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LAUSUNTO
25.3.2022
Dnro: 168/D.a.2./2022

Ympäristöministeriö
kirjaamo.ym@gov.fi

Suomen osallistuminen Norjan YVA-menettelyyn, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin
mökkialueiden laajentaminen
Lausuntopyyntö 21.2.2022 VN/4917/2022

Kaarasjoen kuntaan Tenon varrelle ollaan valmistelemassa vapaa-ajan asuntojen rakentamisen
mahdollistavia kaavoja Nuvvosiin ja Baišjohnjálbmiin. Suunnittelualueet sijaitsevat noin 2 km
etäisyydellä toisistaan Norjan puoleisen valtatien E6 varrella.
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa Suomen osallistumisesta kaavoitushankkeiden
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn Espoon sopimuksen mukaisesti. Lisäksi pyydetään
näkemyksiä siitä, kohdistuuko kaavahankkeista merkittäviä ympäristövaikutuksia Suomeen.
Kaavojen ympäristövaikutusten selvittäminen tehtäisiin kesän 2022 aikana.
Voimassa olevan kaavoituksen mukaan alueen päämaankäytöksi on merkitty maatalous, luonto,
virkistys ja poronhoito siten, että lisäksi sallitaan neljä vapaa-ajan asuntoa kullekin
suunnittelualueelle. Aineiston mukaan alueille on rakennettu nämä mökit. Suunnittelualueita koskee
kansallisen tason sääntely Tenon rakentamattoman rantavyöhykkeen turvaamisesta ja suojelusta.
Suunnittelualueet omistaa Finnmarkin itsehallintoalueen Finnmarkseiendommen, joka on tehnyt
kaavoitusta ja rakennushankkeita koskevat optiosopimukset Nuvvos Panorama Invest AS:n (NPI:n)
kanssa. Suunnittelualueille kaavoitettaisiin vuokratontteja ja niille kullekin 120 m2 rakennusala
yhteensä enintään kolmelle rakennukselle, ml lisä- tai ulkorakennukset. Suunnittelualueille tulisi
sijoitteluluonnosten perusteella yhteensä 32 uutta vuokratonttia, joista 28 kuuluvat NPI:n
kehittämishankkeeseen ja 4 ovat muita tontteja. Baišjohnjálbmiin tulisi viisitoista vuokratonttia
sijoitteluluonnoksen mukaan. Näiden lisäksi alueelle jäisivät kaksi nykyisistä neljästä tontista, jotka
myös muutettaisiin vuokratonteiksi.1 Suunnittelualueen koko on 5,4 ha. Nuvvosia koskevan
sijoitteluluonnoksen mukaan vuokratontteja muodostettaisiin kolmetoista, joiden lisäksi alueelle
jäisivät nykyisistä tonteista kaksi tonttia. Suunnittelualueen koko on 5,6 ha. Lisäksi NPI:n omistaa
Nuvvusissa suunnittelualueeseen rajautuvan Tenon rantakiinteistön. Nykyisiin mökkitontteihin
verrattuna tonttikoko olisi suurempi. Suunnittelualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ole
voimajohtolinjoja, vesi- ja viemärijärjestelmää tai kaukolämpöverkkoa. Mökit varustettaisiin
polttokäymälöillä ja aurinkosähköllä. Käyttöveden otosta ei anneta tietoja. Jätevedet johdettaisiin
maastoon. Mökkien rakennustapa olisi alueen rakennuskantaa mukaileva ja ympäristöön sulautuva
muodoiltaan ja väritykseltään.
Baišjohnjálbmin alueelta ei suunnitella pääsyä Tenon moottorikelkkareitille. Pääsy Tenolle ja sillä
kulkevalle moottorikelkkareitille järjestetään Nuvvusissa suunnittelualueen koillispuolella
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sijaitsevan, Nuvvos Panorama Invest AS:n omistaman rantakiinteistön kautta. Tälle kiinteistölle
johtava kulkutie kulkee ko. suunnittelualueen läpi.
Kaavoitushankkeet merkitsevät merkittävää maankäytön muutosta suhteessa voimassa olevaan
kaavaan ja nykyiseen maankäyttötilanteeseen. Niillä voi toteutuessaan arvioida olevan
yhteisvaikutuksia ml. talviaikaisen liikkumisen ja ohjeistoimintojen kautta.

Suomen puoleinen alueidenkäyttö
Suunnittelualueet sijoittuvat Tenonlaaksoon, joka on keskeistä saamelaisaluetta ja pohjoissaamen
kielialuetta. Vaikkakin Teno on nykyään rajajoki, yhdistää se perheitä, sukuja ja saamelaisten
perinteisten elinkeinojen harjoittajia. Suunnitteluhankkeiden ensisijaisella vaikutusalueella Suomen
puolella ovat Aitakosken, Dalvadaksen ja Nuvvuksen kylät. Baišjohnjálbmin alue sijoittuu
vastapäätä Dalvadasta ja Nuvvos vastapäätä Nuvvuksen kylää. Aitakoskelta avautuu näkymä
Nuvvus-Áilegas-tunturin suuntaan. Nuvvus Ailigas -tunturi on yksi saamelaisten kolmesta pyhästä
tunturista Tenonlaaksossa. Kylissä on kaksi maatilaa ja muutoin elinkeinoihin kuuluu mm.
poronhoito ja kalastus sekä kotitarvepyynti. Utsjoen taajamissa käydään alueelta töissä.
Saamelaiskäräjät on saanut tietoja alueen asukasmääristä neljältä henkilöltä. Alueella on 14–18
vakinaisesti asuvaa ruokakuntaa laskutavasta ja aluerajauksesta riippuen. Lisäksi alueella on
sukutiloja ja useita vapaa-ajan asuntoja, joilla vieraillaan säännöllisesti.
Aitakoski-Dalvadas-Nuvvus-aluetta kuvataan rauhalliseksi eikä sille esimerkiksi kohdistu
matkailupainetta lukuun ottamatta pandemian aikana kasvanutta Nuvvus-Áilegas-tunturiin
suuntautuvaa hiihto- ja patikointiretkeilyä. Alueelle ei näyttäisi myönnetyn maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisia poikkeuslupia vapaa-ajan asumista varten ELY-keskuksen
ympäristövastuualueen tuottaman elinympäristöä koskevan paikkatiedon mukaan.
Kaavoitushankkeen vaikutusalueen maisemalliset sekä kulttuuri- ja rakennusperintöarvot ovat
laajasti tunnustettuja ja ne tulee huomioida alueeseen kohdistuvissa kaava- ja muissa hankkeissa.
Aitakoski-Dalvadas-Nuvvus-alue sisältyy vuonna 2021 vahvistettuun valtakunnallisesti
arvokkaaseen maisema-alueeseen Tenonlaakson maisemat (VAMA 2021 nro 182). Nuvvusjohkasta
Dalvadakseen ulottuu myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Tenojokilaakson saamelaisasutus, joka kattaa Teppanansaaren. Saamelaiskäräjät viittaa Lapin ELYkeskuksen lausuntoon maisema-, kulttuuri- ja rakennusperintöarvojen osalta.
Saamelaisilla on alkuperäiskansana Suomen perustuslain mukaan oikeus ylläpitää ja kehittää
kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaiskulttuuriin katsotaan kielen ja kulttuurin sekä perinteisten
elinkeinojen poronhoidon, metsästyksen, kalastuksen ja niiden nykyaikaisten harjoittamismuotojen
ohella kuuluvan mm. saamelainen kulttuuriperintö ja saamelaisten perinteinen tieto, saamen käsityö
sekä keräily (HE 167/2014 vp, kohta 3 a § Saamelaiskulttuuri).
Norjan Saamelaiskäräjien kanta
Norjan Saamelaiskäräjät on edellyttänyt mm., että kaavahankkeiden vaikutusten arvioinnissa
selvitetään vaikutukset luontoon, saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten luontaistalouteen (No: samisk
utmarksbruk) ml. poronhoito. Kokemukset aiemmista mökkialueista ovat osoittaneet, että
lisääntyneellä tie- ja maastoliikenteellä on ollut suuria vaikutuksia em. saamelaisten maankäytölle.
Norjan Saamelaiskäräjät esittää myös, että kaavahankkeiden yhteisvaikutukset arvioidaan
(Sametinget asianro19/4385-3, dnrot 19/28086 ja 19/28133, 28.10.2019).
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Johtopäätökset
Saamelaiskäräjät näkee, että suunniteltu loma-alueiden kehittämishanke muuttaisi alueen luonnetta
huomattavasti ja että osallistuminen Norjan YVA-menettelyyn on perusteltua.
Suomen puolelta tulee selvittää vaikutusalueella harjoitettavat elinkeinot ml. saamelaisten
perinteiset elinkeinot ja niiden oikeudellinen perusta. Alueen arkeologista kulttuuriperintöä koskeva
tieto tulee selvittää ja sen riittävyys ja kattavuus arvioida.
Alueen puusto ei ole kovin korkeaa ja Nuvvuksen alueen lennokkikuvan perusteella nykyisten
mökkien voi arvioida näkyvät hyvin. Nyt suunnitellaan useita uusia tontteja ja suurempia tontteja.
Tonteilta tultaneen poistamaan peitteisyyttä tarjoavaa puustoa. Vaikutukset maisemaan ja
kulttuuriympäristöön tulee arvioida Suomen puolen näkökulmasta suhteessa mahdollisuuksiin
turvata kaavamääräyksillä (mm. rakentamistapa, tonttien sijoittelu, puustoisuuden säilyttäminen)
vaikutusalueen maisema- ja kulttuuriperintöarvoja.
Tenon varret ovat luontaisen eroosion kohteena. Paikallisten havaintojen mukaan maanvyörymiä on
sattunut etenkin viimeisten viiden vuoden sateisina kesinä. Dálvadaskoskella Norjan puolen
rannalla tapahtui laaja vyörymä kesällä 2020. Rakentaminen, liikkuminen ja kasvillisuuden poisto
voivat edistää sortumia. Virtavesistössä suuret eroosiomassat heikentävät ja tuhoavat kalaston kutuja elinympäristöjä sekä haittaavat kalastusta muuttamalla kalastuspaikkoja. Kielteiset vaikutukset
vesistöön voidaan ensisijaisesti estää tonttien ja rakennusten sijoittamisella etäälle rinteistä,
säästämällä puustoa ja muuta kasvillisuutta sekä estämällä jyrkillä rinteillä liikkuminen.
Alueidenkäytölliset vaikutukset tulee selvittää Suomen osalta. Vapaa-ajan asumisen oheen tullee
kehittymään oheistoimintoja. Tenon kalastukselliset arvot ovat merkittäviä ja kalastukseen liittyvät
toiminnot voivat lisääntyä ja haitata paikallisten kalastusoikeuksien toteutumista. Moottorikelkalla
liikkumisen ja huviajelun voi olettaa lisääntyvän.
Kaavahankkeiden yhteisvaikutukset ja kokonaisvaikutukset Tenon saamelaiskulttuurin kannalta on
tärkeää huomioida, jotta saamelaisten oikeudet voidaan turvata.
Vaikutusalueen Suomen ja Norjan alueet kattava karttakuva helpottaisi kokonaiskuvan
muodostamista ja yleisön mahdollisuuksia tunnistaa vaikutuksia.
Tuomas Aslak Juuso

Tiina Lovisa Solbär

puheenjohtaja

vs. ympäristösihteeri

Puheenjohtaja päätti lausunnosta 25.3.2022 kuultuaan I varapuheenjohtaja Anni Koivistoa.
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Ympäristöministeriön lausuntopyyntö koskien Suomen osallistumista Norjan
YVA-menettelyyn, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentaminen
Ympäristöministeriön lausuntopyynnön mukaan Kaarasjoen kuntaan
Norjassa suunnitellaan kahden mökkialueen tiivistämistä ja laajentamista. Nuvvosiin suunnitellaan 11 ja Baišjohnjálbmiin 13 uutta lomaasuntoa, joiden kerrosala olisi 120 m2. Norjan ympäristöviranomainen
(Miljødirektoratet) on ympäristöministeriön pyynnöstä lähettänyt kommenteille mökkialueiden detaljikaavojen arviointisuunnitelmat, joihin liittyy myös suunnitelma arvioitavista ympäristövaikutuksista. Hankkeeseen
sovelletaan Espoon sopimusta.
Vastaava kuuleminen on toteutettu Norjassa vuonna 2021 ja ympäristövaikutusselvitykset on ajoitettu tehtäväksi tulevan kesän aikana. Suomen
viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja
ja esittää mielipiteensä siitä pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn. Samalla voi antaa kommentteja hankkeiden arviointisuunnitelmista niiltä osin, kun ne koskevat Suomeen kohdistuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Suomeen kohdistuvat ympäristövaikutukset
Rakennettu kulttuuriympäristö
Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkikylien arviointisuunnitelmissa kulttuuriympäristöjä koskevissa nykytilan kuvauksissa on esitetty suppeasti
suunnittelualueiden tilannetta kulttuuriympäristön näkökulmasta. Suunnitelman mukaan kulttuuriympäristöjä ei ehdoteta arvioitavaksi vaikutustenarvioinnissa. ELY-keskus toteaa, että suunnittelualue sijoittuu vastapäätä Suomen puolella olevaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Tenojokilaakson saamelaisasutus.
Tenojokilaakson kalastukseen ja karjanhoitoon suuntautunutta saamelaisasutusta edustavat valikoimassa esimerkkeinä Dalvadaksen kylä ja
Välimaan tila Tenon jokilaakson muodostamassa vaikuttavassa maisemassa. Karasjoen ja Utsjoen välisistä harvalukuisesta kyläasutuksesta
Dalvadas sijoittuu asutukselle otolliseen kohtaan paikassa, jossa Nilijoki
yhtyy Tenoon. Suuret saaret muodostavat kylän laidun- ja viljelymaat. Kylän rakennuskanta koostuu eri-ikäisistä, vapaasti laakson tasaiselle
osalle sijoittuneista taloista.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Tenojokilaakson saamelaisasutus
valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä tulee
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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ottaa huomioon kaavasuunnittelussa ja uusien rakennusvarausten osoittamisessa. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
edustavat maamme kehitysvaiheita ja ovat osaltaan historian kuvastajia.
Kyse on perinteen säilyttämisestä ja alueiden kehittämisestä niiden arvoja vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla. ELY-keskus korostaa,
että suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kaavojen lähtötietojen ja perusselvitysten riittävyyteen ja ajantasaisuuteen ottaen huomioon
kaavan tehtävä ja tarkoitus. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vaikutustenarvioinnissa on kiinnitettävä huomiota keinoihin, joilla haitallisia vaikutuksia Suomen puoleiseen kulttuuriympäristöön voidaan vähentää tai
lieventää.
Maisema
Hankealue sijaitsee maisemallisesti huomattavan herkällä alueella Tenonlaakson jokitörmällä. Hankkeen maisemavaikutukset kohdistuvat
Suomen puolella Tenonlaakson maisema-alueelle, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (YM/2021/70). Kun kaavahanketta koskee YVA-laki, on vaikutusten arvioinnissa noudatettava lakia
myös maisemaa koskevien vaikutusten arvioinnin osalta (YM:n perustelumuistio VAMAan liittyen 18.11.2021). Tenonlaaksossa yhdistyy ainutlaatuinen luonto ja jokisaamelainen kulttuuri. Jokivarren harva ja pienimittainen asutus noudattelee vuosisatoja vanhaa asutusrakennetta sijoittuen molemmin puolin jokea loivapiirteisille tasanteille. Alueen maisemalliset arvot muodostuvat luonnontilaisen jokiuoman lisäksi sekatalouden
synnyttämästä elinkeinomaisemasta sekä hyvin säilyneestä rakennusperinnöstä.
Ympäristöministeriö valmistelee Tenonlaakson maisema-alueelle Utsjoen kunnan aloitteesta luonnonsuojelulain 32 §:n mukaista valtakunnallisesti arvokasta maisemanhoitoaluetta (Landscape Conservation Area),
joita on Suomessa vain viisi. Alueen perustaminen tavoitteena on vaalia
Tenonlaakson luonnon- ja kulttuurimaisemaa sekä alueen historiallisia
ominaispiirteitä. Luonnonsuojelulain mukaiset maisemanhoitoalueet tulee huomioida maankäytön suunnittelussa em. arvojen turvaamiseksi.
Alueen asukkaat ovat ilmaisseet ELY-keskukselle eri yhteyksissä huolensa Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin hankkeen vaikutuksista Tenonlaakson
maisemaan ja kulttuuriympäristöön. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole tunnistettu, että hankkeessa on kyse rajat ylittävästä maisemasta, jota koskee Euroopan neuvoston maisemayleissopimus (20.10.2000 Firenze). Sopimuksen ratifioineet maat sitoutuvat maisemansuojelun, -hoidon ja -suunnittelun edistämiseen sekä eurooppalaisen maisemayhteistyön järjestämiseen. Paikallisen väestön ja asianosaisten tulee voida osallistua maisemaa muuttavien hankkeiden päätöksentekoon.
Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat Tenonlaakson luonnon- ja kulttuurimaisemaan ja ne
tulee arvioida asianmukaisesti Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida hankkeen sijainti saamelaisten kotiseudulla ja valtakulttuurista poikkeava maisemakäsitys. ELY-keskus toteaa, että ilman arviointimenettelyä ei voida varmistua, etteikö hankkeella voi olla merkittäviä hai-
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tallisia vaikutuksia edellä mainittuihin maisema-arvoihin. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomioita maisemavaikutuksia lieventäviin suunnitteluvaihtoehtoihin Tenonlaakson maisema-arvojen turvaamiseksi.
Pohjavesialueet
Hankealuetta vastapäätä Suomen puolella sijaitsevat Nuvvuksen
(1289021) ja Nilijokin A:n (1289020 A) III luokan pohjavesialueet. Pohjavesialueiden luokituksia ei vielä ole tarkistettu lainsäädäntöä (VMJL
1299/2004, luku 2a) vastaavaksi. Lapin ELY-keskus arvioi, ettei hankkeella ole edellä mainittujen alueiden pohjaveden määrään tai laatuun
kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia.
Hankealuetta vastapäätä Suomen puolella sijaitsee Nilijoki B:n (1289020
B) III luokan pohjavesialue, jonka luokitusta ei vielä ole tarkistettu lainsäädäntöä (VMJL 1299/2004, luku 2a) vastaavaksi. Lisäksi Suomen puolella sijaitsee Dálvadasin valtakunnallisesti arvokas kivikko, joka on tyypiltään virtaavan veden kerrostama kivikko. Lapin ELY-keskus arvioi,
ettei hankkeella ole Nilijoki B:n pohjavesialueen pohjaveden määrään tai
laatuun kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia. Hankkeesta ei myöskään aiheudu merkittäviä vaikutuksia Dálvadasin valtakunnallisesti arvokkaaseen kivikkoon.
Norjan YVA-menettelyyn osallistuminen
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Alueidenkäytöllä on ratkaiseva merkitys luonnon- ja kulttuuriympäristöjen sekä arkeologisten arvojen säilymiselle sekä niitä koskevien
kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanolle. Suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin
inventointeihin, jotka koskevat mm. valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Alueidenkäytössä on tarpeen tunnistaa nämä alueet ja ottaa huomioon siten, että niiden arvot turvataan.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että huolehditaan
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen turvaamisesta, sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta
merkittävien alueiden säilymisestä. ELY-keskus toteaa, että lausuntopyynnön tarkoittaman hankkeen ympäristövaikutukset kohdistuvat Suomen puolella Tenonlaakson maisema-alueelle, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (YM/2021/70), sekä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009)
Tenojokilaakson saamelaisasutus. Näin ollen lausuntopyynnön tarkoittamalla hankkeella on merkittäviä rajat ylittäviä vaikutuksia. Lapin ELY-keskus katsoo, että em. vaikutukset ovat merkittäviä ja ne on arvioitava.
Lapin ELY-keskus esittää, että Suomen tulee osallistua Norjan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.
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Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet ylitarkastaja Marjut Kokko
(luontoympäristö ja maisema), hydrogeologi Anne Lindholm (pohjavesialueet ja arvokkaat geologiset muodostumat), ylitarkastaja Riku Tapio
(rakennettu kulttuuriympäristö) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, ylitarkastaja Eira Järviluoma (liikenne) liikenne ja infrastruktuuri vastuualueelta, sekä johtava kalatalousasiantuntija Jari Leskinen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueelta.
Asiakirjan hyväksyminen
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Hannu Raasakka ja
ratkaissut yksikön päällikkö Leena Ruokanen.
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Lausuntopyyntö 21.2.2022

Suomen osallistuminen Norjan YVA-menettelyyn Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden
laajentamisen osalta
Tausta
Kaarasjoen kuntaan Norjassa suunnitellaan kahden mökkialueen tiivistämistä ja laajentamista.
Nuvvosiin suunnitellaan 11 ja Baišjohnjálbmiin 13 uutta loma-asuntoa, joiden rakennusala olisi 120
m2. Norjan ympäristöviranomainen (Miljødirektoratet) on ympäristöministeriön pyynnöstä lähettänyt
kommenteille mökkialueiden detaljikaavojen arviointisuunnitelmat, joihin liittyy myös suunnitelma
arvioitavista ympäristövaikutuksista. Hankkeeseen sovelletaan Espoon sopimusta. Vastaava
kuuleminen on toteutettu Norjassa vuonna 2021 ja ympäristövaikutusselvitykset on ajoitettu
tehtäväksi tulevan kesän aikana.
Suhde maakuntakaavoihin
Mökkialue sijaitsee 28.1.2008 lainvoiman saaneen Pohjois-Lapin maakuntakaavan lähialueella
Tenon rannalla Norjan puolella. Suomen puoleiset lähialueet ovat maakuntakaavassa osoitettu
luontaistalousalueiksi (Ms 6609). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa luontaiselinkeinokäyttöön
tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja
luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Tenojoen laakso on osoitettu kulttuuriympäristön
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeänä alueena (ma 5917). Tenojoen laakso on
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.
Hankealueen lähialueella sijaitsee lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeänä alueena osoitettu Dálvadaksen kylä (ma 5916). Alue on valtakunnallisesti merkittävä
kulttuurihistoriallinen ympäristö ja valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Maakuntakaavassa mökkialueen lähialueelle on osoitettu kehittämisperiaatemerkinnällä
maaseudun kehittämisen kohdealue, jolla korostuu saamelaiskulttuuri (mk-1 8021). Merkinnällä
osoitetaan
maaseutua
koskevan
kehittämispolitiikan
alueidenkäytöllisiä
periaatteita.
Merkintäkohtaisen määräyksen mukaan alueella tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti
maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä. Alueella tulee pyrkiä
saamelaiskulttuurille ja muulle paikalliselle perinteelle ominaisen rakentamistavan säilyttämiseen ja
kehittämiseen.
Maakuntakaavassa on annettu koko maakuntakaava-aluetta koskeva määräys: ”maankäytön
suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alueet ja
rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun”.
Lapin liiton valtuusto palautti 17.5.2021 kokouksessaan Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040
uudelleen valmisteluun. Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmistelu jatkuu alustavan
aikataulun mukaisesti syksyllä 2022. Pohjois-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa 2040 aluetta
koskevat merkinnät ovat pitkälti samat.
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Valtioneuvosto on 18.11.2021 tehnyt päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista
(VAMA 2021). Päätöksessä Dálvadaksen kylä on yhdistetty Tenonlaakson maisemat kokonaisuuteen.
Lapin liiton näkemys
Lapin liiton näkemyksen mukaan Suomen tulisi osallistua Norjan YVA-menettelyyn Nuvvosin ja
Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentamisen osalta, jotta valtakunnallisten maisema-alueiden
säilyminen turvataan ja paikallisten asukkaiden näkökulmat huomioidaan riittävällä tavalla.
LAPIN LIITTO

Mika Riipi
maakuntajohtaja

Paula Qvick
suunnittelujohtaja
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Asia: Lausuntopyyntö koskien Suomen osallistumista Norjan YVA-menettelyyn, Nuvvosin ja
Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentaminen (VN/4917/2022)
Ympäristöministeriö
kirjaamo.ym@gov.fi
Lausunto
1

Johdanto
Ympäristöministeriö on pyytänyt Luonnonvarakeskukselta lausuntoa Suomen
osallistumista Norjan YVA-menettelyyn koskien Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin
mökkialueiden laajentamista. Molemmat suunnitellut alueet sijaitsevat
Tenojokivarressa Norjan puolella, noin kilometrin päässä joen rannasta ja noin
kahden kilometrin etäisyydellä toisistaan. Yhteensä alueille on suunniteltu
kaavoitettavan 24 uutta mökkitonttia alueilla jo olevien neljän rakennetun mökin
lisäksi.

2

Lausunto
Arviointiohjelmassa on tunnistettu Tenojoen pysyvä suojelu Norjan vesistöjen
suojelusuunnitelman mukaisesti ja osana YVA-menettelyä arvioidaan seurauksia
biologiselle monimuotoisuudelle. Selvityksessä keskitytään erityisesti suojeltujen
vesistöjen reunavyöhykkeisiin suhteessa Norjan valtakunnallisiin linjauksiin
suojelluista vesistöistä. Maaperään ja vesistöihin kohdistuvat vaikutukset
arvioidaan osana riski- ja haavoittuvuusanalyysiä. Vaikutusten arvioinnin
kohdassa 5.5. virkistys, ei ole tunnistettu Tenojoen ja sen sivuvesistöjen
lohenkalastukseen liittyviä virkistysarvoja.
Mökit suunnitellaan varustettavaksi aurinkosähköjärjestelmällä ja
polttokäymälällä. Suunnitelmasta ei käy ilmi, onko mökit tarkoitus rakentaa
ympärivuotisesti käytettäväksi, jolloin aurinkosähköjärjestelmän ohella tarvitaan
myös vaihtoehtoinen virtalähde talvikuukausien käyttöä varten. Mökkien
jätevesien (muiden kuin käymäläjätevedet) arvioitu määrä, laatu, tai käsittely ei
selviä suunnitelmasta. Mahdollisten Tenojoen veden laatuun kohdistuvien
vaikutusten arvioimiseksi olisi olennaista tietää, onko mökit tarkoitus varustaa
vesijohdolla ja jätevesijärjestelmällä, ja miten mahdolliset jätevedet on tarkoitus
käsitellä. Myöskään alueelta tulevien hulevesien määrästä, käsittelystä ja niiden
vaikutusten arvioinnista ei suunnitelmassa ole mainintaa.
Suunnitelman mukaan toimenpiteellä ei katsota olevan minkäänlaisia vaikutuksia
toiseen valtioon, käytännössä Suomeen. Kuitenkin mahdolliset vaikutukset
Tenojoen tai sen sivujokien kalakantoihin kohdistuvat myös Suomeen.
Luonnonvarakeskuksen näkemyksen mukaan Suomen olisi saatava lisätietoa
siitä, miten mökkialueiden vesihuolto on tarkoitus järjestää. Lisätiedon
perusteella voidaan ratkaista mahdollinen tarve osallistua YVA-menettelyyn.
Olennaista on, että suunniteltujen mökkialueiden jätevedet ja hulevedet
käsitellään niin, että ne eivät heikennä Tenojoen tai sen sivujokien veden laatua
ja kalakantoja.
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Latokartanonkaari 9
PL 2, 00791 Helsinki
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Viite: Lausuntopyyntö 2.2.2022, VN/4917/2022

Metsähallituksen lausunto koskien Suomen osallistumista Norjan YVAmenettelyyn, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentaminen
Kaarasjoen kuntaan Norjassa suunnitellaan kahden mökkialueen tiivistämistä ja
laajentamista. Nuvvosiin suunnitellaan 11 ja Baišjohnjálbmiin 13 uutta loma-asuntoa,
joiden rakennusala olisi 120 m². Norjan ympäristöviranomainen (Miljødirektoratet) on
ympäristöministeriön
pyynnöstä
lähettänyt
kommenteille
mökkialueiden
detaljikaavojen arviointisuunnitelmat, joihin liittyy myös suunnitelma arvioitavista
ympäristövaikutuksista. Hankkeeseen sovelletaan Espoon sopimusta.
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa siitä, pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVAmenettelyyn. Samalla voi antaa kommentteja hankkeiden arviointisuunnitelmista niiltä
osin, kun ne koskevat Suomeen kohdistuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Metsähallitus, joka hallinnoi, hoitaa ja suojelee valtion omistamia maa- ja vesialueita,
on tutustunut ympäristöministeriön toimittamaan aineistoon ja lausuu seuraavaa:

Osallistuminen Norjan YVA-menettelyyn
Metsähallituksen näkemyksen mukaan Suomen tulisi osallistua
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, koska hankkeella on rajat
ympäristövaikutuksia muun muassa maisemaan.

Norjan
ylittäviä

Arviointiohjelmaa vastaavassa asiakirjassa ei ole tunnistettu tarvetta arvioida
hankkeiden maisemavaikutuksia. Asiakirjassa ei myöskään ole huomioitu sitä, että
Suomen puolella Tenonlaakso on määritetty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi (valtioneuvoston päätös YM/2021/70). Maisema-alueita koskevan
inventoinnin ja päätöksen on katsottu vastaavan Euroopan neuvoston
maisemayleissopimuksen (2000/2006) tavoitteisiin. Lisäksi Lapin ELY-keskus on jättänyt
ympäristöministeriölle hakemuksen, joka koskee luonnonsuojelulain (1096/1996, LSL)
mukaisen maisemanhoitoalueen perustamista Tenonlaaksoon.
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Tenonlaakson alue on maisemallisesti yksi Suomen kauneimmista jokilaaksoista, jossa
yhdistyvät ainutlaatuinen luonto ja jokisaamelainen kulttuuri. Koska Tenonjokilaaksossa
maisemalla on erityistä arvoa, rakennushankkeiden maisemavaikutukset tulisi
Metsähallituksen näkemyksen mukaan arvioida asianmukaisesti. Arvioinnissa tulisi
huomioida maiseman arvot, tunnistaa maisemahäiriöt sekä arvioida ja havainnollistaa
rakentamisen vaikutuksia lähi- ja kaukomaisemaan myös Suomen puolelta
katsottaessa.

Juha S. Niemelä
pääjohtaja
Metsähallitus
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DNRO
D.s. 675

Ympäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.ym@gov.fi

VIITE
ASIA

LAUSUNTOPYYNTÖ VN/4917/2022
SUOMEN OSALLISTUMINEN NORJAN YVA-MENETTELYYN, NUVVOSIN JA
BAIŠJOHNJÁLBMIN MÖKKIALUEIDEN LAAJENTAMINEN

Ympäristöministeriö on pyytänyt Saamelaismuseon lausunnon Suomen osallistumisesta
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyen Kaarasjoen kunnan kylien Nuvvosin ja
Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentamisen mahdollistamiin kaavahankkeisiin. Lisäksi on pyydetty
kommentteja hankkeiden Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista. Hankkeeseen sovelletaan
Espoon sopimusta (YK:n Euroopan talouskomission sopimus valtioiden rajat ylittävien
ympäristövaikutusten arvioinnista E/ECE/1250, SopS 67/1997).
Lausuntopyynnön asiakirjat ovat nähtävillä Ympäristöministeriön internetsivulla: Nuvvosin
mökkikylän detaljikaavan arviointisuunnitelma (2020/1568) ja Baišjohnjálbmin mökkikylän
detaljikaavan arviointisuunnitelma (2019/642) sekä yhteenveto edellä mainituista asiakirjoista (HRP,
HR Prosjekt AS). Saamelaismuseo Siida on alueellinen vastuumuseo saamelaisalueella ja
toimivaltainen viranomainen arkeologisen kulttuuriperinnön sekä rakennusperinnön ja maiseman
suojelun ja hoidon osalta.
Kaarasjoen kunta Norjassa laatii kaavoitussuunnitelmia Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden
tiivistämiseksi ja laajentamiseksi. Suunnittelualue sijaitsee Tenojoen länsipuolella E6 -tien varrella.
Nuvvosin hankkeen tavoitteena on kaavoittaa 11 uutta mökkitonttia sekä muuttaa nykyiset tontit
vuokratonteiksi (nrot 1/1/15 ja 1/1/17). Baišjohnjálbmin hankkeen tavoitteena on 13 uutta
mökkitonttia sekä nykyisten tonttien uusiminen vuokratonteiksi (nrot 1/1/3, 1/1/18-1/1/20).
Suunnittelualue on rakentamaton lukuun ottamatta tontteja 1/1/14-1/1/17. Tonttien suunniteltu
rakennusala on yhteensä 120 m2 enintään kolmelle rakennukselle. Hankkeen ensimmäisessä
vaiheessa laaditaan arviointisuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan kaavoitus ja siihen liittyvä
vaikutusten arviointi.
Saamelaismuseo on antanut asiaan liittyvän lausunnon Kaarasjoen kunnalle 13.4.2021 (D.s. 498).
Lausunnossa Saamelaismuseo on todennut, että hankkeen vaikutuksia maisemaan ja RKY-alueeseen
tulee selvittää myös Suomen puolella.

31.3.2022
Sivu 2 (3)
)
)

Kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö
Hankealue sijaitsee maisemallisesti herkällä alueella Tenonlaakson jokitörmällä. Tenonlaakson
maisema-alue on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (YM/2021/70).
Utsjoen kunnan aloitteesta Tenonlaakson alueelle on valmisteilla luonnonsuojelulain 32 §:n
mukainen valtakunnallisesti arvokas maisemanhoitoalue. Alueen perustamisen tavoitteena on vaalia
Tenonlaakson luonnon- ja kulttuurimaisemaa sekä alueen historiallisia ominaispiirteitä.
Saamelaismuseo on antanut pyynnöstä asiaan lausunnon Lapin ELY-keskukselle 31.10.2021 (D.s.
572). Saamelaismuseo on lausunnossaan puoltanut maisema-alueen perustamista.
Nyt puheena oleva suunnittelualue sijoittuu Suomen puolella vastapäätä valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristökohdetta ”Tenojokilaakson saamelaisasutus” (RKY 2009).
Kalastukseen ja karjanhoitoon suuntautunutta saamelaisasutusta edustavat valikoimassa
esimerkkeinä Dálvadaksen kylä ja Välimaan tila Tenon jokilaakson muodostamassa vaikuttavassa
maisemassa. Dálvadas on vanha saamelaisasutuksen talvipaikka. Kylän rakennuskanta koostuu eriikäisistä, vapaasti laakson tasaiselle osalle sijoittuneista rakennuksista. Alueen kulttuurihistoriallisen
arvon säilymiseksi tavoitteena on varmistaa, että kyläkuva rakennetuissa kulttuuriympäristöissä (RKYkohteissa) säilyy. Tähän liittyy olemassa olevien rakennusten ja ympäristöjen säilyttäminen sekä
mahdollisen lisärakentamisen ja muiden muutosten mukauttaminen kulttuuriympäristön
luonteeseen ja ominaisuuksiin. (Kansallisesti kiinnostavat kulttuurihistorialliset ympäristöt,
Museovirasto, Rakennushistorian osaston julkaisuja 16/1993).
Arkeologinen kulttuuriperintö
Dálvadaksen ja Nuvvuksen alueilla sijaitsee kaksi arkeologista muinaismuistoa: Boaresgirku
(muinaisjäännösrekisteritunnus 1000000635) ja Nuvvus (muinaisjäännösrekisteritunnus 890010050).
Boaresgirku on historiallisen ajan asuinpaikka, jossa sijaitsee kuusi kodanpohjaa. Nuvvus on
historiallisen ajan hautausmaa.
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.890010050
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000000635
Saamelaismuseon kanta
Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentamishankkeen vaikutukset kohdistuvat
Tenonlaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (VAMA) sekä valtakunnallisesti
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY).
Kaavahankkeita kuvaavassa tiivistelmässä luvussa 4 (Vaikutusten arvioinnin rajaus) todetaan, ettei
kulttuuriperintökohteita, kulttuuriympäristöä tai maisemaa ole ehdotettu arvioitavaksi hankkeen
yhteydessä. Myöskään rajat ylittäviä vaikutuksia ei esitetä arvioitavaksi, koska kaavamuutoksella ei
katsota olevan minkäänlaisia vaikutuksia Suomen puolelle. Tiivistelmässä todetaan lisäksi, ettei ole
tiedossa, kohdistuuko hankealueeseen erityisiä luonnon- tai kulttuuriarvoja saamelaisten
näkökulmasta. Mahdollinen lisäkuvaus tai selvityksen tarve vaikutusten arvioinnin yhteydessä
kohdistuu saamelaiskulttuuriin, saamelaiseen luonto- ja kulttuuriperustaan sekä poronhoitoon.
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Saamelaismuseo toteaa, ettei ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmassa ole tunnistettu tai
huomioitu Suomen puolella sijaitsevia valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja maisema- ja
kulttuuriympäristökohteita. Viitaten edellä mainittuihin seikkoihin, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin
mökkialueen laajentamisesta aiheutuvat vaikutukset Tenonlaakson luonnon- ja kulttuurimaisemaan
sekä RKY-kohteeseen tulee arvioida asianmukaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.
Ilman arviointimenettelyä ei voida varmistua, etteikö hankkeella voi olla merkittäviä haitallisia
vaikutuksia alueen kulttuuriarvoihin. Lisäksi vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota
suunnitteluvaihtoehtoihin, joissa lievennetään hankkeen haitallisia vaikutuksia maisemaan ja
kulttuuriympäristöön.

Satu Taivaskallio
tutkija

Juha-Pekka Joona
arkeologi

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11,
00790 Helsinki
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Lausuntopyyntönne VN/4917/2022
Lausunto Nuvvosin

ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentamiseen liittyvästä kaavoituksesta ja
ympäristövaikutusten arvioinnista

Ympäristöministeriö on saanut ilmoituksen Norjan ympäristöviranomaiselta
Kaarasjoen kunnassa sijaitsevien Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden
laajentamiseen liittyvästä kaavoituksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Norjan
ympäristöviranomainen (Miljødirektoratet) on ympäristöministeriön pyynnöstä
lähettänyt kommenteille mökkialueiden detaljikaavojen arviointisuunnitelmat, joihin
liittyy myös suunnitelma arvioitavista ympäristövaikutuksista. Hankkeeseen
sovelletaan Espoon sopimusta. (Euroopan talouskomission yleissopimus valtioiden
rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (SopS 67/1997, Espoon sopimus).
Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja
esittää mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn.
Samalla voi antaa kommentteja hankkeiden arviointisuunnitelmista niiltä osin, kun ne
koskevat Suomeen kohdistuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Hanke
Nuvvosiin suunnitellaan 11 ja Baišjohnjálbmiin 13 uutta loma-asuntoa, joiden
rakennusala olisi 120 m2. Alueet sijaitsevat Tenojoen rannalla. Suomessa tämän
kokoisiin hankkeisiin ei lähtökohtaisesti sovelleta ympäristövaikutusten arviointia, paitsi
yksittäistapauksessa yhteysviranomainen voi päättää arvioinnin toteuttamisesta, mikäli
vaikutukset ovat merkittäviä. Pääsääntöisesti tämän kokoisten hankkeiden
ympäristövaikutukset selvitetään kaavoituksen yhteydessä.
Mahdolliset ympäristövaikutukset
Tenojoki
Tenojoen kansainvälisestä luonteesta johtuen vesistön kalastusta säädellään Suomen
ja Norjan yhteisellä kalastussopimuksella, joista uusin tuli voimaan vuonna 2017.
Tenojoen lohisaaliit ja isojen lohien määrät ovat viime vuosina vähentyneet. Tenojoen
lohikantojen tilassa ja lohisaaliissa (30–250 tonnia) esiintyy suuria vuosien välisiä
vaihteluita. Lohisaaliiden huippuvuodet esiintyvät tavallisesti 8–9 vuoden välein.
Edelliset huippuvuodet olivat 2000–2003, mutta tämän jälkeen kokonaissaaliit ovat
jääneet pääosin selvästi pitkäaikaisen keskiarvon (120 tonnia) alapuolelle. Kaikkien
aikojen pienimmät lohisaaliit saatiin vuosina 2019–2020.
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Tenojoki on maailman monimuotoisin lohijoki, vesistöstä esiintyy noin 30 perinnöllisesti
erilaistunutta lohikantaa. Käytännössä kaikissa lohen asuttamissa sivujoissa on oma
kyseiseen jokeen sopeutunut lohikantansa ja isoimmissa sivujoissa voi olla useita
erilaistuneita kantoja.
Geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi on tärkeää varmistaa lohikantojen
lisääntymismahdollisuudet kaikilla lisääntymisalueilla.
Arvioitisuunnitelmassa todetaan: Eroosio Tenojokilaakson irtonaisissa materiaaleissa
on tärkein materiaalin kuljetuksen ja pohjamateriaalin lähde joessa. Tästä johtuen
Tenojoki on luonnostaan alttiina eroosiolle. Ihmisen toiminta, kasvillisuuden poisto ja
viljely, rakentaminen ja liikenne voivat nopeuttaa eroosiota. Voimakkaalla eroosiolla
voi olla haitallisia vaikutuksia mm. lohen elinympäristölle ja jokilaakson asutuksen
elinkeinoille. Jokien rinteiltä ja pohjalta erodoituneet ja virran kuljettamat massat voivat
peittää lohen kutualueet, syönnösalueet ja kalastajien kalastusalueet.
Eroosion kiihtymisellä on kielteinen vaikutus, sillä se voi lisätä hienojakoisen
kiintoaineksen kulkeutumista jokiin. Kiintoaines voi heikentää elinympäristöjen laatua
ja tukkia kutusoraikkoja. Tenojoen vesistön alueella on jonkin verran maataloutta,
mutta sen vaikutukset ovat todennäköisesti vähäisiä.
Suunnittelualueen läheisyyteen ei ole rakennettu vesi- ja viemärijärjestelmää.
Yhdessäkään suunnittelualueen olemassa olevista mökeistä ei ole juoksevaa vettä,
eikä jätevesiä muodostu. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole
tiedossa päästöjä.

Vaikutukset Saamelaiskulttuuriin
Tenojokilaakso on ehdotettujen hankkeiden kohdalla Suomen puolella
saamelaisaluetta. Pohjois-Lapin maakuntakaavaan 2040 on merkitty saamelaisten
kotiseutualueen raja (sa-merkintä).
Saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan Enontekiön, Inarin, Utsjoen kuntien
alueita sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta.
Viranomaisten on varattava saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella
kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi ja
erityisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana ja jotka
koskevat saamelaisten kotiseutualueella yhdyskuntasuunnittelua, valtionmaan,
suojelualueiden ja erämaa-alueiden hoitoa, käyttöä, vuokrausta ja luovutusta,
kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän etsintää ja hyödyntämistä sekä valtion maaja vesialueilla tapahtuvaa kullanhuuhdontaa taikka muuta vastaavaa saamelaisten
kieleen, kulttuuriin tai heidän asemaansa alkuperäiskansana alueiden käyttöön
liittyvää asiaa.
Alueella tulee toimia siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset
turvataan, sekä poronhoitolaissa tarkoitetulla poronhoitoalueella siten, että
poronhoitolaissa säädetyt velvoitteet täytetään.
Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040
Kaavassa osa-aluemerkinnällä maV ja Sa-maV osoitetaan pääasiallisen
maankäyttöluokan päälle valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Ko. merkinnällä
varustetaan saamelaiskulttuurin, kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen
kannalta valtakunnallisesti tärkeät alueet tai kohteet.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja maiseman
ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen
säilyminen. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon
saamelainen rakennusperinne sekä turvattava tiivis ja luonteva yhteys
luonnonympäristöön.
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Ehdotettujen rakennuspaikkojen vastapäätä Suomen puolella on useita Sa-ma ja SamaV merkinnällä varustettuja kohteita tai vyöhykkeitä.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja maiseman
ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen
säilyminen.
Arviointiin osallistumisen kannalta tulee siis harkita vaikuttavatko Norjan puolella
sijaitsevat hankkeet Suomen Saamelaisten maisemaan ja kulttuuriperintöön.
Saamelaisten maisemakäsitys saattaa olla erilainen, enemmän koskemattomaan
luontoon pohjautuva, minkä vuoksi tätä asiaa pitäisi tiedustella heidän edustajiltaan.
Vaikutukset poronhoitoon
Suomen puolella hankkeiden mahdolliset vaikutukset kohdistuvat poronhoitoalueelle.
Koko Suomen ja Norjan rajaa kiertää Suomen alueella Pohjois-Lapin
maakuntakaavassa on 3-4 kilometrin levyinen vyöhyke, joka on varustettu
merkinnällä Ms-1 LUONTAISTALOUS- JA PORONHOITOVALTAINEN ALUE.
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa luontaiselinkeinokäyttöön ja poronhoitoon
tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti
haittaamatta myös muihin tarkoituksiin.
Suomen ja Norjan välinen rajaporoesteaita
Aidan tarkoituksena on tukea porojen paimennusta, jotta porojen siirtyminen rajojen
yli voidaan mahdollisimman tehokkaasti estää. Suomi ja Norja ovat solmineet rajaaitasopimuksen, jossa säädetään vastuunjaosta aidan rakentamisessa ja kunnossapidossa. 18.11.2016/978 (SopS 92/2016)
Suomessa sopimus on saatettu voimaan Lailla poroaitojen rakentamisesta ja
kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen
valtakunnan alueelle.
Nyt tarkasteltavien hankkeiden kohdalla aidan rakentamis- ja kunnossapitovastuu
kuuluu Norjalle. Rakennettaessa ehdotettuja kohteita tulee varmistua siitä, että
poroaidalle ei aiheudu vahinkoa ja porot sitä kautta pääse kulkemaan valtakunnan
rajojen yli. Tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että mökkialueiden läheisyydessä
mahdollisesti sijaitsevien veräjien käyttötavat muodostuvat sellaisiksi, että niitä ei
jätetä auki ja Norjan porot valtakunnan rajan yli Suomalaisten maatilojen pelloille tai
porolaitumille.
Virallisen raja-aidan lisäksi Suomen puolella kulkee yhtenäinen poroaita joitakin
kilometrejä Tenojokilaaksosta, minkä vuoksi Suomen porot eivät pääse Tenojoelle.
Hankkeella ei ole nähtävissä olevia vaikutuksia porotalouteen Suomen puolella.

Yhteenveto
Hankkeet ovat mittaluokaltaan pieniä ja vaikutukset jäävät esitetyn
arviointisuunnitelman perusteella melko vähäisiksi. Mikäli hankkeiden suunnittelussa
huolehditaan, ettei niistä aiheudu eroosiota Tenojokeen, valtakunnan poroesteaita
pidetään kunnossa ja toiminnassa, ja vaikutukset saamelaisten kulttuurimaisemaan
eivät muodostu merkittäviksi Suomen ympäristökeskus katsoo, että Suomella ei ole
tarvetta osallistua rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointiin.
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Dálvadaksen ja Nuvvoksen kyläläisten lausunto

22.3.2022

TÄSTÄ VERKKOSIVULLA JULKAISTAVASTA
VERSIOSTA ONPOISTETTU HENKILÖTIEDOT

Ympäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo@ym.fi
viite: Ympäristöministeriön lausuntopyyntö VN/4917/2022

Esitämme, että Suomen tulee osallistua Norjan YVA-menettelyyn. Suunniteltujen kaavoitushankkeiden
vaikutukset tulevat ulottumaan myös Suomen puolelle erityisesti Dálvadaksen ja Nuvvuksen kylien alueelle
Utsjoen kunnassa.
Liitteenä 13.4.2021 toimittamamme lausunto HR Prosjekt AS:ii (cc/ Karasjoen kunta, Finnmarks Eiendom,
Saamelaismuseo Siida, Suomen saamelaiskäräjät ja Utsjoen kunta) liittyen Karasjoen kuntaan jätettyyn
kaavoituslupahakemukseen. Lausunnon allekirjoitti kylien noin 30:stä vakituisesta asukkaasta kaikki neljää
asukasta lukuunottamatta. Myös monet tilanomistajista ja heidän perillisistään allekirjoitti lausunnon,
allekirjoituksia yhteensä 41.
Me allekirjoittaneet Dálvadaksen ja Nuvvuksen kylien asukkaat ja tilanomistajat sekä heidän perillisensä,
vastustamme Nuvvos Panorama Invest AS lisäkaavoitushankkeita Báišjohnjálbmiin ja Nuvvosiin.
Lisäkaavoitushankkeilla olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia herkän Tenojokilaakson luontoon ja
kulttuuriympäristöön myös Suomen puolella. Hankkeilla olisi myös merkittäviä sosiaalisia haittavaikutuksia.
Hankkeen suunnitteluohjelma ehdotuksessa mainitaan, ettei kaavoitushankkeella ole vaikutusta Suomen
puolelle. Me alueen asukkaat vaadimme että kattava vaikutusarvio on tehtävä niin hankkeen
ympäristövaikutuksista kuin kulttuurisista ja sosiaalisista vaikutuksista, ja että arviossa tulee ottaa huomioon
kaavoitushankkeen vaikutus myös Suomen puolelle.
Utsjoella 22.3.2022

Näkymä Dálvadaksen eteläpuolelta maantieltä katsottuna. Mökkikylien alueet punaisella. Kyseistä näköalaa pidetään yleisesti
koko Tenolaakson tieosuuden kauneimpana. Mökkikylät pilaisivat tämän kulttuurimaiseman. Kuvaa käytetään paljon myös
matkailumainonnassa, kuten koko Pohjois-Lapin matkailusivujen pääkuvana.
https://www.inarisaariselka.fi/fi/?gclid=CjwKCAjwxOCRBhA8EiwA0X8hiwPtCp9ZKWwrhEoSSQU6bpkZRF3hvwIpG3pjTvhOVB2rm
Y_HJ4kzaRoCBZkQAvD_BwE

Nuvvos Áilegas tunturi

Báišjohnjálbmi mökkikylä
Nuvvos mökkikylä

Dálvadaksen kylä, RKY-alue

Tenojokilaakson saamelaisasutus RKY alue
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5243

Nuvvos mökkikylän lisätontit
Nuvvos

Tenojokilaakson saamelaisasutus
RKY alue

Báišjohnjálbmi
mökkikylän lisätontit

Dálvadas

Lausunto HR Prosjekt AS:ii
cc/ Kárášjoga gielda, Finnmarks Eiendom, Sámimusea Siida, Suoma sámediggi, Ohcejoga gielda
(vuollelis davvisámegillii/ nedre på norsk)
Me allekirjoittaneet Dálvadaksen ja Nuvvuksen kylien asukkaat ja tilanomistajat sekä heidän perillisensä, vastustamme Nuvvos
Panorama Invest AS lisäkaavoitushankkeita Báišjohnjálbmiin ja Nuvvosiin. Lisäkaavoitushankkeilla olisi merkittäviä haitallisia
vaikutuksia herkän Tenojokilaakson luontoon ja kulttuuriympäristöön myös Suomen puolella. Hankkeilla olisi myös merkittäviä
sosiaalisia haittavaikutuksia.
Hankkeen suunnitteluohjelma ehdotuksessa mainitaan, ettei kaavoitushankkeella ole vaikutusta Suomen puolelle. Me alueen asukkaat
vaadimme että kattava vaikutusarvio on tehtävä niin hankkeen ympäristövaikutuksista kuin kulttuurisista ja sosiaalisista vaikutuksista, ja
että arviossa tulee ottaa huomioon kaavoitushankkeen vaikutus myös Suomen puolelle.
1) Espoon yleissopimuksen mukainen naapurivaltion kuuleminen
Kaavoitushankkeiden vaikutusarvioita ei ole tehty koskien luonnon monimuotoisuutta. Espoon yleissopimuksen mukaan kuuluu
naapurivaltiota kuulla valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnissa. Sopimuksen osapuolella on oikeus osallistua toisen
osapuolen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, mikäli arvioitavan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset todennäköisesti
kohdistuvat kyseiseen valtioon.
2) Dálvadas ja Nuvvus kylien kulttuuriympäristön suojelustatus
Tenojokilaakso on Suomessa luokiteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi valtakunnallisesti arvokkaaksi
maisemakokonaisuudeksi. Lisäksi Dálvadaksen ja Nuvvuksen kylät muodostavat valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön alueen (RKY-alue). Suojelun piiriin kuuluvien alueiden rakenne ja kyläkuva pyritään turvaamaan sekä säilyttämään
alueilla jo olevia rakennuksia ja ympäristöjä. Tenojokivarren rakennettu kulttuuriympäristö muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden joen
molemmin puolin, onhan saamelainen asutus muodostunut valtakunnan rajasta riippumatta. Siksi on selvää, että Norjan puolen
kaavoitushanke vaikuttaa kielteisesti Dálvadaksen ja Nuvvuksen RKY-suojelualueeseen.
Dálvadaksen ja Nuvvuksen kylien vaikutusalueella on maankäyttöön liittyvät hankkeet tarkoin säännelty mm. rantakaavamääräyksin.
Katsomme, että samat säännöt tulisi koskea aluetta myös Norjan puolella.
3) Kaavoitushankkeen sosiaaliset vaikutukset
Lisäkaavoitushankkeet voisivat toteutuessaan kasvattaa Barta-Dálvadas-Nuvvos kylien asukasmäärän moninkymmenkertaiseksi, mitä
alueen herkkä luonto ei kestä. Suuri väestömäärän kasvu pienissä saamelaiskylissä tuo myös kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia.
Alue on lohenkalastuksen kannalta merkittävä, erityisesti Báišjohnjálbmin kaavoitusalueeseen rajautuva Dálvadaskoski.
Mökkikylähankkeet kasvattaisivat virkistyskalastuksen painetta. Lisääntyvä joella ja lähimaastossa tapahtuva harrastustoiminta ja
ohjelmapalvelut häiritsevät niin herkkää luontoa kuin paikallisasukkaiden elämää.
Kaavoitushankkeen toteutuessa, ei mikään estä hanketta ottamasta mökkikyliä laajamittaiseen turismikäyttöön. Epäilys tähän on
aiheellinen, sillä hanke on hakenut useaan otteeseen ohjelmapalveluyrittäjiä yhteistyökumppaneiksi laajamittaisen turismin tarpeisiin
(mm. ilmoitus Lapinkansassa 2019 ja Nuvvos Panorama Invest AS entiset nettisivut).
Ylipäätään näin laajamittainen vapaa-ajanasutus, saati turismi, vaikuttaisi merkittävässä määrin kielteisesti alueen erityislaatuisuuteen
joen molemmin puolin. Mm. alueen rikas kertomaperinne on sidoksissa alueen maantieteeseen, esimerkkinä Stuorra Jovnnasta kertova
tarinaperinne ja Nuvvos Áilegas tunturiin liitetty pyhyys.
(tutkimukset aiheesta: Saresalo Lassi, Talvadaksen kylän etnohistoriallinen kehitys. Etnologinen tutkimus tenonsaamelaisen kylän
elinkeinomuutoksesta. Turku, 1982. / Huuskonen Marjut, Stuorra-Jovnnan ladut, Tenonsaamelaisen ympäristökertomusten maailmat,
SKS, Helsinki, 2004.)
4) Tenon jokitörmän eroosiovaara
Keväällä 2020 sortui Norjan puolella lähellä Báišjohnjálbmin kaavoitusaluetta Dálvadaskosken alapuolen jokitörmän terassilta suuria
maamassoja jokeen. Molemmat kaavoitusalueet ovat osa tätä samaa jokitörmän terassia, jossa on olemassa merkittävä eroosiovaara.
Maanvyörymä vaikuttaa koko jokiekosysteemiin ja lohikannan säilymiseen.
Báišjohnjálbmin kaavoitusalue rajautuu Dálvadaskoskeen, joka on lohikannan ja paikallisen saamelaisen kalastusperinteen säilymisen
kannalta tärkeä alue. Jokitörmän eroosio voi vaikeuttaa nousulohen nousua, sillä lohen nousu tapahtuu pääosin suhteellisen kapean
Dálvadaskosken kautta painottuen Norjan puoleiseen rantaan. Kapealla koskialueella maanvyörymän vaikutus joen ekosysteemiin on
merkittävä.

5) Lisäkaavoitushankkeet poikkeavat jokilaakson muusta kaavoitustilanteesta
Suunnitellut lisäkaavoitusalueet kuuluvat Karasjoen kunnan haja-asutusalueen rakennuskaavaan, jossa on sallittu yksittäisten
asuinrakennusten ja lomamökkien rakentaminen. Hankkeella on jo 4 kaavoitettua tonttia Báišjohnjálbmissa, 6 tonttia Nuvvosissa ja 10
Fielbmájohkassa. Uudella kaavoitushakemuksella haetaan 24 lisäkaavoituslupaa. Suunnitelma kaavoittaa ahtaalle alueelle 44
lomamökkiä tiiviiksi mökkikyliksi poikkeaa merkittävästi jokilaakson muusta kaavoitustilanteesta Tenojoen Norjan ja Suomen
puoleisilla rannoilla. Mikäli kaavoitushankkeelle myönnettäisiin lisäkaavoitusluvat, voisi se toimia ennakkotapauksena tuleville
Tenojokilaakson kaavoitushankkeille tai poikkeusluville.
6) Kunnallistekniikan tarve tulevaisuudessa todennäköinen
Mökkikylän kaavoittamista perustellaan ekorakennussuunnitelmilla, joiden mukaan mökkeihin ei tule sähköä, lämmitysjärjestelmää eikä
vesi- ja viemäröintijärjestelmiä. Suunnitelma ei ole realistinen eikä nykyajan ihmisten asumistarpeiden mukainen. On hyvin
todennäköistä, että mökkikylään tulee jo lyhyellä aikajänteellä tarve vetää sähkölinjat ja kunnallistekniikka. Herkkä jokitörmä ei kestä
tällaista infrarakentamista mm. eroosio- ja sortumisvaaran vuoksi.
7) Alueen muinaisjäännökset
Dálvadaksen ja Nuvvuksen alueet joen molemmin puolin ovat tunnettua saamelaisten vanhaa asuinaluetta. Alueella on Suomen puolella
merkittäviä rekisteröityjä muinaisjäännöksiä, mm:
Boaresgirku, 1000000635, seitsemän kodanpohjaa historialliselta ajalta
ETRS89/WGS84 Lat: 69,76315958° Lon: 26,19022107°
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 45,7896' Lon: 26° 11,4133'
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 45' 47,3745" Lon: 26° 11' 24,7959"
Nuvvos, 890010050, rukoushuone ja historiallisen ajan hautausmaa
ETRS89/WGS84 Lat: 69,78825408° Lon: 26,22865628°
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 47,2952' Lon: 26° 13,7194'
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 47' 17,7147" Lon: 26° 13' 43,1626"
On yleisesti tiedossa, että myös Norjan puolella kaavoitetuilla alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä on rekisteröimättömiä
muinaisjäännöksiä. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tulisi alue kartoittaa ja sieltä löytyvät muinaisjäännökset merkitä
rekisteriin. Muinaisjäännökset tulee ottaa huomioon kaavoituksen yhteydessä.
Tenojokivarren kulttuuri on yhtenäinen joen molemmin puolin, eikä valtakunnan raja ole suuressa määrin vaikuttanut sen kulttuuristen
erityispiirteiden muodostumiseen. Siksi alueen kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset ovat yhteistä kulttuuripääomaa, jossa
kummankin valtion paikallisyhteisöjä tulee kuulla heitä koskevissa asioissa.
Karujen aikojen saatossa, ovat jotkut paikalliset Suomen puolella olleet pakotettuja myymään maitaan ulkopuolisille. Tämä on lisännyt
ulkopaikkakuntalaisten mökinomistajien päätäntävaltaa lohenpyynnissä ja alueen maankäytössä, mikä on tuonut ristiriitatilanteita
päätöksentekoon. Haluamme varoittaa näistä vaaroista ja toivomme ettei sama kehitys saa jalansijaa Norjan puolella. Maan rajoista
riippumatta, päätäntävalta Tenojokilaakson maiden ja vesien käytöstä tulee säilyä paikallisilla saamelaisilla.

JORGALUS DAVVISÁMEGILLII
Cealkámuš HR Prosjekt AS:ii
cc/ Kárášjoga gielda, Finnmárkku opmodat, Sámimusea Siida, Suoma sámediggi, Ohcejoga gielda
Mii Dálvadasa ja Nuvvosa giliid ássit, eananeaiggádat ja sin árbbolaččat, geat leat vuolláičállán dán cealkámuša, vuostálastit
Báišjohnjálmmi ja Nuvvosa detaljaregulerenplánaid maid Nuvvos Panorama Invest AS lea bidjan johtui. Lasseregurelerenplánain
leat mearkkašahtti negatiivvalaš váikkuhusat hearkkes Deanuleagi lundui ja kulturbirrasii maiddái Suoma beallai. Dain leat
maiddái mearkkašahtti negatiivvalaš sosiála váikkuhusat.
Detaljaregulerenplánaid plánaprográmmaevttohusain máinnašuvvo ahte regulerenbargguin eai leat váikkuhusat Suoma beallai. Mii
guovllu ássit gáibidat ahte váikkuhusguorallama oktavuođas berre čađahuvvot viiddes guorahallan biras-, kultuvrralaš- ja
sosiálaváikkuhusain, mas árvvoštallojuvvojit maiddái makkár váikkuhusat plánabargguin leat Suoma beallai.
1.

Ránnja riikka gulaskuddan Espoo konvensušnna mielde

Detaljaregulerenplánaid oktavuođas ii leat čađahuvvon váikkusguorahallan luonddu máŋggabealatvuođa ektui. Riikkárájáid
rasttildeaddji birasváikkuhusaid árvvoštaladettiin galgá Espoo konvenšuvnna mielde gulaskuddat ránnjá riikkain. Soahpamuša
oassebealis lea vuoigatvuohta oassálastit nuppi oassebeali birasváikkuhusaid árvvoštallamii, jus lea jáhkehahtti ahte fidnus leat
negatiivvalaš birasváikkuhusat mat čuhcet gustovaš riikii.
2.

Dálvadasa ja Nuvvosa giliid kulturbirrasa suddjenstáhtus

Deanuleahki lea Suomas klassifiserejuvvon eanangeavahan- ja huksenlága mielde riikkaviiddosaččat divrras eanadatollisvuohtan. Dasa
lassin Dálvadasa ja Nuvvosa gilit gullet riikkaviidosaččat mearkkašahtti huksejuvvon kulturbirasguovlui (HKB-guovlu). Guovlluin, mat
gullet suodjaleami vuollái, geahččalit sihkkarastit guovlluid struktuvrra ja giligova, sihke seailluhit visttiid ja birrasiid mat guovllus leat
juo ovddežis. Deanuleagi huksejuvvon kulturbiras lea oktilaš ollisvuohta mii manná Deanu goappatge bealde. Sápmelaččaid
orrunguovllut leat hápmašuvvan riikkarájáin beroškeahttá. Danin lea čielggas ahte Norgga beale regulerenplánat čuhcet negatiivvalaččat
Dálvadasa ja Nuvvosa RKY-suodjalanguovlui.
Dálvadasa ja Nuvvosa giliid guovllus leat eanangeavaheapmái guoski fidnut čavga stivrejuvvon earret eará gáddeplána
mearrádusaiguin. Mii oaivvildat, ahte seamma njuolggadusat berrejit guoskat dán guovlui maiddái Norgga bealde.
3.

Regulerenplánaid sosiálalaš váikkuhusat

Jus detaljaregulerenplánat ollašuvvet, de sáhttá Barta-Dálvadas-Nuvvos giliid olmmošlohku lassánit máŋggalohgeardásažžan. Guovllu
rašes luondu ii gierdda dan. Olmmošlogu sakka stuorrun unna sámi gilážiin dagaha maiddái negatiivvalaš sosiála váikkuhusaid.
Guovlu – erenoamážit Dálvadasguoika masa Báišjohnjálmmi regulerenguovlu olaha, lea luossabivddu dáfus dehálaš. Bartagilleplánat
lasihit luossabivdodeattu lustabivddu bokte. Astoáiggedoaimmat ja prográmmabálvalusat mat dáhpáhuvvet Deanu alde ja lagas birrasis
muosehuhttet rašes luonddu ja báikkálaččaid eallima.
Jus regulerenplána ollašuvvet, de ii mihkkige eastte váldimis bartagiliid viiddes atnui turisma várás. Ballu lea duođalaš go fitnodat lea
máŋgii ohcan prográmmabálvalanfitnodagaid ovttasbargoguoibmin viiddes turismma várás (earre eará almmuhus Lapin Kansa -ávviissas
2019:s, ja Nuvvos Panorama Invest AS ovddeš neahttasiiddut).
Oppalohkái ná viiddes astoáiggeviesuid ceggen, turismas guhkkin eret hálakeahttá, čuohcá garrasit negatiivvalaččat guovllu
erenomašvuhtii goappatge beallai Deanu. Earret eará rikkes máinnastanárbevierru lea čadnon guovllu geografiijai, dego omd. historjá
Stuorra Jovnna birra ja Nuvvosa Áilegas mii lea sámiid dološ bassibáiki. (guorahallamat dán fáttá birra: Saresalo Lassi, Talvadaksen kylän
etnohistoriallinen kehitys. Etnologinen tutkimus tenonsaamelaisen kylän elinkeinomuutoksesta. Turku, 1982. / Huuskonen Marjut, Stuorra-Jovnnan
ladut, Tenonsaamelaisen ympäristökertomusten maailmat, SKS, Helsinki, 2004.)

4.

Deatnodearpmi erošuvdnavárra

Giđđat 2020 fierai Deatnodearpmi terássas issorasat eanan Detnui Dálvadasguoikka vuolde Norgga bealde lahka Báišjohnjálmmi
regulerenguovllu. Guktot regulerenguovllut gullet dán seamma Deatnodearpmi terássii, gos lea mearkkašahtti erošuvdnavárra.
Eananfierran čuohcá olles Deanu ekovuogádahkii ja luossánáli seailumii.
Báišjohnjálmmi regulerenguovlu ollá Dálvadasguikii, mii lea dehálaš guovlu luossanáli ja báikkálaš sápmelaš luossabivdoárbevieruid
seailuma dáfus. Deatnodearpmi erošuvdna sáhttá váttásmahttit goarkŋuluosa goarkŋuma. Luossa goargŋu váldoosiin baskkes
Dálvadasguoikka bokte eanašin Norgga beale gáddeguora. Gáržžes guoikaguovllus eananfierramis lea mearkkašahtti váikkuhus Deanu
ekovuogádahkii.

5.

Lassereguleren spiehkasta Deanuleagi eará reguleremiin

Plánejuvvon lasseregulerenguovllut gullet Kárášjoga gieldda arealaplánii man mielde dáid guovlluide lea lohpi hukset bieđgguid
ovttaskas astoáigebarttaid. Báišjohnjálbmái leat juo ovddežis regulerejuvvon 5 bartasaji, Nuvvosii 6 bartasaji ja Fielbmájohkii 10
bartasaji. Detajaregulerenplánaiguin lea jurddan ásahit 24 ođđa bartasaji.
Plána reguleret gáržžes guovlui 44 bartta teahtta bartaguovlun spiehkasta sakka Deanuleagi eará regulerenplánain mat regulerejit
huksema Deatnogáddái Norgga ja Suoma bealde. Jus regulerenplánat dohkkehuvvojit de dat sáhtte boahtteáiggis doaibmat
ovdadáhpáhussan eará boahttevaš regulerenplánaide dahje spiehkkastatlobiide.
6.

Čielga dárbu gielddateknihkkái boahtteáiggis

Bartaguovlluid reguleren ákkastallojuvvo ekologalaš huksenplánaiguin maid mielde barttaide ii njulgejuvvo elrávdnji, iige daidda
huksejuvvo liggen-, čáhce- ja duolvačáhcerusttegat. Dát ii leat realisttalaš plána iige dat deavdde ođđa áiggi olbmuid
ássandárbbuid. Lea oalle jáhkehahtti, ahte bartaguovlluide šaddá jo oanehis áiggis dárbu njulget elrávdnjelinjá ja
gielddainfrastruktuvrra. Rašes deatnodearbmi ii gierdda dákkár infrastruktuvrra huksema earret eará erošuvdna- ja
eananfierranvára geažil.
7.

Guovllu kulturmuittut

Dálvadasa ja Nuvvosa guovllut leat dovddus sámiid dološ ássansajit goappatge bealde Deanu. Guovllus leat Suoma bealde mearkkašahtti
registrerejuvvon kulturmuittut, dego earret eará:
Boaresgirku, 1000000635, čieža goahtesaji historjjálaš áiggis
ETRS89/WGS84 Lat: 69,76315958° Lon: 26,19022107°
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 45,7896' Lon: 26° 11,4133'
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 45' 47,3745" Lon: 26° 11' 24,7959"

Nuvvos, 890010050, rohkosviessu ja historjjálaš áiggi hávdeeanan
ETRS89/WGS84 Lat: 69,78825408° Lon: 26,22865628°
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 47,2952' Lon: 26° 13,7194'
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 47' 17,7147" Lon: 26° 13' 43,1626"

Lea almmolaččat dieđus, ahte maiddái Norgga bealde leat registrerekeahtes kulturmuittut dáin guovlluin dahje njuolga dáid guovlluid
lahka mat galget dál detáljaregulerejuvvot. Ovdalgo planaprográmma meannuduvvo galgá guovlu gártejuvvot, ja kulturmuittuid galget
registrerejuvvot. Kulturmuittuid galgá maid váldit vuhtii viidásit plánabarggus.
Deanuleagi kultuvra lea oktilaš Deanu goappatge bealde, iige stáhtaid rádjá leat olus váikkuhan dan kultuvrralaš iešvuođaid
hápmášuvvamii. Danin guovllu kulturbiras ja kulturmuittut lea oktasaš kulturriggodat ja goappašiid riikkaid báikkálaš servodagaid galgá
gullat sidjiide guoski áššis.
Muhtun báikkálaččat leat Suoma bealde bággehallan garra áiggiid siste vuovdit eatnamiiddiset vierrásiidda. Dát lea lasihan
olgobáikegoddelaš bartaeaiggádiid mearridanválddi luossabivddu ja guovllu eanangeavaheami ektui, mii fas lea dagan ruossalasvuođaid
mearrideapmái. Mii háliidat váruhit dán birra ja sávvat ahte sullasaš ovdáneapmi ii beasa bearehaga viidut Norgga bealde. Riikarájáin
beroškeahttá mearridanváldi mii laktása eatnamama ja čázi geavaheapmái Deanuleagis galgá seailut báikkálaš sápmelaččain.

OVERSATTET TIL NORSK FRA FINSK SOM ER ORIGINAL SPRÅK
Høringsuttalelse til HR Prosjekt AS:ii
cc/ Kárásjok kommune, Finnmárkku opmodat (FeFO), Sámimusea Siida, Suoma Sameting, Utsjok kommune.
Vi, undertegnede beboere og grunneiere go deres arvinger i grendene Dálvadas og Nuvvus, er i mot ytterligere
reguleringsprosjekter fra Nuvvos Panorama Invest AS i Báišjohmunningen og Nuvvos. Ytterligere reguleringsprosjekter vil ha
betydelig negativ innvirkning på natur- og kulturmiljøet i den følsomme Tanadalen også på finsk side. Prosjektene vil også ha
betydelige sosiale konsekvenser.
I detaljplanplanforslaget nevnes at reguleringsprosjektet ikke vil påvirke noe påden finske siden. Vi, områdets beboere og grunneiere,
krever at det gjennomføres en omfattende konsekvensanalyse av prosjektets miljømessige, kulturelle og sosiale påvirkninger, og at
vurderingen også tar hensyn til innvirkningen av reguleringsprosjektet på finsk side.
1.

Konsultasjon av en naboland i samsvar med Espoo-konvensjonen

Det er ikke gjennomført konsekvensanalyser på biologisk mangfold i henhold til reguleringsprosjekter. I henhold til Espoo-konvensjonen
må nabolandet konsulteres i vurderingen av grenseoverskridende miljøpåvirkninger. Partene har rett til å delta i den andre partens
prosedyre for vurdering av miljøpåvirkningen, hvis det er trolig at miljøeffektene av prosjektets sannsynlige innvirkninger er skadelige i
det aktuelle landet.
2.

Bevaringsstatus for det kulturelle miljøet i landsbyene Dálvadas og Nuvvus

I Finland er Tanadalen klassifisert som en nasjonalt verdifull landskapsenhet i samsvar med lov om bruk av land og vann. I tillegg utgjør
grendene Dálvadas og Nuvvus et område med nasjonalt betydningsfulle bygde kulturmiljø (RKY-område). Målet er å ivareta strukturen
og landsbybildet til verneområdene og bevare bygningene og miljøene som allerede er i områdene. Det kulturelle miljøet langs bredden
av Tana-elven danner en samlet helhet på begge sider av elven, ettersom den samiske bosetningen har dannet seg uavhengig av
riksgrensen. Derfor er det klart at den norske siden av reguleringsprosjektet har en negativ innvirkning på Dálvadas og Nuvvus RKYverneområde.
I innflytelsesområdet til landsbyene Dálvadas og Nuvvus er arealrelaterte prosjekter strengt regulert, f.eks. Ved strandforskrifter.
Vi mener at de samme reglene også bør gjelde området på norsk side.
3.

Sosial innvirkning av reguleringsprosjektet

Hvis de implementeres, kan ytterligere reguleringsprosjekter øke befolkningen i grendene Port-Dálvadas-Nuvvos flerfoldige ganger, som
den følsomme naturen i området ikke tåler. Stor befolkningsvekst i små samiske landsbyer gir også negative sosiale effekter.
Området er viktig for laksefiske, spesielt Dálvadasstryket, som grenser til Báišjohmunningen reguleringsområde.
Hyttebyggingsprosjekter ville øke presset fra fritidsfiske på laksestammen betydelig. Økende rekreasjonsaktiviteter og programtilbudet
på elven og i nærmiljøet forstyrrer både sensitiv natur og lokalbefolkningens liv.
Når reguleringsprosjektet iverksettes, er det ingenting som hindrer prosjektet i å ta hyttebyene til storskala turismebruk. Frykten er reell,
da prosjektet ved flere anledninger har søkt programtilbudsentreprenører som partnere for behovene til storskala turisme (inkludert
kunngjøringen i Lapinkansa 2019 og det tidligere nettstedet til Nuvvos Panorama Invest AS). (Lapin Kansa er Nord-Finnlands største
avis- Astrid).
Generelt vil slike store fritidshusbebyggelse, enn si turisme, ha en betydelig negativ innvirkning på spesifisiteten til området på begge
sider av elva. Blant annet er den rike historietradisjonen i området knyttet til områdets geografi, slik som historiefortellingen om Stuorra
Jovnna og fjellet Áilegas ovenfor grenda Nuvvoas som samenes hellige fjell..
(Studier om emnet: Saresalo Lassi, Talvadaksen kylän etnohistoriallinen kehitys. Etnologinen tutkimus tenonsaamelaisen kylän
elinkeinomuutoksesta. Turku, 1982. / Huuskonen Marjut, Stuorra-Jovnnan ladut, Tenonsaamelaisen ympäristökertomusten maailmat,
SKS, Helsinki, 2004.)
4.

Fare for erosjon av Tanaelvens terasse

Våren 2020 nær den norske siden Báišjohmunningen reguleringsområde gikk et stort jordskred nedenfor Dálvadasstryket ned i elven fra
elveterrassen. Begge reguleringsområdene er en del av den samme terrassen ved elvebredden der det er en betydelig fare for erosjon.
Skredet påvirker hele elveøkosystemet og bevaringen av laksebestanden.
Reguleringsområdet til Báišjohmunningen grenser til Dálvadasstryket, et viktig område for bevaring av laksebestanden og den lokale
samiske fisketradisjonen. Elveterassens erosjon kan gjøre det vanskelig for laksen å komme seg forbi, da laksen svømmer hovedsakelig
langs den relativt smale Dálvadasstryket på norsl side av dypålen. I et smalt strykområde er skredets innvirkning på elveøkosystemet
betydelig.

5.

Ytterligere reguleringsprosjekter skiller seg fra andre reguleringer i Tanadalen

De planlagte tilleggsreguleringsområdene hører til byggeplanen for det tynt befolkede området i Karasjok kommune, der det er tillatt å
bygge enkeltboliger og hytter. Prosjektet har allerede 5 tomter i Báišjohmunningen, 6 tomter i Nuvvos og 10 i Fielbmájohka. Til den nye
reguleringssøknaden ønskes det 24 ekstra reguleringstillatelser. Planen om å regulere 44 hytter til tettbygde hyttebyer i et trangt område
skiller seg betydelig fra den andre reguleringsplanen i Tanadalen på den norske og finske siden av Tanaelven. Hvis reguleringsprosjektet
får godkjent ytterligere reguleringstillatelser, kan det tjene som presedens for fremtidige reguleringsprosjekter eller unntak i Tanadalen.
6.

Klart behov for kommunal teknologi er sannsynlig i fremtiden

Reguleringen av hyttebyen er begrunnet med ekologiske utbyggingsplaner, ifølge hvilke hyttene ikke skal ha strøm, ikke elnett
eller vann- og avløpsanlegg. Planen er verken realistisk eller i tråd med moderne folks boligbehov. Det er veldig sannsynlig at
hyttebyen vil trenge strømledninger og kommunal teknologi innen kort tid. Den sensitive elveterassen tåler ikke slik
infrastrukturbygging, på grunn av fare for erosjon og jordskredfare.
7.

Områdets kulturminner

Områdene Dálvadas og Nuvvus på begge sider av elva er kjente gamle samiske bosetninger. Det er betydelige registrerte kulturminner på
den finske siden av området, inkludert:
Boaresgirku 1000000635, med syv gammetufter fra historisk tid
ETRS89/WGS84 Lat: 69,76315958° Lon: 26,19022107°
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 45,7896' Lon: 26° 11,4133'
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 45' 47,3745" Lon: 26° 11' 24,7959"
Nuvvos, 890010050, bedehus og gravplass fra historisk tid
ETRS89/WGS84 Lat: 69,78825408° Lon: 26,22865628°
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 47,2952' Lon: 26° 13,7194'
ETRS89/WGS84 Lat: 69° 47' 17,7147" Lon: 26° 13' 43,1626"
Det er kjent at det også er uregistrerte kulturminner i eller i umiddelbar nærhet av reguleringsområdene på norsk side. I forbindelse med
miljøkonsekvensvurderingen bør området kartlegges og de eldgamle kulturminnene om finnes der, skal føres inn i kulturminneregisteret.
Kulturminner skal tas i betraktning i forbindelse med reguleringsarbeid.
Tanadalens kultur er felles på på begge sider av Tanaelven, og riksgrensen har ikke påvirket dannelsen av dets kulturelle særegenheter.
Derfor er det kulturelle miljøet og kultuminnene i regionen en felles kulturskatt og derfor må lokalsamfunnene på begge sider av grensen
i begge stater konsulteres om saker som gjelder dem.
På grunn av vanskelig økonomi har noen på finsk side blitt tvunget til å selge jordene sine til utenforstående. På denne måten har denne
gruppen av hytteeiere som bor sør i Finnland fått medbestemmelsesrett til lasefiske og arealbruk i området, noe som har ført til
uoverensstemmelser i beslutningstaking. Vi vil advare om disse farene og håper at den samme utviklingen ikke vil få fotfeste på norsk
side. Uavhengig av landets grenser, må beslutningen om å bruke landet og vannet i Tanadalen forbli hos de lokale samene.
_______________________________________________________
Lausunto HR Prosjekt AS:ii, lausunnon allekirjoitukset
Me allekirjoittaneet Dálvadaksen ja Nuvvuksen kylien asukkaat ja tilanomistajat sekä heidän perillisensä, vastustamme Nuvvos Panorama
Invest AS lisäkaavoitushankkeita Báišjohnjálbmiin ja Nuvvosiin. Lisäkaavoitushankkeilla olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia herkän
Tenojokilaakson luontoon ja kulttuuriympäristöön myös Suomen puolella. Hankkeilla olisi myös merkittäviä sosiaalisia haittavaikutuksia.
Cealkámuš HR Prosjekt AS:ii, cealkámuša vuolláičállosat
Mii Dálvadasa ja Nuvvos giliid ássit, eananeaiggádat ja sin árbbolaččat, geat leat vuolláičállán dan cealkámuša, vuostálastit
Báišjohjnálmmi ja Nuvvosa detaljaregulerenplánaid maid Nuvvos Panorama Invest AS lea bidjan johtui. Lasseregulerenplánain leat
mearkkašahtti negatiivvalaš váikkuhusat hearkkes Deanuleagi lundui ja kulturbirrasii maiddái Suoma beallai. Dain leat maiddái
mearkkašahtti negatiivvalaš sosiálá váikkuhusat. (jorgalus davvisámegillii)
Høringsuttalelse til HR Prosjekt AS:ii
Vi, undertegnede beboere og grunneiere go deres arvinger i grendene Dálvadas og Nuvvus, er i mot ytterligere
reguleringsprosjekter fra Nuvvos Panorama Invest AS i Báišjohmunningen og Nuvvos. Ytterligere reguleringsprosjekter vil ha
betydelig negativ innvirkning på natur- og kulturmiljøet i den følsomme Tanadalen også på finsk side. Prosjektene vil også ha
betydelige sosiale konsekvenser. (oversattet til norsk fra finsk som er original språk)
Nimi, kylä, päivämäärä, allekirjoitus / Namma, gilli, beaivemearri, vuolláičálus / Navn, sted, dato, underskrift
Yhteensä 41 allekirjoitusta / Oktiibuot 41 vuolláičállosa / Totalt 41 signaturer.
(2 vuolláičállosa leat guokte geardde, nubbit dain eai leat rehkenasttojuvvon)

