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Asia: Paliskuntain yhdistyksen lausunto, Kemijärvi-Varrio -tieyhteyden YVA-tarveharkinta 

 

 

KEMIJÄRVI-VARRIO -TIEYHTEYS 

 

Paliskuntain yhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua Kemijärvi-Varrio YVA-tarveharkinnan ympäris-

töselvityksestä. Selvitys on aiemmin ollut lausuttavana viranomaisilla.  

 

Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suunnittelee uuden tieyhteyden rakenta-

mista välille Kemijärvi – Varrio – valtatie 5. Hankkeessa rakennetaan uusi, Kemijärven keskustan ja 

Perävaaran kylän asutuksen kiertävä tieyhteys Kemijärveltä suunnitteilla olevalta Kemijärven biojalos-

tamon (Boreal Bioref Oy) terminaalilta Varrion kohdalle, johon rakennetaan Kemijoen ylittävä silta ja 

tieyhteys valtatielle 5. Uuden tieyhteyden rakentaminen mahdollistaa sen, että pohjoisesta tuleva mah-

dollinen puutavara- ja mahdollinen Soklin malmirikasteliikenne suuntautusi suoraan Patokankaan alu-

eelle ja ettei raskaan liikenteen ole tarpeen kulkea Kemijärven taajaman kautta. Ympäristöselvityksessä 

tarkastellaan kolmea linjausvaihtoehtoa, jotka ovat 13,4-14,3 km mittaisia ja sijoittuvat pääosin uuteen 

maastokäytävään.  

 

Hanke sijoittuu pääosin Hirvasniemen paliskunnan alueelle ja Kemijoen länsipuolella Pyhä-Kallion pa-

liskuntaan. Poronhoitolaki (PHL 848/1990) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja 

muussa poronhoitoalueella tapahtuvassa toiminnassa sekä toimintaa mahdollistavassa toiminnassa. Po-

ronhoidon kannattavuuden edellytys on vapaa laidunnusoikeus (PHL 3 §). Poronhoitolaki velvoittaa (53 

§) valtion viranomaisen neuvottelemaan asianomaisen paliskunnan kanssa toimenpiteistä, jotka vaikut-

tavat olennaisesti poronhoidon harjoittamiseen. Alueella voimassa oleva maakuntakaava edellyttää, että 

”Porotalouden sekä muiden luontaiselinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset on turvattava. Met-

sätaloutta, turvetuotantoa, matkailutoimintoja ja loma-asutusta suunniteltaessa on otettava huomioon 

porotaloudelle tärkeät alueet. Suunniteltaessa valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olen-

naisesti vaikuttavia toimenpiteitä on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.” Saman-

kaltainen yleismääräys koskee yleisesti alueen suunnittelua myös vireillä olevassa Rovaniemen ja Itä-

Lapin maakuntakaavassa. 

 

Ympäristöselvitys 

 

Ympäristöselvityksessä on selvitetty vaikutuksia poronhoitoon käyttämällä TOKAT-paikkatietoaineis-

toa. Paliskuntaan on ilmeisesti oltu yhteydessä, mutta ei kasvotusten, eikä hankkeesta ole myöskään 
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neuvoteltu suunnittelua tekevän valtion viranomaisen toimesta (PHL 53 §). Neuvotteluvelvollisuus mai-

nitaan raportissa, mutta ei sitä, onko alueella valtion maita ja onko hankkeessa siksi neuvotteluvelvoite. 

 

Nykyisiä liikennevahinkoja suunnittelualueella tai Hirvasniemen ja Pyhä-Kallion paliskunnissa ei ole 

selvitetty ja raportissa viitataan epämääräisesti siihen, että suunnittelualue ei kuulu kolarialtteimpiin 

Lapissa. Näin ei tietenkään ole, kun alueella ei ole suuria teitä eikä paljoa liikennettä. Paliskuntain yh-

distykseltä olisi saanut tilastoja porokolareista paliskunnittain. Myös paikkatietoa porokolareiden sijoit-

tumisesta on olemassa useamman vuoden ajalta.  

 

Hirvasniemen paliskunnalla on suuri määrä poroja alueella syksyisin, sillä pääosa paliskunnan poroista, 

jotka palkivat Kemijärven pohjoispuolisella paliskunnan alueella siirtyvät alueen kautta talvialueilleen 

ja kotitarhoille. Huhtikuussa porot lähtevät vasomaan ja linjausvaihtoehdoista VE 2 sijoittuu lähimmäksi 

vasoma-alueita. Vasoma-alueiden häiriintyminen on tunnistettu selostuksessa. Hanke todennäköisesti 

lisää Hirvasniemen paliskunnan poroliikennevahinkoja etenkin syksyllä ja syystalvella, kun on pimeää 

ja liukasta. Tyypillisesti raskas liikenne aiheuttaa enemmän vahinkoja kuin henkilöautoliikenne: Lapin 

ELY:n selvityksen (Porokolarit ja niiden vähentäminen, 2011) mukaan kaksinkertaisesti liikennesuorit-

teeseensa nähden verrattuna henkilöliikenteeseen. Porokolarien määrien nousua ei ole arvioitu selostuk-

sessa, eikä myöskään sen vaikutusta poronhoitajille ja porotaloudelle. Rahallinen korvaus ei korvaa po-

ronomistajien menettämää vasatuottoa ja tilalle kasvatettava pääoma (uusi vaadin) alkaa tuottamaan va-

soja vasta kolmen vuoden iässä. Hirvaiden kohdalla elinkeinon menetys on vielä vaadintakin suurempi, 

koska niiden osuus porokarjasta on tyypillisesti alle 10 % ja jokainen yksilö on lisääntymisen kannalta 

tärkeä. Hankkeen haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja ei ole etsitty. 

 

Paliskuntain yhdistys katsoo, että hankkeesta voi aiheutua merkittäviä vaikutuksia poronhoidolle, mikä 

puoltaisi YVA:n tekemistä. YVAa puoltaa myös sen laaja asianosaisten osallistaminen, laajempi vaiku-

tusten arviointi sekä haittojen lieventämiskeinojen kartoittaminen yhteistyössä niistä kärsivien kanssa. 

Vähintäänkin hankkeen jatkosuunnittelun (tien yleissuunnittelu?) vaiheissa tulee neuvotella Hirvasnie-

men paliskunnan kanssa tarkemmasta linjauksesta ja muista haittojen lieventämisen keinoista. Soklin 

kaivoksen ja Boreal Biorefin tehtaan aiheuttamia kokonaisvaikutuksia Itä-Lapin alueen poronhoidolle 

ei ole kaikkinensa arvioitu, kun niiden vaatimien toimintojen selvitykset on pirstottu palasiin. 
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