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LAUSUNTONORJANJOULUVUONONVÅYLÅNPARANTAMISHANKKEEN
SUUNNITTELUOHJELMASTA

Ympåristöministeriäon pyytånytLapinELY-keskukseltalausuntoaTenon
kunnassasijaitsevanNorjanJouluvuonon(Leirpollen)vaylånparantamis-
hankkeensuunnitteluohjelmasta,jokasisåltååehdotuksenhankkeenympå-
ristävaikutustenlaajuudenja kattavuudenarvioinnille.Lausunnossapyyde-
tåån ottamaankantaa hankkeenSuomeenkohdistuvistatodennäköisesti
merkittåviståhaitallisistaympåristävaikutuksista.Suunnitteluohjelmavastaa
SuomenYVA-menettelynarviointiohjelmaa.Hankkeestavastaavanatoimii
Norjanrannikkoviranomainen,jokatoteuttaahankkeenyhtelstyässåTenon
kunnankanssa.

SuunnitelmanmukaanJouluvuononväylååontarkoitusparantaa120metrin
leveyteenja 9 metrinsyvyyteenruoppaamallaja våylåmerkinnöin.Puhtaita
ruoppausmassojaon ennakoitutulevan256 000 m3.Ruoppausmassaton
suunniteltulåjitettäväksiStagnesoddenmerilåjitysalueelle.

PyydettynålausuntonaanLapinELY-keskustoteaaalueellisenaympåristä-
ja kalatalousviranomaisenaesitetyståsuunnitteluohjelmastaseuraavaa:

Suunnitelmaon melkovaikeaselkoinenjohtuenosittainhuonostasuo-
menkieliseståkåånnöksestå.Tekstinperusteellaonvaikeapååståkäsi-
tykseensiitå,mitenja missålaajuudessasuunnitellutarvioinnitontar-
koltustoteuttaa.

- Suunnitelmassaei tuodaselkeåstiesillevesistöjennykytilaahankealu-
seHa(ekologinentila).Arviointiselostuksessatuleekinkuvatatarkemmin
vesistöjennykytila.

Vaikutustenarvioinnissaja arviointiselostuksessatulee tarkastellaja
esittååselkeåstihankkeenmahdollisetvaikutuksetkalakantoihin,eten-
kinmeritaimen-ja lohikantoihin,sekåsitåkauttamahdollisetvaikutukset
Tenojoenekologiseentilaan.

• Vaikutuksetekosysteeminavainlajintuulenkalankantoihintuleeselvit-
tåå

LAPINELINKEINO-,LIIKENNE-JAYMPÅRISTOKESKUS

0295 037 000 KIrjaamo
www.ely-keskusfi PL8060,96101 Rovaniemi
Y-tunnus2296962-1 kirjaamoiappi@ely-keskus.fi
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Suunnitelmassa viitataan joihinkin hankkeen aikana tehtyihin haitallisia
aineita koskeviin sedimenttitutkimuksiin, mutta ei esitetå varsinaisia tut-
kimustuloksia. Ympåristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee esittåå
tehtyihin selvityksiin pohjautuvat riittävät tiedot hankkeen vaikutuksista
haltallisten aineiden mahdoHiseen leviåmiseen ja nliden vaikutuksiin.

Laadittavaan arviointiselostukseen ja/tai sen liitteenå oleviin raportteihin
tulee sisållyttåå yksityiskohtainen kuvaus siitå, miten ja misså laajuu-
dessa vaikutusarviot on tehty ja tulokset käsitelty sekå se miten hank-
keen vaikutukset ulottuvat Suomen puolelle.

Tåmån lausunnon valmisteluun on osallistunut allekirjoittaneiden Iisäksi yli-
tarkastaja Annukka Puro-Tahvanainen sekå kalatalousyksiköstå kalastus-
biologi Jari Leskinen.

Ympåristönsuojeluyksikön påållikön
sijainen adun
Ylitarkastaja Tiina Kämäräinen

,

Marko KiviniemiYlitarkastaja

TIEDOKSI sera.rantakallio m.fi
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Asia: Saamelaiskåråjien lausunto ympdristöministeriön 10.5.2017 päivåttyyn
lausuntopyyntöön YM2/5521/2017

Viite: Valtioiden rajat ylittåvien ympåristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus
(E/ECE/1250), ilmoitus Norjan ympåristöviranomaiselta Jouluvuonon (Leirpollen)
väylån parantamishankkeen YVA-menettelystå

Hankkeesta iyhyesti

Norjan rannikkoviranomainen, Kystverket, on aloittanut Norjan suunnitelma- ja rakennuslain 3-7
§:n mukaisen detaljikaavan laatimisen parantaakseen Tenon kunnan Jouluvuonoon (Leipollen)
vieviå väyliå. Suunnitelmat koskevat väylåmuutoksia ruoppaamalla, väylien merkintöjä sekå
puhtaiden ruoppausmassojen låjittåmistå Stagnesoddenin merilåjitysalueelle. Suunnitelma koskee
låhinnå meresså olevia alueita. Väylå on nykyisin kapeimmillaan 80 metriå leveåja matalimmillaan
5,6 metriå syvå. Jouluvuonon väylåå on tarkoitus parantaa 120 metrin leveyteen ja 9 metrin
syvyyteen ruoppaamalla ja pysyvin väylåmerkinnbin. Puhtaita ruoppausmassoja on ennakoitu
tulevan 256 000 m3ja suunniteltuna läjitysalueena toimisi Stagnesoddenmerilåjitysalue.

Jouluvuono sijaitsee Tenon kunnassa, Finnmarkin 1åfinissåTenovuonosta itåån. Jouluvuono on
saamelaisalueella. Purjehtiminen Jouluvuonoon alkaa Tenovuonon Stangnesista ja kulkee kaakko
Lavvonjargstraitin 1åpi Lavvonin rantaa pitkin ja sitten etelåån Austertanaa kohti. Pysyvå
hiekkasårkkä osoittaa ulospäin Jouluvuonon ympårillå olevalla alueella. Hiekkasårkkä loppuu
Høyholmeniin. Høyholmenin ja Lavvonjargan vålisså oleva salmi on noin 350 metriå leveå.
Suunnitelma-alue sisåltåå väylåt ja alueen, jolle ruopatut massa sijoitetaan.

Tenon luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1991 ja alueesta tuli Ramsar-alue vuonna 2002.
Väylåt Jouluvuonoon kulkevat luonnonsuojelualueen läpi. Tenojoki on kansallinen lohivesiväylåja
Tenon vuono on kansallinen lohivuono. Kystverket on pååttfinytyhdesså Tenon kunnan kanssa, ettå
suunniteltu väylån parannus ja massojen Ifijittäminen saattavat olla ristiriidassa Tenon
luonnonsuojelualueen, Tenojoen (kansallinen 1ohivesivåy1å) ja Tenon vuonon (kansallinen
lohivuono) kanssa. Tåmå laukaisee velvoitteen ympåristövaikutusten arviointimenettelylle (YVA-
menettely). Kansallisissa lohivesivåylissfi on laitonta tehdå mitfiån, mikå voi aiheuttaa vahinkoa
villeille lohikannoille.

Saamelaiskäriijien huomiot

Saame1aiskåråjåtpitåå ehdotusta suunnitteluohjelmaksi puutteellisena, koska suunnitteluohjelma ei
arvioi hankkeen vaikutuksia saamelaiskulttuurille. Saamelaiskåråjåt muistuttaa, ettå vaikutukset

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Tel. +358 (0)10 839 3100
FIN-99870 Inari
www.samediggi.fi

	
etunimi.sukunimi@samediggi.fi
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saamelaiskulttuuriin ilmenevåt luonnonolosuhteiden ja ekosysteemien muutosten aiheuttamista
vaikutuksista, jotka heikentåvät saamelaiskulttuuriin kuuluvien perinteisten elinkeinojen
harjoittamisedellytyksiå. Suunnitteluohjelmasta ei käy myöskåån ilmi, miten saamelaiset on
osallistettu hankkeen suunnitteluun, jotta heiltå saadaan vapaa, tietoon pohjautuva
ennakkosuostumusl.

Saamelaiskåråjåt painottaa, että perustettu Tenon luonnonsuojelualue suojelee luonnon
monimuotoisuutta alueella. Monet alueen lajeista, erityisesti linnuista ja kaloista, ovat yhteisiå
Suomelle ja Norjalle. Lajeista esimerkiksi lohella, meritaimenella ja metsåhanhella on keskeinen
merkitys myös Suomen puolen saame1aisille.

Saamelaiskåråjåt viittaa YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen, jonka
myös Norja on ratifioinut. Niin Norja kuin myös Suomi ovat sitoutuneet suojelemaan ja
ylläpitåmåån alkuperdiskansojen sellaista tietämystå, keksintöjä ja käytåntöä, joka sisåltyy
biologisen monimuotoisuuden suojelun ja keståvån kåytön kannalta merkityksellisiin perinteisiin
elåmånmuotoihin.2 Lisäksi valtiot ovat sitoutuneet suojelemaan ja rohkaisemaan biologisten
luonnonvarojenperinteistå käyttöä vanhojen kulttuurien käytånnön mukaisesti tavalla, joka soveltuu
suojelun ja keståvån käytön edellytyksiin.3 Saamelaiskåråjåt katsoo, ettå suunniteltu hanke
vaarantaa alueen biologisen monimuotoisuuden muun muassa Tenon lohen osalta, mikå taas
heikentåå saamelaisten kalastuskulttuuria.

Norja ja Suomi ovat uudistaneet Tenon kalastussopimuksen, jonka toimeenpano alkaa
kalastuskaudella 2017. Koska uuden Tenon kalastussopimuksen todellisia vaikutuksia
saamelaiskulttuuriin ei pystytå vielå arvioimaan, Saamelaiskåråjåt huomauttaa lisåksi, ettå uusia
hankkeita,joilla on todennåköisiå vaikutuksia Tenon lohen tilaan, ei tule aloittaa.

Saame1aiskåråjåtvastustaa suunniteltua väylån parannushanketta.

Free, prior, informed consent
2 Artikla 8 In situ -suojelu

Kunkin sopimuspuolen tulee mahdollisuuksien mukaanja soveltuvin osin

j): kansallisen lainsåådåntönså mukaisesti kunnioittaa, suojellaja yllåpitåå alkuperäiskansojenja paikallisten
yhteisöjen sellaista tietåtnystå, keksintöjäja käytåntbå,joka sisåltyy biologisen monimuotoisuuden suojelun
ja keståvån kåytön kannalta merkityksellisiin perinteisiin elåmånmuotoihinja edistååja laajentaa niiden
soveltamista mainittujen yhteisöjen luvallaja myötävaikutuksellaseld rohkaista tietåtnyksestå, keksinnöistå
ja kåytånnöstå saadun hyödyn tasapuolistajakoa,

3 Artikla 10 Biologisen monimuotoisuuden osien keståvå käyttö

Kunkin sopimuspuolen tulee mahdollisuuksien mukaanja soveltuvin osin

c) suojellaja rohkaista biologisten luonnonvarojen perinteistå käyttöä vanhojen kulttuurien käytånnön
mukaisesti taval1a,joka soveltuu suojelunja keståvån käyttinedellytyksiin,
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Lausunto ilmoltukseenasemakaavan suunnitteluprosessistaja ympäristövalkutusten
arvlointIsuunnitelmastakosklen Leirpollenin väylää, Tanan kunta, Finnmarkin
Norja

Suomalais-norjalainenrajavesistökomissioviittaasaamaansaIlmoitukseenkoskien
asemakaavansuunnitteluprosessiaja YVA-arvioinninsuunnitelmaa,påivåtty13. maaliskuuta
2017. Liskslvilttaamme såhköpostiviestiin,jossakomissiollemyönnettiinlisåaikaa12.
toukokuutasaakkaantaa lausuntonsasuunnitteluprosessiin.

Suunnitteluprosessinja YVA-suunnitelmantarkoltuksenaon helpottaasuunniteltujen
toimenpiteidenvaikutustenarviointia.Suunniteltujentoimenpiteidentavoitteenaon syventåå
ja leventååLeirpolleniinjohtavaavåylåå,sisåltåenuudetväylåmerkinnåtja
ruoppausmassojendumppausStangnesoddeninulkopuolelleTenovuonossa.Suunnitelma
koskeepååasiassamerialueita.NorjanrannIkkoviranomainen,Kystverket,on aloittanut
kaava-ja suunnitteluprosessinperustuenNorjan§ 3-7 rakennus-ja kaavoituslaklin,
Leirpollenlinjohtavanväylånparantamisen,Tana kunnassaFinnmarkinIåånisså.Lisåks1
NorjanrannIkkoviranomainenon yhtelstyössåTana kunnankanssapååtynytsiihen,ettå
suunnitteillaolevattoimenpiteetovatYVA-arvioinninkofiteenakaava-ja rakennuslain
mukaisesti.

LeirpolleninväylåkulkeesuoraanTenojokisuunluonnonpuistonhalki,jollaon myösRamsar-
alueenstatus.Luonnonpuistoon maailmanlaajuisestiainutlaatulnen,ja Pohjois-Euroopan
suunnIåheskoskematonsuistoalue.Tåmå kansainvålisestimerkittåvåkosteikkoalueon
monienEuroopanmuuttolintulajienrnerkittåvåruokailualuesuurenosanvuodesta.Jokisuun
hiekkasårkIllenouseesatojakirjohylkeitå,ja se on ainoapaikkaNorjassa,missåkirjohylkeet
polkivatsuoraanhlekkasårldfie.Tenovuonollaja Tenojoellaon Norjassakansallisen
lohivuononja lohijoenasemal. LisåkslTenojoenvesistönkansainvålinenmerkitysyhteisille
menlohikannoilleon suunnaton,ja Tenojokion myöstårkeåmeritaimenjoki.Jokion myös
Norjanja Suomenvålinenrajajoki,ja osa Suomenja Norjanvåliståkansainvålistå
vesienhoitoaluetta.

Suomija Norjaovatperustuen"Sopimukseensuomalais-norjalaisestarajavesistäkomisslosta
Suomenja NorjanvåIiIIå"nimenneetyhteisenrajavesistökomissionyhteistyö-ja
yhteyselimeksiSuornenja Norjanhallitustenvålillerajavesistöjäkoskeviinkysymyksfin.

1 jf.St.prp.nr.32 (2006-2007). StortIngeproposIsjon - Noijanhaffituksenesityseduskunnalleluonnonlohen
suojelustasekåkansallistenlohljoidenja lohivuonojenkäyttåånotosta.

PostIosolteNorjassa:
FyikesmannenI Finnmark
Statens hus, 9815 Vadsø
Puhelln:78 95 0300
Stihk5postl: Im ak nnen.

PostiosolteSuomessa:
LapInELY-keskus
1-tallItuskatu6 C
KIrjaamo,PL 8060, 98101 RovaniemI
PuhelInvalhde:0295 037 ootvNoo972684
Såhkbpostl:ki aamo.la I - k .f



Komissioon neuvoa-antavaelin,joka antaasuosituksiamaidensahallItuksille.Komissioon
antanutvuonna2013 suosituksenasiassa(ohessa).

Suomalais-norjalainenrajavesistökomissiolausuuseuraavaasuunnitteluprosessiinja YVA-
suunnitelmaan:

Komissioontyytyvålnensilhen,ettå suunnitteluprosessillenytonsaatuselvåtrajaukset
asemakaavaprosessinja YVA-suunnitelmankautta.YVA-suunnitelmamåårååmiten
hankkeenympåristövaikutuksettuleeselvittååja se tarjoaaedsidosryhmillemahdollisuuden
seurataja osallistuaselvitystyöhön.

Tåmånlisäksikomissiohaluaakorostaa,ettåehdotetussaYVA-suunnitelmassatäytyy
selvittååkaikkiensuunnitteillaolevientoimenpiteldenvaikutukset:

Yhteisiinlohikantoihinja meritaimeneenkalojenkokoelinkaarenaikana,
Tuulenkalankantoihin,tuulenkalaonekosysteeminavainlaji,
VesipuitedirektilvinasettamiaseMtysvaatimuksiatuleenoudattaa

LisåksiYVA-suunnitelmassatuleeesittååkorjaaviatoimenpiteitå,jos suunnitellut
toimenpiteetaiheuttavatkielteisiåvaikutuksiayllåmainittuihinteemoihin.
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Viite: YM:n lausuntopyyntd Jouluvuonon väylän parantamishankkeestaYM2/5521/2017

LVM:n lausunto koskien Norjan Jouluvuonon våylån parantamishankkeenYVA-menettelyå

Liikkenne- ja viestintäministeriölläei ole lausuttavaa otsikossa mainittuun
asiaan.

Mikael Nyberg
ylijohtaja

Tero Jokilehto
erityisasiantuntija

Tiedoksi LVM kirjaamo

Id Versionumero

Kommunikationsministeriet Besöksadress Postadress Telefon www.lvm.fi
Södra Esplanaden 16 PB 31 0295 16001 fÖrnamn.efternamn@lvm.fi
(registratorskontoret) 00023 Statsrådet kirjaamo@lvm.fi
Helsingfors



Ympäristöministeriti
Miljäministeriet
Ministryof theEnvironment

Date

6 June,2017
YM2/5521/2017

Mari LiseSjong
NorwegianEnvironmentAgency
Trondheim
Norway

post@miljodir.no

Additionalanswerto the notificationin accordancewith Article3 of the Conventionon Environmental
impactAssessmentin a TransboundaryContext(EspooConvention)for the plannedchangesin wa-
terway, Leirpollenmunicipalityof Tana

Finlandansweredon 28 Aprilto the notificationsentby Norwayconcerningthe environmentalimpact
assessment(EIA)of the plannedchangesinwaterwayLeirpollen,inthe municipalityof Tanaandindi-
cateditswishto participateintothe EIAprocedureof the project. Finlandand Norwayagreedinbilat-
eral discussionsthat Finlandcandeliveritscommentson the scopingdocumenton 7 June.

Ministryof the Environmentprovidedthe publicand authoritiesan opportunityto commentthe mate-
rial from 10 May to 2 June.The materialwasdisplayedin Utsjokimunicipalityand inthe internet.

Fouranswerswere received.Providedcommentsall highlightthe specialimportanceof Tanarivereco-
systemandTanamunningenNature Reservebeinggloballyuniqueand North-Europe'slargest,almost
undisturbedestuary.Thisinternationallysignificantwetlandarea isvaluablefor migratorybirdsandis
alsoa RamsarSite.AsTanaisa borderriver,itswater qualityandcondition,especiallyfor salmonand
seatrout isof utmostimportance.

Centrefor EconomicDevelopment,Transportandthe Environmentin Laplandstatesthat the scoping
documentisquite complicatedto followdueto partlypoortranslationquality.Thescopeandextension
of plannedassessmentsare not veryclear.Theecologicalstateof the water systemwithinthe project
area mustbe well describedinthe EIAreport.

Impactassessmentmustpresentclearlythe likelyimpactof the projectonfishstock,especiallysalmon
andseatrout, andalsothe impacton ecologicalstateof the TanaRiver.Impacton sandeel, alsoknown
asthe sandlanceasthe ecosystem'skeyspeciesmustbe assessed.

The documentisreferringto sedimentsamplestakenon harmfulsubstanceswithoutanyevidenceon
findings.Thesemustbe presentedinthe EIAreport includingthe dispersionandimpact.EIAreportor its
annexesmustincludea detaileddescriptionof the methodsusedinthe assessment—how andto what
extentthe impactassessmentshavebeen made,howthe resultshavebeenprocessedandto what ex-
tent the impactsstretchto Finland.

FinnishSåmiParliamentconsidersthe scopingdocumentto be inadequate,becauseit doesnot include
assessingimpactson Såmiculture.The impactsarisefrom changesin natureconditionsand ecosystems

• PO Box 35, FI-00023 GOVERNMENT,FINLAND • www.environment.fi



which in turn weaken the possibilities to carry on with traditional means of earning one's living. Addi-
tionally it is not stated how the Såmi can participate into the planning so that free, prior informed con-

cent can be given by them.

Tanamunningen Nature Reserve protects the diversity in the area. Many of the species, e.g. salmon, sea
trout and bean goose are also central for Såmi on Finland's side.

Såmi Parliament refers to United Nations' Convention on Biological Diversity, ratified also by Norway.
Both Norway and Finland are committed to preserving and maintaining knowledge, innovations and
practices of indigenous embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable
use of biological diversity (Article 8 —insitu Conservation). Additionally the Parties to the Convention
have committed to protect and encourage customary use of biological resources in accordance with
traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements
(Article 10 c). Finnish Såmi Parliament considers that the planned project endangers the biological diver-
sity of Tana river salmon, which weakens the Såmi fishing culture.

Norway and Finland have renewed the fishing agreement of Tana river and its application starts during
the fishing season of 2017. Because the impact of this new agreement on salmon cannot yet be as-
sessed, new projects should not be implemented. Såmi Parliament opposes the planned upgrading of

the waterway.

The Finnish-Norwegian Transboundary Water Commission points out that it is important to assess im-
pacts of all planned measures on 1) shared salmon and sea trout stock including their whole life cycle,
2) stock of sand eel as it is the ecosystem's key species, 3) assessment pronciples of Water Framework
Directive must be applied with. Remedy measures must be brought forward if negative impacts are

shown to the above mentioned topics.

Ministry of Transport and Communications had no comments to present.

Based on the comments received and reflecting its own views the Ministry of the Environment wishes to
stress the importance of assessing the impact of the project on the water quality of the Tana River, on
salmon and sea trout and of the biodiversity of the river as a whole. Also the other comments given in
the statements must be considered in the process. Especially important is to consider comments given
by the Finnish Såmi Parliament, e.g. the procedure should be amended to involve the Såmi into the EIA
and to include the traditional, local and indigenous knowledge into the EIA. The transboundary impact
on Finland should be specified in the EIA documentation.

On behalf of Permanent Secretary,

Director General elena Säteri

Ministerial Adviser Seija Rantakallio
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Annex: Commentsfrom Centrefor EconomicDevelopment,Transportandthe Environmentin
Lapland,FinnishSåmiParliament,Finnish-NorwegianTransboundaryWater Commission
and Ministryof TransportandCommunications.

cc:
NorwegianCoastalAdministration
Centrefor EconomicDevelopment,Transportandthe Environmentin Lapland
FinnishSåmiParliament
The Finnish-NorwegianTransboundaryWater Commission
Utsjokimunicipality


