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Sierilän voimalaitosalueen luontoarvot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 2017/87 todetaan: "Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 
momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien 
yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tällaisia 
eläinlajeja ovat muun ohella saukko ja kirjojokikorento. Asiakirjoista saatavan selvityksen 
perusteella ei ole ilmennyt, että kysymyksessä olevan vesitaloushankkeen vaikutusalueella olisi 
saukon tai kirjojokikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikka, joka olisi vesilain (264/1961) 1 luvun 
23 c §:n mukaan otettava huomioon kysymyksessä olevan vesitalousluvan myöntämisen 
edellytyksiä arvioitaessa. Korkein hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että luonnonsuojelulain 
49 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielto on voimassa mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla alueella 
riippumatta siitä, onko tuolla alueella suoritettavaksi suunniteltuun hankkeeseen myönnetty lupa. 
Mainitusta kiellosta voidaan poiketa vain, jos ELY-keskus myöntää luonnonsuojelulain 49 §:n 3 
momentissa tarkoitetun poikkeuksen".

Allekirjoittaneet ympäristöjärjestöt ihmettelevät, miten hankkeen omistajan ja Lapin ELY-
keskuksen oikeudelle toimittamista asiakirjoista ei ole ilmennyt kirjojokikorennon ja saukon 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen olemassaolo hankealueella, vaikka asia on tuotu tiedoksi Lapin 
ympäristökeskukselle jo kesällä 2008 ja useasti tämän jälkeen puhelinkeskusteluissa (havaintoja 
tehnyt Antti Pekki / ylitarkastaja Taina Kojola).

Korentoharrastajien tekemiä kirjojokikorentohavaintoja on hankealueelta ja vaikutusalueelta 
ainakin seuraavasti:
26.7.2008, Piirunoja
31.7.2013, Tikkasenkari, alajuoksun eteläosa
6.8.2013, Tikkasenkari, alajuoksun eteläosa
3.8.2014, Körkönkari, niska, pohjoisosa
27.7.2016, Piirunojan suu Kemijoki
9.8.2016, Piirunoja suu Kemijoki

Kirjojokikorennon elinkierto on riippuvainen kirkasvetisistä koskipaikoista, joissa on riittävästi 
ranta- ja pohjakasvillisuutta. Toukat viettävät jopa kaksi vuotta ennen kuoriutumistaan loppukesällä 
em. koskien suvantopaikoissa hiekkaan osittain kaivautuneina pohjaeläiminä. Aikuisten lentoaika 
on aurinkoisina poutapäivinä heinäkuun lopulta elokuun puoliväliin. Pilvisinä päivinä inventointi ei 
tuota tulosta, koska silloin yksilöt piileskelevät kasvillisuuden seassa. Koska aikuiset ovat oikealla 
ajoituksella lennossa helppoja tunnistaa ja toukatkin löytyvät haavimalla, on kysyttävä, miten ja 
milloin jokiyhtiö on inventoinut hankealuetta, kun on onnistunut välttämään lajin havaitsemisen? 

Ympäristöjärjestöjen tietojen mukaan alueella esiintyy kirjojokikorentoa. Laji on sekä 
luontodirektiivin liitteen II että IV laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen tuhoamiseen on 
haettava poikkeuslupa. Ympäristöjärjestöt edellyttävät, että Kemijoki Oy ja Lapin ELY-keskus 
noudattavat KHO:n päätöstä 2017/87 ja aloittavat lajin asianmukaisen inventoinnin ja 
poikkeuslupamenettelyn. Olemme tietoisia Kemijoki Oy:n kirjojokikorennon lentoajan ulkopuolella
teettämästä selvityksestä, missä todetaan lisäselvitystarve.



Kirjojokikorento kuvattuna Sierilän vaikutusalueelta Piiruojan suulta 27.8.2008 (Petri Parkko).

Ympäristöjärjestöt ihmettelevät, etteivät Kemijoki Oy ja Lapin Ely-keskus ole ryhtyneet toimiin 
myöskään saukon lisääntymis- ja levähdysalueiden kartoittamiseksi. Hallussamme on 
videomateriaalia, joka osoittaa, että hankkeen ydinalueella sijaitsee saukon säännöllinen talvinen 
ruokailualue. Hankealueen matalat ja virtaavat karikkopaikat pysyvät avoimina läpi vuoden, jolloin 
ne ovat hyviä ruokailupaikkoja. Hankkeen toteutuessa vesi nousee n. 6 metriä peittäen em. 
ruokailupaikat. Videomateriaalissa näkyy useita saukkoja, jolloin kyse on suurella varmuudella 
emosta poikasineen (suull. FT Risto Sulkava). Talvella saukko on riippuvainen sulapaikoista ja 
jäänalaisista tunneleista. Talviravinnon saatavuus, eli käytännössä sulana pysyvien vesialueiden 
määrä, määrittelee kunkin vesistöreitin kelpaamisen saukon lisääntymisalueeksi. Poikueelliselle 
naaraalle talviset saalistuspaikat ovat välttämättömät. Useimmiten nämä ovat jokien koskijaksoja ja 
vilkkaasti virtaavia puroja sekä järvien luusuoita, toisinaan myös lähteitä. 

Talviset ruokailupaikat ovat vuodesta toiseen samoja. Suotuisat lisääntymis- ja levähdyspaikat 
sijaitsevat yleensä jokialueilla, joiden rannoilla kasvaa puuvartisia kasveja. Lisääntymispaikkaan 
kuuluvat sekä synnytyspesä, pienten poikasten siirtopesä että näiden lähistöllä sijaitsevat talvella 
sulana pysyvät vesistön osat, joilla pentue talvella saalistaa ja jotka saukkonaaras on syksyllä 
hajumerkinnyt poikuereviirinsä ydinalueeksi. Jos talvinen ruokailualue hävitetään, lisääntymistä ei 
voi tapahtua ja myös lisääntymispaikka häviää. (Suomen Ympäristö 1/2017, Nieminen & Ahola 
(toim.), Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt). Saukoista on 
hankealueen karipaikoilta runsaasti havaintoja. Ympäristöjärjestöt edellyttävät, että Kemijoki Oy 
kartoittaa asianmukaisesti saukon lisääntymis- ja levähdysalueet ja ryhtyy toimenpiteisiin 
poikkeuslupien hakemiseksi. 



Suunnitellun Sierilän voimalaitoksen ja Vanttauskosken padon väliselle alueelle laskee useita 
sivujokia. Onko hankkeessa inventoitu sukeltaen vaikutusalueelle laskevat sivujoet ja pääuoma 
mahdollisten raakkupopulaatioiden selvittämiseksi ja niihin kohdistuvien vaikutusten 
arvioimiseksi? Kemijoen vesistöalueelta on sen muuttuneisuudesta huolimatta löytynyt aiemmin 
useita raakkupopulaatioita, joiden elinkelpoisuuden taimenen nousun estäminen tuhoaa.

Hakemuksen mukaan hankkeen ilmoitettu vaikutusalue huomioon ottaen hankkeen vaikutusalue ei 
ulotu Ounasjoen Natura-alueelle. KHO:n päätöksen mukaan "Ounasjoen Natura 2000 -alueen 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen arvioinnin puuttumista koskevan valitusperusteen osalta yhtiö 
on viitannut ympäristöministeriön lausuntoon 6.6.2005, jossa on todettu, että hankkeella ei ole 
vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin, eikä luontodirektiivin 6 artiklan kohdan 3 edellyttämää arviota 
tarvita." YM:n lausunto on annettu koskien luonnonsuojelualueiden valvontatoimista vastaavien 
viranomaisten lausunnoista, jossa on Sierilän osalta todettu, ettei vaikutusalueella sijaitse Natura-
alueita. Kemijoki Oy on pyytäessään YM:n lausuntoa määritellyt hankealueeksi vain suunnitellun 
Sierilän padon yläpuolisen alueen. Kysymme, millä perusteilla hankkeen vaikutusalue on nyt 
määritelty ja pyydämme nähtäväksemme yhteysviranomaisen lausunnon (Lapin ympäristökeskus 
1397R0002-53, 9.2. 2000).
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