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MUISTUTUS 
 

 

Johdanto 

Boreal Bioref Oy hakee ympäristölupaa Kemijärven Patokankaalle suunniteltavalle, 

tuotantokapaseetiltaan 500 000 tonnin biojalostamolle ja sitä palveleville muille toiminnoille. 

Muistutuksen jättäjät eivät vastusta hanketta, mutta edellyttävät, että toiminnanharjoittajalle 

asetetaan kalakantojen elinkelpoisuutta, kalatalouden jatkuvuutta ja ekologista kestävyyttä turvaavat 

lupaehdot. Hankkeen vaikutukset vesistöön on pidettävä mahdollisimman vähäisinä.  

Lisäksi muistuttajat vaativat, että toiminnanharjoittajalle asetetaan kalatalousvelvoite tai 

kalatalousmaksu, jolla voidaan kompensoida toiminnan aiheuttamia haitallisia vaikutuksia 

kalatalouteen.  

Toiminnanharjoittajalle on asetettava myös tarkkailuvelvoite, joka turvaa elinympäristön 

muutoksien seuraamisen ja mahdollistaa tarvittaessa lupaehtojen tai velvoitteiden muuttamisen. 

 

Vaatimukset 

Jäte-, hule- ja jäähdytysvesien päästöjen osalta on asetettava lupaehdot, jotka varmistavat, että 

vahingot vesiin minimoidaan. Lupaviranomaisen on otettava huomioon vesienhoitosuunnitelman ja 

Kemijärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunitelman asettamat reunaehdot. EU:n 

vesipuitedirektiivin mukaan vesistön tila ei saa heiketä.  

Ruoppaustyöt on suoritettava sellaisella tavalla ja sellaiseen vuodenaikaan, että kalojen 

lisääntyminen ei häiriinny, eikä kalastusta tarpeettomasti vaikeuteta. Ruoppaus- ja kaivutöitä on 

määrättävä tekemään alaveden aikana kuivatyönä ja siltä osin, kuin tämä ei ole mahdollista, 

käyttämään suodatinkangasta, patoja ja puomeja estämään samentumisen leviämisen. 

Vedenotto- ja purkuputket ja mahdolliset muut rakenteet pitää rakentaa niin, etteivät ne häiritse 

kalastusta. Tämä edellyttää rakenteiden peittämistä pohjan luonnolliseen tasoon ja mahdollisten 

painotusten ja muiden pohjan päälle jäävien osien sileää rakennetta joihin pyydykset, siimat tai 

vieheet eivät tartu. 

Hakijan esittämä kalatalousmaksu (35 000 euroa) on muistuttajien mielestä riittämätön. 

Nykyisin kalavesien suunnittelussa tarvittava tieto perustuu haitanaiheuttajan lupaehtoihin 

kirjattuihin määräyksiin, joissa seurataan kalastusta ja kalakantojen rakennetta. Nyt suunniteltava 

uusi toiminta tuo merkittäviä muutoksia joiden vaikutukset kohdistuvat kalojen elinympäristöön 

haitallisesti. Tämä edellyttää tarkkailun laajentamista nykyisestään ja siihen on sisällytettävä mm. 

kalojen elinympäristön ekologisen tilan seuranta. 
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Perusteet 

Kalastusalueet katsovat, että hanke vaarantaa Kemijärven kalastusalueen käyttö- ja 

hoitosuunnitelman toimeenpanoa Yli-Kemin ja Kemijärven alueella, jotka muodostavat 

vaelluskalojen yhtenäisen elinalueen. Tehtaan purkuputki tulee muuttamaan vaelluskalojen 

luonnollista käyttäytymistä niin, että Yli-Kemin lisääntymisalueen ja Kemijärven syönnösalueen 

yhteys häiriintyy. 

Vaelluskalakantojen hoito perustuu velvoitteisiin, joiden tulokset ovat jatkuvasti parantuneet. 

Hanke vaarantaa paikallisten ja luontaisesti itseuusiutuvien kuha- ja taimenkantojen tilaa ja voi 

johtaa pitkällä aikavälillä alkuperäisten kantojen häviämiseen. 

Hanke uhkaa merkittävästi kalaston elinympäristön olosuhteita vesiluontoon kuulumattomien 

kemiallisten ja fysikaalisten muutosten vuoksi. Erityisen haitallisia kalaston kannalta ovat mm. 

raskasmetallit, orgaaniset klooriyhdisteet ja kasvisterolit. 

Vesistön rehevöitymiskehityksen kannalta fosfori toimii minimiravinteena. Fosforin pitoisuus 

vedessä nousee samalla kun lämpökuormitus kasvaa. Natriumpitoisuudet tulevat nousemaan 

pohjanläheisessä vesikerroksessa. 

Lämpökuormitus kasvattaa kemiallisia ja biologisia reaktionopeuksia. Jo yhden asteen lämpötilan 

muutos aiheuttaa selviä muutoksia.  Lämpökuorman nousu vaikuttaa päiväasteiden nousuna mm. 

Kalkonniemen ja Luuksinsalmen alueilla luontaisesti lisääntyvän alkuperäisen kuhan mädin 

hautoutumista nopeuttaen, jolloin poikaset kuoriutuvat väärään aikaan. Myös kesän jatkuvasti 

kohonnut lämpötila ja lämpötilojen huippuarvot rasittavat kaloja ja rajoittavat niiden viihtymistä 

tehtaan alapuolisessa vesistössä.  

Puun hankinnan vaikutukset pitkällä aikavälillä ovat vesistöjen ekologian kannalta merkittävät, ja 

ne olisi huomioitava yhtenä kuormittavana tekijänä. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että 

turvemaiden metsätalous lisää fosforin ja typen päästöjä vesiin, jopa moninkertaisesti aiemmin 

arvoituun verrattuna.  

Kalakannat ovat hyötyneet Kemijärven vedenlaadun paranemisesta, erityisesti muikku ja kuha. 

Tästä on hyötynyt erityisesti kasvuun lähtenyt kaupallinen kalastus. Hanke tulee vaikuttamaan 

kalastettaviin kalakantoihin haitallisesti ja johtaa kalastuksen kannattavuuden heikkenemiseen. 

Kalojen vierasainepitoisuudet voivat pahimmillaan estää kalan hyödyntämisen ihmisravintona. 

 

Vahinkoarvio ja käyttöoikeuskorvaus 

Muistuttajien käsitys on, että hakemuksen mukainen toiminta tulee aiheuttamaan merkittäviä 

muutoksia vesiekosysteemeihin, ekosysteemipalvelujen saatavuuteen ja omaisuuden arvoon. Paitsi, 

että vahinkoja on pyrittävä minimoimaan ja kompensoimaan, on omaisuuden arvon väheneminen 

korvattava rahallisilla korvauksilla. Lisäksi on maksettava käyvän arvon mukainen korvaus 

pysyvästä käyttöoikeudesta putkien ym. rakenteiden sijoittamisalueille, jos tällaisia oikeuksia 

myönnetään. 
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Muistutuksen jättäminen ja asianosaisasema 

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueen 

muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammattikalastusta ja 

virkistyskalastusta edustavat tahot.  

Kalastusalue on oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu olevan ympäristönsuojelulain 191 § 1 

momentin 5 kohdan tarkoittama yleistä etua valvova viranomainen. 
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