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1.

JOHDANTO

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.6.2021 päätöksellään (nro 204/2021, Dnro
ESAVI/29881/2020) myöntänyt Loviisan kaupungille luvan vesialueen ruoppaamiseen, rannan
täyttöön, aallonmurtajan, kelluvan sillan, kelluvan asuinalueen ja kelluvien aallonvaimentimien rakentamiseen sekä Määrlahden venesataman rakenteiden purkamiseen Loviisanlahdella. Hanke
mahdollistaa vuonna 2023 järjestettävät asuntomessut ja siihen liittyvän kelluvan asuinalueen rakentamisen.
Vesirakennustyöt ovat alkaneet suojaverhon takana tehtävillä ruoppauksilla kesällä 2021. Ruoppaukset pyritään saamaan valmiiksi ennen tammikuuta 2022. Mikäli alueen olosuhteet sallivat,
kelluvia rakenteita, kuten aallonvaimentimia voidaan rakentaa jo talven 2022 aikana. Loput kelluvat rakenteet asennetaan viimeistään kesän 2022 aikana. Viimeistely ja maisemointityöt tehdään
vuonna 2022.
Lupapäätöksen (nro 204/2021, Dnro ESAVI/29881/2020) lupamääräyksessä 27. edellytetään
hankkeen kalasto- ja kalataloudellisten vaikutusten tarkkailua seuraavasti:
”Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalatalouteen Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla niinä vuosina, jolloin toimenpiteitä
tehdään ja kaksi vuotta toimenpiteiden päättymisen jälkeen. Ehdotus tarkkailuohjelmaksi on toimitettava hyväksyttäväksi kolme kuukautta tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Tarkkailutuloksista tulee laatia raportti kunkin tarkkailuvuoden jälkeen. Raportti tulee toimittaa
Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kalatalousviranomaiselle, Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Loviisan saariston kalatalousalueelle.”
Hankealueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Loviisanlahden itärannan asemakaava-alueet, joille on
osoitettu muuttuvaa käyttöä, on esitetty kuvassa 2.

Kuva 1. Hankealueen sijainti (karttapohja: Maanmittauslaitos)
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Kuva 2. Loviisanlahden itärannan asemakaava-alueet, joille on suunniteltu muuttuvaa käyttöä.

Matalien suojaisten merenlahtien tiedetään olevan tärkeitä kevätkutuisten kalalajien kuten hauen,
ahvenen ja kuhan lisääntymisalueita. Kalojen mäti- ja pienpoikasvaiheet ovat erityisen herkkiä
vesirakentamisen aiheuttamille vesiympäristön muutoksille. Kutualueisiin kohdistuvat haittavaikutukset heijastuvat kalakannan tuotantokykyyn ollen siten merkittävä tekijä kalakannan uusiutumisen kannalta.
Hankealueen kalastoa on tutkittu aiemmin vuosina 2020 ja 2021. Vuoden 2020 tutkimus sisälsi
Loviisanlahden pohjukassa valkokauhamenetelmällä tehdyn hauen kutualueselvityksen (Ramboll
Finland Oy 2020). Vuonna 2021 toistettiin vuonna 2020 tehty haukitutkimus. Vuoden 2021 tutkimus sisälsi lisäksi Gulf Olympia -pyydyksellä tehdyn kuhan ja ahvenen poikasten esiintymisselvityksen (Ramboll Finland Oy 2021). Tutkimustulosten perusteella hankealueella sijaitsee hauen ja
ahvenen lisääntymisalueita. Kuhanpoikasia ei vuonna 2021 toteutetuissa Gulf Olympia -poikaspyynneissä saatu saaliiksi, mutta vesialueen syvyyssuhteet ja VELMU-mallinnuksen tiedot puoltavat alueen merkitystä kuhan lisääntymisalueena. Vuoden 2021 tutkimuksen ajoittuminen toukokesäkuun ajalle, viimeisen näytteenottokerran ollessa kesäkuun 15. päivä mahdollistaa sen, että
kuhanpoikaset eivät ole vielä alueella kuoriutuneet, eivätkä siten olleet pyydettävissä vapaasta
vedestä Gulf Olympia-pyydyksellä.
Tässä tarkkailuohjelmassa kuvataan Loviisanlahden asuntomessualueen rakentamishankkeen kalataloudellisen tarkkailun toteutus.
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2.

MENETELMÄT

2.1

Gulf-Olympia -poikaspyynti

Gulf Olympia -poikaspyynti toteutetaan vuosina 2022, 2023 ja 2024. Pyynti toteutetaan jokaisena
tarkkailuvuonna toukokuun alun ja heinäkuun alun välisellä ajanjaksolla neljänä eri ajankohtana
siten, että eri tutkimuskertojen välille jää noin kaksi viikkoa. Tutkimuksen ajoittamisessa otetaan
vuosittain huomioon kevään eteneminen, jonka perusteella voidaan yrittää arvioida poikasten mahdollisia kuoriutumisajankohtia ja siten pyydystettävyyttä. Poikaspyyntiä pyritään toteuttamaan
ajankohtina, jolloin ahvenen ja kuhan poikaset ovat kuoriutuneet ja pyydystettävissä.
Gulf Olympia -poikaspyynnin vetolinjoina (3 kpl) käytetään samoja noin 400 m pituisia linjoja kuin
vuonna 2021 toteutetussa tutkimuksessa (kuva 3).

Kuva 3. Poikaspyynnin vetolinjojen (L1-L3) sijainnit (karttapohja: Maanmittauslaitos).

Gulf Olympia -pyydystä voidaan yleisesti ottaen käyttää pelagisten poikaslajien sekä eläinplanktonin kartoittamiseen. Pohjoisen Itämeren alueella sitä on käytetty mm. ahvenen, silakan, kuhan,
mateen ja kuoreen poikaskartoituksissa. Tässä tutkimuksessa päähuomio on kuhan ja ahvenen
poikasten esiintymisessä tutkittavalla hankealueella ja sen lähistössä.
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Gulf Olympia -pyydys on parillinen haavipyydys, joka kiinnitetään pystytangoilla veneen keulan
sivuille. Pystytankoon on kohtisuorassa kulmassa kiinnitetty kärkeä kohti kapeneva metallikartio,
jonka suuaukon halkaisija on noin 19 cm. Kartion loppupäähän kiinnitetään haavipussi tiukasti
vaijerikiinnityksellä. Tiheän haavin (300 μm) perään on kiinnitetty sihti-ikkunalla varustettu keräyspurkki. Parillinen haavipyydys siivilöi noin 22 m3 vettä 400 metrin matkalla. Toinen haaveista
asetetaan siivilöimään vettä noin 1 m ja toinen noin 0,5 m syvyydestä. Mikäli vesisyvyys alueella
ei ole riittävän suuri, voidaan kumpikin haavi asettaa siivilöimään vettä 0,5 m syvyydestä.
Haavit tyhjennetään kääntämällä niissä kiinni olevat pystytangot vaaka-asentoon, jolloin nokkakartion suuaukko nousee ylös ja haavi painuu suljettuna alas. Haavin sisältö huuhdellaan huolella
perässä olevaan keräyspurkkiin, josta kalanpoikaset siirretään säilöntäpurkkiin ja säilötään formaliiniliuoksella. Saaliiksi saaduille poikasille tehdään laboratoriossa lajinmääritykset ja pituusmittaukset mikroskooppia apuna käyttäen. Gulf Olympia -poikaspyynnissä noudatetaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luonnonvarakeskus) ohjeistusta (Borg ym. 2012).
2.2

Valkokauhamenetelmä

Hauen kutualueiden tutkimus valkokauhamenetelmällä toteutetaan vuosina 2022, 2023 ja 2024.
Tutkimus toteutetaan vähintään kertaalleen jokaisena tarkkailuvuonna. Tutkimus pyritään toteuttamaan ajankohtana, jolloin hauen poikaset ovat kuoriutuneet ja havaittavissa, alustavasti toukokuun puolivälin-lopun paikkeilla. Mikäli vuoden ensimmäisellä tutkimuskerralla ei havaita hauenpoikasia, tutkimus toistetaan luotettavan arvion saamiseksi. Tutkimuksen ajoittamisessa otetaan
vuosittain huomioon kevään eteneminen, jonka perusteella voidaan yrittää arvioida poikasten mahdollista kuoriutumisajankohtaa ja siten pyydystettävyyttä.
Tutkimus kohdistetaan niille alueille, joissa todetaan esiintyvän edellisen vuoden kaatunutta ruovikkoa, jonka tiedetään olevan hauen lisääntymiselle ja pienpoikasten esiintymiselle otollista aluetta. Tutkimus kohdistetaan erityisesti niille alueille, jotka on vuosien 2020-2021 ennakkoselvityksissä todettu potentiaalisiksi hauen kutualueiksi (kuva 4).
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Kuva 4. Valkokauhamenetelmällä kartoitettavien hauen potentiaalisten kutualueiden sijainti (karttapohja:
Maanmittauslaitos).

Hauen kutualueiden sijainnin kartoittamisessa seurataan vuonna 2012 julkaistua Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luonnonvarakeskus) valkokauhamenetelmää koskevaa ohjeistusta
(Borg ym. 2012). Valkolevy on halkaisijaltaan noin 20–30 cm:n kokoinen pyöreä, valkoinen muovilevy, joka on kiinnitetty noin metrin mittaiseen varteen 100–120 asteen kulmassa. Levyä kuljetetaan hitaasti 10–40 senttimetriä vedenpinnan alla, jolloin levyn yläpuolelle jäävät pienet kalanpoikaset näkyvät valkoista taustaa vasten. Näin voidaan havainnoida kalanpoikasten laji ja arvioida
niiden lukumäärä.
Tarvittaessa kalanpoikasia voidaan ottaa lähempään tarkasteluun kauhaisemalla ne nopeasti toisessa kädessä pidettävään valkoiseen muovikauhaan. Mikäli havaitut poikaset ovat tutkimushetkellä vielä niin pieniä, ettei niitä voida tunnistaa suoraan maastossa, otetaan niistä näytteitä, jotka
säilötään formaliiniin ja tarkastetaan laboratoriossa lajinmäärityksen varmistamiseksi.
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3.

RAPORTOINTI

Kalataloudellisen tarkkailun tuloksista laaditaan raportti kunkin tutkimusvuoden loppuun mennessä. Raportissa kuvataan tutkimusasetelma, tutkimusalueen ympäristöolosuhteet ja käytetyt
tutkimusmenetelmät sekä saadut tulokset. Kenttätutkimuksen toteutusta dokumentoidaan myös
valokuvin. Tutkimuksista saatuja tuloksia havainnollistetaan kartoin sekä taulukoin ja tuloksia verrataan alueella vuosina 2020 ja 2021 tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Viimeisessä, vuoden 2024
loppuun mennessä laadittavassa tarkkailuraportissa arvioidaan hankkeen vaikutusta Loviisanlahdella lisääntyvien kalojen poikastuotantoalueille ja vaikutusten merkittävyyttä alueen kalastolle.
Raportit toimitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle, Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Loviisan saariston kalatalousalueelle.
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