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VALITUS  Tornion kaupunginvaltuuston päätöksestä  9.6.2014  § 43

 

,

jossa äänestyspäätöksellä äänin 24-19 hyväksyttiin Tornionjokisuun tuuli-

voimapuiston osayleiskaava.

 

Tornio-Muoniojokiseura ry katsoo, että  Euroopasta tuskin löytyy tuulivoima-

puiston sijaintipaikaksi toista yhtä huonoa kohdetta. Ymmärrämme, että kaivos

on perustettava malmion päälle, 

 

mutta tuulivoimapuiston sijaintipaikan voi va-

lita

 

. Katsomme, että kaupunginvaltuustolla ei ole ollut käytettävissään lähes-

kään  riittävää ja oikeata tietoa hankkeen vaikutuksista. Puutteet ovat niin suu-

ria, että katsomme päätöksen syntyneen lainvastaisesti. Perustelemme kan-

taamme seuraavasti:

Tornionjokivarren asutus syntyi runsaiden kalavarojen perässä. Kalastus antaa

Tornionjokilaakson kulttuuriin keskeisen sisällön. Tornionjokisuun rakentamis-

toimenpiteitä pitää arvioida luonnonsuojelun, Tornionjokilaakson kulttuurin

sekä asukkaiden edut ja lailliset oikeudet huomioon ottaen.

TORNIO-
MUONIO-
JOKI-
SEURA
ry

meän väylitten ja ihmisten puolesta



 

Tornionjoki on EU:n merkittävin lohijoki ja Tornionjoen lohikanta on Euroopan

tärkein tällä hetkellä. Alue, johon tuulivoimapuisto on suunniteltu sijoittuvaksi,

on erityisen tärkeä paitsi Tornionjoen lohen, myös muiden Perämeren jokien

lohien olemassaolon kannalta. Tornionjokisuulla liikkuvat myös muut jokeen

nousevat lajit, kuten taimen, siika ja nahkiainen. Erittäin uhanalaiseksi luokitel-

tu siika on elvytystoimenpiteiden kohteena pro-siika hankkeen ja valtioneuvos-

ton vahvistaman kannanhoito-ohjelman osalta. Tornionjoen taimenkanta on

uhanalaisuusluokitukseltaan äärimmäisen uhanalainen. Uhanalaisuusluokituk-

set ovat: vaarantunut, uhanalainen, erittäin uhanalainen, äärimmäisen uhan-

alainen, luonnosta hävinnyt, sukupuuttoon kuollut.

Kalastus- ja, luonnonsuo-jelulakien sekä Euroopan Unionin elinympäristödirek-

tiivin, Rion sopimuksen ja YK:n merilain perusteella meillä ei ole oikeutta vaa-

rantaa ainuttakaan eläinkantaa häviämästä luonnosta. Tornionjoen

meritaimenkanta on käytännössä jo nyt istutustoimien varassa. Istutustoiminta

ei poista uhanalaisuutta. Lohi- ja taimenstrategiatyöryhmän ehdotuksessa on

esitetty nopeaa kannanhoitosuunnitelmaa kullekin taimenkannalle 2015 men-

nessä. Työryhmä piti taimenen hoitosuunnitelmia erittäin kiireellisinä.

 

Tornionjoen ja jokisuun kalastonsuojelusta lainsäädännössä

Rion biodiversiteettisopimus

 

 tuli kansainvälisesti voimaan 29.12.1993. Suo-

mi on ratifioinut sopimuksen tasan 20 vuotta sitten 15.7.1994. Sopimus kattaa

koko maapallon luonnon monimuotoisuuden. Rion konferenssissa hyväksyttiin

erikseen ns. Rion julistus, johon kestävän kehityksen tulisi perustua. Yksi sen

tärkeimpiä periaatteita on valtion velvollisuus huolehtia omien luonnonvarojen

säilymisestä. 

Biodiversiteettisopimuksen johtavana ajatuksena on varovaisuusperiaate [

 

pre-

cautionary principle

 

]. Sen mukaan vaaran uhatessa tieteellisen näytön puuttu-

mista ei tule käyttää verukkeena riskien ottamiseen. Suomen valtiovalta on

sitoutunut Rion sopimuksen edellyttämään varovaisuusperiaatteeseen Lippo-

sen 2. hallituksen ohjelmasta alkaen. Valtiolla ei ole valinnanvapautta olla nou-

dattamatta sopimusta. Tieteellinen varmuus ainakin Tornionjokisuun meri-

alueella rauhoitetun meritaimenen äärimmäisen heikosta tilasta ylittää selkeäs-

ti varovaisuusperiaatteen kriittisen rajan.

 

YK:n merioikeusyleissopimuksen

 

 eli kansainväisen merilain, 

 

UNCLOS

 

 – 

 

The
Law of the Sea

 

, laatimisen tärkeimpiä syitä oli kalakantojen suojelu. Merioikeus-

yleissopimus [50/1996] on säädetty Suomessa voimaan lainsäätämisjärjes-

tyksessä ja hyväksytty 20.6.1996 annetulla lailla [524/1996]  Merilain artikla

61 määrää elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä. Sen mukaan rantavaltion

tulee, ottaen huomioon parhaan käytettävissään olevan tieteellisen näytön,

varmistaa asianmukaisilla säilyttämis- ja hoitotoimilla, että elollisten luonnon-
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varojen säilyminen talousvyöhykkeellä ei vaarannu liiallisen hyödyntämisen

vuoksi. Rantavaltioiden ja toimivaltaisten kansainvälisten, joko yleismaailmal-

listen tai tiettyä aluetta tai sen osaa koskevien järjestöjen tulee toimia yh-

teistyössä tähän päämäärään pääsemiseksi.

Artikla 61 määrää pitämään hyödynnettävät kannat sellaisella tasolla tai pa-

lauttamaan ne sellaiselle tasolle, että ne pystyvät antamaan suurimman mah-

dollisen ylläpidettävissä olevan tuoton, jonka ympäristölliset ja taloudelliset

seikat, muun muassa rannikolla sijaitsevien kalastusyhdyskuntien taloudelliset

tarpeet ja kehitysmaiden erityisvaatimukset, suovat. Tässä yhteydessä otetaan

huomioon kalastustavat, kantojen keskinäinen riippuvuus sekä yleiset suosi-

tukset kansainvälisiksi, joko yleismaailmallisiksi tai tiettyä aluetta tai sen osaa

koskeviksi vähimmäisvaatimuksiksi.

Artikla 66 [

 

ns. 

 

kutuvaltioperiaate

 

] määrittää alkuperävaltion vastuun anadromi-

sista kaloista, kuten lohi, meritaimen ja Tornionjoen vaellussiika. Suomi ja

Ruotsi ovat yhteisvastuussa Tornionjoen vaelluskalakannoista. Artikla 192 si-

sältää pakonomaisen velvoittavuuden noudattaa sopimusta: ”

 

States have the
obligation to protect and preserve the marine environment

 

”

 

Unionin Elinympäristödirektiivi

 

 92/43/ETY määrää suotuisan suojelun tason

säilyttämisen tai sen ennalleen saattamisen. Valtiolla on velvollisuus ryhtyä

suojelutoimenpiteisiin, jos lajin tai kannan suojelutilanne ei ole enää suotuisa.

Lohi on mainittu liitteessä II erityishuomiota vaativana lajina. Suomi on hakenut

poikkeuksen lohen suojelualueiden osalta, mutta Ruotsi ei ole, joten 

 

Tornion-

joen lohi ruotsalaisena kalana on EU:n elinympäristödirektiivin alainen

 

.

Näin lohen pääsy jokeen nauttii myös turvaa EU

 

 

 

-ehdoilla Naturaan liitetyssä

Tornionjoessa. Taimenen osalta kyseessä on ennalleen saattaminen, eli meri-

taimenen palauttaminen Tornionjoen vesistöön, itseään ylläpitäviksi kannoiksi.

 

Luonnonsuojelulaissa

 

 kansainvälisesti sitovasti sovittu suotuisa suojelutaso

on määritelty selkeästi:

4§ 

 

Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, on voimassa, mitä Suomea velvoitta-
vissa kansainvälisissä luonnon tai siihen kuuluvien luonnonvaraisten eliölajien
suojelua koskevissa sopimuksissa on määrätty

 

.

5§ 

 

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi luonnonsuojelussa on
tähdättävä maamme luontotyyppien ja luonnonvaraisten eliölajien suotuisan
suojelutason saavuttamiseen ja säilyttämiseen

 

.

Luontotyypin suojelutaso on suotuisa, kun sen luontainen levinneisyys ja koko-

naisala riittävät turvaamaan luontotyypin säilymisen ja sen ekosysteemin ra-

kenteen ja toimivuuden pitkällä aikavälillä sekä luontotyypille luonteenomai-

sten eliölajien suojelutaso on suotuisa. Eliölajin suojelutaso on suotuisa, kun

laji pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa elinympä-

ristöissään.
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Rajajokisopimus

 

 määrää artiklassa 2 erityisesti huomioonotettavaksi luon-

nonsuojelun, kulttuuriarvojen suojelun, ympäristönsuojelun, vesivarojen kestä-

vän käytön ja kalakantojen suojelun. 

Elinympäristöön kohdistuviin uhkiin on suhtauduttava varovaisuusperiaatteel-

la. Vähäinenkin riskinotto Tornionjoen uhanalaisten tai vaarantuneiden kala-

kantojen osalta on selkeästi kansainvälisten sopimusten sekä luonnonsuo-

jelulain vastaista toimintaa. Myös kalastuslain 1§ määrää välttämään toimenpi-

teitä jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen ta-

sapainoon.

 

RKTL:n viralliset lausunnot on sivuutettu täydellisesti. 

 

RKTL on Suomessa se elin, jolle on asetettu tehtävä seurata kalakantojen tilaa

ja ohjeistaa kalakantojen hoitoa kansainvälisten sopimusten ja kalastuslain

edellyttämällä tavalla. RKTL on antanut lausuntonsa Röyttän edustan tuuli-

voimapuistosta 17.6.2013. Siinä tutkimuslaitos toteaa, että puutteellisen tie-

don varassa toimiminen on erityisen riskialtista. RKTL on antanut lausunnon

samaa aluetta koskevasta maakuntakaavasta 4.11.2013. Tutkimuslaitoksen

lausunnosta käy ilmi, että esimerkiksi lohet lähestyvät jokisuuta idästä päin, eli

juuri sen alueen läpi, johon tuulivoimapuisto on suunniteltu rakennettavaksi.

RKTL kiinnittää erityistä huomiota äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen

vaelluksiin kohdistuviin vaikutuksiin. 

Osayleiskaavan käsittelyssä kalastoon kohdistuvia uhkia ei ole otettu huo-

mioon juuri lainkaan, jos ollenkaan. Kalakantaselvitykset ovat erittäin vaatimat-

tomia erityisesti vaelluskaloille aiheutettavien riskien osalta. RKTL:n viralliset

lausunnot on sivuutettu täydellisesti. Näiden sijaan RKTL:n mielipiteenä esi-

tetään yksittäisen tutkijan 30.1.2014 viranomaisneuvottelussa esittämää hen-

kilökohtaista mielipidettä. On huomattava, että yksittäinen tutkija ei ole viran-

omaisasemassa.

Tuulivoimahankkeen kuulemiset ja ympäristövaikutusten arviointi on ulkoistet-

tu konsulttiyhtiö Ramboll Finland Oy:lle. Ramboll asettautuu mitä selkeimmin

tuulivoimapuistohankkeessa keskeisimmälle paikalle. Se ei ole ottanut huo-

mioon elävään luontoympäristöön kohdistuvia uhkia. Rambollin tehtävä on

edistää tuulivoimahanketta ja erityisesti sitä, että hankkeen myötä alueelle saa-

taisiin merkittävän suuri valtionapu.  Rakentamisen aiheuttamiin uhkiin ei ole

suhtauduttu kansainvälisten sopimusten edellyttämällä vakavuudella.

Hanke toimii merelle rakennettavan tuulipuiston pilottikohteena, josta syystä

valtionapu on suuruusluokaltaan jopa käsittämättömän suuri. Valtionapu onkin

ilmeisesti projektin määräävin vaikutin. Luontoa ei pidä tuhota vain sillä perus-

teella, että valtiolta saadaan “ilmaista” rahaa?
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Tornionjokisuun rakentaminen ei ole yksin Tornion kaupungin asia. Tornion

kaupunki ei voi yksin päättää laajempaa ekosysteemiä koskevasta asiasta

 

.

 

Århusin sopimus

 

 edellyttää kansalaisten osallistumisoikeutta omaa ympäris-

töä koskevaan päätöksentekoon. Perustuslain 20 §:llä on turvattu kaikkien Suo-

men kansalaisten perusoikeus vaikuttaa ympäristöön. Perustuslain 22 § mu-

kaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Tuulivoi-

mapuiston rakentaminen rajajokisopimuksen kattamalle alueelle on vähintään

koko Tornionlaakson yhteinen asia Suomessa ja Ruotsissa. Kun kyseessä on

yksi maailman potentiaalisimmista lohijoista, on hanke nähtävä vielä paljon

laajemmassa perspektiivissä.

Näin merkittävässä hankkeessa on tehtävä mahdollisimman perusteellinen ym-

päristövaikutusten arviointi. Hankkeesta saadun informaation ja varsinkin Riis-

ta- ja Kalatalouden Tutkimuslaitoksen lausuntojen perusteella esimerkiksi ra-

kentamisen ja toimivien rakenteiden vaikutukset vaelluskaloihin ovat täysin

selvittämättä. Kansalaisilla on tuoreessa muistissa, kuinka julkisen vallan toi-

mesta joki pidettiin tyhjänä vaelluskaloista vuosikymmenien ajan. Nyt tulee

kaikkien kansalaisten, sekä Suomen, että Ruotsin puolella, päästä aidosti vai-

kuttamaan päätöksentekoon.

Valtuuston pöytäkirjan mukaan kaavan laatija on tehnyt kuulemisen jälkeen

kalastoon ja kalastukseen liittyviä selvityksiä. Nämä eivät ole vakuuttaneet

Suomen johtavaa kalantutkimusta, koska kyseisten selvitysten jälkeen saadut

RKTL:n lausunnot ovat olleet musertavan kriittisiä. Nahkiaisen vaellusreiteistä

ei selvityksen mukaan tiedetä mitään ja selvityksen mukaan nahkiainen saattaa

hankkiutua kokonaan toiseen jokeen, koska ei ole kotijokiuskollinen.

Siian osalta prof Jaakko Erkinaron mukaan tutkimuslaitoksella ei ole meneil-

lään mitään telemetrisiin menetelmiin perustuvia kalojen vaellusreittitutkimuk-

sia Itämerellä. Vaelluskalojen vaellusreittien selvittämiseksi tähtäävän tutki-

mushankkeen (telemetriset tutkimukset ) toteutusmahdollisuuksia ollaan hakijan

toimesta parhaillaan vasta tutkimassa. Tiede-lehdessä 7/2011 Pauliina Louhi

pitää Mereen sijoitettuja tuulivoimaloita uhkana kaloille. Kokeellisissa paalu-

tustöissä Tyynenmeren lohet kuolivat välittömästi, kun ne olivat asetettu häk-

kiin paalutustyömaan läheisyyteen.

Valtuuston päätösesityksen mukaan tuulivoimalat sijaitsevat lohen vaelluksen

turvaavan rauhoituspiirin ulkopuolella. Tämä on voinut harhauttaa valtuutettu-

ja. Tuire Taina Maa- ja metsätalousministeriöstä on lausunut 16.9.2009 joki-

suun rauhoituspiireistä ja kalaväylistä seuraavasti: 

“

 

Rauhoitusalueet tai kalaväylät on merkitty merikorttiin ja karttaan, jotka sopi-
musta valmisteltaessa on ollut käytössä (Ruotsin merikortti 411 Malören-Seskarö-

Haparanda ja Suomen Peruskartan pienennös 2541 1 + 2532 1 Tornio ). Kalastus-
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säännön kartan tarkoitus on havainnollistaa missä rauhoituspiirit sijaitsevat ja
täsmällinen tieto saadaan koordinaateista, jotka ovat kalastussäännön liitteessä
1.

Normaalisti kalastussäännön mukainen kalaväylä on (vastaavasti kuin meillä

kansallisestikin ) kolmasosa joen leveydestä ja sijaitsee syvimmällä kohdalla. Kala-
väylä jatkuu merelle niin pitkälle kun katsotaan tarpeelliseksi. Tornionjoen edus-
talle on määritelty useita suhteellisen pitkiä kalaväyliä. Koska alue yleisesti
katsottuna on matala, seuraavat kalaväylät hyvin pitkälle laivaväyliä. Kalaväyli-
en keskiviivat on tarkkaan määritelty koordinaatein ja reunat sijaitsevat 200 met-
rin etäisyydellä keskiviivasta. Reunat näkyvät muun muassa yllämainituissa
kartoissa

 

.”

Selvyyden vuoksi on todettava, että MMM nimittää toisinaan rauhoituspiirejä

kalaväyliksi, kuten Tuire Taina edellä tekee.  Rauhoituspiirit, jotka näkyvät ra-

jajokisopimuksen liitteessä, ovat piirretty murtoviivoin ja on asetettu käytän-

nössä samoiksi kuin laivaväylät. On päivänselvää, että kalat eivät kulje ihmisen

viivoittimella piirtämiä mutkittelevia kujia pitkin, kuten RKTL:n esittämä merk-

kipalautuskartta asian havainnollistaa. Rauhoituspiireillä, eli laivareiteillä ei ole

juurikaan tekemistä kalan todellisen kulkureitin kanssa, vaan niillä on vain

muodollisesti täytetty lain kirjain. Vahinkojen ehkäisemiseksi on tärkeää tie-

dostaa mistä kalat todellisuudessa kulkevat. Valtuustolle on annettu rauhoitus-

piirien merkityksestä harhaanjohtavaa tietoa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on erittäin vaatimattomalla tasolla.

Hanke muodostaa selkeän riskin vaelluskaloille, ja uhkaa jokivarren asukkai-

den oikeuksia. Tuulivoimapuisto Tornionjokisuulla on edellä mainittujen lakien

vastainen. Hanke ei ole perusteltu edes tarkoituksenmukaisuuskysymyksenä

koko jokilaakson etuja ajatellen. Euroopasta on vaikea löytää toista yhtä epä-

sopivaa tuulivoimapuiston paikkaa, kuin Tornionjokisuu on.

Ympäristöministeriö jätti 19.2.2014 vahvistamatta Länsi-Lapin maakuntakaa-

vaehdotuksesta tuulivoima-alueen 2281 lain vastaisena. Nyt kyseessä oleva

hanke kohdistuu samalle alueelle, joten laillisuusperuste ei voi olla muuttunut

muutamassa kuukaudessa. Tässä yhteydessä on kysyttävä, voiko aluehallinto-

viranomainen olla puoltamassa samansisältöistä hanketta, jonka korkein ym-

päristöviranomainen on todennut lain vastaiseksi?

 

Kalastusoikeuden omistus on omaisuuden suojaa nauttiva perusoikeus 

 

Kalastusoikeuden omistus on perusoikeus joka on turvattu Suomen ja Ruotsin

perustuslaissa, sekä Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 17. artiklassa. Oikeus-

turvan kannalta kalastusoikeuden omistajia tulee kuulla henkilökohtaisesti

sekä Suomessa ja Ruotsissa, jos heidän omistuksensa asetetaan uhanalaisiksi.

Erityisesti on otettava huomioon Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisu HD

15.5.1951 Muonionjoelta ja Tornionjoelta Pajalasta ylöspäin, jossa korkein oi-
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keus katsoo yksimielisesti, että Ruotsin valtio ei omista lohenkalastusta, vaan

lohenkalastuksen omistavat yksityiset. Mitään merkitystä ei ole sillä, että Suo-

men valtio väittää omistavansa lohenkalastuksen, koska se ei ole kyennyt lu-

kuisista pyynnöistä huolimatta näyttämään omistustaan ja koska joka

tapauksessa kyseessä on monien muidenkin lajien kalastusoikeudet. Kehitty-

neen lainsäädännön ansiosta valtio ei voi enää omistusväittämänsä perusteella

laillisesti tuhota Tornionjoen kalakantoja, kuten se esitti 1960-luvulla voivansa

tehdä Tornionjoen valjastushankkeen myötä. Tornion kaupungin toimijat eivät

voi sijoittaa tuulipuistoaan vaelluskalojen keskeisimmän vaellustien päälle,

koska toteutuessaan tuulipuistohanke on liian suuri riski Tornionjoen ja mui-

den Perämeren jokien vaelluskaloille ensin rakennusvaiheen aikana ja val-

mistuttuaan pysyvänä, veden alla laajalle ulottuvana, häirintänä mölyn- ja uh-

kaavien liikeheijastumien muodossa. Kalan kulun riskeeraaminen Tornionjoes-

sa koskee niin lukuisaa joukkoa oikeudenomistajia, että 

 

asiasta pitäisi

päättää erillislailla molemmissa valtioissa

 

.

Vaikka osayleiskaava ei tarkoita vielä rakentamislupaa, on sillä rakentamislu-

van suhteen selkeästi ohjaava vaikutus. Sen vuoksi on välttämätöntä, että Poh-

jois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Tornion kaupunginvaltuuston 9.6.2014

tekemän päätöksen pykälän 43 osalta.

Pello  15 heinäkuuta 2014

Kunnioittavasti

Kalervo Aska Roland Henriksson

 

Puheenjohtaja Suomessa Puheenjohtaja Ruotsissa

 

Tornio-Muoniojokiseura ry Torne-, Lainio- & Muonioälvars förening

 

kalervo.aska@gmail.com info@lainio.com

 

Tornio-Muoniojokiseura ry – Torne-, Lainio- & Muonioälvars förening

 

  

 

http://www.tornion-
joki.fi/jokiseura

 

  on kotiseutuyhdistys, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa; kummallakin puo-
lella Tornion- ja Muonionjokea. Olemme työskennelleet liki 30 vuotta meän väylitten ja
ihmis-ten puolesta; – meän lohella on ollut tärkeä osa elämäämme siitä asti kun Lappi on
asutettu.

Tornionjoki (510 km) ja siihen laskeva Muonionjoki (387 km) ovat EU-alueen parhaiten säi-
lyneitä lohijokia. Joet ovat Naturassa sekä Suomessa FI1301912 että Ruotsissa SE0820430.
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