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TARKKAILUVELVOLLISUUS
Tarkkailu perustuu Porin Satama Oy:lle 5.3.2020 myönnetyn vesilain
mukaisen luvan (ESAVI päätös 30/2020) lupamääräyksen kohtaan 17,
jonka mukaan luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia
merialueen tilaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelma on
lähetettävä
edellä
mainitulle
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Tarkkailu
on aloitettava ennen töiden aloittamista.

ASIAN VIREILLE TULO
KVVY Tutkimus Oy on lähettänyt 29.3.2021 Varsinais-Suomen
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskukselle
(ELY-keskus)
hyväksyttäväksi Porin Satama Oy:n Tahkoluodon sataman vesialueen
ruoppauksen ja täytön sekä uuden öljylaiturin rakentamisen
vesistövaikutusten tarkkailusuunnitelman, joka on päivätty 29.3.2021.

TARKKAILUSUUNNITELMA
Hankkeen tarkoituksena on ruopata Tahkoluodon kemikaalisataman
satama-allasta syvemmäksi ja rakentaa vanhan purettavan laiturin tilalle
uusi öljylaituri. Uuden laiturin edusta, siihen liittyvä kääntöallas ja
vanhan öljylaiturin perustusalue ruopataan. Ruoppausalueen pinta-alan
on arvioitu olevan noin 93 000 m2 ja ruoppausmassojen määrä noin 120
000 m3ktr. Suurin osa ruoppausmassoista sijoitetaan rakennettavan
laiturin viereen perustettavaan läjitysaltaaseen ja loput siirretään ja
läjitetään Törnikarin täyttöalueelle. Ruoppausmassoja ei läjitetä mereen.
Merialueen vedenlaadun tarkkailu
Kemikaalisataman
yhteistarkkailuasema

tarkkailuun
esitetään
POME/67,
joka
sijaitsee

otettavaksi
Kissahaudan
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syvännealueella, jonne mahdollisia sameita vesiä voi valua. Runsaat 2
km pohjoisempana sijaitsevaa Arvenkarin pohjoispuolella olevaa
asemaa voidaan käyttää vertailuasemana, vaikkei sen vesi olekaan
aina yhtä mereistä kuin asemalla 67.
Ruoppauksen vaikutusalueella olevalta pisteeltä esitetään otettavaksi
näytteitä ruoppausten aikana kahden viikon välein ja mahdollisten
vähemmän samentumista aiheuttavien laiturin rakentamistöiden aikana
kerran kuukaudessa. Samanaikaisesti asemalta 67 tehtävien
näytteenottojen kanssa suoritetaan veden sameuden sondaus
hankealueen molemmilta puolilta. Tarkkailu aloitetaan ennen
ruoppauksen aloittamista ja lopetetaan kuukausi ruoppaustöiden
päättymisen
jälkeen.
Näytteistä
määritetään
veden
laadun
perusmuuttujat: lämpötila, happipitoisuus, kylläisyysprosentti, sameus,
kiintoainespitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, kokonaisravinnepitoisuudet,
rauta ja suolapitoisuus. Mitattavia haitta-ainepitoisuuksia ei arvioida
syntyvän. Näytteenotto tulee suorittaa sertifioitujen näytteenottajien
toimesta ja analysoinnissa tulee käyttää ympäristöviranomaisen
hyväksymiä standardimenetelmiä.
Sondaukset
Sondaukset suoritetaan ruoppaustöiden tai muutoin vettä selvästi
samentavien töiden aikana kahden viikon välein siten, että lähin asema
sijoitetaan voimakkaimmin samentuneelle alueelle lähelle työmaata
työturvallisuus kuitenkin kaikilta osin huomioiden. Lisäksi lähtökohdaksi
otetaan sondausten suorittaminen ruoppausalueen molemmin puolin.
Asemien tarkat sijainnit ja koordinaatit määritetään näytteenoton
yhteydessä. Sondaamalla veden sameus vertikaalisesti pinnalta
pohjaan saadaan tietoa myös sameuden mahdollisesta leviämisestä eri
vesikerroksissa.
Satelliittikuvat ja drone-kuvaukset
Ruoppaus- ja läjitystöiden aikana aiheutuvan vesialueen samentumisen
ja sen lähteiden arvioinnissa käytetään raportointivaiheessa tukena
satelliittikuvia (Sentinel 2 tai Landsat 8; http://syke.fi/ tarkka), mikäli niitä
on samoilta ajoilta käytettävissä. Mikäli alueella havaitaan voimakasta ja
laaja-alaista samentumista, tarkkailua voidaan täydentää tällaisessa
tapauksessa sopimalla erikseen Drone-kuvauksilla.
Pohjaeläintarkkailu
Pohjaeläintarkkailu suoritetaan ennakkotarkkailuna ennen vesistötöiden
aloittamista, sekä kahtena vuonna vesistötöiden päätyttyä. Tarkkailun
jatkamista tästä eteenpäin arvioidaan pohjaeläintulosten perusteella.
Jos merkittäviä pohjaeläinvaikutuksia havaitaan, on tarkkailun
jatkaminen perusteltua pohjaeläinyhteisön palautumisen seuraamiseksi.
Näytepisteeltä
otetaan
Ekman-noutimella
viisi
rinnakkaista
pohjaeläinnäytettä tai van Veen-noutimella kolme rinnakkaista näytettä.
Näytteet käsitellään erillisinä. Näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä
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noudatetaan näytteenottostandardia SFS 5076 (1989) sekä
ympäristöhallinnon ohjeita (Aroviita ym. 2012, Aroviita ym. 2019,
Järvinen ym. 2019). Näytteet seulotaan 1,0 mm ja 0,5 mm silmäkoon
seulalla. Seulos säilötään 70 % alkoholiin. Pohjaeläinnäytteistä mitataan
märkäbiomassa standardin SFS 5076 (1989) mukaan eliöryhmittäin.
Simpukat punnitaan kuorineen. Pohjaeläimet määritetään Suomen
ympäristöhallinnon
asettamalle
vähimmäistasolle
ja
käytetty
määrityskirjallisuus esitetään raportin viitteissä. Aineistosta lasketaan
pohjaeläinbiomassa (g/m2), pohjaeläintiheys (yksilöä/m2) sekä
rannikkovesien ekologista tilaa kuvaava luokitteluindeksi BBI (Brackish
water Benthic Index) (Perus ym. 2007).
Raportointi
Tutkimustulokset toimitetaan välittömästi niiden valmistuttua VarsinaisSuomen ELY-keskukseen. Tarkkailua valvoville viranomaisille
järjestetään On Line –yhteys tarkkailua suorittavan tahon
laboratoriojärjestelmään, minkä avulla vedenlaatutulokset ovat
nähtävissä jatkuvasti ja ajantasaisesti. Mahdollisista erikseen
suoritetuista sameuskartoituksista tehdään kunkin kartoituskerran
jälkeen vaikutusaluekartat, jotka toimitetaan tarkkailua valvoville
tahoille. Läjitysalueen vuotovesien tarkkailusta sekä vesistövaikutusten
tarkkailusta laaditaan yhteenveto, jossa tarkastellaan vesistön tilaa ja
ruoppaustöiden mahdollisia vaikutuksia sekä arvioidaan töistä
mahdollisesti aiheutuneita haittoja. Yhteenveto laaditaan viimeistään
kolmen kuukauden kuluttua töiden päättymisestä. Raportti toimitetaan
tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Porin kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisille.

RATKAISU

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tutustunut
tarkkailusuunnitelmaehdotukseen ja hyväksyy tarkkailusuunnitelman
noudatettavaksi seuraavin lisäyksin:
- Ruoppausten välittömälle vaikutusalueelle sondausasemaan S0 on
perustettava toinen havaintoasema, josta otetaan vesinäytteet samalla
tavalla kuin asemalta POME/67.
- Lähiasemilla (S0 ja POME/67) riittää näytteet syvyyksiltä pinta (1 m),
välivesi (10 m) ja pohja (20 m).
- Sameushavainnot on tehtävä myös drone-kuvauksilla töiden aikana
kahden viikon välein ja jälkitarkkailu kuukauden kuluttua töiden
loppumisesta. Kuvaukset on ajoitettava samoille päiville kuin
vesistötarkkailu.

Perustelut

ELY-keskuksen
vaatimat
lisäykset
ja
tarkennukset
tarkkailusuunnitelmaan parantavat Tahkoluodon sataman vesialueen
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ruoppauksista
tunnistamista.

aiheutuvien

samentumien

ja

vesistövaikutusten

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki (587/2011) 3 luku 11-12 §, 15 luku 1 § 3 mom. ja 9 §
Hallintolaki (434/2003) 43-46 §
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksen hausta huolimatta.
Perustelut
Vesilain 15 luvun 9 §:n mukaan viranomainen voi määrätä vesilain
luvun 3 11–12 §:n nojalla antamansa päätöksen noudatettavaksi
muutoksenhausta huolimatta.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tästä päätöksestä perittävä maksu on 440 € (55 €/tunti). Päätöksen
valmisteluun on käytetty 8 h. Maksu perustuu valtioneuvoston
30.12.2020 antamaan asetukseen (1272/2020) elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista
suoritteista vuonna 2021 ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.
Maksua koskeva lasku lähetetään erikseen
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Valtion

talous-

ja

Asian on esitellyt erikoisasiantuntija Harri Helminen ja ratkaissut
ylitarkastaja Asko Sydänoja. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, mistä
on merkintä asiakirjan viimeisellä sivulla.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös

Porin Satama Oy

Jäljennös päätöksestä

Porin kaupungin kaupunginhallitus
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
KVVY Tutkimus Oy

Päätöksestä ilmoittaminen
Kuulutus ja päätös liitteineen ovat nähtävillä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen www-sivuilla. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Porin
kaupungin verkkosivulla.
MUUTOKSENHAKU
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Tähän päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Päätöksestä perittyyn suoritemaksuun voi hakea oikaisua
samassa järjestyksessä kuin pääasiaan haetaan oikaisua.
Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

Liitteet

1. Oikaisuvaatimusosoitus
2. KVVY Tutkimus Oy 2021. Porin Satama Oy, Tahkoluodon sataman
vesialueen ruoppauksen ja täytön sekä uuden öljylaiturin rakentamisen
vesistövaikutusten tarkkailusuunnitelma. Tutkimusraportti nro 305/21. 16
s.
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Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 64 §:N NOJALLA TEHTYYN
PÄÄTÖKSEEN
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen
aluehallintovirastolta kirjallisesti. Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan
muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää
lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä
päätöksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä. Oikaisuvaatimusaika päättyy 5.7.2021.
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen voivat hakea oikaisua asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat
rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden
ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan tehtäväksi ja
millä perusteilla oikaisua vaaditaan.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimus (jollei oikaisuvaatimusta toimiteta sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa oikaisuvaatimus
sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.
Oikaisuvaatimuksen voi viedä vaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa
asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai sähköpostilla.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Sähköpostilla toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava toimitettu
niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu
Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa
käsittelymaksu 130 €. Maksu perustuu valtioneuvoston antamaan asetukseen
aluehallintovirastojen maksuista ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite Wähäjärvenkatu 6
Postiosoite Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 1 13035 AVI
Vaihde 0295016000
Sähköposti kirjaamo.etela@avi.fi
sähköinen asiointi: www.avi.fi/muistutus

Tämä asiakirja VARELY/4742/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/4742/2019 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Helminen Harri 28.05.2021 10:58
Ratkaisija Sydänoja Asko 28.05.2021 11:16
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Porin Satama Oy, Tahkoluodon sataman vesialueen
ruoppauksen ja täytön sekä uuden öljylaiturin rakentamisen vesistövaikutusten tarkkailusuunnitelma
1. Hankkeen kuvaus ja tarkkailuperuste
Hanke parantaa satama-alueen toiminnallisuutta sekä vienti- ja tuontimahdollisuuksia. Uusi laiturialue
ja syvempi kulkuväylä mahdollistavat satama-alueen nykyistä laajemman toiminnan sekä suuremman vienti- ja tuontimäärän myötä myös sataman kasvun. Hanke on laitettu vireille vuonna 2019 ja
se sisältää kaksi osaa: 1) Uuden öljylaiturin rakentaminen Tahkoluodon Kemikaalisatamaan, sataman
edustan ja kemikaalilaiturin satama-altaan ruoppaus, vesialueen täyttö sekä valmistelulupa ja 2) Jätemateriaalin hyödyntäminen merialueen täytössä ja toiminnanaloittamislupa.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston Tahkoluodon kemikaalisataman vesialueen ruoppaukselle ja täytölle sekä öljylaiturin rakentamiselle myöntämässä vesilain mukaisessa luvassa (Dnro
ESAVI/12274/2019 ja ESAVI/34916/2019) määrätään kohdassa 17), että luvan saajan on tarkkailtava
hankkeen vaikutuksia merialueen tilaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelma on lähetettävä edellä mainitulle elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Tarkkailu on aloitettava ennen töiden
aloittamista.
Tämä vesistövaikutusten ohjelma on laadittu lavassa määrätyn velvoitteen täyttämiseksi vesistövaikutusten (veden laatu ja pohjaeläimet) osalta. Kalataloudellisen vaikutusten seurantaohjelma on
laadittu erikseen. Edelleen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue on 29.3.2019 antamassaan lausunnossa todennut, että kemikaalilaiturin
uusiminen voidaan toteuttaa esitetyn suunnitelman mukaisesti eikä hanke edellytä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia.
Lupapäätöksen kohdassa 19) on lisäksi määrätty, että luvan saajan on tarkkailtava läjitysalueelta
johdettavia ylivuotovesiä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä
tavalla. Tarkkailusuunnitelma on lähetettävä edellä mainitulle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Suotovesien pääsyä mereen ei välttämättä voi estää
kokonaan, joten töiden yhteydessä varaudutaan suotovesien laadunhallintaan ja mahdollisen tarkkailun järjestämiseen erillisen, ELY-keskuksen kanssa sovittavan ohjelman mukaisesti. Suotoveden purkautumista voidaan kontrolloida tarpeeksi pitkällä viipymällä altaassa.

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

2

2. Hankealue ja hankkeen työsuunnitelma
2.1 Hankealueen sijainti
Hankealue (kuva 2.1) sijaitsee Porin kaupungin omistamalla kiinteistöllä Pori I 609–430–1–18, johon kuuluvat Tahkoluodon sataman vesialueet ja jossa Porin Satama Oy toimii vuokralaisena. Tahkoluodon
satama-alueella on voimassa kolme asemakaavaa. Satama-aluetta ensisijaisesti koskevan asemakaavan (1986) mukaan uuden laiturin alue on LS-1-aluetta eli satama-aluetta. Kaavamääräyksen
mukaan alueelle saa rakentaa sataman toiminnalle tarpeellisia rakennuksia, laitoksia sekä maanalaisia tiloja.
Ruoppausalueen pinta-alan on arvioitu olevan noin 93 000 m2. Nykyinen öljylaituri puretaan ja sen
tilalle rakennettava uusi öljylaituri on 94 metrin pituinen ja siihen voi kiinnittyä noin 200 metrin pituinen
alus. Laiturin molemmille puolille jätetään noin 60 metrin laajennusvaraus.
Merenkäynti alueella on melko voimakasta. Allasosan laiturien 28 ja 30 välisen alueen (kuva 2.2) ruoppaukseen on kaavailtu siltti–kupla verhoa.

Kuva 2.1. Tahkoluodon sataman hankealue (Ecobio Oy, ympäristölupahakemus).
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Kuva 2.2. Tahkoluodon sataman hankealue, rakenteiden suunnitelmakuva.
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2.2 Työsuunnitelma
Hankkeen tarkoituksena on ruopata Tahkoluodon kemikaalisataman satama-allasta syvemmäksi ja
rakentaa vanhan purettavan laiturin tilanne uusi öljylaituri. Uuden laiturin edusta, siihen liittyvä kääntöallas ja vanhan öljylaiturin perustusalue ruopataan. Ruoppausalueen pinta-alan on arvioitu olevan
noin 93 000 m2 ja ruoppausmassojen määrä noin 120 000 m3ktr.
Ruoppaukset ja laiturin rakentamisen vesistörakentamistyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 keväällä heti jäiden lähdön jälkeen ja saattaa loppuun saman vuoden aikana. Ruoppaukset kestävät
useita kuukausia, jolloin vesialueen käyttö on rajoitettua.
Ruoppaukset
Uuden öljylaiturin edusta ja laituriin liittyvä kääntöallas ruopataan haraustason N2000 -13.60 m alapuolelle sekä kemikaalilaiturin (nro 30) allas ruopataan haraustason N2000 -12.87 m alapuolelle. Laiturin perustusalueelta ruopataan pehmeät maat kantavaa kitkamaapohjaa myöten. Sen jälkeen
laiturielementtien perustusalue leikataan syvyyteen N2000 -14,50 m.
Haitta-ainepitoisten massojen on arvioitu sijaitsevan sedimentin ylimmässä (0–30 cm) kerroksessa ja
noin 98 000 m3ktr ruoppausmassasta on arvioitu olevan puhdasta. Suurin osa ruoppausmassoista (85
000 m3ktr) sijoitetaan rakennettavan laiturin viereen perustettavaan läjitysaltaaseen ja loput (noin 35
000 m3ktr) siirretään ja läjitetään Törnikarin täyttöalueelle. Ruoppausmassoja ei läjitetä mereen.

Uuden öljylaiturin rakentaminen
Tahkoluodon Kemikaalisataman pohjoisosaan rakennetaan nykyisen öljylaiturin nro 29 taakse uusi
laituri noin 15–20 m:n etäisyydelle itä-länsisuuntaisesti. Uusi öljylaituri on noin 94 m pitkä ja siihen voi
kiinnittyä noin 200 m pitkä alus. Laiturin molemmille puolille jätetään noin 60 m:n laajennusvaraus.
Rakennettavan laiturin rakenne ja mitat ovat samat kuin sen vieressä olevan vuonna 2008 rakennetun laiturin nro 30. Uusi laiturirakenne rakennetaan varusteineen, purku- ja lastauslaitteineen sekä putkistoineen mahdollisimman valmiiksi ennen vanhan laiturin purkutöitä.

Ruoppausmassojen läjitysallas ja täyttö
Rakennettavan laiturin taustalle täytetään aluksi louhepenger, joka yhdistää öljylaiturin ja kemikaalilaiturin penkereet siten, että niiden taustalle muodostuu suljettu, tilavuudeltaan noin 85 000 m3:n allas
ruoppausmaiden läjitystä varten.
Läjitysaltaaseen sijoitetaan ensin ruopattavat haitta-aineita sisältävät sedimenttien pintamaat sekä
puhtaat pehmeät maat. Lähimmäksi uutta öljylaituria eli sen taustatäyttöihin käytetään puhtaita
ruoppausmassoja. Loppuosa altaasta täytetään ruopattavilla kitkamailla sekä kasuuneista poistettavilla täyttömateriaaleilla ja betonimurskeella. Koska kaikki massat eivät mahdu taustatäyttöihin tai
läjitysaltaaseen, ylijäävät kitkamaat, noin 35 000 m3ktr, siirretään ja läjitetään Törnikarin täyttöalueelle.
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3. Merialueen tila hankealueen ympärillä
Hankealue sijaitsee Porin edustan merialueella, jonka tilaa tarkkaillaan yhteistarkkailuna, jossa myös
Porin Satama Oy (Mäntyluoto ja Tahkoluoto) on mukana. Tarkkailualue on laaja ja sisältää runsaasti
havaintoasemia (kuva 3.1). Hankealueen edustalla on avoin merialue, Kissahauta, jota ympäröivät
löyhästi muutamat pienet saaret. Niiden jälkeen alkaa avomeri.
Yhteistarkkailualueista hankealuetta lähinnä Tahkoluodon edustalla sijaitsee asema 67. Tahkoluodon
länsipuolella avautuu avomeri. Tahkoluodosta etelään Reposaaren kupeessa sijaitsee asema 270 ja
Tahkoluodosta pohjoiseen Ahlaisten saaristossa asema 71.

Kuva 3.1 Porin edustan merialueen tarkkailuasemat. Punaisella merkityt asemat ovat
Porin pigmenttitehtaiden (Venator Oy) tarkkailuasemia). Vuodelle 2020 mukaan tuleva tarkkailuasema 215 on merkitty sinisellä. Porin edustan Natura-2000 alueet (©
SYKE) on merkitty karttaan vihreällä. Taustakartta © Maanmittauslaitos 4/2018.
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3.1 Veden laatu
Veden laatua on kuvattu lupapäätöksessä lyhyesti seuraavalla tavalla:
”Tahkoluodon edustan merialue kuuluu Ahlaisten saariston merialueeseen, joka on matalaa ja melko
rehevää ja jonka vedenlaatuun vaikuttaa osin Kokemäenjoen aiheuttama kuormitus. Tahkoluodon
sataman edustalle ei pureta jätevesiä, mutta Fortum Oyj:n laitos purkaa Meri-Porin voimalaitoksesta
jätevedet Tahkoluodon länsipuolelle. Kokemäenjoen vesi purkautuu saarien välistä avomerelle. Tahkoluodon sataman ja hankealueen edustalla on kaksi Porin merialueen yhteistarkkailuun kuuluvaa
näytepistettä, joiden tulosten mukaan ravinnepitoisuudet ja veden sameusarvot ovat pienempiä
kuin Pihlavanlahdella tai sisäsaaristossa ja vedenlaatu siten huomattavasti parempaa. Tahkoluodon
edustalla veden sameus on noin 1–2 NTU:ta, joka vastaa yleistä merialueen taustasameutta.”

3.2 Sedimenttien laatu
Hankealueen sedimenttejä on tutkittu hakemusvaiheessa kahdessa osassa eri puolilta ruoppausaluetta. Ensimmäisessä vaiheessa otettiin yksittäisnäytteitä eri puolilta ruoppausaluetta, siten että näytepisteitä oli 19 (näytteet saatiin 17 näytepisteeltä). Pitoisuustason 1B, 1C tai 2 ylittäviä haitta-aineita
olivat kupari, nikkeli, TBT ja PCB:t. Suurin osa pitoisuustason 1B, 1C tai 2 ylittävistä näytepisteistä sijoittui
laitureiden Q28 ja Q30 satama-altaaseen. Ruoppausmassojen pitoisuudet eivät ylittäneet valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007 (PIMAasetus) alempia ohjearvoja millään näytepisteellä eikä missään kerroksessa. Kynnysarvo ylittyi osassa
pisteistä arseenilla, antimonilla ja koboltilla.
Toisen vaiheen tutkimuksissa verrattaessa tuloksia sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen normalisoituihin pitoisuustasoihin kokoomanäytteen normalisoidut pitoisuudet olivat kerroksessa 0–30 cm tasolla
2 kuparin, nikkelin ja TBT:n osalta. Kerroksessa 30–60 cm TBT:n pitoisuus oli tasolla 1B ja kuparin tasolla
1C. PIMA-asetuksen alemmat ohjearvot eivät ylittyneet millään näytepisteellä myöskään toisessa vaiheessa. Kynnysarvo ylittyi arseenilla.

3.2.1. Pohjaeläimistö
Porin edustan merialueen pohjaeläimistöstä on esitetty lupahakemuksen yhteydessä seuraavaa:
”Porin merialueen edustalla yleisesti tavattavia pohjaeläimiä ovat liejusimpukka, valkokatka, kilkki
sekä vieraslaji amerikansukasmato. Liejukatka ja harvasukasmadot esiintyvät myös melko runsaina.
Makkaramatoa tavataan alueella yleisesti harvalukuisena. Lajitietokeskuksen havaintojen perusteella Tahkoluodon lähialueilla esiintyy myös leväkotiloita, sinisimpukoita, viherlimamatoja, hiekkaputkimatoja, hieta-, lahti-, pohjois- ja polyyppikatkoja, hieta- ja tyrskymassiaisia, merisiiroja sekä mutalima-, kartiosukkula- ja hoikkasarvikotiloita. Edellä mainitut lajit on Suomen lajien viimeisimmässä
uhanalaisuusarviossa (2019) luokiteltu elinvoimaisiksi. Kaikkien alueella tavattujen harvasukasmatojen
uhanalaisuutta ei ole pystytty arvioimaan. Vieraslajina alueelle levinnyttä vaeltajakotiloa ja merirokkoa on myös havaittu.
Havainnot ovat hankealuetta huomattavasti laajemmalta alueelta, mutta ei ole syytä olettaa, ettei
myös hankealueella pohjaeläimistö olisi vastaavanlainen kuin ympäröivillä alueilla. Satamatoiminnan
vuoksi satama-alueen edustan pohja on toistuville häiriöille alttiina, mikä saattaa vähentää vaateliaiden lajien esiintymistä hankealueella.”
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4. Veden laadun tarkkailusuunnitelma
4.1 Yleistä
Ruoppaukset
Rakennustöiden aikana vaikutukset vedenlaatuun koostuvat ruoppauksen aiheuttamasta kiintoainespitoisuuden noususta ja haitallisten aineiden leviämisestä. Kiintoainespitoisuus aiheuttaa samentumista. Veden samentumisen ja kiintoainepitoisuuden nousun aiheuttamalla lisääntyneellä sedimentaatiolla voi olla haitallisia vaikutuksia eliöstöön. Lisääntynyt sedimentaatio vaikuttaa yleensä negatiivisesti pohjaeläimistöön ja vaikuttaa etenkin simpukoiden lisääntymiseen.
Sedimentin mukana mahdollisesti kulkeutuvat metallit voivat vaikuttaa ruoppausalueen viereisten
alueiden pohjaeläimistöön. Oletettavasti myös lähialueiden sedimentit ovat osin pilaantuneita, joten
muun muassa metallipitoisen sedimentin leviäminen tällaiselle alueelle ei aiheuta uutta haittaa eliöstölle. Sedimenttien ei arvioida leviävän puhtaalle alueelle, jossa vaikutus pohjaeläimistöön olisi suurempi.
Haitallisten aineiden leviämistä voidaan estää käyttämällä ruoppauksessa ympäristökauhaa, joka
vähentää leviävän sedimentin määrää ja sen leviämistä. Ympäristökauha sulkee sedimentin sisäänsä, jolloin ruopattu massa ei pääse helposti leviämään veteen ja suurin osa sedimenttien haittaaineista saadaan talteen.
Hankkeen mahdollisia vesistövaikutuksia esitetään seurattavan edellisen perusteella sekä veden
laadun että pohjaeläimistön osalta.

Massojen läjitykset ja ylivuotovesi
Massoja ei läjitetä mereen, joten niiden sisältämä vesikään ei pääse suoraan mereen. Mikäli ns. ylivuotovesiä esiintyy, niin ylivuotokohta suunnitellaan niin, että altaassa saavutetaan riittävä viipymä
varmistamaan sen, ettei ylivuotava vesi sisällä kovin paljon kiintoainesta.
Kun kiintoaines on laskeutunut ja sitoutunut massoihin, vesi voidaan ylijuoksuttaa mereen ilman, että
syntyy merkittäviä ympäristöhaittoja.

4.2 Töiden edistymisen seuranta ja kirjanpito
Lupamääräyksen 20) mukaisesti töiden ja ruoppausten etenemistä sekä massojen sijoittamisesta pidetään kirjaa, josta käy selville massojen määrä, laatu, sijoituspaikka ja -syvyys.
Tietoja käytetään hyväksi mahdollisten ylivuotovesien sekä vesistötulosten raportoinnin yhteydessä.
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4.3 Läjitysalueen ylivuotovesien tarkkailu
Haitalliset aineet voivat kulkeutua vesien mukana mereen, mikäli altaassa syntyy ylivuotovettä. Töiden aikaisilla toimilla pyritään varmistamaan, ettei ylivuotovettä läjityksen yhteydessä tai sen jälkeen
synny tai ainakin määrä jää mahdollisen vähäiseksi.
Mahdollisten ylivuotovesien tarkkailu suoritetaan erillään vesistötarkkailusta ja sen osalta seurantasuunnitelma toimitetaan ELY-keskukselle erikseen, vaikka tähänkin yhteyteen on koottu lupapäätöksessä asiasta esitetyt tiedot.
Ympäristönsuojelulain mukaisen luparatkaisun kohdassa 8) esitetään seuraavaa:
Ylivuotovesien viipymä ja puhdistuminen läjitysaltaassa on varmistettava läjitysaltaan pinnan muotoiluilla, ylivuotokynnyksen harjan korkeutta säätämällä, saostuskemikaaleja käyttämällä, läjitystä rajoittamalla tai muulla vastaavalla tavalla. Ylivuotoveden kiintoainepitoisuus saa olla enintään 100 mg/l
seitsemän vuorokauden liukuvana keskiarvona. Edellä olevan raja-arvon noudattamista arvioitaessa tulee ottaa huomioon mittauksen kokonaisepävarmuus.
Mikäli ylivuotovesiä esiintyy, niistä otetaan vuorokausittain näyte, josta määritetään kiintoainepitoisuus (mg/l), joka saa olla enintään 100 mg/l seitsemän vuorokauden liukuvana keskiarvona. Edellä
olevan raja-arvon noudattamista arvioitaessa tulee ottaa huomioon mittauksen kokonaisepävarmuus.
Edelleen ympäristönsuojelulain mukaisen luparatkaisun kohdassa 14) on määrätty seuraavaa:
Ylivuotovesien laatua on seurattava vesilain nojalla annetun päätöksen nro 30/2020 lupamääräyksen
19 mukaisesti ottaen huomioon ympäristöluvan mukainen täyttö. Tutkittavien aineiden valinnassa tulee ottaa huomioon hyötykäytettävistä materiaalieristä määritetyt haitta-aineet. Tarkkailusuunnitelmassa on esitettävä myös ne toimenpiteet, jotka toteutetaan, mikäli ylivuotoveden kiintoainepitoisuus nousee yli 100 mg/l. Ylivuotoveden pitoisuustarkkailu voidaan lopettaa kuukauden kuluttua läjityksen lopettamisesta.
Mikäli kiintoainepitoisuus kohoaa luvassa esitetyllä laskentatavalla yli 100 mg/l, rajoitetaan pumppausta altaaseen tai muilla toimenpiteillä palautetaan ylivuotoveden kiintoainepitoisuus luvan mukaiselle tasolle.
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4.4 Merialueen vedenlaadun tarkkailu
Esitarkkailun ja varsinaisen tarkkailun käynnistämiseksi töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava
kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi töiden aloittamisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin myös työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailua
suorittavalle taholle.
Tarkkailun lähtökohdat ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ennen töiden aloittamista suoritetaan n. esitarkkailu ja töiden jälkeen ns. jälkitarkkailu.
Työt suoritetaan vuonna 2021 avovesiaikana aloittaen keväällä.
Ruoppaus alue ole kovin laaja-alainen.
Ruoppausten aikana alueella tapahtuu veden samenemista ja kiintoainepitoisuuden nousua.
Tahkoluodolta länteen avautuu varsin avoin merialue ja alueella voi esiintyä tuulten vaikutusta.
Hankealueen länsipuolella sijaitsee yhteistarkkailuasema 67 ja hieman etäämmällä asema 71.
Vaikutusten seuranta edellyttää myös hankealueen tuntumaan sijoitettavia tutkimusasemia.
Vaikutukset veden laatuun ovat työnaikaisia.
Samentuman dokumentoinnissa hyödynnetään vähintään kuukausittain tehtäviä sondauksia.
Veden samenemisella voi olla vaikutusta myös pohjaeläimistöön.
Vaikutuksien arvioidaan ulottuvan alle 500 m:n etäisyydelle ruoppausalueesta, joten avomeren
tai Natura-alueiden tarkkailua ei ole syytä esittää.

Tulevan tarkkailu tulee ulottaa varsinaisen työalueen ohella Tahkoluodon edustan asemalle 67 sekä
lisäksi sondiseurannassa alueen molemmin puolin noin 500 metrin etäisyydelle sijaitsevilla sondausasemille. Sondaustutkimukset on kuvattu luvussa 4.4.4.
Yhteistarkkailun puitteissa merialueen tutkimuksia suoritetaan talvella (tammi-maaliskuu), kolmasti kesällä (kesäkuu, heinäkuu ja elokuu) sekä kerran syksyllä lokakuussa. Nämä tulokset antavat hyvän
vertailupohjan merialueen tilalle ja sen vaihtelulle.

4.4.1. Veden laadun tarkkailuasemat ja näytesyvyydet
Kemikaalisataman tarkkailuun esitetään otettavaksi yhteistarkkailuasema POME/67, joka sijaitsee Kissahaudan syvännealueella, jonne mahdollisia sameita vesiä voi valua. Runsaat 2 km pohjoisempana
sijaitsevaa Arvenkarin pohjoispuolella olevaa asemaa voidaan käyttää vertailuasemana, vaikkei sen
vesi olekaan aina yhtä mereistä kuin asemalla 67.
Ruoppauksen vaikutusalueella olevalta pisteeltä esitetään otettavaksi näytteitä ruoppausten aikana
kahden viikon välein ja mahdollisten vähemmän samentumista aiheuttavien laiturin rakentamistöiden aikana kerran kuukaudessa. Samanaikaisesti asemalta 67 tehtävien näytteenottojen kanssa suoritetaan veden sameuden sondaus hankealueen molemmilta puolilta.
Tarkkailu aloitetaan ennen ruoppauksen aloittamista ja lopetetaan kuukausi ruoppaustöiden päättymisen jälkeen. Näytteistä määritetään veden laadun perusmuuttujat: lämpötila, happipitoisuus, kylläisyysprosentti, sameus, kiintoainespitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, kokonaisravinnepitoisuudet, rauta
ja suolapitoisuus. Mitattavia haitta-ainepitoisuuksia ei arvioida syntyvän.
Porin Satama on mukana merialueen yhteistarkkailussa, joten raportoinnin yhteydessä luonnollisesti
hyödynnetään myös yhteistarkkailun tulokset etenkin lähimpien asemien (taulukko 4.1) osalta.
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Taulukko 4.1. Havaintoasema 67 ja sitä lähinnä sijaitsevat yhteistarkkailuasemat, näytesyvyydet ja asemien sijaintitiedot. Yhteistarkkailussa näytteitä otetaan maalis-, kesä-, heinä-, elo- ja lokakuussa.

Asema

PIVET-nimi

Aseman kuvaus

Koordinaatit (Vesla) Näytesyvyydet
ETRS -TM35FIN
m

Tahkoluodon kemikaalisataman edusta (lähiasema)
POME / 67
Pome 67 Tahkol luot
Kemikaalisataman edusta, Kissahaudan syvänne

6847183

202777

1, 5, 10, 15, 20

Tarkkailun tukiasemat (yhteistarkkailun näytteenotto: talvi, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, lokakuu)
POME / 71
Pome 71 Arvenk pohj
Kekaalisatamasta pohjoiseen, Ahlaisten ulkosaaristo
POME / 276 Pome 276 Hylkiriutta lo
Tahkoluodosta länteen, avomeren reunalla
POME / 270 Pome 270 Reposaari lä
Tahloluodosta etelään, Reposaaren länsipuoli

6849034
6846894
6844450

203942
196651
203277

1, 5, 8
1, 5, 10
1, 5, 10, 18

Kuva 4.1. Kemikaalisataman (kartalla öljysatama) sijainti Tahkoluodon pohjoisrannalla sekä tarkkailuaseman
POME/67 sijainti satama-alueen edustalla sekä myös noin 2,3 km alueelta pohjoiseen sijaitsevan aseman
POME/71 sijainti.
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4.4.2. Havaintoajankohdat
Tarkkailuissa hyödynnetään yhteistarkkailun näytekertoja täydentäen niitä välinäytteillä siten, että
ruoppauksen aikana (etenkin kun poistetaan likaisempia pintasedimenttejä), näytteitä otetaan kahden viikon välein.
En töiden aloittamista suoritetaan esitarkkailu ja jälkitarkkailunäytteet otetaan suunnilleen kuukauden
viiveellä töiden päättymisestä.

4.4.3. Määritettävät analyysit
Aseman 67 vesinäytteistä määritetään seuraavat perusanalyysit: lämpötila, happipitoisuus, happikyllästeisyys, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, pH, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, rauta ja saliniteetti
(suolapitoisuus).
Sedimenttitutkimuksen yhteydessä haitta-aineista on mitattu pitoisuustason 1B, 1C tai 2 ylittäviä kupari-, nikkeli-, TBT- ja PCB-pitoisuuksia. Tämä huomioiden ko. aineet esitetään määritettäväksi asemalta POME/67 esitarkkailun yhteydessä sekä kerran ruoppauskahdella ruoppausten alkuvaiheessa,
jolloin ruopataan korkeamman pitoisuuden omaavia sedimenttikerroksia.
Näytteenotto tulee suorittaa sertifioitujen näytteenottajien toimesta ja analysoinnissa tulee käyttää
ympäristöviranomaisen hyväksymiä standardimenetelmiä.

4.4.4. Sondaukset
Koska veden perusnäytteenotto suoritetaan yhteistarkkailua intensiivisemmin Tahkoluodon edustan
ainoalta asemalta, ruoppauksista ym. töistä aiheutuvan samennuksen määrää ja leviämistä paikallisesti on syytä tarkentaa suorittamalla alueella sondauksia riittävällä kattavuudella.
Raumalla suoritettavien laajempien ruoppausten yhteydessä siellä on yhtenä ratkaisuna toteutettu
jatkuvatoimisen sondin asennus. Tällöin on huomioitava, että yksi sondi mittaa sameutta vain yhdestä
pisteestä ja vain yhdeltä syvyydeltä. Tahkoluodon ruoppausten kokoluokka huomioiden täällä ei esitetä jatkuvatoimista sondausta, vaan samennuksen seuraaminen toteutetaan määrävälein tehtävillä sondauksilta eri asemilta vertikaalisesti ruoppausalueen molemmin puolin.
Sondaukset suoritetaan ruoppaustöiden tai muutoin vettä selvästi samentavien töiden aikana kahden viikon välein siten, että lähin asema sijoitetaan voimakkaimmin samentuneelle alueelle lähelle
työmaata työturvallisuus kuitenkin kaikilta osin huomioiden. Lisäksi lähtökohdaksi otetaan sondausten
suorittaminen ruoppausalueen molemmin puolin (kuva 4.2). Asemien tarkat sijainnit ja koordinaatit
määritetään näytteenoton yhteydessä.
Sondaamalla veden sameus vertikaalisesti pinnalta pohjaan saadaan tietoa myös sameuden mahdollisesta leviämisestä eri vesikerroksissa.
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Kuva 4.2. Sondauspisteet ruoppausalueen tuntumassa (asema S0) sekä noin 500 metrin etäisyydellä hankealueen molemmin puolin (asemat S1-S5).

4.4.5. Poikkeustilanteet
Mikäli töiden aikana havaitaan poikkeuksellista tai poikkeuksellisen laaja-alaista samentumista, siitä
tulee siitä ilmoittaa välittömästi ELY-keskukselle tarkkailun suorittajalle, jolloin voidaan tarvittaessa hakea lisänäytteitä.
Myös tarkkailuajankohtina voidaan ottaa harkinnan mukaan lisänäytteitä samentuneilta alueilta siten, että samentumisen laajuudesta saadaan kattava kuva. Joka tapauksessa, jos silminnähden selvää töistä aiheutuvaa samentumaa esiintyy, samentunut alue pyritään kirjaamaan myös kartalle.

4.5 Satelliittikuvien hyödyntäminen veden samentumisen seurannassa
Ruoppaus- ja läjitystöiden aikana aiheutuvan vesialueen samentumisen ja sen lähteiden arvioinnissa
käytetään raportointivaiheessa tukena satelliittikuvia (Sentinel 2 tai Landsat 8; http://syke.fi/ tarkka),
mikäli niitä on samoilta ajoilta käytettävissä.

4.6 Drone-kuvaukset
Mikäli alueella havaitaan voimakasta ja laaja-alaista samentumista, tarkkailua voidaan täydentää
tällaisessa tapauksessa sopimalla erikseen Drone-kuvauksilla.
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5. Pohjaeläintarkkailu
Tahkoluodon kemikaalisataman satama-altaan ruoppaaminen syvemmäksi ja uuden öljylaiturin rakentaminen voivat vaikuttaa alueen pohjaeläimistöön.
Ruoppaus voi aiheuttaa pohjaeläimistön tuhoutumista tai lajiston köyhtymistä, sekä vaikuttaa pohjaeläinten yksilömäärän lisäksi biomassaan (Ympäristöministeriö 2015). Ruoppaustöiden aikainen veden samentuminen ja kiintoainepitoisuuden kohoaminen voi vaikuttaa lähialueen pohjaeläimistöön
hienojakoisen aineksen laskeuduttua pohjaan. Myös sedimentin mahdollisesti sisältämät haitalliset aineet voivat vaikuttaa pohjaeläimiin. Ruoppaustöiden jälkeen pohjaeläimistön on yleensä havaittu
palautuvan noin 2–4 vuodessa.

5.1 Havaintoasemat
Tahkoluodon sataman vesistötöiden vaikutuksia alueen pohjaeläimistöön esitetään tarkkailtavaksi
yhdeltä näytepisteeltä Kissahaudan syvänteestä. Näytepisteen alustava sijainti on N 6847447, E
203204 (ETRS-TM35FIN).
Näytepisteen tarkat koordinaatit tallennetaan näytteenotossa. Kissahaudan syvänteestä otetaan
myös jäähdytysvettä, mihin liittyen Meri-Porin ja Tahkoluodon voimalaitoksilla on yhteinen jäähdytysveden otto. Jäähdytysvesi johdetaan voimalaitoksille Selkämerestä Tahkoluodon luoteispuolella sijaitsevasta Kissahauta-nimisestä syvänteestä noin 14 metrin syvyydestä ja noin 200 metrin etäisyydeltä
rannasta Meri-Porin voimalaitokseen kuuluvaa ottotunnelia pitkin.
Pohjaeläintarkkailu suoritetaan ennakkotarkkailuna ennen vesistötöiden aloittamista, sekä kahtena
vuonna vesistötöiden päätyttyä. Tarkkailun jatkamista tästä eteenpäin arvioidaan pohjaeläintulosten perusteella. Jos merkittäviä pohjaeläinvaikutuksia havaitaan, on tarkkailun jatkaminen perusteltua pohjaeläinyhteisön palautumisen seuraamiseksi.
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Kuva 5.1. Tahkoluodon sataman vesistötöiden pohjaeläintarkkailun näytepiste (ETRS-TM35FIN 68447–203204)
Kissahaudan syvänteessä. Yhteistarkkailuasema POME67 sijaitsee siitä noin puoli km lounaaseen.

5.2 Pohjaeläintutkimusten aikataulutus
Kvantitatiiviset pohjaeläinnäytteet otetaan kerran ennen vesistötöiden aloittamista keväällä 2021 ja
kahtena seuraavana keväänä vuosina 2022 ja 2023 (taulukko 5.1). Eri vuosien näytteenotto ajoitetaan samaan ajankohtaan. Näytepisteeltä otetaan Ekman-noutimella (noutimen pinta-ala 240 cm2)
viisi rinnakkaista pohjaeläinnäytettä tai van Veen-noutimella (noutimen pinta-ala 340 cm2) kolme rinnakkaista näytettä. Näytteet käsitellään erillisinä. Näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä noudatetaan näytteenottostandardia SFS 5076 (1989) sekä ympäristöhallinnon ohjeita (Aroviita ym. 2012,
Aroviita ym. 2019, Järvinen ym. 2019). Näytteet seulotaan 1,0 mm ja 0,5 mm silmäkoon seulalla. Seulos
säilötään 70 % alkoholiin.
Pohjaeläinnäytteistä mitataan märkäbiomassa standardin SFS 5076 (1989) mukaan eliöryhmittäin.
Simpukat punnitaan kuorineen. Pohjaeläimet määritetään Suomen ympäristöhallinnon asettamalle
vähimmäistasolle ja käytetty määrityskirjallisuus esitetään raportin viitteissä. Aineistosta lasketaan
pohjaeläinbiomassa (g/m2), pohjaeläintiheys (yksilöä/m2) sekä rannikkovesien ekologista tilaa kuvaava luokitteluindeksi BBI (Brackish water Benthic Index) (Perus ym. 2007).
Taulukko 5.1. Tahkoluodon sataman vesistötöiden pohjaeläintarkkailun toteutusvuodet.
Pohjaeläintarkkailu

Kissahauta

Koordinaatit
ETRS-TM35FIN

6847447–203204

Näytteen- Rinnakkaisten
otin
näytteiden
lkm
Ekman

Ennakkotarkkailu

V esistötöiden jälkeiset vuodet
1. vuosi

2. vuosi

kevät 2021

kevät 2022

kevät 2023

x

x

x

5
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6. Tarkkailuohjelman kehittäminen tai muuttaminen
Tarkkailuohjelmaa muutetaan tarvittaessa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

7. Raportointi
Töiden aloittamisesta ja tarkkailun käynnistymisestä ilmoitetaan ennen työn aloittamista VarsinaisSuomen ELY-keskukselle sekä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastaava ilmoitus
tehdään myös töiden loppumisen jälkeen 60 vuorokauden kuluessa töiden valmistumisesta.
Tutkimustulokset toimitetaan välittömästi niiden valmistuttua Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Tarkkailua valvoville viranomaisille järjestetään On Line –yhteys tarkkailua suorittavan tahon laboratoriojärjestelmään, minkä avulla vedenlaatutulokset ovat nähtävissä jatkuvasti ja ajantasaisesti.
Mahdollisista erikseen suoritetuista sameuskartoituksista kunkin kartoituskerran jälkeen vaikutusaluekartat, jotka toimitetaan tarkkailua valvoville tahoille.
Läjitysalueen vuotovesien tarkkailusta sekä vesistövaikutusten tarkkailusta laaditaan yhteenveto,
jossa tarkastellaan vesistön tilaa ja ruoppaustöiden mahdollisia vaikutuksia sekä arvioidaan töistä
mahdollisesti aiheutuneita haittoja. Yhteenveto laaditaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
töiden päättymisestä. Raportti toimitetaan tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille.
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