Ympäristöministeriö (Miljøministeriet), päivätty 6. kesäkuuta 2017
Ympäristöministeriö antanut asianomaisille suomalaisille osapuolille mahdollisuuden lausua
mielipiteensä kaavoitustyön aloittamista ja kaavasuunnitelmaehdotusta koskevasta ilmoituksesta.
Ympäristöministeriö on saanut neljä lausuntoa, jotka on esitetty tiivistetyssä muodossa ministeriön
omassa lausunnossa.
Lausunnon antajat pitävät tärkeänä sitä, että tulevassa työssä tuodaan näkyvästi esille, mitä
vaikutuksia suunnitellulla toimenpiteellä on Tenojoen vedenlaatuun, loheen, meritaimeneen ja
alueen biologiseen monimuotoisuuteen kokonaisuudessaan. Lisäksi pidetään tärkeänä sitä, että
työhön otetaan mukaan myös alueen saamelaiset käyttäjät, jotka voivat muun muassa tuoda omalta
osaltaan perinteistä ja paikallista tietämystä vaikutuksia koskevaan selvitystyöhön. Saamelaiskäräjät
pelkää, että suunniteltu toimenpide saattaa vaarantaa Tenojoen lohikannan ja siten
saamelaiskulttuurin.
Myös Suomeen kohdistuvat rajat ylittävät vaikutukset on tuotava näkyvästi esiin
vaikuttavuusselvityksessä.

Kommentti:
Asemakaavan perustaksi ollaan tällä hetkellä laatimassa vaikutuksia koskevia selvityksiä, joissa
kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, miten toimenpide vaikuttaa loheen, tuulenkalaan,
lintuihin ja luonnonpuistoon kokonaisuudessaan. Tuulenkalaa koskeva vaikuttavuusselvitys perustuu
kenttätyöskentelyyn, jossa tutkitaan muun muassa tuulenkalan oleskelupaikkoja ja paikkoja, joissa
sitä ei esiinny. Tuulenkalan merkitys koko ekosysteemille on suuri. Tuulenkalaan mahdollisesti
kohdistuvilla vaikutuksilla on siksi suuri merkitys myös sille, miten muun muassa lohi altistuu
vaikutuksille. Tarvittaessa ehdotetaan myös haittavaikutusten torjuntatoimenpiteitä.
Prosessin aikana on tähän mennessä pidetty useita tätä projektia käsitteleviä avoimia kokouksia.
Lisäksi Kystverket (Norjan rannikkolaitos) on järjestänyt prosessin kuluessa tapaamisia alueen
käyttäjien, niin yksittäisten henkilöiden kuin eri ryhmittymienkin kanssa. Tapaamisten tarkoituksena
on ollut hanketta koskevien yleisten tietojen antaminen mutta myös erilaisten selvitysten tekeminen.
Alueen käyttäjiltä kerätään perinteistä tietoa myös Tenon vesistön kalastushallinnon (TF) kanssa
käytävän vuoropuhelun avulla.
Kaavan kuvauksen vaikutuksia käsittelevässä luvussa arvioidaan toimenpiteen Suomelle aiheuttamia
vaikutuksia.
Asemakaavoitusvaiheessa tapahtuvan tiedottamisen tavasta ei ole tehty lopullista päätöstä.
Tällainen tiedottaminen on otettu kaavasuunnitelmassa huomioon. On tietysti täysin luonnollista
edistää uuden tiedon saantia ja vuoropuhelua Suomen kanssa kuten on myös pyritty tekemään nyt
päätökseen saadun kuulemisvaiheen yhteydessä.
Kystverket on saanut ympäristöministeriölle saapuneista palautteista sen käsityksen, että Suomen
taholta tulleet huomautukset on jo otettu huomioon kaavasuunnitelmaehdotuksessa. Siksi Kystverket
ei katso tarpeelliseksi muuttaa kaavasuunnitelmaehdotusta. Kaavasuunnitelman vahvistamisen
jälkeen jatkamme vuoropuhelua myös Suomen kanssa niin, että tehtävät selvitykset ja kaavan kuvaus
antavat mahdollisimman tyhjentävät vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja palautteissa esiin
nostettuihin kysymyksiä herättäviin seikkoihin.

