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Rakentaminen uhkaa Kalajoen hiekkoja
KALAJOKI on saanut olla pitkään 
rauhallisen ja idyllisen meren-
rantapaikan maineessa, jossa ih-
minen ja luonto ovat kulkeneet 
käsi kädessä. Nyt puhaltavat rai-
vokkaat muutoksen tuulet.

Miten käy monien harvi-
naisien kasvien ja eläinten, kun 
suunnitelmissa on kaavoittaa 
ja rakentaa kymmeniä tuhansia 
uusia kerrosalaneliöitä? 

Kerrostaloja on suunniteltu 
niin rannikon läheisyyteen kuin 
jokivarsiin. Siis lähelle suisto-
aluetta, jossa levähtää ja pesii 

runsas linnusto, joka ei voi olla 
häiriintymättä lisääntyvästä ra-
kentamisesta.

Suunnitelmissa on muun 
muassa tehostaa vierasvenesata-
man toimintaa, mikä tarkoittaa 
lisää meteliä ja häiriötä pesivil-
le selkälokeille ja merikihuille, 
joiden pesiä on jo muutenkin tu-
hottu luodoilla ja saarissa.

Kalajoen luonto on herkkää 
lentohiekasta ja dyyneistä muo-
dostuvaa merenrantaa, jossa pe-
sivät lapinsirri, ristisorsa, sel-
kälokki, etelänsuosirri ja monet 

muut vähentyneet ja harvinai-
set lajit.

Rannoilla on muutamia suo-
jeltuja alueita. Linnut eivät aina 
valitettavasti osaa asettua näille 
paikoille, vaan pesivät mökkien 
alla ja muualla pihapiirissä. Tu-
ristien lisääntyessä käyttöpai-
neet lisääntyvät juuri näillä, suo-
jelualueiden ulkopuolisilla ranta-
kaistaleilla.

Kalajoen taajaman läheisyy-
dessä tavataan muun muassa lii-
to-oravia ja viitasammakoita, jot-
ka jäävät eristyksiin muusta po-

pulaatiosta, ja ennen pitkään hä-
viävät kokonaan. Erityisesti sam-
makkoeläimet ovat hyvin hitaita 
valtaamaan uusia elinalueita. 

Kalajoelle pitäisi ehdottomas-
ti saada lisää suojelualueita, lin-
tutorneja ja retkipolkuja. On it-
sestään selvää, että haavoittuva 
luonto tulee kärsimään entistä 
enemmän massaturismista, jos 
sen vaaroja ei tiedosteta.

Kalajoen matalat rannat ovat 
aina houkutelleet niin muutto-
lintuja kuin turistejakin, yleen-
sä molemmille on löytynyt tilaa. 

On selvää, että Kalajoen mer-
kitys vähenee luontomatkailijoi-
den piirissä ja myös itse muutto-
lintujen levähdyspaikkana, mikä 
on sääli. 

Huolestuttavaa on myös, et-
tä Perämerelle rakennetaan sata-
määrin tuulivoimaloita suoraan 
lintujen tuhatvuotisille muut-
toreiteille. Niistä tulee keväisin 
ja syksyisin varsinaisia surman-
loukkuja paikallisille ja muutta-
ville linnuille. 
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Vaihdetaan  
arvonlisävero  
luonnonvara- 
veroon
JULKISESSA keskustelussa on ollut paljon 
esillä maan taloustilanteen heikkeneminen. 
Meille on kerrottu, että työllisyyden kohen-
taminen ja hyvinvointipalvelujen säilyttämi-
nen edellyttää kulutuksen lisäämistä. 

Samoin on ollut esillä luonnonvarojen lii-
kakäyttö. Me suomalaiset käytämme muiden 
rikkaiden maiden tapaan henkeä kohden yli 
kolminkertaisesti luonnonvaroja maapallon 
kantokykyyn verrattuna. Heikennämme siis 
tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. 
Korjauksena tähän, meitä on neuvottu kulut-
tamaan vähemmän.

Molemmille toimintaohjeille on hyvät pe-
rustelut, mutta kulutuksen lisääminen ja vä-
hentäminen samanaikaisesti lienee mahdo-
tonta. Yleensä taloustilanteen parantaminen 
lisää luonnonvarojen käyttöä ja päinvastoin 
kulutuksen väheneminen lisää työttömyyttä 
ja verotulot laskevat. Voisiko tämän ristirii-
dan ratkaista?

Käyttämiemme tuotteiden ja palvelujen 
arvonlisävero on suurin verotulon tuoja yh-
teiskunnalle. Nimensä mukaisesti se mää-
räytyy tuotteiden hinnan mukaan. Tästä seu-
raa, että halvasta ja usein ulkomailta tuodus-
ta tuotteesta saadaan merkittävästi vähem-
män verotuottoa kuin samaan käyttöön tar-
koitetusta laadukkaasta, mahdollisesti koti-
maisesta, kalliimmasta tuotteesta. 

Käytännössä hintaan perustuva kulutus-
vero siis kannustaa runsaaseen luonnonva-
rojen käyttöön, pahimmillaan kertakäyttöta-
louteen.

Olisikin järkevää, että tavaroiden kulu-
tusvero määräytyisi tuotteen hinnan sijaan 
tuotteessa käytettyjen luonnonvarojen mää-
rän mukaan. Tällöin esimerkiksi nyt halvan ja 
kalliin t-paidan kulutusvero olisi yhtä suuri, 
mikä pienentäisi tuotteiden hintaeroa mer-
kittävästi. 

Luonnonvaravero tekisi kestävien tuot-
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SURULLINEN esimerkki kalojen 
heikosta asemasta on Sieri-

län voimalaitoshanke lä-
hellä Rovaniemeä. Sieri-

län alueelta löytyvät Ke-
mijoen pääuoman ai-
noat luonnontilaiset 
kosket. Nämä kosket 
tarjoavat myös pää-
uoman viimeisen 
elinalueen uhanalai-
selle vaellussiialle, 
taimenelle ja harjuk-
selle. 

Luonto- ja maise-
ma-arvoistaan huoli-
matta aluetta ei aikoi-

naan liitetty koskien-
suojelulakiin. Vaasan 

hallinto-oikeus näyt-
ti Sierilän voimalaitok-

selle vihreää valoa maa-
liskuussa 2015. 

Sierilän voimalaitos tu-
hoaisi padon yläpuolella ole-

vat virta-alueet ja kosket täy-
sin. Siian ja harjuksen lisäänty-

minen alueella loppuisi. Padon 
alapuolelle jäisi ainoastaan yksi 
koski, mutta siinäkin säännöste-
ly heikentäisi harjuksen ja siian 
lisääntymistä tuntuvasti. Uhan-
alaisten kalakantojen hävittämi-
nen ei Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksen perusteella ole estee-
nä voimalaitoksen rakentamiselle.

Iijoki ja Kemijoki ovat vuonna 
2012 hyväksytyn kalatiestrategian 
kärkikohteita. Harmillisinta vii-
meaikaisessa kehityksessä onkin, 
että juuri kun eri osapuolet näyt-
tivät olevan yhtä mieltä kalakan-
tojen palauttamiseen tähtäävien 
toimien kiireellisyydestä, uudet 
vesivoimahankkeet palauttavat 
keskustelun vuosikymme nien  ta-
kaiseen koskisotien aikaan. 

Olisi kaikkien etu, että ase-
masodan sijaan voisimme käyt-
tää tarmomme yhdessä sovittu-
jen tavoitteiden toteuttamiseen. <

teiden hankkimisen ja korjaamisen kannat-
tavammaksi kuin uusien, heikkolaatuisten 
tuotteiden jatkuvan ostamisen.

Arvonlisäveron korvaaminen luonnonva-
raverolla muuttaisi merkittävästi kulutus-
tapojamme ja suhteellisen hintaedun kaut-
ta antaisi elintilaa kotimaiselle kulutustava-
roiden valmistukselle. Lisäksi se korjaamisen 
lisääntymisen myötä lisäisi työpaikkoja. Ve-
ropohjan säilyttämiseksi luonnonvaraveron 
suuruusluokka tulisi säätää niin, että verojen 
kokonaiskertymä vastaa nykyistä arvonlisä-
veron tuottoa. Näin veropohja ei romahtaisi. 

Kulutuksen ohjaamiseksi luonnonvarave-
rossa tulisi olla eri tasoja. Uusiutumattomien 
luonnonvarojen vero olisi korkeampi kuin 
uusiutuvien tai kierrätysmateriaalien. Palve-
luiden verotustapa pysyisi ennallaan. Kulu-
tusta voitaisiin luonnonvaraveroon siirryt-
täessä kuitenkin ohjata tavaroista palvelui-
hin alentamalla palveluiden verotusta ja ko-
rottamalla samalla vastaavasti luonnonvara-
verotuksen tasoa.

” Kulutusta  
voitaisiin ohjata 
tavaroista palveluihin 
alentamalla palvelui-
den verotusta

Parhaimmillaan luonnonvaraveron oh-
jausvaikutus olisi niissä tuotteissa, joissa 
käytetään suuria määriä materiaaleja tai ma-
teriaaleja, joiden tuottaminen aiheuttaa suu-
ren ympäristörasituksen. 

Luonnonvaraveron käyttöönotto ei yksi-
nään ratkaisisi ristiriitaa luonnonvarojen lii-
kakäytön ja hyvän taloustilanteen yhteenso-
vittamisessa. Järkevästi sovellettuna se voi-
si kuitenkin olla reipas askel oikeaan suun-
taan. Hyvä ja oikeudenmukainen yhteiskunta 
ohjaa jäseniään toimimaan niin, että elinolot 
ovat kunnossa myös tuleville sukupolville.
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