiteltujen kasvupaikkojen lisäksi upossarpiokasvustoja 
löydettiin 13 alueelta. Lisäksi havaittiin yksittäisiä yksilöitä tai muutaman 
kasviyksilön ryhmiä. Hailuodossa erottui neljä merkittävää upossarpio-
kasvustoa, joista laajin kokonaisuus (Santosenmatala + Huikku) Huikun 
lauttarannan pohjoispuolella käsitti arviolta noin 50 000 upossarpioyksi-
löä. Riutunkarissa lajia havaittiin pohjoisrannalta tuulivoimaloiden koh-
dalta liettyneeltä hiekkapohjalta. Seuraavassa kuvassa on esitetty selvi-
tysalueen upossarpiohavainnot. 
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Rönsysorsimo esiintyy selvitysalueella Isomatalan–Maasyvänlahden 
Natura-alueella, Liminganlahden Natura-alueella sekä Säärenperän ja 
Karinkannanmatalan Natura-alueella. Erityisesti Isomatalan–Maasyvän-
lahden Natura-alueen populaatio on merkittävä, sisältäen arviolta 99 % 
lajin Suomen kannasta. 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saa-
dun tiedon mukaan selvitysalueella esiintyy myös perämerenmarunaa 
(Artemisia campestris ssp. bottnica) Riutunkarin lauttasataman kahvilan 
takaisessa rinteessä, kahvilan ja rannan välisellä osuudella. Populaatio 
on sittemmin määritelty ketomarunan ja perämerenmarunan risteymäksi. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty perämerenmarunan esiintyminen selvi-
tysalueella (keltainen ympyrä). 
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Maisema ja kulttuuriympäristö 

Maisemakuva 

Suunniteltu Hailuodon kiinteä yhteys rakennetaan Hailuodon ja Riutun-
karin väliselle merialueelle. Kiinteä yhteys on suunniteltu paikalle, jossa 
mantereen ja saaren etäisyys toisistaan on lyhimmillään (noin seitsemän 
kilometriä). Hankealue rajautuu etelässä avoimeen Luodonselkään ja 
pohjoisessa pienien saarien rikkomaan Oulunselkään. Hailuodossa han-
kealue sijoittuu saaren itäisimmän niemen, Santosen, kärkeen. Santonen 
on metsäinen niemi, jossa korkeusvaihtelut ovat pieniä, kuten koko Hai-
luodossa. Santosen korkeimmat alueet sijoittuvat Huikunkankaalle noin 
10 metriä merenpinnan yläpuolelle. Santosen etelä- ja pohjoisrannoille 
sijoittuu loma-asutusta. Suunnitellun kiinteän yhteyden alueella maise-
maa hallitsevat tuulivoimalat ja lautalle johtava pengertie. 

Mantereen puolella kiinteän yhteyden länsipää sijoittuu Riutunkarin  
alueeseen, Ouluun. Riutunkari sijaitsee Kempeleenlahden ja Limingan-
lahden välisen laajan niemen, Oulunsalon, kärjessä. Riutunkarin alue on 
maisemaltaan hyvin saman tyyppistä, kuin Santonen: metsäinen niemen-
kärki, jonka rannoille sijoittuu loma-asutusta. Riutunkarissa maisemaa 
hallitsevat myös tuulivoimalat ja pengertie. Riutunkarin kaakkoispuolelle 
Hailuodontien varteen sijoittuu myös avoimia peltoalueita ja maaseutu-
maista asutusta. Oulunsalon pinnanmuodot ovat myös loivapiirteisiä. 
Korkeimmat alueet sijoittuvat Oulunsalon länsiosiin Salonselän alueelle, 
missä maanpinta kohoaa noin 15 metriä merenpinnan yläpuolelle. 

Hankealue edustaa kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan rannikon 
merellistä maisemaa ja ranta-alueet Perämeren rannikolle tyypillistä 
maankohoamisrannikkoa. Merialue on osa laajempaa Oulun edustan 
merialuetta. Hankealueelta avautuu pitkiä näkymiä sekä koilliseen että 
etelään. Näkymien päätteenä ovat matalat rannikkoalueet tai Oulun 
edustan pienet saaret. Paikoin hankealueelta avautuvat kapeammassa 
sektorissa silmänkantamattomiin jatkuvat merinäkymät kohti luodetta ja 
lounasta. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty peruskartalla merkittävimmät näkymä-
suunnat (vihreät nuolet) kiinteältä yhteydeltä (punainen viiva) ja kohti sitä. 

 
 

Hankealue sijoittuu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja tarkemmassa 
aluejaossa Pohjois-Pohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon. Alueelle ovat 
tyypillisiä kohti merta laskevat virrat ja jokilaaksoissa sijaitsevat kapeat 
viljellyt vyöhykkeet. Maasto on Pohjois-Pohjanmaan alangoilla ehkä ta-
saisempaa kuin missään muualla Suomessa. Mannerjäätikkö on muo-
vannut alueen maisemakuvaa. Laajojen moreenikenttien ohella esiintyy 
laajoja tasaisia savikkoalueita tai sora- ja hietikkoalueita. Pattijoelta Hau-
kiputaalle ulottuvalla alueella on laajat rantakerrostuma-alueet. Rannat 
ovat olleet alttiina koville tuulille, on muodostunut laajoja dyynikenttiä. 
Näitä on mm. Hailuodossa. Maisemamaakuntaan sijoittuva laaja salo-
saari Hailuoto on oma maisemallinen erikoisuutensa ja kokonaisuus. 
Laakean hiekkaisen saaren rannoilla on hietikoita, laajoja rantaniittyjä ja 
lepikoita. Saarella on vanhaa kyläasutusta, idyllisiä kalasatamia ja ranta-
vajoja. 

Arvokkaat alueet 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankealueen läheisyydessä olevat mai-
semallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet. 
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Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
Hailuoto on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät maankohoami-
sen jäljet, kalastajakulttuuri, merenkulun perintö sekä omaleimainen ra-
kennettu kulttuuriympäristö. Maisema-alueeseen kuuluu koko Hailuodon 
saari rannikkoalueineen. Hailuoto on Perämeren suurin saari, joka on 
syntynyt maankohoamisen myötä runsaan 2000 vuoden kuluessa. Saari 
on muodostunut erillisten saarien (Luoto, Hanhinen, Santonen) kasva-
essa yhteen. Saari laajenee jatkuvasti maankohoamisen johdosta, joka 
on alueella noin yhdeksän millimetriä vuodessa. Saaren luonnonolot ovat 
ainutlaatuisia, johtuen mm. meriveden epäsäännöllisestä korkeusvaihte-
lusta sekä maankohoamisesta. Vedestä paljastuvan maan kasvittumisen 
vaiheet näkyvät selvästi ranta-alueilta saaren korkeimpiin osiin siirryttä-
essä. 

Saaren asutus on keskittynyt saaren läpi kulkevan tien varrella nauha-
maiseksi kokonaisuudeksi. Kylämäisinä tihentyminä erottuvat Ojakylä, 
Keskikylä ja Kirkonkylä. Saaren maajako perustuu 1700- ja 1800-lukujen 
taitteessa toteutettuun isojakoon, mistä johtuu yhä nykypäivänä havait-
tava viljelysalojen pirstaleinen jakaantuminen. Pitkän maanviljelyshisto-
rian ansiosta saarella esiintyy useita perinnebiotooppeja. Saarella on 
myös maakunnallisesti arvokkaita niitty- ja nummikohteita. Saaren vanha 
talonpoikaistyyppinen rakennuskanta on säilynyt huomattavan yhtenäi-
senä. Pihapiirit sijaitsevat tien varressa tai peltojen keskellä. Saaren pe-
rinteisiin elinkeinoihin ovat kuuluneet myös (jo ennen maatalouselinkei-
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noja) kalastus, hylkeenpyynti ja merenkulku. Merellisestä historiasta ker-
tovat maisemassa kauas näkyvät merimerkit ja majakat. Hailuoto on yksi 
Suomen 27 kansallismaisemasta.  

Suunnitellun kiinteän yhteyden länsipää sijoittuu Hailuodon arvokkaan 
maisema-alueen itäosaan. 

Limingan lakeuden kulttuurimaisema on laaja viljelymaisemakokonai-
suus, joka rajautuu lännessä Liminganlahteen. Alue on poikkeuksellisen 
laaja, omaleimainen ja yhtenäisenä säilynyt elinkeinomaisemakokonai-
suus, jonka maisema-arvot perustuvat avoimiin, yhtenäisiin ja elinvoimai-
siin peltonäkymiin sekä Liminganlahden luonnonympäristöön ja rantaniit-
tyihin.  

Suunniteltu kiinteä yhteys sijoittuu lähimmillään noin kuuden kilometrin 
etäisyydelle maisema-alueen rajauksesta. 

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt 
Hailuodon saari muodostaa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön (RKY 2009). Hailuoto kokonaisuutena on merkittävä 
kulttuuriympäristö. Saaren maisemissa ilmentyvät ainutlaatuisella tavalla 
luonnon ja kulttuurin keskinäiset suhteet. Saari on toiminut aluksi Perä-
meren rannikon kalastajien ja hylkeenpyytäjien lepopaikkana. Pysyvää 
asutusta saarelle on muodostunut tiettävästi noin 1100-luvulta alkaen. 

Rakennettu ympäristö koostuu Ojakylän ja Kirkonkylän maanviljelysky-
listä, kalastukseen liittyvistä Pajuperän, Ison Sunikarin ja Fiskin Sunikarin 
alueista sekä merenkulkuun liittyneestä Marjaniemen asutuksesta. Suu-
rimmat asutus- ja viljelyskeskittymät sijoittuvat Ojakylään ja Kirkonkylään, 
joissa on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Marjaniemessä on 
majakka- ja luotsiyhdyskunta. Pajuperän ja Rautaleton kalastuskylät 
edustavat edelleen perinteisiä kalastuskyliä. 

Suunniteltu kiinteä yhteys sijoittuu Hailuodon rakennetun kulttuuriympä-
ristön itäosaan. 

Varjakan sahayhdyskunta on myös valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö Oulunsalon pohjoispuolella. Varjakan saaressa 
on toiminut 1800-luvulla laivatelakka ja myöhemmin korjaustelakka. Jo 
1900-luvun alussa saaressa toimi höyrysaha. Varjakan sahayhdyskunta 
sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Riutunkarista itään. 

Perinnemaisemat 
Perinnemaisemat ovat perinteisen maankäytön (esim. niitto, laidunnus, 
kaskeaminen) muodostamia ympäristöjä. Kiinteän yhteyden hankealu-
eelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita perinne-
maisemia. Hankealuetta lähimmät perinnemaisemakohteet sijaitsevat 
Oulunsalossa Nenännokassa, valtakunnallisesti arvokas Nenännokan 
metsälaidun (etäisyys noin 2,5 kilometriä) sekä Akionlahden rannalla, 
maakunnallisesti arvokas Välitörmän metsälaidun/merenrantaniitty (etäi-
syys noin kaksi kilometriä). 
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Muinaisjäännökset 

Hankealueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Lähimmät ve-
denalaiset muinaisjäännökset ovat Museorekisterin mukaan Hailuodon 
Santosen pohjoispuolella oleva kuunari Deux Calinan hylky (MJ-kohde 
1862) 1860-luvulta ja Oulun Laitakarin malmihylky (MJ-kohde 1863) 
1800-luvun puolivälistä. Kesällä 2017 hankealue viistokaikuluodattiin 
mahdollisten uusien muinaisjäännösten löytämiseksi. 

Oulujokilaakso on ollut tärkeä kauppapaikka keskiajalta lähtien. Kalastus 
on ollut yksi alueen elinkeinoista, ja kauppatavaraa on tuotu laivoilla Ou-
luun. Tervanvienti ja laivojen rakennus on myös aiheuttanut paljon meri-
liikennettä. 

Hailuoto on puolestaan ollut tärkeä kalastajien ja hylkeenpyytäjien tuki-
kohta. Asutuksen vakiinnuttua saarelle on mantereelle ollut aina vesilii-
kennettä. 

Historiaan peilaten hankealueella on potentiaalia vedenalaisille muinais-
jäännöksille, mutta kaikuluotaus ei tuottanut havaintoja muinaisjäännök-
sistä. 

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö  

Vesiliikenne 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee useita pienvenesatamia, lähimpänä 
Hailuodon Marjaniemen, Lumijoen Varjakan sekä Oulunsalon Riutunka-
rin kalasatamat, joista viimeksi mainittu sijaitsee tielinjauksen välittö-
mässä läheisyydessä. Ammatti- ja kotitarvekalastajien lisäksi näiden 
käyttäjäkuntaan lukeutuu jonkin verran huviveneilijöitä. Huikussa Hailuo-
don saaressa on lisäksi pienvenesatama, jonne ei johda virallista vene-
reittiä. 

Tielinjauksen poikki kulkee nykyisellään vain yksi yleisesti käytössä oleva 
vesiliikennereitti Hailuodon puoleisen Huikun edustalla. Kyseisen väylän 
syvyys on 4,6 metriä, ja se on osa Hailuoto–Oulu-meriväylää. Väylä si-
joittuu suunnitellun pengertien paalulle 2000.  

Riutunkarin venesatamaan tulee Oulun suunnasta 2,0 metrin syvyinen 
venereitti. Se ei risteä uuden tielinjauksen kanssa. Hailuodon lautta lii-
kennöi 4,6 metrin syvyistä väylää pitkin Riutunkarin ja Huikun välillä. 
Väylä jää käyttöön myös lautan säännöllisen liikennöinnin loppuessa. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankealueen merikartta ja venereitit. 
Sinisellä on merikarttaan merkitty suunniteltu pengertieyhteys. 
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Ranta-asutus ja rantojen käyttö 

Hankealueelle sijoittuu runsaasti ranta-asutusta erityisesti Hailuodon 
puolella. Huikun puolella Hailuodon saaressa ranta-asutus sijaitsee lä-
himmillään noin 250 metrin päässä rakentamisalueesta, ja Riutunkarin 
puolella lähin asutus on noin 1,5 kilometrin päässä rakentamisalueesta. 

Maannouseman johdosta asutus ei sijoitu rannan välittömään läheisyy-
teen, vaan lähimmillään 50–100 metrin päähän nykyisestä rantaviivasta. 

Kalastus 

Vuonna 2010 julkaistun YVA-selostuksen mukaan alueen kaupallisten 
kalastajien harjoittama rysä- ja loukkupyynti sekä verkkokalastus painot-
tuvat lähinnä Hailuodon länsipuoliselle merialueelle. Hankkeen puitteissa 
toteutetun kalastoselvityksen mukaan myös itse hankealueella harjoite-
taan jonkin verran verkko- ja troolikalastusta sekä vähemmissä määrin 
rysäpyyntiä. 

Kalastoselvityksen mukaan alueen tärkeimmät saalislajit ovat ahven, 
hauki ja siika sekä kaupallisilla kalastajilla lisäksi silakka ja muikku eli 
maiva. Kaupallista kalastusta alueella harjoittaa selvityksen mukaan yh-
teensä 17 kalastajaa. Lisäksi kotitarvekalastusta hankealueella tai sen 
läheisyydessä harjoittaa noin 30 taloutta. 

Hankkeen arvioidulla vaikutusalueella sijaitsee useita merkittäviä verkko-
kalastusalueita, joista osa sijaitsee pengertielinjauksen välittömässä lä-
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heisyydessä tai osin sen kohdallakin. Vaikutusalueella tai sen läheisyy-
dessä kulkee myös useita troolauslinjoja, etenkin tielinjauksen pohjois-
puolella. Lisäksi hankkeen arvioidulla vaikutusalueella sijaitsee viisi käy-
tössä olevaa rysäpaikkaa (seuraavat kuvat). 

 

 
 

Muu virkistyskäyttö 

Hankkeen arvioidulla vaikutusalueella ei sijaitse yleisiä uimarantoja. Lä-
hin yleinen uimaranta sijaitsee Oulunsalon Varjakassa yli kuuden kilo-
metrin päässä hankealueesta. 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole ulkoilualueita. 
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Moottorikelkkaura tulee rantaan Huikussa ja Riutunkarissa. 

Olemassa olevat rakenteet 

Suomen valtion omistama Hailuodon lautta liikennöi Riutunkarin ja Hui-
kun välillä. Lautta välittää mantereen ja Hailuodon välistä auto- ja kevyttä 
liikennettä. Lautan käytössä on molemmissa rannoissa lautan tarvitsemat 
laiturirakenteet ohjureineen sekä liikenteen ohjauslaitteineen. Lauttapai-
koille johtaa maantie 816, jolla on tievalaistus. 

Hailuodon Vesihuolto Oy:n omistama jäteveden paineviemäri Hailuo-
dosta Oulunsaloon kulkee nykyisen lauttareitin pohjoispuolella. 

Riutunkarissa on Pohjantuulen Voima Oy:n omistama tuulipuisto. Tuuli-
puistossa on tällä hetkellä yhteensä kaksi toiminnassa olevaa tuulivoima-
laa. Tuulivoimapuisto sijaitsee hankealueen ulkopuolella. 

Riutunkarissa ja Huikussa on pienvenesatamat. Riutunkarin satamasta 
operoi tällä hetkellä arviolta 4–5 ammattikalastajaa. Pienvenesatamiin ei 
kohdistu muutostarpeita hankkeen johdosta. Pienvenesatamat sijaitsevat 
hankealueen ulkopuolella. Seuraavassa kuvassa on esitetty olemassa 
olevat rakenteet hankealueella ja sen ympäristössä. 
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Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus 

Vesitalouslupaa haetaan seuraaville toimenpiteille: 

− Vesialueelle rakennettavalle pengertielle suunnitelman paaluvä-
lille 200–8300. 

− S1 Huikun sillan rakentamiselle. 
− S2 Riutun sillan rakentamiselle. 
− Pysäköintialueen yhteyteen tulevan keinosaaren rakentamiselle. 
− Ruoppauksille ja ruoppausmassojen sijoittamiselle 

o Siltojen tulopenkereiden kohdilta ruopattavat pehmeät ko-
heesiomaat ja lieju tulevat olemaan osa pysäköintialueen 
yhteyteen tulevan keinosaaren rakennetta. 

o Pengertien eroosiosuojauksen vaatiman juuriojan kaivu-
massat sijoitetaan ojan viereen ja tasoitetaan eroosiosuo-
jausta vasten. 

− Työnaikaisille järjestelyille 
o Riutun sillan työpenkereen rakentamiselle ja proomulaitu-

rin rakentamiselle 
o Huikun sillan mahdollisen työpenkereen ja työsillan raken-

tamiselle. 
o Huikun tilapäisen louheen proomukuljetusten purkualu-

eelle ja pengertielle johtavalle ajoyhteydelle. 
o Edellä mainittujen työnaikaisten rakenteiden purkamiselle 

ja alueiden entisöimiselle. 
− Olemassa olevien rakenteiden purkamiselle 

o Riutunkarin ja Huikun lauttarantojen laiturirakenteet ja oh-
jurit. 

− Hailuodon Vesihuolto Oy:n jäteveden paineviemärin siirtämiselle 
Huikun ja Riutun päässä. 

Pengertie 

Uusi pengertie rakennetaan Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun ny-
kyisen lauttaväylän pohjoispuolelle. Pengertie sijoittuu pääosin matalien 
karien Järjenmatala, Polkankari ja Kummitus kohdille, joissa vesisyvyys 
vaihtelee keskimäärin 1–2 metrin välillä. 

Pengertielle rakennetaan kaksi siltaa. S1 Huikun silta sijoittuu Hailuodon 
puoleisessa päässä olemassa olevan syvänteen ja laivaväylän kohdalle 
ja S2 Riutun silta Oulunsalon puoleiseen päähän myöskin syvemmän ve-
sialueen kohdalle. Siltapaikoilla merialue on täysin avoin Hailuodon ja 
mantereen välillä. Sillat tulevat näkymään useiden kilometrien päähän. 
Silloista ei haluta erityisiä maamerkkejä ympäristöön. Pääpaino siltojen 
estetiikassa keskittyy siltojen aukeaan matalaprofiiliseen ympäristöön so-
vittamisessa. Siltojen omaleimaisuus pyritään tuomaan esille laaduk-
kaissa yksityiskohdissa ja pintojen materiaaleissa. Siltapaikkaluokka on 
molemmilla silloilla 2. 

Keskelle pengertieosuutta pengertien paalulle 5200 rakennetaan pysä-
köintialue, jonka yhteyteen toteutetaan ruopattavien massojen täyttöalue 
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ja keinosaari. Täyttöalue ja keinosaari rajataan merestä louhepenke-
reellä. Seuraavassa kuvassa on esitetty yleiskartta pengertiestä. 

 
 

Pengertien mitoituspoikkileikkaus on 9/6,5 metriä, ja penkereen koko-
naisleveys on noin 10,5 metriä. Tie rakennetaan alimmillaan korkeusta-
soon + 3,5 m (N2000-järjestelmässä). Pengertien luiskiin rakennetaan 
eroosiosuojaus suojaamaan tietä aalloilta ja jäältä. Tielle tulee koko mat-
kalle tiekaide. Tietä ei valaista perinteisellä tievalaistuksella. Pengertien 
alustava tyyppipoikkileikkaus on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Vaikka alustavassa tyyppipoikkileikkauksessa on esitetty perinteinen lou-
herakenne pengertielle, niin valitulla toimijalla on mahdollisuus esittää 
tiepenkereen sydänosaan jotakin muuta kiviainesta/materiaalia kuin lou-
hetta. Tämän muun materiaalin tulee olla sellaista kiviainesta, ettei se 
aiheuta huonontavaa muutosta tehtyihin vaikutusarvioihin. Tiepenkereen 
tulee täyttää mitoituksellisesti asetetut vaatimukset liittyen mm. kor-
keusasemaan, kantavuuteen, painumiin ja merellisiin olosuhteisiin. Pen-
kereen luiskien suojaukset tehdään kuitenkin louheverhouksena. 

S1 Huikun silta 

Siltapaikka sijaitsee noin 500 metrin päässä Hailuodosta nykyisen Hai-
luoto–Oulu väylän kohdalla. Sillan keskipiste on tien paalulla 2114.00. Tie 
on siltapaikalla suora. Tien pystygeometria on kaarella ja symmetrinen 
sillan keskilinjaan nähden. Sillan päät ovat vakiokaltevuudessa. Sillan ali-
kulkukorkeus on 18 metriä ja väylän vapaa-aukko on 75 metriä. Raken-
nettavan sillan kokonaispituus on noin 767 metriä. Kannen alapinnan kor-
keusasema on väylän kohdalla vähintään + 19,15 m (N2000, keskivesi 
MW + 0,15 m, alikulkukorkeus 18 metriä, aaltoiluvara metri).  

Siltapaikka on tuulinen ja alueella on havaittu syksyisin liikkuvaa jäätä, 
niin kauan kuin jääpeitteen paksuus on alle 300 mm. Ahtojäitä siltapai-
kalla ei esiinny. Penger tulee vähentämään jäiden liikkumista ja todennä-
köisesti liikkuvan jään paksuus jää pengertien valmistumisen jälkeen alle 
200 mm:n. 

Välituet on muotoiltu alaosaltaan kartiomaisiksi ja pilariosuus mahdolli-
simman kapeaksi yhtenäiseksi rakenteeksi jääkuormien vaikutusten mi-
nimoimiseksi rakenteeseen. Tuet perustetaan vinoille tiiviiseen moreeniin 
tukeutuville paaluille. Paalujen pituuksien on arvioitu alustavasti olevan 
25–30 metriä. Välitukien peruslaatan yläpinta on noin 2,5 metriä keskive-
den MW alapuolella. 

Sillan alusrakenteet rakennetaan tukikohtaisesti. Tukien välille tehdään 
vaihtoehtoisesti työsilta tai liikutaan lautalla. Reunimmaisille välituille lä-
hinnä sillan itäpäässä, missä vesisyvyys on pienin, voidaan tehdä myös 
työpenger välitukien rakentamista varten. Vesiaukon poikkipinta-alan on 
kaikissa rakentamisvaiheissa täytettävä sillan kohdalla olevan lopullisen 
virtausaukon poikkipinta-ala. Mikäli välitukia rakennetaan penkereeltä, 
voidaan korvaava virtausaukko tehdä siltapaikan itä- tai länsipuolelle. 

Rakentamisen aikana meriväylän on täytettävä leveysvaatimukset joko 
nykyisellä tai siirretyllä linjalla. Tämä vapaan tilan leveysvaatimus on ra-
kentamisen aikana 40 metriä ja työnaikainen alikulkukorkeusvaatimus 
15,5 metriä keskivedenpinnasta. Sillan kannen rakentaminen ei edellytä 
telinerakenteita, jolloin väylä on käytössä sillan rakentamisen aikana.  

S2 Riutun silta 

Siltapaikka sijaitsee Oulunsalon kärjessä nykyisen lauttarannan pohjois-
puolella. Sillan keskipiste on tien paalulla 7500.00. Tie on siltapaikalla 
suora. Tien pystygeometria on kaarella ja sillan päät ovat vakiokaltevuu-
dessa. Sillan alikulkukorkeus on viisi metriä. Vaadittava kannen alapin-
nan korkeusasema on sillan keskimmäisen jänteen kohdalla vähintään 
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+ 6,15 m (N2000, keskivesi MW + 0,15 m, alikulkukorkeus viisi metriä, 
aaltoiluvara metri). Rakennettavan sillan kokonaispituus on noin 740 met-
riä. Sillan vapaa-aukko on 58 metriä.  

Siltapaikka on tuulinen ja alueella on havaittu syksyisin liikkuvaa jäätä 
niin kauan kuin jääpeitteen paksuus on alle 300 mm. Ahtojäitä siltapai-
kalla ei esiinny. Penger tulee vähentämään jäiden liikkumista ja todennä-
köisesti liikkuvan jään paksuus jää pengertien valmistumisen jälkeen alle 
200 mm:n. 

Välituet on muotoiltu alaosaltaan kartiomaisiksi ja pilariosuus mahdolli-
simman kapeaksi yhtenäiseksi rakenteeksi jääkuormien vaikutusten mi-
nimoimiseksi rakenteeseen. Tuet perustetaan vinoille tiiviiseen moreeniin 
tukeutuville paaluille. Paalujen pituuksien on arvioitu alustavasti olevan 
25–30 metriä. Välitukien peruslaatan yläpinta on noin 2,5 metriä keskive-
den MW alapuolella. 

Siltapaikan vieressä kulkevaa työnaikaista pengertietä levennetään sillan 
kohdalta niin, että sillan alusrakenteet voidaan rakentaa paaluttamalla 
penkereen läpi. Sillan kansi valetaan penkereen päälle rakennetun teli-
neen ja muotin varaan. 

Sillan valmistumisen jälkeen poistetaan sillan työpenger sekä työnaikai-
nen pengertie meren pohjan tasolle saakka. 

Ruoppaus ja ruoppausmassojen sijoittaminen 

Tulevan tieyhteyden suurimmat ruoppaukset kohdistuvat siltojen tulopen-
kereiden alueelle. Näissä penkereiden vakauden vuoksi ja painumien 
pienentämiseksi tehdään pehmeiden pohjamaiden massanvaihto. Ruo-
pattavat massat ovat pehmeitä koheesiomaita ja liejua.  

Penkereen eroosiosuojauksen rakentaminen edellyttää kapean juuriojan 
kaivamista luiskan juureen. Tämä juurioja tulee kummallekin puolelle 
pengertä koko penkereen matkalle. 

Juurioja kaivetaan penkereen rakentamisen jälkeen penkereen juureen 
ja siitä syntyy kaivumassoja noin neljä m3ktr/jm. Nämä massat siirretään 
meren pohjalla ojan viereen, rakennetaan eroosiosuojaus ja lopuksi kai-
vumaat tasoitetaan vasten vedenalaista eroosiosuojausta. Pääosa kai-
vettavista massoista on silttistä hiekkaa–hiekkaa. Lähellä massanvaihto-
kohteita kaivumaat ovat savista silttiä–silttiä. Juuriojaa ei kaiveta mas-
sanvaihtokohteisiin, sillä juurioja sijoittuu massanvaihdon (louhe) päälle. 

Seuraavassa taulukossa ja kuvassa on esitetty ruopattavat alueet ja mas-
samäärät. 
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Ruoppaussyvyys vaihtelee 0–5 metrin välillä. Syvimmät ruoppaukset teh-
dään S1 Huikun sillan ja S2 Riutun sillan itäpäissä. Ruoppaus luiskataan 
kaltevuuteen 1:1–2:1 sellaisella leveydellä pohjan tasossa, että tiepenger 
ja kaikki siihen liittyvät rakenteet sijoittuvat massanvaihdon päälle. 

Keinosaari ja pysäköintialue rakennetaan paaluvälille 5050–5340 pen-
gertien eteläpuolelle. Keinosaari sijoittuu syvännekohtaan, johon lautta-
väylältä on suora yhteys ja proomuille riittävän syvä vesisyvyys. 

Keinosaaren ympärille rakennetaan louhepenkereet, joiden sisälle ruo-
pattavat maat täytetään. Aluksi täyttö tehdään proomuista tyhjentämällä 
ja vesisyvyyden pienentyessä joko kaivinkoneella proomusta siirtämällä 
tai penkereen päältä kippaamalla. Louhepenkereen sisäreunaan asen-
netaan suodatinkangas estämään samentumien leviäminen louhepenke-
reen läpi.  

Keinosaaren koko ja muoto on esitetty lupahakemuksessa maksimiko-
koisena, siten sen sisälle voidaan sijoittaa noin 100 000 m3rtr täyttö-
maata. Mikäli tieyhteyden rakentamisen yhteydessä täyttömaata ei tule 
niin paljon, saaren kokoa pienennetään. 

Pohjamaa keinosaaren alueella on hiekkaa tai sitä karkearakeisempaa 
maata. Seuraavassa kuvassa on esitetty havainnekuva pengertien paa-
lulle 5200 rakennettavan pysäköintialueen yhteyteen rakennettavasta 
keinosaaresta, jonka täyttämiseen käytetään ruoppausmassoja. 
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Meriväylän muutokset 

Pengertien linjauksen poikki noin paalulla 2000 Huikun puoleisessa 
päässä sijoittuu nykyinen 4,6 metrin Hailuoto–Oulu meriväylä (297). Me-
riväylää siirretään sillan kohdalla siten, että se sijoittuu keskelle silta-auk-
koa. 

Meriväylän siirto on Liikenneviraston lausunnon mukaan tekninen ja 
muuttaa ainoastaan väylän merkitsemistä. Ruoppauksia tai muita toi-
menpiteitä väylän siirto ei edellytä. Seuraavassa kuvassa on esitetty me-
riväylän siirto Huikun puoleisessa päässä. 
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Työnaikaiset järjestelyt 

Riutun sillan työpenger ja proomukuljetusten satama 
Sillan S2 Riutun silta kohdalle rakennetaan koko sillan pituudelle työnai-
kainen penger. Penger rakennetaan niin leveänä, että se toimii samanai-
kaisesti ajoväylänä louheen ajamiseen tiepenkereeseen ja sillan raken-
tamisen tukipenkereenä. Työpenkereeseen sillan kohdalle ei tule raken-
tamisen aikana tilapäistä aukkoa. 

Työpenger ja sillan S2 tulopenkereen ruoppaus tehdään aallonmurtajalla 
sijaitsevan naurulokkiyhdyskunnan pesimäajan ulkopuolella alustavasti 
ensimmäisen rakentamisvuoden heinäkuussa. Työpenkereen rakentami-
sen jälkeen aallonmurtajan kohdalle rakennetaan suojaseinä, jolla suoja-
taan naurulokkiyhdyskunta rakentamisen aikaiselta liikenteeltä ja muulta 
häiriöltä. 

Riutun sillan länsipuolelle paaluvälille 6 960–7 110 on suunniteltu tilapäi-
nen kulkuaukko pienveneitä varten sulan veden aikaan. Kulkuaukon va-
paa leveys on viisi metriä ja alikulkukorkeus 2,5 metriä MW:stä. Talvella 
kiintojään aikana kulku aukon läpi estetään, koska virtauksen vuoksi auk-
koon ei todennäköisesti synny kantavaa jääkantta. Seuraavassa kuvassa 
on esitetty kulkuaukon sijainti Riutun sillan länsipuolella. 
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Riutunkarin puoleiseen päähän hanketta varataan louheen pienimuotoi-
selle tilapäiselle läjittämiselle sekä työnaikaiselle proomukuljetusten sa-
tamalle tila uuden pengertien ja sillan S2 työpenkereen viereen. Alue ra-
kennetaan louheesta ja se puretaan ja alue entisöidään, kun proomukul-
jetukset ovat loppuneet. Purettu louhe käytetään lopulliseen tiepenkeree-
seen. Seuraavassa kuvassa on esitetty louheen lastausalue ja työnaikai-
nen proomukuljetusten satama Riutunkarissa ja työnajaksi niiden vaati-
mat, haltuun otettavat alueet.  
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Huikussa Hailuodossa rakennetaan tilapäinen louheen proomukuljetus-
ten purkualue ja ajoyhteys pengertielle. Ajoyhteyden kautta rakennetaan 
pengertien louhepenger saaren ja Huikun sillan väliselle tieosuudelle 
paaluvälille 700–1750.  

Alue ja ajoyhteys rakennetaan louheesta ja se puretaan ja alue entisöi-
dään, kun proomukuljetukset ovat loppuneet. Purettu louhe käytetään lo-
pulliseen tiepenkereeseen. Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkki 
tilapäisestä louheen purkualueesta sekä aluerajaus, jolle ajoyhteys voi-
daan Huikussa järjestää. 
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Pengertien rakentaminen aiheuttaa lisäksi pieniä työnaikaisia ajoneuvo-
liikenteen järjestelyjä Riutunkarin ja Huikun puoleisissa päissä. Molem-
missa päissä nykyinen lauttaliikenne ja sen tarvitsema tila pystytään tur-
vaamaan. Tällöin häiriö liikenteelle on pieni. Molemmat pienvenesatamat 
sekä Riutussa että Huikussa ovat käytössä koko rakennustyön ajan. 

Olemassa olevien rakenteiden purkaminen 

Uuden tieyhteyden käyttöönoton jälkeen nykyinen lauttaliikenne loppuu. 
Lauttalaiturirakenteet Riutunkarissa ja Huikussa puretaan ja alueet mai-
semoidaan vastaavanlaisella louheverhouksella kuin muualla ranta-alu-
eella. 

Laiturialueiden nykyiset nojausseinät, ohjurit, tihtaalit ja laiturirakenteet 
puretaan. Tihtaalit katkaistaan pohjan rajasta, ja leikattu yläosa noste-
taan pois vedestä. Kaikki puretut rakenteet kuljetetaan romutettavaksi tai 
kierrätettäväksi. 

Kaapeleiden ja putkien siirrot 

Hailuodon Vesihuolto Oy:n jäteveden paineviemäri risteää kaksi kertaa 
uuden tielinjauksen kanssa. Huikun päässä pengertien noin paalulla 840 
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paineviemäri jää tiepenkereen alle, ja se suojataan/siirretään. Työsuun-
nitelman mukaan uutta putkea rakennetaan noin 150 metriä ja uuden lin-
jauksen mukaisena paineviemäri alittaa tiepenkereen noin paalulla 835. 
Ensimmäisenä rakennetaan penger valmiiksi lähelle putkea, tämän jäl-
keen suojaputki ja varsinainen paineviemäri asennetaan meren pohjaan 
ja viimeisenä asennetaan penger. Paineviemäri on penkereen alituskoh-
dassa terässuojaputkessa, joka vaatii painotuksen upottamista varten. 
Suojaputken ympärille asennetaan sepeliä 6–20 mm ennen kaivannon 
lopputäyttöä. Tiepenkereen ulkopuolella putki asennetaan meren poh-
jaan painotusten kanssa. Liitokset vanhaan paineviemärilinjaukseen teh-
dään katkaisemalla vanha putki ja nostamalla pintaan, missä se liitetään 
laippaliitoksella uuteen putkeen ja upotetaan takaisin merenpohjaan. 

Riutunkarin puolella jätevesiviemäri sijoittuu pengertien paalulle 7740 
Riutunkarin sillan kohdalle silta-aukkoon. Rakentamistyön aikaisen 
työpenkereen vuoksi myös täällä vesijohto suojataan/siirretään. Työ-
suunnitelman mukaan uutta putkea rakennetaan noin 750 metriä ja uu-
den linjauksen mukaisena paineviemäri alittaa tiepenkereen noin paalulla 
8000. Tähän kohtaan tiepenkereen alle on tulossa massanvaihto. Ensim-
mäisenä tehdään tiepenkereen massanvaihto ja täyttö, tämän jälkeen 
suojaputki ja varsinainen paineviemäri asennetaan meren pohjaan ja vii-
meisenä asennetaan penger. Muuten työsuunnitelma on sama kuin Hui-
kun puolen paineviemärilinjauksen siirrossa. 

Paineviemärilinjauksen siirtotöiden aikana viemäriin tuleva jätevesi pum-
pataan imuautoon, eikä jätevesiä johdeta silloin mereen. Katkaisu- ja lii-
tostyöt ajoitetaan yöaikaan, jolloin vedenkulutus on vähäisintä. Molem-
missa kohteissa (Riutunkari ja Huikku) on tehtävä kaksi katkaisu-/liitos-
työtä, jolloin työn kestoksi arvioidaan kaksi työvuoroa/kohde (16 tuntia). 

Yöaikana (klo 22-06) vedenkulutuksen arvioidaan olevan noin 10 % vrk-
kulutuksesta eli 10 m3 ja päiväaikana (klo 06-14) noin 45 m3. Tällöin kat-
kaisu-/liitostöiden aikainen pumpattava kokonaisvesimäärä on 2 x 55 m3 
= 110 m3. 

Vedenalainen paineviemäri suljetaan muutostöiden ajaksi Huikun ja Riu-
tunkarin pumppaamoista. Ennen sulkemista Riutun pumppaamolla pum-
pataan putkeen puhdasta vettä, jotta putken sisältä ei pääse jätevettä ve-
sistöön. 

Liitostyön aikana jätevedet imetään imuautoon Huikun jätevesipumppaa-
mosta ja siirretään Riutunkarin jätevesipumppaamoon Oulunsaloon. 
Pumppaamot ovat nykyisen paineviemärilinjan pumppaamoja.  

Siirretyt jätevedet pumpataan Riutunkarin pumppaamolla Lakeuden Kes-
kuspuhdistamolle Kempeleeseen kuten normaalitilanteessa. 

Nykyinen vaihdettava paineviemäriosuus otetaan ylös merestä ja sijoite-
taan väliaikaisesti rannoilla oleville varastoalueille. Paineviemäri on PEH-
muoviputkea ja se on painotettu pohjaan betonisilla 50 kg:n putkipainoilla. 
Poistetut putkiosuudet ja betonipainot toimitetaan joko kaatopaikalle tai 
kierrätetään asianmukaisesti luvallisiin laitoksiin. 
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Töiden rakentamisjärjestys ja arvioitu kesto 

Alustavasti on arvioitu, että hankkeen rakentaminen kestää yhteensä 
noin kolme vuotta. Hakemuksessa on esitetty alustava töiden rakenta-
misjärjestys, vaiheistus, aikataulu ja yksi mahdollinen rakentamisen me-
netelmä. Töiden vaiheistus ja työjärjestys voi vaihdella riippuen rakenta-
jan omasta työnsuunnittelusta. 

Hankkeen kokonaisaikatauluihin ja käynnistymisen aloitusvuoteen vai-
kuttaa rakentamiseen oikeuttavien suunnitelmien, tiesuunnitelman ja ve-
sitalousluvan hyväksynnän ja lainvoimaisuuden saaminen. Lopullinen ai-
kataulu täsmentyy ja tarkentuu lopullisesti urakkavaiheessa. 

Töiden alustava rakentamisjärjestys ja kesto on seuraava: 

1. Proomulaiturin rakentaminen Riutunkariin 
Rakentaminen aloitetaan toukokuussa 2019. Ensimmäisenä ra-
kennetaan louheesta proomulaituri Riutunkariin. Rakentamisen 
kesto on alustavasti 2–3 viikkoa. 

2. Keinosaaren louhepenkereen rakentaminen paalulle 5200 
Keinosaaren ympärille rakennetaan louhepenger. Louhe kuljete-
taan proomulla Riutunkarista, työn kesto on noin 1 kk. 

3. Ruoppaukset S1 ja S2 siltojen tulopenkereiden kohdalta 
S1 Huikun sillan ja S2 Riutun sillan tulopenkereiden kohdat ruo-
pataan proomuun. Ruopatut maa-ainekset kuljetetaan proomu-
kuljetuksena keinosaarelle. Alkuvaiheessa proomu ajetaan saa-
ren louhepenkereen sisäpuolelle ja tyhjennetään sinne. Alueen 
täytyttyä täyttö tehdään kaivinkoneella. Töiden alustava kesto on 
4–6 kuukautta. S2 Riutun sillan tulopenkereen kohdalla ruop-
paukset aloitetaan lokkien pesimäkauden ulkopuolella. 

4. Täytöt ja louhepenkereen rakentaminen: S1 ja S2 tulopenkereet, 
S2 työnaikainen penger 
Ruoppausten alkuvaiheessa rakennetaan Huikkuun proomujen 
louheen purkualue ja tilapäinen ajoyhteys. Louhe kuljetetaan Riu-
tunkarista proomuilla paikalle ja ajoyhteyden kautta rakennetaan 
ruopatun alueen massanvaihdon täyttö sekä pengertien louhe-
penger paaluvälille 700–1750. 

Riutunkarin puoleisessa päässä ruopataan ensin sillan S2 man-
tereen puoleinen tulopenger. Tämän jälkeen täytetään massan-
vaihto ja rakennetaan sillan kohdalle työpenger koko sillan mat-
kalle. Kun työpenger on saavuttanut sillan toisen pään, ruopataan 
toinen tulopenger ja se täytetään louheella. Töiden alustava kesto 
on 4–6 kuukautta. 

5. Siltojen S1 ja S2 rakentaminen 
Siltojen tulopenkereiden rakentamisen jälkeen voidaan aloittaa 
molempien siltojen rakentaminen. Siltojen rakentamisen koko-
naisaikataulu on 2–2,5 vuotta. 

6. Pengertien alaosan rakentaminen väliosuuksille plv. 7000–5000 
ja 5000–2800 
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Pengertie rakennetaan louheesta päätypengertämällä. Penger 
rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 
penger rakennetaan 0–900 mm:n louheella noin metrin korkeu-
delle meren pinnasta. Samassa yhteydessä rakennetaan tien 
eroosiosuojausten alaosat ja juuriosa penkereen juureen. Töiden 
alustava kesto on noin vuosi. 

7. Pengertien yläosan rakentaminen 
Pengertie rakennetaan kokonaisuudessaan lopulliseen kor-
keuteensa. Tässä vaiheessa rakennetaan luiskiin eroosiosuo-
jauksen yläosa. Töiden alustava kesto on 12–16 kuukautta. 

8. Keinosaaren viimeistely ja pysäköintialueen rakentaminen 
Kun pengertie on rakennettu keinosaaren kohdalle, viimeistellään 
ja muotoillaan keinosaaren ns. lopullinen maanpinta. Samassa 
yhteydessä rakennetaan pysäköintialue. 

9. Tien päällystys, varusteiden ja laitteiden asentaminen 
Viimeisessä vaiheessa pengertie kestopäällystetään lopulliseen 
korkeuteen. Kaiteet, tievalaistus, telematiikkalaitteet sekä liiken-
nemerkit asennetaan. Töiden alustava kesto on 10–13 kuukautta. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen rakennustöiden alustava ai-
kataulu. 

 

Kiinteistötiedot 

Hanke sijoittuu Hailuodon päässä Hailuodon jakokunnan yhteiselle  
alueelle (72–878–7–1) ja Oulun päässä Oulunsalon jakokunnan yhtei-
selle alueelle (564–430–876–3). Lisäksi hanke sijoittuu yleiselle vesialu-
eelle (72–894–1–0) ja Oulun yleiselle vesialueelle (564–894–1–1). 

Hanketta varten tarvittavat alueet 

Hakija hallinnoi Riutunkarin ja Huikun alueilla yleisen tien alueita. Hanke-
alueiden päiden maa- ja vesialueet ovat valtion omistuksessa. Muutoin 
hankealueen vesialueet ovat Hailuodon jakokunnan ja Oulunsalon jako-
kunnan omistuksessa. 
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Hakija hankkii tarvittavat alueet käyttöönsä maantielain mukaisen tie-
suunnitelman ja sen hyväksymispäätöksen perusteella. Hakija ei ole etu-
käteen sopinut vahingoista ja käyttöoikeuksista asianosaisten kanssa, 
eikä hankkinut vapaaehtoisesti luovutettuja alueita. 

Hakija on toimittanut 13.12.2019 aluehallintovirastoon tiesuunnitelman 
hyväksymispäätöksen 23.10.2018 (LIVI/6997/04.01.01./2017). Päätök-
sestä ei ole valitettu ja se on saanut lainvoiman tammikuussa 2019.  

Jäteveden paineviemärin linjauksen muutosten osalta tullaan tekemään 
sopimukset vesialueen omistajien kanssa ennen rakennustöiden aloitta-
mista. 

Hankkeen vaikutukset 

Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen 

Kiinteä pengertieyhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudul-
lista saavutettavuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuo-
toon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elin-
keinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. Kiinteä yh-
teys muuttaa Hailuodon saavutettavuuden samankaltaiseksi muiden seu-
turakenteessa vastaavasti sijaitsevien alueiden kanssa. 

Saavutettavuuden paranemisen johdosta Hailuotoon sijoittuu lisää vaki-
tuista asutusta ja kesämökkiasutusta. Tämä luo mahdollisuuksia edistää 
yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittämistä ja tukee Hailuodon 
tavoitetta aktiivisen maapolitiikan edistämisestä. 

Hailuodon kunnan verotulot kasvavat vakituisen asutuksen ja kesämök-
kiasutuksen kasvun myötä. Tämä edesauttaa Hailuodon kunnan talou-
den pysymistä positiivisena sekä kunnan mahdollisuutta säilyä itsenäi-
senä kuntana. 

Kiinteän yhteyden vaikutukset Hailuodon elinkeino- ja yritystoiminnalle 
ovat positiiviset. Saavutettavuuden paraneminen ylläpitää tai parantaa 
työvoiman saatavuutta Hailuodon yritystoiminnalle, lisää yritysten toimin-
taedellytyksiä ja kilpailukykyä ja vaikuttaa myönteisesti alueen elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiin sekä elinkeinorakenteen monipuolistumi-
seen. Lisäksi saavutettavuuden paraneminen helpottaa kuljetuksista riip-
puvaisten yritysten toimintaa, alentaa kuljetuskustannuksia, parantaa kul-
jetusten täsmällisyyttä ja toimintavarmuutta, parantaa toimintaedellytyk-
siä ja kilpailukykyä sekä tukee omavaraisen yritystoiminnan kehittymistä. 

Kiinteällä yhteydellä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia 
Hailuotoon suuntautuvaan matkailuun ja matkailuliiketoimintaan. Paran-
tuneiden liikenneyhteyksien arvioidaan lisäävän houkuttelevuutta matkai-
lupalvelujen kannalta sekä tuovan saarelle uusia matkailijoita ja matkai-
lualan yrityksiä ja työpaikkoja. Tämä osaltaan parantaa myös nykyisten 
yritysten toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Toisaalta lauttamatkan 
mukanaan tuomat merellisyyden elämykset heikkenevät, jolloin saaren 
arvo vähenee joidenkin matkailijoiden silmissä. Yöpymiset saarella saat-
tavat vähetä, kun lauttaliikenteen seisahtuminen yöllä ei enää pakota vie-
railijoita jäämään saarelle yöksi. 
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Hailuodon väestön harrastusmahdollisuudet paranevat matkojen helpot-
tuessa mantereelle. Myös saaren sisäiset palvelut ja ajanviettomahdolli-
suudet saattavat lisääntyä väkiluvun mahdollisesti kasvaessa. 

Koulukyyditykset ja muu joukkoliikenne mantereen puolelle helpottuvat 
pengertien ansiosta, mikä mahdollistaa peruskoulun jälkeisten opintojen 
suorittamisen saarella asuen nykyisen mantereelle muuton sijaan. 

Kiinteä yhteys ei vaikuttane merkittävästi väestön ja työpaikkojen siirty-
miseen Oulunsalosta Hailuotoon. Parantuneiden liikenneyhteyksien arvi-
oidaan jonkin verran lisäävän hailuotolaisten vähittäiskaupan palvelujen 
käyttöä Oulunsalossa erityisesti työmatkojen yhteydessä. 

Hanke ei edellytä muita kaavamuutoksia kuin ne, jotka ovat tällä hetkellä 
vireillä. 

Vesistövaikutukset 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset virtauksiin, jääolosuhteisiin ja 
pohjaolosuhteisiin 
Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen aiheuttaa vähitellen muutok-
sia virtauksiin ja jääeroosioon. Virtaukset muuttuvat, kun pengertien ra-
kentaminen etenee ja vähentää veden vapaata vaihtumista kiinteän yh-
teyden etelä- ja pohjoispuoleisen alueen välillä. Mallinnettu virtausnopeu-
den muutos nykytilanteen ja valmiin pengeryhteyden välillä on esitetty 
seuraavissa kuvissa.  

Vaikutukset jääeroosioon ilmenevät pääasiassa myöhemmin käytön ai-
kana.  

Käytön aikaiset vaikutukset virtauksiin, jääolosuhteisiin ja pohja-
olosuhteisiin 

Seuraavissa kuvissa on esitetty virtausnopeuden muutos, käytön aikai-
nen tilanne–nykytilanne, pintakerros (vasen) ja syvyysintegroitu virtaus 
(oikea), etelä-kaakkoistuulella 4.–5.8.2014, pohjois-koillistuulella 25.–
26.6.2014 ja kovalla tuulella eteläkaakosta 24.–25.10.2014. 
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Mallinnuksen perusteella läpivirtaama Luodonselän ja Oulun edustan vä-
lillä vähenee siltojen ja penkereen käytön aikana jonkin verran nykytilan-
teeseen verrattuna. Avovesiaikana lasketussa etelätuulitilanteessa vähe-
nemä oli 16 %, pohjoistuulitilanteella 9 % ja kovalla tuulella 11 %. Virtaus-
ten siirtyessä silta-aukkojen kohdalle virtausnopeudet silta-aukkojen lähi-
alueilla nousevat ja vastaavasti vähenevät penkereen vierustoilla. Vir-
tausnopeuksien nousu on suurempi pohjoistuulilla etelänpuoleisiin tuuliin 
verrattuna.  

YVA-selostuksessa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010) on kuvattu 
tuloksia, joita on saatu hankealueen edellisessä virtausmallinnuksessa 
vuonna 2009. Niiden mukaan veden vaihtuvuudessa Liminganlahden ja 
Luodonselän välillä ei tapahdu merkittävää muutosta. Vaihtelu on 
±10 %:n suuruusluokkaa. Kesällä vedenvaihto pienenee noin 3 %. Vir-
tausnopeudet pienenevät ja kasvavat hetkellisesti, muutosten ollessa 
valtaosan aikaa alle ±1 cm/s. 

Vuoden 2017 virtausmallinnuksen mukaan kiinteä yhteys ei vaikuta ve-
denkorkeuteen. Erot nykytilanteen ja penkereen rakentamisen jälkeisen 
tilanteen välillä olivat mallinnuksen mukaan alle 0,5 cm. Muutoksella ei 
ole vaikutusta merialueeseen. 
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Hankkeen keskeiseksi vaikutukseksi on tunnistettu siltojen ja pengertien 
aiheuttamat aalto- ja jääeroosion muutokset. Kiinteän yhteyden aiheutta-
mat muutokset on arvioitu mallinnuksen perusteella.  

Seuraavassa kuvakollaasissa on esitetty Hailuodon kiinteän yhteyden 
ennustetut muutokset luoteenpuoleisten tuulten aiheuttamassa aal-
toeroosiossa (kuva ylhäällä vasemmalla), etelänpuoleisten tuulten ai-
heuttamassa aaltoeroosiossa (kuva ylhäällä oikealla), veden virtauksen 
aiheuttamassa eroosiossa (kuva alhaalla vasemmalla) sekä jäiden työn-
nön aiheuttamassa eroosiossa (kuva alhaalla oikealla). Sinisellä heikke-
nevät ja punaisella voimistuvat eroosiovoimat, virtauseroosion osalta eri-
telty eri sävyillä voimakkaimman muutoksen alueet. 
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Puuttomia ranta-alueita ylläpitävä jääeroosio koostuu pääasiallisesti ter-
momekaanisesta ja mekaanisesta jääeroosiosta. Termomekaaninen jää-
eroosio tarkoittaa sitä, että matalilla alueilla jää kasvaa merenpohjaan ja 
jäätyy siihen kiinni, ja sen jälkeen irtoaa vedenpinnan nousun myötä ja 
lähtee liikkeelle riippuen vedenkorkeuden vaihteluista ja tuulista. Viimeis-
tään keväällä, kun jää alkaa sulaa, jääkentän lujuus heikkenee ja jää läh-
tee helpommin liikkeelle. 

Mekaaninen jääeroosio tarkoittaa tuulen aiheuttamaa jään työntöä 
maalle, ja se edellyttää vedenpinnan nousemista ja sitä seuraavaa kovan 
tuulen tai myrskytuulen jaksoa. Lisäksi jää ei saa olla liian ohutta tai pak-
sua. Alkuehtojen takia mekaaninen eroosio on harvoin esiintyvä ääri-il-
miö. Termomekaaninen eroosio ei tarvitse voimakkaita tuulia kuten me-
kaaninen eroosio, ja siksi sitä esiintyy lähes vuosittain ja se ulottuu kor-
kean veden rajalle asti. Aaltoeroosion esiintymistä rajoittaa kohdealueella 
veden mataluus, sillä aallot murtuvat matalassa vedessä. Aallot eivät 
pääse laajoille matalikoille mutta sen sijaan ne pystyvät auttamaan ma-
talia luotoja pysymään puuttomina maayhteyden pohjoispuolella.  

Destia Oy laati vuonna 2011 hankkeen YVA-selvityksen täydennyksen 
jääeroosion osalta. Tätä täydennystä on edelleen päivitetty vuonna 2013 
Päivitys hankkeen odotettuihin jääeroosiovaikutuksiin on esitetty seuraa-
vassa kuvassa. Vaikutukset on arvioitu ilman lievennystoimenpiteitä. 
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Jääeroosioraportin päivityksen perusteella Luodonperän eteläpuoleisia 
laakeita, matalia ja avonaisia alueita pitää yllä termomekaaninen jääeroo-
sio. Mekaaninen eroosio pääsee pureutumaan vain Isomatalan–
Maasyvänlahden sekä Säärenperän ja Karikannanmatalan Natura-aluei-
den läntisiin osiin, jonne kiinteän yhteyden rakentamisella ei ole vaiku-
tusta. Kiinteän yhteyden ja Oulun väylän välillä olevilla luodoilla termo-
mekaaninen eroosio ja aaltoeroosio ovat hallitsevia tekijöitä. 

Kiinteän yhteyden rakentamisen mekaanista jääeroosiota jonkin verran 
heikentävät vaikutukset koskevat Huikunrantaa ja Santosta Hailuodossa 
sekä Nenännokkaa ja Liminganlahden suualueen pohjoista puolta Ou-
lunsalossa. Näillä alueilla mekaanisen jääeroosion säilyttämiseksi nykyi-
sellään tarvitaan lievennystoimia. Kyseisistä alueista vain Oulunsalon 
puoli on Natura-aluetta. Käytännössä liikkuvan jään aika lyhenee korkein-
taan viisi päivää tuulen suunnasta riippuen. 

Kiinteä yhteys rajoittaa jään liikkumista estämällä jään liikettä pohjoiseen 
sekä aiheuttamalla kitkavastusta kiinteän yhteyden suuntaisiin liikkeisiin. 
Tämä heikennys voidaan ehkäistä pitämällä auki noin 100 metrin levyistä 
kaistaa alkutalven aikana kiinteän yhteyden eteläpuolella, tai heikennystä 
voidaan lieventää pienentämällä kitkaa ja jään lujuutta muulla tavoin kiin-
teän yhteyden eteläpuolella. Lisäksi eroosiorantojen elinympäristöjen säi-
lymistä voidaan edesauttaa maankäytön avulla (niitto, laiduntaminen tai 
maapohjan mekaaninen muokkaus). 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset vedenlaatuun 

Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisen selvästi suurimmat vedenlaa-
tuun aiheutuvat vaikutukset syntyvät siltojen tulopenkereiden pehmeiden 
massojen (pääasiassa savi) ruoppauksista, jotka aiheuttavat veden sa-
menemista. Ruoppaustyöt kestävät noin puoli vuotta. 

Samenemista aiheutuu myös louhepenkereen ja sen eroosiosuojausten, 
työpenkereen, keinosaaren louhepenkereen ja siltojen rakentamisesta 
sekä ruoppaus- ja kaivumassojen sijoittamisesta. Myös työpenkereen 
purkaminen aiheuttaa jonkin verran samennusta. Yleisesti ottaen raken-
taminen tapahtuu pääosin hiekkapohjalle, joten sen aiheuttama samen-
tuminen on todennäköisesti vähäistä, ja vaikutukset ilmenevät pääasi-
assa enintään joidenkin satojen metrien etäisyydelle. Vesirakentamistöi-
den arvioidaan kestävän noin kolme vuotta. 

Siltojen tulopenkereiden kohdille tehtävien ruoppausten vaikutuksia on 
arvioitu mallinnuksella. Ruoppausten kuormitukset laskettiin neljässä pis-
teessä (seuraava kuva) 5 tn/h kuormituksella kolmessa eri tuulitilan-
teessa, jotka olivat keskimääräiset etelätuulet, keskimääräiset pohjois-
tuulet, ja kaksi heikon tuulen tilannetta eri tuulilla (alkukesä ja keskikesä). 
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Keskimääräisillä tuulilla alue, jolla ruoppausten aiheuttama kiintoainepi-
toisuuden nousu ylittää tason 20 .mg/l, on pieni. Poikkeuksen muodostaa 
piste S2E, jossa samentuminen kiertyy etelä- ja pohjoistuulilla Riutunnie-
men taakse suojan puolelle. Yli 20 mg/l pitoisuus leviää tässä pisteessä 
noin kilometrin etäisyydelle ruoppauspaikasta. Seuraavista kuvista en-
simmäisessä on esitetty samentumisen leviäminen pisteestä S2E keski-
määräisellä etelätuulella ja toisessa kuvassa keskimääräisellä pohjois-
tuulella. 
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Heikoilla tuulilla 20 mg/l ylittävän kiintoainepitoisuuden nousun alue vas-
taa alkukesän tapauksessa pitkälti keskimääräiselle tuulelle laskettuja ti-
lanteita, eli nousualue on verraten pieni. Keskikesän tilanteessa pitoisuu-
den nousualue on keskimääräisiä tuulitilanteita suurempi, mutta rajautuu 
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kuitenkin varsin tarkasti, eli samentuma ei ole heikon tuulen takia juuri-
kaan levinnyt tai kulkeutunut kauemmas ruoppauspaikalta. 20 mg/l pitoi-
suusnousu ulottuu keskikesän tilanteessa noin kahden kilometrin etäisyy-
delle kuormituspisteistä. Tilanteiden ero johtuu virtausten suunnan vaih-
telusta, alkukesän tilanteessa virtaus on pysynyt enemmän samansuun-
taisena (vaikkakin hitaana), mutta loppukesän tilanteessa virtauksen 
suunta on vaihdellut edestakaisin, jolloin samentuma ei kulkeudu pois 
kuormituspisteestä, vaan siirtyy edestakaisin kuormituspisteen lähialu-
eella.  

Silmin havaittava sameus, eli 10 mg/l kiintoainepitoisuus, ulottuu sekä 
keski- että kevyillä tuulilla tyypillisesti enimmillään noin kahden kilometrin 
päähän kuormituspisteestä vaihtoehtoa S2E lukuun ottamatta, jossa vai-
kutusalue ulottuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle. Myös suurin 
10 mg/l ylittävä pitoisuusnousun alue syntyy silloin, kun kuormitus sijait-
see pisteessä S2E. Seuraava kuvassa on esitetty samentumisen leviä-
minen pisteestä S2E alkukesän kevyellä tuulella. 

 
 
Kuormitusten aiheuttamien enimmäispitoisuuksien arvioimiseksi ja vaiku-
tusalueen laajuuden selvittämiseksi laskettiin koko kesäjakson ajalta het-
kellinen enimmäispitoisuus. Kiintoaineen 20 mg/l ylittävä enimmäispitoi-
suus ulottuu Huikun sillan puolella pisimmälle Hailuotoa lähempänä ole-
valta ruoppauspaikalta luoteeseen. Ulompana olevan ruoppauksen sa-
mennus laimenee nopeasti, ja näkyy vain pienellä alueella. Riutun sillan 
puolella rannan puoleisen ruoppauksen vaikutus näkyy Riutunniemen 
eteläpuolella Riutunkainalon alueella, kun taas ulompana olevan ruop-
pauksen aiheuttama samennus kulkeutuu enimmäkseen itään. Erilaisella 
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töiden ajoituksella tai jonkin toisen vuoden säätiedoilla pitoisuuksien le-
viäminen voi poiketa tässä esitetystä. Seuraavassa kuvassa on esitetty 
ruoppauksista aiheutuvan vesistön samentumisen enimmäispitoisuus, 
laskettuna kesän 2014 tiedoilla. 

 
 

Kiintoaines kulkeutuu virtausten mukana ja laskeutuu takaisin pohjalle 
alueilla, joissa virtaukset ovat riittävän hitaita. Pienijakoinen aines, kuten 
savi, laskeutuu hitaammin ja viipyy vesifaasissa pidempään kuin kar-
keampi aines. Kiintoaines vajoaa pohjaan noin vuorokauden kuluessa 
ruoppaustöiden loppumisesta. 

Vaikutusalueeksi määriteltiin mallinnusten perusteella alue, jossa kiinto-
ainepitoisuus voi hetkittäin nousta 10–20 mg/l. Vaikutusalue ulottuu laa-
jimmillaan noin neljän kilometrin päähän ruoppauskohteesta (seuraava 
kuva). 
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Huikun ja Riutunkarin lauttalaitureiden nykyiset rakenteet puretaan ajo-
neuvoliikenteen siirryttyä pengertielle ja lauttaliikenteen loputtua. Tämä 
työ tehdään hankkeen valmistumisvaiheessa. 

Tihtaalien purkaminen aiheuttaa lyhytkestoista ja kertaluonteista veden 
samentumista purkutyön aikana. Samentuminen aiheutuu lähinnä siitä, 
jos tihtaalit puretaan katkaisemalla paalut ja kaatamalla ne ensin meren-
pohjaan ja nostamalle ne sitten ylös.  

Nojausseinien purkaminen voi aiheuttaa vähäistä samentumista siinä 
vaiheessa, kun betonipaaluja katkaistaan merenpohjasta tai ne poiste-
taan. 

Laiturirakenteiden ja maatukien purkaminen voi aiheuttaa lyhytkestoista 
veden samentumista siinä vaiheessa, kun kaivetaan esille maatuen ve-
denpinnan alapuolella sijaitseva peruslaatta ja puretaan maatukea. Lai-
turirakenteiden ja niiden maatukien purkaminen voi aiheuttaa lyhytkes-
toista meluhaittaa silloin, kun betonirakenteita puretaan.  

Normaalitilanteessa lauttojen potkurivirrat aiheuttavat rantautumisen ja 
rannasta lähdön aikana voimakasta veden samentumista laitureiden ym-
päristössä. Veden samentumisen osalta voidaan arvioida, että vain ny-
kyisten tihtaalien purkaminen kaatamalla voi samentaa vettä lauttojen 
potkurivirtoja voimakkaammin. 

Ruoppaustöistä ei arvioida aiheutuvan pohjanläheisen vesikerroksen 
happiongelmia nykyisen hyvän happitilanteen ja virtausten aiheuttaman 
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sekoittumisen vuoksi. Ruoppaustöiden aiheuttama sedimentin sisältä-
mien ravinteiden sekoittuminen veteen ja louheen pinnalta liukenevat 
epäorgaaniset typpiyhdisteet voivat tilapäisesti ja paikallisesti lisätä  
alueen rehevyyttä kasvukaudella silloin, kun epäorgaanisia ravinteita on 
niukasti liukoisessa eli perustuottajille käyttökelpoisessa muodossa. To-
sin alue on fosforirajoitteinen, joten todennäköisesti louheen pinnasta ir-
toavalla typellä ei juuri ole vaikutusta alueen rehevyyteen. Lisäksi veden 
sameneminen estää valon etenemistä vedessä, millä on heikentävä vai-
kutus yhteyttävien levien kasvuun. Veden hyvä vaihtuvuus ja lyhyet vii-
pymät alueella pienentävät osaltaan myös pitoisuuksia. 

Tutkimuksen mukaan kolmen kuukauden liuotuskokeiden perusteella 
avolouhinnan emulsioräjähdysaineesta aiheutuvan louheen typpipääs-
töksi (Kok-N) arvioitiin 4 g/t. Mikäli kaikki rakentamiseen käytettävä louhe 
sisältäisi typpeä vastaavalla tavalla, olisi koko penkereen rakentamisen 
aiheuttama räjähdysaineperäinen typpilisäys noin 6 000 kg (kok-N). Pen-
kereen rakentaminen jakautuu noin kolmelle vuodelle, jolloin pengertien 
rakentamisen räjähdeaineperäinen typpikuormitus rakentamisaikana on 
keskimäärin kaksi tonnia typpeä/vuosi, joka vastaa 0,06% Oulujoen kes-
kimääräisestä vuosikuormituksesta. Mikäli rakentamista tapahtuu 200–
250 päivänä, on vuorokautinen kuormitus silloin luokkaa 8–10 kg.  

Mallilaskelmien mukaan siltojen ja penkereiden rakentaminen vaikuttaa 
vain vähän Luodonselän veden vaihtoon ja viipymiin. Hailuodon ja man-
tereen välillä virtaamien vaihtelut ovat nopeita ja virtausnopeudet vaihte-
levat tuulitilanteiden mukaan. Yleiset keskimääräiset virtausnopeudet 
alueella ovat mallilaskelmien mukaan tasoa 1–20 cm/s. Poikkileikkauk-
sen pinta-ala suunnitellun siltayhteyden kohdalla on luokkaa 21 500 m2, 
jolloin esim. virtaama virtausnopeudella 5 cm/s on noin 1 075 m3/s. Typ-
pipitoisuudella 350 µg/l typpivirtaama on tuolloin noin 32 500 kg/vrk. Lou-
heesta johtuva typpivirtaaman lisäys (8–10 kg/vrk) on siten hyvin vähäi-
nen. Laskennallisesti typpipitoisuuden keskimääräinen pitoisuuden 
nousu Hailuodon ja mantereen välillä jää selvästi alle 0,5 µg/l (seuraava 
taulukko). 

 
Vesialue on fosforirajoitteinen, joten typpikuormituksen lisääntyminen ei 
suoraan vaikuta alueen biologiseen tuotantoon. Ruoppausten yhtey-
dessä pohjasedimentistä vapautuu jonkin verran fosforia, joka teoriassa 
voisi yhdessä typpilisäyksen kanssa lisätä biologista tuotantoa alueella. 
Pääosa louhetäytöstä tehdään kuitenkin eriaikaisesti ruoppausten 
kanssa, joten näiden yhteisvaikutus biologiseen tuotantoon arvioidaan 
vähäiseksi. 
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Fosfori esiintyy pohjasedimentissä sitoutuneena eri tavoin. Osa sedimen-
tin fosforista on tiukasti sitoutunutta, eikä vapaudu vesifaasiin ruoppauk-
sen tai biologisten prosessien seurauksena. Liikkuvasta fosforista osa on 
heikosti sitoutunutta tai liuenneena jo valmiiksi huokosveteen, osa on si-
toutuneena pääosin raudan oksihydroksideihin ja osa on sitoutunut ha-
joavaan orgaaniseen massaan. Osa on apatiittifosforina mineraaleissa 
eikä tule lainkaan eliöstön käyttöön. Ruoppaus vaikuttaa näistä erityisesti 
heikosti sitoutuneen fosforin vapautumiseen.  

Fosforin vapautumista ruoppaustapahtuman yhteydessä on tutkittu aiem-
min. Tutkimuksen mukaan ruoppaus tai muu vastaava sedimentin häiriö-
tilanne vapauttaa sedimentistä löyhästi sitoutuneen fosforin aiheuttaen 
lyhytaikaisen fosforipiikin vesifaasiin. Sedimentin sisältämästä biologi-
sesti käyttökelpoisesta fosforista vapautui mekaanisen häiriön aikana 5–
8 prosenttia. Fosforin todettiin kuitenkin osittain sitoutuvan uudelleen liet-
tyneiden sedimenttipartikkeleiden rautaoksideihin.  

Hankkeen suurimmat ruoppaukset kohdistuvat siltojen tulopenkereiden 
alueelle. Nämä ruopattavat massat ovat pehmeitä koheesiomaita. Peh-
meitä orgaanispitoisia massoja ruopataan arviolta 90 000 m3 (ktr). 

Hankkeen yhteydessä otetuista pohjatutkimusnäytteistä ei ole analysoitu 
sedimentin fosforipitoisuuksia. Tyypillisesti Itämeren pohjasedimenteissä 
fosforin määrä (typpihappouutto) on 0,3–1 mg/g (dw %). Fosforista voi-
daan olettaa sen herkkäliukoisen osan vapautuvan ruoppauksen yhtey-
dessä ja olevan eliöstön käytössä.  

Sedimentin resuspendoitumisen lyhytaikaisia vaikutuksia arvioidaan las-
kemalla veteen liukenevien orgaanisten haitta-aineiden pitoisuus seuraa-
van kaavan mukaisesti: 

 
Soveltaen tutkimuksen tuloksia, voidaan suuntaa antavasti arvioida, että 
ruoppaustapahtuma aiheuttaa 16 µg/l hetkellisen fosforilisäyksen ruop-
pausalueen läheisyydessä. Veden fosforipitoisuus (PTOT) on alueella 
tällä hetkellä 13–17 µg/l. Näin ollen helppoliukoisen fosforin vapautumi-
nen ruoppaustapahtuman yhteydessä voi kaksinkertaistaa fosforipitoi-
suuden paikallisesti ja lyhytaikaisesti.  

Pehmeiden massojen poisto itsessään vähentää fosforia vesistöstä, jo-
ten pitkällä aikavälillä hanke pienentää pohjasta vapautuvan sisäisen 
kuormituksen riskiä. Fosforin vapautuminen ruoppausten yhteydessä voi 
lisätä tilapäisesti orgaanista tuotantoa ruoppausalueen läheisyydessä. 
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Veden samanaikainen samentuminen kuitenkin heikentää yhteyttävien 
levien kasvua ruoppausalueella. Veden hyvä vaihtuvuus ja lyhyet viipy-
mät pienentävät pitoisuudet ruoppausalueen läheisyydessä nopeasti, jo-
ten vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja tilapäisiksi. 

Veden samentuessa kiintoaineen mukana veteen sekoittuu myös sedi-
mentin mahdollisesti sisältämiä haitta-aineita, jotka ovat pääasiassa si-
toutuneena sedimentin hienoainekseen. 

Haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan ekologisia tai terveysriskejä seu-
raavien seikkojen vuoksi: 

− Sedimentin haitta-ainepitoisuudet ovat olleet pääasiassa pieniä 
tai alle analyysimenetelmän määritysrajan, 

− sedimentin haitta-aineet ovat sitoutuneet suureksi osaksi sedi-
mentin hienoainekseen, mikä vähentää niiden biosaatavuutta, 

− siltojen tulopenkereiden alueilla tehtävät ruoppaukset ulottuvat 
usean metrin syvyyteen. Teollisesta toiminnasta peräisin olevat 
haitta-aineet ovat sedimentin pintakerroksissa, joten syvälle ulot-
tuvissa savikerroksissa ei voida olettaa olevan ihmistoiminnasta 
peräisin olevia haitta-aineita, 

− siltojen tulopenkereiden ruoppausmassat sijoitetaan geotekstii-
leillä verhoillun louhepenkereen sisäpuolelle osaksi keinosaaren 
rakennetta, millä vähennetään kiintoaineen ja mahdollisten haitta-
aineiden kulkeutumista,  

− tiepenkereen eroosiosuojausten vuoksi tehtävät ruoppaukset ta-
pahtuvat pääasiassa eroosiopohjalta eli hiekkaiselta pohjalta, 
jonne ei ole kertynyt haitta-aineita mahdollisesti sisältäviä sedi-
menttejä ja 

− tiepenger itsessään vähentää eroosioruoppausten ja kaivumas-
sojen sijoittamisen aiheuttamaa sameuden ja mahdollisten haitta-
aineiden kulkeutumista. 

Käytön aikaiset vaikutukset vedenlaatuun 

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutuksia ravinne- ja kiintoainepitoisuuk-
siin on arvioitu mallintamalla. Mallinnuksen mukaan vedenlaatuun arvioi-
dut virtaamamuutokset vaikuttivat rajoitetusti, ja näkyivät enimmäkseen 
suunnitellun siltayhteyden lähialueella. Kokonaisravinteiden pitoisuuden 
muutokset olivat pääosin fosforille alle 2 μg/l ja typelle alle 20 μg/l. Kiin-
toainepitoisuuden muutokset olivat hyvin pieniä, alle 0,25 mg/l. Avovesi-
aikana Oulujoen vesien kulkeutuminen Luodonselälle väheni, mikä kes-
kimäärin laski kokonaisravinnepitoisuuksia Luodonselällä ja nosti niitä 
Oulunselällä.  

Mallinnuksen perusteella Oulunselällä kesä–elokuun keskimääräiset pi-
toisuuslisäykset olivat suurimmillaan kokonaisfosforin osalta 1,5 μg/l ja 
kokonaistypen osalta 15 μg/l. Hankealueella (piste OE59) kokonaisfosfo-
ripitoisuudet vaihtelivat välillä 12–18 μg/l ja kokonaistyppipitoisuudet vä-
lillä 360–520 μg/l kesä–elokuussa vuosina 2015 ja 2016. Kun kesäajan 
keskimääräisiä ravinnepitoisuuksien lisäyksiä (kok.P 1,5 μg/l ja kok.N 
15 μg/l) hankealueen pohjoispuolella Oulunselällä verrataan edellä mai-
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nittuihin havaittuihin pitoisuuksiin, saadaan ravinnepitoisuuksien mahdol-
liseksi nousuksi kyseisellä alueella kokonaisfosforin osalta 8–13 % ja ko-
konaistypen osalta 4–6 %. 

Seuraavassa kuvakollaasissa on esitetty lasketut kokonaisfosforin ja ko-
konaistypen pitoisuusmuutosten (nykytila vs. pengertien käytön aikainen 
tilanne) kuukausikeskiarvot kesäaikana 06–08/2014. 
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Kokonaisravinnepitoisuudet mallinnettiin hankealueen eteläpuolelle si-
joittuville vedenlaatupisteille. Lähin pisteistä (OE85) sijoittuu Luodonse-
län keskelle. Kyseisellä pisteellä nykytilan ja penkereen käytön aikaiset 
ravinnepitoisuudet (V0 ja V1) eivät juuri eronneet toisistaan. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kokonaisfosforin (ylempi kuva) ja koko-
naistypen (alempi kuva) pitoisuusaikasarjat Luodonselän keskellä (vesis-
tötarkkailupiste OE85). V0=nykytilanne, V1=pengertien käytön aikainen 
tilanne, V2=rakennusvaihe, jos yhteyden itäpään silta-aukko olisi suljettu 
(ei nykyisten suunnitelmien mukainen). 

 
 

Jääpeitteisen ajan käyttäytyminen poikkesi mallinnuksen mukaan avove-
siajasta. Jääpeitteisenä aikana Luodonselän eteläosassa ja Liminganlah-
den suulla oli mallituloksissa lievää pitoisuusnousua, ja Luodonselän itä- 
ja pohjoisosissa puolestaan lievää laskua. Talvella ravinteet ovat inaktii-
visia. 

Laskennalliset fosforin ja typen pitoisuusmuutokset ovat melko pieniä, 
eikä niitä todennäköisesti tulla havaitsemaan vedenlaatutuloksissa. Han-
kealue sijoittuu Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumille, joiden 
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ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Hankkeen ei arvioida aiheutta-
van muutoksia Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumien ekolo-
giseen tilaan. 

Hailuodon kiinteästä yhteydestä ei aiheudu jatkuvaa ravinnekuormitusta 
lukuun ottamatta autoliikenteen aiheuttamia typpioksidipäästöjä. Päästöt 
laskeutuvat kuitenkin hankealuetta huomattavasti laajemmalle alueelle, 
eivätkä niiden vaikutukset ole erotettavissa muusta liikenteestä ja teolli-
suudesta peräisin olevien päästöjen vaikutuksista. Kiinteän yhteyden 
myötä vastaavasti lauttaliikenne ja sen aiheuttamat päästöt loppuvat. 

Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset kalastoon ja kalastukseen 

Rakennustöiden aikana merkittävimmät kalastolliset vaikutukset liittyvät 
rakentamisen aikaiseen meluun ja samentumaan. Näistä arvioidaan ai-
heutuvan kohtalaista haittaa sekä kaupalliselle kalastukselle että kotitar-
vekalastukselle, mutta haitan arvioidaan rajoittuvan selvityksessä määri-
tellylle vaikutusalueelle. Töiden aikainen melu ja samentuma voivat kar-
kottaa kaloja pois hankealueen läheisyydestä ja aiheuttaa täten haittaa 
läheisillä verkko- ja rysäkalastuspaikoilla sekä tielinjan pohjoispuoleisella 
troolauslinjalla. 

Merkittävin vedenalaisen melun aiheuttaja rakentamisen aikana on silta-
pilareiden perustusten paalutus. Muiden rakennusvaiheiden, mukaan lu-
kien louheen kippaus mereen, melutuotto on paalutusta selkeästi pie-
nempää. Paalutuksen yhteydessä on mitattu voimakkaita 166–260 dB (re 
1 μPa @1m) äänenpainetasoja. Avoimella merialueella paalutuksen ai-
heuttama ääni kulkeutuu kauas ja on kalojen aistittavissa useiden, jopa 
kymmenien kilometrien etäisyydeltä. Etäisyyden kasvaessa vaimene-
mista kuitenkin tapahtuu ja vaikutukset kalojen käyttäytymiseen rajoittu-
nevat muutamien kilometrien etäisyydelle. Esimerkiksi kalojen karkotta-
miseen tarkoitettujen laitteiden tehokkuudesta saatujen kokemusten pe-
rusteella esitetään, että 70 dB:n äänenpaine yli äänikynnyksen aiheuttaa 
lieviä vaikutuksia ja 90 dB:n ylitys merkittäviä muutoksia turskien ja lohien 
käyttäytymisessä. Lisäksi on huomattava, että nykyinen lauttaliikenne on 
muodostanut alueelle melulähteen, jonka äänenpainetaso on arvion mu-
kaan 152–192 dB (re 1μPa @1m). Siten vaikutusalueen kalat ovat tottu-
neet vedenalaisiin ääniin, mikä vähentänee niiden reagointia maanraken-
nustöistä aiheutuvaan meluun. 

Töiden aikainen samentuma voi myös tilapäisesti heikentää tielinjausta 
lähimpien kutualueiden olosuhteita ja näitä hyödyntävien lajien, kuten 
siian, silakan ja muikun (maiva) kudun onnistumista. Alueella sijaitsee 
kuitenkin runsaasti muita vastaavanlaisia kutualueita, ja näiden vaikutus-
ten arvioidaankin jäävän kokonaisuudessaan vähäisiksi. Rakentamisen 
aikaisella samentumalla ei arvioida olevan pohjaeläimistöön sellaisia pit-
käaikaisia vaikutuksia, joilla olisi merkittävää vaikutusta alueen kalakan-
toihin. 

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta lohikalojen ja nahkiaisen ku-
tunousuun Oulujokeen. Hankkeen rakentamistoimenpiteille ei siten ole 
tarpeen asettaa vuodenaikaisia aikarajoituksia. 
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Käytön aikaiset vaikutukset kalastoon ja kalastukseen 

Pengertien rakentaminen vaatii noin 20 ha merenpohjan alaa, miltä osin 
laskennallisesti menetetään vesialueen kalataloudellinen tuotto. Koska 
pengertie on luiskareunainen ja lisäksi penkereen veden alle jäävät reu-
nat muodostavat myös uutta habitaattia, jää todellinen kalataloudellisen 
tuoton menetys tätä pienemmäksi. 

Luodonselän rikkonaisuus ja sisäsaaristomainen luonne kasvavat pen-
gertien myötä, mikä voi hieman heikentää siian, muikun (maivan) sekä 
silakan elinolosuhteita alueella. Lisäksi tielinjauksen alle jää jonkin verran 
edellä mainittujen lajien kutualueita. Pitkällä aikavälillä näiden menetys-
ten vaikutus on kuitenkin luultavasti vähäinen, sillä lähialueella esiintyy 
runsaasti muita korvaavia alueita. Alueen kevätkutuisten kalojen (esim. 
ahven ja hauki) kantoihin pengertiellä ei arvioida olevan merkittävää vai-
kutusta. Näiden lajien elinolosuhteet saattavat jopa parantua virtauksen 
vähenemisen sekä pienimuotoisen ravinteisuuden kasvun myötä. 

Tielinjauksen keskipenger toimii kalojen liikkumista ohjaavana tekijänä 
alueella, minkä johdosta sen yhteyteen voi syntyä uusia kalastuspaikkoja 
sekä rysille että verkoille. Lisäksi erityisesti karisiian tiedetään viihtyvän 
vastaavan kaltaisten pengerrysten yhteydessä. 

Virtausnopeuksien kasvut silta-aukkojen kohdalla ovat niin pieniä, ettei-
vät ne rajoita minkään kalalajin liikkumista Luodonselän ja Oulun edustan 
välillä. Pengertien kohta on koko matkaltaan pääosin niin matala, että ka-
lojen vaellus näiden vesialueiden välillä tapahtuu nykyiselläänkin lähinnä 
siltojen kohdalla sijaitsevien syvänteiden kautta. 

Osa suuremmista trooliveneistä tarvitsee yli viiden metrin kulkukorkeu-
den, eivätkä ne siten mahdu ajamaan Riutun sillan alta. Näiden troolialus-
ten on kierrettävä Huikun silta-aukon kautta kulkiessaan Luodonselän ja 
Oulunsalon edustan välillä. 

Hankkeesta johtuvan laskennallinen pohjaeläinbiomassan menetys on 
niin pieni (noin 190 kg) että sen ei arvioida heijastuvan alueen kalakan-
toihin merkityksellisellä tasolla. Lisäksi pohjaeläinten määrä saattaa pen-
gertien läheisyydessä vähentyvien virtausnopeuksien sekä hienoisen ra-
vinnepitoisuuden nousun vaikutuksesta jopa kasvaa. 

Hankkeen toteutuminen poistaa lauttaliikenteestä johtuvan vedenalaisen 
melun, mikä parantaa selvitysalueen vesiympäristön akustista tilaa. 

Vaikutukset luonnonympäristöön ja suojelukohteisiin 

Luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty muun muassa 
Hailuodon liikenneyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, 
Natura-alueiden vaikutusarvioissa sekä alueella tehdyissä luontoselvityk-
sissä. Vaikutukset on esitetty seuraavissa kappaleissa jaoteltuna raken-
tamisaikaisiin vaikutuksiin ja toiminnan aikaisiin vaikutuksiin. Ympäristö-
ministeriön lausunnon (Dnro YM1/577/2012) mukaisesti hakija esittää 
hankkeen yhteydessä toteutettaviksi lieventämistoimenpiteitä luonnon-
ympäristöön ja suojelukohteisiin kohdistuvien vaikutusten vähentä-
miseksi. 
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Rakentamisen aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen, luontotyyppei-
hin ja luonnonsuojelualueisiin 

Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisaikaiset vaikutukset ovat pienia-
laisia ja keskittyvät rakennettavan pengertien välittömään läheisyyteen 
Huikun ja Riutunkarin satama-alueilla ja pengertielinjauksella merialu-
eella. Rakentamisen aikaiset vaikutukset syntyvät merenpohjan muok-
kauksesta ja pengertien rakenteena käytettävän kivilouheen siirtämi-
sestä, ja näiden aiheuttamasta veden väliaikaisesta samentumisesta. 

Kiinteän yhteyden suorat vaikutukset alueen kasvilajistoon ja kasviyhtei-
söihin rajoittuvat pengertien päihin Riutunkarille ja Hailuodon Huikkuun. 
Pengertien lähtöpaikkojen kasvilajisto ja luontotyypit ovat voimakkaasti 
kulttuurivaikutteisia, eikä alueilla esiinny uhanalaista tai vaateliasta putki-
lokasvilajistoa, pois lukien upossarpio. Myöskään merialueen matali-
koilla, jotka jäisivät pengertien alle, ei esiinny vaateliasta tai uhanalaista 
kasvilajistoa. 

Rakentamisaikana ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia luonnonsuojelu- tai 
Natura-alueille niiden sijaitessa riittävän kaukana hankealueesta, eli mi-
nimissään noin kilometrin päässä, ja virtausmuutokset eivät ole merkittä-
viä. Hankkeesta laadituissa Natura-arvioissa ei ole todettu aiheutuvan ra-
kentamisaikaisia, haitallisia vaikutuksia. 
Kokonaisuutena arvioituna kiinteän yhteyden rakentamisvaiheessa upos-
sarpioesiintymiin kohdistuva haitta on vähäinen. Upossarpiota esiintyy 
Huikun sataman nykyisen pengertien molemmin puolin sen välittömässä 
läheisyydessä. Uuden pengerlinjauksen toteuttaminen voi hävittää osan 
erityisesti pengertien pohjoispuoleisesta kasvustosta. 

Suora upossarpiokasvustojen kohonnut tuhoutumisriski koskee arviolta 
noin 1 500 m²:n (2 %) osaa pengertien pohjoispuolen 8,1 hehtaarin kas-
vustosta. 

Koska lajin elinympäristöön kohdistuu sitä heikentäviä vaikutuksia ja lajin 
yksilöitä voi rakentamisesta johtuen tuhoutua, on upossarpion Huikun sa-
taman esiintymää koskien haettu luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista 
poikkeamislupaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Poikkeamis-
lupa on saatu 30.4.2018 (Dnro POPELY/626/2018). Lajin esiintymän reu-
naosan muutos on pienialainen. Pienialaisella esiintymäalueen reu-
naosan pienentymisellä ei arvioida olevan lajiin populaatiotasolla kieltei-
siä vaikutuksia. 

Tielinjauksen pohjoispuolella Huikun rantaniityn allikossa sijaitsevaan ne-
lilehtivesikuusiesiintymään ei kohdistu haitallisia vaikutuksia, kuten ei 
muihinkaan lajin esiintymiin. 

Rakentamisen aikaisia luontovaikutuksia ei arvioida kohdistuvan rui-
janesikkoon lajin esiintymien sijaitessa etäällä hankealueesta. Rakenta-
misesta ei myöskään aiheudu sellaisia välillisiä vaikutuksia, jotka vaikut-
taisivat ruijanesikkokasvustojen elinvoimaisuuteen lajin rantaniityillä si-
jaitsevilla kasvupaikoilla. Riutunkainalossa sijainneet kaksi erillistä rui-
janesikkoesiintymää olivat Natura-alueella ainakin vuoteen 2009 asti, 
mutta sen jälkeen havaintoja ei ole tehty, eikä kasveja ole kahdessa vii-
meisessä tarkastuksessa enää löydetty. Nämä esiintymät olivat ainoat 
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hankkeen vaikutusalueella ja lienevät hävinneet elinympäristönsä omi-
naisuuksien muuttumisen johdosta luontaisista syistä. 

Riutun sataman kahvilan takaiseen perämerenmarunakasvustoon ei koh-
distu rakentamisenaikaista häviämisriskiä tai elinympäristön muuttumi-
sen riskiä, koska esiintymän läheisyydessä ei tehdä rakentamistoimenpi-
teitä eikä esiintymän läheisyyteen sijoitu rakentamisen aikaisia varastoin-
tikenttiä tai työmaa-alueita. 

Alueella ei esiinny suojeltavia uhanalaisia vedenalaisia luontotyyppejä, 
joten hanke ei vaikuta vedenalaisiin luontotyyppeihin. 

Hankkeen YVA-selostuksen yhteydessä toteutetussa Natura-arvioin-
nissa tai täydentävässä Natura-arvioinnissa ei käsitelty rakentamisen ai-
kaisia vaikutuksia, lukuun ottamatta rakentamisen aikaisen melun vaiku-
tuksia alueiden pesimälinnustoon, jotka on arvioitu Liminganlahden sekä 
Perämeren saarten Natura-alueilla vähäisiksi. Hakijan näkemyksen mu-
kaan hankkeesta ei aiheudu sellaisia rakentamisen aikaisia vaikutuksia, 
joilla olisi läheisten Natura-alueiden kasvillisuutta, luontotyyppejä tai 
muita suojeluperusteita merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. 

Käytön aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen, luontotyyppeihin ja 
suojelukohteisiin 

Melurajat eivät ylity siten, että niistä olisi Natura-alueen (Jussinmatala) 
suojeluperustana olevalle lintulajistolle kuin korkeintaan vähäistä haittaa. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty pengertien käytön aikainen päivämelu-
kuva, jossa on esitetty hankealueen läheisyydessä olevien Natura-aluei-
den rajaus. Mallinnuksesta näkyy, että melutaso Jussinmatalan Natura-
alueen rajalla päiväsaikaan on korkeintaan 45 dB. Yöllä melutaso on päi-
väaikaan verrattuna noin 7,3 dB pienempi. 
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Upossarpio suosii hiekka- ja silttipohjia, joissa sedimentaatio on käynnis-
tynyt ja välttää voimakkaasti erodoituvia ympäristöjä. Jäiden työnnöstä ja 
pohjan kynnöstä aiheutuva eroosio on usein paikallista, selvärajaista ja 
toistuu epäsäännöllisesti. Aalto- ja virtauseroosio sen sijaan kohdistuvat 
laajalle alueelle sekä hidastavat ja ohjaavat upossarpiolle edullista sedi-
mentaatiota. Keskipitkällä aikavälillä Hailuodon kiinteän yhteyden ranta-
viivan eroosiovoimia oletettavasti heikentävä vaikutus on joko neutraali 
tai edullinen upossarpion näkökulmasta laajalla alueella (Riutunkainalo–
Nenännokka).  

Lisääntyvä virtauseroosio saattaa olla lievästi haitallista Huikun lounais-
puolella, missä sijaitsee yksi upossarpion merkittävimmistä esiintymistä 
oletetulla vaikutusalueella. Pitkän aikavälin vaikutukset koostuvat paitsi 
aalto- ja virtauseroosiomuutoksista, myös jäiden liikkeen vähentymi-
sestä. Pitkän aikavälin vaikutukset arvioidaan laajalla alueella lievästi hai-
tallisiksi: keskipitkällä aikavälillä edullinen sedimentaation lisääntyminen 
saattaa rehevöittää elinympäristöjä liikaa ja jäiden liikkeen estyminen hei-
kentää kokonaan uusien elinympäristöjen syntymistä. 

Tielinjauksen pohjoispuolella Huikun rantaniityn allikossa sijaitsevaan ne-
lilehtivesikuusiesiintymään ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. Riutunkai-
nalossa oleva toinen nelilehtivesikuusen esiintymä sijaitsee Natura-alu-
eella. Kyseiseen esiintymään voi kohdistua pitkällä aikavälillä heikentäviä 
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vaikutuksia, mikäli jääeroosio heikkenee. Jääeroosion heikentymisen 
seurauksena lajin esiintymä voi heikentyä ja hävitä. Esiintymän alueella 
tulee varautua lieventämistoimiin. 

Rönsysorsimon suojelutaso on Suomessa arvioitu epäsuotuisaksi ja huo-
noksi vuonna 2013 valmistuneessa Suomen raportissa EU:lle luontodi-
rektiivin toimeenpanosta 2007–2013 (EI-ONET, 2013). Lajin populaatio-
dynamiikkaa ei tunneta hyvin ja vähäisetkin vaikutukset, jotka heikentä-
vät rönsysorsimon elinmahdollisuuksia, ovat merkittäviä. Jääeroosion 
heikentyminen lajin esiintymisalueella on epätodennäköistä. Toisaalta 
jääeroosion heikentyminen voi heijastua lajiin kielteisesti. Lajin esiinty-
misalue kuuluu tarkkailuohjelmaan, ja alueelle on esitetty lieventämistoi-
menpiteitä, mikäli hanke aiheuttaa muutoksia. 

Hankkeesta laaditun Natura-arvioinnin lausunnossa ympäristöministeriö 
toteaa, että hankkeella voi olla haitallisia vaikutuksia Liminganlahden, 
Isomatalan–Maasyvänlahden sekä Säärenperän ja Karinkannanmatalan 
Natura 2000 -suojelualueisiin. Jääeroosion jatkoselvityksen sekä Natura-
alueille kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimenpideselvityksen pe-
rusteella ympäristöministeriö on lausunnossaan todennut, että ottaen 
huomioon arvioinnissa esiin tuodut lieventämistoimet, pengertie on toteu-
tettavissa tavalla, joka ei vaikuta kielteisesti Natura 2000 -alueiden suo-
jelutavoitteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että lieventämistoimenpiteet 
otetaan käyttöön hankkeen vaatimien päätösten ja lupien käsittelyssä. 
Myöhemmin tämän päätöksen kertoelmaosassa on esitetty ne toimenpi-
teet ja niiden kohdistuminen Natura-alueita koskien, joilla kielteiset vaiku-
tukset suojelutavoitteisiin voidaan välttää. 

Vaikutukset muuhun eliöstöön 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset muuhun eliöstöön 

Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisaikaiset vaikutukset keskittyvät 
rakennettavan pengertien välittömään läheisyyteen Huikun ja Riutunkarin 
satama-alueilla ja pengertielinjauksella merialueella. Rakentamisaikaiset 
vaikutukset syntyvät lähinnä merenpohjan muokkauksesta ja pengertien 
rakenteena käytettävän kivilouheen siirtämisestä, ja näiden aiheutta-
masta veden väliaikaisesta samentumisesta. 

Sekä meriuposkuoriainen ja etenkin viitasammakko esiintyvät Huikussa 
suhteellisen lähellä pengertien työmaa-aluetta. Viitasammakot lisäänty-
vät ainakin nykyisen pengertien metsärajan laitaojissa ja jäätieuran alli-
koissa. Nämä lisääntymispopulaatiot edustavat murto-osaa Santosen li-
sääntymispopulaatiosta. Yleisesti ottaen lajin lisääntymis- ja talvehtimis-
ympäristöt sijaitsevat rantaviivan yläpuolella, joten alueella tehtävällä ve-
sirakentamisella ei ole vaikutusta lajiin. Rakennusvaiheen aikaiset vaiku-
tukset eivät ulotu lähimmälle meriuposkuoriaisesiintymälle, joka sijaitsee 
noin 500 metriä satamasta lounaaseen. 

Luhtakastikkahitukoi on ainoa uhanalainen perhoslaji, jonka esiintymi-
seen kiinteän yhteyden perustamisella voi olla vaikutusta pitkällä aikavä-
lillä. Näin siksi, että se hyötyy jäiden rannoille työntymisen muokkaavasta 
voimasta ravintokasvinsa menestymisen johdosta. Perhosen tärkeimmät 
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esiintymisalueet ovat kuitenkin laidunnuksessa olevia rantaniittyjä. Lyhy-
ellä aikavälillä laidunnuksesta on haittaa perhoselle, mutta pitemmällä ai-
kavälillä se estää esiintymisalueiden umpeenkasvun. 

Kiinteän yhteyden rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat haitallisia me-
rialueen pohjaeliöstölle. Pohjaeliöstö häviää pengerlinjauksen alalta ko-
konaan, ja lähiympäristön yhteisöt epäilemättä häiriintyvät veden samen-
tumisen seurauksena. Haittavaikutuksia ei kuitenkaan voi pitää luontoar-
vojen kannalta huomattavina. Oulun ja Hailuodon välisen merialueen 
toistaiseksi kattavimmassa pohjaeläinselvityksessä ei todettu uhanalaisia 
lajeja, ja pengerlinjauksen lähimmissä näytteenottopisteissä pohja-
eläinyhteisöjen monimuotoisuus oli selvitysalueen keskiarvoa alhai-
sempi. Lisäksi murtoveden pohjaeläimistöön perustuvana BBI-indeksin 
arvo, niiltä osin kuin se oli määritettävissä, indikoi lähtökohtaisesti vesis-
tön huonoa tai välttävää ekologista tilaa monilla pengerlinjauksen molem-
min puolin sijaitsevilla näytteenottopaikoilla. 

Ruoppauksen aiheuttama kiintoainepitoisuuden nousu vähentää valon 
kulkua vedessä, mikä heikentää pohjalla elävien uposkasvien ja pohja-
ruusukkeellisten kasvien valon saantia. Kiintoaines kulkeutuu virtausten 
mukana ja laskeutuu takaisin pohjalle alueilla, joilla virtaukset ovat riittä-
vän hitaita. Pienijakoinen aines, kuten savi, laskeutuu hitaammin ja viipyy 
vesifaasissa pidempään kuin karkeampi aines. Kiintoainesta voi laskeu-
tua vesikasvillisuuden pinnoille, mikä myös puolestaan heikentää valon 
saantia. Näitä vaikutuksia vesikasvillisuuteen aiheutuu pääasiassa ruop-
pauskohteen lähialueella muutaman sadan metrin päähän ruoppauskoh-
teesta. Vesikasvillisuus toipuu nopeasti ruoppaustöiden lakattua. 

Käytön aikaiset vaikutukset muuhun vesieliöstöön 

Hailuodon kiinteän yhteyden lyhyen aikavälin luontovaikutukset kohdis-
tuvat lähes yksinomaan merialueen pohjaeliöstöön. Silta-pengertie -yh-
distelmän valmistuminen muuttaa välittömästi merialueen pohjan dyna-
miikkaa, koska veden virtaus estyy kokonaan pengertien osalta ja siirtyy 
kokonaan silta-aukkoihin. Lisäksi lauttaliikenteen loppuminen rauhoittaa 
nykyisen lauttaväylän pohjan dynamiikkaa potkurivirroista seuraavan tur-
bulenssin päättyessä.  

Hailuodon kiinteän yhteyden oletetun vaikutusalueen merkityksellisten 
luontoarvojen säilyminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä riippuu ranta-
vyöhykkeeseen ja merenpohjaan vaikuttavista eroosiovoimista, jotka 
synnyttävät ja ylläpitävät alueelle ominaista häiriödynamiikkaa. Aalto- ja 
virtauseroosio ovat jatkuvia. Aaltoeroosion osalta vaikutuksiltaan huo-
mattavimmat tapahtumat (sulan veden aikaiset myrskyt) toistuvat kuiten-
kin epäsäännöllisesti. Epäsäännöllisesti toistuvat ohuehkon jääpeitteen 
aikaiset myrskyt tuottavat sen sijaan vaikutuksiltaan merkittävimmät jäi-
den työntöön perustuvat eroosiotapahtumat, jotka oletetulla vaikutusalu-
eella toistuvat keskimäärin viiden vuoden välein. Kiinteä yhteys ilman lie-
ventäviä toimenpiteitä tulee todennäköisesti, silta-aukoissa voimistuvaa 
virtauseroosiota lukuun ottamatta, heikentämään edellä mainittuja eroo-
siovoimia. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä eroosiovoimien muutos hei-
jastuu alueen luonnontilaan, joskaan vaikutukset ja niiden voimakkuus 
eivät ole yleispäteviä, vaan riippuvat lajiryhmästä, lajista tai paikallisista 
olosuhteista (populaatiotaso). 
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Pohjaeläinyhteisöjen elinympäristöolosuhteet tulevat muuttumaan eten-
kin kiinteän yhteyden lähialueella olennaisesti, mikä heijastuu yhteisöjen 
lajistokoostumukseen ja lajien runsaussuhteisiin. Lyhyen aikavälin muu-
tokset ovat ennustamattomia, koska vertailuaineistoa vastaavista tapauk-
sista ei ole saatavissa. Merkityksellisten luontoarvojen kannalta lyhyen 
aikavälin muutoksiin voidaan soveltaa rakentamisen aikaisten muutosten 
arviota. Kiinteän yhteyden vaikutusalueella ei ole uhanalaisia pohja-
eläimiä ja murtoveden pohjaeläimistöön perustuvana BBI-indeksin arvo, 
niiltä osin kuin se oli määritettävissä, indikoi lähtökohtaisesti vesistön 
huonoa tai välttävää ekologista tilaa monilla pengerlinjauksen molemmin 
puolin sijaitsevilla näytteenottopaikoilla.  

Osa hankkeen vaikutuksista on sellaisia, joiden yhteisvaikutus voimistaa 
paikoin pohjaeläinten elinympäristömuutoksia enemmän kuin yksittäinen 
osatekijä yksinään. Tällaisia ovat muun muassa lauttaliikenteen loppumi-
nen, matalien ranta-alueiden jään liikkeestä johtuvan eroosion heikkene-
minen ja erisuuntaisten tuulten samanaikainen aaltoeroosion heikkene-
minen suunnitellun pengertien molemmin puolin. Toisaalta toiset muutos-
tekijät voivat kompensoida toistensa vaikutuksia ainakin paikallisesti. Täl-
laisia ovat muun muassa silta-aukkojen kohdalla voimistuva virtauseroo-
sio, lauttaliikenteen loppuminen ja lauttaväylän ruoppaamisen loppumi-
nen. 

Viitasammakon lisääntymis- ja talvehtimisympäristöt sijaitsevat pääosil-
taan rantaviivan yläpuolella ja ovat riippuvaisia lähinnä niiden yläpuoli-
sesta veden pintavalunnasta. Lisäksi eroosiovoimille alttiissa rantave-
dessä tapahtuva lisääntyminen on paikallista (vain Hailuoto) ja sen mer-
kitys on epäselvä korkean predaatioriskin seurauksena. Pitkällä aikavä-
lillä jäiden työnnön aiheuttama eroosio on todennäköisesti lajille edullista. 
Jäiden työntö tuottaa viitasammakon suosimia pensoittumattomia alli-
koita rantaniittyjen nykyisistä hoitomuodoista (laidunnus ja niitto) riippu-
mattomasti ja edesauttaa etenkin Hailuodossa merkityksellisten petova-
paiden lisääntymisympäristöjen, fladojen ja kluuvien, muodostumista. 
Kokonaisuutena arvioituna Hailuodon kiinteän yhteyden mahdolliset hai-
talliset vaikutukset ovat viitasammakon osalta kuitenkin merkityksettö-
miä. 

Kiinteän yhteyden haitalliset vaikutukset kohdistuvat oletetun vaikutus-
alueen rantavesissä laajasti esiintyvään meriuposkuoriaiseen. Eroosio-
voimien mahdollinen heikkeneminen nopeuttaa ja voimistaa pohjan sedi-
mentoitumista, edesauttaa rehevöitymistä, ja siten heikentää meriupos-
kuoriaisen elinympäristön laatua. Mahdollisesti jo pienialaiset muutokset 
elinympäristön laadussa ovat haitallisia, sillä lajin kyky levittäytyä uusille 
elinalueille on kyseenalainen. Keskipitkällä aikavälillä haitalliset vaikutuk-
set johtuvat lähinnä aaltoeroosiomuutoksista ja ovat oletettavasti lieviä, 
sillä pohjoispuoleisten tuulten osuus on vähäinen, eivätkä etelänpuoleis-
ten tuulten aiheuttaman aaltoeroosion muutokset juuri kosketa lajin esiin-
tymisaluetta. 

Pitkän aikavälin vaikutukset koostuvat paitsi aaltoeroosiomuutoksista, 
myös jäiden liikkeen vähentymisestä, mikä heikentää kokonaan uusien 
elinympäristöjen syntymistä. Haitalliset vaikutukset kohdistuvat voimak-



114 
 

kaimmin Riutunkarin ja Nenännokan väliselle ranta-alueelle, missä me-
riuposkuoriainen esiintyy alueellisella ja valtakunnallisella tasolla arvioi-
tuna runsaana. Toisaalta lajilla on elinvoimaisia populaatioita myös kiin-
teän yhteyden oletetun vaikutusalueen ulkopuolella, eivätkä vaikutusalu-
een esiintymät siten yksistään määritä lajin suojelutasoa tunnetulla esiin-
tymisalueella. Lisäksi on huomioitava, että ennakkokäsityksestä poiketen 
meriuposkuoriainen elää vaikutusalueella pääsääntöisesti ahvenvidalla, 
mikä lisää potentiaalisten elinympäristöjen määrää ratkaisevasti. Varo-
vaisuusperiaatteen mukaisesti silta–pengertie -yhdistelmän käytön aikai-
sia vaikutuksia arvioidaan aiheutuvan ja arvioidaan, että meriuposkuo-
riaiselle aiheutuu kohtalaisia haittoja. Lajin vaikutusalueelle sijoittuvat 
esiintymisalueet sisältyvät tarkkailuohjelmaan. 

Tarkkailutulosten perusteella kohteille osoitetaan lieventämistoimenpi-
teitä, joilla lajin elinolosuhteet voidaan säilyttää. 

Vaikutukset linnustoon  

Rakentamisen aikaiset vaikutukset linnustoon 

Kiinteän yhteyden rakentamisen aikaiset linnustoon kohdistuvat vaikutuk-
set arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. 

Rakentamisen aikaisten naurulokkikoloniaan kohdistuvien meluvaikutus-
ten arvioimiseksi Riutunkarin alueelle on laadittu laskennallinen melusel-
vitys. Laskentojen mukaan louhekuljetusten, louheen kippauksen ja työ-
koneen toiminta Riutunkarin päässä aiheuttaa 60–65 dB:n päiväaikaisen 
keskiäänitason aallonmurtajan alueelle. Pelkkien louhekuljetusten 
55 dB:n päiväaikainen keskiäänitasoalue rajoittuu aivan kuljetusreitin vä-
littömään läheisyyteen. Rakentamisen aikaisista toiminnoista äänek-
käintä on paalutus, jonka 55 dB:n päiväajan keskiäänitasoalue leviää 
noin 400 metrin etäisyydelle. 

Riutunkarin sillan rakentamisen yhteydessä välttämättömät maansiirto-
työt heikentävät aallonmurtajan naurulokkiyhdyskunnan elinolosuhteita 
pienentämällä yhdyskunnan käytössä olevaa elintilaa sekä aiheuttamalla 
häiriötä pesiville linnuille keväällä ja alkukesästä. Toisaalta naurulokki 
sietää suhteellisen hyvin ihmistoimintaa ja siitä aiheutuvia vaikutuksia. 
Yhdyskunta pesii noin 150 metrin päässä lauttarannasta, ja lähimmillään 
lautat ohittavat nykytilassa naurulokkiyhdyskunnan noin 60 metrin etäi-
syydeltä pesintäaikaan päivisin tiheimmillään 30 minuutin välein. Sa-
tama-alueen ja lauttatoiminnan aiheuttama melutaso ylittää jo nykytilan-
teessa luonnonsuojelualueille asetetun raja-arvon pesimäaallonmurta-
jalla. 

Hankkeen puitteissa on haettu luonnonsuojelulain (1096/1996) 48 §:n 1 
ja 2 momenttien mukaista poikkeamislupaa koskien luonnonsuojelulain 
39 §:n 1 momentin 3) kohdan mukaisesti rauhoitetun ja luonnonsuojelu-
lain 46 §:n mukaan uhanalaisen naurulokin pesimäkolonian häiritsemi-
seen. Lisäksi naurulokkiyhdyskuntaan rakentamisen johdosta kohdistu-
vien haittojen lieventämistoimenpiteiksi esitetään työpenkereen rakenta-
misen ajoittamista naurulokin pesimäajan ulkopuolelle, ja lisäksi yhdys-
kunta suojataan kiinteällä näkö-, pöly- ja melusuojauksella rakennustöi-
den ajaksi.  
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Vähäisiä meluvaikutuksia saattaa myös kohdistua Liminganlahden sekä 
Perämeren saarten Natura-alueiden pesimälinnustoon, mutta nämä on 
arvioitu kokonaisuudessaan merkitykseltään vähäisiksi. 

Käytön aikaiset vaikutukset linnustoon 

Kiinteän yhteyden suorat vaikutukset alueen pesimälinnustoon on arvi-
oitu vähäisiksi lukuun ottamatta Riutunkarin aallonmurtajan naurulokkiyh-
dyskuntaan kohdistuvia vaikutuksia. Toisaalta kun verrataan lauttaliiken-
teestä laadittua meluselvitystä ja Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunni-
telman meluselvityksiä, voidaan todeta, että kiinteän yhteyden valmistut-
tua pesimäluotoon kohdistuvat päiväajan keskiäänitasot vähenevät nyky-
tilanteeseen verrattuna. Tämä johtuu osittain tie- ja lauttaliikenteen erilai-
sista melupäästöistä, mutta pääosin siitä, että liikenteen sijoittuessa nau-
rulokkiyhdyskuntaan nähden korkealle sillalle, melu ikään kuin leviää yh-
dyskunnan yli merialueelle. 

Tiesuunnitelman mukaan Riutunkarin puoleinen silta kulkee aallonmurta-
jan pohjoispään yläpuolitse. Laskennan mukaan vuoden 2040 ennusteti-
lanteessa aallonmurtajan alueella päiväajan keskiäänitaso on 47–50 dB 
ja yöaikainen keskiäänitaso alle 45 dB. Vuonna 2009 tehdyn selvityksen 
mukaan päiväajan keskiäänitaso LAeq on pesimäaallonmurtajalla 51–
56 dB, mistä syystä kiinteän yhteyden toteutuminen vaikuttaa hieman vä-
hentävän pesimäaallonmurtajalle liikenteestä leviäviä keskiäänitasoja. 

Näin ollen käytön aikaiset vaikutukset aallonmurtajan naurulokkiyhdys-
kuntaan katsotaan vähäisiksi. Lisäksi naurulokki sietää suhteellisen hyvin 
ihmistoimintaa ja siitä aiheutuvaa häiriötä. 

Välilliset vaikutukset alueen linnustoon ovat seurausta lähinnä jääeroo-
sion mahdollisesta vähenemisestä. Jääeroosion heikkenemisen myötä 
ranta-alueisiin kohdistuva kulutustoiminta vähenee ja tästä seuraava ran-
taniittyjen vähittäinen umpeenkasvu heikentää rantalintujen, kuten suo-
kukon ja etelänsuosirrin sekä muiden kahlaajien elinolosuhteita. Toi-
saalta umpeenkasvun ehkäisemisessä säännöllinen laidunnus on vähin-
tään yhtä suuressa roolissa jääeroosion kanssa ja näin ollen laidunnuk-
sen jatkamisella sekä lisäämisellä voidaan jossain määrin hallita tätä ke-
hitystä. Jääeroosion heikentymisen vaikutuksia voidaan ehkäistä myös 
esimerkiksi niiton avulla. Mikäli rantaniittyjen hoito tulevaisuudessa heik-
kenee, tulevat pengertiestä pesimälinnustolle aiheutuvat vaikutukset to-
dennäköisesti korostumaan. 

Eräiden rantahietikoihin tai -somerikkoihin erikoistuneiden tai tällaisia 
elinympäristöjä suosivien lajien elinolosuhteet saattavat heikentyä ranta-
viivan eroosiovoimien muuttuessa. Näihin lajeihin lukeutuvat hankealu-
eella muun muassa ristisorsa (VU eli maailmanlaajuisesti vaarantunut), 
pikkutiira (EN eli erittäin uhanalainen) sekä karikukko (EN).  

Hailuodon kiinteän yhteyden ei ole arvioitu vaikuttavan olennaisesti  
alueen pitkäaikaiseen vedenlaatuun tai ravinteiden kertymiseen ve-
siekosysteemissä eikä sen näin ollen voida katsoa merkityksellisesti 
edistävän alueen matalien merenlahtien rehevöitymiskehitystä ja tästä 
linnustolle aiheutuvia vaikutuksia. Jääeroosion ja virtausten heikkenemi-
nen voi aiheuttaa myös sedimentaation paikallista lisääntymistä tietyissä 
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kohteissa (esim. Riutunkainalo), mutta laaja-alaiset vaikutukset ovat ää-
rimmäisen epätodennäköisiä. Lisäksi linnut ovat eliöryhmänä huomatta-
van hyvin liikkuvia, eikä kiinteän yhteyden mahdollisesti aiheuttamilla lie-
villä ja pienialaisilla ravinnetasapainon muutoksilla voi olla merkittävää 
vaikutusta niiden populaatioiden kokoon. 

Vaikutukset merinisäkkäisiin 

Pengertiehankkeen vaikutuspiirissä elää niukasti nisäkkäitä. Vesialueen 
nisäkäslajistoon kuuluvat kuitenkin itämerennorppa ja harmaahylje, joista 
ensin mainittu jopa poikii alueella. Kummankin lajin kannat ovat alueella 
vakaat ja kasvussa. Tiepenger estää hylkeiden liikkumisen joiltakin koh-
din, mutta todennäköisesti kumpikin laji pystyy käyttämään leveitä silta-
aukkoja kulkemiseen. Harmaahylje viihtyy pääasiassa tielinjan pohjois-
puolella Oulunselän alueella, mutta itämerennorppia tavataan kaikkialla 
vaikutusalueen lähiympäristössä. 

Hylkeiden esiintymisestä alueella laadittiin erillinen raportti, jossa arvioi-
tiin alueen merkitys hylkeiden lisääntymis- ja saalistusalueena. Penger-
tien rakentamisen välilliset vaikutukset alueen nisäkäslajistoon jäävät to-
dennäköisesti hyvin vähäisiksi. 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön 

Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen muuttaa alueen maisemaku-
vaa pysyvästi, kun avoimeen maisematilaan, merialueelle, rakennetaan 
pengertie ja kaksi siltaa. Muutokset maisemakuvassa ovat havaittavissa 
koko hankkeen elinkaaren ajan. Muutokset maisemassa voidaan havaita 
tarkasteltaessa aluetta rannikolta, pengertieltä, merialueella liikuttaessa 
sekä ilmasta (lentoliikenne Oulunsalon lentoasemalle). 

Vaikutukset kulttuuriperintöön ilmenevät alueen luonteen muutoksena. 
Kiinteisiin muinaisjäännöksiin tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin ra-
kennuksiin ei tule kohdistumaan fyysisiä muutoksia. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön 

Maisemavaikutuksia alkaa muodostua heti, kun hankkeen rakennustyöt 
alkavat. Maisemakuvassa nykytilanteessa normaali lauttaliikenne säilyy 
ennallaan, mutta pengertien alueella työnaikaiset rakennelmat ja työmaa-
toiminta muuttavat alueen maisemakuvaa ja äänimaisemaa merkittä-
västi. Rakennustyömaan aikana alueen maisemakuva muuttuu levotto-
maksi ja jäsentymättömäksi. Äänimaisemaa tulevat hallitsemaan työ-
maalta kantautuvat äänet. 

Kulttuuriympäristöissä rakentamisen aikaiset vaikutukset ilmenevät vas-
taavalla tavalla kuin maisemassa. Alueen luonne muuttuu lauttaranta–
merimaisema -ympäristöstä työmaaympäristöksi, vaikka lauttaliikenne 
jatkuu koko rakentamisen ajan. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat kestoltaan väliaikaisia. Alueen 
maisemakuva ja äänimaisema rauhoittuvat ja vakiintuvat jälleen kiinteän 
yhteyden valmistuttua. 

Käytön aikaiset vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön 
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Kiinteä yhteys muodostaa maisemaan uuden elementin, josta muodos-
tuu maisemaan selkeä kiintopiste. Samalla maisemassa näkemään to-
tuttu lauttaliikenne ja lautalle pääsyä odottavat autojonot häviävät maise-
masta. Pengertie ja sillat muodostavat merimaisemaan selkeän, merialu-
etta voimakkaasti rajaavan elementin. Kokonaisuutena kiinteä yhteys tu-
lee olemaan rakenteena suhteellisen matala. Tielle ei ole suunniteltu pyl-
väsvalaistusta tai siltoihin monumentaalisia elementtejä. Muodoltaan yh-
teys on hieman kaareva, jolloin se sulautuu maisemaan luontevammin 
kuin täysin viivasuora yhteys. Rakenteena kiinteä yhteys on suhteellisen 
neutraali. Se muodostaa kuitenkin näkemäesteen aiemmin avoimiin ja 
pitkiin merinäkymiin. Kiinteän yhteyden mataluudesta johtuen, riittävän 
etäältä tarkasteltaessa, pengertie häviää horisonttiin. Siltojen kohdat voi-
vat erottua kauempaakin pieninä, saarenomaisina pisteinä. Kaukomaise-
massa pengertien voi huomata ehkä parhaiten pimeällä ja kirkkaalla 
säällä tiellä vilahtelevista autojen valoista. 

Merkittävimmät vaikutukset maisemaan muodostuvat pengertien ja silto-
jen lähiympäristöön, kun yhteys katkaisee näkymät ja avoin merimai-
sema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Merialueella liikuttaessa kiin-
teän yhteyden läheisyydessä ei matalista aluksista näe pengertien ylitse. 
Siltojen kohdalla näkymät säilyvät osittain, mutta niiden luonne muuttuu 
avoimesta merimaisemasta rakennetuksi siltamaisemaksi. 

Pitkällä aikavälillä pengertien alaosat ja rantavedet voivat ruovikoitua ai-
nakin osittain, vaikka vaihtelevat vedenkorkeudet ja jäiden liikkeet kulut-
tavat aluetta voimakkaasti vuosittain. Penkereiden kasvittuessa yhteys 
korostuu maisemassa voimakkaammin. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty pengertien havainnekuvat Oulunsalon 
Riutunkarista Hailuodon suuntaan ja Hailuodosta Oulunsalon Riutunkarin 
suuntaan. 
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Maisemamuutokset kiinteää yhteyttä lähinnä sijaitseville asuin- ja loma-
kiinteistöille riippuvat merkittävästi tarkastelupisteestä. Santosen ranta-
alueilla sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset sijoittuvat pääosin kauem-
mas matalista ranta-alueista metsäisimmille alueille. Puusto, maaston-
muodot sekä ruovikoituneet rannat estävät suorat näkymät pengertielle 
tai silloille, eikä suoria maisemallisia vaikutuksia synny juurikaan. Kiin-
teistöjen ranta-alueilla oleskeltaessa kiinteä yhteys on kuitenkin havaitta-
vissa maisemassa, joka muuttuu merkittävästi kiinteän yhteyden suun-
nassa. Tilanne on jo jokseenkin samanlainen Oulunsalon puolella lähei-
simmillä kiinteistöillä. Suoria näkymiä ei juurikaan synny, mutta ranta-alu-
eilta yhteys voi olla havaittavissa. 

Kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat Lumijoen Varjakan ja Hailuodon Härk-
käsäikkien alueilla, voi muodostua suoria näkymiä kohti kiinteää yhteyttä 
ja pengertie katkaisee tällöin avoimen ja pitkän merimaisemanäkymän. 
Etäisyydet ovat kuitenkin jo niin pitkiä, että pengertie häviää todennäköi-
sesti jo osittain horisonttiin ja maiseman muutokset ovat enintään kohta-
laisia. Pengertie ja sillat voivat olla havaittavissa myös kaukomaisemassa 
Oulun rannikolla sijaitsevien kerrostalojen ylimmistä kerroksista. Maise-
man muutokset kaukomaisemassa ovat kohtalaisia. 

Hailuodon saari on kokonaisuutena sekä valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
että yksi Suomen kansallismaisemista. Vaikutukset näihin kolmeen eri 
luokitteluun syntyvät maiseman muutoksen ja alueen luonteen ja imagon 
muuttumisen myötä. Yksittäisiä rakennuksia tai rakennusryhmiä ei me-
netetä hankkeen toteuttamisen myötä. Tästä syystä vaikutukset käsitel-
lään yhtenä kokonaisuutena. 
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Hailuodon maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo perustuu pitkään 
säilyneeseen luonnon ja kulttuurin yhdessä muodostamaan kokonaisuu-
teen. Merkittävässä asemassa on ollut kalastuskulttuuri ja yhteisöllinen 
eläminen saaressa. Kiinteän yhteyden toteuttaminen ei varsinaisesti 
muuta alueen rakennettua ympäristöä kuin paikallisesti Santosen itä-
osassa, mutta koko saaren luonne ja miljöö muuttuvat kiinteän yhteyden 
myötä. Hailuodosta muodostuu helposti saavutettava alue, mikä vähen-
tää merkittävästi saaren saarimaisuutta. Saarimaisen luonteen heikenty-
essä heikentyy myös Hailuodon arvo valtakunnallisesti merkittävänä mai-
sema-alueena ja rakennettuna kulttuuriympäristönä. Pitkällä aikavälillä 
kiinteä yhteys voi muuttaa myös saaren kulttuuriympäristöjä välillisesti. 
Joka tapauksessa kiinteän yhteyden rakentaminen muuttaa saaren luon-
netta ja imagoa merkittävästi. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty havainnekuva kiinteästä yhteydestä 
Oulunsalosta Hailuodon suuntaan. Kiinteän yhteyden rakentaminen vä-
hentää merkittävästi Hailuodon saarimaista luonnetta. 

 
 
Limingan lakeuden kulttuurimaiseman arvo perustuu laajoihin avoimiin ja 
hyvin säilyneisiin viljelysmaisemiin sekä Liminganlahden luontoarvoihin. 
Kiinteä yhteys sijoittuu lähimmillään noin kuuden kilometrin etäisyydelle 
kulttuurimaiseman rajauksesta. Pengertie voi olla paikoin havaittavissa 
Liminganlahden alueelta, mutta se ei erityisesti vaikuta maisema-alueen 
luonteeseen tai arvoihin. 

Varjakan sahayhdyskunta sijaitsee kiinteään yhteyteen nähden siten, 
että alueelta avautuvat maisemat ovat kiinteän yhteyden suuntaisia. Etäi-
syyttä pengertielle on noin kolme kilometriä. Varjakan sahayhdyskunnan 
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arvo perustuu saarella säilyneisiin rakennuksiin ja miljööseen. Kiinteän 
yhteyden rakentaminen ei heikennä näitä arvoja tai alueen luonnetta. 

Perinnemaisemien ja -biotooppien arvot perustuvat yleensä alueella säi-
lyneeseen kasvillisuuteen ja eliöstöön, sekä myös alueella mahdollisesti 
säilyneisiin rakennuksiin ja rakennelmiin. Hailuodon kiinteän yhteyden ra-
kentaminen ei vaaranna läheisten perinnemaisemien arvoja. 

Muinaisjäännöksiin kiinteän yhteyden rakentamisella ei ole arvioitu ole-
van vaikutuksia. Lähimmät tunnetut merenalaiset muinaisjäännökset si-
jaitsevat noin 2,5 km:n etäisyydellä hankealueesta, ja ne eivät ole vaa-
rassa tuhoutua hankkeen toteuttamisen yhteydessä. 

Maa-, ranta- ja vesialueiden käyttöön sekä virkistykseen kohdistuvat vaikutukset 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
Vesiliikenteelle aiheutuva haitta on vähäinen. Rakennustyömaa-alueilla 
liikkuminen on rajattu vesialueella kulkuaukkoihin. Pengertielle rakenne-
taan tilapäinen vesiliikenteen kulkuaukko Riutunkarin sillan pohjoispuo-
lelle noin paaluvälille 6950–7050, josta on mahdollista liikkua myös tien 
rakentamisen aikana. Lisäksi Huikun sillan kohdalla on koko rakentami-
sen ajan aukko vesiliikenteelle. Vesiliikenteelle voi aiheutua lyhytaikaista 
haittaa esimerkiksi mahdollisten rakentamisvaiheiden rajoitusten vuoksi. 

Maa- ja ranta-alueiden käyttöön hankkeella ei ole vaikutuksia hankealu-
etta lukuun ottamatta. Pengertien rakentamisen alue on rakentamisen ai-
kana työmaa-aluetta, jonne ulkopuolisilla liikkuminen on kielletty raken-
nustyömaata koskevien määräysten mukaisesti. 

Kalastukselle ja kalataloudelle aiheutuu vaikutuksia, kun vesialuetta ra-
kennetaan.  

Hankkeella ei ole vaikutuksia yleisiin uimarantoihin, sillä lähin uimaranta 
on Oulunsalon Varjakan uimaranta, joka sijaitsee hankealueesta yli kuu-
den kilometrin etäisyydellä. 

Rakentamisen aikaisen ilmaäänen eli vedenpäällisen melun leviämistä 
työmaa-alueelta ympäristöön on tutkittu melulaskentojen avulla. Lasken-
nan mukaan kiviaineskuljetusten melutuotto alittaa valtioneuvoston peri-
aatepäätöksen 993/92 mukaisen päiväajan ohjearvon LAeq7-22 55 dB noin 
10 metrin etäisyydellä tiestä. Työkoneen 55 dB:n keskiäänitasoalue  
LAeq7-22 ja louheen kippauksesta aiheutuva hetkellinen 55 dB:n melun 
enimmäistaso LAFMAX leviävät molemmat vettä pitkin noin 250 metrin etäi-
syydelle, maanpintaa pitkin melu vaimenee huomattavasti nopeammin 
maanpinnan absorptiovaikutuksesta johtuen. Työnaikaisista toimenpi-
teistä äänekkäintä on paalutus, jonka 55 dB:n keskiäänitasoalue LAeq 7-22 

leviää noin 500 metrin etäisyydelle paalutuksesta ja hetkellinen melun 
enimmäistaso LAFMAX 55 dB 1–1,5 km:n etäisyydelle paalutuksesta. Ra-
kentamisesta aiheutuville keskiäänitasoille tai melun hetkellisille enim-
mäistasoille ei ole olemassa ohjearvoa, mutta esimerkiksi ampumarato-
jen ympäristöluvissa hetkellisen melun raja-arvona on toisinaan käytetty 
65 dB LAIMAX, joka leviää paalutusalueelta noin 600 metrin etäisyydelle. 
Koska paalutuksen kesto on rajallinen ja lähimpien häiriintyvien asuin- ja 
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lomarakennusten sekä virkistysalueiden etäisyys merkittävimmistä ra-
kentamisen alueista on yli 600 metriä, arvioidaan rakentamisen aikaiset 
vaikutukset maa-, ranta- ja vesialueiden käyttöön sekä virkistykseen vä-
häisiksi. 

Käytön aikaiset vaikutukset 
Kalastukselle ja kalataloudelle aiheutuu vaikutuksia, kun vesialue raken-
netaan. 

Vesiliikenteelle aiheutuu vaikutuksia, kun Hailuodon ja Oulunsalon väli-
sen merialueen läpi pääsee kulkemaan vain Huikun sillan ja Riutun sillan 
kohdalta. Huikun sillan S1 alikulkukorkeus 18 metriä mahdollistaa myös 
korkeiden purjeveneiden liikkumisen sillan ali. Meriväylää Hailuoto–Oulu 
siirretään sillan kohdalla. Riutun sillan S2 alikulkukorkeus viisi metriä 
mahdollistaa pienveneiden liikkumisen sillan ali. Osa nykyisistä kalastus-
veneistä, jotka toimivat Riutunkarin satamasta, eivät sovi Riutun sillan 
alta vaan joutuvat kiertämään Huikun sillan kautta mennessään tieyhtey-
den eteläpuolisille merialueille. 

Hankkeella ei ole vaikutuksia maa- ja ranta-alueiden käyttöön. 

Kiinteän yhteyden meluvaikutuksia on tutkittu selvityksessä. Selvityksen 
mukaan laskentojen perusteella yli 55 dB:n päiväajan keskiäänitasot le-
viävät vuoden 2040 ennustetilanteessa noin 50 metrin etäisyydelle tieyh-
teydestä (maastonmuodoista, rakennuskannasta ja autojen ajonopeu-
desta riippuen). Laskennan mukaan vuoden 2040 ennustetussa liikenne-
tilanteessa suunnitteluvälillä ei sijaitse yhtään asuinkiinteistöä, joka sijoit-
tuisi päiväajan ohjearvon 55 dB ylittävälle keskiäänitasoalueelle tai loma-
asuntoa, joka sijoittuisi loma-asunnoille sovellettavan ohjearvon 45 dB 
ylittävälle keskiäänitasoalueelle. 

Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset 

Maa-alueella ei tehdä mittavia rakennustöitä, sillä pengertie liittyy Oulun-
salossa ja Hailuodossa jo olemassa oleviin pengerteihin. Maaperän kan-
tavuuden suhteen alue on pääosin hyvin rakennettavissa olevaa hiekkaa. 
Kiinteä liikenneyhteys ei aiheuta merkittäviä suoria vaikutuksia maape-
rään tai kallioperään. 

Pengertien rakentamisella ei ole vaikutusta Santosen niemen itäosassa 
sijaitsevaan Huikunkankaan pohjavesialueeseen. Pohjavesialue sijaitsee 
noin kilometrin etäisyydellä lauttasatamasta. Riski maa-aineksen pilaan-
tumiseen on varsin vähäinen, koska tieosuudella ei kuljeteta vaarallisia 
aineita. Alueella ei ole vedenottamoa. 

Hankkeen vaikutukset vesiensuojelua ja -hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja oh-
jelmiin 

Hankkeen kannalta keskeisimmiksi vesienhoitoa ja -suojelua käsittäviksi 
suunnitelmiksi ja ohjelmiksi tunnistettiin Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalu-
een vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021, Oulujoen–Iijoen ve-
sienhoitoalueen toimenpideohjelma 2016–2021, Suomen merenhoito-
suunnitelma ja Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 
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2016–2022. Hankkeen suhde edellä mainittuihin suunnitelmiin ja ohjel-
miin on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 

 
Hakija on täydennyksenä toimittanut tarkennetun arvion hankkeen seu-
rauksena hydrologis-morfologisissa tekijöissä sekä kokonaisravinnepitoi-
suuksissa tapahtuvista muutoksista koko Oulun edustan ja Luodonselän 
vesimuodostumien alueella. Niiden avulla on arvioitu myös mahdollisia 
muutoksia biologisissa luokitustekijöissä (kasviplankton ja pohjaeläimet), 
jotka ovat luokittelussa ensisijaisia. Vesimuodostumien rajat on esitetty 
seuraavassa kuvassa. 
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Hydrologis-morfologiset muutokset 
Luodonselän ja Oulun edustan vesimuodostumien hydrologis-morfologi-
nen tila muuttuu kiinteän yhteyden rakentamisen seurauksena. 

Rantaviivan muutokset 

Penkereen rakentaminen kiinteää yhteyttä varten aiheuttaa muutoksia 
rantaviivan kokonaispituudessa, sekä muutetun (ts. ei-luonnontilaisen) 
rantaviivan pituudessa. Muutokset rantaviivan pituudessa arvioitiin GIS-
ohjelmalla laskemalla ensin vesimuodostumien rantaviivan pituudet Suo-
men ympäristökeskuksen aineistosta lisäämällä rantaviivaan kiinteän yh-
teyden suunnitellut siltapenkereet, ja laskemalla pituudet tämän jälkeen 
uudestaan. Siltapenkereen oletettiin olevan muutettua rantaviivaa. Vesi-
muodostumien raja siirrettiin sijaitsemaan siltapenkereen tai siltojen kes-
kiviivalle, jolloin Luodonselän vesimuodostuman pinta-ala kasvaa noin 
5,45 km2 ja Oulun edustan vesimuodostuman pinta-ala vähenee vastaa-
valla arvolla. Lasketut nykytilanteen mukaiset ja suunnitelmien perus-
teella arvioidut rantaviivan pituudet on esitetty seuraavassa taulukossa.  

 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty uusi rantaviiva ja nykyinen vesimuo-
dostumien raja. 
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Virtauksen muutokset 

Kiinteään yhteyteen kuuluva tiepenger aiheuttaa muutoksia penkereen 
lähellä sijaisevien vesialueiden virtauskäyttäytymisessä. Esimerkiksi ai-
kaisemmin avoin vesialue muuttuu siltapenkereen suojaamaksi, ja suun-
niteltujen silta-aukkojen kohdalla virtausnopeudet nousevat. Muutoksia 
arvioitiin mallilla laskettujen virtausnopeuksien perusteella. 

Nykytilanteelle ja kiinteän yhteyden rakentamisen jälkeiselle tilanteelle 
lasketuista virtauksista koostettiin seuraavat tiedot: 1) keskimääräisen 
nopeuden muutos pintakerroksessa, 2) pohjanläheisen kerroksen vir-
tausnopeuden muutokset ja 3) muutos siinä aikaosuudessa, jona virtaus-
nopeudet ylittivät 15 cm/s. Keskiarvot ja jakauman muutos laskettiin ai-
kajaksolle 1.6.2014–1.11.2014. 

Seuraavaan taulukkoon on laskettu virtausnopeuksien muutosalueiden 
pinta-alat, joilla 15 cm/s ylittävien nopeuksien osuus nousee yli 1, 2 tai 
3 % koko laskenta-ajasta. Suurempien virtausnopeuksien osuus laskee 
sekä suunnitellun siltapenkereen lähialueella että Hailuodon eteläkärjen 
ja mantereen välisessä kapeikossa. Hailuodon eteläkärjen alueella suu-
rempien virtausnopeuksien laskun määrä on pieni, aivan penkereen vie-
ressä sen sijaan kovempien virtausnopeuksien osuus muuttuu enem-
män, käytännössä suurempien virtausnopeuksien osuus laskee lähelle 
nollaa. Vaikutusalue on noin yhden km2:n suuruinen (2 %:n muutos). 

Suurempien virtausnopeuksien osuus kasvaa ainoastaan silta-aukoissa 
ja niiden lähialueella. Vaikutusalue on noin 2 km2 (vähintään 2 %:n muu-
tos). 
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Veden vaihdunta 

Veden vaihduntaa arvioitiin sijoittamalla mallilaskennassa Luodonselän 
tai Oulun edustan vesimuodostuman alueen veteen vakiosuuruinen kuor-
mitus, joka lisäsi alueella olevan veden pitoisuutta yhdellä yksiköllä jo-
kaista laskentapäivää kohti. Laskennan lopuksi pitoisuus jaettiin lasken-
tapäivien lukumäärällä. Lopputuloksena vesimuodostuman alueella koko 
laskentajakson ajan pysyneen veden pitoisuusarvo on yksi ja veden, joka 
ei ole käynyt alueella, pitoisuusarvo on nolla. Alueelta poistuva ja sitten 
takaisin virtaava vesi säilyttää pitoisuutensa myös alueen ulkopuolella, 
mutta pitoisuus ei alueen ulkopuolella kasva. Laskenta tehtiin malliversi-
olla, josta tarkin mallihila oli jätetty pois. Laskentajakso oli 122 päivää, 
1.6.2014–1.10.2014. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty veden vaihdunta laskentajaksolla Luo-
donselän vesimuodostumassa nykytilanteessa (ensimmäinen kuva) ja 
kun kiinteä yhteys on rakennettu (toinen kuva). 
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Seuraavissa kuvissa on esitetty veden vaihdunta laskentajaksolla Oulun 
edustan vesimuodostumassa nykytilanteessa (ensimmäinen kuva) ja kun 
kiinteä yhteys on rakennettu (toinen kuva). 

 



127 
 

 
 
Kokonaisarvio 

Rannikkovesien hydrologis-morfologisen tilan arviointi perustuu neljään 
muuttujaan: muutetun rantaviivan osuus rantaviivan kokonaispituudesta, 
muutetun alueen pinta-ala (%), siltojen ja pengerteiden vaikutusalueen 
pinta-ala ja luontainen yhteys mereen. Muuttujista lasketun pistemäärän 
perusteella voidaan arvioida muuttuneisuusluokkaa. Voimakkaasti muu-
tettujen ja keinotekoisten pintavesien tunnistamiseen ja tilan arviointiin 
liittyvässä vesienhoidon suunnittelun ohjeistuksessa toiselle kaudelle 
(2013) kuitenkin korostetaan raja-arvojen ohjeellisuutta ja asiantuntija- 
sekä sidosryhmien näkemyksiä vaikutusten merkittävyydestä. Hailuodon 
pengertien ja siltojen vaikutusta em. hydrologis-morfologisen tilan muut-
tujiin voidaan pitää koko vesimuodostuman tasolla korkeintaan melko 
suurina (2 pistettä/muuttuja). Siten arvioituna pistemäärä olisi enintään 
kahdeksan, eikä hanke aiheuttaisi kummankaan rannikkovesimuodostu-
man luokittelua voimakkaasti muutetuksi. 

Ekologisen tilan muutokset 
Kokonaisravinnepitoisuudet 

Vedenlaadun muutosta arvioitiin laskemalla kokonaisravinteiden pitoi-
suudet pintakerroksessa nykytilanteelle ja tilanteelle, jossa kiinteä yhteys 
on rakennettu. Tuloksista laskettiin keskiarvot em. vesimuodostumien 
alueille. Lasketut keskiarvot on esitetty seuraavassa taulukossa. Lasketut 
kokonaisravinteiden pitoisuudet jaksolle 1.7–7.9. nykytilanteessa on esi-
tetty seuraavassa kuvaparissa ja tilanteessa, jossa kiinteä yhteys on ra-
kennettu, sitä seuraavassa kuvaparissa. 
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Perämeren sisemmissä rannikkovesissä tyydyttävän ja välttävän luokan 
väliset pitoisuusraja-arvot kokonaisravinteille ovat PTOT 18 μg/l ja NTOT 
370 μg/l. Mikäli jokin em. pitoisuuksista nousee luokan alarajaa suurem-
maksi, vaihtuu vesimuodostuman luokka näiden luokittelutekijöiden 
osalta tyydyttävästä välttävään. Vastaavasti hyvän ja tyydyttävän luokan 
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väliset pitoisuusraja-arvot ovat PTOT 14 μg/l ja NTOT 340 μg/l, eli pitoi-
suuden laskiessa alle näiden arvojen muuttuu luokitus tyydyttävästä hy-
väksi. 

Oulun edustan vesimuodostuman alueella vuoden 2012 tila-arvioinnin fy-
sikaalis-kemiallisen luokittelun perusteena olevat kokonaisravinnepitoi-
suudet olivat PTOT 17,2 μg/l ja NTOT 355,2 μg/l, jotka ovat tyydyttävässä 
luokassa. Hailuodon kiinteä yhteys nostaa Oulun edustan kokonaisravin-
teiden pitoisuuksia hieman, arvioidut nousut ovat PTOT 0,04 μg/l ja 
NTOT 1,73 μg/l. Koko Oulun edustan vesimuodostuman tasolla lisäykset 
ovat pieniä eikä vesialueen fysikaalis-kemiallinen luokitus muutu arvioi-
duilla pitoisuusnousuilla. 

Vastaavasti Luodonselän vesimuodostuman alueella kokonaisravinnepi-
toisuudet olivat vuoden 2012 luokituksessa PTOT 15,5 μg/l ja NTOT 
324,2 μg/l. Fosforipitoisuus oli tyydyttävällä tasolla ja typpipitoisuus hy-
vällä tasolla. Hailuodon kiinteä yhteys nostaa Luodonselän ravinnepitoi-
suuksia hieman, arvioidut nousut olivat PTOT 0,12 μg/l ja NTOT 
1,43 μg/l. Koko Luodonselän tasolla muutokset ovat pieniä eikä vesialu-
een fysikaalis-kemiallinen luokitus vaihdu arvioiduilla pitoisuusnousuilla. 

Oulun edustan vuoden 2019 tila-arvioinnin fysikaalis-kemiallisen luokitte-
lun perusteena olevat kokonaisravinnepitoisuudet ovat PTOT 18,0 μg/l ja 
NTOT 368 μg/l, jotka ovat aivan tyydyttävän ja välttävän tilaluokan rajalla. 
Mallinnuksen perusteella Hailuodon kiinteä yhteys nostaisi Oulun edus-
tan kokonaisravinteiden pitoisuuksia hieman, arvioidut keskimääräiset 
nousut olivat PTOT 0,04 μg/l ja NTOT 1,73 μg/l. 

Vastaavasti Luodonselän vesimuodostuman alueella kokonaisravinnepi-
toisuudet olivat vuoden 2019 luokituksessa PTOT 14,2 μg/l ja NTOT 
321,3 μg/l. Fosforipitoisuus oli tyydyttävällä tasolla ja typpipitoisuus hy-
vällä tasolla. Käytännössä myös Luodonselän fosforipitoisuus oli hyvin 
lähellä hyvän tilan rajaa. Hailuodon kiinteä yhteys nostaisi Luodonselän 
ravinnepitoisuuksia hieman, arvioidut nousut olivat PTOT 0,12 μg/l ja 
NTOT 1,43 μg/l. 

Alkuperäisessä hakemuksessa esitetyt mallinnukseen perustuvat kesä-
kuun–elokuun keskimääräiset pitoisuuslisäykset Oulunselällä (kokonais-
fosfori 1,5 μg/l ja kokonaistyppi 15 μg/l) kohdistuvat rajatulle alueelle Ou-
lunselällä, kun taas tässä tarkastelussa pitoisuuslisäykset on suhteutettu 
koko vesimuodostuman pinta-alaan. 

Klorofylli kokonaisravinteiden perusteella 

Biologisiin luokittelutekijöihin kuuluu kasviplanktonin kohdalla a-klorofylli-
pitoisuus, joka selittyy osittain kokonaisravinteiden pitoisuuksilla. Muita 
selittäviä tekijöitä ovat mm. veden lämpötila, auringon säteily ja veden 
sameus. 

Kokonaisravinteiden muutoksen vaikutusta klorofyllipitoisuuksiin arvioi-
tiin lineaarisella regressiolla, jossa klorofyllipitoisuuden oletettiin riippu-
van lineaarisesti kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudesta. Käyttä-
mällä pisteiden OE85, OE60 ja OYVY5, OE2 ja L21 pintakerroksesta mi-
tattuja kokonaisravinnearvoja ja klorofyllin kokoomanäytteiden pitoisuuk-
sia jakson 2000–2017 heinä- ja elokuun mittauksista, saatiin klorofyllille 
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seuraava (lineaarinen) riippuvuus kokonaisravinteista. CP(μg/l) = 0,13 * 
PTOT(μg/l) + 0,005 * NTOT(μg/l) + 2.3. Havaintojen ja sovitetun lineaari-
sen käyrän sopivuus kokonaisfosforipitoisuuden osalta on esitetty seu-
raavassa kuvassa (196 havaintoa, selitysaste R2 = 0,24, PTOT kertoimen 
95 %:n luottamusväli oli 0,07–0,19, ja NTOT kertoimen 95 %:n luottamus-
väli oli 0,002–0,008). Vaikka regression sopivuus ei ole erityisen hyvä, 
voidaan tuloksesta kuitenkin arvioida, että kun kokonaisfosforipitoisuus 
nousee 1 μg/l:n ja kokonaistypen pitoisuus samanaikaisesti 10 μg/l, on 
klorofyllipitoisuuden nousu varsin suurella todennäköisyydellä alle 
0,2 μg/l. 

 
 
Oulun edustan vesimuodostumassa a-klorofyllin pitoisuus oli vuoden 
2012 luokituksen mukaan 6,2 μg/l, mikä on lähellä tyydyttävän luokan 
ylärajaa. Luodonselällä a-klorofyllipitoisuus oli luokituksessa 4,3 μg/l ja 
lähellä tyydyttävän luokan alarajaa. Klorofyllille (aiemmin esitetyn kaavan 
perusteella) arvioidut pitoisuuslisäykset ovat hyvin pieniä: Oulunselällä 
0,013 μg/l ja Luodonselällä 0,02 μg/l, eikä niillä vesimuodostumien tasolla 
ole vaikutusta muuttujan nykyiseen tyydyttävään luokitukseen. 

Vuoden 2019 luokituksen mukaan a-klorofyllin pitoisuus oli Oulun edus-
tan vesimuodostumassa 6,6 μg/l, mikä on ravinteiden tavoin hyvin lähellä 
tyydyttävän ja välttävän rajaa, 6,5 μg/l. Luodonselällä klorofyllipitoisuus 
oli luokituksessa 5,2 μg/l ja selkeästi tyydyttävää tasoa. Klorofyllille reg-
ressiotarkastelun perusteella arvioidut pitoisuuslisäykset olivat hyvin pie-
niä: Oulunselällä 0,013 μg/l ja Luodonselällä 0,02 μg/l. 

Näkösyvyys 

Myös veden näkösyvyyttä käytetään ravinnepitoisuuksien ohella yhtenä 
muuttujana rannikkovesien fysikaalis-kemiallisessa luokittelussa. Nä-
kösyvyyteen vaikuttaa mm. veden humuksen, savipartikkeleiden ja levien 
määrä. Vuoden 2012 luokituksessa keskimääräinen näkösyvyys on Ou-
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lun edustalla tyydyttävä (2,1 m) ja Luodonselällä hyvä (2,5 m), tilaluok-
kien välisen rajan ollessa 2,4 m. Hailuodon pengertie- ja siltahanke voi 
etenkin rakennusaikana aiheuttaa ruoppauksista ja läjityksistä johtuen 
paikallista ja ohimenevää sameutta ja siten laskea näkösyvyyksiä. Myös 
käytön aikana jokivesien kulkeutumisen muutokset sekä ravinne- ja klo-
rofyllipitoisuuksien vähäiset nousut voivat heijastua lievinä näkösyvyy-
teen, mutta tehtyjen kiintoaine- ja ravinnemallinnusten perusteella mer-
kittävää vaikutusta tilaluokkaan ei arvioida syntyvän. 

Vuoden 2019 luokituksessa keskimääräinen näkösyvyys oli Oulun edus-
talla välttävä (1,8 m) ja Luodonselällä tyydyttävä (2,1 m). 

Pohjaeläimet 

Oulun edustan vesimuodostuman pohjaeläimistön laskennallinen ekolo-
ginen tilaluokka on viimeisimmän luokittelun perusteella hyvä (skaalattu 
ELS 0,74). Oulun edustan luokittelussa on käytetty 14 paikkaa vuosilta 
2007, 2009 ja 2010. Luokitteluissa indeksiarvo on summa kahden sy-
vyysvyöhykkeen paikkojen keskiarvoista, jotka on painotettu syvyys-
vyöhykkeen pinta-alalla. Luodonselän vesimuodostuman pohjaeläimis-
tön laskennallinen ekologinen tilaluokka on viimeisimmän luokittelun pe-
rusteella myös hyvä (skaalattu ELS 0,78). Luodonselän luokittelussa on 
käytetty seitsemää pohjaeläinpaikkaa vuodelta 2010. Vuonna 2017 teh-
dyn pohjaeläinselvityksen perusteella pohjaeläinten laskennallinen eko-
loginen tila oli pääosin tyydyttävä tai välttävä pengertien molemmin puolin 
sijaitsevilla näytteenottopaikoilla. 

Silta-pengertien valmistuminen hävittää suoraan pohjaeläinhabitaatteja 
pengertien alalta. Lisäksi silta–pengertie-yhdistelmän valmistuminen 
muuttaa välittömästi läheisen merialueen pohjan dynamiikkaa, koska ve-
den virtaukset muuttuvat pengertien vaikutuksesta. Pohjaeläinyhteisöjen 
elinympäristöolosuhteet tulevat muuttumaan etenkin kiinteän yhteyden 
lähialueella olennaisesti, mikä heijastuu yhteisöjen lajistokoostumukseen 
ja lajien runsaussuhteisiin. 

Suurimmat pohjanläheiset virtausmuutokset sijoittuvat silta-pengertien 
läheisyyteen, jolloin virtaukset laskevat pengertien kohdalla ja kasvavat 
silta-aukkojen kohdalla. Ravinnepitoisuudet muuttuvat paikallisesti pen-
gertien vaikutuksesta, mutta ravinnepitoisuuksien muutoksilla Luodonse-
län ja Oulun edustan vesimuodostumien alueilla ei arvioida olevan mer-
kittävää vaikutusta pohjaeläinyhteisöihin tarkasteltaessa koko vesimuo-
dostuman alaa. Pohjaeläinyhteisöissä arvioidaan tapahtuvan muutoksia 
kiinteän yhteyden lähialueella, mutta silta-pengertien ei arvioida muutta-
van pohjaeläinlajistoja koko vesimuodostuman alueella. Näin ollen silta-
pengertien ei arvioida muuttavan Luodonselän ja Oulun edustan vesi-
muodostumien pohjaeläinlajistoa niin, että laskennallinen tilaluokka 
muuttuisi nykyisestä hyvästä tyydyttäväksi. 

Uudessa, vuoden 2019 luokituksessa Oulun edustan pohjaeläimistön 
laskennallinen tilaluokka on välttävä (skaalattu ELS 0,39). Luodonselän 
vesimuodostuman pohjaeläimistön tilaluokka on viimeisimmässä luokit-
telussa tyydyttävä (skaalattu ELS 0,56). Hyvän tilaluokan skaalatun ELS-
arvon alaraja on 0,6 ja tyydyttävän 0,4. Rehevyyden lievä kasvu alueilla 
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ei selitä pohjaeläimistön tilan muutoksia. Alueilla ei ole myöskään esiin-
tynyt happikatoa, joka olisi voinut äkillisesti heikentää pohjaeläimistön ti-
laa. Selkeää selitystä vesialueiden pohjaeläimistön tilan heikkenemiselle 
viimeisimmässä luokituksessa ei ole siten todettavissa. Saman pohja-
eläinpisteen tuloksissa voi olla myös paljon luontaista vuosien välistä 
vaihtelua. Esimerkiksi Oulun edustan viimeisimmissä tuloksissa vuosilta 
2018 ja 2019 pohjaeläimistön tila näyttää jälleen parantuneen. Hankkeen 
aiheuttamilla vähäisillä vedenlaadun muutoksilla ei ole arvioitu olevan 
merkittävää vaikutusta pohjaeläinyhteisöihin koko vesimuodostumien ta-
solla tarkasteltuna. Hankkeen välittömällä lähialueella pohjaeläinyhteisö-
jen elinympäristön olosuhteet tulevat kuitenkin rakentamisen ja virtaus-
muutosten myötä muuttumaan olennaisesti. 

Kokonaisarvio 

Sekä Oulun edustan että Luodonselän vesimuodostumat kuuluvat alue-
tyyppiin Perämeren sisemmät rannikkovedet. Molempien ekologinen ko-
konaistila on luokiteltu tyydyttäväksi. Vesimuodostumien ekologisen ko-
konaistilan luokittelussa painotetaan biologisia tekijöitä, ja Oulun edustan 
sekä Luodonselän tila on arvioitu tyydyttäväksi pääasiassa korkeista a-
klorofyllipitoisuuksista johtuen. Oulun edustan vesimuodostuman ekolo-
ginen tila on vuoden 2019 alustavan luokitustuloksen mukaan välttävä. 

Hanke lisää Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumien hydrolo-
gis-morfologista muuttuneisuutta, mutta tehtyjen laskelmien perusteella 
muutokset eivät kuitenkaan aiheuta vesimuodostumien nimeämistä voi-
makkaasti muutetuksi. 

Edellä esitettyjen arvioiden perusteella hankkeen aiheuttamat muutokset 
Oulun edustan tai Luodonselän vesimuodostumien fysikaalis-kemiallisen 
tai biologisen tilan luokittelutekijöissä ovat pieniä ja melko paikallisia ei-
vätkä yksinään aiheuta koko vesimuodostuman tasolle tehtyjen tilaluoki-
tusten heikentymistä. Koska Oulun edustan tila on hyvin lähellä tyydyttä-
vän ja välttävän rajaa, melko pienetkin muutokset voivat kuitenkin vaikut-
taa tilaluokitukseen. Oulujoki tuo valtaosan Oulun edustan ravinnekuor-
mituksesta ja sen vaikutus vesialueen tilaan suuri. Uudessa luokitteluop-
paassa (Aroviita ym. 2019) on esitetty tarve tyypitellä suurimpien jokien 
estuaarialueet jatkossa erikseen ja luokituksessa käytettävät vertailuar-
vot olisivat todennäköisesti rannikkovesiä jonkin verran korkeampia, mikä 
voisi tulla kyseeseen myös Oulujokisuiston edustalla. Hanke lisää Oulu-
joen vaikutusta paikallisesti joillain Oulunselän alueilla, mutta kokonai-
suutena vaikutus on vähäinen eikä muutosta todennäköisesti voida erot-
taa normaalista vuosien välisestä pitoisuusvaihtelusta alueella. 

Rakennettava silta-pengertie todennäköisesti vaikuttaa Luodonselän ve-
simuodostuman pohjaeläimistön ekologiseen tilaan, jos ekologinen tila 
lasketaan kolmannen luokittelukierroksen seurantapaikkojen perusteella, 
jotka sijoittuvat hankealueen läheisyyteen. Pohjaeläinten seurantapaik-
koja ei kuitenkaan ole kattavasti koko vesimuodostuman alueelta. Luo-
donselän vesimuodostuman pohjaeläinten ekologisen tilan ei kuitenkaan 
arvioida heikkenevän hankkeen seurauksena, mikäli pohjaeläinseuran-
taa tehdään kattavasti koko vesimuodostuman alueella. Oulun edustan 
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vesimuodostumassa pohjaeläinpaikkoja on silta-pengertien lähialueen li-
säksi kattavasti koko alueella, jolloin hankkeen vaikutus jää nykyiselläkin 
luokittelutavalla vähäiseksi. 

Vesien- ja merenhoidon yleisenä tavoitteena on vesistöjen hyvän tilan 
saavuttaminen. Hanke ei hakijan mukaan estä hyvän tilan saavuttamista 
Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumissa. 

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi sekä vesistön käy-
tön turvaaminen 

Vesistörakentamisen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää töiden 
ajoittamisella, työmenetelmien ja -tapojen valinnoilla sekä huolellisella 
suunnittelulla hankkeen kaikissa vaiheissa. 

Työnaikaisen sameneman leviämistä voidaan vähentää seuraavasti: 

− Eroosiosuojien vaatimat pienimuotoiset kaivut ja meriläjitykset 
tehdään tiepenkereen välittömässä läheisyydessä tiepenkereen 
rakentamisen jälkeen. Kaivumassat ovat tutkimusten perusteella 
meriläjityskelpoisia ja pääasiassa hiekkaa ja osin silttiä. Raken-
nettu penger rajoittaa kaivuista ja läjityksistä aiheutuvan same-
neman leviämistä ja 

− keinosaaren vesistötäytöt tehdään louhepenkereen sisään, joka 
on verhoiltu geotekstiilillä. Rakenteen vuoksi ruoppausmassat py-
syvät merenpohjassa paikallaan hankkeen valmistumisen jäl-
keenkin. Geotekstiileillä verhoiltu louhepenger vähentää same-
nemisvaikutuksia ja mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumista 
myös rakentamisen aikana. 

Mereen läjitetään vain läjityskelpoisia ruoppausmassoja. Mereen kei-
nosaareen läjitettävät ruoppausmassat sisältävät sulfidisavia, jotka läjite-
tään vedenpinnan alapuolelle siten, että ne eivät pääse kulkeutumaan. 
Vedenpinnan alapuolelle läjitettäessä sulfidisavet eivät pääse hapettu-
maan sulfaatiksi. Ruoppausmassojen sijoittaminen hankealueelle tiepen-
kereen viereen vähentää proomukuljetuksia ja niistä aiheutuvia päästöjä. 
Lisäksi läjityksen ympäristövaikutukset kohdistuvat samoille alueille kuin 
ruoppausten ja rakentamisenkin, jolloin hankkeen vaikutusalue ei laajene 
massojen läjittämisestä. 

Vesialueiden omistajien ja kalastajien menetykset korvataan erikseen 
laadittavien korvauslaskelmien perusteella. Yleiselle kalatalousedulle 
hankkeesta aiheutuvat haitat voidaan kompensoida kalatalousmaksulla. 

Vesiliikennettä ja vedenvaihtumista varten pidetään sillan S1 (Huikun 
silta) aukko avoimena koko hankkeen rakentamisen ajan. Lisäksi pen-
gertielle rakennetaan sillan S2 (Riutun silta) länsipuolelle tilapäinen vesi-
liikenteen kulkuaukko, josta on mahdollista liikkua sulanveden aikaan 
myös tien rakentamisen aikana. 

Töiden vaikutuksia tarkkaillaan ympäristötarkkailussa tehtävin selvityk-
sin, ja tarkkailut raportoidaan säännöllisesti Oulun kaupungin ympäristö-
keskukselle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Hakija tiedottaa ra-
kentamistoimenpiteistä, rakentamisen etenemisestä ja ympäristövaiku-
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tuksista säännöllisesti. Hakija tiedottaa myös mahdollisista vesiväylä-
muutoksista. Näistä muutoksista ja muutoksista tiedottamisesta hakija 
sopii yhdessä Oulun kaupungin ja Liikenneviraston kanssa. Hakija ilmoit-
taa poikkeuksellisista tilanteista tai ympäristövaikutuksista Oulun kau-
pungin ympäristöviranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-
selle. 

Linnustoon kohdistuvien vaikutusten lieventäminen 

Riutunkarin aallonmurtajan naurulokkiyhdyskunnalle aiheutuvat rakenta-
misen aikaiset vaikutukset pyritään minimoimaan suorittamalla sillan tu-
lopenkereen ruoppaus ja työpenkereen rakentamistyöt naurulokin pesin-
täajan (30.4.–30.6.) ulkopuolella. Työpenkereen rakentamisen jälkeen 
yhdyskuntaa suojaamaan asennetaan suojaseinä, joka ehkäisee tehok-
kaasti naurulokkiyhdyskunnan altistumisen rakentamisen aikaiselle 
melu-, pöly-, näkö- tai muulle häiriölle. 

Sillan tukipilareiden pohjustustyö aallonmurtajalla aloitetaan lintujen pe-
sinnän päätyttyä loppukesällä, ja sen aikana nykyiset kivimassat kaive-
taan pois pohjustuksen tieltä. Kun tukipilari on saatu paikoilleen, palaute-
taan alkuperäiset kivimassat aallonmurtajalle ennen lintujen seuraavaa 
pesintää.  

Rakentamisen aikana aallonmurtajan itäpää suojataan siten, että linnut 
eivät pääse pesimään alueelle. Alue eristetään muusta aallonmurtajasta 
noin kahden metrin korkuisella aitauksella, joka estää suoran näköyhtey-
den pengertien suuntaan ja samalla ehkäisee rakennustöiden aiheutta-
maa melua. 

Suojaseinä rakennetaan aallonmurtajan kohdalle työpenkereelle noin 
100 metrin matkalle tiesuunnitelman paaluvälille 7840–7940. 

Naurulokkiyhdyskunnan parimäärää tullaan seuraamaan rakentamista 
ennen, sen aikana ja kiinteän yhteyden jälkeen hakemuksessa esitetyn 
tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 

Tieyhteyden toiminta-aikana ei aiheudu naurulokkiyhdyskuntaan kohdis-
tuvia haitallisia vaikutuksia. Naurulokkiyhdyskunta saa lisää potentiaa-
lista pesimäympäristöä pengertielle rakennettavasta keinosaaresta. Kei-
nosaari on riittävän suuri mahdollistamaan lintujen pesimisen. 

Natura-alueiden suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten lie-
ventäminen 

Hailuodon kiinteän yhteyden lieventämistoimenpiteistä Natura-alueille on 
laadittu erillinen selvitys. Selvityksen mukaan tiepenkereen merkittävin 
haitta ilman lievennystoimenpiteitä on jään liikkeen vaimentuminen voi-
makkaiden lounaisten tuulten vallitessa, jään paksuuden ollessa 15–
30 cm. Eliminoimalla penkereen aiheuttama kitkan kasvu mahdolliste-
taan jäiden liikkuminen vastaavalla tavalla kuin nykytilassa, eli pitämällä 
lauttaväylä avoimena. Kyseisessä selvityksessä on esitetty samantapai-
sia lieventämistoimenpiteitä kuin Natura-arviossa, mutta mahdolliset lie-
ventämistoimenpiteet on esitetty luontotyyppi- ja lajikohtaisesti. Hank-
keella ei ole Natura 2000 -alueisiin kohdistuvia rakentamisen aikaisia hai-
tallisia vaikutuksia. 
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Ympäristöministeriön Natura-arvioinnista antamassa lausunnossa 
(24.2.2014, nro YM1/577/2012) ministeriö katsoo, että lausuntopyynnön 
liitteenä olevan aineiston perusteella on osayleiskaavan käsittelyn kan-
nalta katsottavissa, että ottaen huomioon arvioinnissa esiin tuodut lieven-
tämistoimet, pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittä-
vän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä olevien Natura 2000 -alueiden 
suojelutavoitteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että vaikutusten arvioin-
nissa esitetyt lieventämistoimenpiteet otetaan käyttöön hankkeen vaati-
mien päätösten ja lupien käsittelyssä. 

Liikenneviraston johtoryhmä on 11.9.2013 pidetyssä kokouksessa toden-
nut, että tienpitäjä sitoutuu toteuttamaan Hailuodon kiinteän yhteyden ra-
kentamisen jälkeen vesilain mukaisessa luvassa velvoitetut lieventämis-
toimet hankkeen vaikutusalueen Natura-alueilla, mikäli hanke päätetään 
toteuttaa ja jos hankkeelle myönnetään tarvittava rahoitus. Lieventämis-
toimiin sitoutuminen on kirjattu Liikenneviraston johtoryhmän 28/2013 
pöytäkirjaan.  

Raportin, Hailuodon alueen jääeroosioselvityksen ja ympäristöministe-
riön lausunnon (YM 2014) perusteella tullaan toteuttamaan seuraavia lie-
vennystoimenpiteitä: 
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Jääeroosioselvityksen ja lieventämistoimenpiteitä käsittelevän raportin 
perusteella ranta-alueiden lieventämistoimenpiteet kohdennetaan seu-
raaville alueille. Alueet on jaettu kahteen luokkaan: 
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Lieventämistoimilla estetään jääeroosion heikkenemisen mahdolliset vai-
kutukset Natura-alueiden luontotyyppeihin Itämeren hiekkarannat, Ulko-
saariston luodot ja saaret sekä merenrantaniityt sekä näillä luontotyy-
peillä esiintyvään lajistoon. 

Natura-alueilla tehtävät lieventämistoimenpiteet määritetään perustuen 
tarkkailujen tuottamaan tietoon muutoksista jääeroosiossa, kasviyhdys-
kunnissa tai umpeenkasvussa. Tarvittaessa tehdään myös jään reunan 
yläpuolisten alueiden raivaus ja murskaus keväällä maan ollessa jäässä 
ennen muuttolintujen tuloa viiden vuoden välein. Samalla työnnetään ki-
viä ja kuopitetaan rantaa. Nykyisin hoitotoimien alaisella Nenännokan–
Riutunkainalon niityllä sitoudutaan niiton ja/tai laidunnuksen jatkamiseen 
hankkeen tarkkailuohjelmassa esitetyn tarkkailujakson ajaksi, mikäli hoi-
tomuotojen nykyiset rahoitukset päättyvät. 

Edellä esitetyillä lieventämistoimien seuranta-alueilla lieventämistoimen-
piteet toteutetaan, mikäli seurantatulokset osoittavat jääeroosion heiken-
tymistä. 

Kulloinkin toteutettavat lieventämistoimet suunnitellaan ja toteutetaan tii-
viissä yhteistyössä ympäristöviranomaisen kanssa ja toimenpiteiden koh-
distaminen sovitaan vuosittain. 

Muihin suojeltuihin lajeihin kohdistuvien vaikutusten lieventäminen 

Seuraavassa on esitetty lieventämistoimet niiden suojeltujen lajien esiin-
tymien osalta, jotka eivät sijaitse Natura 2000 -alueilla. Lajien Natura 
2000 -alueille sijoittuvien esiintymien osalta lieventämistoimet on käsitelty 
edellisessä kappaleessa. Suunnitellut toimenpiteet tukevat myös alueelta 
hävinneen ruijanesikon elinympäristöjen säilymistä ja syntymistä niillä 
alueilla, missä lajin ei nykytiedon mukaan tiedetä esiintyvän. 

Nelilehtivesikuusella on yksi esiintymä vaikutusalueella Riutunkaina-
lossa, missä jääeroosion voimakkuus voi heiketä ja vesikuuselle soveltu-
vat kasvuympäristöt voivat umpeutua. Esiintymä sijoittuu Natura-alueelle, 
ja Natura-alueelle osoitetut lieventämistoimet (sijoittuu lieventämistoi-
mien ensisijaiselle alueelle) tarvittaessa turvaavat lajin elinolosuhteet. Li-
säksi vaikutusalueen lähellä on Huikussa toinen esiintymä, joka ei ole 
rannan tuntumassa, vaan ylempänä niityn allikossa ja niitettävän alueen 
piirissä. 

Upossarpion Huikun esiintymä saattaa heiketä hankkeen rakentamisesta 
johtuen. Kyseiselle esiintymälle haetaan luonnonsuojelulain poikkeamis-
lupaa. Upossarpiolla on laaja esiintymisalue Huikusta myös kohti Sii-
kosta. Kyseinen alue kuuluu tarkkailukohteisiin. Samalla alueella esiintyy 
myös meriuposkuoriaista. Meriuposkuoriaisen ja upossarpion elinympä-
ristövaatimukset ovat osittain ristiriitaisia keskenään. Tarkkailutulosten 
perusteella arvioidaan tapauskohtaisesti soveltuvat lieventämistoimenpi-
teet, jos tarkkailu osoittaa hankkeen aiheuttavan alueella muutoksia 
ranta-alueen dynamiikassa. Lieventämistoimenpiteinä tulevat kysymyk-
seen rantavyöhykkeen kookkaan vesikasvillisuuden niitto ja merenpojan 
mekaaninen raivaus. 

Hankkeen vaikutusalueella esiintyy viitasammakon lisääntymispaikkoja 
sekä Santosen että Riutunkainalon alueella. Pääesiintymisalueet ovat 
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vasta upossarpion esiintymän jatkeena Siikosessa, mutta lajin varsinai-
set lisääntymiskohteet ovat rannan puolella pienvesissä. Murtovedessä 
viitasammakoiden lisääntymismenestys on heikko kalojen saalistuksen 
vuoksi, minkä vuoksi merenrannan merkitys viitasammakkopopulaatiolle 
on oletettavasti merkityksetön. Kohteet sisältyvät tarkkailuohjelmaan. Mi-
käli elinympäristöjen umpeenkasvua havaitaan, kohteella aloitetaan lie-
ventämistoimina niitto ja mekaaninen maaperän käsittely, kuten matalien 
kutulammikoiden kaivaminen. 

Meriuposkuoriaisen esiintymät mahdollisilla eroosiomuutosrannoilla si-
sältyvät tarkkailuohjelmaan. Mikäli tarkkailu osoittaa elinympäristöjen 
muuttumista (umpeutumista), kohteella aloitetaan lieventämistoimina 
mekaaninen maaperän käsittely. 

Ranta-alueisiin kohdistuvat lieventämistoimenpiteet on esitetty alueina 
seuraavassa kuvassa. Lieventämistoimenpiteet määritetään tarkkailutu-
losten perusteella ja niiden toteutus aloitetaan, mikäli tarkkailu osoittaa 
muutoksia jääeroosiossa (ja sitä kautta kasvillisuudessa) kyseisillä  
alueilla. 

 

Hankkeen intressivertailu 

Hankkeesta saatavat hyödyt 

Yhdyskuntarakenteelliset hyödyt 
Nykyinen lauttaliikenteeseen perustuva yhteys vaikuttaa Hailuodon hou-
kuttelevuuteen sekä asuinpaikkana että elinkeinon harjoittamisen osalta. 
Heikkenevä saavutettavuus rajoittaa nykyisten yritysten toimintaedelly-
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tyksiä ja kilpailukykyä. Kiinteä yhteys laajentaisi Hailuodon työssäkäynti-
alueita, ja ostos- sekä vapaa-ajan matkat Hailuodon ja mantereen välillä 
tulisivat lisääntymään. Kiinteä yhteys myös vaikuttaa positiivisesti Hailuo-
don asuntojen ja maan arvoon, vakituisten- ja vapaa-ajan asukkaiden 
määrään sekä Hailuodon matkailu- ja yritystoimintaan. 

Kuljetustaloudelliset ja julkiseen talouteen kohdistuvat hyödyt 
Nykyinen Hailuodon ja Oulunsalon välisen lauttaliikenteen palvelutaso ei 
täytä ELY-keskuksen tavoitteita. Hailuotoon johtaa Oulunsalon kautta 
kulkeva seudullinen maantie, joka lähtee Kempeleestä ja kulkee Oulun-
salon taajaman kautta Hailuotoon. Tiellä on ollut vuodesta 1968 lähtien 
valtion ylläpitämä 6,9 km pitkä ja noin puoli tuntia kestävä lauttayhteys. 
Lauttaliikenne hoidetaan palvelusopimuksella. Vuoden 2014 palvelusopi-
muksen arvo oli 4,8 miljoonaa euroa. Nykyinen palvelusopimuskausi on 
1.1.2015–31.12.2018, jonka hinta on 5,8 miljoonaa euroa (alv 0 %) vuo-
dessa. Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuosilla (vuodet 2019 ja 
2020). Optiovuosien hinnat ovat 6,8 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimus 
kattaa liikennöintikustannusten lisäksi nykyisen lauttakaluston hankinta- 
ja ylläpitokustannukset. Tulevaisuudessa palvelutason säilyttäminen 
vaatii joko nykyisten lauttojen suurentamista, pienemmän lautan vaihta-
mista suurempaan tai kolmannen lautan hankkimista. 

Lauttaliikenne toimii ympärivuotisesti aikataulujen mukaan noin klo 5.00–
23.00 välisenä aikana, ja tilauksesta myös hieman tämän jälkeen. Lautta 
käyttää vesistön ylitykseen noin puoli tuntia ja lautan keskimääräinen las-
tausaika on viisi minuuttia. Odotusaika on keskimäärin 10 minuuttia. Vuo-
romäärä on suurimmillaan kesäaikana, jolloin ajetaan päivittäin 46 yli-
tystä. Tällöin vuorotiheys on huippuaikana jopa puoli tuntia, muina ai-
koina tunnista puoleentoista tuntiin. Lautta on kaikkien kulkumuotojen 
käytössä. Myös vaarallisten aineiden kuljetukset ja erikoiskuljetukset hoi-
detaan lautalla. Jäätilanteen salliessa käytössä on myös ELY-keskuksen 
ylläpitämä jäätie rinnakkaisyhteytenä. Jäätien vuosittaiset aukioloajat 
vaihtelevat. Lauttayhteys on käytössä myös jäätien aikaan raskaan liiken-
teen takia, joten jäätie ei tuo liikennöintiin säästöjä. 

Lautan keskimääräinen vuorokausiliikenne on 723 ajoneuvoa. Hailuo-
dosta lähtevistä matkoista 60 % arvioidaan suuntautuvan Ouluun. Laut-
taliikenne toimii ympäri vuoden pääosin tavoitteiden mukaisesti. Merkit-
tävin toimintahäiriö on ruuhka, jolloin lauttarantaan jää kuljetettavia odot-
tamaan seuraavaa lauttaa. Ruuhkat ovat keskittyneet kesäaikaan, jolloin 
viikoittain jonoon jää 100–700 ajoneuvoa. Palvelutason säilyttämiseksi 
vaihtoehtoina ovat lauttojen suurentaminen tai kolmannen lautan han-
kinta. 

Kiinteän yhteyden rakentaminen vähentäisi Hailuodon yhteyden vuotui-
sia ylläpitokustannuksia. Nykyiset kustannukset jakautuvat lauttaliiken-
teen liikennöintikustannuksiin (5,8 miljoonaa euroa/vuosi) ja satamien ja 
väylän ylläpitokustannuksiin (0,1 miljoonaa euroa/vuosi). Kiinteän yhtey-
den kunnossapitokustannukset ovat noin 0,3 miljoonaa euroa (tienpito 
sekä siltojen ja pengertien ylläpito). Välillisenä vaikutuksena mainittakoon 
myös kiinteän yhteyden myötä lisääntyvä ajosuoritteiden määrä, joka 
tuottaa lisää polttoaineveroja ja arvonlisäveroja. 
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Hankkeesta on tehty kustannus-hyötylaskelma. Hyötylaskelmassa on 
huomioitu seuraavat seikat: väylänpitäjän kustannukset, tienkäyttäjien 
matkakustannukset, kuljetusten kustannukset, turvallisuusvaikutukset, 
ympäristövaikutukset (melu ja päästöt), vaikutukset julkiseen talouteen, 
jäännösarvo ja rakentamisen aikaiset haitat. Laskelman mukaan hank-
keen kustannukset ovat 73,40 miljoonaa euroa ja sen tuottamat hyödyt 
125,12 miljoonaa euroa. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,64, ja 
näin ollen se on yhteiskuntataloudellisesti kannattava. 

Ihmisiin kohdistuvat hyödyt 
Kiinteä yhteys mantereelle parantaa Hailuodon väestön harrastusmah-
dollisuuksia sekä turvallisuutta, kun poliisivalvonta, sairaankuljetukset ja 
muut hälytysajot helpottuvat. Pendelöinti, opiskelijoiden liikkuminen ja 
palveluiden käyttö mantereen puolelta helpottuu. 

Hankkeesta aiheutuvat vahingot, haitat ja muut edunmenetykset sekä niistä esi-
tetyt korvaukset 

Luontoarvoihin kohdistuvat haitat 
Haittaa yleiselle edulle voi aiheutua arvokkaiden elinympäristöjen ja 
uhanalaisten lajien menettämisestä tai kantojen taantumisesta. Luonnon-
arvoihin kohdistuvia yleiselle edulle aiheutuvia vahinkoja voidaan estää 
ja vähentää luvassa annettavin toimenpidemääräyksin. 

Lukuisten selvitysten perusteella hankkeen aiheuttamat merkittävimmät 
haitat luonnolle aiheutuvat pengertien aiheuttamista virtaus-, aallokko- ja 
jääeroosiomuutoksista. Lähtökohtaisesti eroosiovoimat tulevat vähintään 
alueellisesti heikkenemään, mikä lisää pohjan sedimentaatiota, edistää 
rehevöitymistä, hidastaa uusien avoimien elinympäristöjen syntyä ja ka-
ventaa uusien syntyvien avoimien laikkujen pinta-alaa. Merkittävimmät 
muutokset koskevat Riutunkarin ja Nenännokan välistä ranta-aluetta, 
missä sekä aaltoeroosio- että jääeroosio-olosuhteet muuttuvat. Nenän-
nokan ympäristö on osa Liminganlahden Natura-aluetta (FI1102200). 

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. Alueet eivät ole Natura-
aluetta. 

Nämä ympäristömuutokset aiheuttavat lieviä ja kohtalaisia haitallisia 
luontovaikutuksia (yleiselle edulle aiheutuva menetys), jotka vaikuttavat 
erityisten luontoarvojen säilymiseen keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä 
(hyönteisistä luhtakastikkahitukoi ja meriuposkuoriainen, kasveista upos-
sarpio, sekä osa pesimälinnustosta). Lisäksi merialueen pohjaeläinyhtei-
söjen ja vesistön ekologisen tilan arvioitiin muuttuvan paikallisesti. Vir-
tausmuutokset pengertien alueella ovat väistämättömiä ja lieventävistä 
toimenpiteistä riippumattomia.  

Jäiden liikkeen heikentymisen lieventäväksi toimenpiteeksi on ehdotettu 
lauttaväylän pitämistä auki syystalvella siihen pisteeseen, kunnes jäiden 
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liike luontaisista syistä tyrehtyy (jään paksuus noin 30 cm). Jään dyna-
miikkaan ja suunnittelualueen jääpeitteen keskimääräiseen jäätymisno-
peuteen perustuen on arvioitu, että 4–5 avauskertaa alkutalvesta riittää 
ylläpitämään jään liikepotentiaalin nykyisellään. Merenrantaniittyjen li-
säksi jääeroosion ylläpito edesauttaa luhtakastikkahitukoin ja meriupos-
kuoriaisen sekä rantaviivaan sidonnaisten huomionarvoisten pesimälin-
tujen ja kovakuoriaisten elinolosuhteita. Myös nykyinen rantaniittyjen lai-
duntaminen hyödyttää luhtakastikkakoita ja pesimälinnustoa. Upossar-
pion osalta vaikutus voi olla elinolosuhteita heikentävä, mutta toisaalta 
lajilla on erittäin vahvoja esiintymiä vaikutusalueen ulkopuolella sekä 
väistämätön aaltoeroosion heikkeneminen Riutunkainalossa edesauttaa 
lajin elinolosuhteita. 

Arvioitu vuosikustannus riittävälle väylän aukipidolle on 50 000–
75 000 euroa/vuosi. Mikäli täydentävää rannan mekaanista muokkausta 
tarvitaan, arvioitu vuosikustannus tälle on 24 000 euroa/vuosi. 

Maisemaan kohdistuvat haitat 
Pengertie ja sillat muodostavat merimaisemaan selkeän, merialuetta voi-
makkaasti rajaavan elementin. Kokonaisuutena kiinteä yhteys tulee ole-
maan rakenteena suhteellisen matala. Tielle ei ole suunniteltu pylväsva-
laistusta tai siltoihin monumentaalisia elementtejä. Muodoltaan yhteys on 
hieman kaareva, jolloin se sulautuu maisemaan luontevammin kuin täy-
sin viivasuora yhteys. Yhteys muodostaa näkemäesteen aiemmin avoi-
miin ja pitkiin merinäkymiin. Mataluudesta johtuen pengertie kuitenkin hä-
viää horisonttiin. Pitkällä aikavälillä pengertien alaosat ja rantavedet voi-
vat ruovikoitua ainakin osittain, vaikka vaihtelevat vedenkorkeudet ja jäi-
den liikkeet kuluttavat aluetta voimakkaasti vuosittain. Penkereiden kas-
vittuessa yhteys korostuu maisemassa voimakkaammin. 

Maisemanmuutoksen voidaan arvioida tuottavan lievää haittaa lähinnä 
sijaitseville asuin- ja lomakiinteistöille, joiden ranta-alueilta pengertie voi 
olla nähtävissä. Kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat Lumijoen Varjakan ja Hai-
luodon Härkkäsäikkien alueilla, voi muodostua suoria näkymiä kohti kiin-
teää yhteyttä, ja pengertie katkaisee tällöin avoimen ja pitkän merimaise-
manäkymän. Etäisyydet ovat kuitenkin jo niin pitkiä, että pengertie häviää 
todennäköisesti jo osittain horisonttiin, ja maiseman muutokset ovat enin-
tään kohtalaisia. Pengertie ja sillat voivat olla havaittavissa myös kauko-
maisemassa Oulun rannikolla sijaitsevien kerrostalojen ylimmistä kerrok-
sista. Maiseman muutokset kaukomaisemassa ovat kohtalaisia. 

Maisemamuutoksen ei arvioida tuottavan korvattavaa haittaa yleiselle tai 
yksityiselle edulle. 

Vesialueen tilaan kohdistuvat haitat 
Hydrologis-morfologinen muuttuneisuus ja ekologinen tila 

Hanke lisää Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumien hydrolo-
gis–morfologista muuttuneisuutta, mutta tehtyjen laskelmien perusteella 
muutokset eivät kuitenkaan aiheuta vesimuodostumien nimeämistä voi-
makkaasti muutetuksi. 

Hailuodon kiinteän yhteyden hankkeen aiheuttamat muutokset Oulun 
edustan tai Luodonselän vesimuodostumien fysikaalis-kemiallisen tai 
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biologisen tilan luokittelutekijöissä ovat pieniä ja melko paikallisia, eivätkä 
ne aiheuta koko vesimuodostuman tasolle tehtyjen tilaluokitusten heiken-
tymistä. Siten hankkeella ei ole vaikutusta myöskään vesimuodostumien 
nykyiseen tyydyttävään kokonaistilaan. 

Hanke ei aiheuta merkittävää yleistä edunmenetystä vesialueen tilan 
suhteen. 

Vesienhoidon suunnitelmien ja tavoitteiden toteutuminen 

Hankkeen suhdetta vesiensuojelua ja -hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja 
ohjelmiin on käsitelty tämän päätöksen kertoelmaosassa aiemmin. Kur-
siivilla on seuraavassa esitetty seikat, jotka ovat jossain määrin ristirii-
dassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa. 

− Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuo-
siksi 2016-2021 

o Hanke ei heikennä vesien ekologista tai kemiallista tilaa. 
o  Hanke lisää merialueen hydrologis-morfologista muuttu-

neisuutta vesirakentamisen ja jonkin verran heikentyvän 
vedenvaihtumisen vuoksi, mutta tehtyjen laskelmien pe-
rusteella muutokset eivät kuitenkaan aiheuta vesimuodos-
tuman tasolle tehtyjen tilaluokitusten heikkenemistä. 

o Natura-alueen suojeluarvoja ylläpidetään tarvittaessa lie-
ventämistoimin. 

− Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 
2016-2021 

o Hankkeen rakentamisesta ei aiheudu merkittävää eikä jat-
kuvaa ravinnekuormitusta. 

− Merenhoitosuunnitelma 
o Hanke ei estä meriympäristön hyvää tilaa osoittavien 

yleisten tavoitteiden toteutumista. 
o Hankkeen rakentamisesta ei aiheudu merkittävää eikä jat-

kuvaa ravinteiden tai haitallisten aineiden kuormitusta. 
o Hanke ei uhkaa lajien suotuisaa suojelutasoa, eikä niiden 

pitkäaikaista säilymistä. 
− Merenhoidon toimenpideohjelma 2016-2022 

o Hanke ei aiheuta vieraslajiongelmia. 
o Hankkeessa muutetaan paikallisesti pohja- ja virtausolo-

suhteita välttämättömien ruoppausten, täyttöjen sekä 
silta- ja rantarakenteiden myötä. 

o Muutokset kohdistuvat jo ihmistoiminnan vaikutuksesta 
muuttuneelle alueelle. 

o Muutokset eivät vaikuta haitallisesti meren ekosysteemei-
hin. 

Hanke ei aiheuta yleistä edunmenetystä vesienhoidon suunnitelmien ja 
ohjelmien tavoitteiden toteutumisen suhteen lukuun ottamatta paikallis-
ten pohja- ja virtausolosuhteiden aiheuttamia välttämättömiä muutoksia. 
Hanke voi aiheuttaa välillisen vaikutuksen Natura-alueelle, joten yleisen 
edunmenetyksen välttämiseksi hanke vaatii seurantaa ja mahdollisesti 
lieventämistoimenpiteitä. 

Virkistyskäyttöön kohdistuvat haitat 
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Hanke voi rakentamisaikana aiheuttaa lievää haittaa virkistyskalastuk-
selle. Hankkeella ei ole vaikutusta yleisin uimarantoihin, sillä lähin uima-
ranta sijaitsee yli kuuden kilometrin etäisyydellä. Virkistysveneilylle koituu 
hankkeesta vaikutuksia, sillä Hailuodon ja Oulunsalon välisen merialueen 
läpi pääsee kulkemaan vain Huikun ja Riutun siltojen kohdalta. Vain Hui-
kun silta mahdollistaa korkeiden purjeveneiden liikkumisen sillan ali. Vir-
kistyskäyttöön kohdistuva yleinen ja yksityinen edunmenetys on vaikeasti 
rahassa arvioitavissa. 

Kalataloudelliset haitat ja niistä maksettavat korvaukset 
Vesialueen kalataloudellisen tuoton menetys 

Hankkeesta aiheutuu menetettävien vesialueiden johdosta kalataloudel-
lisen tuoton menetystä, joka voidaan korvata kertakaikkisena vesialuei-
den omistajille.  

Pengertien vuoksi menetetään merenpohja-aluetta yhteensä 22,7 ha, 
miltä osin menetetään pysyvästi vesialueen kalataloudellinen tuotto. Me-
netettävää varsinaista vesialuetta on käytännössä hiukan tätä vähem-
män, 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 me-
renpohjan pinta-ala, joka jää varsinaisen penkereen ja siihen liittyvän kei-
nosaaren alle. 

Korvausesitys on laskettu lähtökohtaisesti perustuen merialueen kalata-
loudelliseen tuottoon, joksi kalakannan rakenne huomioiden voidaan ar-
vioida 30 kg/ha. Taloudellisesti merkittäviä, paikallisesti kutevia saalisla-
jeja hankkeen vaikutusalueella ovat silakka, maiva, karisiika, ahven ja 
hauki, joiden keskimääräiset kilohinnat (alv 0 %) vaihtelevat välillä 0,18–
4,0 euroa/kg. Hankkeen vaikutusalueelta saatu saalis painottuu kilomää-
räisesti silakkaan (rehukala 0,18 ja ruokakala 0,9 euroa/kg) ja maivaan 
(2,5 euroa/kg). Kilohinta on pikkusiialla noin 4,0, euroa, ahvenella 3,3 eu-
roa ja hauella 2,0 euroa. Tässä laskelmassa alueen keskimääräisenä ka-
lan hintana on käytetty arvoa 2,0 euroa/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 euroa/kg x 20 vuotta eli 27 240 euroa. 

Penkereen alle jäävän vesialueen pinta-ala jakautuu seuraavasti: Hailuo-
don osakaskunta 3,7 ha, Oulunsalon osakaskunta 0,6 ha ja yleinen vesi-
alue (Metsähallitus) 18,4 ha. Kalataloudellisen tuoton menetyksen kerta-
kaikkinen korvaus jakautuu siten vesialueiden omistajien kesken seuraa-
vasti: 

− Hailuodon osakaskunta  4 440 euroa, 
− Oulunsalon osakaskunta  720 euroa ja 
− Metsähallitus   22 080 euroa 
− Yhteensä   27 240 euroa 

Korvattava edunmenetys kaupallisille kalastajille 
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Yleisen ja hyväksi koetun käytännön mukaan useissa erilaisissa ruop-
paus- ja vesirakentamishankkeissa kaupallisille kalastajille maksettavat 
korvaukset vahingoista on määritelty siinä vaiheessa, kun hankkeelle on 
saatu lupa, ja tiedossa on rakentamisen alkamisvuosi. Korvauslaskelmia 
ei ole syytä tehdä ennen kuin hankkeen lupaehdot ovat tiedossa. Lupa-
ehdoilla voi olla merkitystä korvausten määrittelyssä.  

Hailuodon kiinteän tieyhteyden rakentamisen aloitusajankohta ei ole tie-
dossa. Hanke toteutetaan rahoituspäätöksen mukaisesti ns. PPP-hankin-
tamallilla. PPP-urakan hankinta voidaan käynnistää vasta kun kaikki lu-
paprosessit ovat päätöksessä eli päätökset ovat lainvoimaisia. Tämän 
jälkeen PPP-hankintamallin mukainen toimijan valinta kestää arviolta 
1,5–2,0 vuotta. Tässä vaiheessa ei voida mitenkään ennakoida tuolloin 
todella kalastavia henkilöitä eikä heidän kalastustoimiaan rakennusvai-
hetta edeltävänä aikana. Osa kalastajista on jo tällä hetkellä eläkkeellä, 
muutamien ollessa jo yli 70-vuotiaita. Nykyisistä kalastajista osa toden-
näköisesti lopettaa kalastuksen lähivuosina, ja toisaalta ennen lupapää-
töstä alueelle voi tulla myös uusia kaupallisia kalastajia. Myös kalastus-
toimet voivat muuttua merkittävästi muutamassa vuodessa. Tämä reali-
soituu etenkin ko. hankkeen kohdalla, koska alueella on sekä ikäänty-
neitä kalastajia, joilla kalastus vähenee, että myös uusia vasta aloittaneita 
kalastajia, joilla kalastustoimet sen sijaan ovat laajenemassa. Jos kor-
vauslaskelmat tehdään tässä vaiheessa esimerkiksi vuosien 2016–2017 
tietoihin perustuen, ne eivät ole enää todellisia rakentamisajankohtana. 
Tuolloin ne on joka tapauksessa uusittava. 

Riutun sillan alikulkukorkeudesta johtuen yli viiden metrin kulkukorkeu-
den vaativat suuremmat trooliveneet joutuvat kiertämään Huikun sillan 
kautta, mistä voi aiheutua kalataloudellista vahinkoa kaupallisille kalasta-
jille. Riutun sillan alikulkukorkeus liittyy kaupallisten kalastajien vahinko-
jen myöhempään selvitykseen, eli korvausasia ei ole ajankohtainen haki-
jan mukaan tässä vaiheessa. 

Rakennusvaiheessa hankkeesta aiheutuu haittaa ja vahinkoa kaupalli-
selle kalastukselle, mikä voidaan korvata alueen kaupallisille kalastajille. 
Vesistörakentamisesta aiheutuvat haitat pyritään sopimaan kaupallisten 
kalastajien kanssa etukäteen ennen vesirakentamistöiden aloittamista. 
Kaupallisille kalastajille maksettavista korvauksista laaditaan myöhem-
min erillinen esitys. 

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että kaupallisten kalastajien korvaus-
esitystä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tässä vaiheessa. Se voidaan 
tehdä siinä vaiheessa, kun hankkeelle on saatu vesitalouslupa ja tie-
dossa on rakentamisen alkamisvuosi. Tuossa vaiheessa korvauksista 
pyritään sopimaan kalastajien kanssa, kuten on tehty 2000-luvulla 
useissa vastaavanlaisissa hankkeissa. Ellei korvauksista päästä sopi-
mukseen, aluehallintovirastoon voidaan panna vireille erillinen hakemus 
vahinkojen korvaamisesta. 

Intressivertailua varten hakija on arvioinut haitta-alueen vuotuisen kalan-
saalin arvoa ja siihen kohdistuvia menetyksiä rakennusvuosina alueen 
kaupallisille kalastajille tehtyjen haastattelujen perusteella. Osa alueen 
kalastajista on haastateltu vuonna 2017 liittyen Oritkarin satama- ja väy-
läruoppauksen kalataloudelliseen vahinkoarvioon. Kiinteän tieyhteyden 
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arvioidulla haitta-alueella kalasti vuonna 2017 yhteensä 17 kaupallista 
kalastajaa, joista 16 kalasti rysillä ja/tai verkoilla ja viisi troolasi. Ko. ka-
lastajista kahdeksan aktiivisesti kalastavaa on haastateltu aiemmassa 
yhteydessä. Haastattelemattomien kalastajien kalastus voidaan arvioida 
varsin samantyyppiseksi kuin haastatelluilla keskimäärin. Siten arvioidun 
haitta-alueen suuntaa-antavat kokonaistiedot on laskettu Kempeleenlah-
den suualueella ja Hailuodon lauttaväylän läheisyydessä kalastavien 
haastateltujen kalastajien avovesikauden keskimääräisten saalistietojen 
ja kalan myyntihintojen perusteella. 

Arvioidulla haitta-alueella kalastaneiden rysä- ja verkkokalastajien (16 
kalastajaa) vuotuisen saaliin arvo oli yhteensä 149 000 euroa ja troolika-
lastajien vuotuisen saaliin arvo 81 000 euroa, eli yhteensä 230 000 eu-
roa. Ruoppaus- ja rakennustyöt eivät estä kalastusta kokonaan, ja vuo-
tuiseksi saalistappioksi voidaan arvioida 30–50 %. Siten saalistappio olisi 
kokonaisuudessaan tasoa 69 000–115 000 euroa vuodessa. Hankealue 
on laaja, joten lähtökohtaisesti voidaan arvioida, että yksittäiselle kalas-
tajalle korvattavaa vahinkoa syntyy enintään kahtena rakennusvuotena. 
Siten korvaukset olisivat kokonaisuudessaan tasoa 138 000–230 000 eu-
roa. Käytönaikaisten korvausten arvioidaan jäävän varsin pieniksi. Kor-
vattavaa vahinkoa voi syntyä lähinnä muutamien troolikalastajien pyynti-
matkojen pitenemisestä. Näiden kertakaikkisten korvausten suuruudeksi 
voidaan arvioida enimmillään taso 10 000 euroa. Kaupallisille kalastajille 
maksettavien korvausten yhteissumma on siten tasoa 148 000–240 000 
euroa. 

Kalatalousmaksu 

Hankkeesta aiheutuu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä haittaa yleiselle 
ja yksityiselle kalatalousedulle, mitä voidaan kompensoida kalatalous-
maksulla. Rakennusaikana pengertien läheisyydessä aiheutuu merialu-
een jonkinasteista samentumista, mikä tilapäisesti voi heikentää siian, 
maivan ja silakan osalta lähimpien kutualueiden poikastuotantoa. Sa-
mentumista ja jossakin määrin myös melusta aiheutuu rakennusaikana 
haittaa kalastukselle. Rakennusvaiheessa myös tiettyjen pyyntipaikkojen 
käyttö voi estyä ja pyyntimatkat voivat pidentyä. 

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 kak-
sisuuntaisia, ja niiden pitkäaikaisvaikutukset kalastoon tai kalastukseen 
jäävät vähäisiksi. Pengertien vuoksi läpivirtaama Luodonselän ja Oulun 
edustan välillä vähenee ja kalojen vaeltaminen penkereen kohdalla es-
tyy. Penkereen kohta on matalaa vesialuetta, joten se ei ole nykyisinkään 
tyypillistä kalojen vaellusaluetta. Pitkällä aikavälillä pitkä keskipenger li-
sää jossakin määrin Luodonselän ”sisämeriluonnetta”, mikä todennäköi-
sesti heikentää jonkin verran alueella siian, maivan ja silakan elinolosuh-
teita ja suosii kevätkutuisia kalalajeja. 

Rakennusvuosina ja niiden jälkeen vielä yhtenä vuotena yleiselle kalata-
lousedulle aiheutuvat haitat arvioidaan voitavan kompensoida 6 000 eu-
ron suuruisella kalatalousmaksulla. Sillä voitaisiin istuttaa esimerkiksi 
noin 40 000 kpl vaellussiian tai kuhan kesänvanhaa poikasta tai noin 
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3 300 kpl 2-vuotiasta taimenta. Käytön aikana pitkän aikavälin kalatalou-
delliset haitat ovat rakennusaikaisia haittoja vähäisempiä, ja ne arvioi-
daan voitavan kompensoida 3 000 euron suuruisella vuotuisella kalata-
lousmaksulla. 

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että hankkeen kalataloudellisista hai-
toista maksettavia rahallisten korvausten tai niihin rinnastettavien kulujen 
yhteissumma (kalataloudellisen tuoton menetys 27 000 euroa, kalata-
lousmaksu esimerkiksi neljältä vuodelta 24 000 euroa, kalastajakorvauk-
set 148 000–240 000 euroa) on tasoa 200 000–290 000 euroa. 

Seuraavassa taulukossa on koottu edellä intressivertailussa esitetyt 
hankkeen hyödyt ja haitat. 
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Hankkeen oikeudelliset edellytykset  

Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on hakijan mu-
kaan huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin 
menetyksiin. 

Hanke ei hakijan mukaan vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvalli-
suutta eikä aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luon-
nonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Vesitalous-hanke ei 
myöskään suuresti huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. 

Vesilupa ei hakijan mukaan vaikeuta kaavan laatimista. Hakijalla on oi-
keus tai tulee olemaan oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Hakija 
hankkii tarvittavat alueet käyttöönsä samanaikaisesti laadittavana olevan 
maantielain mukaisen tiesuunnitelman ja siitä annetun päätöksen perus-
teella käynnistettävällä maantietoimituksella. 

Hanke ei ole hakijan mukaan ympäristönsuojelulain, maankäyttö- ja ra-
kennuslain tai muinaismuistolain vastainen eikä se ole ristiriidassa Oulu-
joen–Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyn yleisen tavoitteen (ve-
sien tilan heikkenemisen estäminen ja hyvän tilan saavuttaminen) 
kanssa. Hanke ei heikennä vesien ekologista tai kemiallista tilaa. Ekolo-
gisen tilan luokittelun pääpaino on biologisissa laatutekijöissä. Veden laa-
tua kuvaavat fysikaalis-kemiallisen tilan laatutekijät sekä rakennetta ja 
hydrologiaa kuvaavat hydrologis-morfologiset tekijät otetaan huomioon 
ekologisen tilan arviointia tukevina tekijöinä. Hanke lisää merialueen hyd-
rologis-morfologista muuttuneisuutta vesirakentamisen ja jokin verran 
heikentyvän vedenvaihtumisen myötä. Muutokset ovat välttämättömiä 
hankkeen toteuttamisen kannalta. Muutokset kohdistuvat jo ihmistoimin-
nan vaikutuksesta muuttuneelle alueelle. Hanke ei muuta alueen veden-
korkeusolosuhteita eikä sulje vesialueita. Natura-alueen suojeluarvoja yl-
läpidetään tarvittaessa lieventämistoimin. 

Hankkeesta ei aiheudu hakijan mukaan vesilain 2 luvun 11 §:n vastaisia 
seurauksia. 

Hankkeesta voi aiheutua luonnonsuojelulain (1096/1996) vastaisia seu-
rauksia Huikussa esiintyvälle upossarpiolle ja Riutussa esiintyvälle nau-
rulokille. Upossarpio on direktiivilaji ja naurulokki on myös rauhoitettu laji. 
Upossarpiolle ja naurulokille haetaan erikseen luonnonsuojelulain mu-
kaista poikkeamislupaa. Naurulokin osalta kyseessä on vakiintunut kolo-
nia, jonka häiritsemiseen haetaan häirintälupaa. Upossarpiota koskeva 
poikkeamislupahakemus toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-
selle ja naurulokkia koskeva poikkeamislupahakemus Varsinais-Suomen 
ELY-keskukselle vuoden 2018 alkupuolella. Muutoin hanke ei ole hakijan 
mukaan luonnonsuojelulain vastainen. 

Tarkkailuohjelmat 

Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen aiheuttaa vaikutuksia vesis-
töön rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen. Lisäksi kiinteä yhteys 
voi valmistuttuaan vaikuttaa jäiden liikkeisiin ja sitä kautta luontoarvoihin. 
Vaikutuksia tarkkaillaan ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja ra-
kentamisen jälkeen. Tarkkailtavat kohteet ovat seuraavat:  
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− Vesistö 
o vedenlaatu ja 
o pohjaeläimet. 

− Kalasto ja kalastus 
o siian poikasnuottaukset Riutunkarin ja Huikun rannoilla,  
o silakan poikasten Gulf-nuottaukset keskipenkereen alu-

eella, Kummituksen, Polkankarin ja Järjenmatalan alueilla 
ja 

o kalastustiedustelut (rakennusvaiheen aikaisten samentu-
mien aiheuttamat haitat, pyyntipaikkojen menetykset, 
pyyntimatkojen pidentyminen, muutokset saalislajistossa, 
saalistappiot, muutokset siian ja lohen vaelluksessa ja uu-
sien pyyntipaikkojen syntyminen). 

− Jääeroosiotarkkailu ilmakuvauksin ja maastotarkistuksin 
− Merenrantojen kasviyhdyskunnat, ruovikoituminen, pensoittumi-

nen ja kasvittomien pintojen kartoitus sisältäen myös Natura-alu-
eiden kiinteän yhteyden vaikutusalueella olevat osat) 

− Lajikohtaiset tarkkailut (sisältäen Natura-alueiden esiintymät vai-
kutusalueella) 

o meriuposkuoriainen, 
o upossarpio, 
o nelilehtivesikuusi, 
o naurulokkikoloniat, 
o luhtakastikkahitukoi ja 
o pesimälinnusto. 

Hakija liittyy Hailuodon kiinteän yhteyden käytön aikaisen vesistötarkkai-
lun osalta Oulun edustan merialueen yhteistarkkailuun.  

Lupahakemuksen täydennyksenä on 12.9.2019 toimitettu Hailuodon kiin-
teä yhteys – Luontovaikutusten seurantaohjelma 2019–2029. 

Päivitetty ohjelma on laadittu, koska hakija suorittaa vuoden 2019 aikana 
uudet ennen rakentamista toteutettavat referenssitutkimukset. Näin saa-
daan tuoreet referenssitiedot tarkkailu- ja seurantaohjelmaan. Päivitetty 
ohjelma pohjautuu hakemuksen liitteenä olevaan ohjelmaan ja siihen on 
tehty vain pieniä täsmennyksiä. 

Valmistelulupa ja hakijan perustelut sen myöntämiselle 

Valmistelulupaa haetaan työnaikaisen proomukuljetusten sataman ra-
kentamiselle Riutunkariin. Satamaa tarvitaan rakennustöiden ja louheen 
proomukuljetusten aloittamisen valmistelutöissä.  

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä ta-
valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Oulun kaupungissa 
sekä Hailuodon, Siikajoen, Lumijoen ja Limingan kunnissa varannut tilai-
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suuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuk-
sen johdosta viimeistään 28.1.2019. Kuulutus on erikseen lähetetty asia-
kirjoista ilmeneville asianosaisille.  

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hake-
muksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Lapin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Pohjois-Suomen kalatalous-
palveluilta sekä Oulun kaupungilta, Hailuodon, Siikajoen, Lumijoen ja Li-
mingan kunnilta, Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Siikajoen, Lumijoen 
ja Limingan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, Oulun kaupungin ja 
Hailuodon kunnan kaavoitusviranomaisilta, Museovirastolta, Pohjois-
Pohjanmaan museolta, Liikenneviraston meriväylät-yksiköltä ja luonnon-
varakeskukselta. Kuulutuksesta on ilmoitettu Kalevassa, Rantalakeu-
dessa ja Siikajokilaaksossa. 

Lisäksi aluehallintovirasto on luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mu-
kaisesti pyytänyt hankkeen Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia kos-
kevista täydennetyistä arvioinneista lausunnon Etelä-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Oulun kaupungilta, Metsähalli-
tukselta ja asianosaisilta, jotka omistavat Natura-alueisiin kuuluvia maa- 
tai vesialueita hankkeen vaikutusalueella. 

Kuulutus ja asiakirjat keskeisiltä osin on julkaistu internetissä aluehallin-
toviraston Lupa-Tietopalvelussa. 

Lisäksi aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen tiedottamisen jälkeen 
22.1.2020 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selta vesienhoitoviranomaisena lausuntoa hankkeen vaikutuksista Oulun 
edustan ja Luodonselän vesimuodostumien ekologiseen tilaan ja tilata-
voitteiden saavuttamiseen ottaen huomioon hankkeesta aiheutuvat muu-
tokset vesimuodostumien hydrologis-morfologisessa tilassa. Lausun-
nossa ELY-keskusta pyydettiin ottamaan huomioon myös hakijan 
13.12.2019 aluehallintovirastoon toimittama hakemuksen täydennys, 
jossa on esitetty Oulun edustan ja Luodonselän rannikkovesimuodostu-
mien uudet, alustavat tilaluokitukset sekä arvio hankkeen vaikutuksista 
niihin. Lausunnossa pyydettiin esittämään myös vesienhoitoviranomai-
sen näkemys hydrologis-morfologisen tilan merkityksestä ekologisen ti-
lan luokittelussa yleensä. 

LAUSUNNOT  

1) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, 
että haettu rakentaminen ei näyttäisi sanottavasti loukkaavan yleistä tai 
yksityistä etua. Hankkeesta saatava hyöty voidaan katsoa huomattavaksi 
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Hank-
keesta aiheutuva menetettävien vesialueiden kalataloudellisen tuoton 
menetys korvataan kertakaikkisena vesialueiden omistajille. Kaupalliselle 
kalastukselle aiheutuvat haitat korvataan alueen kaupallisille kalastajille, 
ja niistä pyritään sopimaan etukäteen jo ennen vesirakentamistöiden 
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aloittamista. Yleisen kalataloudellisen vahingon kompensoimiseksi hakija 
on esittänyt kalatalousviranomaiselle maksettavaa kalatalousmaksua. 

Työnaikainen vesistötarkkailu voidaan suorittaa hakemuksen liitteen 13) 
mukaisesti sekä käytönaikainen vesistötarkkailu osana Oulun edustan 
yhteistarkkailua.  

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutukset virtauksiin ja veden vaihduntaan 
on arvioitu 3D-mallilla, josta vesienhoitoviranomaisen näkemyksen mu-
kaan saa arviointia varten riittävän kuvan hydrologisista ja morfologisista 
muutoksista. Pengertie tulisi sijoittumaan miltei kokonaan Oulun edustan 
vesimuodostuman puolelle, mutta vaikutusalue kattaa myös Luodonse-
län vesimuodostuman. Edellisessä luokittelussa (2013) Oulun edustan 
hydrologis-morfologinen tila oli tyydyttävä (5 vaikutuspistettä) ja Luodon-
selän erinomainen (0 vaikutuspistettä). Muuttuneen rantaviivan osuuden 
tai muutetun pinta-alueen osuuden kasvaminen eivät tulisi lisäämään ky-
seisten muuttujien vaikutuspisteitä Oulun edustalla. Sen sijaan muuttu-
neisuuspisteiden kokonaismäärää kasvattaisi siltojen ja penkereiden vai-
kutusalue, joka arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Raportissa esitettyjen 
tulosten perusteella voi karkeasti arvioida, että Oulun edustalla muutok-
selle voisi antaa 1–2 muuttuneisuuspistettä ja Luodonselällä 2 pistettä. 
Nämä eivät tulisi muuttamaan kummankaan vesimuodostuman hydrolo-
gis-morfologista tilaluokkaa, kuten raportissa on todettukin. Hydrologis-
morfologista tilaa käytetään tukevana tietona vesien tilan ekologisessa 
arvioinnissa. Olkijoki–Siikajoki–Säärenperä-vesimuodostuma vaikuttaisi 
myös olevan jossain määrin vaikutusalueena, mutta vaikutukset ovat 
siellä vieläkin lievemmät. 

Kiinteän yhteyden vaikutusalueiden määrittämistä oli edellytetty yhteys-
viranomaisen YVA-selostuksesta antamassa lausunnossa. Kovin tarkasti 
rajausta ei ollut virtausraportissa tehty, mutta karttojen perusteella sen 
pystyy hahmottamaan riittävällä tarkkuudella. Raportissa oli arvioitu 3D-
mallia hyödyntäen myös muutosta ravinnepitoisuuksissa, sekä kokonais-
ravinteiden perusteella a-klorofylliä ja lisäksi näkösyvyyttä ja pohja-
eläimistöä. Raportin valmistumisen jälkeen on koottu lisäaineistoa mm. 
pohjaeläimistöstä ja kalastuksesta sekä kalastosta hankesuunnittelun yh-
teydessä.  

Vesienhoitoviranomaisen näkemys on, että YVA-selostukseen vaaditut 
täydennykset on tältä osin tehty riittävällä tavalla. Seurantaohjelma on 
tarkoitus laatia lupavaiheessa. Vesienhoitoviranomainen huomauttaa jo 
nyt, että sitä laadittaessa tulee varmistaa jo ennalta, että kaikki seuranta-
tulokset tallennetaan vuosittain ympäristöhallinnon rekistereihin. 

Hankealueen pohjasedimenttien haitta-aineiden pitoisuuksista näyttäisi 
olevan riittävästi tietoa. Koska sulfaattimaatutkimuksessa ei ole selvitetty 
potentiaalista happamuutta eri korkeustasoista, tulee johtopäätöksiin 
massojen hapontuotosta suhtautua varauksella. 

Luonnonsuojelu- ja alueidenkäyttöviranomaisena ELY-keskuksella ei ole 
hakemuksesta lausuttavaa. 

Haettu valmistelulupa työnaikaisen proomukuljetussataman rakenta-
miseksi Riutunkariin voitaneen myöntää. 
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Lisäksi aluehallintoviraston lausuntopyyntöön 20.1.2020 ELY-keskus on 
lausunut seuraavaa: 

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutukset virtauksiin ja veden vaihduntaan 
on arvioitu 3D-mallilla (raportti v1, 22.8.2018). Samassa selvityksessä on 
myös arvioitu hankkeen vaikutusta muuttuneen/rakennetun rantaviivan 
osuuteen Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumissa. Vesienhoi-
toviranomaisen näkemyksen mukaan selvityksestä saa arviointia varten 
riittävän kuvan hydrologisista ja morfologisista (HyMo) muutoksista. Pen-
gertie tulisi sijoittumaan miltei kokonaan Oulun edustan vesimuodostu-
man puolelle, mutta vaikutusalue kattaa myös Luodonselän vesimuodos-
tuman. Selvityksessä on käytetty oletusta, että pengertie kulkisi vesimuo-
dostumien rajaa pitkin. 

Hydrologis-morfologisen muutoksen arviot selvityksen (raportti v1, 
22.8.2018) perusteella. 

Edellisessä luokittelussa (2013) Oulun edustan HyMo-muuttuneisuus-
luokka oli tyydyttävä (5 vaikutuspistettä). Muuttuneisuus johtui melko 
suuresta (12 %, 2 pistettä) rakennetun tai muutetun rantaviivan osuu-
desta sekä suuresta (4 %, 3 pistettä) muutetun alueen pinta-alasta. Alus-
tavassa kolmannen suunnittelukauden luokittelussa arvio ei ole muuttu-
nut. Selvityksen perusteella hankkeen seurauksena Oulun edustan vesi-
muodostumassa muutetun tai rakennetun rantaviivan osuus kasvaisi 2-
3 %-yksikköä, mutta muuttuneisuus pysyisi samana (melko suuri, 2 pis-
tettä). Lisäksi vesimuodostuman HyMo-muuttuneisuus lisääntyisi, koska 
penkereet ja silta-aukot vaikuttavat mm. virtausolosuhteisiin. Selvityksen 
mukaan pengertien vaikutusalue on vesimuodostuman koko pinta-alaan 
(185 km2) suhteutettuna melko vähäinen. Penkereiden ja siltojen vaiku-
tusten suuruuden arvioon ei ole luotu valtakunnallisia kriteereitä, mutta 
melko pienen vaikutusalueen perusteella muuttuneisuus voidaan arvi-
oida olevan tasolla vähäinen/melko suuri (1-2 pistettä). Edellisen perus-
teella hankkeen seurauksena Oulun edustan HyMo-muuttuneisuuspis-
teet lisääntyvät viidestä 6-7:ään ja HyMo-muuttuneisuusluokka alenisi 
tyydyttävästä välttäväksi. 

Luodonselän Hymo-muuttuneisuusluokka on arvioitu erinomaiseksi 
(0 pistettä). Huomioitavaa on, että jo nykytilanteessa muutetun/rakenne-
tun rantaviivan %-osuus on 4,8 % ja lähellä vähäistä muutosta (1 piste). 
Selvityksen perusteella rakennetun/muutetun rantaviivan osuus kasvaisi 
hankkeen seurauksena 11,5 %:iin ja prosenttiluvun perusteella muutok-
sen suurus olisi tämän jälkeen melko suuri (2 pistettä). Lisäksi pengertie 
vaikuttaisi mm. virtaus- ja jääolosuhteisiin. Kuitenkin vaikutuksia jääolo-
suhteita vähennetään lieventämistoimenpiteillä. Koska vaikutus virtaa-
miin on koko vesimuodostuman pinta-alaan (191 km2) suhteutettuna 
melko vähäinen, voidaan pengertien vaikutusalue arvioida vä-
häiseksi/melko suureksi (1-2 muuttuneisuuspistettä). Edellisen perus-
teella Hymo-muutospisteet olisivat hankkeen toteutumisen jälkeen yh-
teensä 3-4 pistettä ja HyMo-muuttuneisuusluokka hyvä/tyydyttävä. 

Hydrologis-morfologisen muuttuneisuuden merkitys ekologisen tilan arvi-
ossa 
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HyMo-muuttuneisuusluokittelun kriteerit perustuvat suurelta osin karkei-
siin asiantuntija-arvioihin ja ne ovat alun perin tarkoitettu pääasiassa ve-
sienhoidonsuunnittelun ja siihen liittyvien toimenpiteiden suunnittelun tu-
eksi, ei tarkkaan hankekohtaiseen vaikutusarvioon. HyMo-muuttuneisuu-
den arviointiin tarkoitetut numeeriset luokkarajat ovat peräisin ensimmäi-
seltä suunnittelukierrokselta ja niiden suhdetta biologisiin muuttujiin ja nii-
den mukaisiin ympäristötavoitteisiin ei monissa pintavesityypeissä vielä 
tunneta riittävän hyvin. Vesienhoidon ohjeistuksessa painotetaan asian-
tuntijaharkinnan merkitystä HyMo-muuttuneisuuden arviossa. Esimer-
kiksi tässä hankkeessa olemassa olevaa rantaviivaa ei juurikaan muutet-
taisi, vaan muutos johtuisi uuden keinotekoisen rantaviivan luomisesta, 
jonka vaikutukset eivät todennäköisesti olisi yksiselitteisesti kielteisiä. 

HyMo-muuttuneisuutta käytetään ekologista luokittelua tukevana muut-
tujana. Tarve sen käyttöön rajataan pääasiallisesti tapauksiin, kun arvioi-
daan, ettei muu ekologisen luokittelun aineisto riittävällä tavalla kuvaa 
HyMo-tilan muuttumisesta johtuvaa heikkenemistä vesimuodostuman 
ekologisessa tilassa. HyMo-muuttuneisuuden hyödyntäminen ekologisen 
tilan arvioinnissa on ohjeistettu 3. suunnittelukaudella seuraavasti: 

HyMo-luokka huomioidaan ekologisen tilan määrittämisessä, 

• jos vesimuodostuman tilasta ei ole käytössä kuin vedenlaatu- 
ja/tai painetietoa, 

• biologiseen luokitteluun on käytössä vain luokittelutekijöitä, jotka 
kuvaavat rehevöitymisen vaikutuksia, ja/tai 

• käytettävän näytepaikan tai -paikkojen tiedetään kuvaavaan huo-
nosti vesimuodostuman keskimääräistä HyMo-painetta. 

Edellä mainituissa tapauksissa ekologista luokkaa voidaan laskea HyMo-
muuttuneisuuden perusteella tai painottaa luokittelussa HyMo-muutok-
sille herkkiä biologisia muuttujia. 

Tämän hankkeen yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan HyMo-muut-
tuneisuudesta aiheutuva vaikutus ulottuu pääasiassa pengertien ja silta-
aukkojen välittömään läheisyyteen. On selvää, että pengertien kohdalla 
morfologia muuttuu selvästi ja sen läheisyydessä virtausolosuhteet muut-
tuvat. Kuitenkin koko vesimuodostuman pinta-alaan nähden vaikutusalue 
on pieni ja laajemmalle alueelle ulottuvat HyMo-muuttuneisuuden vaiku-
tukset voidaan todentaa/arvioida biologisten osatekijöiden ja fysikaalis-
kemiallisten luokittelutekijöiden perusteella. Näin ollen tämän hankkeen 
aiheuttamaa HyMo-muuttuneisuutta ei ole tarvetta huomioida ekologisen 
tilan arvioinnissa. 

Arvio hankkeen vaikutuksesta ekologiseen tilaan ja ympäristötavoitteen 
saavuttamiseen 

Hakija on toimittanut 13.12.2019 lausunnon, jossa on arvioitu hankkeen 
vaikutuksia tilaluokitukseen huomioiden myös kolmannen suunnittelu-
kauden alustava luokitus. Lausunnossa on esitetty tuoreimman luokitte-
lun (2012–2017) tulokset ja verrattu vesimuodostuman ekologisessa ti-
lassa tapahtunutta muutosta edelliseen, vuosien 2008–2013 aineistojen 
perusteella tehtyyn luokitteluun (v. 2013 luokittelu). Kuten lausunnossa 
on todettu, suurin muutos on tapahtunut pohjaeläinten tilassa ja nä-
kösyvyydessä, jotka molemmat ovat heikentyneet aiemmasta. 
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ELY-keskus muistuttaa, että ekologisen tilan arviointi tehdään ensisijai-
sesti biologisen aineiston perusteella. Perämerellä biologisten laatuteki-
jöiden tuloksiin tuo epävarmuutta se, että luokittelutekijöitä on vähemmän 
kuin eteläisemmillä merialueilla: sisemmille rannikkovesille ei ole asetettu 
kasviplanktonbiomassaa koskevia luokkarajoja ja Perämereltä puuttuu 
rakkohauru, jonka alakasvuraja on luokittelutekijä eteläisemmillä merialu-
eilla. Toiseksi, vähälajisen Perämeren pohjaeläinyhteisöön ei pehmeiden 
pohjien pohjaeläimistön tilaa kuvaava BBI-indeksi kovinkaan hyvin so-
vellu. Perämeressä luontainen makean veden pohjaeläinlajisto (esim. 
harvasukasmadot ja surviaissääsken toukat), on rannikkovesien herk-
kyysluokituksessa arvioitu rehevyyttä sietäviksi. Kolmanneksi, Peräme-
rellä klorofyllin luokkarajat ovat sisävesiin verrattuna erittäin tiukat: sisem-
pien rannikkovesien klorofyllin vertailuolot ja luokkarajat ovat lähinnä 
Pohjois-Lapin järviä ja vähähumuksia järvityyppejä, vaikka useimmat Pe-
rämereen laskevat joet ovat luontaisesti humustyyppisiä. Humustyyppien 
järvissä klorofyllin vertailuarvot ja luokkarajat ovat korkeampia kuin vähä-
humuksisissa järvissä. 

Fysikaalis-kemiallisia muuttujia käytetään hydrologis-morfologisen luo-
kan tapaan ekologista luokittelua tukevina tekijöinä. Luokkamuutoksesta 
huolimatta Oulun edustan ravinnepitoisuudet ovat pysyneet samalla ta-
solla kuin edellisessä luokittelussa (muutos on alle ravinnetulosten mit-
tausepävarmuuden, 15 %). Hakijan teettämän mallinnuksen perusteella 
hankkeesta aiheutuva ravinnepitoisuuden muutos on koko vesimuodos-
tumatasolla alle prosentin luokkaa. Näin ollen on perusteltua olettaa, että 
vesimuodostumatasolla fysikaalis-kemialliseen luokitukseen ei hankkeen 
myötä tulisi muutosta, kuten hakijan toimittamassa lausunnossa on arvi-
oitu. 

Tehtyjen selvitysten perusteella hankkeella on vesimuodostumien veden-
laatuun ja biologisiin osatekijöihin vähäinen vaikutus. Kokonaisuudessa 
arvioiden hanke ei estä hyvän tilan saavuttamista vaikutusalueen vesi-
muodostumissa eikä se myöskään vaikuta ekologisen luokittelun luokit-
telutekijöihin siinä määrin, että niiden tilaluokka alenisi. 

2) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Pohjois-Suo-
men kalatalouspalvelut on lausunnossaan todennut, että hankealue ja 
hankkeen arvioitu vaikutusalue sijoittuvat Oulunsalon ja Hailuodon väli-
selle merialueelle, joka on paikallisesti merkittävää kalatalousaluetta. 
Alueella on useita merkittäviä karisiian, silakan ja muikun (maiva) kutu-
alueita. Myös ahven ja hauki kutevat alueen matalilla ranta-alueilla. 

Alueella tavataan yleisesti myös lohta, taimenta, madetta, kuoretta, ku-
haa sekä erilaisia särkikaloja. Taloudellisesti merkittävien lajien esiinty-
misen vuoksi alueella on myös niitä hyödyntävää kotitarve- ja kaupallista 
kalastusta. 

Hakemuksessa ja sen liitteissä on esitetty kattavat tiedot kohteen kalata-
loudellisesta merkityksestä ja hankkeen mahdollisista vaikutuksista ka-
lastoon ja kalastukseen. Näin ollen Lapin ELY-keskus kalatalousviran-
omaisena katsoo, että hakemuksessa ja erillisissä selvityksissä tehdyt 
päätelmät tarjoavat hyvän lähtökohdan kalataloudellisten näkökulmien 
huomioimiseksi asiaa ratkaistaessa. Hakemukseen on liitetty erillinen ka-
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lastoselvitys, josta käyvät ilmi muun muassa hankkeen arvioidulla vaiku-
tusalueella sijaitsevat rysät sekä merkittävimmät verkkokalastusalueet ja 
troolauslinjat. Selvityksessä on esitetty myös karisiian, maivan, silakan ja 
ahvenen tärkeät kutualueet. Hankkeen mahdollisia vaikutuksia kalastoon 
ja kalastukseen on arvioitu ottaen huomioon kutualueiden menetykset 
sekä virtaama- ja vedenlaatumuutokset. 

Kalatalousviranomaisen näkemyksen mukaan esitetyt arviot kalastovai-
kutuksista ovat oikeansuuntaisia. Vaikutusten kokonaisarvioinnin kan-
nalta on otettava huomioon myös sellaiset hakemuksessa esille nostetut 
seikat kuin alueen luontainen mataluus ja maankohoaminen, ja lautan lii-
kennöinnistä ja väylän ylläpitoruoppauksesta aiheutuvat haitat kalastolle 
ja kalastukselle (hankkeen toteutuminen poistaa mm. lauttaliikenteestä 
johtuvan vedenalaisen melun). Laaja-alaisempien kalastovaikutusten ar-
vioimiseksi olisi kuitenkin ollut tärkeää mainita myös mahdolliset muut lä-
hialueella toteutettavat vesirakentamishankkeet ja niiden yhdysvaikutuk-
set kalojen elinolosuhteisiin (mm. karisiian kutualueisiin) ja kalastukseen. 

Kalastoselvityksen mukaan hankkeella ei ole vaikutusta kalojen vaelluk-
seen. Tutkimusten mukaan Perämereen laskeviin jokiin kudulle vaeltava 
lohi kulkee pääasiassa Hailuodon länsipuolella kohti pohjoista, eikä silloin 
hankealue ole niiden vaellusreitillä. Ainakin lähijokiin pyrkivien lohikalojen 
ja nahkiaisen vaellusreitit voivat kulkea myös hankealueen kautta. Siksi 
on tärkeää varmistaa kalojen esteetön kulku myös silta-aukkojen raken-
nusvaiheessa. Kalastoselvityksessä on todettu, että mikäli Riutun silta-
aukossa on työnaikainen penger, se heikentää lohikalojen vaellusta Luo-
donselälle. 

Lapin ELY-keskus katsoo, että lupa voidaan myöntää seuraavasti: 

Kalataloudellinen tarkkailu on tehtävä Lapin ELY-keskuksen hyväksy-
mällä tavalla. Vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen tarkkaillaan ennen 
rakentamista, rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen. Vaikutuksia 
tulee seurata hankkeen koko vaikutusalueella eli sillä alueella, jolle hank-
keen vesistövaikutusten arvioidaan ulottuvan. Tarkkailu voidaan sisällyt-
tää soveltuvin osin osaksi Oulun edustan vesistö- ja kalataloustarkkai-
luohjelmaa. 

Hakemuksen mukaan hankkeesta aiheutuu sekä lyhyellä että pitkällä ai-
kavälillä haittaa yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle. Hakija on esittä-
nyt, että kaupalliselle kalastukselle aiheutuvat haitat pyritään sopimaan 
kaupallisten kalastajien kanssa etukäteen ennen vesirakentamistöiden 
aloittamista. Kaupallisille kalastajille maksettavista korvauksista laadi-
taan erillinen selvitys. Lapin ELY-keskus katsoo, että po. erillisselvitys ja 
asiaankuuluvat sopimukset on tehtävä viipymättä ottaen huomioon ra-
kennusvaiheen aikaisten samentumien aiheuttamat haitat, pyyntipaikko-
jen menetykset, pyyntimatkojen pidentyminen, mahdolliset muutokset 
saalislajistossa ja saalistappiot. 

Hakemuksessa on esitetty laskelma Hailuodon kiinteän tieyhteyden ra-
kentamiseen liittyvästä vesialueen kalataloudellisen tuoton menetyksestä 
ja vesialueiden omistajille maksettavista korvauksista. Hakija on esittänyt 
lisäksi, että yleiselle kalatalousedulle aiheutuvat haitat kompensoidaan 
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rakennusvuosina ja niiden jälkeen vielä yhtenä vuotena 6 000 euron suu-
ruisella kalatalousmaksulla. Sillä voitaisiin hakijan mukaan istuttaa esi-
merkiksi noin 40 000 kpl vaellussiian tai kuhan kesänvanhaa poikasta tai 
noin 3 300 kpl 2-vuotiasta taimenta. Käytön aikaiset haitat on arvioitu vä-
häisemmiksi, ja ne on esitetty kompensoitavan 3 000 euron suuruisella 
vuotuisella kalatalousmaksulla. 

Lapin ELY-keskus katsoo, että hakijan arvioima kompensaation taso on 
suuruusluokaltaan oikea, mutta se tulee määrätä kalatalousvelvoitteena, 
ei kalatalousmaksuna. Eri hankkeista aiheutuvien kalataloudellisten hait-
tojen kompensaatiotapa on Perämerellä pääsääntöisesti kalatalousvel-
voite. Istutettavat lajit ovat myös vakiintuneet (vaellussiika, meritaimen, 
lohi). Muutostarpeita ei ole näköpiirissä, mutta tulevaisuudessa mahdol-
lisesti tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa kirjaamalla lupamääräyk-
seen riittävät muutosmahdollisuudet. ELY-keskuksen näkemyksen mu-
kaan kalatalousvelvoite on tässäkin hankkeessa tarkoituksenmukaisin 
kompensaatiotapa. 

Lapin ELY-keskus esittää kalatalousvelvoitteeksi seuraavaa: 

Luvanhaltijan on istutettava hankkeen vaikutusalueelle rakentamisvuo-
sina ja ensimmäisenä niitä seuraavana vuonna vuosittain 40 000 ja toi-
sesta rakentamista seuraavasta vuodesta alkaen vuosittain 20 000 kes-
kimitaltaan vähintään 10 senttimetrin pituista vaellussiian poikasta. Vel-
voitteen toteuttamistapaa (laji, ikä, koko, istutuspaikka) voidaan muuttaa 
toimenpiteiden tuloksellisuuden parantamiseksi tai varmistamiseksi, mi-
käli siihen katsotaan olevan aihetta, tai velvoite tai sen osa voidaan to-
teuttaa muuna, istutusta korvaavana toimenpiteenä. 

3) Hailuodon kunta on lausunnossaan todennut, että lupahakemuksen 
käsittämällä Hailuodon kunnan kuntarajoihin rajoittuvalla hankealueella 
on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, Oulun seudun yleis-
kaava 2020, Hailuodon rantayleiskaava sekä Hailuodon ja Oulun meri-
alueen osayleiskaava. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä 
ovat Huikun rantakaava sekä Huikun etelärannan ranta-asemakaavan 
muutos ja laajennus. Edellä mainitut kaavat eivät ole ristiriidassa lupaha-
kemuksen kanssa. Merialueen osayleiskaava mahdollistaa kiinteän yh-
teyden rakentamisen hankealueelle. 

Hailuodon kunta toteaa, että lupahakemuksen mukaiset sillat, pengertie 
ja muut rakenteet on suunniteltu perusteellisesti ja huolellisesti. Ympäris-
töselvitykset ovat kattavat ja laadukkaat. Lupahakemuksen mukaisten 
toimenpiteiden ei arvioida aiheuttavan merkittäviä muutoksia hankealu-
een luontoarvoihin. Myös hankkeen seurantaan ja jälkiarviointiin varau-
dutaan lupahakemuksessa. 

Hailuoto–Oulu-lauttavälin lauttakaluston ja laiturirakenteiden kunto on 
osin huono ja heikkenee kaiken aikaa. Hailuodon kunnan mielestä kiin-
teän yhteyden hanke tulee toteuttaa suunnitelmien ja selvitysten mukai-
sesti mahdollisimman nopealla aikataululla, jotta hailuotolaisten ja mui-
denkin nykyistä lauttayhteyttä käyttävien liikennöinti Huikun ja Riutunka-
rin välillä ei kohtuuttomasti vaikeudu. 
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4) Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnos-
saan todennut, että lupakäsittelyssä tulisi kiinnittää huomiota hakemuk-
sen liitteenä olevassa vesistötarkkailusuunnitelmassa esitettyjen työnai-
kaisten tarkkailujen riittävyyteen. Ympäristötoimen mielestä, vaikkakin 
vaikutusalueena on merialue, on syytä harkita määrityksiin lisättäväksi 
pH ja typpipitoisuuksia hankkeen vesistövaikutusten arvioimiseksi mah-
dollisimman kattavasti. Käytön aikaiseen tarkkailun ympäristötoimella ei 
ole huomautettavaa. 

Ympäristötoimen mielestä merenpohjan sulfidimaihin tulee kiinnittää 
hankkeen toteutuksessa huomiota, vaikkakin hakijan mukaan tutkimus-
ten perusteella hankealueella ei esiinny sulfidimaan määritelmää täyttä-
viä maita. Maanäytteistä aistinvaraisesti sulfidimaata arvioitiin esiintyvän 
vain Riutun sillan puolivälistä Oulunsalon lauttarannan lähelle. Ympäris-
tötoimen mielestä suppeahkojen tutkimusten perusteella ei voida poissul-
kea sulfidimaiden esiintymistä hankealueella. Näin ollen on tärkeää, että 
varmistetaan mahdollisten sulfidimassojen sijoittaminen vedenpinnan 
alapuolelle, etteivät ne pääse hapettumaan ja aiheuttamaan hapanta 
kuormitusta. 

Ympäristötoimi pitää tärkeänä, että sille ilmoitetaan ympäristön- ja ve-
siensuojelun kannalta mahdollisista häiriö-, vahinko- ja poikkeustilan-
teista sekä poikkeustilanteiden tarkkailusta. 

Hankkeeseen on laadittu kattavat selvitykset mukaan lukien Natura-arvi-
ointi. Ympäristötoimi ei näe esteitä luvan myöntämiselle Hailuodon kiin-
teälle yhteydelle. 

5) Oulun kaupungin kaavoitusviranomainen on lausunnossaan toden-
nut, että hankealueella on voimassa Merialueen osayleiskaava, joka on 
laadittu Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamista varten. Osayleiskaava 
on hyväksytty Oulun kaupungin osalta kaupunginvaltuustossa 
15.12.2014. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt päätöksellään 12.4.2018 
osayleiskaavasta jätetyt valitukset, ja osayleiskaava on lainvoimainen. 

Hakemuksessa esitelty Oulun seudun yleiskaava ei ole enää voimassa 
Oulun kaupungin alueella, vaan hankealueen lähiympäristössä voimassa 
ovat 18.4.2016 hyväksytty Uuden Oulun yleiskaava sekä hakemuksessa 
mainittu Hylkykarin osayleiskaava ja Salonpään strateginen yleiskaava. 

Oulun kaupungin kaavoitusviranomainen toteaa lausuntonaan, että ha-
kemuksen mukainen kiinteän yhteyden rakentaminen on voimassa ole-
van yleiskaavan mukaista, eikä kiinteän yhteyden rakentaminen ole risti-
riidassa muidenkaan lähialueiden maankäytön suunnitelmien kanssa. 

6) Museovirasto on lausunnossaan todennut antavansa lausuntonsa ve-
denalaisen kulttuuriperinnön osalta. Pohjois-Pohjanmaan museo lausuu 
asiasta rakennetun kulttuuriperinnön ja kulttuurimaiseman vaalimisen nä-
kökulmasta. 

Vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta Museovirastolla ei ole enää hank-
keen tässä vaiheessa huomautettavaa. Vedenalainen kulttuuriperintö on 
huomioitu hankkeessa riittävästi. Mikäli siltarakennustöiden yhteydessä 
kuitenkin havaitaan muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä 
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muinaisjäännöksiä, irtaimia muinaisesineitä tai hylky, tulee niistä välittö-
mästi ilmoittaa Museovirastolle. Tämä ilmoittamisvelvollisuus tulee saat-
taa myös maastossa työskentelevien eri tahojen tietoon. 

7) Pohjois-Pohjanmaan museo on lausunnossaan todennut, että hank-
keella ei ole vaikutusta kuivan maan arkeologiseen kulttuuriperintöön, 
eikä Pohjois-Pohjanmaan museolla tältä osin ole huomautettavaa hank-
keesta. 

Pohjois-Pohjanmaan museo on antanut aikaisemmin (23.5.2018) Hailuo-
don kiinteän yhteyden suunnitelmista lausunnon, jossa museo on nosta-
nut erityisesti esiin sillan vaikutukset merimaisemaan. Suunnitelmaluon-
noksessa on esitetty vähäeleinen, matala ja ilman valaistusta toteutettu 
yhteys, joka ei tulisi kuitenkaan häiritsevästi korostumaan horisontissa. 
Pengertieyhteys ja sillat muodostavat maisemaa rajaavia elementtejä, ja 
hankkeen vaikutus maisemaan tulee kuitenkin olemaan pysyvä. Laut-
tayhteyttä kannattavammaksi vaihtoehdoksi on esitetty kiinteää yhteyttä, 
jonka on koettu olevan tarpeen, vaikka uhkakuvat sen haitoista ovat mie-
tityttäneet ja aiheuttaneet huolta ennakkoon. Yhteyden hyödyt painottu-
vat saaren asukkaiden tarpeisiin, yhteyksiin mantereeseen; hanke tulee 
lähentämään ja helpottamaan tilannetta nykyisestään. Suunnitelmassa 
painottuu saarelaisten, asukkaiden ja lomalaisten saavutettavuuden li-
säksi Hailuodon tärkeän elinkeinon, matkailun merkitys sekä sen elinkel-
poisuus. 

Hailuoto sekä ympäröivät vesialueet on arvotettu valtakunnallisesti ar-
vokkaaksi maisema-alueeksi. Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaassa 
kulttuuriympäristössä (rky-2009 alue) oleva rakennuskanta on rakentunut 
saaren paikallisesta perinteestä, kalastuksesta sekä niihin liittyvistä säi-
lyneistä rakennuksista ja rakennelmista sekä niiden suhteesta merimai-
semaan. Hankkeen vaikutusalueen lähistöllä ei kuitenkaan ole erityisiä 
rakennetun kulttuuriperinnön arvokohteita, joita hanke suoranaisesti uh-
kaisi. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole muuta huomautettavaa hank-
keesta arvokkaan maisema-alueen tai rakennetun kulttuuriympäristön 
osalta. 

Lausunto Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia koskevista täydennetyistä arvioinneista  

8) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on Na-
tura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia koskevista täydennetyistä arvioin-
neista antamassaan lausunnossa todennut, että vuonna 2017 laaditun 
luontoselvityksen ja vuonna 2019 laaditun seurantaohjelman perusteella 
hanke ei todennäköisesti merkittävän kielteisesti vaikuta Isomatalan-
Maasyvänlahden (FI1100203), Ojakylänlahden ja Kengänkarin 
(FI1100204), Liminganlahden (FI1102200) ja Perämeren saarien 
(FI1300302) Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin. Seurantaohjel-
maan on sisällytetty jääeroosiomuutosten seuranta, kasviyhteisöjen seu-
ranta jääeroosiotarkkailualueilla sekä seurannat koskien EU:n luonto- 
(1992/43/ETY) tai lintudirektiivin (2009/147/EY) mainitsemia lajeja, 
IUCN-kriteeristön mukaisia uhanalaisia lajeja tai luonnonsuojelulain pe-
rusteella (erityisesti) suojeltuja lajeja (LSA 1997/160, liite 4; LSA 
2013/471), joihin jääeroosion heikkenemisen on arvioitu voivan heijastua. 
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Lisäksi seurantaohjelma kattaa rakentamisen ja käytön aikaisen vesistö- 
ja kalataloustarkkailun sekä yksittäisten hankkeen suorien vaikutusten 
alaisten Natura-lajien (1992/43/ETY; 2009/147/EY) esiintymien tarkkailut 
(naurulokkikoloniat, upossarpio). 

Keskeisiksi lieventämistoimenpiteiksi on esitetty laidunnusta, niittoa sekä 
kiinteän tieyhteyden viereen alkutalvesta avattavaa väylää. Jatkosuunnit-
telussa tulee kiinnittää huomiota seurantatuloksiin etenkin uhanalaisten 
lajien osalta sekä lieventämistoimenpiteiden vaikutuksiin. Laidunnus- ja 
niittopaineen säätelyyn tulee kiinnittää huomiota ja havaittuihin haitallisiin 
muutoksiin pyrkiä reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Lajistoseuran-
tojen lisäksi keskeistä hankkeen edetessä on kasviyhteisöjen sekä ruovi-
koitumisen ja umpeenkasvun seuranta, jonka avulla voidaan todeta mah-
dolliset muutokset Natura 2000 -alueiden luontotyyppien edustavuuk-
sissa ja pinta-aloissa. 

MUISTUTUKSET JA MIELIPIDE 

9) Limingan Isoniityn lohkokunta on muistutuksessaan todennut, että 
koko ruoppaustyön ajan tulee mittauksilla seurata veden mahdollista 
happamuutta etenkin saviperäisillä ja muilla pehmeillä alueilla. Mittauk-
silla tulee tarkistaa myös kuinka kauas mahdollinen happamuus ulottuu 
ja mihin suuntaan ruoppauspaikalta ja erityisesti lohkokunnan kannalta 
ulottuuko mahdollinen happamuus Liminganlahdelle saakka. Peruste-
luna tälle vaatimukselle on, että vaatimuksen mukaisella toiminnalla es-
tetään mahdolliset ennalta arvaamattomat vahingot esim. kalastolle ja 
kutupaikoille, jotka voivat aiheutua myrskyjen vaikutuksesta siirtyvistä 
massoista (etenkin mahdolliset happamat maamassat). 

Veden samentumisesta sekä mahdollisesta happamuustasosta, joka 
haittaa kalastusta ja/tai vaarantaa kalakantoja, tulee ilmoittaa niin, että 
kalastajat saavat ajantasaisen tiedon mahdollisen haitan laajuudesta. 
Alueet, joilla  kalastus ei ole tarkoituksenmukaista mm. pyydysten likaan-
tumisen ja paikalliskalojen mahdollisten makuhaittojen takia, tulee mer-
kitä tai niistä tulee muuten tiedottaa reaaliajassa. Perustelu tälle vaati-
mukselle on sama kuin ensimmäisessä vaatimuksessa. 

Kutukatkosten ja kutupaikkojen vähentymisen estämiseksi tulee ruop-
pausalueen sora- ja hiekkamassoja käyttää saman luonteisten kutupaik-
kojen kohentamiseen kuin pengertien alle jäävät ja pengertien linjauksen 
läheisyydessä olevat, rakentamisen vaikutuksesta heikkenevät kutupai-
kat. Perustelu tälle vaatimukselle on sama kuin aiemmissa vaatimuk-
sissa. Lisäksi vaatimusta on perusteltu sillä, että etenkin niiden kutupaik-
kojen säilyminen, jotka ovat samanlaisia tai lähes samanlaisia kuin pen-
kereen alle jäävät, ovat vahingon jälkeen vaikeasti ja pitkällä ajanjaksolla 
korvattavia. 

Merimetsojen mahdollista esiintymistä ja asettumista pengertien alueelle 
ja läheisyyteen tulee seurata, ja tarvittaessa ne tulee hävittää. Niitä on 
näillä seuduillakin tavattu jo mm. satamalaitureilla ja Temmesjokivar-
ressa. Ne tulee nimenomaan hävittää eikä ajaa muualle toisten riesaksi. 
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Perusteluna tälle vaatimukselle on, että kyseinen lintulaji on tähänasti-
sista pahiten ympäristöä sotkeva ja tuhoava lintulaji nyt jo lähes koko 
Suomen alueella. Siihen tulee suhtautua samalla tavoin kuin muihinkin 
haitallisiin vieraslajeihin, kuten varis ja rotta. 22.1.2019 uutisoinnin mu-
kaan supikoira tulee uudeksi haitalliseksi vieraslajiksi vuoden 2019 ai-
kana. Merimetso tulee lisätä samaan luokitteluun. 

Suurista vesitaloushankkeista aiheutuvat haitat ovat usein pitkäaikaisia, 
esim. Temmesjokisuun ruoppauksen 1966–1967 jälkeen joen runsas 
madekanta muuttui niin, että mateiden koko kasvoi ja määrä väheni vuosi 
vuodelta, kunnes ne loppuivat joesta kokonaan. Merialueelta sai satun-
naisesti verkolla muutamia mateita, koukuilla ei yhtään, ei joesta eikä me-
restä. Madekanta saatiin palautettua siten, että istutuksia ei ole enää suo-
ritettu. (Lohkokunta on tukenut rahallisesti Limingan Kalastajainseura 
ry:n ja kalatalousviranomaisen suorittamia istutuksia). Mateen palautta-
miseen Temmesjokeen meni siten noin 40 vuotta. 

Yleisen kalataloudellisen vahingon kompensaatioperiaate tulee ulottaa 
vähintään 10 vuotta pengertiehankkeen valmistumisen jälkeen siten, että 
ainakin veden, merenpohjan ja etenkin kutualueiden kunto veden sameu-
den, pohjan happamuuden ja muun koostumuksen osalta tarkistetaan 
vuosittain 27.11.2017 päivätyn hakemuksen liitteenä olevan kalastoselvi-
tyksen kuvien 3 ja 4 mukaisilla alueilla ja tarvittaessa kauempanakin pen-
gertiestä, mikäli haittoja ilmenee. Perusteluna tälle vaatimukselle on, että 
vuosittain tehtävillä edellä mainituilla mittauksilla ja tarkistuksilla turva-
taan se, että mitään yllättäviä muutoksia kalakannoille ja muulle eliöstölle, 
kasvustolle ja linnustolle ei pääse tapahtumaan. Mahdollisesti vahinkoa 
aiheuttavia muutoksia voidaan korjata tarkoituksenmukaisimmin alkuvai-
heessa, jolloin myös korjaustoimet ovat kustannuksiltaan edullisimpia. 

Lisäksi muistuttaja on vaatinut toimivien onki- ja uistelupaikkojen raken-
tamista pengertien keinosaarelle (myös kahvila) ja pysäköintipaikoille. 
Perusteluna tälle vaatimukselle on, että siellä voidaan järjestää vapaa-
ajankalastajille, turisteille, vieraille ja koululaisille vuosittain ongintaa. 
Pengertien kyseisillä alueilla pystytään hyvin valvomaan hyvinkin nuoria 
kalastajia, kun paikat on rakennettu kunnolla ja toisaalta saadaan nuoria 
raikkaaseen ulkoilmaan ja pois älykännyköiden ja muiden vastaavien 
elektroniikkavehkeiden koukusta ja kimpusta. 

10) Siikajoen osakaskunta on muistutuksessaan todennut, että penke-
reen rakentamisen ja työpenkereen purkamisen yhteydessä syntyy työn-
aikaista veden samentumista, kun rakennusmassoista liukenee kiintoai-
nesta veteen. Siikajoen edustan vesialueelle voi tulla rakennustöiden ai-
kana veden samentumista, joka haittaa kaupallista ja kotitarvekalastusta. 

Mallinnustulosten perusteella virtaama- ja vedenlaatumuutokset jäävät 
vähäisiksi, eivätkä ne ole laaja-alaisia. Ravinnetason paikallisen lievän 
nousun ei katsota aiheuttavan sellaista rehevöitymistä, että sillä olisi 
laaja-alaista kalasto- tai kalastusvaikutusta. Mallinnustulosten perus-
teella vaikutusvyöhykkeen ulkopuolisella alueella virtaama- ja vedenlaa-
tumuutokset jäävät vähäisiksi, eikä niillä ole enää merkittävää kalatalou-
dellista vaikutusta. 
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Muistuttaja katsoo pengertien vaikutusten olevan vähäistä osakaskunnan 
hallinnassa oleviin Natura 2000 -alueisiin. 

Rakennusvaiheessa tai mahdollisesti myöhemmin pengertien rakentami-
sesta todetut tai todettavissa olevat kalaston tai kalastuksen sekä Natura 
2000 -alueiden haittavaikutukset tulee korvata. 

11) Metsähallitus on muistutuksessaan todennut, että hakemuksessa ei 
ole mainittu meriuposkuoriaista, vaikka se on erityisesti suojeltava laji ja 
sen levinneisyys osuu päällekkäin hankkeen vaikutusalueen kanssa. 
Kuinka tämä erityisesti suojeltava laji tullaan ottamaan huomioon mah-
dollisissa rakennustöissä? 

12) Paula Syri (564-430-18-23) on muistutuksessaan todennut, että Hai-
luodon yhteyden rakentaminen ei saisi vaikuttaa heikentävästi kiinteistön 
käytettävissä olevan ranta- ja vesialueen virkistyskäyttöön. Alueen lai-
duntamisen ja niittämisen tulee jatkua. 

Veden laatu on Nenännokan ja Leppänenän välillä tällä hetkellä hyvä, ja 
se ei saisi oleellisesti huonontua. Hyvä vedenlaatu on tärkeä virkistyskäy-
tölle ja kalojen poikastuotannolle.  

Uhanalainen linnusto, suokukko ja etelänsuosirri pitäisi pystyä säilyttä-
mään alueella. Muistuttaja on tavannut kesällä 2018 alueella suosirrejä 
vaikka inventoijat eivät niitä havainneet.   

Silta ja pengertie tulevat oleellisesti muuttamaan maisemaa, ja muistut-
taja pyytää minimoimaan luonnonmaisemaa rikkovat elementit rakennel-
missa. Tien valaistusta muistuttaja pyytää välttämään. Liikenteen melu 
pitäisi saada pidettyä minimissään. 

13) Heikki Eskola on muistutuksessaan todennut toimivansa I-luokan 
kaupallisena kalastajana suunnitellulla pengertien/siltahankkeen ja Ka-
rinkannan matalan välisellä alueella. Muistuttaja vaatii, että kyseisen 
hankkeen aiheuttamat vahingot korvataan kalaston osalta täysimääräi-
sesti. Lisäksi muistuttaja vaatii korvausta ylimääräisestä lisätyöstä ja an-
sionmenetyksestä, jonka vesistön sameutuminen aiheuttaa likaantumi-
sen muodossa verkko- ja kalastuskalustolle ja tämän lisäksi heikentää 
kalasaaliita. Muistuttaja kalastaa alueella 11 kuukautta vuodessa. Muis-
tuttaja on myös huolissaan Karinkannan matalan vesimassojen liikkeistä 
tulevaisuudessa, koska kyseinen merialue on todella matala. Selvityk-
sessä ei ole huomioitu kyseistä asiaa lainkaan, vaikka muistuttaja on huo-
mauttanut asiasta ELY-keskukselle sähköpostilla 20.11.2017. Muistuttaja 
vaatii lisäksi, että vedenlaatua kyseisellä alueella seurataan koko raken-
nusvaiheen ajan ja vielä tämän jälkeenkin. Lisäksi muistuttaja vaatii, että 
alueen veden typpi- ja fosforikuormaa tulee seurata jatkuvasti, ettei koko 
matala merialue rehevöidy umpeen. Muistuttaja on kalastanut alueella lä-
hes 40 vuotta, joten hän tuntee alueen erittäin hyvin. 

14) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ja 
Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry ovat yhteisessä muistutukses-
saan vaatineet, että hakemus on hylättävä vesilain ja vesienhoitolain 
sekä luonnonsuojelulain vastaisena.  



162 
 

Perusteluina vaatimukselleen mielipiteen esittäjät ovat todenneet seuraa-
vaa: ”Vesilain 3 luvun 4 §:ssä säädetään luvan myöntämisen yleisistä 
edellytyksistä. Lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos: 

1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 

2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. 

Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä 
terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muu-
toksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa 
taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. 

Hakemuksen mukainen hanke loukkaa yleistä etua monella tavalla, eikä 
siitä saatava hyöty ole verrattavissa yleiselle edulle koituviin menetyksiin. 
Hanke aiheuttaisi huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luon-
nonolosuhteissa ja vesiluonnossa. 

Vesilain 3 luvun 6 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä harkitta-
essa vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja mene-
tyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa on otettava huomioon, 
mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukai-
sessa vesienhoitosuunnitelmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on esi-
tetty hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä sei-
koista. 

Hankkeen rakennuskustannuksiksi ilmoitetaan 73,4 miljoonaa euroa (tie-
suunnitelman kustannusarvio 1.5T-1). Siitä siltojen osuus on 31,85 mil-
joonaa euroa. Hyöty-kustannussuhteeksi on saatu 1,64 ja hanke on siten 
katsottu yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi. Hyötyanalyysissä iso 
merkitys on väylänpidon kustannusten välttämisellä (80 %). 

Hakemuksen liitteessä 14 esitetty intressivertailu on puutteellinen ja tar-
koitushakuinen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus painottaa arviossaan 
taloudellisia hyötyjä, ja niitäkin kuvitelmien varaisesti. Monet keskeiset ja 
yleiseen etuun liittyvät arvot puolestaan sivuutetaan kokonaan. Liikenne-
vastuualue on asettanut tavoitteekseen päästä eroon lauttaliikenteen yl-
läpidosta ja laiminlyönyt vaihtoehdon kehittämismahdollisuuksien selvit-
tämisen. Sen seurauksena myös intressivertailussa kyseistä vaihtoehtoa 
kuvataan heikkeneväksi, kun taas kiinteä yhteys lisää houkuttelevuutta ja 
kaikenlaista elinkeinopoliittista ja muuta vilkkautta. 

Vireillä olevassa Hailuodon strategisessa yleiskaavassa 2030 (kaava-
luonnosvaihe 19.2.2018) liikenneyhteys pääosin sivuutetaan. Vaikutus-
alueeksi on rajattu Hailuodon saari. Kaavoituksessa ei myöskään erityi-
sesti valmistauduta merkittävään elinkeinojen tai asutuksen kasvuun. 
Kaavaselostuksen mukaan "Hailuodon maankäytön kehittämisen lähtö-
kohtana on Hailuodon elinvoimaisuuden sekä omaleimaisuuden ja ainut-
laatuisen saaristo-, kulttuuri- ja luonnonympäristön säilyttäminen ja vah-
vistaminen. Strategisen kaavan merkittävin vaikutus on alue- ja yhdys-
kuntarakenteen tiivistyminen asutuksen osalta keskeisellä kyläalueella 
sekä osin Luovontien varrella. Kunnan tavoitteellinen väestönkasvu tar-
koittaa noin 150 uutta rakennuspaikkaa, joiden sijoittelulle on osoitettu 
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strategisessa kaavassa lukuisia vaihtoehtoisia alueita. Hailuodon poten-
tiaalisuus asuinpaikkana lisääntynee lauttayhteyden korvautuessa kiinte-
ällä yhteydellä, mutta silloinkaan Hailuotoon ei ole odotettavissa suurta 
uudisrakentamispainetta. Kiinteä yhteys lisännee kuitenkin Huikkuun ja 
Santoseen osoitettujen uudisalueiden kiinnostusta ja odotettavissa on, 
että Oulun suunnalta Santoseen siirtyy muutamia asukkaita. Muuttajien 
määrät eivät todennäköisesti ole suuria. Viinikantien varteen osoitettu 
uusi teollisuus- ja toimitila-aluevaraus (T/TP) mahdollistaa monipuolisen 
teollisuus- ja yritystoiminnan sijoittumisen Hailuodon kuntakeskustan tun-
tumaan ja edistää sitä kautta elinkeinojen kehittymistä. Viinikantien var-
teen osoitettu uusi T/TP aluevaraus on niin laaja, että sen toteutuminen 
kokonaisuudessaan on hyvin epätodennäköistä." Santosen loma- tai 
muu asutus ei kohenna saaren palveluita, ja yritystoiminnalle Viinikantien 
alue on edelleen syrjäinen. Mahdollista saaristokuntatukien menetystä ei 
ole missään vaiheessa uskallettu avoimesti käsitellä. Epävarmuus on to-
siasia. Kiinteän yhteyden vaikutukset kunnan asemaan ja talouteen jää-
vät nähtäviksi ja koettaviksi, jos hanke toteutuu. 

Maisemavaikutukset rajataan myös intressivertailussa koskemaan vain 
hankkeessa määriteltyä vaikutusaluetta, joka kattaa liikenneväylän Riu-
tunkarin ja Huikun välillä. Samaa vaikutusaluetta on käytetty merialueen 
osayleiskaavoituksessa. Hakemuksessa esitetään kuitenkin kappa-
leessa 5.7.2 (Käytön aikaiset vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperin-
töön ) vaikutuksista arvokkaille kohteille totuudenmukainen kuvaus: 

"Hailuodon saari on kokonaisuutena sekä valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
sekä yksi Suomen kansallismaisemista. Vaikutukset näihin kolmeen eri 
luokitteluun syntyvät maiseman muutoksen ja alueen luonteen ja imagon 
muuttumisen myötä. Yksittäisiä rakennuksia tai rakennusryhmiä ei me-
netetä hankkeen toteuttamisen myötä. Tästä syystä vaikutukset käsitel-
lään yhtenä kokonaisuutena. 

Hailuodon maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo perustuu pitkään 
säilyneeseen luonnon ja kulttuurin yhdessä muodostamaan kokonaisuu-
teen. Merkittävässä asemassa on ollut kalastuskulttuuri ja yhteisöllinen 
eläminen saaressa. Kiinteän yhteyden toteuttaminen ei varsinaisesti 
muuta alueen rakennettua ympäristöä kuin paikallisesti Santosen itä-
osassa, mutta koko saaren luonne ja miljöö muuttuvat kiinteän yhteyden 
myötä. Hailuodosta muodostuu helposti saavutettava alue, mikä vähen-
tää merkittävästi saaren saarimaisuutta. Saarimaisen luonteen heikenty-
essä, heikentyy myös Hailuodon arvo valtakunnallisesti merkittävänä 
maisema-alueena ja rakennettuna kulttuuriympäristönä. Pitkällä aikavä-
lillä kiinteä yhteys voi muuttaa myös saaren kulttuuriympäristöjä välilli-
sesti. Joka tapauksessa kiinteän yhteyden rakentaminen muuttaa saaren 
luonnetta ja imagoa merkittävästi." Merkittävät negatiiviset vaikutukset 
myönnetään jälkikäteen, jolloin niitä ei ole tarvinnut ottaa huomioon hank-
keen toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa. 

Hailuodon kunta pitää erityisen tärkeänä, varsinkin jos kiinteä yhteys to-
teutuu, kevyen liikenteen reitin rakentamista saarta halkovan maantien 
rinnalle. Sen toteuttamiseen ei kuitenkaan ole lupauksiakaan. Pengertiel-
täkin kevyen liikenteen olosuhteita on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
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vielä heikentänyt senkin jälkeen, kun liikennevirasto oli jo hyväksynyt tie-
suunnitelman. Tosiasiassa asukkaiden turvallisuus ja viihtyisyys ja mat-
kailun kehittämismahdollisuudet heikkenevät kiinteän yhteyden toteutu-
essa. 

Arvokkaille luontotyypeille ja lajeille aiheutuu haittaa ja menetyksiä, jotka 
ovat turhia, koska olisi käytettävissä toimiva vaihtoehto. Haittojen arvot-
taminen verrattuna kuviteltuihin saavutettavuuden paranemisen hyötyihin 
jää pahoittelun asteelle. Poikkeuslupaa upossarpion kasvupaikkojen hä-
vittämiseen perustellaan jälleen samoilla syillä, joita ELY-keskus on käyt-
tänyt valitsemansa vaihtoehdon edistämisessä: henkilöautolla suoritetta-
vien matkojen nopeutumisen houkuttelevuus ja lauttaliikenteen ylläpidon 
siirtyminen tienpidoksi. Perusteet poikkeusluvalle eivät täytä luontodirek-
tiivin kriteerejä. 

Perämeren rannikkoalueen ekologinen tila on tyydyttävä. Se koskee 
myös Luodonselkää ja Liminganlahtea. Hyvä tila on kuitenkin tavoitteena 
molemmissa mainituissa vesimuodostumissa meneillään olevalla vesien-
hoitokaudella eli vuoteen 2021 mennessä. Ravinne- ja kiintoainekuormi-
tus on paljolti jokien tuomaa. Makea jokivesi vaikuttaa rannikolla eri tavoin 
vuodenaikojen mukaan. Virtausmallinnuksien pohjalta esitetään virtauk-
siin ja vedenvaihtuvuuteen heikennystä. Temmesjoen vaikutus on ratkai-
seva Liminganlahden pohjukassa, mutta Natura-alue ulottuu pitkälle Luo-
donselän puolelle ja Riutunkarin kärkeen asti. Liminganlahden monimuo-
toisuuden kehitykseen vaikuttaa merkittävästi vesistön ekologinen tila. 
Liiallinen rehevyys vähentää muun muassa vesilintukantaa. Kun vaiku-
tusalue on haluttu rajata niukaksi, myös vaikutuksien arviointi Limingan-
lahden tilaan on jätetty tekemättä. Riski tilan heikkenemisestä virtausolo-
suhteiden muutoksen sekä kumuloituvien kuormitusvaikutusten takia on 
ilmeinen. Vesienhoitolain mukaista ei ole tyytyä hyvää heikompaan ti-
laan.  

Hakija ilmoittaa hakemuksen täydennyksessä, että siltojen ja penkerei-
den rakentamistavat ja rakennusmateriaalit ovat avoimia kysymyksiä 
hankkeen toteutustavan vuoksi (ppp-malli). Tiesuunnitelmassa ja hake-
muksessa ilmoitetut tiedot siltojen tyypeistä ja rakennustavasta eivät si-
ten pidäkään paikkaansa. Rakentamisvaiheen tukirakenteita (työpenke-
reitä) ei ole vaikutusten arvioinneissa otettu huomioon. Ne mainitaan 
vasta tiesuunnitelmassa ja vesilupahakemuksessa. Kun rakentamistavat 
ja materiaalit ovat epäselviä, myöskään tarvittavista työpenkereistä ei ole 
riittäviä tietoja, esimerkiksi pituudesta, materiaaleista, leveydestä ja au-
koista tai niiden puuttumisesta. Rakentamisvaihe kestänee arvioitua kau-
emmin, ja olosuhteet ovat vaikeat. Rakentamisvaihe kumuloituvine osi-
neen saattaa heikentää pysyvästi ympäristön tilaa ainakin Luodonselällä 
ja Liminganlahdella. Siihen suuntaan viittaa esimerkiksi hakemuksen 
kuva 63, joka esittää mallinnusta ruoppauksen aiheuttaman kuormituk-
sen leviämisestä pohjoistuulella.  

Hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus on kyseenalainen. 
Epävarmuuksia on paljon. Yksi niistä koskee kiviainesten saatavuutta, 
jota ei ole käsitelty missään vaiheessa, mutta tiesuunnitelmassa ilmoite-
taan, että siitä on tehty selvitys. Sen mukaan kalliokiviainesta on suurella 
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todennäköisyydellä saatavissa enimmillään 30–50 kilometrin päästä. To-
dennäköisempää on, että tarvittavaa kiviainesta ei ole niin läheltä saata-
vissa, mikä osaltaan lisää kustannuksia. 

ELY-keskuksen laskelmissa kiinteä yhteys on saatu kannattavaksi ja 
eduskunnan budjettiin on saatu varaus elinkaarimallilla toteutettavasta 
hankkeesta. Laskelmaa voi hyvällä syyllä pitää alimitoitettuna ja siitä on-
kin tehty kantelu valtiontalouden tarkastusvirastolle (mielipiteen esittäjät 
ovat toimittaneet mielipiteen liitteenä kyseisen kantelun). Päätöstä kan-
telusta ei ole vielä tehty. Herkkyystarkastelun mukaan rakennuskustan-
nusten muutos vaikuttaa hankkeen kannattavuuteen, mutta päätösten ja 
työn aloittamisen jälkeen kustannusten nousu ei ole enää ratkaiseva te-
kijä. Helsingin Sanomissa oli 22.1.2019 uutinen, jonka mukaan Itäkes-
kuksesta Espoon Keilaniemeen suunnitellun noin 25 kilometriä pitkän pi-
karaitiotien, ns. Raide-Jokerin kustannusarvio on poliittisen päätöksen-
teon jälkeen noussut lähes 100 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset 
ovat sen mukaan nyt 386 miljoonaa euroa. Kantelussa on mainittu useita 
muita esimerkkejä vastaavantyyppisistä rakennushankkeista, joiden kus-
tannusarviot liikkuvat kuitenkin hyvin paljon korkeammissa lukemissa 
kuin Huikun ja Riutunkarin välille suunniteltu kahden sillan ja pengertien 
lähes 10 kilometrin yhdistelmä. 

Suunnitelmassa Riutun silta-aukon pituus on 740 metriä ja Huikun 767 
metriä, yhteensä noin 1 500 metriä, ja alikulkukorkeudet 5 ja 18 metriä. 
Aukot ovat vaihe vaiheelta pienentyneet, sillä 1990-luvulla Huikun au-
koksi suunniteltiin 1 000 metriä, aukkojen yhteispituuksiksi 1 700 metriä 
ja alikulkukorkeuksiksi 10 ja 18 metriä. Siltojen lyhentäminen ja alikulku-
korkeuden alentaminen ovat auttaneet vähentämään kuluja, mutta se on 
tapahtunut ympäristön ja vesialueella liikkujien kustannuksella. Veneilijät 
ja kalastajat ovat olleet huolissaan varsinkin Riutun puolen matalasta au-
kosta. 

Yhteiskunnan kokonaisetu edellyttää päätöksen perustamista todellisiin 
toteutuviin kustannuksiin. Ympäristövaikutusten ulkoistaminen hank-
keesta vääristää sen kokonaistaloudellisen kannattavuuden arviointia. 
Käytännössä se on tarkoittanut vaihtoehtojen tasapuolisen käsittelyn lai-
minlyöntiä ja hylkäämistä tarkoitushakuisten laskelmien pohjalta. 

Lupaa ei tule myöntää. Hanke ei edistä vesiympäristön yhteiskunnalli-
sesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää käyttöä (VL 1 luku 1 §). 

Seuranta- ja lieventämistoimet 

Jos vesitalouslupa myönnetään, luvassa on säädettävä seurannasta ja 
lieventämistoimista. Jäiden liike ja kasaantuminen matalikoille, kareille ja 
rannoille eli röysiintyminen lauttaväylän kummallakin puolella on lähes jo-
kavuotinen ilmiö, vaikka röysien korkeus, leveys ja pituus vaihtelevat suu-
resti. Jääeroosion ja kasviyhdyskuntien tarkkailuohjelmassa (Lauri Erä-
vuori ja Jaakko Kullberg: Hailuodon kiinteä tieyhteys. Tarkkailuohjelma. 
Jääeroosion ja luonnonympäristön tarkkailut (14.2.2018). 16T-13.1) tark-
kailualueet esitetään kuvassa 1. Ne on määritelty hyvin, mutta väylän 
pohjoispuolen saaret on syytä lisätä ohjelmaan. Havaintojen mukaan liik-
kuvat jäät kulkevat lauttaväylän poikki yleisesti niin alkutalvella kuin ke-
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väälläkin. Pohjoispuolen luodoille nousee jäitten työnnön todisteena röy-
siä erittäin usein. Se on nimenomaan mekaanista jääeroosiota. Pengertie 
salpaisi tämän ilmiön tehokkaimmin juuri pohjoispuolellaan, missä myös 
käytännössä kaikki saaret sijaitsevat. Lisäksi tärkeää on seurata vaiku-
tuksia Liminganlahteen, jotta lieventämistoimiin osataan ryhtyä ripeästi. 

Tarkkailun ohella osaamista ja resursseja on myös oltava tarvittavien toi-
menpiteiden suorittamiseen tarkoituksenmukaisella ja tuloksekkaalla ta-
valla. Tarvittavat osaamis- ja taloudelliset resurssit on määriteltävä, ja 
seurantaan ja lieventämistoimien toteutukseen on sitouduttava niin pit-
käksi aikaa, kuin muutoksia aiheuttava haitta on toiminnassa. 

HAKIJAN SELITYS 

Hakija on 20.3.2019 aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä 
todennut seuraavaa: 

2) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Pohjois-Suo-
men kalatalouspalvelut  
Hakemuksessa on esitetty yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 
Liikennevirasto on jo toteuttanut Oulun 10 metrin meriväylän syventämi-
sen ruoppaustyöt vuoden 2018 aikana. Jos nämä hankkeet olisivat toteu-
tuneet samanaikaisesti, niin varsinaisia yhteisvaikutuksia ei olisi syntynyt 
(arvio), koska hankkeiden ruoppausalueet sijaitsevat lähimmillään 7–8 ki-
lometrin päässä toisistaan. Myös kiintoaineen leviämisen mallinnustulok-
set viittaavat tähän johtopäätökseen. Muita mittavia vesirakentamishank-
keita ei ole hankkeen lähialueilla tiedossa. 
Hakijan esitys kalataloudellisesta tarkkailusta on hakemuksen liitteenä, 
mutta se päivitetään lupaehtojen mukaiseksi. Hakemuksen liitteenä oleva 
vesistö- ja kalataloustarkkailusuunnitelma kattaa hankkeen rakentami-
sen, käytön aikaisen vesistö- ja kalataloustarkkailun sekä tarkkailuun si-
sältyy työn ja käytönaikaisen tarkkailun lisäksi ennakko- ja jälkitarkkailut 
kuten Lapin kalatalousosaston lausunnossa vaaditaan. Käytön aikainen 
vesistötarkkailu on jo lisätty vuoden 2018 lopulla hyväksyttyyn Oulun 
edustan merialueen yhteistarkkailuohjelmaan. Vaikutuksia seurataan vir-
taama- ja vedenlaatumallinnuksen perusteella määritetyllä vaikutusalu-
eella. Vaikutusalueen laajuuden määrittäminen perustuu ruoppausten ai-
heuttamaan kiintoaineen leviämisen mallinnukseen. 

Kaupallisille kalastajille maksettavista korvauksista laaditaan erillinen 
korvausesitys viipymättä heti kun hankkeelle on saatu vesilupa ja tie-
dossa on rakentamisen alkamisvuosi. Tällä hetkelläkään ei ole tiedossa 
rakentamisen aloitusvuotta, koska PPP-urakan hankinta voidaan käyn-
nistää vasta kun kaikki lupaprosessit ovat päätöksessä eli päätökset ovat 
lainvoimaisia. Tämän jälkeen PPP-hankintamallin mukainen toimijan va-
linta kestää arviolta 1,5–2,0 vuotta. Hakija on perustellut korvausesityk-
sen tekemisen ajankohtaa täydennyksessään 7.9.2018. 

Hakija hyväksyy Lapin ELY-keskuksen esityksen hankkeesta yleiselle 
kalataloudelle aiheutuvien haittojen kompensoimisesta kalatalousvelvoit-
teena eikä kalatalousmaksuna, mikäli se lupaehtoihin kirjataan. 



167 
 

4) Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  
Rakentamisaikaiseen tarkkailuun lisätään pH:n ja typpipitoisuuden mit-
taukset. 
Mahdolliset sulfidimassat sijoitetaan vedenpinnan alapuolelle keinosaa-
reen. 

Ympäristön- ja vesiensuojelun kannalta mahdollisista häiriö-, vahinko- ja 
poikkeustilanteista sekä poikkeustilanteiden tarkkailusta ilmoitetaan ym-
päristötoimeen. 

8) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Lausunnossa todetut jatkosuunnittelussa huomioon otettavat seikat on 
otettu huomioon hankkeen seurantaohjelmassa, ja ne tulevat otetuksi 
huomioon myös luontovaikutusten seurannan ympäristöasioiden ohjaus-
ryhmätyöskentelyssä. 
9) Limingan Isoniityn lohkokunta  
Tulevan tieyhteyden suurimmat ruoppaukset kohdistuvat siltojen tulopen-
kereiden alueelle (yhteensä neljä ruoppauskohdetta). Näissä penkerei-
den vakavuuden vuoksi ja painumien pienentämiseksi tehdään pehmei-
den pohjamaiden massanvaihto. Ruopattavat massat ovat pehmeitä ko-
heesiomaita ja liejua. Ruoppaustöistä ei arvioida aiheuttavan pohjanlä-
heisen vesikerroksen happiongelmia nykyisen hyvän happitilanteen ja 
virtausten aiheuttaman sekoittumisen vuoksi. Ruoppaustöiden aiheut-
tama sedimentin sisältämien ravinteiden sekoittuminen veteen ja louheen 
pinnalta liukenevat epäorgaaniset typpiyhdisteet voivat tilapäisesti ja pai-
kallisesti lisätä alueen rehevyyttä kasvukaudella silloin, kun epäorgaani-
sia ravinteita on niukasti liukoisessa eli perustuottajille käyttökelpoisessa 
muodossa. Tosin alue on fosforirajoitteinen, joten todennäköisesti lou-
heen pinnasta irtoavalla typellä ei juuri ole vaikutusta alueen rehevyy-
teen. Lisäksi veden sameneminen estää valon etenemistä vedessä, millä 
on heikentävä vaikutus yhteyttävien levien kasvuun. Veden hyvä vaihtu-
vuus ja lyhyet viipymät alueella pienentävät osaltaan myös pitoisuuksia. 

Kunkin ruoppauskohteen läheisyydestä (50–100 m) otetaan ennakko-
näytteet ennen ruoppaustöiden alkua ja jälkikontrollinäytteet noin kaksi 
viikkoa ruoppaustöiden päättymisen jälkeen. Ruoppaustöiden vaikutusta 
veden laatuun tarkkaillaan joka viikko. Näytteet otetaan ruoppaajan työs-
kentelyalueen läheltä (50–100 m) veden virtaussuuntaan. Samalla ote-
taan näytteet kahdelta kiinteältä vertailupisteeltä. Mikäli vesialue on ruop-
paustöiden vaikutuksesta selvästi samentunut, otetaan lisänäytteitä sa-
mentuman leviämissuuntaan 200–500 metrin välein, kunnes samentu-
maa ei enää havaita. Näytteenotto ja näytteiden analysointi tehdään ym-
päristöviranomaisen hyväksymillä menetelmillä, näytteenottoajankohta 
on hyväksytettävä ohjausryhmällä. 

Muistutuksessa esitettyjä happamuuden (veden pH:n) mittauksia ei ole 
katsottu rakennusvaiheen vesistötarkkailussa tarpeellisiksi, koska mas-
sojen läjitys tapahtuu mereen vedenpinnan alapuolelle, jolloin mahdolli-
set sulfidisavet eivät pääse helposti hapettumaan sulfaatiksi ja muodos-
tamaan happamia valumavesiä. Myöhemmin tehdyssä ja täydennyksenä 
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toimitetussa pohjamaaselvityksessä tutkittiin myös sulfidimaan esiinty-
mistä toimenpidealueella, eikä näytteissä esiintynyt sulfidimaita. Hap-
pianalyysia ei katsottu tarpeelliseksi ruoppaustyön aikana, koska ruop-
pausmassoissa ei ole hapenkulutuspotentiaalia eikä ruoppaus heikennä 
happitilannetta avoimella vesialueella. pH- ja happianalyysi sen sijaan 
kuuluvat perusanalyyseinä laajempiin seurantaohjelmiin, kuten Oulun 
edustan tarkkailuun ja käytönaikaiseen seurantaan. 
Hankkeesta, tulevista rakennustoimenpiteistä ja poikkeustilanteista tie-
dotetaan rakentamisen aikana mahdollisimman hyvin käyttäen hyödyksi 
mm. paikallisia tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa sekä myös laadi-
taan ns. kohdennettuja tiedotteita (esim. kalastajat). 

Ruopattavat massat ovat pehmeitä koheesiomaita ja liejua. Ruoppaus-
massat sijoitetaan pengertien paalulle 5200 rakennettavan pysäköintialu-
een yhteyteen tehtävälle keinosaarelle. 

Hakemuksen liitteessä 10 on hakijan esitys kompensaatioista. 

Pysäköintialueelle/keinosaarelle on esitetty tarkoituksella tienpitorahoi-
tuksella rakennettavaksi vain pysäköintialue ilman palvelutarjontaa. Ny-
kyiset lauttalaiturialueet lakkaavat yleisen tien alueina, ja alueen tulevat 
omistajat voivat järjestää alueille palvelutarjontaa. 

11) Metsähallitus  
Meriuposkuoriainen sisältyy hakemuksessa mainittuihin luonto-direktiivin 
eläinlajeihin. Meriuposkuoriaisen esiintymistä selvitettiin vuonna 2017 
luontoselvityksissä. Esiintymisalueet on kirjattu lupahakemukseen. Li-
säksi meriuposkuoriainen on otettu huomioon lupahakemuksen rakenta-
mis- ja käytön aikaisten vaikutusten kuvauksissa sekä myös tarkkailuoh-
jelmassa (lajikohtainen tarkkailu). Meriuposkuoriaisen seuranta aloite-
taan vuonna 2019, ja sitä jatketaan Hailuodon kiinteän yhteyden ensim-
mäisenä rakentamisvuotena ja siitä eteenpäin joka toinen vuosi koko 
tarkkailuohjelmassa esitetyn tarkkailujakson ajan. Seurantakohteet pe-
rustuvat tehtyihin arvioihin jääeroosio- sekä vedenvirtausmuutoksista 
huomioiden kuitenkin lyhyestä aikaisemmasta havaintohistoriasta seu-
raava epävarmuus lajin luontaisen populaatiodynamiikan tulkinnassa. 
Seurantakohteet muodostuvat alueen selvimmistä erillispopulaatioista 
Hailuodon Santosessa (Sysiperä, Vaskenperä, Huikku S ja Huikku P) ja 
Oulun Riutunkarissa (Riutunkari ja Leppänenä) sekä kiinteän yhteyden 
vaikutusalueen ulkopuolisesta lajin luontaista populaatiodynamiikkaa ku-
vaavasta verrokkialueesta (Riuttu–Hylkykari). Tarkkailutulosten perus-
teella seurantakohteille osoitetaan lieventämistoimenpiteitä, joilla lajin 
elinolosuhteet voidaan säilyttää. 
12) Paula Syri (564-430-18-23)  
Vesiliikenteelle aiheutuva haitta on vähäinen. Rakennustyömaa-alueilla 
liikkuminen on rajattu vesialueella kulkuaukkoihin. Pengertielle rakenne-
taan tilapäinen vesiliikenteen kulkuaukko Riutunkarin sillan pohjoispuo-
lelle noin paaluvälille 6950–7050, josta on mahdollista liikkua myös tien 
rakentamisen aikana. Lisäksi Huikun sillan kohdalla on koko rakentami-
sen ajan aukko vesiliikenteelle. Vesiliikenteelle voi aiheutua lyhytaikaista 
haittaa esimerkiksi mahdollisten rakentamisvaiheiden rajoitusten vuoksi. 
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Maa- ja ranta-alueiden käyttöön hankkeella ei ole vaikutuksia hankealu-
etta lukuun ottamatta. Pengertien rakentamisen alue on rakentamisen ai-
kana työmaa-aluetta, jolla ulkopuolisten liikkuminen on kielletty raken-
nustyömaata koskevien määräysten mukaisesti. Hankkeella ei ole vaiku-
tuksia yleisiin uimarantoihin, sillä lähin uimaranta on Oulunsalon Varja-
kan uimaranta, joka sijaitsee hankealueesta yli kuuden kilometrin etäi-
syydellä. Tienpitäjä on sitoutunut toteuttamaan Hailuodon kiinteän yhtey-
den rakentamisen jälkeen vesilain mukaisessa luvassa velvoitetut lieven-
tämistoimet hankkeen vaikutusalueen Natura-alueilla. Lievennystoimen-
piteinä on mm. laiduntaminen ja niitto tarkkailuohjelman mukaisesti. 
Hailuodon pengertie- ja siltahankkeen aiheuttamat muutokset Oulun 
edustan ja Luodonselän vesimuodostumien fysikaalis-kemiallisen tai bio-
logisen tilan luokittelutekijöissä ovat pieniä ja melko paikallisia eivätkä ai-
heuta koko vesimuodostuman tasolle tehtyjen tilaluokitusten heikenty-
mistä. Siten hankkeella ei ole vaikutusta myöskään vesimuodostumien 
nykyiseen tyydyttävään kokonaistilaan. Vesien- ja merenhoidon yleisenä 
tavoitteena on vesistöjen hyvän tilan saavuttaminen. Hanke ei estä hyvän 
tilan saavuttamista Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumissa. 

Lupahakemuksessa on otettu huomioon suokukon ja etelänsuosirrin pe-
siminen hankkeen vaikutusalueella. Hakemuksessa todetaan, että ”Välil-
liset vaikutukset alueen linnustoon ovat seurausta lähinnä jääeroosion 
mahdollisesta vähenemisestä. Jääeroosion heikkenemisen myötä ranta-
alueisiin kohdistuva kulutustoiminta vähenee ja tästä seuraava rantaniit-
tyjen vähittäinen umpeenkasvu heikentää rantalintujen, kuten suokukon 
ja etelänsuosirrin sekä muiden kahlaajien elinolosuhteita. Toisaalta um-
peenkasvun ehkäisemisessä säännöllinen laidunnus on vähintään yhtä 
suuressa roolissa jääeroosion kanssa ja näin ollen laidunnuksen jatkami-
sella sekä lisäämisellä voidaan jossain määrin hallita tätä kehitystä. Jää-
eroosion heikentymisen vaikutuksia voidaan ehkäistä myös esimerkiksi 
niiton avulla. Mikäli rantaniittyjen hoito tulevaisuudessa heikkenee, tule-
vat pengertiestä näiden pesimälinnustolle aiheutuvat vaikutukset toden-
näköisesti korostumaan.” Tarkempi kuvaus pesimälinnuston tarkkailusta 
on esitetty lupahakemuksen liitteessä. Lupahakemuksessa on esitetty 
lieventämistoimenpiteinä mm. niittoa ja laidunnusta, joilla voidaan turvata 
mainittujen lajien elinolosuhteiden säilymistä. Tienpitoviranomainen on 
sitoutunut lievennystoimiin. 

Kiinteä yhteys muodostaa maisemaan uuden elementin, josta muodos-
tuu maisemaan selkeä kiintopiste. Samalla maisemassa näkemään to-
tuttu lauttaliikenne ja lautalle pääsyä odottavat autojonot häviävät maise-
masta. Pengertie ja sillat muodostavat merimaisemaan selkeän, merialu-
etta voimakkaasti rajaavan elementin. Kokonaisuutena kiinteä yhteys tu-
lee olemaan rakenteena suhteellisen matala. Tielle ei ole suunniteltu pyl-
väsvalaistusta tai siltoihin monumentaalisia elementtejä. Muodoltaan yh-
teys on hieman kaareva, jolloin se sulautuu maisemaan luontevammin 
kuin täysin viivasuora yhteys. Rakenteena kiinteä yhteys on suhteellisen 
neutraali. Se muodostaa kuitenkin näkemäesteen aiemmin avoimiin ja 
pitkiin merinäkymiin. Kiinteän yhteyden mataluudesta johtuen, riittävän 
etäältä tarkasteltaessa, pengertie häviää horisonttiin. Siltojen kohdat voi-
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vat erottua kauempaakin pieninä, saarenomaisina pisteinä. Kaukomaise-
massa pengertien voi huomata ehkä parhaiten pimeällä ja kirkkaalla 
säällä tiellä vilahtelevista auton valoista. 

13) Heikki Eskola  
Hakemuksen liitteenä on esitetty kalataloudellisen tuoton menetyksen 
korvausesitys ja kalatalousmaksuesitys. Hakemuksessa on mainittu, että 
rakentamisen aikana aiheutuu ja käytön aikana voi aiheutua korvattavaa 
edunmenetystä, ja että kaupallisille kalastajille maksettavista korvauk-
sista laaditaan myöhemmin erillinen esitys, kun hankkeen rakentamisen 
aloitusvuosi on tiedossa. ELY-keskus on hakemuksen täydennyksessä 
esittänyt perusteluna esitykselleen, että kaupallisille kalastajille aiheutu-
vat korvaukset vahingoista määriteltäisiin siinä vaiheessa, kun hank-
keelle on saatu vesilupa ja tiedossa on rakentamisen alkamisvuosi. ELY-
keskus on hakemuksen täydennyksessä toimittanut vesistömallinnuk-
seen perustuvien laskelmien avulla tarkennetun arvion hydrologis-morfo-
logisissa tekijöissä sekä kokonaisravinnepitoisuuksissa tapahtuvista 
muutoksista Oulun edustan ja Luodonselän koko vesimuodostumien alu-
eella. Hakemuksen liitteessä on esitetty veden laadun tarkkailumenetel-
mät rakentamisvaiheessa ja käytön aikana. 
14) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ja 
Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry  
Hankkeesta on laadittu kokonaisvaikutusten vertailu (intressivertailu). 
Suoritetun kokonaisvaikutusten arvioinnin perusteella hanke tuottaa 
suurta yhteiskunnallista hyötyä, joka on hankkeen aiheuttamaa haittaa 
selvästi suurempi. Hanke ei myöskään loukkaa yksityistä etua. Hakijan 
näkemys on, että vesilain mukaisen luvan myöntämisedellytykset hank-
keelle ovat perustellusti olemassa. Vesilupahakemuksessa ja sen täy-
dennysasiakirjoissa on esitetty hankkeen suhde vesiensuojelua ja -hoitoa 
koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Lisäksi hakemuksessa on esitetty 
hankkeen hyödyt, hankkeesta aiheutuvat edunmenetykset, haitallisten 
vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen, vesien käytön turvaaminen, 
oikeudelliset edellytykset sekä tarkkailuohjelmat. ELY-keskus toteaa 
myös, että tiesuunnitelmassa ja vesilupahakemuksessa esitetty ratkaisu 
on lainvoimaisten kaavojen (merialueen osayleiskaava, alueen rantakaa-
vat) mukainen. 
Hailuodon kiinteän yhteyden hankearviointi ja siihen sisältyvät vaikutus-
ten, vaikuttavuuden ja kannattavuuden arviointi on laadittu Tiehankkei-
den arviointiohje (Liikennevirasto 13/2013, päivitetty lokakuussa 2015) 
ohjeistuksen mukaisesti. Arvioinnissa ovat mukana mm. eri vertailuvaih-
toehtojen kunnossapito- ja ylläpitokustannukset. Käyttämällä laadittua 
yhtenäistä valtakunnallista ohjeistusta saadaan kaikkien hankkeiden 
hankearvioinnit vertailukelpoisiksi. Tiesuunnitelman hankearviointi on 
tehty samoilla laskentaperusteilla kuin yleissuunnitelmavaiheessa. 
Hanke on laaditun hankearvioinnin perusteella yhteiskuntataloudellisesti 
kannattava. 

Intressivertailussa on hankkeesta aiheutuvia haittoja arvioitu suhteessa 
hankkeen tarpeellisuuteen ja saataviin hyötyihin. Vertailussa on käsitelty 
monipuolisesti hankkeen tuottamia hyötyjä ja haittoja sekä yleiselle että 
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yksityiselle edulle. Käsiteltyinä haittoina on mm. kalataloudelliset seikat, 
luontoarvot, maisema, vesialueen ekologinen tila suhteessa vesien ja 
merenhoitosuunnitelmassa esitettyyn tilaan ja tavoitteisiin. Käsittelyssä 
on huomioitu myös hankeympäristön ekologinen kokonaisuus, alueen 
luonnonsuojelu- ja virkistysarvojen merkitys sekä haittojen lievennyskei-
not. Hyödyistä on käsitelty yhteiskuntarakenteelliset hyödyt, kuljetusta-
loudelliset ja julkiseen talouteen kohdistuvat hyödyt sekä ihmisiin kohdis-
tuvat hyödyt. Intressivertailussa on esitelty myös hyötyjen ja haittojen ver-
tailu. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt 5.7.2018 yleissuunni-
telman hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset. Hallinto-oikeus toteaa 
päätöksessään, että hyväksytyn yleissuunnitelman mukaisesta kiinteästä 
yhteydestä aiheutuvat vaikutukset on selvitetty laaja-alaisesti maantielain 
19 §:ssä edellytetyllä tavalla ja yleissuunnitelman ei voida katsoa perus-
tuvan riittämättömiin selvityksiin ja vaihtoehtotarkasteluihin sillä yleis-
suunnitelman valittajien esittämällä perusteella, että vaikutusten selvittä-
minen olisi rajattu liian suppealle alueelle. ELY-keskus toteaa lisäksi, että 
nyt tiesuunnitelmavaiheessa ovat lähtökohtana olleet aikaisempien suun-
nitteluvaiheiden selvitykset ja aineistot, sekä vaikutusten arviointia on nyt 
tarkennettu ja täydennetty perustuen aiempiin selvityksiin sekä nyt teh-
tyihin luontoselvityksiin ja virtaus- ja vedenlaatumallinnukseen. 

Hailuodon strateginen yleiskaavatyö on laitettu vireille jo vuonna 2014. 
Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelmaraportti valmistui vuonna 
2014 ja Liikennevirasto hyväksyi yleissuunnitelman 21.10.2016. Hailuo-
don kunta on ollut mukana yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman ohjaus-
ryhmissä, jolloin kunnalla on ollut koko ajan tieto kiinteän yhteyden suun-
nittelutilanteesta ja laadituista suunnitelmista sekä niiden sisällöistä rin-
nan yleiskaavaprosessin kanssa. Kiinteän yhteyden toteutuminen on kä-
sitelty myös strategisen yleiskaavan kaavaehdotuksen 7.2.2019 kaava-
selostuksessa kohdassa 5.3 Liikenne sekä myös kohdassa 8.1 Vaikutuk-
set alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
katsoo, että Hailuodon kunnalla on ollut riittävä tieto kiinteän yhteyden 
vaikutusten huomioon ottamiseksi kunnan maankäytön suunnittelussa.  
ELY-keskus on ollut yhteydessä Hailuodon kuntaan, ja kunta toteaa mie-
lipiteessä esitettyihin asiakohtiin seuraavaa liittyen kunnan maankäytön 
suunnitteluun: 

”Strategisen yleiskaavan luonnosvaiheen jälkeen kiinteän yhteyden to-
teutumisen todennäköisyys on kasvanut, ja ehdotusvaiheen kaavaselos-
tuksessa kiinteän yhteyden toteutumista on käsitelty toteutumisen näkö-
kulmasta siltä osin kuin strategisen kaavan vaikutusarviointi sitä edellyt-
tää. On myös huomattava, että MRL 9 § mukaan kiinteän yhteyden vai-
kutusten arviointi on kuulunut Merialueen osayleiskaavan prosessiin, 
eikä Hailuodon strategisen yleiskaavan kaavaprosessiin, sillä Merialueen 
osayleiskaava mahdollistaa kiinteän yhteyden, ei strateginen yleiskaava. 

Hailuodon kunnan mukaan Santonen on uuden asuinrakentamisen tär-
keä reservialue, jossa on jo nyt merkittävissä määrin sekä vakituista että 
vapaa-ajan asumista. Sijainti mantereeseen nähden on Hailuodon mitta-
puun mukaan ihanteellinen. On oletettavaa että kiinteän yhteyden myötä 
kiinnostus Santosen alueeseen asuinpaikkana (sekä vakituisen että 
loma-asumisen) tulee lisääntymään, joten siihen on strategisessa yleis-
kaavassa syytä varautua. 
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Huikun osalta kunta varautuu alueen kehittymiseen yhtenä kolmesta mat-
kailun kohdealueesta Marjaniemen ja Pöllän ohella. Matkailun kehittymi-
nen synnyttää todennäköisesti myös sellaisia palveluja, jotka palvelevat 
tulevaisuudessa asumista. 

Nykyinen kunnan keskustaajama sijoittuu Luovontien varteen noin nel-
jän kilometrin matkalle. Näin ollen uuden teollisuuden ja työpaikkojen re-
servialueen sijoittumista noin kahden kilometrin etäisyydelle keskustaa-
jamasta ei voida pitää sijainniltaan syrjäisenä, etenkin kun samalla seu-
dulla on jo yleiskaavan mukaisia toimintoja. 

Strateginen yleiskaava tulee olemaan ohjaava ja mahdollistava maan-
käytön suunnitelma, joka mahdollistaa noin 600 uuden vakituisen asumi-
sen rakennuspaikan muodostamisen yksityiskohtaisemman kaavoituk-
sen kautta.  

Kunta katsoo, että kiinteän yhteyden rakentaminen Hailuotoon on kunta-
laisten ja kunnan sekä sen kehittymisen kannalta tärkeä ja mahdollisuuk-
sia tarjoava hanke. Myös kiinteän yhteyden vaikutukset kuntatalouteen 
ovat olleet päättäjien tiedossa jo hankkeen suunnitteluvaiheen alusta al-
kaen. Nykyisessä strategiatyössä ja sen taustamateriaaleissa on luotta-
mushenkilöitä informoitu kiinteän yhteyden taloudellisista vaikutuksista ja 
etsitty vaihtoehtoja siihen miten haasteeseen vastataan. 

Kiinteä yhteys vaikutuksineen on ollut Hailuodon kuntastrategian kärki-
teemoja jo vuodesta 2015 alkaen ja on sitä edelleen.” 

Intressivertailun maisemaan kohdentuvassa haittavaikutuskohdassa on 
käsitelty hankkeen vaikutuksia merimaisemaan. Eli miten pengertie ja sil-
lat näkyvät merimaisemassa ja minkälaista ns. maisemahaittaa hanke ai-
heuttaa lähinnä sijaitseville asuin- ja lomakiinteistöille (esim. Lumijoen 
Varjakan ja Hailuodon Härkkäsäikkien alueilla) ja kaukomaisemassa. 
Varsinaisessa lupahakemuksessa on käsitelty vaikutuksia maisemaan ja 
kulttuuriperintöön. Pohjois-Pohjanmaan museo on hakemuksesta anta-
massaan lausunnossa 28.1.2019 koskien rakennettua kulttuuriympäris-
töä ja arvokkaita maisema-alueita todennut, että ”Hailuoto sekä ympäröi-
vät vesialueet on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alu-
eeksi. Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä 
(rky-2009 alue) oleva rakennuskanta on rakentunut saaren paikallisesta 
perinteestä, kalastuksesta sekä niihin liittyvästä, säilyneistä rakennuk-
sista ja rakennelmista sekä niiden suhteesta merimaisemaan. Hankkeen 
vaikutusalueen lähistöllä ei kuitenkaan ole erityisiä rakennetun kulttuuri-
perinnön arvokohteita, joita hanke suoranaisesti uhkaisi. Pohjois-Pohjan-
maan museolla ei ole muuta huomautettavaa Hailuoto-Oulu, Pengertien 
ja kahden sillan rakentamisesta Riutunkarin ja Huikun välillä sekä hank-
keen valmisteluluvasta arvokkaan maisema-alueen tai rakennetun kult-
tuuriympäristön osalta”. 

Tiesuunnitelmassa esitettyä ratkaisua ei ole muutettu Liikenneviraston 
antaman tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen jälkeen eli edelleenkin 
esitetyssä ratkaisussa kävely ja pyöräily tapahtuvat leveillä pientareilla 
pengertien molemmin puolin. Tämä hanke koskee Hailuodon kiinteää yh-
teyttä. Muista maantien 816 suunnittelutarpeista neuvotellaan kuntien 
kanssa erikseen ja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan vaiheittain. Hai-
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luodossa maantien kehittämiseen tulevina vuosina sisältyy maantien le-
ventäminen lauttarannasta keskustaajaman suuntaan. Tässäkin ratkai-
sussa jalankulku ja pyöräliikenne sijoittuvat maantien pientareelle. Li-
säksi vuosien 2018–2019 aikana toteutetaan yhteistyössä Hailuodon 
kunnan kanssa ns. MALPE-hankkeena erillinen jalankulku- ja pyörätie 
Hailuodon keskustaajamasta lauttarannan suuntaan noin 5,5 kilometrin 
matkalla. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualue on käsitellyt upossar-
pioon liittyvän poikkeamislupahakemuksen ja myöntänyt 30.4.2018 haki-
jalle luvan poiketa lupahakemuksen mukaisesti luonnonsuojelulain 42 §:n 
ja luonnonsuojeluasetuksen 20 §:n ja liitteen 3 (a) mukaisesti rauhoitetun 
sekä luontodirektiivin liitteessä IV (b) tiukasti suojellun lajin upossarpion 
rauhoitusmääräyksistä Hailuodon Huikussa päätöksessä esitetyin eh-
doin. 

Hakemuksen täydennyksessä esitettyjen tarkennettujen, vesistömallin-
nukseen perustuvien laskelmien avulla on tehty arvio hydrologis-morfo-
logisissa tekijöissä sekä kokonaisravinnepitoisuuksissa tapahtuvista 
muutoksista Oulun edustan ja Luodonselän koko vesimuodostumien alu-
eella. Niiden avulla on arvioitu myös mahdollisia muutoksia biologisissa 
luokitustekijöissä (kasviplankton ja pohjaeläimet), jotka ovat luokittelussa 
ensisijaisia. Tehtyjen virtausmallinnusten perusteella voidaan olettaa, 
että vaikutukset Liminganlahden hydrologis-morfologisiin tekijöihin ovat 
vähäiset. 

Hanke lisää Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumien hydrolo-
gis-morfologista muuttuneisuutta, mutta tehtyjen laskelmien perusteella 
muutokset eivät kuitenkaan aiheuta vesimuodostumien nimeämistä voi-
makkaasti muutetuksi. Hailuodon pengertie- ja siltahankkeen aiheutta-
mat muutokset Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumien fysi-
kaalis-kemiallisen tai biologisen tilan luokittelutekijöissä ovat pieniä ja 
melko paikallisia eivätkä aiheuta koko vesimuodostuman tasolle tehtyjen 
tilaluokitusten heikentymistä. Siten hankkeella ei ole vaikutusta myös-
kään vesimuodostumien nykyiseen tyydyttävään kokonaistilaan. Vesien- 
ja merenhoidon yleisenä tavoitteena on vesistöjen hyvän tilan saavutta-
minen. Hanke ei estä hyvän tilan saavuttamista Oulun edustan ja Luo-
donselän vesimuodostumissa.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-
alue toteaa lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa 1.2.2019 
muun muassa, että: 

• Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutukset virtauksiin ja veden vaih-
duntaan on arvioitu 3D-mallilla, josta vesienhoitoviranomaisen 
näkemyksen mukaan saa arviointia varten riittävän kuvan hydro-
logisista ja morfologisista muutoksista. Pengertie tulisi sijoittu-
maan miltei kokonaan Oulun edustan vesimuodostuman puolelle, 
mutta vaikutusalue kattaa myös Luodonselän vesimuodostuman. 
Raportissa esitettyjen tulosten perusteella voi karkeasti arvioida, 
että Oulun edustalla muutokselle voisi antaa 1–2 muuttuneisuus-
pistettä ja Luodonselälle 2 pistettä. Nämä eivät tulisi muuttamaan 
kummankaan vesimuodostuman hydrologis-morfologista tilaluok-
kaa, kuten raportissa on todettukin. Hydrologis-morfologista tilaa 
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käytetään tukevana tietona vesien tilan ekologisessa arvioin-
nissa. Olkijoki–Siikajoki–Säärenperä-vesimuodostuma vaikuttaisi 
olevan jossain määrin vaikutusalueena, mutta vaikutukset ovat 
siellä vieläkin lievemmät.  

• Kiinteän yhteyden vaikutusalueiden määrittämistä oli edellytetty 
yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antamassa lausunnossa. 
Kovin tarkasti rajausta ei ollut virtausraportissa tehty, mutta kart-
tojen perusteella sen pystyy hahmottaman riittävällä tarkkuudella. 
Vesienhoitoviranomaisen näkemys on, että YVA-selostukseen 
vaaditut täydennykset on tältä osin tehty riittävällä tavalla. 

Lisäksi YVA-selostuksessa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010) on 
kuvattu tuloksia, joita on saatu hankealueen virtausmallinnuksessa 
vuonna 2009. Niiden mukaan veden vaihtuvuudessa Liminganlahden ja 
Luodonselän välillä ei tapahdu merkittävää muutosta. Vaihtelu on 
±10 %:n suuruusluokkaa. Kesällä vedenvaihto pienenee noin 3 %. Vir-
tausnopeudet pienenevät ja kasvavat hetkellisesti, muutosten ollessa 
valtaosan aikaa alle ± 1 cm/s. Vuoden 2017 virtausmallinnuksen mukaan 
kiinteä yhteys ei vaikuta vedenkorkeuteen. Erot nykytilanteen ja penke-
reen rakentamisen jälkeisen tilanteen välillä olivat mallinnuksen mukaan 
alle 0,5 cm. Muutoksella ei ole vaikutusta merialueeseen. Hankkeen kes-
keiseksi vaikutukseksi on tunnistettu siltojen ja pengertien aiheuttamat 
aalto- ja jääeroosion muutokset. 

Sovitussa PPP-hankintamallissa (eduskunnan päätös 20.12.2017) halu-
taan antaa valitulle toimijalle mahdollisuus tarjota erilaisia siltatyyppejä 
sitomatta tässä vaiheessa siltatyyppiä (esim. betonisilta/teräspalkkisilta) 
tiettyihin tarkasti määriteltyihin siltatyyppeihin. ELY-keskus toteaa myös, 
että joka tapauksessa hakemuksessa esitettyjen siltojen päämittojen pi-
tuuden/leveyden ja vapaan aukon/alikulkukorkeuden osalta tulee täyttyä 
samoin kuin muiden arvojen, jotka ovat olleet tehtyjen vaikutusarvioiden 
lähtökohtana. Sama periaate on itse pengerrakenteen osalta, eli vaikka 
hakemuksen liitteenä olevassa periaatteellisessa poikkileikkauspiirustuk-
sessa on esitetty perinteinen louherakenne, niin valitulle toimijalle voi-
daan antaa urakan tarjouspyynnössä mahdollisuus esittää tiepenkereen 
sydänosaan jotakin muuta kiviainesta/materiaalia kuin louhetta. Tämän 
muun materiaalin tulee olla sellaista kiviaineista, ettei se aiheuta huonon-
tavaa muutosta tehtyihin vaikutusarvioihin. Tiepenkereen tulee täyttää 
mitoituksellisesti asetetut vaatimukset liittyen mm. korkeusasemaan, 
kantavuuteen, painumiin ja merellisiin olosuhteisiin. Penkereen luiskien 
suojaukset tehdään kuitenkin louheverhouksena. 

Tarkemmin hankkeen rakentamisaikaisista järjestelyistä (mm. siltojen 
työnaikaisista aukoista) on kerrottu lupahakemuksessa. Ko. kohdassa on 
esitetty siltojen kohtien työnaikaisten järjestelyjen vaatimuksia, mm. työn-
aikaiset penkereet ja siltojen kohdalla olevat rakentamisvaiheen vesiauk-
kojen poikkipinta-alavaatimukset. Tarkkailuohjelmaan sisältyy mm. ra-
kentamisen aikainen veden laadun tarkkailu. 

Hailuodon kiinteän yhteyden hankearviointi ja siihen sisältyvät vaikutus-
ten, vaikuttavuuden ja kannattavuuden arviointi on laadittu Tiehankkei-
den arviointiohje (Liikennevirasto 13/2013, päivitetty lokakuussa 2015) 
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ohjeistuksen mukaisesti. Arvioinnissa ovat mukana mm. eri vertailu-
vaihto-ehtojen kunnossapito- ja ylläpitokustannukset. Käyttämällä laadit-
tua yhtenäistä valtakunnallista ohjeistusta saadaan kaikkien hankkeiden 
hankearvioinnit vertailukelpoisiksi. Tiesuunnitelman hankearviointi on 
tehty samoilla laskentaperusteilla kuin yleissuunnitelmavaiheessa. Hank-
keen kustannusarvio on tarkistettu yleissuunnitelman aikaisesta kustan-
nusarviosta tiesuunnitelman laadinnan aikana. Kustannusarvion laadinta 
on tehty tiesuunnitelman yhteydessä Liikenneviraston ohjeiden mukai-
sesti määrälaskentaan perustuen ja työmäärien yksikköhinnoilla alalla 
käytössä olevalla FORE-kustannuslaskentaohjelmalla, joten kustannus-
arvion tarkkuus on tiesuunnitelmavaiheeseen vähintäänkin riittävä. Tie-
suunnitteluvaiheessa on panostettu alueen pohjaolosuhteiden tutkimi-
seen toteutusta varten, joten alueesta on ollut käytettävissä keskimää-
räistä paremmat maaperätiedot. Tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä 
on laadittu kiviainesselvitys, jossa on käyty läpi lähialueiden kiviaineslu-
vat, ja lisäksi samalla tehtiin kysely kiviainestoimijoille. Liikennevirasto on 
lisäksi esitellyt hanketta vuoden 2018 aikana tiedotusvälineissä ja pitänyt 
erillisen infotilaisuuden alan toimijoille välittääkseen tietoa hankkeesta, 
sen aikataulusta sekä mm. kiviainestarpeesta. 

Eri hankkeiden kustannukset voivat poiketa merkittävästi olosuhteiden ja 
hankkeiden ominaispiirteiden mukaan, joten vastaavien kohteiden koko-
naishintojen vertailulla ei voida osoittaa kustannusarvion oikeelli-
suutta/vääryyttä. Hankkeen toteutusmuotona ns. PPP-hankintamalli, 
jossa valittu toimija vastaa rakentamisesta ja rakennussuunnittelusta (ns. 
suunnittele ja toteuta -urakkamuoto). Tämä mahdollistaa urakan tarjous-
vaiheessa ja rakentamisen aikana urakoitsijan innovoinnin ja sitä kautta 
mahdollisuuden toteuttaa hanke kustannustehokkaasti. PPP-mallissa 
(elinkaarimallissa) hankekokonaisuuteen sisältyy suunnittelu-, toteutus-, 
rahoitus- ja sopimusaikainen kunnossapitokustannus sovitulta ajanjak-
solta. 

Yleissuunnitelmassa ja tiesuunnitelmassa siltojen kokonaispituudet ja va-
paa-aukkojen leveydet ovat samat. Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa 
laadittaessa on hyödynnetty tarkkaa merenpohjan mallia, ja pengertien 
geometria sekä siltojen sijainnit suhteessa merenpohjan muotoon (mm. 
syvänteet) on sovitettu mahdollisimman optimaalisesti. Vaikutusten arvi-
oinnit on laadittu yleissuunnitelmassa ja tiesuunnitelmassa esitettyjen rat-
kaisujen mukaisesti. Tiesuunnitteluvaiheessa Huikun sillan vapaata ali-
kulkukorkeutta on nostettu yleissuunnitelman mukaisesta 15 metristä 18 
metriin alueen virkistysliikenteen vaatimuksesta. Virallinen vesiliikenne-
väylä sijaitsee Huikun sillan kohdalla. Riutun sillan kohdalla ei ole viral-
lista vesiliikenneväylää. Riutunkarin venesatamaan tulee Oulun suun-
nasta 2,0 metrin syvyinen venereitti. Se ei risteä kiinteän yhteyden tielin-
jauksen kanssa. Riutun sillan vapaa alikulkukorkeuskin (viisi metriä) 
mahdollistaa pienveneilijöiden kulkemisen silta-aukon kautta. Riutun sil-
lan alikulkukorkeudesta johtuen yli viiden metrin kulkukorkeuden vaativat 
suuremmat trooliveneet joutuvat kiertämään Huikun sillan kautta. Hank-
keesta aiheutuvien menetyksien korvauksista (mm. kalastajille) on esitys 
lupahakemuksessa. 

Ympäristövaikutusten arviointi on ollut osa Hailuodon kiinteä yhteys -han-
ketta, ja se on laadittu voimassa olevien ohjeiden ja lakien mukaisesti. 
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Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päättänyt 12.12.2017, että Hai-
luodon liikenneyhteyshankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyä. Hailuodon kiinteän liikenneyhteyden kehittämisedelly-
tykset on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain (YVA-laki) mukaisella menettelyllä. 

Hankkeen aikaisemmissa vaiheissa on laadittu Natura-arvio sekä sitä 
täydentävä lieventämistoimia koskeva tarkentava arvio. Koillispuolen lä-
himmät saaret (mm. Jussinmatala ja Löplötinkari) kuuluvat Perämeren 
saaret Natura 2000 -alueeseen. Hailuodon kiinteän yhteyden jääeroosion 
jatkoselvityksessä on todettu koskien lauttaväylän pohjoispuolen Natura-
alueita (luodot ja karit sekä Akionlahti) mm. seuraavaa; ”Maayhteyden 
vaikutuksesta jään paineet laskevat hieman lauttaväylän pohjoispuolisilla 
saarilla lounais- ja etelätuulilla ja tällöin myös niistä suunnista tuleva jää-
eroosio heikkenee hieman. Lännen ja pohjoisen välisestä sektorista pu-
haltavien tuulien vallitessa sen sijaan eroosioon ei tule kuin korkeintaan 
vähäisiä muutoksia. Matalilla luodoilla termomekaaninen eroosio vaikut-
taa sekä myös aaltoeroosion rooli on merkittävä. Alueella on selvästi näh-
tävissä, että puusto alkaa vahvistua, kun luodon korkeus ylittää veden-
korkeuden maksimin. Tämän perusteella mekaanista jääeroosiota ei voi 
pitää tärkeänä. Akionlahti on penkereen vaikutusten ulkopuolella. Kaiken 
kaikkiaan maayhteyden rakentamisella on korkeintaan vähäisiä vaikutuk-
sia lauttaväylän pohjoispuolella olevien Natura-alueiden luonnontilaan”. 
ELY-keskus toteaa, että laadittujen selvitysten perusteella kiinteän yhtey-
den rakentamisen ja käytön aikana ei arvioiden perusteella aiheudu kiel-
teisiä vaikutuksia luonnonsuojelu- tai Natura-alueille. Jääeroosion (jään-
työntö) heikkeneminen ulottuu oletettavasti kiinteän yhteyden eteläpuo-
leisiin rantoihin Oulussa Riutunkarin ja Nenännokan väliselle alueelle ja 
Hailuodossa Huikuin ja Vaskin väliselle alueelle. Jääeroosion jatkoselvi-
tyksen sekä Natura-alueille kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimen-
pideselvityksen perusteella ympäristöministeriö on lausunnossaan to-
dennut, että ottaen huomioon arvioinnissa esiin tuodut lieventämistoimet, 
pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta kielteisesti Natura 
2000 -alueiden suojelutavoitteisiin. Lieventämistoimilla estetään jääeroo-
sion heikkenemisen mahdolliset vaikutukset Natura-alueiden luontotyyp-
peihin (Itämeren hiekkarannat, Ulkosaariston luodot ja saaret sekä me-
renrantaniityt) sekä näillä luontotyypeillä esiintyvään lajistoon. ELY-kes-
kus toteaa kuitenkin, että seurantaohjelmaan voidaan lisätä Jussinma-
tala, koska ko. saari on potentiaalisten virtausmuutosten lähivyöhyk-
keellä. 

Hakemus sisältää esityksen rakentamista edeltävästä, rakentamisen ai-
kaisesta ja käytön aikaisesta tarkkailu- ja seurantaohjelmasta. Natura-
alueilla tehtävät lieventämistoimenpiteet määritetään perustuen tarkkai-
lujen tuottamaan tietoon muutoksista jääeroosiossa, kasviyhdyskunnissa 
tai umpeenkasvussa. Kulloinkin toteutettavat lieventämistoimet suunni-
tellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ympäristöviranomaisen 
kanssa, ja toimenpiteiden kohdistaminen sovitaan vuosittain. Tienpitäjä 
on sitoutunut toteuttamaan Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisen 
jälkeen vesilain mukaisessa luvassa velvoitetut lieventämistoimet hank-
keen vaikutusalueen Natura-alueilla. 
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VALMISTELULUPAHAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN 

Hakija on 10.1.2020 ilmoittanut peruuttavansa valmistelulupaa koskevan 
hakemuksen. 

MERKINTÄ 

Aluehallintovirastolla on ollut asiaa ratkaistaessa esillä seuraavat asiakir-
jat ja tiedot: 

Korkeimman hallinto-oikeuden 12.4.2018 antamat päätökset, taltionume-
rot 1704 ja 1705, koskien valituksia Oulun kaupungin ja Hailuodon kun-
nan merialueen osayleiskaavoista. 

Valtioneuvoston 5.12.2018 antama päätös Euroopan unionin Natura 
2000 -verkoston Suomen ehdotuksen ja ilmoituksen täydentämisestä 
sekä Natura 2000 -alueiden tietojen tarkistuksista. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Käsittelyratkaisu 

Aluehallintovirasto jättää valmistelulupaa koskevan hakemuksen käsitte-
lyn sillensä. 

Luparatkaisu 

Aluehallintovirasto myöntää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle luvan 
pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarin ja Hailuo-
don Huikun väliselle merialueelle Oulun kaupungissa ja Hailuodon kun-
nassa hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitetyn piirustuksen Yleis-
kartta MK 1:10000 osoittamaan paikkaan. Lupa on voimassa toistaiseksi. 
Rakentamisen edellytyksenä on, että luvan saajalla on oikeudet hanketta 
varten tarvittaviin alueisiin. 

Lupa myönnetään seuraaville toimenpiteille: 

− vesialueelle rakennettavalle pengertielle  
− S1 Huikun sillan rakentamiselle, 
− S2 Riutun sillan rakentamiselle, 
− pysäköintialueen yhteyteen tulevan keinosaaren rakentamiselle, 
− ruoppauksille ja ruoppausmassojen sijoittamiselle, 
− työnaikaisille järjestelyille: 

o Riutun sillan työpenkereen rakentamiselle ja proomulaitu-
rin rakentamiselle, 

o Huikun sillan työpenkereen ja työsillan rakentamiselle, 
o Huikun tilapäiselle louheen proomukuljetusten purkualu-

eelle ja pengertielle johtavalle ajoyhteydelle ja 
o edellä mainittujen työnaikaisten rakenteiden purkamiselle 

ja alueiden entisöimiselle, 
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− olemassa olevien Riutunkarin ja Huikun lauttarantojen laiturira-
kenteiden ja ohjureiden purkamiselle ja 

− Hailuodon Vesihuolto Oy:n jäteveden siirtoviemärin linjauksen 
muutostöille Hailuodon Huikun ja Oulun Riutunkarin päässä. 

Hankkeesta yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien kalasto- 
ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi määrätään ka-
latalousvelvoite. Kalataloudellisen tuoton menetykset määrätään korvat-
tavaksi sekä kaupalliselle kalastukselle aiheutuvat vahingot selvitettä-
väksi ja myöhemmin ratkaistavaksi. Hankkeesta ei ennalta arvioiden ai-
heudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Ennakoimat-
toman edunmenetyksen varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus. 

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamää-
räyksiä: 

Lupamääräykset 

Rakenteet 

1. Luvan saaneet toimenpiteet on toteutettava hakemukseen liitettyjen 
seuraavien alustavien piirustusten osoittamalla tavalla: 

• M1 pituusleikkaus plv. 0–1200, MK 1:2000/1:200 
• M1 pituusleikkaus plv. 1200–2600, MK 1:2000/1:200 
• M1 pituusleikkaus plv. 2600–4000, MK 1:2000/1:200 
• M1 pituusleikkaus plv. 4000–5400, MK 1:2000/1:200 
• M1 pituusleikkaus plv. 5400–6800, MK 1:2000/1:200 
• M1 pituusleikkaus plv. 6800–8500 
• M1 Periaatteellinen poikkileikkaus, MK 1:100 
• Suunnitelmakartta M1 plv. 0–1200, MK 1:2000 
• Suunnitelmakartta M1 plv. 1200–2600, MK 1:2000 
• Suunnitelmakartta M1 plv. 2600–4000, MK 1:2000 
• Suunnitelmakartta M1 plv. 4000–5400, MK 1:2000 
• Suunnitelmakartta M1 plv. 5400–6800, MK 1:2000 
• Suunnitelmakartta M1 plv. 6800–8000, MK 1:2000 
• Suunnitelmakartta M1 plv. 8000–8700, MK 1:2000 
• Piir. nro S/1, S1 Huikun silta, Hailuoto, 10.9.2018, MK 1:1000, 

1:200 
• Piir. nro S/2, S2 Riutun silta, Oulunsalo, 10.9.2018, MK 1:1000, 

1:200 
• Levähdysalueen ja keinosaaren tyyppipoikkileikkaus, 

31.1.2018, MK 1:400 
• Tilapäinen louheen purkualue ja ajoyhteys, MK 1:200 
• Työnaikainen satama/ varastorakenteet, MK 1:200 
• Vesiliikenne aukko Riutunsillan rakentamisen aikana, 3.1.2018 

Hanke on lisäksi toteutettava hakemussuunnitelmasta ja sen täyden-
nyksistä muutoin ilmenevällä tavalla. 
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2. Luvan saajan on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksyttäväksi luvan saa-
neiden toimenpiteiden lopulliset suunnitelmat piirustuksineen ennen 
kunkin toimenpiteen aloittamista. 

Lupahakemuksessa esitettyihin suunnitelmiin ja piirustuksiin saadaan 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualueen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, 
joilla ei ole haitallisia vaikutuksia yleiseen tai yksityiseen etuun. 

3. Ruoppausmassat (140 000 m3ktr) saadaan käyttää hakemuksen mu-
kaisesti pengertielle rakennettavan keinosaaren ja pysäköintialueen 
täyttöön sekä penkereen juurelle vasten vedenalaista eroosiosuo-
jausta.  

4. Luvan saajan on rakennettava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
myöntämässä poikkeusluvassa (22.11.2018, VARELY/776/2018) 
määrätty, vähintään kaksi metriä korkea, naurulokkiyhdyskunnalle ja 
sen yhteydessä pesiville muille rauhoitetuille linnuille melu- ja näkö-
suojaa tarjoava, läpinäkymätön aita. 

Töiden suorittaminen 

5. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana sekä sellaisilla työ-
menetelmillä, että vesialueelle ja sen käytölle sekä alueen kalastolle ja 
muulle eläimistölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. 

Riutunkarin sillan aallonmurtajalle sijoittuvien tukipilareiden perustus- 
ja paalutustyöt, Riutunkarin ja aallonmurtajan välisen merialueen ruop-
paus, työpenkere sekä suoja-aita on tehtävä naurulokin pesimäkauden 
ulkopuolella, 16.8.–31.3 välisenä aikana. Melua aiheuttavien töiden 
osalta on lisäksi noudatettava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
22.11.2018 myöntämää poikkeuslupaa VARELY/776/2018. 

6. Ruoppausmassojen kuljetukset ja läjitykset keinosaareen on tehtävä 
siten, että massoja ei pääse valumaan vesialueelle kuljetuksen ja läji-
tysten aikana. 

7. Siirtoviemärin muutostyöt on tehtävä hakemuksen mukaisesti ja lisäksi 
seuraavasti: Siellä, missä vesisyvyys on alle 4,0 metriä meriveden kes-
kikorkeudesta mitattuna, siirtoviemäri on sijoitettava pohjaan tehtä-
vään kaivantoon ja peitettävä sellaiseen syvyyteen, että se on suo-
jassa kasautuvien jäämassojen aiheuttamilta rasituksilta ja jäätymi-
seltä myös talven alivesikausien aikaan. Muualla syvemmällä merialu-
eella siirtoviemäri on laskettava painotettuna pohjaan. 

Siirtoviemäri on painotettava vähintään 150 %:n painotuksella. 

8. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että töiden aikana vesiliikennettä 
tai muuta vesistön käyttöä ei vaikeuteta enempää kuin on välttämä-
töntä. 

Työmaa-alueesta on varoitettava kyltein ja vaara-alueet on merkittävä 
riittävän selkeästi. 



180 
 

9. Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työalueella mahdollisesti ole-
via toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta. Työstä aiheu-
tuvat välittömästi ilmenevät edunmenetykset on viipymättä korvattava 
edunmenetyksen kärsijälle. 

10. Riutunkarin ja Huikun lauttarantojen rakenteiden purkamisessa muo-
dostuvista jätteistä sekä niiden toimituspaikasta ja hyödyntämisestä on 
pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi eri jätemateriaalien jäte-
nimike, määrä ja toimituspaikka. Yhteenveto jätteistä, niiden määrästä, 
laadusta ja toimituspaikasta sekä mahdollisesta hyödyntämisestä on 
toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. 

11. Mikäli töiden yhteydessä havaitaan muinaismuistolain (295/1963) rau-
hoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, irtaimia muinaisesineitä tai 
hylky, tulee niistä välittömästä ilmoittaa Museovirastolle. Tämä ilmoit-
tamisvelvollisuus on saatettava myös hankkeessa työskentelevien tie-
toon. 

Kunnossapito ja merkinnät 

12. Luvan saajan on pidettävä pengertie ja sillat sekä niihin liittyvät raken-
teet sellaisessa kunnossa, että niistä ei aiheudu vaaraa taikka yleistä 
tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia.  

13. Rakennettavien siltojen ja työnaikaisen kulkuaukon merkinnöissä on 
noudatettava Traficomin ohjeistusta.  

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi 

14. Luvan saajan on toteutettava tämän päätöksen kertoelmaosassa koh-
dassa ”Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi 
sekä vesistön käytön turvaaminen” mainitut, hakemuksessa esitetyt 
toimenpiteet.  

Toimenpiteisiin saadaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympä-
ristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla tehdä sellai-
sia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia yleiseen tai 
yksityiseen etuun. 

15. Luvan saajan on otettava rakentamisessa huomioon hankealueella 
mahdollisesti sijaitsevien happamien tai potentiaalisesti happamien 
maiden esiintyminen niissä kohdissa, joissa maata on tarkoitus muo-
kata tai poistaa. Happamat tai potentiaalisesti happamat maat on sijoi-
tettava niin, ettei niistä aiheudu vesistöön happamuuskuormitusta. 

16. Luvan saajan on noudatettava Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suo-
men ELY-keskusten myöntämiä poikkeuslupia (30.4.2018, PO-
PELY/626/2018 ja 22.11.2018, VARELY/776/2018) koskien upossar-
pion rauhoitusmääräyksistä poikkeamista sekä naurulokkiyhdyskun-
nan ja sen yhteydessä pesivien muiden rauhoitettujen lintujen (kalatii-
ran) häirintää. 

17. Siirtoviemärin muutostöistä on sovittava Hailuodon Vesihuolto Oy:n 
kanssa hyvissä ajoin ennen kyseiseen toimenpiteeseen ryhtymistä. 
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18. Mikäli hanke vaatii vesiliikenteen tilapäistä sulkemista tai hankkeesta 
aiheutuu muuta poikkeuksellista häiriötä meriväylän käyttöön, on siitä 
ilmoitettava hyvissä ajoin Väylävirastolle. 

19. Rakennustöiden päätyttyä luvan saajan on poistettava merestä ja sen 
rannoilta töistä aiheutuneet jätteet ja rakennustelineet. Rakennuspai-
kat ja niiden ympäristöt on työn jäljiltä siistittävä ympäristöön sopeutu-
viksi. 

20. Mahdolliset ylimääräiset kaivumassat on siirrettävä pois vesi- ja ranta-
alueilta ja toimitettava vastaanottajalle, jolla on lupa kyseisten masso-
jen sijoittamiseen ja käsittelyyn. 

21. Luvan saajan on nimettävä hankkeelle vastuuhenkilö, joka vastaa tä-
män lupapäätöksen määräysten noudattamisesta. Henkilön nimi ja 
yhteystiedot on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ym-
päristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Oulun kaupungin ja Hai-
luodon, Siikajoen, Limingan ja Lumijoen kuntien ympäristönsuojeluvi-
ranomaisille. 

Kalatalousvelvoite  

22. Luvan saajan on istutettava hankkeen vaikutusalueelle varsinaisen ra-
kentamisen aikana ja ensimmäisenä hankkeen valmistumisen jälkei-
senä vuotena vuosittain 40 000 ja tästä eteenpäin vuosittain 20 000 
keskimitaltaan vähintään 10 senttimetrin pituista vaellussiian poikasta. 
Kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma on jätettävä Lapin ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ja viimeistään puoli vuotta en-
nen istutusten aloittamista. 

Istutettavien kalojen lajia, ikää ja kokoa voidaan muuttaa toimenpiteen 
tuloksellisuuden parantamiseksi, mikäli tarkkailututkimusten tulokset 
tai muu tutkimustieto antavat siihen aihetta. Myös istutusten tulokselli-
suuden tarkkailua on tällöin soveltuvin osin muutettava. Istutukset voi-
daan myös kokonaan tai osittain toteuttaa muina toimenpiteinä. Kala-
talousvelvoitteen muutoksista päättää Lapin ELY-keskus kuultuaan lu-
van haltijaa, Oulujoen ja merialueen kalatalousaluetta sekä alueen ka-
lastusoikeuden haltijoita. 

Mikäli luvan saaja ja Lapin ELY-keskus eivät pääse yksimielisyyteen 
velvoitteen muutoksista tai istutuksia korvaavista toimenpiteistä, luvan 
saajan on saatettava asia Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rat-
kaistavaksi. 

Korvaukset 

23. Luvan saajan on maksettava hankkeesta aiheutuvasta vesialueen ka-
lataloudellisen tuoton menetyksestä seuraavat kertakaikkiset korvauk-
set vesialueen omistajille: 

• Hailuodon osakaskunnalle   4 440 euroa 
• Oulunsalon osakaskunnalle      720 euroa 
• Metsähallitukselle 22 080 euroa 
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Korvaukset on maksettava ennen edunmenetystä aiheuttaviin toimen-
piteisiin ryhtymistä (eräpäivä 1). Korvaukset on maksettava kuitenkin 
viimeistään vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemi-
sesta, vaikka edunmenetyksiä aiheuttavia toimenpiteitä ei aloitettaisi 
sitä ennen (eräpäivä 2). Eräpäivän jälkeiseltä ajalta on korvaukselle 
maksettava vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyk-
sikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:ssä 
tarkoitettu viitekorko. 

24. Luvan saajan on ensisijaisesti pyrittävä sopimaan kaupalliselle kalas-
tukselle pengertien ja kahden sillan rakentamisesta ja käytöstä aiheu-
tuvien edunmenetysten korvaamisesta.  

Mikäli korvauksista ei päästä sopimukseen, luvan saajan on vuoden 
kuluessa hankkeen valmistumisesta pantava aluehallintovirastossa vi-
reille kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien vahinkojen korvaamista 
koskeva asia. Hakemukseen on liitettävä tarkkailuihin perustuva selvi-
tys hankkeen vaikutuksista ja luvan saajan esitys korvaamatta tai so-
pimatta jääneiden edunmenetysten korvaamisesta sekä yhteenveto 
tehdyistä tarkkailuista. 

Tarkkailu- ja raportointimääräykset 

25. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisia 
vaikutuksia ympäristön tilaan. Tarkkailu on tehtävä vähintään hake-
mukseen liitetyn, 10.9.2019 päivitetyn tarkkailusuunnitelman (Hailuo-
don kiinteä yhteys – Luontovaikutusten seurantaohjelma 2019–2029) 
periaatteiden mukaisesti. Esitys rakentamisen ja käytön aikaisesta 
tarkkailusta on kalataloudellisen tarkkailun osalta toimitettava Lapin 
ELY-keskuksen ja muilta osin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
hyväksyttäväksi viimeistään kolme kuukautta ennen töiden aloitta-
mista. Tarkkailu on aloitettava ennen rakentamistöiden aloittamista. 

Käytön aikainen vesistö- ja kalataloustarkkailu ja raportointi voidaan 
toteuttaa osana Oulun edustan merialueen yhteistarkkailua kulloinkin 
voimassa olevan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten hyväk-
symän yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.   

Rakentamisvaiheessa aiheutuvan vesistön samentuman kokonaislaa-
juus on lisäksi todennettava rakentamisaikana avovesikausina viikoit-
tain hankkeen vaikutusalueen vesialueen kattavalla, kuvauskopterilla 
(drone) tehtävällä spektri- tai videokamerakuvauksella. 

26. Luvan saajan on toimitettava tarkkailutulokset vedenlaadun tarkkailun 
osalta jokaisen näytteenottokerran jälkeen viipymättä ja muilta osin vi-
ranomaisten edellyttämässä määräajassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Oulun kau-
pungin ja Hailuodon, Siikajoen, Limingan ja Lumijoen kuntien ympä-
ristönsuojeluviranomaisille. Tarkkailun tulokset on lisäksi tallennettava 
ympäristöhallinon rekistereihin valvontaviranomaisen edellyttämällä 
tavalla. 

27. Rakentamisen aikaisesta tarkkailuista on laadittava rakentamisen 
päätyttyä loppuraportti, jotka on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan 
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ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin 
ELY-keskukselle sekä Oulun kaupungin ja Hailuodon, Siikajoen, Li-
mingan ja Lumijoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.  

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen 

28. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 
hanke on toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lu-
kien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa. 

Ilmoitukset 

29. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualu-
eelle, Lapin ELY-keskukselle, Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Siika-
joen, Limingan ja Lumijoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille, 
Väylävirastolle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maa- ja 
vesialueen omistajille sekä hankkeen vaikutusalueella kaupallista ka-
lastusta harjoittaville henkilöille. Töiden aloittamisesta on lisäksi ilmoi-
tettava hankkeen vaikutusalueen kunnissa yleisesti ilmestyvissä sano-
malehdissä.  

30. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjalli-
sesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ym-
päristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Oulun kaupungin sekä Hailuo-
don, Siikajoen, Limingan ja Lumijoen kuntien ympäristönsuojeluviran-
omaisille ja Väylävirastolle. 

OHJAUS ENNAKOIMATTOMAN EDUNMENETYKSEN VARALTA 

Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole 
ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vas-
tuussa eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän rat-
kaisun estämättä korvausta erikseen siten kuin vesilain 13 luvun 8 §:ssä 
on säädetty. 
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RATKAISUN PERUSTELUT 

Käsittelyratkaisun perustelut 

Valmistelulupaa koskevan hakemuksen käsittely on jätetty sillensä, 
koska hakija on peruuttanut sen. 

Pääasiaratkaisun perustelut 

Luvan myöntämisen edellytykset 

Hankkeen tarkoitus ja siitä saatava hyöty 

Hanke käsittää 8,4 kilometrin pituisen silta- ja pengertieyhteyden raken-
tamisen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun. Hankkeen valmistu-
essa se korvaa nykyisen lauttaliikenteen ja talviaikaisen jäätien mahdol-
listaen ympärivuotisen ja -vuorokautisen liikennöinnin Hailuodon saareen 
ja saaresta mantereelle. 

Vesilain 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan yleiselle edulle aiheutuvia 
hyötyjä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää raha-
arvoa, jos hyödyn suuruus voidaan määritellä rahassa.  

Hanke parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutetta-
vuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautu-
valle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle 
ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. Hanke tuo Hailuodon liiken-
teellisesti tasavertaiseksi Oulun seudun muiden kuntien kanssa. 

Lauttaväylän ruoppaus aiheuttaa haittaa kalastukselle, koska kiintoaines 
ja sameus karkottavat kaloja ja likaavat pyydyksiä. Lautan aiheuttama 
vedenalainen melu karkottaa myös osaltaan kaloja alueelta. Edellä mai-
nitut haitat poistuvat hankkeen valmistuessa. 

Kiinteän yhteyden rakentaminen vähentää Hailuodon yhteyden vuotuisia 
ylläpitokustannuksia. Nykyiset kustannukset jakautuvat lauttaliikenteen 
liikennöintikustannuksiin (6,8 miljoonaa euroa/vuosi) ja satamien ja väy-
län ylläpitokustannuksiin (0,1 miljoonaa euroa/vuosi). Tulevaisuudessa 
lauttaliikenteen palvelutason säilyttäminen edellyttää joko nykyisten laut-
tojen suurentamista, pienemmän lautan vaihtamista suurempaan tai kol-
mannen lautan hankkimista. Kiinteän yhteyden kunnossapitokustannuk-
set ovat noin 0,3 miljoonaa euroa (tienpito sekä siltojen ja pengertien yl-
läpito).  

Vesilain 3 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan vesitaloushankkeesta saata-
vana yksityisenä hyötynä otetaan huomioon maa- tai vesialueen tai muun 
omaisuuden tuottavuuden tai käytettävyyden parantumisesta aiheutuva 
omaisuuden käyttöarvon lisääntyminen sekä hankkeen toteuttamisesta 
välittömästi saatava muu etu. Tästä hankkeesta yksityisille ei aiheudu in-
tressivertailussa huomioon otettavaa välitöntä hyötyä, vaan hyödyt toteu-
tuvat edellä mainittujen yleisten hyötyjen kautta. 
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Hankkeesta aiheutuvat menetykset 
Vesilain 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan yleiselle edulle aiheutuvia me-
netyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Pykälän 2 momentin mukaan arvi-
oinnissa on muun muassa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunni-
telmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on esitetty hankkeen vaikutusalu-
een vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.  

Vesilain 7 §:n 2 momentin mukaan hankkeesta aiheutuvana yksityisenä 
menetyksenä otetaan huomioon 1) hakijalle myönnettävät käyttö- tai lu-
nastusoikeudet, 2) kustannukset sellaisista vahingoista ja käyttöoikeuk-
sista, joista hakija on hankkeen toteuttamiseksi erikseen sopinut asian-
osaisen kanssa, ja vastaavassa tarkoituksessa hakijalle vapaaehtoisesti 
luovutettujen alueiden hankkimiskustannukset sekä 3) muut hankkee-
seen osallistumattomalle taholle ja tässä laissa tarkoitetulle ojituksen 
passiiviosakkaalle aiheutuvat menetykset.  

Hankkeen rakentamisaikana aiheutuu paikallista veden samentumista, 
joka heikentää tilapäisesti hankkeen lähialueen ekologisia olosuhteita. 
Lähialueen kalaston elinolosuhteet heikkenevät ja kalastaminen vaikeu-
tuu rakentamisen aikana. Pysyvät vesiympäristön muutokset kohdistuvat 
rakentamisalueille ja niiden välittömään läheisyyteen. Pysyviä muutoksia 
ovat muun muassa muutokset pohja- ja virtausolosuhteisiin. Lisäksi silto-
jen ja penkereen rakentaminen muuttaa maisemakuvaa pysyvästi. Hank-
keesta ei kuitenkaan aiheudu pysyvää haittaa hankealueen ulkopuolisille 
rantakiinteistöille tai rantojen käytölle.  

Hankkeen keskeiseksi vaikutukseksi on tunnistettu siltojen ja pengertien 
aiheuttamat aalto- ja jääeroosion muutokset. Hankkeen takia mekaani-
nen jääeroosio heikkenee ja sen vaikutus näkyy ensisijaisesti Huikunran-
nassa ja Santosessa Hailuodossa sekä Nenännokalla ja Liminganlahden 
suualueen pohjoisella puolella Oulunsalossa. Kiinteä yhteys rajoittaa 
jään liikkumista estämällä jään liikettä pohjoiseen sekä aiheuttamalla kit-
kavastusta kiinteän yhteyden suuntaisiin liikkeisiin. Tämä heikennys es-
tetään pitämällä auki noin 100 metrin levyistä kaistaa alkutalven aikana 
kiinteän yhteyden eteläpuolella, tai heikennystä voidaan lieventää pie-
nentämällä kitkaa ja jään lujuutta muulla tavoin kiinteän yhteyden etelä-
puolella. Lisäksi eroosiorantojen elinympäristöjen säilymistä edesaute-
taan maankäytön avulla (niitto, laiduntaminen tai maapohjan mekaaninen 
muokkaus). 

Rakentamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa edunmene-
tystä, lukuun ottamatta kalataloudellisia haittoja ja haittaa kaupallisille ka-
lastajille. 

Hankkeen vuoksi menetetään merenpohja-aluetta, miltä osin menete-
tään pysyvästi vesialueen kalataloudellinen tuotto. Tämä menetys on 
määrätty korvattavaksi luvan saajan esityksen mukaisesti kertakaikki-
sena vesialueiden omistajille. Kertakaikkisen korvauksen määrä on 
27 240 euroa.   

Rakentamisvaiheessa hankkeesta aiheutuu yksityistä edunmenetystä 
kaupalliselle kalastukselle, ja lisäksi käytön aikana Riutun sillan alikulku-
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korkeudesta johtuen yli viiden metrin kulkukorkeuden vaativat suurem-
mat trooliveneet joutuvat kiertämään Huikun sillan kautta. Nämä edun-
menetykset on määrätty korvattavaksi alueen kaupallisille kalastajille en-
sisijaisesti sopimalla niistä etukäteen tai panemalla aluehallintovirastossa 
vireille kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien edunmenetysten korvaa-
mista koskeva asia. Luvan saajan arvion mukaan kaupallisille kalastajille 
maksettavien korvausten määrä on tasoa 148 000–240 000 euroa.   

Hankkeesta aiheutuu yleiselle kalatalousedulle edunmenetystä mm. ku-
tualueiden menetyksinä, jotka on määrätty kompensoitavaksi istuttamalla 
hankealueelle vaellussiian poikasia.  

Hankkeesta yleiselle edulle aiheutuvista vaikutuksista luontoarvoihin 
sekä vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmissa asetettujen vesien tilata-
voitteiden saavuttamiseen lausutaan jäljempänä erikseen.  

Suhde maankäytön suunnitteluun 

Hankealueella on voimassa Merialueen osayleiskaava, joka on laadittu 
Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamista varten. Osayleiskaava on laa-
dittu samanaikaisesti sekä Hailuodon kunnassa että Oulun kaupungissa.  

Oulun puolella hankealueen lähiympäristössä ovat voimassa 18.4.2016 
hyväksytty Uuden Oulun yleiskaava sekä Hylkykarin osayleiskaava ja 
Salonpään strateginen yleiskaava. Hailuodon puolella hankealueella on 
voimassa Hailuodon rantayleiskaava ja hankealueen välittömässä lähei-
syydessä Huikun rantakaava sekä Huikun etelärannan ranta-asemakaa-
van muutos ja laajennus. 

Luvan mukaisesti toteutettuna hanke ei ole ristiriidassa voimassa olevien 
kaavojen kanssa eikä lupa merkittävästi vaikeuta tulevien kaavojen laati-
misia. 

Oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin 

Luvan saaja on ilmoittanut, että hankkeesta laaditaan tiesuunnitelma, ja 
oikeudet hanketta varten tarvittaviin alueisiin hankitaan tiesuunnitelmalla 
ja sen hyväksymispäätöksellä. Luvan saaja on toimittanut hakemuksen 
täydennyksenä tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen, joka on tullut 
lainvoimaiseksi tammikuussa 2019. 

Hailuodon Vesihuolto Oy ja luvan saaja ovat sopineet paineviemärin siir-
rosta ja siitä aiheutuvien kustannusten jaosta. Lisäksi luvan saaja on il-
moittanut, että sopimukset siirtoviemärin linjauksen muutosten osalta tul-
laan tekemään vesialueen omistajien kanssa ennen rakennustöiden 
aloittamista niiltä osin, kuin toimenpiteet sijoittuvat haltuun otettavan tie-
alueen ulkopuolelle. 

YVA  
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely valmistui vuonna 
2010, ja yhteysviranomaisena toiminut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
antoi siitä lausunnon 9.8.2010. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä 
antama lausunto on liitetty vesilain mukaiseen hakemukseen. Yhteysvi-
ranomaisen YVA-selostukseen vaatimat tarkennukset ja lisäselvitykset 



187 
 

on esitetty vesilain mukaisessa hakemuksessa ja huomioitu lupaharkin-
nassa ja lupamääräyksiä annettaessa. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen kerättyjä tietoja ympäristön 
olosuhteista ja vaikutusten arvioinnista on käytetty hyväksi lupapäätöstä 
laadittaessa ja lupaharkinnassa. Lupamääräyksiä harkittaessa on otettu 
huomioon arviointimenettelyssä esiin tulleet ympäristövaikutukset ja nii-
den merkitys. 

Natura-arviointi 
Hankealueelle sijoittuu kahdeksan Natura 2000 -suojeluverkostoon kuu-
luvaa kohdetta, joten hankealueelle on tehty myös Natura-arviointi. Hank-
keella voi arvioinnin perusteella olla haitallisia vaikutuksia Liminganlah-
den, Isomatalan–Maasyvänlahden sekä Säärenperän ja Karinkannan-
matalan Natura 2000 -suojelualueisiin. Jääeroosion jatkoselvityksen, Na-
tura-alueille kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimenpideselvityksen 
sekä asiassa muuten saatujen selvitysten perusteella hakemuksen mu-
kainen ja lupamääräyksiä noudattava hanke, ottaen huomioon arvioin-
nissa esiin tuodut lieventämistoimet, on kuitenkin toteutettavissa tavalla, 
joka ei todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi hankealueella olevat alueet on sisällytetty Natura 2000 -
verkostoon. Lieventämistoimenpiteet kattavat myös muualle kuin Natura 
2000 -alueille sijoittuvat suojeltavat lajit, joihin hankkeella voi olla vaiku-
tuksia. 

Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikutuksia arvioi-
taessa hanketta on lisäksi tarkasteltava yhdessä yhteisvaikutuksia ai-
heuttavien muiden hankkeiden kanssa. Aluehallintovirasto on myöntänyt 
10.5.2017 luvan nro 32/2017/1 kalojen kasvattamiseen Perämerellä Hau-
kiputaan edustalla Isomatalan koillispuolella valtion yleisellä vesialueella. 
Kyseisen päätöksen perustelujen mukaan hankkeen päästöistä ei arvi-
oida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia kalankasvatuksen hankealu-
eesta noin kilometrin etäisyydellä sijaitseviin Laitakarin–Häyrysennie-
men–Purjekarin tai Kiiminkijoen suiston Natura 2000 -alueisiin. Aluehal-
lintovirasto arvioi, ettei tässä päätöksessä tarkoitettu hanke myöskään 
tarkasteltuna yhdessä edellä mainitun hankkeen kanssa todennäköisesti 
merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi hanke-
alueelle sijoittuvat Natura-alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 

Rauhoitetut kasvi- ja eläinlajit 
Luvan saaja on hakenut ja saanut poikkeusluvat luonnonsuojelulain 
38 §:n nojalla rauhoitetun lintulajin häirintään (naurulokki ja kalatiira) ja 
rauhoitetun, luontodirektiivin liitteen II ja IV lajin, upossarpion (Alisma 
wahlenbergii) rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen. 

Hankkeen rakentamisen takia pesivien naurulokkien ja kalatiirojen määrä 
saattaa vähentyä Riutun päässä olevalla aallonmurtajalla, mikäli pesimä-
kaudella kolonian lähistöllä tehdään häiriötä aiheuttavia töitä. Suojaa-
malla aallonmurtajan koillisreuna voidaan louheen kuljettamisesta ja sil-
lan rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä vähentää, mutta ei kokonaan es-
tää.  
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Huikun päässä olemassa olevaa pengertien osaa joudutaan leventä-
mään yhteensä 10–20 aarin verran. Leventämisen takia pieni osa pen-
gertien reunaan syntyneistä upossarpion kasvupaikoista jää pysyvästi le-
venevän penkereen alle. Pengertien leventäminen on välttämätöntä, jotta 
maantieliikenne lautalle voi jatkua hankkeen rakentamisen ajan. Tämän 
takia luvan saaja on hakenut poikkeuslupaa yksilöiden hävittämiseen ja 
esiintymispaikan heikentämiseen. 

Käytön aikana Natura-alueella Riutunkainalossa olevaan rauhoitetun, 
luontodirektiivin liitteisiin II ja IV sisältyvän nelilehtivesikuusen esiinty-
mään voi kohdistua pitkällä aikavälillä heikentäviä vaikutuksia, mikäli jää-
eroosio heikkenee. Jääeroosion heikentymisen seurauksena lajin esiin-
tymä voi heikentyä ja hävitä. Esiintymän alueella on varauduttu lieventä-
mistoimiin. 

Jääeroosion heikentyminen rönsysorsimon esiintymisalueella on epäto-
dennäköistä. Toisaalta jääeroosion heikentyminen voi heijastua lajiin kiel-
teisesti. Lajin esiintymisalue kuuluu tarkkailuohjelmaan, ja alueelle on 
esitetty lieventämistoimenpiteitä, mikäli hanke aiheuttaa muutoksia. 

Eroosiovoimien mahdollinen heikkeneminen nopeuttaa ja voimistaa se-
dimentoitumista, edesauttaa rehevöitymistä, ja siten heikentää meriupos-
kuoriaisen elinympäristön laatua. Mahdollisesti jo pienialaiset muutokset 
elinympäristön laadussa ovat haitallisia, sillä lajin kyky levittäytyä uusille 
elinalueille on kyseenalainen. Keskipitkällä aikavälillä haitalliset vaikutuk-
set johtuvat lähinnä aaltoeroosiomuutoksista ja ovat oletettavasti lieviä, 
sillä pohjoispuoleisten tuulten osuus on vähäinen, eivätkä etelänpuoleis-
ten tuulten aiheuttaman aaltoeroosion muutokset juuri kosketa lajin esiin-
tymisaluetta. Pitkän aikavälin vaikutukset koostuvat paitsi aaltoeroo-
siomuutoksista, myös jäiden liikkeen vähentymisestä, mikä heikentää ko-
konaan uusien elinympäristöjen syntymistä. Haitalliset vaikutukset koh-
distuvat voimakkaimmin Riutunkarin ja Nenännokan väliselle ranta-alu-
eelle, missä meriuposkuoriainen esiintyy alueellisella ja valtakunnallisella 
tasolla arvioituna runsaana. Toisaalta lajilla on elinvoimaisia populaatioita 
myös hankkeen oletetun vaikutusalueen ulkopuolella, eivätkä vaikutus-
alueen esiintymät siten yksistään määritä lajin suojelutasoa tunnetulla 
esiintymisalueella. Lisäksi on huomioitava, että ennakkokäsityksestä poi-
keten meriuposkuoriainen elää hankkeen vaikutusalueella pääsääntöi-
sesti ahvenvidalla, mikä lisää potentiaalisten elinympäristöjen määrää 
ratkaisevasti. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti arvioidaan, että me-
riuposkuoriaiselle aiheutuu kohtalaisia haittoja pengertien käytöstä. Lajin 
vaikutusalueelle sijoittuvat esiintymisalueet sisältyvät tarkkailuohjel-
maan. Tarkkailutulosten perusteella kohteille osoitetaan lieventämistoi-
menpiteitä, joilla lajin elinolosuhteet voidaan säilyttää. 

Luhtakastikkahitukoi on ainoa uhanalainen perhoslaji, jonka esiintymi-
seen hankkeella voi olla vaikutusta pitkällä aikavälillä, koska se hyötyy 
jäiden rannoille työntymisen muokkaavasta voimasta ravintokasvinsa 
menestymisen johdosta. Kyseisen perhosen tärkeimmät esiintymisalueet 
ovat kuitenkin laidunnuksessa olevia rantaniittyjä. Lyhyellä aikavälillä lai-
dunnuksesta on haittaa perhoselle, mutta pitemmällä aikavälillä se estää 
esiintymisalueiden umpeenkasvun. 
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Vesien- ja merenhoitosuunnitelma 

Vesienhoidon ympäristötavoitteet 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 
21 §:n 1 momentin mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjel-
man tavoitteena on muun muassa, että:  
1) pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on 
vähintään hyvä;  
2) keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila ei 
heikkene ja että niillä on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologi-
nen tila ja hyvä kemiallinen tila; 
3) pintavesimuodostumia suojellaan, parannetaan ja ennallistetaan siten, 
että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa viimeistään 
vuonna 2015.  

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 8 §:n 1 mo-
mentin mukaan pinta- ja pohjavedet luokitellaan ihmisten toiminnan ai-
heuttaman muutoksen voimakkuuden perusteella. Pintaveden luokka pe-
rustuu ekologiseen ja kemialliseen tilaan sen mukaan, kumpi niistä on 
huonompi. 

Ympäristötavoitteista poikkeaminen uuden merkittävän hankkeen vuoksi 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 23 §:n 1 mo-
mentin mukaan 21 §:ssä tarkoitetuista ympäristötavoitteista voidaan tie-
tyin edellytyksin poiketa uuden merkittävän hankkeen vuoksi. Jos uusi 
merkittävä hanke muuttaa fyysisesti pintavesimuodostumaa siten, ettei 
hyvää ekologista tilaa voida saavuttaa, ympäristötavoitteista voidaan poi-
keta edellyttäen, että: 
1) hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittä-
västi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta; 
2) haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toi-
menpiteisiin; 
3) tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti koh-
tuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin 
vesimuodostuman muuttamisella. 

Lain 23 §:n 3 momentin mukaan vesienhoitosuunnitelmassa on esitet-
tävä selvitys 1 momentin mukaisten edellytysten toteutumisesta sekä sel-
vitys hankkeen aiheuttamista muutoksista vesimuodostumassa ja sen ti-
lassa. 

Hankealue kuuluu Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueeseen ja sisältyy Pe-
rämeren sisempiin rannikkovesiin. Vuosiksi 2016–2021 laaditussa Oulu-
joen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Hailuodon lii-
kenneyhteyden kehittämishanke on tunnistettu hankkeeksi, joka saattaa 
aiheuttaa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 23 
§:n 1 momentissa tarkoitettuja seurauksia. Vesienhoitosuunnitelmassa 
on kuitenkin päädytty arvioon, jonka mukaan hanke tulisi kylläkin aiheut-
tamaan vaikutusalueensa vesimuodostumissa fyysisiä ja hydrologisia 
muutoksia, mutta muutokset eivät vaarantaisi hyvän tilan saavuttamista. 
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Weser-tuomio 

Euroopan unionin tuomioistuin on 1.7.2015 asiassa C-461/13 antamas-
saan ennakkoratkaisussa vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklan 1 koh-
dan tulkinnasta (ns. Weser-tuomio) linjannut, että jäsenvaltiolla on, ellei 
poikkeusta sovelleta, velvollisuus evätä lupa hankkeelta, jos se voi ai-
heuttaa pintavesimuodostuman tilan huononemisen tai jos se vaarantaa 
pintavesien hyvän tilan saavuttamisen kyseisessä direktiivissä säädet-
tynä ajankohtana. 

Toiseksi unionin tuomioistuin on mainitussa päätöksessään linjannut, 
että käsitettä pintavesimuodostuman ”tilan huononeminen” on tulkittava 
siten, että kyseessä on huononeminen heti, kun ainakin yhden kyseisen 
direktiivin liitteessä V tarkoitetun laadullisen tekijän tila huononee yhdellä 
luokalla, vaikka tämä huononeminen ei johda pintavesimuodostuman 
luokan alenemiseen kokonaisuudessaan. 

Ekologisen tilan arviointi 

Ekologisella tilalla tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) 
2 artiklan 21) kohdan mukaan pintavesiekosysteemien rakenteen ja toi-
minnan kuvaamista direktiivin liitteen V mukaisesti luokiteltuna. 

Direktiivin liitteen V kohdan 1.1.4 mukaan rannikkovesien ekologisen tilan 
luokittelua koskevat biologiset tekijät ovat kasviplanktonin koostumus, 
runsaussuhteet ja biomassa, muun vesikasvillisuuden koostumus ja run-
saussuhteet sekä pohjaeläimistön koostumus ja runsaussuhteet. Hydro-
logis-morfologiset sekä kemialliset ja fysikaalis-kemialliset tekijät maini-
taan liitteessä biologisia tekijöitä tukevina tekijöinä. Biologisia tekijöitä tu-
kevia hydrologis-morfologisia tekijöitä rannikkovesissä ovat morfologiset 
tekijät ja vuorovesi. Biologisia tekijöitä tukevat kemialliset ja fysikaalis-
kemialliset tekijät on jaettu yleisiin tekijöihin (näkösyvyys, lämpöolot, hap-
pitilanne, suolaisuus ja ravinneolot) ja erityisiin pilaaviin aineisiin (priori-
teettiaineiksi määriteltyjen aineiden vesimuodostumaan päästämisestä 
aiheutuva pilaantuminen ja muiden aineiden merkittävästä vesimuodos-
tumaan päästämisestä aiheutuva pilaantuminen).  

Vesipolitiikan puitedirektiivin liitteen V kohdan 1.4.2 alakohdan i mukaan 
vesimuodostuman ekologisen tilan luokittelun tulee vastata ”laatutekijöi-
den biologisten ja fysikaalis-kemiallisten seurantatulosten arvoista huo-
nompaa”. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 8 §:n 2 mo-
mentin mukaan pintaveden ekologinen tila on erinomainen, hyvä, tyydyt-
tävä, välttävä tai huono. Luokitus tehdään suhteutettuna vertailuoloihin. 

Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(1040/2006) 9 §:n 1 momentin mukaan pinta- ja pohjavesien tilan arvioi-
misessa tarkoitetaan pintaveden ekologisen tilan luokittelussa:  
1) biologisilla tekijöillä kasviplanktonia, päällysleviä, makroleviä, muuta 
vesikasvillisuutta, pohjaeläimistöä ja kalastoa;  
2) hydrologis-morfologisilla tekijöillä virtausoloja, viipymää, veden kor-
keutta, syvyyssuhteita, pohjan ja rantavyöhykkeen rakennetta sekä yh-
teyttä pohjaveteen;  
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3) fysikaalis-kemiallisilla tekijöillä näkösyvyyttä, lämpöoloja, happioloja, 
suolaisuutta, happamoitumistilannetta, ravinneoloja ja kansallisesti valit-
tuja vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtio-
neuvoston asetuksen liitteen 1 D kohdassa tarkoitettuja aineita;  
4) vertailuoloilla 1–3 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden arvoja, jotka vas-
taavat täysin tai lähes täysin häiriintymättömiä ekologisia oloja;  
5) ekologisella laatusuhteella ekologista tilaa osoittavien biologisten teki-
jöiden poikkeamaa vertailuoloista.  

Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n 
2 momentin mukaan kohdassa 1–3 tarkoitetut tekijät joki-, järvi- ja rannik-
kovesissä on esitetty tarkemmin asetuksen liitteessä 1 sekä vesipuitedi-
rektiivin liitteessä V.  

Mainitun asetuksen liitteen 1 mukaan rannikkovesien luokittelussa käy-
tettävät biologiset tekijät ovat kasviplankton, pohjaeläimistö sekä makro-
levät ja koppisiemeniset kasvit. Hydrologis-morfologisista tekijöistä liit-
teessä on rannikkovesien osalta mainittu vain morfologiset tekijät. Fysi-
kaalis-kemiallisista tekijöistä rannikkovesien luokittelussa käytetään ve-
den yleisiä olosuhteita, veden yksilöityjä synteettisiä pilaavia aineita sekä 
veden yksilöityjä ei-synteettisiä pilaavia aineita.  

Vesimuodostumien tilan arvioinnissa on Suomessa sovellettu niin sanot-
tua yhdennettyä tarkastelua. Perämeren sisempien rannikkovesien eko-
loginen luokitus perustuu pääasiassa kasviplanktonin a-klorofylliin ja poh-
jaeläinindeksiin (biologiset laatutekijät). Veden laadusta (fysikaalis-kemi-
alliset laatutekijät) tehdään kokonaisarvio, jossa yhdistetään kaikkien laa-
tutekijöiden antama tieto veden tilasta. Mikäli kokonaisravinteet luokittu-
vat eri tavoin, painotetaan fosforituloksia (Pintavesien tilan luokittelu ja 
arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella, Suomen ympäris-
tökeskuksen raportteja 37/2019). 

Hydrologis-morfologiset tekijät ja muuttuneisuuden arviointi 

Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liit-
teessä 1 on esitetty pintaveden ekologisen tilan luokittelussa käytettävät 
määritelmät. Rannikkovesien erinomainen ekologinen tila on kuvattu hyd-
rologis-morfologisten tekijöiden osalta seuraavasti: ”Rannikkoveden sy-
vyyden vaihtelu sekä pohjan rakenne ja laatu vastaavat täysin tai lähes 
täysin häiriintymättömiä olosuhteita.” Sekä hyvän että tyydyttävän ekolo-
gisen tilan määritelmässä on viitattu biologisiin tekijöihin: ”Vallitsevat olot 
eivät haittaa edellä kohdassa 1 biologisille tekijöille esitettyjen määritel-
mien mukaisten arvojen saavuttamista”. 

Vesienhoidon kolmatta kautta varten laaditun kansallisen ohjeistuksen 
(Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolman-
nella kaudella, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019) mukaan 
rannikkovesien hydrologisia ja morfologisia oloja kuvaavat laatutekijät 
ovat vuorovesijärjestelmä (suolattoman veden virtaukset sekä päävir-
tausten suunta ja nopeus) ja morfologiset tekijät (syvyyden vaihtelu, poh-
jan rakenne ja laatu sekä vuorovesivyöhykkeen rakenne ja olosuhteet).  

Rannikkovesien vesimuodostumatasoista hydrologian ja morfologian 
muuttuneisuuden arviointia ja luokittelua varten on ensimmäistä vesien-
hoitokautta varten kehitetty pisteytysmenetelmä, jota on tarkennettuna 
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käytetty myös vesienhoidon toisella ja kolmannella kaudella. Arviointi pe-
rustuu neljään, lähinnä morfologiaan ja esteettömyyteen liittyvään muut-
tujaan (osatekijään), jotka pisteytetään seuraavasti: 

 
Vesimuodostuman hydrologis-morfologisen muutoksen suuruus ja hyd-
rologis-morfologinen muuttuneisuusluokka arvioidaan muuttujien piste-
määristä lasketun kokonaispistemäärän perusteella seuraavasti: 

 
Ohjeistuksen mukaan muuttuneisuusarviointia ja pisteytyksiä tehtäessä 
on huomioitava, että tutkimustieto arvioinnissa käytettyjen muuttujien 
ominaisuuksista ja suhteesta biologiseen tilaan on edelleen vähäistä. 
Muuttujien raja-arvot ovat ohjeellisia ja arvioita tehtäessä on syytä ottaa 
huomioon asiantuntijoiden ja eri sidosryhmien edustajien näkemykset 
vaikutusten merkittävyydestä. 

Rannikkovesimuodostuma on lukuisten muiden kriteerien täyttyessä 
mahdollista nimetä voimakkaasti muutetuksi, jos hydrologis-morfologista 
muuttuneisuutta kuvaava kokonaispistemäärä on 8 tai suurempi tai vä-
hintään kahden osatekijän pistearvo on 3 tai suurempi tai padottujen me-
renlahtien luontaista yhteyttä mereen kuvaavan osatekijän pistearvo on 
4. 

Hydrologis-morfologisen tilan parantamistarve on määritetty käyttäen hy-
väksi edellä kuvattua, hydrologis-morfologisten muutosten arvioinnissa 
käytettyä tarkastelua ja pisteytystä. Jos tilan muutos on vähäinen tai sitä 
pienempi (hyvä tai erinomainen hydrologis-morfologinen muuttuneisuus-
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luokka), on tavoitteena nykytilan säilyttäminen. Muussa tapauksessa ta-
voitteen asettamiseen vaikuttaa se, mitkä tekijät ovat muutoksen aiheut-
taneet. Esimerkiksi jos uomassa on vaelluseste, tavoitteena on vesieliös-
tön vapaan liikkumisen turvaaminen. Keinotekoisissa ja voimakkaasti 
muutetuissa vesimuodostumissa ympäristötavoitteeseen vaikuttaa vesis-
tön tärkeä käyttömuoto, jolle toimenpiteistä ei saa aiheutua merkittävää 
haittaa. 

Hydrologis-morfologinen luokka ekologisen tilan arvioinnissa 

Hydrologis-morfologinen luokka huomioidaan kansallisen ohjeistuksen 
mukaan ekologisen tilan määrittämisessä,  

• jos vesimuodostuman tilasta ei ole käytössä kuin vedenlaatu- 
ja/tai painetietoa, 

• biologiseen luokitteluun on käytössä vain luokittelutekijöitä, 
jotka kuvaavat rehevöitymisen vaikutuksia, ja/tai  

• käytettävän näytepaikan tai -paikkojen tiedetään kuvaavaan 
huonosti vesimuodostuman keskimääräistä hydrologis-morfo-
logista painetta 

Hydrologis-morfologisen luokan vaikutuksesta ekologisen tilan arvioon 
on ohjeistettu muun muassa seuraavaa:  

• Jos edellä mainituissa tapauksissa hydrologis-morfologinen 
muuttuneisuusluokka on hyvää huonompi, voidaan ekologista 
luokitusta laskea yhdellä luokalla biologisen ja/tai fysikaalis-ke-
miallisen luokituksen indikoimasta tuloksesta.  

• Jos em. tapauksissa hydrologis-morfologisessa tilassa tai yk-
sittäisissä osatekijöissä on tapahtunut erittäin suuria muutok-
sia, mikä on vähentänyt merkittävästi vesieliöstön elinympäris-
tön laatua/määrää, voidaan luokitusta laskea hydrologis-morfo-
logisen muuttuneisuuden vuoksi kahdella luokalla.  

• Jos hydrologis-morfologinen muutos on selkeästi suurin vesi-
muodostuman tilaa muuttava tekijä, painotetaan ekologisen ti-
lan luokitteluun näille paineille herkkiä biologisia laatutekijöitä: 

- Esimerkiksi karuissa, voimakkaasti säännöstelyissä jär-
vissä painotetaan litoraalin pohjaeläimiä ja vesikasvilli-
suutta. 

Vesimuodostumien nykyinen tila 

Vuosiksi 2016–2021 laaditun Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesien-
hoitosuunnitelman mukaan Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodos-
tumien ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hy-
väksi. Luokittelu perustuu pääasiassa vuosina 2006–2012 kerättyyn ai-
neistoon. 

Vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän toimenpideohjelman mukaan Oulun 
edustan vesimuodostumaan kohdistuu merkittäviä paineita yhdyskuntien 
ja teollisuuden jätevesistä, jokien kuljettamasta haja- ja pistekuormituk-
sesta sekä laskeumasta. Luodonselän vesimuodostumaan kohdistuvina 
merkittävinä paineina toimenpideohjelmassa mainitaan jokien kuljettama 
haja- ja pistekuormitus sekä laskeuma. Pintavesien ympäristötavoittei-
den kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä ovat erityisesti ravinnekuormituk-
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sen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet. Oulun edustalla, hankealu-
een pohjoispuolella, fosforipitoisuuden vähentämistarpeeksi on vesien-
hoitosuunnitelmassa arvioitu 10–30% ja a-klorofyllipitoisuuden vähentä-
mistarpeeksi 30–50 %. Santosen pohjoispuolella olevalla alueella a-klo-
rofyllipitoisuuden vähennystarve on yli 50 %. Luodonselällä fosforipitoi-
suuden vähentämistarpeeksi on arvioitu 0–10 % ja a-klorofyllipitoisuuden 
vähentämistarpeeksi 10–30 %. Pinta- ja pohjavesien tilan tulee olla sel-
laisella tasolla, että se kykenee ylläpitämään Natura-alueen suojeluar-
voja. 

Uuden, vuonna 2019 laaditun alustavan arvion mukaan Oulun edustan 
vesimuodostuman ekologinen tila on vuosina 2012–2017 ollut välttävä. 
Ekologinen tila on arvioitu välttäväksi kaikkien biologisten laatutekijöiden 
osalta. Myös fysikaalis-kemialliset laatutekijät vastaavat kokonaisuutena 
välttävää ekologista tilaa, mutta hydrologis-morfologiset tekijät tyydyttä-
vää tilaa. Luodonselän vesimuodostuman ekologinen tila on puolestaan 
arvioitu tyydyttäväksi. Tyydyttävää ekologista tilaa osoittavat kaikki biolo-
gisen luokittelun laatutekijät, ja myös fysikaalis-kemialliset laatutekijät 
vastaavat kokonaisuutena tyydyttävää tilaa. Vesimuodostuman hydrolo-
gis-morfologiset laatutekijät vastaavat kuitenkin erinomaista ekologista ti-
laa. 

Oulun edustan vesimuodostumassa hydrologis-morfologisten muutosten 
kokonaispistemäärä on muutetun rantaviivan ja muutetun alueen osuu-
den perusteella nykyisin 5, mikä vastaa melko suurta hydrologis-morfo-
logisen tilan muutosta ja tyydyttävää hydrologis-morfologista muuttunei-
suusluokkaa. Vesimuodostumaa ei ole nimetty voimakkaasti muutetuksi. 

Vesienhoitoalueen toimenpideohjelman mukaan Oulujoen vesistön sään-
nöstelyn aiheuttamat muutokset Oulun edustan vesimuodostuman hyd-
rologiassa ovat vähäisiä, eikä vesistöjen säännöstelyn aiheuttamia muu-
toksia muutoinkaan oteta huomioon rannikkovesien hydrologis-morfolo-
gista muuttuneisuutta arvioitaessa. 

Luodonselän vesimuodostumassa hydrologis-morfologisten muutosten 
kokonaispistemäärä on nykyisin 0, ja vesimuodostuman hydrologis-mor-
fologinen muuttuneisuusluokka on erinomainen. 

Hankkeen vaikutukset vesimuodostumien tilaan ja tilatavoitteiden saavut-
tamiseen 

Hakemuksen mukaan hanke ei heikennä Oulun edustan eikä Luodonse-
län vesimuodostuman ekologista tilaa eikä vaaranna hyvän ekologisen 
tilan saavuttamista vesimuodostumissa. Hakijan teettämän mallinnuksen 
perusteella hankkeesta aiheutuva ravinnepitoisuuksien ja a-klorofyllin li-
säys vesimuodostumissa olisi erittäin pieni. Hakijan arvion mukaan 
hanke ei myöskään aiheuttaisi kummankaan vesimuodostuman nimeä-
mistä voimakkaasti muutetuksi. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoitoviranomaisena 
27.1.2020 antaman lausunnon mukaan hakemuksen mukaiset sillat ja 
penkereet lisäisivät Oulun edustan vesimuodostuman hydrologis-morfo-
logista muuttuneisuutta vaikuttamalla muun muassa virtausolosuhteisiin. 
Penkereiden ja siltojen vaikutusten suuruuden arviointiin ei ole luotu val-
takunnallisia kriteereitä. Niiden melko pienen vaikutusalueen perusteella 
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hankkeesta aiheutuvan muuttuneisuuden voidaan lausunnon mukaan 
kuitenkin arvioida olevan Oulun edustan vesimuodostumassa vähäi-
nen/melko suuri (1–2 pistettä). Tällä perusteella vesimuodostuman hyd-
rologis-morfologiset muuttuneisuuspisteet lisääntyisivät nykyisestä 5 pis-
teestä 6–7:ään ja hydrologis-morfologinen muuttuneisuusluokka alenisi 
tyydyttävästä välttävään. 

Luodonselän vesimuodostumassa hydrologis-morfologista muuttunei-
suutta lisäisivät vesienhoitoviranomaisen lausunnon mukaan rakenne-
tun/muutetun rantaviivan osuuden kasvaminen sekä penkereen vaikutuk-
set muun muassa virtaus- ja jääolosuhteisiin, joista viimeksi mainittuja 
vähennetään lieventämistoimenpitein. Rakennetun/muutetun rantaviivan 
osuudesta aiheutuva muuttuneisuus olisi melko suuri (2 pistettä) ja pen-
gertiestä aiheutuva muuttuneisuus vähäinen/melko suuri (1–2 pistettä). 
Tällä perusteella Luodonselän vesimuodostuman hydrologis-morfologis-
ten muuttuneisuuspisteiden määrä olisi hankkeen myötä yhteensä 3–4 
pistettä ja hydrologis-morfologinen muuttuneisuusluokka alenisi erin-
omaisesta hyvään/tyydyttävään. 

Johtopäätökset 

Vesipolitiikan puitedirektiivissä, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämi-
sestä annetussa laissa, vesienhoidon järjestämisestä annetussa asetuk-
sessa ja vesimuodostumien luokittelua koskevassa kansallisessa ohjeis-
tuksessa sanotun perusteella aluehallintovirasto katsoo, että hankkeen 
vaikutuksia vesimuodostumien ekologiseen tilaan tulee arvioida pääasi-
assa biologisten laatutekijöiden perusteella käyttäen fysikaalis-kemialli-
sia laatutekijöitä arvioinnin tukena.  

Hakemuksen mukaisen hankkeen aiheuttamat muutokset ekologisen ti-
lan luokittelun perusteena olevissa biologisissa laatutekijöissä sekä luo-
kittelua tukevissa fysikaalis-kemiallisissa laatutekijöissä kohdistuvat pää-
osin Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumien välisen rajan tun-
tumaan ja jäävät ennalta arvioiden vähäisiksi koko vesimuodostuman ta-
solla. 

Oulun edustan vesimuodostumassa molemmat biologiset laatutekijät 
(kasviplankton ja pohjaeläimet) ovat nykyisin välttävässä tilassa. Hanke 
ei ennalta arvioiden heikennä kumpaakaan laatutekijää välttävää huo-
nommaksi. Myöskään nykyisin välttäviksi luokitellut fysikaalis-kemialliset 
laatutekijät eivät ole vaarassa heikentyä hankkeen vuoksi. 

Luodonselän vesimuodostumassa molemmat biologiset laatutekijät (kas-
viplankton ja pohjaeläimet) ovat nykyisin tyydyttävässä tilassa, eikä 
hanke ennalta arvioiden heikennä kumpaakaan laatutekijää tyydyttävää 
huonommaksi. Myös nykyisin tyydyttäviksi luokiteltujen fysikaalis-kemial-
listen laatutekijöiden heikkenemistä hankkeen vuoksi on pidettävä epä-
todennäköisenä. 

Aluehallintovirasto ei pidä myöskään todennäköisenä, että hankkeesta 
aiheutuvat hydrologis-morfologiset tai hyvin vähäisiksi arvioidut fysikaa-
lis-kemialliset muutokset vaarantaisivat hyvän ekologisen tilan saavutta-
misen Oulun edustan tai Luodonselän vesimuodostumassa siinä tapauk-
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sessa, että vesimuodostumiin kohdistuva kuormitus vähenisi vesienhoi-
tosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja vesimuodostumat muutoin 
saavuttaisivat hyvän ekologisen tilan. 

Laskennallisesti arvioidun hydrologis-morfologisen muuttuneisuusluokan 
heikkeneminen ei aluehallintoviraston käsityksen mukaan ole sellaise-
naan este luvan myöntämiselle, koska muutokset eivät estä biologisia tai 
fysikaalis-kemiallisia laatutekijöitä koskevien tilatavoitteiden saavutta-
mista.  

Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta myöskään kalojen vaellukseen. 
Perämereen laskeviin jokiin kudulle vaeltava lohi kulkee pääasiassa Hai-
luodon länsipuolella kohti pohjoista, joten hankealue ei ole niiden vael-
lusreitillä. Kalojen kulkumahdollisuus myös hankealueen kautta on var-
mistettu sekä rakentamisen että käytön aikana.  

Edellä olevan perusteella ja tässä päätöksessä annettavat lupamääräyk-
set huomioiden hanke ei ennalta arvioiden vaaranna vesienhoitosuunni-
telman tavoitteiden toteutumista Oulun edustan eikä Luodonselän vesi-
muodostumassa. Hanke ei myöskään estä Perämeren hyvää tilaa osoit-
tavien yleisten tavoitteiden toteutumista. Rakentamisesta ei aiheudu mer-
kittävää eikä jatkuvaa ravinteiden tai haitallisten aineiden kuormitusta, ei-
vätkä haitalliset aineet aiheuta haittaa ekosysteemeille tai ihmisille. 
Hanke ei uhkaa lajien suotuisaa suojelutasoa eikä niiden pitkäaikaista 
säilymistä. Hankkeen vaikutuksia luontoarvoihin lievennetään tarvitta-
essa.  

Intressivertailu 

Hyötyjen arvioinnissa on otettu huomioon muun muassa hankkeen yh-
dyskuntarakenteelliset, liikenteelliset ja julkiseen talouteen kohdistuvat 
hyödyt.  

Yleisten ja yksityisten menetysten arvioinnissa on otettu huomioon muun 
muassa hankkeesta aiheutuvat kalataloudelliset haitat ja niistä määrätyt 
korvaukset, luontoarvoihin, maisemaan, vesialueen tilaan ja virkistys-
käyttöön kohdistuvat haitat ja se, mitä vesienhoidon ja merenhoidon jär-
jestämisestä annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja me-
renhoitosuunnitelmassa on esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien ti-
laan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 

Intressivertailun perusteella hankkeesta yleisille eduille saatava hyöty on 
huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin mene-
tyksiin.  

Hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, ei aiheuta huo-
mattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai ve-
siympäristössä tai sen toiminnassa eikä suuresti huononna paikkakun-
nan asutus- tai elinkeino-oloja. 

Edellä mainittu huomioiden luvan myöntämisen edellytykset hankkeelle 
täyttyvät, ja lupa vesitaloushankkeelle voidaan siten myöntää. 
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Lupamääräysten perustelut 

Rakenteet 

Hankkeen toteuttamisen aloitusajankohta ei ole vielä tiedossa, ja hanke 
toteutetaan PPP-hankintamallilla (Public Private Partnership) eli ns. elin-
kaarimallilla. Urakan hankinta ja toimijan valinta voidaan käynnistää 
vasta, kun kaikki lupaprosessit ovat päätöksessä, eli luvat ovat lainvoi-
maisia. PPP-hankintamallissa valitulle toimijalle annetaan mahdollisuus 
tarjota mm. erilaisia siltatyyppejä ja tiepenkereessä käytettäviä materiaa-
leja. Tästä syystä lupahakemuksessa ei ole voitu esittää lopullisia suun-
nitelmia ja piirustuksia, ja luvan saajalle on annettu määräys niiden toi-
mittamisesta ELY-keskuksen hyväksyttäväksi ennen kyseiseen toimen-
piteeseen ryhtymistä. 

Luvan saaja on ilmoittanut, että muun muassa lupahakemuksessa esitet-
tyjen siltojen päämittojen, pituuden ja leveyden sekä vapaan aukon 
osalta, tulee täyttyä lopullisissa suunnitelmissa. Myös muiden hank-
keesta tehtyjen vaikutusarvioiden lähtökohtana olleiden arvojen ja raken-
teiden, muun muassa pengerrakenteen, on oltava sellaisia, etteivät ne 
aiheuta heikennystä tehtyihin vaikutusarvioihin. Tiepenkereen tulee myös 
täyttää mitoituksellisesti asetetut vaatimukset liittyen muun muassa pen-
gertien korkeusasemaan, kantavuuteen, painumiin ja merellisiin olosuh-
teisiin. 

Rakennettavalla suojaseinällä vähennetään alueella pesivälle uhanalai-
selle ja rauhoitetulle naurulokkiyhdyskunnalle ja sen yhteydessä pesiville 
muille rauhoitetuille linnuille (kalatiira) hankkeesta aiheutuvaa haittaa. 

Suunnitelmiin saadaan kuitenkin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla 
tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia ylei-
seen tai yksityiseen etuun.  

Töiden suorittaminen 

Rakentamisesta aiheutuu tavanomaista melua, ja osassa työvaiheista 
vesistön samentumista. Työt on määrätty tehtäväksi siten, että rakenta-
misesta aiheutuvat häiriöt ovat mahdollisimman vähäiset.  

Purkujätteitä koskeva määräys varmistaa, että hankkeessa muodostuva 
jäte hoidetaan asianmukaisesti pois, ja samalla lupamääräys helpottaa 
valvontaviranomaiselle asetettua valvontatyötä. 

Kalatalousvelvoite 

Lupamääräyksessä 22 määrätty kalatalousvelvoite on ennalta arvioiden 
riittävä pengertien ja kahden sillan rakentamisesta ja käytöstä kalakan-
noille aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Velvoit-
teen asianmukainen toteuttaminen edellyttää suunnitelmaa, minkä 
vuoksi istutukset on tarpeen määrätä tehtäväksi Lapin ELY-keskuksen 
hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Vesilain 3 luvun 15 §:n 
1 momentin mukaan hankkeesta vastaavan on laadittava yksityiskohtai-
nen suunnitelma luvassa määrätyn kalatalousvelvoitteen toteuttamiseksi 
(kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma). Kalatalousviranomainen 
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hyväksyy kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman. Kalatalousvel-
voite on katsottu tarpeelliseksi määrätä joustavana niin, että Lapin ELY-
keskus ja luvan saaja voivat kalatalousaluetta ja kalastusoikeuden halti-
joita kuultuaan muuttaa velvoitteen toteuttamistapaa, mikäli tarkkailun tu-
lokset tai muu tutkimustieto antavat siihen aihetta. 

Korvaukset 

Hankkeesta aiheutuu menetettävien vesialueiden johdosta kalataloudel-
lisen tuoton menetystä, joka on määrätty korvattavaksi luvan saajan esi-
tyksen mukaisena kertakaikkisena korvauksena vesialueiden omistajille 
lupamääräyksestä 23 ilmenevästi. Korvaus on riittävä ottaen huomioon 
hankkeen takia menetettävä vesialueen kalataloudellinen tuotto. 

Luvan saaja on määrätty ensisijaisesti sopimaan kaupallisille kalastajille 
pengertien ja kahden sillan rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvien edun-
menetysten korvaamisesta. Hankkeen rakentamisen aloitusajankohta ei 
ole vielä tiedossa. Hankkeen käynnistyminen voi kestää vielä useita vuo-
sia, ja tällä hetkellä ei voida ennakoida rakentamisen käynnistyessä ja 
käytön alkaessa hankealueella ammattimaisesti kalastavia henkilöitä. 
Myös kalastustoimet voivat muuttua merkittävästi muutamassa vuo-
dessa.  

Tarkkailu 

Lupamääräyksissä 25–27 on annettu tarpeelliset määräykset hankkeen 
rakentamisen ja käytön aikaisesta tarkkailusta. Esitys rakentamisen ja 
käytön aikaisesta kalataloudellisesta tarkkailusta on määrätty toimitetta-
vaksi Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sen vaatimuksesta. Muilta 
osin esitys rakentamisen ja käytön aikaisesta tarkkailusta on määrätty 
toimitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. 
ELY-keskus voi siten tarvittaessa tarkentaa ja täydentää hakemukseen 
liitettyä tarkkailusuunnitelmaa ja sovittaa sen yhteen Oulun edustan me-
rialueen yhteistarkkailusuunnitelman kanssa. 

Hankkeen laajuus huomioon ottaen vesistön samentuman kokonaislaa-
juuden todentaminen kuvauskopterilla on tehokas seurantamenetelmä 
avovesikaudella. 

Muut lupamääräykset 

Luvan saajan noudatettavaksi on muutoin annettu riittävät määräykset 
työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen tur-
vaamisesta. 

LAUSUNTOIHIN, MUISTUTUKSIIN JA MIELIPITEESEEN VASTAAMINEN 

1) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualueen lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon luparat-
kaisusta ja lupamääräyksistä sekä niiden perusteluista ilmenevästi. 
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2) Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluiden lausun-
nossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisusta ja lupa-
määräyksistä sekä niiden perusteluista ilmenevästi. 

4) Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa esite-
tyt vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä 
sekä niiden perusteluista ilmenevästi. 

6) Museoviraston lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon 
luparatkaisusta ja lupamääräyksistä sekä niiden perusteluista ilme-
nevästi. 

9) Limingan Isoniityn lohkokunnan vaatimus onki- ja uistelupaikkojen ra-
kentamisesta keinosaarelle ja pysäköintipaikoille hylätään lakiin perustu-
mattomana.  

Merimetsoja koskevien vaatimusten osalta todetaan, ettei aluehallintovi-
raston toimivaltaan kuulu merimetsojen hävittämisestä tai luokittelusta 
määrääminen. 

Muilta osin lohkokunnan vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisusta 
ja lupamääräyksistä sekä niiden perusteluista ilmenevästi. Samentuman 
tarkkailusta on määrätty lupamääräyksessä 25. Lisäksi luvan saajalle on 
määrätty lupamääräyksessä 22 kalatalousvelvoite ja lupamääräyksessä 
23 korvausvelvoite vesialueen kalataloudellisen tuoton menetyksestä. Li-
säksi lupamääräyksessä 24 on määrätty kaupallisille kalastajille hank-
keesta mahdollisesti aiheutuvien edunmenetysten korvaamisesta.  

10) Siikajoen osakaskunnan muistutuksessa esitetyt vaatimukset on 
otettu huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä sekä niiden perus-
teluista ilmenevästi. 

11) Metsähallituksen muistutuksessa esitetyt vaatimukset on otettu huo-
mioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä sekä niiden perusteluista il-
menevästi. 

12) Paula Syrin ja 13) Heikki Eskolan muistutuksissa esitetyt vaatimukset 
on otettu huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä sekä niiden pe-
rusteluista ilmenevästi. 

14) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n ja Hailuo-
don luonnonsuojeluyhdistys ry:n mielipiteessä esitetty vaatimus hake-
muksen hylkäämisestä on hylätty. Luvan myöntämisen edellytykset täyt-
tyvät luparatkaisusta ja sen perusteluista ilmenevästi. Muilta osin mielipi-
teessä esitetyt vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisusta ja lupa-
määräyksistä sekä niiden perusteluista ilmenevästi. 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. Valitus kor-
vauksesta ei estä hankkeen aloittamista. 
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Vesilain 2 luvun 7 §, 9 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta sekä 2 ja 3 
momentti, 5 §, 6 §, 7 §, 8 § 1 ja 2 momentti, 10 §, 11 §, 14 § 1, 2 ja 3 
momentti, 15 § 1 momentti, 16 § 1 ja 2 momentti ja 18 §, 13 luvun 7 § 1 
momentti, 9 §, 11 § 1 momentti 16 § 1 ja 3 momentti ja 17 §Korkolain 4 § 
ja 12 §  

Luonnonsuojelulain 65 § 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 27 335 euroa.  

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-
velukeskuksesta. 

Koska hakemus on tullut vireille vuonna 2018, maksu määräytyy aluehal-
lintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 
kohdan 2 mukaisesti päätösasiakirjan sisältäessä useita maksutaulu-
kossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodosta-
vat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään asian käsitte-
lystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian taulukon mukainen 
maksu kuitenkin siten, että maksuun lisätään 50 prosenttia muiden vesi-
talousasioiden taulukon mukaisista maksuista. Eli maksu määräytyy seu-
raavan taulukon mukaisesti: 

 

Vesitalousasia Taulukon mu-
kainen maksu 

[euroa] 

Perittävä 
osuus 

[%] 

Yhteensä  
 

[euroa] 
Vesialueen täyttö (yli 200 000 m3 ktr) 19 100 100 19 100 
Ruoppaus (140 000 m3 ktr) 10 750 50 5 375 
S1 Huikun silta 2 860 50 1 430 
S2 Riutun silta 2 860 50 1 430 
YHTEENSÄ   27 335 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 
Hakija 

Päätös tiedoksi sähköpostilla 
Oulun kaupunki 
Oulun kaupungin kaavoitusviranomainen 
Hailuodon kunta 
Hailuodon kunnan kaavoitusviranomainen 
Limingan kunta 
Lumijoen kunta 
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Oulun kaupungin ja Hailuodon, Limingan ja Lumijoen kuntien ympäristön-
suojeluviranomainen/Oulun seudun ympäristötoimi 
Siikajoen kunta 
Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö 
ja luonnonvarat -vastuualue 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalata-
louspalvelut 
Väylävirasto 
Luonnonvarakeskus Luke 
Museovirasto 
Pohjois-Pohjanmaan museo 
Suomen ympäristökeskus  

Ilmoitus päätöksestä 
Asianosaiset 

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa ja sanomalehdissä 
Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-
tuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla www.avi.fi/lupatie-
topalvelu.  

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Oulun kaupungin sekä Hailuodon, 
Limingan, Lumijoen ja Siikajoen kuntien verkkosivuilla. 

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Kaleva-, Siikajokilaakso- ja Ranta-
lakeus-nimisissä sanomalehdissä. 

  

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

 

Hannu Puranen Satu Kouvalainen  

 

 

Anna-Maria Juntunen   Jaakko Pirttijoki 

 

 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Hannu Puranen (puheenjoh-
taja), Satu Kouvalainen, Anna-Maria Juntunen ja Jaakko Pirttijoki (esitte-
levä jäsen). 

 

Tiedustelut: Jaakko Pirttijoki, puh. 0295 017 662 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-
sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 

Liite  Valitusosoitus 
    



   
  Liite 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oi-
keudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä 
kuin pääasiasta. 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tie-
doksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seit-
semäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 
19.3.2020, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa.  

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituk-
sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyy-
den edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset 
ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövai-
kutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vai-
kutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova vi-
ranomainen. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympä-
ristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti. 

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat 

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoi-
tettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oi-
keus.fi) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 

sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia-
miehen toimivallasta 

Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen 
voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.Valituskirjelmä liitteineen voidaan 
lähettää myös postitse, faxina ja sähköpostilla. 

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

käyntiosoite:   Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:   PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:    029 56 42780 
faksi:    029 56 42760 
sähköposti:   vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:    klo 8–16.15 
 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 
260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia-
ryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. 
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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