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TÄYDENNYS
Turun hallinto-oikeuden täydennyspyyntö 21.11.2018

Dnro 02019/17/7305

Maa- ja metsätalousministeriön päätös 22.12.2016 Dnro 558/01.01/2016 Suomen
kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken.
Tornio-Muoniojokiseura ry (Jokiseura) on tosiasiassa tunnustettu asianosaiseksi, kun
Helsingin Hallinto-oikeus lähetti vastaselityspyyntönsä meille 11.4.2017. Asianosaisuus on ratkaistu prosessin alussa eikä sitä voida kiistää asiainkäsittelyn puolivälissä.
Olemme valituksessamme perustelleet asianosaisuuttamme, jonka normiperusta on
ympäristönsuojelulain 191 §:n toisessa momentissa.
Asia on laaja-alainen, jossa on vaikea osoittaa yksittäistä vastapuolta. Oikeuden toteutuminen voi vaarantua, jos mikään taho ei ole katsottavissa vastapuoleksi. Katsomme, että jos meillä Tornionjoen lohen kotiseudun asukkailla ei ole valitusoi-

keutta Ahvenanmaan lohenkalastusoikeuteen liittyvään MMM:n päätökseen, niin ei
sitä ole kellään muullakaan. Päätös liittyy jokaisen jokilaakson asukkaan etuun. Kun
jokainen asukas on sitä kautta asianosainen, niin millä perusteella asukkaiden yhteenliittymä ei sitä olisi? Tornio-Muoniojokiseura ry on valtioneuvoston eriluvalla perustettu valvomaan Tornionlaakson etua, jota se aiemmin toimitettujen sääntöjensä
perusteella tekee. Jokilaakson kunnat tukevat vuosittain jokiseuran toimintaa.
Ahvenanmaan lohenkalastus on nuorta ja syvässä ristiriidassa Rion valtiosopimuksen 78/1994 10/a kohdan luonnon monimuotoisuuden edistämistä edellyttävän kalastuksen kanssa. Me edustamme asianosaisia, joita Rion sopimuksen artiklan 10/c
kohdassa tarkoitetaan luonnonvarojen perinteistä käyttöä toteuttavina toimijoina
“vanhojen kulttuurien käytännön mukaisesti tavalla, joka soveltuu suojelun ja kestävän käytön edellytyksiin”.
Huomautamme lisäksi, että Tornio-Muoniojokilaakson kunnat ja niiden kautta asukkaat ovat kiinnittäneet huomiota Ahvenanmaan erioikeuteen lohenkalastuksessa, ja
vaatineet Ahvenanmaan erioikeuden purkamista ministeri Jari Lepälle 21.11.2018
jättämässään vetoomuksessa. Kunnat valitsivat allekirjoittaneen Jokiseuran puheenjohtajana esittelemään ministeri Lepälle mm. tätä asiaa koskevan vetoomuksen. Jokiseuralla ja kunnilla on yhteinen tavoite.
Lohen suojelu on ympäristökysymys. KHO on ratkaisuissaan tulkinnut perustuslain
2 ja 20 pykäliä avarasti, jotta kansalaisille turvatut oikeudet elinympäristönsä suhteen voisivat toteutua.
Jäämme odottamaan, että Turun Hallinto-oikeus selvittää asian perusteellisesti kansainvälisen lainsäädännön velvoitteet huomioiden.
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