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Asia  

MRL 171§:n mukainen poikkeamislupahakemus ja MRL 125§ rakennuslupahakemus koskien 

Sierilän voimalaitoshankkeeseen kuuluvan luukkuasemarakennuksen rakentamista.  

  

Osallisuus  

Villilohi – yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta ry on valtakunnallinen ympäristöjärjestö, 

jolla on asianosaisuus kyseessä olevaan asiaan.  

  

Perustelemme osallisuuttamme myös viittaamalla alla Euroopan Unionin tuomioistuimen 

ennakkopäätöksiin, kuten Burgenland-tuomioon (Unionin tuomioistuimen tuomio 

Burgenland, C–197/18 3.10.2019, kohta 31) ja Komission tiedonantoon, jossa vahvistetaan 

EU-oikeuden määrittävän asiavaltuudesta ja sen aiheettomasta rajoittamisesta (Komission 

tiedonanto 14.10.2020, sivut 9-10).  

  

Perustelemme asianvaltaisuuttamme myös viittaamalla allekirjoittaneiden vesioikeudelliseen 

asiavaltuuteen ja asianosaisuuteen. Vesiasioissa asianosaisen käsite on laajennettu.  

Asianosainen on jokainen taho, jonka etua tai oikeutta vesiasia saattaa koskea.  

“Asianosaisen käsite olisi jossain määrin laajempi kuin hallintolain 11 §:n vastaava käsite.  

Asianosainen olisi jo se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea.” (HE  

277/2009, Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi, 7 §)  

  

Lisäksi Villilohi ry on asianvaltainen, koska sen kotipaikka on Rovaniemi.  

  

Vaatimus  

Villilohi ry vaatii, että haettua lupaa ei myönnetä.  

  

    

Perustelut  

Maankäyttö ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää 

poikkeuksen rakentamista koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta 



rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se muun muassa aiheuttaa 

haittaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.   

  

Kemijoki Oy:n hakemus koskee luukkuasemarakennuksen rakentamista. Rakennus on 

suunniteltu palvelemaan Sierilän voimalaitosta. Sierilän voimalaitoksen vesilain mukainen 

vesitalouslupa on rauennut ja Kemijoki Oy hakee parhaillaan lisäaikaa voimalaitoksen 

rakennustöiden aloittamiselle.   

  

Tällä hetkellä Kemijoki Oy:llä ei ole lupaa voimalaitoksen rakentamiselle. Sierilän 

voimalaitosta koskevan vesitalousluvan mukainen määräaika rakennustöiden aloittamiselle 

on mennyt umpeen ja Kemijoki Oy:llä ei tällä hetkellä ole lupaa rakennustöiden 

aloittamiselle. Näin ollen voimalaitoksen rakennuksia koskevat poikkeamislupahakemukset 

ovat ennenaikaisia, eikä edellytyksiä luvan myöntämiselle ole.   

  

Poikkeamislupahakemus koskee rakentamista luonnontilaiselle ja luontoarvoiltaan erityisen 

merkittävälle alueelle, jolloin perusteet poikkeamiselle pitäisi jo lähtökohtaisesti olla hyvin 

tiukat. Varovaisuusperiaatetta on noudatettava.  

  

Sierilän alueen luontoarvojen kartoittaminen on tehty vain osittain ja puutteellisesti. Sierilän 

hankealueella on raportoitu olevan luonnonsuojelulailla (1096/1996) rauhoitettujen ja EU:n 

luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV b tiukkaa suojelua vaativien lajien esiintymistä. 

Luontoarvojen ja suojelun selvittäminen on kesken. Kattavia selvityksiä pohjaveden 

suojaamiseksi ei ole tehty. Vaikutuksia Ounasjoen Natura 2000-suojelualueeseen ei ole 

selvitetty.   

  

Tällä hetkellä rakennus ei palvele mitään tarkoitusta, joten poikkeamislupaa ei tule myöntää.  
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