
KOKKOLAN VÄYLÄN JA SATAMAN
SYVENTÄMINEN

HANKKEEN TARKKAILU



TARKKAILUOHJELMA

Huomioitava seuraavat vaikutukset:

• Kalatalous

• Veden laatuun

• Linnusto

• Vedenalaiseen särkkä (Santapankki)

Lisäksi

• Samentuman esto

• Jäähdytysveden suojaaminen

• Samentumantorjuntasuunnitelma

Toteutus yhteistarkkailun puitteissa

Lisäksi yksilöityjä tarkkailuja herkille
kohteille sekä täydentävää tarkkailua ja
kartoitusta



TARKKAILUOHJELMA

Yhteistarkkailu

• Veden laadun laaja ja suppea seuranta vuosittain

• Syväsataman täyttöalueiden suotovesien vaikutukset
vuosittain

• Sedimenttien haitta-aineet 2020

• Kalojen metallipitoisuus 2018

• Pohjaeläinseurannat 2017 (suppea vuosittain)

• Makrolevien kartoitus 2017

Kuva 4-1. Meriveden laadun näytteenottopisteet Kokkolan edustan merialueella.



TARKKAILUOHJELMA
TÄYDENNYKSET YHTEISTARKKAILUUN,  VEDEN LAADUN TAUSTATARKKAILU

Seurataan laatutekijöitä, joihin ruoppaus- ja läjitystyöt vaikuttavat hyödyntäen
yhteistarkkailuohjelman pisteitä R4, H, E, D, C, B, A

• Laajojen näytteenottokierrosten valikoimaan lisätään kiintoaine (1 m ja pohja -1 m) sekä sameus
välisyvyydelle

• Lisäksi n. 1krt/kk tehdään lisäanalyysejä (mm. sameus, ravinteet, kiintoaine, johtokyky) pintakerroksesta ja
alusvedestä

• Tulosten vertaus asemakohtaisiin tunnuslukuihin

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka MarrasJoulu

Laaja kierros
Suppea kierros
Lisäkierros 1 kierros

yht. 3 kierrosta



TARKKAILUOHJELMA
HAITALLISET AINEET

• Läjitysalueiden suotovesien vedenlaadun tarkkailu

• Sedimenttien haitta-aineet yhteistarkkailuohjelmien pisteiltä v. 2018 ja 2020.

• Analyyseihin lisätään orgaanisten tinayhdisteiden (TBT ja TPhT hajoamistuotteineen sekä
Di-oktyylitina) pitoisuudet pisteille E, H, D, C

• Kalojen metallipitoisuus ja organotinat v. 2018 sataman lähialueen kaloista.



TARKKAILUOHJELMA
MUU ELIÖSTÖ

• Vesikasvillisuus ja pohjaeliöstö
tarkkaillaan osana yhteistarkkailua.

• Lisäpisteet E ja B

Kuva 4-4. Pohjaeläintarkkailun näytteenottopisteet Kokkolan
edustan merialueella



TARKKAILUOHJELMA
SANTAPANKKI

• Santapankin alueella kaksi VELMU-
tutkimuspistettä

• Täydentävänä kartoituksena tehdään
vesikasvillisuuden ja pohjaeliöstön
selvitys neljältä täydentävältä
sukelluslinjalta kesällä 2018.

• Toinen kierros hankkeen päätyttyä



TARKKAILUOHJELMA
KALATALOUSTARKKAILU

Yhteistarkkailun menetelmät

• Kotitarve- ja virkistyskalastustiedustelu 2020

• Tiedustelu kaupallisille kalastajille 2020

• Verkkokoekalastus 2020

• Siian poikasnuottaus 2020

Yhteistarkkailulla seurataan Kokkolan
edustan kalataloudellista tilaa



TARKKAILUOHJELMA
KALATALOUSTARKKAILU

Väylä- ja satamaruoppauksen
tarkkailumenetelmät

• Vuosittainen tiedustelu kaupallisille kalastajille
kohdistettuna hankkeen lähialueella kalastaville
(tilastoruutu 19)

• Kalojen haitta-ainemääritykset 2018 ja 2020

• Rysäkalastuksen seuranta sopimuskalastajan
kanssa hankkeen ajan

• Siian poikasnuottauksia väylän läheisillä erittäin
suotuisiksi mallinnetuilla kohteilla 2018 ja 2021



TARKKAILUOHJELMA
LINNUSTOTARKKAILU

Alueen linnustollinen arvo

• FINIBA ja IBA-alueet

• Luodot ja saaret muodostavat monipuoliset
pesimäympäristön: vesi- ja rantalinnut (mm. lokit,
tiirat, kahlaajat, pilkkasiipi, räyskä, selkälokki)

• Myös sulkasato- ja muutonaikanen levähdyspaikka
(erityisesti Rummelön-Harrbådan)

Väylä- ja satamaruoppauksen
vaikutusmekanismit

• rakennustöiden ja liikennöinnin aiheuttama suora
häiriö pesimä- ja ruokailualueisiin (melu, ihmisten ja
koneiden liikehdintä, räjäytykset)

• epäsuorat vaikutukset (veden samentuminen à
lintujen ruokailualueiden heikennys).



TARKKAILUOHJELMA
LINNUSTOTARKKAILU

Tarkkailumenetelmät

• saaristolintulaskenta pesimäluodoille/-saarille (3
laskentakertaa touko-heinäkuu; 2018, 2019,2020,
2021)

• vesi- ja rantalinnustolaskenta Rummelön-Harrbådan
(3 laskentakertaa touko-kesäkuu; 2018,
2019,2020, 2021)

• ruokailevien ja lepäilevien lintujen laskennat
Santapankki (2 krt/heinäkuu; 2018,2019, 2020)

• räjäytysten vaikutusten tarkkailu (lintujen
käyttäytyminen, pakoalttius); louhinnan aikana
2019 ja 2020



JATKUVATOIMISET SAMENTUMAMITTARIT
- Ennakkotarkkailu aloitettu kolmesta pisteestä

- Kerätään tietoa normaalista sameuden (NTU) vaihteluväleistä alueella

Mittari nro 1

- Sijainti Santapankin ja väylän välissä

- Kesäkuussa 2018 mitatut arvot:

- Minimi 1,1 NTU, maksimi 23,9 NTU, mediaani 2,5 NTU



JATKUVATOIMISET SAMENTUMAMITTARIT,
MITTARI 2

- Sijainti Syväsataman altaan pohjukassa, mittaa sameutta
ja veden lämpötilaa jäähdytysvesiputkien edustalla

- Kesäkuussa 2018 mitatut arvot:

- Minimi 6,3 NTU, maksimi 39,4 NTU, mediaani 9,4 NTU



JATKUVATOIMISET
SAMENTUMAMITTARIT, MITTARI 3

- Sijainti Pommisaaren länsipuolella, kuvaa yleistilannetta.
Mittarista mitataan pinta- ja pohjasamentumaa

- Kesäkuussa 2018 mitatut arvot:

- Pohja: Minimi 1,6 NTU, maksimi 33,1 NTU, mediaani
4 NTU

- Pinta: Minimi 3,7 NTU, maksimi 16,9 NTU, mediaani
5,6 NTU



HANKKEESSA NOUDATETTAVAT LUVAT
Vireilletulo- ja
myöntämispäivä

Diaarinumero Asia Muuta

11.5.1998 /
4.11.1998

0898Y0126-121 Kokkolan väylän raivausurakan yhteydessä ruopattavien saastuneiden sekä
ammuksia ja metalliromua sisältävien massojen sijoittaminen Kokkolan sataman
edustalle rakennettavaan merestä penkereillä padottuun altaaseen.

nk. Pommisaaren perustamisen
ympäristölupa.
Voimassa mm. täyttötasojen osalta.

12.10.2011 /
12.8.2014

LSSAVI/92/01.09/2011 Kokkolan väylän ruoppausmassojen sijoittamiseen käytetyn läjitysaltaan
täyttämiselle ja altaalle johtavan pengertien poistamiselle määrätyn ajan
pidentäminen 31.12.2020 saakka.

Voimassa
nk. Pommisaaren jatkolupa, vesi ja ymp
lupa

30.11.2009 /
31.1.2011

ESAVI/15/04.09/2010 Kokkolan Syväsataman laiturin jatkaminen ja satama-altaan kunnostus-ruoppaus
sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

Voimassa
Syväsataman laitureiden vesilupa

2.10.2009 /
25.11.2010

ESAVI/14/04.09/2010 Kokkolan Hopeakiven sataman laiturin rakentaminen ja merialueen täyttö ja niihin
liittyvät ruoppaukset sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi
tulemista

Voimassa
nk. Hopeakivi I vesilupa

12.4.2013 /
16.12.2016

LSSAVI/54/04.08/2013 Jätteiden hyödyntäminen Kokkolan Hopeakiven sataman vesiluvan mukaisen alueen
täyttämisessä sekä töiden aloittamislupa

Voimassa
nk. Hopeakivi I ympäristölupa

24.9.2014 /
20.6.2016

LSSAVI/4924/2014 Kokkolan väylän ja Syväsataman satama-altaan syventäminen sekä
Hopeakiven sataman laajennus (vesilupa II) ja valmistelulupa

nk. Hopeakivi II vesilupa
Vaasan HO:n päätös 19.3.2018
(valitukset hylättiin)

13.7.2009 /
11.3.2011

ESAVI/290/04.08/2010 Ympäristöluvan dnro LSU-2006-Y-704 muuttamisesta. Päätös sisältää myös
ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta
muutoksenhausta huolimatta.

Voimassa määräysten 3.1-3.4 osalta.
nk. Syväsataman altaan ympäristölupa

8.5.2014 /
22.1.2016

LSSAVI/79/04.08/2014 Kokkolan Satama Oy: n ympäristölupahakemus koskien Syväsataman läjitysaltaan
ympäristöluvan tarkistamista ja muuttamista.

Voimassa
nk. Syväsataman altaan ympäristölupa

27.03.2018
vireillä

LSSAVI/2470/2018 Hopeakiven kolmion riskimassojen ruoppaaminen Kokkolan 14 m väylän ja sataman
syventämishankkeen yhteydessä sekä valmistelulupa,

Vireillä
nk. Hopeakiven kolmion vesilupa



KIITOS


