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TIIVISTELMÄ  

Hankkeen tarkoitus  ja  perustelut 

Suunniteltu laivaväylä sijaitsee välillä Raahe -  Oulu -  Kemi ja  se  sijoittuu Hailuodon 
länsipuolelle. Väylä toteutetaan pääosin merkitsemällä ilman ruoppauksia, vaihto-
ehtona  on matalikon  poistaminen joko ruoppaamalla (ruoppausmäärä enintään  100 
m3) tai tasoittamalla se  haran  avulla. Väylän pituus  on  noin  100  kilometriä  ja sen 
kulkusyvyys  on  Raahen  ja  Oulun välillä  10  metriä  ja  Oulun  ja Kemin  välillä  8  met-
riä. Hankkeesta  on  laadittu esisuunnitelma  (2000). Väyläalueella on  tehty sukellus- 
tutkimus, meren mittauksia sekä pohjatutkimuksia. 

Perämerellä taivaliikennettä vaikeuttaa talvisin avomerellä muodostuvat ahtojää-
kentät, joiden läpälseminen edellyttää jatkuvaa jäänmurtoavustusta. Raahen  ja  Ou-
lun välinen alue  on avomerta,  jossa alukset voivat liikkua vapaasti. Merialueen  sy-
vyystiedot  ovat kuitenkin puutteellisia  ja vanhentuneista,  mikä estää jäänmurtajien 
turvallisen operoinnin alueella. Tutkimuksissa  on  selvinnyt, että alueella  on 10  met-
rin syväyksellä liikennöinnin mandollistava luonnollinen väylä, joka olisi kuitenkin 
merkittävä turvalaitteilla. Atusliikenteen ohjaaminen tätä reittiä pitkin parantaa meri- 
turvallisuutta, varmistaa liikenteen toimivuutta sekä parantaa alueen jäänmurtopal-
veluita. 

Luotsaustoimintaa  on  tarkoitus kehittää niin, että suunnitellun väylän toteutuessa 
Marjaniemen luotsipaikan toiminta avovesikaudella lakkautetaan kokonaan vuonna 

 2002. Avovesikaudella  Oulun satamaan matkalla olevat alukset ottavat luotsin  jo 
 Raahen edustalla. Talvikausina Oulun sataman luotsauspalvelu hoidetaan edel-

leen Marjaniemestä. 

Ennen hankkeen toteuttamista Merenkulkulaitos anoo vesilain mukaista lupaa väy-
län perustamiseen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolta. Lupahakemukseen 
liitetään  YVA-selostus  ja  siitä saatu yhteysviranomaisen lausunto. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely  

Hankkeesta  on  laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka valmistui huhti-
kuussa  2001. Yhteysviranomaisena  toimiva Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta kesäkuussa  2001,  jonka perusteella arvioin-
tiohjelmaa tarkennettiin. Arviointiselostus asetetaan nähtäville marraskuussa  2001, 

 minkä jälkeen kansalaisilla  ja sidosryhmillä  on  noin  2  kuukautta aikaa esittää mieli-
piteensä selostuksesta. Arvioinnin tuloksia esitellään myös yleisötilaisuudessa 

 15.11.2001  Oulun pääkirjastossa. Yhteysviranomaisen lausunto selostuksesta 
saadaan vuoden  2002  alkupuolella  ja  se  liitetään hankkeen vesilupahakemukseen. 

Väylävaihtoehdot 

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa tarkastettiin kahta vaihtoehtoa: väylän toteutta-
mista  ja  toteuttamatta jättämistä (ns.  0-vaihtoehto). Toteuttamisvaihtoehtoja oli 
kaksi, joista ruoppausvaihtoehdossa yksi turvalaite korvataan pienellä ruoppauk-
sella. Väylä vaatii tilavarauksen, joka rajoittaa vesialueen muuta käyttöä. Väylän 
tilantarve  on  välillä Raahe -  Oulu kapeimmillaan 300  ja leveimmillään  2000  metriä. 
Välillä  Oulu -  Kemi tilantarve  on  vastaavasti  800— 1500  metriä.  YVA-laki edellyttää 
selvitettäväksi myös mitä vaikutuksia aiheutuu,  jos  hanketta ei toteuteta.  0-vaihto-
ehto tarkoittaa sitä, että laivaväylät säilyvät nykyisellään eikä luotsaustoiminnassa 
tapandu muutoksia. 



Vaikutusten arviointi 

Arviointi  on  perustunut olemassa oleviin lähtötietoihin, tehtyihin selvityksiin  ja 
kalastajille esiteifyyn  kyselyyn. Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan väylän 
toteuttamisen aiheuttamia välittämiä  ja  välillisiä vaikutuksia ympäristöön  ja  eri 
tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Arvioinnissa  on  tarkasteltu sekä 
väylän rakentamisen että käytön aikaisia vaikutuksia. Tämän hankkeen keskeiset 
tarkastellut vaikutukset olivat: 

•  vaikutukset laivaliikenteeseen  ja liikenneturvallisuuteen, 
•  vaikutukset luonnon monimuotoisuuden  ja suojeluarvojen säilymiseen, 
• vesieliöstöön  ja  vesistöön kohdistuvat sekä suorat että välilliset vaikutukset, 

vaikutukset merenpohjaan, 
•  vaikutukset meriarkeologiaan  ja  maisemaan, 
•  vaikutukset virkistykseen  ja  elinkeinoihin eli pääasiassa kalastukseen. 

Keskeiset vaikutukset, vaihtoehtojen vertailu  ja  johtopäätökset  

Kaiken  kaikkiaan hankkeella  on vain  vähän ympäristövaikutuksia  ja  ne ovat lieviä. 
Oleellisimmat tunnistetut vaikutukset ovat: 

•  liikenneturvallisuuden parantuminen sekä 
• tilapäinen haitta kalastolle  ja kalastukselle. 

Jatkosuunnittelussa  tulee ottaa huomioon mandolliset vedenalaisten rakenteiden 
siirrot. Lisäksi ruoppausalueella tulee tehdä mandolliset meriarkeologiset lisätutki-
mukset ennen väylän perustamista. 

Vaihtoehtojen vertailu 
Vaihtoehtojen välillä  on vain  vähäisiä eroja. Liikenneturvallisuuden kannalta ruop-
pausvaihtoehto  on  jonkin verran parempi, koska väylän läheisyydessä oleva  mata- 
ukko poistetaan. Toisaalta ruoppausvaihtoehto aiheuttaa  veden  laadun tilapäisen 
samentumisen ruoppausalueen välittömässä läheisyydessä. Vaikutusten arvioinnin 

 ja  vertailun pohjana olevassa  0-vaihtoehdossa liikenneturvallisuus säilyy nykyisel-
lään, mutta toisaalta  veden  laadussa ei tapandu edes tilapäistä heikennystä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaihtoehto, jossa tehdään vähäinen ruoppaus 
 on  vaihtoehdoista  paras.  0-vaihtoehtoa, jossa liikenneturvallisuuden parantumista 

ei tapandu, voidaan  sen  sijaan pitää huonoimpana vaihtoehtona. 

Johtopäätökset 
Hankkeella  on  selvästi enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Liiken-
neturvallisuuden parantuminen  ja luotsaustoiminnan  sekä jäänmurtotoiminnan te-
hostuminen ovat positiivisia vaikutuksia. Negatiiviset vaikutukset eli haitat  kalas-
tolle ja kalastukselle  jäävät pieniksi  ja  ne ovat ohimeneviä. 

Haittojen  lie ventäminen  ja  torjunta  
Jos ruoppausvaihtoehto  toteutetaan, voidaan  veden samentumisen  tilapäistä hait-
taa silakan kudulle lieventää ajoittarnalla ruoppaustoiminta kutuajan ulkopuolelle. 
Muuten hankkeen vähäisiä vaikutuksia ei ole tarpeen lieventää. 

Vaikutusten seuranta 
Hankkeesta  on  odotettavissa niin vähäisiä vaikutuksia, että niiden seuraaminen ei 
tuota oleellista lisätietoa. Tästä syystä ohjelmaa hankeen vaikutusten seurannasta 
ei  tulla  ehdottamaan. 
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1  HANKKEEN TARKOITUS  JA  PERUSTELUT 

 1.1  Hankkeen perustelut 

Suunniteltu laivaväylä sijaitsee välillä Raahe -  Oulu -  Kemi ja  se  sijoittuu 
Hailuodon länsipuolelle. Väylä  on  tarkoitus toteuttaa pääosin merkitsemällä 
ilman ruoppauksia, mutta vaihtoehtoisessa suunnitelmassa poistetaan yksi 
matalikko, jolloin joudutaan tekemään noin  100 m 3 :n  suuruinen ruoppaus-
työ  tai tasoittamalla se  haran  avulla. Väylän pituus  on  noin  100  kilometriä  ja 
sen kulkusyvyys  on  Raahen  ja  Oulun välillä  10  metriä  ja  Oulun  ja Kemin  vä-
lillä  8  metriä  (Kuva  1).  

Nykyistä laivaliikennettä vaikeuttaa Perämerellä talvisin ahtojääkenttien 
muodostuminen, joka  on  voimakkainta avomerellä. Liikenne joudutaan oh-
jaamaan Oulun  ja Kemin  satamiin suoraan avomereltä, mikä edellyttää 
usein jääolosuhteiltaan vaikeiden alueiden läpäisemistä. Liikenteen hoito 
edellyttää  täten  jatkuvaa jäänmurtoavustusta  ja  lisäksi tilanne aiheuttaa 
usein alusten myöhästymisiä. Rannikon läheisyydessä ahtojään muodos

-tummen  on  vähäisempää kuin avomerellä, joten jääolot ovat rannikon lä-
heisyydessä usein helpommat. Tähän vaikuttavat osaltaan myös tuuliolo-
suhteet, joiden vaikutuksesta rannikon läheisyyteen voi muodostua  jää-
olosuhteitaan  helppo vyöhyke,  jolle alusliikenne  on  tarkoituksenmukaista 
ohjata. 

Raahen  ja  Oulun välinen merialue rannikon läheisyydessä  on syvyystiedoil-
taan vanhentunutta  ja  puutteellista, joten alusliikennettä ei ole voitu ohjata 
rannikon läheisyyteen. Alue  on  kuitenkin avomerta, jossa alukset voivat va-
paasti liikkua  ja  hyödyntää esimerkiksi alueen helpompia jääolosuhteita,  jos 

 ne itse katsovat  sen  olevan turvallista syväykseensä nähden. Näin myös 
käytännössä tapahtuu. Valtion jäänmurtajien syväys  on  kuitenkin niin suuri 

 (8,5 m),  että ne eivät ole katsoneet voivansa turvallisesti operoida puutteel-
lisesti tutkitulla  ja merkityllä  alueella eikä ohjata avustamiaan aluksia  sinne. 

 Tutkimusten perusteella alueelle voidaan saada  10  metrin väylä ilman 
ruoppauksia. Väylä olisi kuitenkin merkittävä turvalaitteilla, jotka osoittavat 
aluksille turvallisen väyläalueen. 

Suunniteltu Raahe -  Oulu -  Kemi  -väylä mandollistaa pohjoiseen suuntau-
tuvan liikenteen ohjaamisen jäätilanteen mukaan joko suoraan ulkomeren 
kautta satamien tuloväylille  tai rannikkoväylää  pitkin. Alusliikenteen ohjaa-
minen tätä reittiä pitkin parantaa meriturvallisuutta, varmistaa liikenteen 
toimivuutta sekä parantaa alueen jäänmurtopalveluita, koska tällöin liiken-
nettä ei jouduta tuomaan jääolosuhteiltaan vaikeiden alueiden läpi. Samalla 
myös alusliikenteen  ja jäänmurron  polttoaineen kulutus pienenee, jolloin 
kustannukset pienenevät  ja  päästöt ilmaan vähenevät.  

Kemi-Oulu  välillä  on  tällä hetkellä  10  metrin rannikkoväylä. Rannikkoväyläl
-le  voidaan antaa muodostua kiintojää ohjaamalla laivaliikenne uudelle väy-

lälle kelirikon ajaksi, jolloin rannikkoväylälle myöhemmin murrettava väylä 
pysyy talvella hyvin auki. Suunniteltu väylä palvelee Oulun  ja Kemin  välistä 
liikennettä lähinnä talvella kiintojään muodostumisen aikana. 

Toiminnan kehittämiseksi taloudellisemmaksi luotsien merellä olevat otto- 
ja jättöpaikat  on  suunniteltu muutettavaksi  1.1.2002  lähtien siten, että Ou-
lun  ja  Raahen liikennettä avovesikautena palveleva luotsipaikka perustet-
taisiin Raahen edustalle. Näin  ollen  Ouluun suuntautuva, luotsauspalvelua 
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käyttävä liikenne käyttäisi avovesikaudellakin suunniteltua väylää. Alusten 
siirtyessä Perämeren luotsiaseman toiminta-alueella olevasta satamasta 
toiseen luotsi olisi  koko  siirtomatkan  aluksella.  
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1.2  Aikaisemmat selvitykset 

Hankkeesta  on  vuonna  2000  laadittu esisuunnitelma. Lisäksi väyläalueella 
 on  suoritettu merenmittauksia sekä kiinteiden turvalaitteiden rakentamiseen 

liittyviä pohjatutkimuksia. 

Väylän suunnitellulla ruoppauskohteella  on  tehty sukellustutkimus syys-
kuussa  2001,  jossa tutkittiin kolme aluetta  ja  otettiin yksi pohjanäyte. Aluet-
ta kuvattiin myös  videolle.  Alueelta ei löytynyt hylkyjä eikä niihin viittaavia 
esineitä.  

1.3  Hankkeen edellyttämät luvat  ja  päätökset 

Ennen hankkeen toteuttamista Merenkulkulaitos anoo uudistetun vesilain 
mukaisesti lupaa väylän perustamiseen Pohjois-Suomen ympäristölupavi-
rastolta. Lupahakemukseen tulee liittää ympäristövaikutusten arviointiselos

-tus (YVA-selostus)  ja  siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto.  

1.4  Liittyminen muihin hankkeisiin  ja  päätöksiin 

Suunnitellun väylän toteutuessa Marjaniemen luotsipaikan toiminta avo-
vesikaudella lakkautetaan kokonaan vuonna  2002.  Talvikausina  Oulun sa-
taman luotsauspalvelu hoidetaan edelleen Marjaniemestä. 

Perämerellä otetaan marraskuussa  2001  käyttöön laivojen turvallisuutta pa-
rantava VTS-järjestelmä, jonka avulla laivojen liikkeitä voidaan seurata. Jär -
jestelmän käyttöönotto ei kuitenkaan ole riippuvainen tämän hankkeen 
etenemisestä.  

1.5  Luotsaustoiminnan  kuvaus 

Perämeren alueen luotsaustoiminta  on  organisoitu uudelleen kesäkuussa 
 2000,  jolloin Raahen luotsiasema lakkautettiin  ja  yhdistettiin Perämeren 

luotsiasemaan. Työvuorossa olevat luotsit  on  jaettu kahteen ryhmään, jois-
ta toinen  on  sijoitettu Raaheen  ja  toinen  Kemin Ajokseen.  Raaheen sijoitet-
tu ryhmä toimii sekä Raahesta että Marjaniemestä käsin,  ja  se  hoitaa luot-
saukset Raahen  ja  Oulun satamlin sekä pohjoisesta  tai  lännestä tulevat 
alukset Kalajoen Rahjan satamaan. Ajokseen sijoitettu ryhmä luotsaa Tor-
nion  ja Kemin  satamiin matkalla olevat alukset sekä  Oulu -Kemi  välillä luot

-sia  käyttävät alukset. 

Merellä sijaitsevia luotsin otto-  ja jättöpaikkoja  on  tällä hetkellä kolme: 

.  Raahen edustalla 
Hailuodossa  Marjaniemen edustalla 

 Kemin  edustalla 



- Ajos 

Oulu Ma rj a  niemi  a/I  
Raahe 

- Ajos 

-  Oulu  

Raahe 
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Jokaisella luotsipaikalla  on luotsikuljetuksissa  tarvittava alus-  ja hydrokop
-ten, autokalusto  sekä näiden kuljettamiseen tarvittava henkilökunta. 

Luotsaustoimintaa  on  tarkoitus kehittää niin, että Marjaniemen edustalla 
olevaa otto-  ja jättöpaikkaa  ei käytetä lainkaan avovesikaudella, vaan Ou-
lun satamaan matkalla olevat alukset ottavat luotsin  jo  Raahen edustalla. 
Tämä ratkaisu pienentäisi luotsinkuljetuksessa tarvittavien henkilö-  ja kalus-
toresurssien  tarvetta sekä tehostaisi myös luotsihenkilöstön käyttöä, koska 
kumpikin ryhmä joutuisi matkustamaan  vain  yhdelle luotsipaikalle. Tällä 
hetkellä Raahen ryhmä matkustaa sekä Raahen että Marjaniemen luotsi- 
paikoille. Lisäksi Marjaniemeen matkustaminen  vie  paljon aikaa  ja  vaatii 
hyvää ennakointia  tunnin  välein kulkevan lautan takia. 

Valittu tuleva toimintamalli perustuu useisiin luotsaustoiminnasta tehtyihin 
selvityksiin. Tutkimusten mukaan tehokkain malli  on  jo  nyt osittain käytössä 
oleva Raahe - Ajos malli. Tämän  mallin  käyttöönotto edellyttää kuitenkin si-
tä, että Marjaniemen edustalla sijaitsevan luotsien otto-  ja jättöpaikan  toi-
minta voitaisiin hoitaa avovesikaudella Raahen edustalta olevalta luotsipai-
kalta. Tämä puolestaan edellyttää, että välillä Raahe - Marjaniemi  on  ole-
massa tutkittu  ja  varmistettu väylä,  jolle alusliikenne  (myös  10  metrin syvä-
yksellä) voidaan turvallisesti ohjata. Luotsauksen toimintamallit  on  esitetty 
kuvassa  2. 

Nykytilanne: 
Raahe-Marjaniemi-Ajos toimintamalli 

• = 
= Tukiasema  

O  =  Luotsin otto/jättöpaikka  

Suunniteltu tilanne 
avovesikaudella: 
Raahe-Ajos toimintamalli  

Kuva  2.  Luotsauksen  toiminta mallit 
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2  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENET-
TELY  

2.1  Arviointimenettelyn  sisältö 

Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  (1 999/268)  edellyttää  ar-
viointimenettelyn soveltamissa  hankkeissa, joihin kuuluvat  mm.  pääosin 
kauppamerenkulun käyttöön rakennettavat meriväylät, satamat, lastaus-  tai 
purkulaiturit  yli  1350  tonnin aluksille. Arviointimenettelyn vaiheet  on  esitetty 
kuvassa  3. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  laaditaan kaksi asiakirjaa: arvi-
ointiohjelma  ja arviointiselostus. 

Arviointiohjelma 

Arviointimenettelyn  ensimmäisessä vaiheessa valmistui ympäristövaikutus
-ten arviointiohjelma. Se on  suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään  ja 

 miten selvitykset tehdään. Arviointiohjelmassa  on  esitetty perustiedot hank-
keesta, tutkittavista vaihtoehdoista sekä suunnitelma hankkeen tiedottami-
sesta  ja  aikataulusta. Arviointiohjelman laatimisen aikana konsuitti  on  ollut 
yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan  ja  Lapin ympäristökeskuksiin,  kuntien vi-
ranomaisiin sekä muihin sidosryhmiin. 

Valmilsta arviointiohjelmasta tiedotettlin  huhtikuussa  2001  alueen lehdissä 
(Kaleva  ja  Pohjolan Sanomat)  ja  se  asetettiin nähtäville kuukauden ajaksi 
kuntien ilmoitustauluille, Raahen, Oulun  ja Kemin pääkirjastoihin  sekä  Me-
renkulkulaitoksen Internet -sivuille (www.fma.fi). Nähtävillä oloaikana arvi-
ointiohjelmasta jätettiin yhteensä  19  lausuntoa  ja muistutusta yhteysviran

-omaiselle. Annettujen lausuntojen  ja  muistutusten perusteella yhteysviran-
omainen antoi oman lausuntonsa  15.6.2001.  Lausunnossa esitettiin  mm. 

 seuraavia tarkennuksia  ja  lisäyksiä arviointiohjelmaan: 

•  sekä nykyiset että hankkeen toteutuessa käytettävät reitit  ja luotsaus
-paikat tulee esittää selkeästi kartoilla 

•  systemaattinen kuvaus eri suunnista tulevien  ja  eri satamlin menevien 
alusten luotsausjärjestelyistä talvella  ja  kesällä 

• yleisötilaisuus  tulee järjestää myös Oulussa 
• ympäristövaikutusten arviointimenetelmät  tulee kuvata täsmällisesti 
• kuvaus alusliikenteen jakautumisesta väylille 
•  taloudelliset vaikutukset 
• onnettomuusriskien  kuvaus 
•  suorat vaikutukset kalastoon 
•  kysely ammattikalastajille - vaikutukset troolaukseen 
•  vaikutukset tuulivoimaloiden sijoittamismandollisuuksiin 

Arviointiselostus 

Arviointityön  tulokset  on  koottu tähän arviointiselostukseen. Selostuksessa 
 on  esitetty eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, laivaliikenteessä  ja 

jäänmurtotoiminnassa  tapahtuvat muutokset, vaihtoehtojen vertailu, arvi-
oinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, arviointimenetelmät sekä yh-
teenveto arviointityöstä. Lisäksi arviointiselostuksessa  on  kuvattu arviointiin 
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liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämis-  ja  tor-
juntamandollisuudet  sekä suunnitellut torjuntatoimenpiteet. 

Arviointiselostuksen  valmistumisesta tiedotetaan samoin kuin arviointioh-
jelmasta alueen kuntien ilmoitustauluilla sekä lehdissä. Arviointiselostus 
asetetaan nähtäville, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot  ja  kansalai-
silla  ja  muilla intressiryhmillä  on  mandollisuus esittää mielipiteensä Pohjois- 
Pohjanmaan ympäristökeskukselle  2  kuukauden kuluessa. Annettujen lau-
suntojen perusteella yhteysviranomainen antaa selostuksesta oman lau-
suntonsa viimeistään kanden kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen 

 ja  mielipiteiden esittämiseen varatun ajan päättymisestä. Arviointiselostus 
 ja  siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon myöhem-

mässä lupamenettelyssä  ja  päätöksenteossa.  

2.2 Arviointimenettelyn  osapuolet 

Hankkeesta vastaavat Merenkulkulaitoksen edustajina kartta-  ja väyläosas-
tolta  Dl  011i  Holm  sekä  Dl  Erja Tasanko  ja yhteysviranomaisena  toimii Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta  limnologi  Satu Kouvalainen. Ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyn käytännön työstä vastaa SITO-Konsultit 
Oy, projektipäällikkönä  FM  Jari Mannila, projektisihteerinä  ins. (AMK)  Tiina 
Kähö sekä teknisenä asiantuntijana  ins.  Jukka Venhola.  

Hankkeen YyA-menettelyä varten perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluvat 
Raahen, Hailuodon, Oulun,  Kemin, Slikajoen, Oulunsalon, Lumijoen, Hau-
kiputaan,  lm, Simon, Kuivaniemen  ja Limingan  kuntien edustajat sekä Poh-
jois-Pohjanmaan  ja  Lapin ympäristökeskusten,  Pohjois-Pohjanmaan  ja  La-
pin  TE-keskusten, Pohjois-Pohjanmaan  ja  Lapin maakuntaliittojen,  Poh-
janmaan Kalastajaseurojen liiton, Merenkulkulaitoksen sekä  konsultin  edus-
tajat. Lisäksi  YVA-menettelyn aikana  on  kuultu muita sidosryhmiä, kuten 
alueen kalastajia.  

2.3  Tiedottaminen  ja  vuoropuhelu  

YyA-menettely  on  avoin prosessi, johon kansalaisilla, viranomaisilla  ja 
 muilla intressiryhmillä  on  mandollisuus osallistua. Kansalaiset voivat osallis-

tua hankkeeseen esittämällä mielipiteensä  ja  näkemyksensä yhteysviran-
omaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Konsultti 

 on  menettelyn aikana ollut yhteydessä viranomaisiin, kuntien edustajiin se-
kä muihin sidosryhmiin. 

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin Hailuodon kunnantalolla  25.4.2001 
arviointiohjelman  valmistumisen jälkeen. Tilaisuudessa kansalaisilla  ja si-
dosryhmillä  oli mandollisuus tutustua laivaväylän suunnitelmiin  ja vaihtoeh-
toihin  sekä esittää alustavat mielipiteensä hankkeesta. Tilaisuuteen osallis-
tui kuusi henkilöä, joista kaksi kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Toinen 
yleisötilaisuus järjestetään arviointiselostuksen valmistumisen jälkeen Ou-
lun pääkirjastossa  15.11.2001. 
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____________________ 	 Valmis  arvioinhiohjelma 	(....) 	Hailuodossa 
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I 	 iIIL 	 __ Yhteysviranomai 	I 	 ______________________ 	I  
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kuuluttaa 	I 	 lausunto 	 (... 	lausunnot  ja 	 I 
I 	arviointiohjelmasta 	 kansalaisten  mieliniteet  J  

Tj ;---- 	_____ 
Lehdistötiedote 	i 	Vaikutusten  ja  niiden 	 ________________________  

J : 	
Ohjausryhmän  

laatiminen 	 ___________--________  

I 	 C 	Yleisötilaisuus 	 i  Arviointiselostuksen 	 I 
I 	 •.. 	 I 	Oulussa  

Lehdistötiedote 	I 	
viimeistely 	 I  -kansalaisten mielipiteet 

Valmis  arviorntiohjelma 	I 	ja  nakemykset 	 I  
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________________________ 	
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Yhteysviranomai 	 Yhteysviranomaisen 	 lausunnot  ja 	 I  
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Kuva  3.  Arviointimenettelyn  vaiheet 
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2.4  Arviointimenettelyn  aikataulu  

Yhteysviranomainen  antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta  15.6.2001.  Arvi 
ointiselostus jätetään yhteysviranomaiselle lausuntoa varten  ja  asetetaan 
yleisön nähtäville marraskuussa  2001,  minkä jälkeen siitä järjestetään ylei-
sötilaisuus Oulussa. 

Kansalaisilla  ja sidosryhmillä  on  mandollisuus esittää mielipiteensä arvioin-
tiselostuksesta kanden kuukauden aikana. Yhteysviranomaisen lausunto 
selostuksesta saadaan vuoden  2002  helmikuussa, minkä jälkeen ympäris-
tölupavirasto voi myöntää  luvan  väylän perustamiseen  ja  merkitsemiseen. 
Arviointimenettelyn aikataulu  on  esitetty kuvassa  4. 

Tht4vt 	 2000 	2001 	 2D02  

'.  

l' 

iv 	':  EJ  .••••• 
I&. I  

I  rWii.U U 
IiiTi11  1::1 i  .  
I .--.  

l:;s:inii1r.Il ..j.f' 	:..-: • -- — — -- ------ _ "  
i •- 	'-vu 
L:.  

Kuva  4.  Arviointimenettelyn  aikataulu 
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3 TARKASTELTAVAT VÄYLÄVAIHTOEHDOT 

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa tutkitaan kahta vaihtoehtoa: väylän to-
teuttamista  ja  toteuttamatta jättämistä (ns.  0-vaihtoehto).  

3.1 Toteutusvaihtoehdot  

Suunniteltu väylä sijaitsee välillä Raahe -  Oulu  -  Kemi ja  se  sijoittuu  Haj- 
luodon länsipuolelle. Väylä erkanee Raahen tuloväylältä Nahkiaisen poh-
joispuolelta, jossa  se  kulkee Hailuodon länsipuolitse yhtyen Oulun  10,0 

 metrin väylään Oulunportin itäpuolella. Oulun väylältä linjaus jatkuu edel-
leen pohjoiseen yhtyen  Kemin  8,0  metrin väylään  Kemi  I  majakan itäpuolel-
la. 

Väylä  on  mandollista toteuttaa pääosin merkitsemällä ilman ruoppauksia. 
Väylän merkintä käsittää kanden kiinteän reunamerkin  ja  kanden kiinteän 
tutkamerkin rakentamisen sekä kanden jääpoijun asentamisen. Vaihtoeh-
toisessa suunnitelmassa poistetaan Hailuodon luoteispuolella oleva  mata- 
ukko joko ruoppaamalla (ruoppausmäärä enintään  100  m3)tai tasoittamalla 

 se  haran  avulla. Ruoppausalue  on  esitetty kuvassa  5.  

Väylä vaatii tilavarauksen, joka rajoittaa vesialueen muuta käyttöä. Väylän 
tilantarve  on  välillä Raahe -  Oulu  kapeimmillaan  300  ja leveimmillään  2000 

 metriä. Välillä  Oulu  -  Kemi tilantarve  on  vastaavasti  800— 1500  metriä.  

3.2 0 -vaihtoehto  

YVA-laki edellyttää selvitettäväksi myös mitä vaikutuksia aiheutuu,  jos  han-
ketta ei toteuteta.  0-vaihtoehto tarkoittaa sitä, että laivaväylät säilyvät ny-
kyisellään eikä luotsaustoiminnassa tapandu muutoksia. Tämä ns.  0- 
vaihtoehto  on  otettu huomioon vaihtoehtojen vertailussa samoin perustein 
kuin toteutusvaihtoehdot.  

I #, 	L_ .- 	 .-'-1 
I 	 - - 	 ----: - 	 - 	 - 	 - 	 -  

I- 	7  /. 	 _'_________7—  -  
I 7 	 - ---------- -  0 	 ç  

/ 	:=::i:7  Hailuoto  

Kuva  5.  Alue Hailuodon luoteispuolella, josta ruopataan enintään  100 m3  
tai tasoitetaan haraamalla 
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4  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

4.1  Lähtätiedot  ja  arviointiin vaikuttaneet näkökohdat 

Ympäristövaikutusten  arviointia varten koottu lähtöaineisto  on  esitetty se-
lostuksen lähdeluettelossa. Lähtätietoina  on  käytetty tehtyjä selvityksiä  ja 

 tutkimuksia  mm.  vesiolosuhteista  ja kalastosta, vesieliöstöstä, linnustosta, 
kaavoitustilanteesta,  maisema-alueista, suojelun arvoisista alueista  ja  koh-
teista sekä erityiskohteista. 

Lisäksi  on  selvitetty kyselyn avulla kalastuselinkeinon harjoittajien näke-
myksiä väylän vaikutuksista.  YVA-menettelyn aikana tietoja  on  täydennetty 
lisäselvityksillä.  Vaikutusten tarkastelu  on  tehty siten, että hankkeen 
kannalta merkittävimpiä vaikutuksia  on  painotettu.  

4.2  Arvioidut ympäristövaikutukset 

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan väylän toteuttamisen 
aiheuttamia välittömiä  ja  välillisiä vaikutuksia ympäristöön  ja  eri tekijöiden 
keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ottaen huomioon myös onnettomuus-
riskit. Arvioinnissa  on  tarkasteltu sekä väylän rakentamisen että käytön ai-
kaisia vaikutuksia.  YVA-lain  mukaan arvioinnissa tulee tarkastella seuraa-
via kokonaisuuksia eli vaikutusryhmiä: 

Vaikutukset maaperään, luonnonvarojen  hyödyntämiseen,  luon-
non monimuotoisuuteen, vesiin, ilmaan  ja  ilmastoon,  kas  villisuu

-teen  ja  eliöihin,  joita tässä hankkeessa ovat vaikutukset luonnon mo-
nimuotoisuuden  ja suojeluarvojen säilymiseen, vesieliöstöön ja  vesis-
töön kohdistuvat sekä suorat että välilliset vaikutukset. Hanke vaikuttaa 
jonkin verran myös merenpohjaan, mutta ei olennaisesti pienilmastoon 
eikä luonnonvarojen hyödyntämiseen. 

Vaikutukset  yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiln,  maisemaan, 
kaupunkikuvaan  ja kulttuuriperintöön,  joita tässä hankkeessa ovat 
vaikutukset meriarkeologiaan  ja  jonkin verran maisemaan. Hanke saat-
taa vaikuttaa myös kaavoitukseen. 

Vaikutukset ihmisten terve yteen, elinoloihin  ja  viihtyvyyteen, joita 
tässä hankkeessa ovat vaikutukset virkistykseen  ja  elinkeinoihin eli 
pääasiassa kalastukseen. Lisäksi  on  tarkasteltu onnettomuusriskeissä 
odotettavissa olevia muutoksia.  

4.3  Epävarmuustekijät 

Vaikutusten arviointiin tuo epävarmuutta  se,  että laivaliikenteen määrää tu-
levalla väylältä ei voida ennustaa tarkasti. Väylän perustaminen ei sinänsä 
vaikuta laivaliikenteen määrään, vaan  sen  kehitys  on  riippuvainen Peräme-
ren ympäristön taloudellisesta kehityksestä. Väylän käyttöön talvisin vaikut-
taa ratkaisevasti vallitsevat jääolosuhteet. Näiden kaikkien epävarmuusteki-
jöiden takia onnettomuusriskejäkään ei voida tarkoin ennakoida. 
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5  VAIKUTUKSET ALUSLIIKENTEESEEN  

5.1  Nykytilanne  

Suunnitellulla alueella ei ole tällä hetkellä virallista  laivaväylää.  Alue  on 
 avomerta,  jossa alukset voivat vapaasti liikkua  ja  hyödyntää esimerkiksi 

alueen  helpompia jääolosuhteita,  jos  ne itse katsovat  sen  olevan turvallista 
 syväykseensä  nähden. Laivaliikenne  käyttääkin  tätä luonnollista väylää  jo 
 nyt runsaasti. Oulun  ja Kemin  välillä  on 10  metrin  rannikkoväylä.  

Suunnitellun väylän alueella liikkuvien alusten lukumäärää  on  vaikea arvi-
oida,  sillä  avomerellä alukset saavat liikkua vapaasti. Oulun satamaan teh-
dään esimerkiksi noin  50  luotsausta  kuukaudessa. 

Seuraavassa taulukossa  on  esitetty Raahen, Oulun  ja Kemin  satamien 
 alusliikennemäärät  vuonna  1999.  

Satama 
________________  

Ulkomaan 
liikenne 

Kotimaan 
liikenne  

Yhteensä  
______________  

Raahe  724 55 779 
Oulu 427 79 506  
Kemi  593 42 635 	-_____  

5.2  Alusliikenteen  muutokset 

Väylän perustamisen jälkeen  osa  laivaliikenteestä  siirtyy pois  avomerialu-
eelta.  Väylän perustamisen jälkeen  talvimerenkulkua  voidaan muuttaa si-
ten, että Oulun  -  Kemin  välinen  rannikkoväylä  jätetään ilman liikennettä, 
kunnes  se  saa  kiintojään.  Tämän jälkeen väylä voidaan avata.  

Liikennemäärissä  odotettavissa olevat muutokset jäävät hyvin pieniksi, 
koska  aluslilkenne  käyttää  jo  nykyisin tulevaa  väyläaluetta. Liikennemääri

-en  vähäinen muutos ei vaikuta  luotsauksen  tarpeeseen.  

5.3  LiikenneturvaHisuus  

Tällä hetkellä laivaliikenne käyttää samaa  merialuetta,  johon väylä  on  tar-
koitus perustaa. Ilman merkittyä väylää onnettomuusriskit ovat suuremmat 
kuin  merkityllä  väylällä. Siksi voidaan olettaa, että  liikenneturvallisuus  para-
nee, kun väylä perustetaan.  

VTS-pa!ve!ut  

Pohjanlanden  merenkulkupiirin  alueelle  on  rakennettu  VTS -järjestelmä, 
 Bothnia  VTS,  joka  on  tarkoitus ottaa käyttöön marraskuussa  2001. Bothnia 

 VTS  valvoo  alusliikennettä kauppamerenkulun  väylillä välillä Kristiinankau-
punki -Tornio  ja  ylläpitää  meritilannekuvaa VH  F-puhelimella saatujen ilmoi-
tusten  ja  tutkakuvan  perusteella.  
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VTS  on  lyhenne sanoista  Vessel Traffic Service,  joka tarkoittaa alusten oh-
jaus-  ja tukipalvelua.  Järjestelmä perustuu  VHF-puhelimen, tutkien, tietoko-
neiden  ja kamerakuvan yhteiskäyttöön. Alusliikennepalvelun (VTS)  tarkoi-
tuksena  on  edistää alusliikenteen turvallisuutta  ja  tehokkuutta sekä suojella 
ympäristöä alusliikenteen mandollisUta haittavaikutuksilta. 

VTS  alueella oleville aluksille annetaan tietoja muusta liikenteestä,  sää- 
olosuhteista, merenkulun turvalaitteista, väylistä  ja  muista aluksen turvalli-
seen kulkuun vaikuttavista seikoista. VTS -keskus sijaitsee Vaasassa  ja  se 
päivystää  vuorokauden ympäri. Perämeren alue alkaen Raahen väylästä 
päättyen Tornion väylään kuuluu VTS -sektoriin  D.  Välillä Raahe - Marja-
niemi liikennöivät laivat ovat sekä Raahen että Marjaniemen tutkan seuran-
tasektorissa noin  25  mailia rannikosta merelle päin.  

6  VAIKUTUKSET  VEDEN  LAATUUN, POHJA-
ELAIMIIN  JA  KALASTOON  

6.1  Vaikutukset  veden  laatuun 

Väylän rakentamisen aikana kaikki meren pohjaan kajoavat toimenpiteet 
lisäävät kiintoaineen määrää  vedessä  eli  veden sameutta.  Näitä toimenpi-
teitä ovat mandollisesti toteutettava pienialainen ruoppaus, ruoppausmas-
sojen läjitys sekä pohjaan perustettavien klinteiden turvalaitteiden raken-
nustyöt. Uuden väylän vaatimat rakennustoimenpiteet ovat kuitenkin vähäi-
siä  ja  niiden vettä samentavat vaikutukset jäävät todennäköisesti paikalli-
siksi, lyhytaikaisiksi  ja hankalasti havaittaviksi. 

Ruoppausvaihtoehdossa  syntyy jonkin verran tilapäistä samentumista, kun 
noin  100 m3  verran maata joudutaan siirtämään. Samentumista voidaan 
vähentää väIttämällä läjittämistä  ja lanaamalla  maa-ainekset  sen lähialueel

-le.  

Veden  laatuun kohdistuu muutoksia myös väylän käytön aikana. Nämä vai-
kutukset johtuvat ensisijaisesti potkurivirroista, jotka sekoittavat vesikerrok

-sia ja  nostavat pohjasta vettä samentavia aineksia. Potkurivirtojen vaikutus 
ulottuu  5-8  metrin syvyydeUe laivojen potkureista. Koska pääosa väylästä 
sijoittuu yli  20  metrin syvyiseen veteen, ei vaikutusta voida havaita. 

Samentuminen  on  todennäköisesti voimakkainta väylän käytön alkaessa  ja 
sen  merkitys vähenee kun pohjan hienoimmat ainesosat kulkeutuvat pois 
väyläalueelta. Koska väylä  on  jo  nyt ollut talvisin säännöllisessä käytössä, 
samentuminen jäänee tulevaisuudessa vähäiseksi. 
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Vesikerrosten  säännöllinen sekoittuminen  ja  lämpötilan harppauskerroksen 
rikkoontuminen saattaa kesäkaudella aiheuttaa lieviä rehevöittäviä eli levi-
en  määrää lisääviä vaikutuksia. Koska uusi väylä ei kuitenkaan lisää liiken-
teen määrää, kysymys  on  ainoastaan vaikutusten siirtymisestä osittain ny-
kyiseltä väylältä uudelle väyläalueelle.  

6.2  Vaikutukset  kalastoon 

Ruoppaus  ja väylämerkkien  rakentaminen aiheuttavat paikallista  ja  lyhytai-
kaista melua sekä  veden samenemista,  joilla  on  kaloja karkottava vaikutus. 
Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liiton lausunnon mukaan häiriö voi kohdis-
tua silakan kutualueeseen  ja  silakan esiintymiseen Oulunportin ympäristös-
sä mandollisen ruoppausalueen välittömässä läheisyydessä. Vaikutusalue 

 jää  kuitenkin todennäköisesti hyvin pienialaiseksi. Silakkakanta alueella  on 
 nykyisellään melko pieni, eikä hankkeella ole merkittävästi silakkakantaa 

vähentävää vaikutusta. Silakan kutualue  on  esitetty kuvassa  6.  

Väylän käytön aikana laivojen potkurivirrat saattavat vaikuttaa laajemmalla 
alueella muidenkin kalojen kutualueisiin  ja kudun  kehittymiseen. Kutualuei

-den  sijainnista ei kuitenkaan ole käytettävissä tarkkaa tietoa  ja  siksi vaiku-
tusarvion tekeminen ei tältä osin ole mandollista.  

6.3  Vaikutukset  pohjaeläimiin  

Suurin  osa  uudesta väylästä sijaitsee hiekkapohjaisilla merialueilla, joiden 
makroskooppinen pohjaeläimistö  on  luonnostaan köyhää. Silminnähtävästä 
elottomuudesta huolimatta mikroskooppisen pohjaeläimistön määrä voi 
hiekkapohjilla olla kohtalaisen suuri. Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
pohjaeläimistöön ovat paikallisia  ja  lyhytaikaisia. Ne keskittyvät uusien väy-
lämerkkien välittömään läheisyyteen sekä mandollisesti toteutettavalle 
ruoppausalueelle, joilla pohjaeläimistö voi häiriintyä paikallisesti  tai  tuhou-
tua muutamien satojen neliömetrien alueella. Vaikutusta ei voida pitää mer-
kittävänä  koko vaikutusalueen pohjaeläinekosysteemin  toiminnan kannalta. 

Käytön aikaiset vaikutukset johtuvat pääasiallisesti laivojen potkurivirtojen 
aiheuttamista hiekkapohjan topografian muutoksista. Hiekan seassa elävä 
mikroskooppinen pohjaeläimistö  on  kuitenkin sopeutunut hiekan liikkeisiin 
eikä  se  oletettavasti kärsi vähäisestä potkurivirtojen aiheuttamasta pohjan 
sekoittumisesta. Väylän välittömässä läheisyydessä pohjan muutokset 
saattavat kuitenkin olla huomattavia  ja  aiheuttaa pohjaeläinten määrän vä-
henemistä. Koska väylä  on  jo  nykyisin käytössä talvikaudella, muutokset 
tuskin tulevat olemaan nykytilaan verrattuna merkittäviä. 
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7  VAIKUTUKSET LUONNONSUOJELUUN 

Suunniteltu uusi laivaväytä kulkee yli  10  kilometrin päässä Raahen edustal-
la, Siikajoella sekä Hailuodossa sijaitsevista lähimmistä suojelualueista se-
kä suojeluohjelmien  ja Natura  2000  ohjelman kohteista. Suojetualueet  on 

 esitetty kuvassa  7.  

Väylän rakentamisen aikaiset vaikutukset eivät ulotu suojelukohteille. Väy-
län käytön aikaisten vaikutusten ei voida myöskään katsoa utottuvan  nor

-maalitilanteessa  näille alueille. Poikkeuksen muodostavat onnettomuusti-
lanteet. Uusi väylä  on  kuitenkin  jo  nykyisin käytössä, joten  sen  syvyyksien 
kartoittaminen  ja  asiallinen merkitseminen tulevat todennäköisesti ainoas-
taan vähentämään onnettomuusriskiä nykytilanteeseen verrattuna.  

8  VAIKUTUKSET  MERIARKEOLOGIAAN  

Hailuodon pohjois-  ja  itäpuolella  on  tiedossa neljä vanhaa hylkyä sekä yksi 
tieto hylystä Hailuodon eteläpuolelta  (Kuva  8).  Vesialueilla  ei ole tehty  in

-ventointeja  muinaisjäännösten havaitsemiseksi, joten kattavaa tietoa alu-
eelta ei ote saatavilla. 

Väylän suunnitellussa ruoppauskohteessa  on  tehty sukellustutkimus syys-
kuussa  2001,  jossa tutkittiin kolme aluetta  ja  otettiin yksi pohjanäyte. Aluet-
ta kuvattiin myös  videolle.  Alueelta ei löytynyt hylkyjä eikä niihin viittaavia 
esineitä. Väylän vaikutukset mandollisiin muihin meriarkeologisiin kohteisiin 
jäävät hyvin vähäiseksi, koska väylällä ei tehdä merkittäviä ruoppaustöitä. 
Väylän merkinnän toteuttaminen ei vaurioita tunnettuja hylkyjä. 
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9  VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN  

9.1  Vaikutukset  elinkeinotoimintaan  

Väylän vaikutukset kohdistuvat pääosin ammattikalastukseen, koska väylän 
perustaminen estää klinteiden pyydysten käytön väyläalueella.  Sen  sijaan 
esim. troolaus väylän poikki sallitaan. Suunnitellun väylän alueella harjoite-
taan verkkokalastusta ainoastaan  Kelmin  matalan tuntumassa, joka sijait-
see Hailuodon länsipuolella. Kalastus tapahtuu syys-lokakuussa. Muualla 
kiinteitä pyydyksiä ei käytetä. 

Oulunportilta  Kemi l:lle  suuntautuva kandeksan metrin väylä tulee paik-
kaan, jossa avovesikauden aikana vedetään säännöllisesti troolia. Troolive-
toalue kulkee suunnitellun väylän poikki  Oulu 1:n  ja Kemi  1:n  puolivälissä 

 (Kuva  6).  

Vaikutuksia elinkeinotoimintaan selvitettiin alueen ammattikalastajille lähe-
tetyllä kyselyllä. Kalastajilta saatujen vastausten perusteella väylän suorat 
vaikutukset kalastukseen jäävät vähäisiksi. Väylän alueella ei käytetä kiin-
teitä pyydyksiä juuri lainkaan eikä troolaus kärsi uudesta väylästä. 

Välillisesti väylän vaikutukset esim. silakan kutuun saattavat haitata  kalas-
tusmandollisuuksia  alueella. Tuleva väylä sijaitsee melko syvässä  vedessä 

 eikä siellä ole merkittäviä kutualueita, joten välillisetkin vaikutukset jäävät 
vähäisiksi.  Jos  väylä toteutetaan ruoppaamalla  tai haraamalla,  välilliset vai-
kutukset ovat paikallisia. Eri vaihtoehtojen erot eivät kuitenkaan ole merkit-
täviä.  

9.2  Vaikutukset virkistykseen 

Ihmisten muihin elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ovat pääasiassa venei-
lymandollisuuksiin  ja  virkistykseen, kuten esimerkiksi moottorikelkkailuun 
liittyviä uudesta väylästä aiheutuvia muutoksia. 

Nykyiset moottorikeikkareitit sijaitsevat lähellä rannikkoa, pääasiassa Hai-
luodon  ja  mantereen välissä, kaukana tulevasta laivaväylästä. Siksi väylällä 
ei ole vaikutusta reitteihin. Suunnitellulla väylällä ei ole myöskään merkittä-
vää vaikutusta veneilyyn,  sillä huviveneitä ja virkistyskalastajia  liikkuu ui-
komerellä syvissä vesissä hyvin vähän. 
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10  VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN  

10.1  Vaikutukset kaavoitukseen  ja vesialueiden  käyt-
töön 

Alueella ovat voimassa Pohjois-Pohjanmaan  ja  Lapin seutukaavat.  Pohjois- 
Pohjanmaan maakuntakaava  on  parhaillaan laadittavana  ja  alustava 
kaavaluonnos  on  tarkoitus saattaa nähtäville syksyllä  2001.  Suunniteltu 
laivaväylä tullaan merkitsemään kaavaan tämän hetkisen suunnitelman 
mukaisesti. Laivaväylä sijaitsee niin kaukana maa-alueista, että  sillä  ei ole 
vaikutusta  ranta-alueiden maankäyttöön. 

Alustavassa maakuntakaavaluonnoksessa ei ole osoitettu varauksia tuuli-
voimapuistoille. Ympäristöministeriö  on  kuitenkin käynnistämässä merituu-
liselvitystä merialueille välillä Keskipohjanmaan liitto -  Lapin  liitto. Selvityk-
sessä tullaan kartoittamaan merialueita, joille tuulivoimapuistoja voitaisiin 
perustaa. Tarkastelussa ovat mukana noin  15  metriä  syvät  tai matalammat 

 merialueet. Selvityksen  on  määrä alkaa vuoden  2002  alussa. 

Raahessa  on  vahvistettu pohjoisen saariston osayleiskaava vuonna  2000, 
 jossa  on  varattu alue syväsataman toteuttamista varten. 

Huolimatta siitä, että tuleva väyläalue toimii  jo  nykyisin laivojen reittinä, ra-
joittaa väylän perustaminen vesialueen muuta käyttöä, koska väyläalueelle 
ei voida esittää muuta käyttöä. Tulevalle väyläalueelle ei kuitenkaan tällä 
hetkellä ole eikä sille ole suunniteltu sellaisia erityiskäyttöjä  tai  -toimintoja, 
joita tuleva väylä voisi haitata  tai  estää.  

10.2  Vaikutukset vedenalaislin rakenteisiin 

Vedenalaisilla rakenteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisia kaapeleita 
 ja  muita teknisiä laitteita, joita useat eri organisaatiot ovat mandollisesti 

asettaneet suunnitellun väylän alueelle. Tällä alueella ei ole sähkö-  ja  puhe-
linkaapeleita, koska suunniteltu väylä sijaitsee niin kaukana rannikosta. 

Tiedot muista vedenalaisista rakenteista ovat pääasiassa luottamuksellisia, 
joten niitä ei ole voitu käyttää tämän selvityksen laatimisessa. 

Jatkossa, kun hankkeelle haetaan vesilupaa, kaikki rakenteet ottoalueilla 
tulee selvittää  ja  tarvittaessa siirtää. Siirtämisestä vastaavat rakenteiden 
omistajat, joiden kanssa väylän rakentamisesta aiheutuvat vaatimukset tul-
laan selvittämään. 
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11  TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

Hankkeen toteuttamiskustannuksia ei ole lopullisesti vielä selvitetty, mutta 
ne tulevat todennäköisesti olemaan melko pienet saavutettavaan hyötyyn 
nähden. Haettaessa vesilupaa väylän perustamiseen ympäristölupavirastol

-ta  on  hankkeen taloudelliset vaikutukset selvitettävä vesilain edellyttämäs-
sä laajuudessa.  

12  KESKEISET VAIKUTUKSET, VAIHTOEHTOJEN 
VERTAILU  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET  

12.1  Keskeiset  ympäristövaikutukset  

Kaiken  kaikkiaan hankkeella  on vain  vähän ympäristövaikutuksia  ja  ne ovat 
lieviä. Oleellisimmat tunnistetut vaikutukset ovat: 

•  liikenneturvallisuuden parantuminen sekä 
• tilapäinen haitta kalastolle  ja kalastukselle. 

Jatkosuunnittelussa  tulee ottaa huomioon mandolliset vedenalaisten raken-
teiden siirrot. Lisäksi ruoppausalueella tulee tehdä tarvittavia meriarkeolo-
giset lisätutkimukset ennen väylän perustamista,  jos merimuseo  sitä edel-
lyttää.  

12.2  Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehtojen välillä  on vain  vähäisiä eroja. Liikenneturvallisuuden kannalta 
ruoppausvaihtoehto  on  jonkin verran parempi, koska väylän läheisyydessä 
oleva matalikko poistetaan. Toisaalta ruoppausvaihtoehto aiheuttaa  veden 

 laadun tilapäisen samentumisen ruoppausalueen välittömässä läheisyy-
dessä. 

Vaikutusten arvioinnin  ja  vertailun pohjana olevassa  0-vaihtoehdossa lii-
kenneturvallisuus säilyy nykyisellään, mutta toisaalta  veden  laadussa ei ta-
pandu edes tilapäistä heikennystä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaihtoehto, jossa tehdään vähäinen 
ruoppaus  on  vaihtoehdoista  paras.  0-vaihtoehtoa, jossa liikenneturvallisuu-
den parantumista ei tapandu, voidaan  sen  sijaan pitää huonoimpana vaih-
toehtona.  

12.3  Johtopäätökset 

Hankkeella  on  selvästi enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. 
Liikenneturvallisuuden parantuminen  ja luotsaustoiminnan  sekä jäänmurto-
toiminnan tehostuminen ovat positiivisia vaikutuksia. Negatiiviset vaikutuk-
set eli haitat kalastoDe  ja kalastukselle  jäävät pieniksi  ja  ne ovat ohimene

-via.  
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12.4  Haittojen  lieventäminen  ja  torjunta  

Jos  ruoppausvaihtoehto  toteutetaan, voidaan  veden  samentumisen  tilapäis-
tä haittaa silakan  kudulle  lieventää  ajoittamalla ruoppaustoiminta kutuajan 

 ulkopuolelle. Muuten hankkeen vähäisiä vaikutuksia ei ole tarpeen lieven-
tää.  

12.5  Vaikutusten seuranta 

Hankkeesta  on  odotettavissa niin vähäisiä vaikutuksia, että niiden seuraa-
minen ei tuota oleellista lisätietoa. Tästä syystä ohjelmaa hankkeen vaiku-
tusten seurannasta ei  tulla  ehdottamaan.  
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