
KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN  PÄÄTÖS Antopäivä
21.9.2011
Taltionumero
2677
Diaarinumerot
1564/1/10
1567/1/10

1 (36)

Asia Maakuntakaavan vahvistamista koskevat valitukset

Valittajat 1) Riitta Rantanen, Kauniainen
2) Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry, Kemi, Karsikon puolesta 
ry, Simo, ja Pentti ja Marja-Leena Myllyneva, Kemi

Päätös, jota valitus koskee

Ympäristöministeriön päätös 30.3.2010 nro YM5/5222/2009

1. Maakuntavaltuuston päätös

Lapin liiton maakuntavaltuusto on 25.11.2009 tekemällään päätöksellä 
hyväksynyt Kemi-Tornion alueen maakuntakaavan, joka koskee tieverk-
koa, laivaväyliä, moottorikelkkailureittejä, päävoimalinjoja, energiahuol-
lon alueita, satama-alueita ja ydinvoimalaitoksen suojavyöhykkeitä 
(ydinvoimamaakuntakaava). Suunnittelualue sijaitsee Simon kunnan, 
Kemin kaupungin ja Keminmaan kunnan alueella.  

Maakuntahallitus on saattanut maakuntavaltuuston päätöksen ympäristö-
ministeriön vahvistettavaksi. 

2. Asian käsittely ympäristöministeriössä, siltä osin kuin nyt on kysymys

2.1 Ympäristöministeriölle tehdyt valitukset

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry, Karsikon puolesta ry, Pentti  
ja Marja-Leena Myllyneva sekä Riitta Rantanen ovat kukin erikseen va-
littaneet maakuntavaltuuston päätöksestä ympäristöministeriölle.
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2.2 Lausunnot, vastineet ja vastaselitykset ympäristöministeriössä

Sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, maa- ja 
metsätalousministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat antaneet 
maakuntakaavasta lausunnon. Oikeusministeriö on ilmoittanut, ettei se 
anna lausuntoa. 

Puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Lapin aluehallintovi-
rasto, joka on vastannut sosiaali- ja terveysministeriölle osoitettuun lau-
suntopyyntöön, ja Lapin ympäristökeskus ovat ilmoittaneet, ettei maa-
kuntakaavasta ole huomautettavaa.

Lapin liitto on antanut vastineen lausuntojen ja valitusten johdosta. 

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry, Pentti ja Marja-Leena Mylly-
neva sekä Riitta Rantanen ovat antaneet vastaselityksen Lapin liiton vas-
tineen johdosta.

3 Ympäristöministeriön ratkaisu

Ympäristöministeriö on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutki-
matta Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Pentti ja Marja-
Leena Myllynevan vastaselityksissä esittämät uudet valitusperusteet. 
Ympäristöministeriö on muutoin valitukset hyläten vahvistanut maakun-
takaavan. 

Ympäristöministeriö on perustellut valitusten hylkäämistä muun ohella 
seuraavasti:

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry

Tutkimatta jättäminen

Valittaja on vastaselityksessään Säteilyturvakeskuksen puolueettomuu-
den vaarantumiseen viitaten vaatinut, että ympäristöministeriön tulisi 
selvittää Säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteet. Lisäksi yhdistys on 
katsonut, että Natura-arvioinnin tekemättä jättäminen estää kaavan vah-
vistamisen. 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 27 §:n mukaan valittaja saa valitusajan 
päättymisen jälkeen esittää ainoastaan sellaisen uuden vaatimuksen, joka 
perustuu olosuhteiden muutokseen tai valitusajan päättymisen jälkeen 
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valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. Ympäristöministeriö jättää edellä 
mainitut valitusperusteet vasta valitusajan päättymisen jälkeen esitettyi-
nä tutkimatta. 

Ympäristö perusoikeutena

Perustuslain 20 §:ssä tarkoitettu vastuusäännös on tarkoitettu toteutetta-
vaksi ensisijassa lainsäädännössä eikä se näin ollen perusta oikeudellisia 
velvoitteita tai rangaistusvastuuta. Maankäytön suunnittelua ohjaavassa 
maankäyttö- ja rakennuslaissa on useita säännöksiä mukaan lukien maa-
kuntakaavan sisältövaatimukset, jotka tukevat ympäristöperusoikeuden 
toteutumista.

Kaavan laatijan ja kaavan sisällön suhde 

Valituksenalainen maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 
27 §:n 2 momentin tarkoittama vaihemaakuntakaava, joka on laadittu 
ydinvoimalaitoksen ja siihen liittyvien liikenne- ja voimajohtolinjausten 
alueidenkäytöllisten edellytysten tutkimiseksi. Maankäyttö- ja rakennus-
lain 27 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus huolehtia tarpeellisesta 
maakuntakaavan laatimisesta kuuluu maakunnan liitolle. Maakunnan 
liitto voi laatia maakuntakaavan itse tai teettää kaavan ja siihen liittyvät 
selvitykset konsulttityönä. Maakunnan liitto kuitenkin on viranomaisvas-
tuussa laaditusta kaavasta riippumatta siitä, onko kaavan laadintaan käy-
tetty maakunnan liiton ulkopuolisia resursseja vai ei.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuus

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä 
kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa ihmisten terveydelle aiheu-
tuvien riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen pois-
tamiseen. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheutta-
vien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä 
riittävän suuri etäisyys. Muun ohella suuronnettomuuden vaaraa aiheut-
tavat laitokset on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toi-
mintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan 
suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, 
että edistetään niiden toteuttamista.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaa-
vassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle 
asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluet-
ta suunniteltaessa tai rakennettaessa.

Edellä mainitut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat kokonai-
suus, joihin edellä mainittu tavoitekin kuuluu. Tavoitekokonaisuus sisäl-
tää myös muun muassa energiahuollon tarkoituksenmukaisen järjestämi-
sen edistämisvelvoitteen. Kaavaa laadittaessa joudutaan yhteen sovitta-
maan eri tavoitteita. Kaavaratkaisu perustuu kaavaa varten laadittujen 
selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella maakunnan liiton har-
kintavaltansa puitteissa tekemiin johtopäätöksiin. 

Kaavassa on myös maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n nojalla annettu 
kaavamääräyksiä, joiden on katsottu olleen tarpeellisia edellä mainitut 
alueidenkäyttötavoitteet huomioon ottaen. Kaavassa ydinvoimalaitosta 
varten osoitetun energiahuollon alueen EN-1 ympärille on osoitettu 5 ki-
lometrin etäisyydelle ydinvoimalaitoksesta sijoittuvan suojavyöhykkeen 
sv-1 likimääräinen rajaus. Suojavyöhykettä koskevien yksityiskohtai-
sempaa suunnittelua ohjaavien määräysten mukaan suojavyöhykkeeseen 
on sisällytettävä kokonaisuudessaan noin 5 kilometrin etäisyydelle ydin-
voimalaitoksesta ulottuvat taajamat tai muut tiheän asutuksen alueet. 
Suojavyöhykkeeseen kuuluvalle alueelle ei saa suunnitella sijoitettavaksi 
uutta tiheää asutusta, sairaaloita tai laitoksia, joissa käy tai oleskelee 
huomattavia ihmismääriä tai sellaisia merkittäviä tuotannollisia toimin-
toja, joihin ydinvoimalaitoksen onnettomuus voisi vaikuttaa. Loma-asu-
tuksen tai vapaa-ajan toiminnan sijoittamista suunniteltaessa alueelle tu-
lee varmistua, etteivät edellytykset asianmukaiselle pelastustoiminnalle 
vaarannu. Alueen suunnittelussa tulee Säteilyturvakeskukselle ja pelas-
tusviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Kaavamääräyksessä on otettu huomioon Säteilyturvakeskuksen ydin-
energialain (990/1987) nojalla antamat ydinlaitosten turvallisuutta, ydin-
materiaaleja ja ydinjätteitä, sekä ydinenergian käytön edellyttämiä turva-
järjestelyjä ja valmiusjärjestelyjä koskevat ohjeet (YVL-ohjeet). Kaavaa 
laadittaessa YVL-ohjeita on tulkittu yhdessä Säteilyturvakeskuksen 
kanssa. Säteilyturvakeskuksella ei ole ollut kaavaehdotuksesta antamas-
saan lausunnossa huomautettavaa kaavasta ja se on todennut energia-
huollon alueeksi osoitetun alueen soveltuvuuden ydinvoimalaitoksen 
paikaksi tulevan arvioiduksi alustavassa turvallisuusarviossa periaate-
päätöshakemuksen yhteydessä. 
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Säteilyturvakeskus on arvioinut laitospaikan soveltuvuuden ydinenergia-
lain 12 §:n mukaisesti alustavassa turvallisuusarviossaan lain 4 luvussa 
tarkoitetun periaatepäätöshakemuksen johdosta. Säteilyturvakeskus on 
arvioinut sijaintipaikan soveltuvuutta tarkoitukseensa sekä turva- ja val-
miusjärjestelyjen, ydinenergiahuollon ja ydinmateriaalivalvonnan toteut-
tamisedellytyksiä silmällä pitäen. Säteilyturvakeskuksen arvion mukaan 
YVL-ohjeen 1.10 mukaiset sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset voi-
daan toteuttaa Simon Karsikkoniemeen esitetyllä sijaintipaikalla edellyt-
täen, että suojavyöhykkeelle ja varautumisalueelle laaditaan kattavat pe-
lastussuunnitelmat ja sitoudutaan niiden toimeenpanoon tilanteen niin 
vaatiessa.

Maakuntakaavassa ei ole käsitelty ydinjätteen loppusijoitukseen liittyviä 
kysymyksiä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tai maankäyttö- ja 
rakennuslaki eivät myöskään edellytä, että ydinvoimalan alueidenkäytöl-
lisiä edellytyksiä ratkaistaessa maakuntakaavassa tulisi tutkia myös 
ydinjätteen loppusijoitusta. Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituk-
seen liittyvät kysymykset tulevat ratkaistavaksi ydinenergialain mukai-
sesti hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Maakuntakaavassa on 
suunnittelumääräyksin huomioitu erityisesti pelastusviranomaisten toi-
mintaedellytysten turvaaminen hankkeen jatkosuunnittelussa, eikä 
alueella saa suunnitella uutta tiheää asutusta. Huolimatta siitä, että sijoi-
tuspaikka ylittää YVL-ohjeissa asetetun vakituisen asutuksen määrää 
koskevan kriteerin on lausunnoissa alueen katsottu täyttävän ydinvoima-
lan sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. Kun otetaan huomioon kaavan 
tarkoitus, ydinvoimalaitosta koskeva suojavyöhyke ja sitä koskevat mää-
räykset sekä asiassa saatu ydinturvallisuudesta huolehtivan viranomaisen 
lausunnot, ympäristöministeriö katsoo, että kaavassa on otettu huomioon 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maankäyttö- ja rakennuslain 
24 §:n edellyttämällä tavalla.

Selvitysten riittävyys 

Valituksen mukaan kaavassa ei ole selvitetty, miten ydinvoimalla tuotet-
tu sähkö edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energianlähteiden 
ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä, vaikka valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet selvityksiä edellyttävät. Valittajan mukaan kaavassa ei 
ole huomioitu, että tunnetut uraanivarat ovat rajalliset ja kaava perustuu 
riittämättömiin selvityksiin luonnonvarojen kestävän käytön osalta. Kaa-
vassa ei myöskään ole selvitetty ydinvoimalan merkitystä Lapin matkai-
lulle ja kaava on siten myös sisältövaatimusten vastainen.
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Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä 
tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja 
kaukolämmön käyttöedellytyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittä-
viin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteut-
tamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa menettelyissä ei ratkaista eri ta-
voin tuotettujen energialajien paremmuutta eikä energian kulutukseen 
taikka sähkömarkkinoihin liittyviä kysymyksiä. Maakuntakaavassa ei 
myöskään ole käsitelty eikä ratkaistu uraanin tuottamiseen liittyviä kysy-
myksiä. Uraanivarojen riittävyyttä koskevia kysymyksiä on käsitelty 
ydinvoimalaitoksen periaatepäätöshakemuksessa. Kun otetaan huomioon 
edellä lausuttu sekä se, että maankäyttö- ja rakennuslain 9 § tai valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet eivät velvoita valituksessa esitettyjen 
selvitysten tekemiseen maakuntakaavassa, kaava perustuu näiltä osin 
riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kaavan vaikutukset matkailuun on tutkittu ydinvoimalaitoksen YVA-
menettelyn yhteydessä. Matkailuelinkeinoon kohdistuvista vaikutuksista 
kaavaselostuksessa on todettu, että maakuntakaavan toteuttamisella ei 
ole suoria vaikutuksia Perämeren ja Haparanda-Sandskärin kansallis-
puistojen matkailupotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksiin. Lisäksi 
ydinvoimalaitoksen on arvioitu rakentamisvaiheessa vilkastuttavan Ke-
mi-Tornio -alueen matkailu- ja virkistyspalveluelinkeinoja ja todennä-
köisesti myös luontomatkailupalvelujen kysyntää. Alueen toimijoille 
suunnatussa kyselyssä matkailuelinkeinolle kielteisiä vaikutuksia on 
nähty kohdistuvan Karsikkoniemeen. Kun otetaan huomioon maakunta-
kaavan yleispiirteisyys sekä se, että ympäristövaikutusten arvioinnista 
antamassaan lausunnossa yhteysviranomainen on todennut, että matkai-
luelinkeinoihin liittyvät selvitykset ovat riittävät, ei kaavan voida katsoa 
olevan maankäyttö- ja rakennuslaissa kaavalle asetettujen tarkoituksen-
mukaista aluerakennetta ja maakunnan elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksien turvaamista koskevien vaatimusten vastainen. 

Kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön vaaliminen 

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 2 momentin mukaan kaavaa laadit-
taessa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa maiseman, luon-
nonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen.
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Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä 
on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristö-
jen luonnonperinnön arvot säilyvät. Maakuntakaavoituksessa on otettava 
huomioon vesi- ja rantaluonnon suojeluun tai virkistyskäytön kannalta 
erityistä suojelua vaativat vesistöt. 

Kaava-alueella sijaitseva Karsikkoniemen kalastajakylä sisältyy ympä-
ristöministeriön ja Museoviraston vuoden 1993 julkaisuun "Rakennettu 
kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset 
ympäristöt." Valtioneuvosto on tehnyt 22.12.2009 päätöksen vuoden 
1993 valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen inventointi-
luettelon korvaamisesta uudella luettelolla. Museovirasto on maakunta-
kaavasta antamassaan lausunnossa todennut, että Karsikkoniemen enti-
sen kalastajakylän valtakunnallinen merkitys on uhanalainen useiden ra-
kennusten purkamisen vuoksi ja että jäljellä olevien rakennusten säily-
minen tulee turvata yksittäisinä kohteina. Karsikkoniemen kalastajakylä 
ei sisälly enää RKY 2009 valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen luetteloon. 

Valituksen kohteena olevan vaihemaakuntakaavan tarkoitus on ollut tut-
kia ja osoittaa ydinvoimalan sijoittamisen maankäytölliset edellytykset 
yleispiirteisesti. Kun otetaan huomioon se, ettei maakuntakaavaratkaisu 
estä Karsikkoniemen kalastajakylään sisältyvien yksittäisten rakennusten 
säilyttämisen ratkaisemista yksityiskohtaisemman suunnittelun yhtey-
dessä sekä Museoviraston lausunto, ei kaavaa voida pitää rakennetun 
ympäristön vaalimisen osalta maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n sisältö-
vaatimusten tai valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisena.

Maksniemen pohjavesialue sijaitsee Karsikkoniemen juuressa, noin kah-
den kilometrin päässä voimalaitoksen sijoituspaikasta. Ydinvoimalaitok-
selle johtava tie, Karsikontie sijoittuu noin 900 metrin matkalla 1-luokan 
pohjavesialueelle. Ydinvoimalaitoksen huoltotieyhteytenä toimivaan tie-
hen ei ole maakuntakaavassa osoitettu merkittäviä parantamistoimenpi-
teitä. Mahdolliset toimet edellyttävät maakuntakaavaa yksityiskohtai-
sempaa suunnitelmaa, jossa pohjaveden suojaamistarpeet tulee ratkaista-
vaksi. 

Kaavaratkaisun keskeisenä lähtöaineistona on ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyn (jäljempänä myös YVA) yhteydessä laadittu luontosel-
vitys (Ydinvoimalaitoksen YVA, Luontoselvitys ja luontovaikutusten ar-
viointi, Simo, Pöyry Environment Oy 2008), joka sisältää Karsikkonie-
men luontokartoituksen, hankkeen luontovaikutustenarvioinnin sekä 
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Natura 2000 -tarvearvioinnin. Aineistoon liittyy myös tarkentavia selvi-
tyksiä, joissa on käsitelty muun muassa lintudirektiivin liitteen I lajien 
esiintymistä Karsikon alueella mukaan lukien Karsikkoniemen ja sen lä-
hialueiden linnuston kevät- ja syysmuutto. Selvityksin on dokumentoitu, 
ettei Natura-arviointi ole ollut tarpeen. Natura-arvioinnin tarveharkinta 
on ollut Lapin ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan riittävä. 

Kaavaselostuksessa on todettu, että ydinvoimamaakuntakaavan toteutta-
misesta ei kohdistu luonnonsuojelualueisiin suoria eikä välillisiä haitalli-
sia vaikutuksia koska ne sijaitsevat sivussa rakennettavista alueista. Kaa-
va-alueella ei sijaitse kansallisesti tai kansainvälisesti arvokkaiksi katsot-
tuja lintualueita. Linnustollisesti merkittävät kohteet ovat Karsikkojärvi 
sekä Karsikkoniemen edustan luodot ja saaret. YVA-selostuksessa on to-
dettu linnustoon kohdistuvia vaikutuksia voitavan lieventää muun muas-
sa rakentamisen ajoittamisella kevät- ja syysmuuttokausien ulkopuolelle 
ja teknisin ratkaisuin. Karsikon alueen luontoarvot, mukaan lukien luon-
todirektiivin liitteen IV laji Ruijanesikko, keskittyvät rantavyöhykkeel-
le. Kaavaselostuksessa on todettu, että hankkeeseen liittyvät toiminnot 
on EN 1 -alueen sisällä mahdollista suunnitella keskitettäväksi alueen 
keskiosiin. Rantaan sijoitettavien jäähdytysveden otto- ja purkurakentei-
den sekä satamalaiturin huolellisella sijoittelulla on mahdollista säästää 
luonnonarvoja sekä lieventää luontokohteisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Kaavassa EN-1 -alueeseen liittyy suunnittelumääräys, jonka alueen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristö-
häiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Ympäristöministeriö 
on Lapin liiton suostumuksella tehnyt edellä mainittuun suunnittelumää-
räykseen jäljempänä selostetun vähäisen muutoksen, jossa määräyksen 
sisältöä on täsmennetty. 

Kaava perustuu luontoarvojen mukaan lukien linnustoon liittyvät vaiku-
tukset maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin. 
Kun otetaan huomioon, että alueen toteuttaminen edellyttää yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua sekä se, että vaikutusarvioinneissa esiin tulleet 
haitallisten vaikutusten lieventämistoimet ja mahdolliset direktiivilajei-
hin kohdistuvat vaikutukset tulevat ratkaistavaksi jatkosuunnittelussa ja 
lupamenettelyissä, kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mu-
kaiset luonnonarvojen vaalimista koskevat sisältövaatimukset. Kaavan 
hyväksymiselle ei ole ollut myöskään luonnonsuojelulaista johtuvaa es-
tettä. 
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Lentoliikenne ja ydinvoimalan turvallisuus 

Kemi-Tornion lentokenttä ei sisälly kaava-alueeseen. Ydinvoimalaitok-
sen vaikutusta lentoliikenteelle on tutkittu maakuntakaavan yhteydessä 
ja säteilyturvakeskus on arvioinut ydinvoimalaitoksen sijoituspaikan tur-
vallisuutta alustavassa turvallisuusarviossa. Säteilyturvakeskuksen näke-
myksen mukaan lentoliikenne ei ole esteenä ydinvoimalaitoksen raken-
tamiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa suunnitteluprosesseis-
sa ei ratkaista lentoliikenteen johtamista tai valvontaa koskevia kysy-
myksiä, eikä mahdollisen lentokieltoalueen tarvetta.

Ydinvoimalaitoksen välttämättömyys ja sijoituspaikka 

Ympäristöministeriön toimivaltaan ei kuulu maakuntakaavassa esitetty-
jen aluevarausten tarkoituksenmukaisuuden tutkiminen, vaan maakunta-
kaavan vahvistamisen yhteydessä tutkitaan ainoastaan tehdyn ratkaisun 
lainmukaisuus. Maakuntakaavan hyväksymisellä tai ympäristöministe-
riön maakuntakaavaa koskevalla vahvistamispäätöksellä ei sellaisenaan 
ratkaista sitä, että alueelle sijoittuisi ydinvoimalaitos. Toimivalta ydin-
voimalaitoksen rakentamisesta ja sijoittamisesta päättämiseen kuuluu 
valtioneuvostolle. Sillä seikalla, että jotakin muuta paikkaa ydinvoima-
lan sijoittamiseen voidaan pitää tarkoituksenmukaisempana, ei ole mer-
kitystä maakuntakaavan lainmukaisuutta arvioitaessa.

Virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyys 

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 2 momentin mukaan kaavaa laadit-
taessa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun ohella virkistykseen so-
veltuvien alueiden riittävyyteen. Vaihemaakuntakaavan suunnittelualue 
Simon Karsikkoniemessä on maakuntakaavana voimassa olevassa, 
25.2.2003 vahvistetussa Länsi-Lapin seutukaavassa osoitettu suurelta 
osin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M. Karsikkoniemen keski-
alueelle on osoitettu teollisuustoimintojen aluevaraus T, joka on laajuu-
deltaan 1,4 neliökilometriä. Karsikkoniemessä sijaitsee myös kalasata-
ma, joka on osoitettu satama-alueen kohdemerkinnällä LV. Karsikon itäi-
seen osaan on osoitettu Leuannokan oma-asutuksen aluevaraus RA. Li-
säksi Simon Maksniemen sekä Kemin Hepolan ja Rytikarin asuinalueet 
on osoitettu kaavassa taajamatoimintojen alueeksi A. Karsikkoniemellä 
ei ole maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä virkistysalueita, eikä 
sitä ole sellaiseen käyttöön osoitettu maakuntakaavana voimassa olevas-
sa Länsi-Lapin seutukaavassakaan. Näin ollen kaavan ei voida katsoa 
olevan valituksessa esitetyillä perusteilla maankäyttö- ja rakennuslain 
28 §:n tai valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen.
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Karsikon puolesta ry

Selvitysten riittävyys

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittä-
viin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteut-
tamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 

Selvitysten riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon kaavan tehtävä 
ja tarkoitus. Maakuntakaavassa ei ole käsitelty korkea-aktiivisen ydinjät-
teen loppusijoitukseen liittyviä kysymyksiä. Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet tai maankäyttö- ja rakennuslaki eivät myöskään edellytä, 
että ydinvoimalan alueidenkäytöllisiä edellytyksiä ratkaistaessa tulisi tut-
kia myös ydinjätteen loppusijoitusta. Maakuntakaavalla ei ole ratkaistu 
ydinjätteen loppusijoitukseen liittyviä kysymyksiä, vaan ne tulevat rat-
kaistavaksi ydinenergialain mukaisesti hankkeen jatkosuunnittelun yh-
teydessä. 

Karsikkoniemeen on laadittu arkeologinen inventointi. Museovirasto on 
kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa katsonut kaavan vaikutus-
ten arvioinnista käyvän riittävällä tavalla ilmi ne toimet ja selvitykset, 
joita Museovirasto on edellyttänyt maakuntakaavan mahdollistaman 
hankkeen toteuttamiselta. Suunnitelluilla väylä- ja rantarakentamisalueil-
ta ei ole löytynyt muinaismuistolain tarkoittamia kohteita. 

Maakuntakaavassa osoitettu moottorikelkkareitti ei ole uusi linjaus, sillä 
se on osoitettu jo lainvoimaisessa Karsikkoniemen yleiskaavassa. Maa-
kuntakaavalla ei ole osoitettu voimajohdon yksityiskohtaista sijoittumis-
ta vaan ohjeellinen päävoimalinja nykyisille voimajohtolinjoille. Ydin-
voimalaitoksen edellyttämät 110 kV:n ja 400 kV:n voimajohdot on tar-
koitettu sijoitettavaksi olevaan johtokäytävään. Voimajohtojen rakenta-
minen edellyttää sähkömarkkinalain ja ympäristövaikutusten arvioinnis-
ta annetun lain mukaisia lupa- ja ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyjä. Samoin myös liikenneväyliin mahdollisesti kohdistuvat merkittävät 
parantamis- ja rakentamistoimet edellyttävät maakuntakaavaa yksityis-
kohtaisempaa suunnittelua. Kun otetaan huomioon, että uusien johtokäy-
tävien ja liikenneväylien yksityiskohtainen sijainti ja vaikutukset ympä-
ristöön tutkitaan tarkemmin alueen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa, kaava perustuu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla 
riittäviin selvityksiin. 
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Ympäristöperusoikeus 

Ympäristöperusoikeutta koskevan valitusperusteen osalta ympäristömi-
nisteriö on viitannut Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n vali-
tuksesta lausuttuun.

Vaihtoehdot sähkön tarpeen tyydyttämiseksi 

Valituksenalainen maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 
27 §:n 2 momentin tarkoittama vaihemaakuntakaava, joka on laadittu 
ydinvoimalaitoksen ja siihen liittyvien liikenne- ja voimajohtolinjausten 
alueidenkäytöllisten edellytysten tutkimiseksi. Lapin liitto on toimival-
tansa perusteella päättänyt laadittavan kaavan tarkoituksesta, eikä kaa-
vassa tutkittavien aluevarausten tarkoituksenmukaisuuden arvioiminen 
kuulu ympäristöministeriön toimivaltaan. Maankäyttö- ja rakennuslain 
nojalla laadittu maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitel-
ma. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa prosesseissa ei ratkaista eri 
tavoin tuotettujen energialajien paremmuutta, eikä energian kulutukseen 
taikka sähkömarkkinoihin liittyviä kysymyksiä. Ydinvoimalaitoksen si-
joittamista koskevan maakuntakaavan laatiminen ja hyväksyminen eivät 
ole esteenä sille, ettei Lapissa voitaisi tutkia alueidenkäytöllisiä edelly-
tyksiä myös uusiutuviin energianlähteisiin perustuvalle sähköntuotannol-
le. 

Luonnonarvot ja pohjavesi

Luonnonarvoihin ja pohjaveteen liittyvien valitusperusteiden osalta ym-
päristöministeriö on viitannut edellä Kemin Seudun Luonnonsuojeluyh-
distys ry:n valituksesta lausuttuun.

YVA-selostuksen riittävyys 

YVA-selostus ei voi itsenäisenä muutoksenhaunkohteena. YVA-menette-
lyssä ja sen jälkeisissä lisäselvityksissä on tutkittu valituksessa tarkoitet-
tuja seikkoja. Lapin ympäristökeskus on yhteysviranomaisena antamis-
saan lausunnoissa katsonut, että kokonaisuutena tarkastellen YVA-selos-
tus ja tehdyt lisäselvitykset antavat päätöksentekoa varten riittävät tiedot 
hankkeen ympäristövaikutuksista. Lisäksi, että Säteilyturvakeskus on 
ydinturvallisuudesta vastaavana viranomaisena PAP-hakemuksen joh-
dosta antamassaan alustavassa turvallisuusarviossa arvioinut Karsikko-
niemen soveltuvan ydinvoimalaitospaikaksi.
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Pentti Myllyneva ja Marja Leena Myllyneva 

Tutkimatta jätetyt valitusperusteet

Ympäristöministeriö on jättänyt valituksen tutkimatta siltä osin, kun va-
lituksessa on esitetty valitusperusteita koskien maakuntakaavan ohjaus-
vaikutusta yleis- ja asemakaavoissa.

Laadittavana olevien yleis- ja asemakaavojen lainmukaisuuden arviointi 
tapahtuu mahdollisessa muutoksenhaussa sen jälkeen, kun kunta on hy-
väksynyt kaavan.

Lapin liiton energian tuotannon tavoitteet 

Maakuntaohjelmalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditta-
vien maakuntakaavojen sisältöä sitovaa vaikutusta. 

Fennovoiman omistussuhteet 

Maakuntakaavaa koskevassa päätöksessä ei ole otettu kantaa ydinvoi-
man tuottajaan eikä ratkaistu ydinjätteiden maahantuontiin liittyviä ky-
symyksiä. 

Työllisyysvaikutukset ja aluetalous 

Työllisyyteen ja aluetalouteen liittyvät vaikutukset on tutkittu YVA-me-
nettelyn yhteydessä ja yhteysviranomaisen YVA:sta antamassa lausun-
nossa vaikutusarvioinnit on todettu riittäviksi ja asianmukaisiksi.

Rajoitukset laitosalueella ja ydinvoimalaitoksen lähialueella 

Kaavaselostus on pohjana arvioitaessa, täyttääkö kaava maankäyttö- ja 
rakennuslain asettamat vaatimukset, mutta se ei voi olla yksin muutok-
senhaun kohteena. 

Säteilyturvakeskus on todennut YVL-ohjeen olevan vanhentunut, eikä 
sitä ole laadittu ajatellen uusia laitospaikkoja. Maakuntakaavassa ener-
giahuollon alueen ympärille osoitettu suojavyöhyke sv perustuu Säteily-
turvakeskuksen kanssa käytyihin neuvotteluihin. Sillä seikalla, että suo-
javyöhyke olisi mahdollista osoittaa myös kaavassa esitetystä poikkea-
valla tavalla, ei ole merkitystä suojavyöhykkeen lainmukaisuutta arvioi-
taessa. 
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Maakuntakaavassa ei ole ratkaistu pelastuslain (468/2003) mukaisia pe-
lastusjärjestelyjä, eikä näin ollen niihin liittyviä kustannuksia ole ollut 
tarvetta arvioida. Pelastusjärjestelyt ja niihin liittyvät kustannukset mää-
rittyvät pelastuslain mukaisessa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Maakuntakaava voimaan tulon kieltämistä koskeva vaatimus 

Ympäristöministeriöllä on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perus-
teella toimivalta määrätä maakuntakaava tulemaan voimaan ennen kuin 
se on saanut lainvoiman. Maakunnan liiton kaavan hyväksymistä koske-
va päätöksen voimaan tulo ennen kuin se on saanut lainvoiman edellyt-
tää ympäristöministeriön määräystä.

Riitta Rantanen

Ympäristövaikutusten selvityksen puutteellisuudet 

Ympäristöministeriö on viitannut voimajohtokäytävien ympäristövaiku-
tusten ja arkeologisten inventointien osalta sekä tarvittavien uusien lii-
kenneväylien (tiet, satamaväylä ja moottorikelkkareittien siirtäminen) si-
jaintia ja niiden suhdetta merkittäviin luonnon- ja muinaisjäännösesiinty-
miin nähden koskevien valitusperusteiden osalta edellä Karsikon puoles-
ta ry:n valituksesta lausuttuun.

Karsikkoniemi ei ole sopiva paikka ydinvoimalaitokselle 

Ympäristöministeriö on viitannut luonnon- ja kulttuuriperinnön vaali-
mista, ja sijoituspaikkaa koskevien valitusperusteiden osalta edellä Ke-
min Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksessa lausumaansa. 

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa ei ole 
ratkaistu eikä myöskään osoitettu jäähdytysveden ottopaikkoja. Jäädy-
tysveden ottoa varten tarvittavien paikkojen sijainti sekä toteuttamiseen 
liittyvät ruoppaukset ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun ja 
lupamenettelyjen jälkeen. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuus

Valituksessa esitettyihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin liit-
tyvien valitusperusteiden osalta ympäristöministeriö on viitannut edellä 
Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta lausumaansa.
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Vaihtoehdot sähkön tarpeen tyydyttämiseksi 

Ympäristöministeriö on viitannut näiden valitusperusteiden osalta edellä 
Karsikon puolesta ry:n valituksesta lausuttuun.

Ydinvoimalaitoksen välttämättömyys ja sijoituspaikka 

Ydinvoimalaitoksen välttämättömyyttä ja sijoituspaikkaa koskevien vali-
tusperusteiden osalta ympäristöministeriö on viitannut edellä Kemin 
Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta lausuttuun. 

Maakuntakaava voimaan tulon kieltämistä koskeva vaatimus 

Maakuntakaavan voimaan tuloa koskevan vaatimuksen osalta ympäristö-
ministeriö on viitannut edellä Myllynevojen valituksesta lausuttuun. 

Ympäristöministeriö on myös tehnyt maakuntakaavaan päätöksestä tar-
kemmin ilmenevän vähäisen muutoksen, vahvistanut muutetun kaavan 
ja määrännyt sen voimaantulosta seuraavasti: 

Vähäinen muutos

Ympäristöministeriö on tehnyt Lapin liiton suostumuksella maankäyttö- 
ja rakennuslain 31 §:n 6 momentin mukaisen vähäisen muutoksen EN-1 
aluetta koskevaan suunnittelumääräykseen. Määräys on muutettu seuraa-
van muotoon:

”Alue on tarkoitettu toteuttavaksi asemakaavaan perustuen. Alueen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristö-
häiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on otettava huomioon rantavyöhykkeen luon-
nonarvot ja LSL 49 § 1 mom. mukaisesti alueella olevat luontodirektii-
vin liitteen IV (b) lajit, joiden heikentäminen tai hävittäminen ei saa ta-
pahtua ilman LSL 49 § 3 mom. mukaista menettelyä.”

Vähäinen muutos on merkitty kaavakartalle punaisella. 

Maakuntakaavan vahvistaminen

Ympäristöministeriö katsoo, että maakuntakaava täyttää sille maankäyt-
tö- ja rakennuslain 28 §:ssä asetetut sisältövaatimukset. Koska vahvista-
miselle ei ole myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n 3 momentis-
ta johtuvaa estettä, ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavan.
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Kaavan voimaantulo

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla 
määrännyt maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut 
lainvoiman.

Ministeriön soveltamat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 4 § 3 mom., 9 §, 17 §, 24 § 2 
mom., 25 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 § 1 mom., 31 §, 33 §, 188 § 5 mom. ja 
201 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 1 §, 10 §, 93 § ja 95 §
Ympäristöministeriön asetus (31.3.2000) maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 27 §
Kuntalaki (365/1995) 90 § ja 92 §
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 65 § ja 66 §
Perustuslaki (731/1999) 20 §

4. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

4.1 Valitukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

4.1.1 Riitta Rantasen valitus

Rantanen on valituksessaan ensisijaisesti vaatinut, että ympäristöminis-
teriön päätös maakuntakaavan vahvistamisesta sekä maakuntavaltuuston 
päätös maakuntakaavan hyväksymisestä kumotaan ja että maakuntakaa-
van täytäntöönpano määrätään keskeytettäväksi. Toissijaisesti asia on 
palautettava ympäristöministeriölle lainmukaisen ja riittävästi sekä sel-
keästi perustellun päätöksen tekemiseksi.  

Rantanen on valituksensa perusteluissa uudistanut aiemmin lausumansa 
sekä esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa: 

Ympäristöministeriön kaavamääräykseen lisäämä virke ei ole merkityk-
seltään yksiselitteinen. Päätöksen perustelut eivät muutoinkaan ole sel-
keät, mikä osin johtuu siitä, että päätöksessä valituksissa mainittua on 
paikoin tiivistetty niin sekavasti, että valituksessa esitetty ei tule kaikilta 
osin ymmärrettävästi esille. Päätös ei ole hallintolain 9 ja 44 pykälien 
mukainen. Ympäristöministeriö ei myöskään ole perustellut, miksi maa-
kuntakaava on määrätty tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lain-
voiman.
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Ydinvoimalaitoksen sijoittaminen Karsikkoniemeen ei voi olla itsetar-
koitus, vaan sen sijoittamista on esitetty tarkoituksessa tyydyttää sähkön 
tarvetta. Kaavan lainmukaisuuden arvioinnissa täytyy olla merkitystä sil-
lä seikalla, että kaavassa esitetyn ydinvoimalaitoksen rakentamisesta ja 
käyttämisestä aiheutuu vaikutuksia, jotka haittaavat valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista, varsinkin, kun laitokselle on 
edullisuudeltaan vastaavat vaihtoehdot, jotka edistävät valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. Jos tälle seikalle ei anneta mer-
kitystä laillisuusarvioinnissa, valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoittei-
den vastaisuudella ei olisi merkitystä kaavan lainmukaisuuden kannalta. 
Ympäristöministeriö on päätöksessään sivuuttanut sen, että ydinvoima-
laitoshanke on useimpien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
vastainen.

Mikäli hankkeeseen liittyvät toiminnot on mahdollista keskittää niin, että 
ydinvoimalaitoksen ja sen tukitoimintojen rakentamisesta ei aiheudu 
haittaa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymille, merkittäville 
linnustokohteille ja muille merkittäville luonnonarvoille, tällainen raken-
tamisen keskittäminen olisi tullut esittää kaavassakin siten, että ydinvoi-
malaitoksen ja sen tukitoimintojen alue ei ulotu näiden luonnonarvojen 
päälle. Toisaalta rantavyöhykkeen lisäksi erityisesti Karsikkojärvellä, 
mutta myös muualla Karsikkoniemen keskiosassa on erityisiä luonnon-
arvoja. Karsikkoniemi ei siten ole hyväksyttävä paikka ydinvoimalaitok-
selle.

Maakuntakaavassa ydinvoimalaitoksen toiminnoille varatulla alueella si-
jaitsee luontodirektiivin liitteessä I mainittuja luontotyyppejä. Lisäksi 
alueella on runsaasti uhanalaisten, rauhoitettujen tai erityisesti suojelta-
vien lajien esiintymiä. Karsikkojärven alueella pesii myös sääksi. Ydin-
voimalaitoksen toiminnoille varattu alue ei saa ulottua näiden luonnonar-
vojen alueelle. 

Ympäristöministeriö on perustellut luonnonarvojen huomioon ottamista 
luonnonsuojelulain säädöksillä, jotka koskevat luontodirektiivin liitteen 
IV (a) eläinlajeja, vaikka kaavan valmisteluun liittyneissä luontoselvi-
tyksissä ei ole esitetty Karsikossa näiden lajien esiintymiä, vaan esitetyt 
uhanalaisten lajien esiintymät Karsikossa ovat kasvilajien esiintymiä. 
Ympäristöministeriön kaavamääräykseen tekemän vähäisen muutoksen 
tarkoitus ei myöskään ole yksiselitteinen. Epäselväksi jää, onko tarkoitus 
edellyttää luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaista menettelyä 
vain luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajien kohdalla (vaikka näitä ei 
ole esitetty esiintyvän Karsikossa) vai myös luontodirektiivin liitteen IV 
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(b) kasvilajien ja luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentissa viitattujen lin-
tudirektiivin 1 artiklassa mainittujen lintulajien kohdalla. Muun muassa 
tämän epäselvyyden vuoksi päätös pitää kumota tai palauttaa ympäristö-
ministeriölle uudelleen valmisteltavaksi 

Maakuntakaavan välittömien ja välillisten vaikutusten selvittämistä kos-
kevien vaatimusten kannalta on erittäin merkittävää ydinvoimalaitoksen 
toteuttamisesta ja käytöstä väistämättä seuraava ydinvoimajätteen synty-
minen ja loppusijoitus, kuten myös uraanivarojen riittävyys. Kaavan hy-
väksymisen ja vahvistamisen edellytyksenä on, että ydinjätteen loppusi-
joitus ja siihen liittyvät riskit olisi selvitetty kaavan laatimisen yhteydes-
sä. Myös ydinvoimahankkeen toteuttamisen vaikutukset muihin suuriin 
energiantuotantohankkeisiin, kuten tuulivoimalahankkeisiin, on selvittä-
mättä. 

Johtokäytäviin ja liikenneväyliin liittyviä ympäristövaikutusarviointeja 
olisi ollut tarpeen tarkentaa jo maakuntakaavan yhteydessä, koska maa-
kuntakaavalla ohjataan näiden sijoittumisvaihtoehtoja ja siten rajataan 
niitä myös muissa kaavoissa ja hankesuunnitteluissa.

Muun muassa ydinvoimalan jäähdytysveden ottamisen ja päästämisen 
vaikutuksia kalastolle ja muille vesieliöille, ekologista vaikutusta tai vai-
kutusta teollisuuden saastuttamiin pohjasedimentteihin Veitsiluodon 
edustalla ja Karsikon ja Ajoksen välisellä lahdella ei ole selvitetty riittä-
västi, kuten ei myöskään lauhdevesipäästön yhteisvaikutusta Veitsiluo-
don tehtaiden jätevesien kanssa. Toisin kuin ympäristöministeriön pää-
töksessä on esitetty, Karsikon alueen merkitystä lintujen syysmuutossa ja 
ydinvoimalaitoshankkeen toteuttamisen vaikutusta siihen ei ole selvitet-
ty. 

Vaikka YVA-selostus ei voi olla itsenäisenä muutoksenhakukohteena, 
YVA:n puutteellisuudesta seuraa, että kaavassa esitetyn ydinvoimalaitos-
hankkeen toteuttamisen vaikutuksia ei ole selvitetty siten kuin maan-
käyttö- ja rakennuslain 9 ja 28 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
1 § edellyttävät. Puutteellinen ympäristövaikutusten arviointi ei anna 
riittävää varmuutta siitä, että kaavassa esitetty ydinvoimalaitoshanke 
voitaisiin toteuttaa siten, että ympäristövaikutukset ovat hyväksyttäviä.

Maakuntakaavan yhteydessä ei ole esitetty ratkaisuja, joilla saavutetaan 
ohjeen YLV 1.10 mukainen turvallisuustaso. Näin ollen ei myöskään 
voida arvioida, täyttääkö kaava muun muassa ihmisen terveydelle aiheu-
tuvien riskien ennalta ehkäisemisen vaatimuksia. 
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Asiassa ei ole menetelty perustuslain 20 §:n edellyttämällä tavalla, koska 
kaavan mukaisen ydinvoimalaitoksen toteuttamisen ympäristövaikutuk-
sia ja korkea-aktiivisen jätteen jätehuoltoa tai laitoksen ja jätteen loppu-
sijoitusratkaisun turvallisuutta ei ole riittävästi selvitetty. Tiedossa ei ole 
edes, minne korkea-aktiivinen ydinjäte päätyy ja keiden elinympäristöön 
se vaikuttaa. 

4.1.2 Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja sen asiakumppanien valitus

Yhdistys ja sen asiakumppanit ovat valituksessaan vaatineet, että ympä-
ristöministeriön päätös maakuntakaavan vahvistamisesta ja maakunta-
valtuuston päätös kaavan hyväksymisestä kumotaan. Maakuntakaavan 
täytäntöönpano tulee kieltää tai täytäntöönpano määrätä keskeytettäväk-
si, kunnes kaava on saanut lainvoiman. 

Yhdistys ja sen asiakumppanit ovat valituksensa perusteluissa uudista-
neet aiemmin lausumansa sekä esittäneet muun ohella seuraavaa:

Ympäristöministeriö on perustellut luonnonsuojeluyhdistyksen valituk-
sen tutkimatta jättämistä hallintolainkäyttölain 27 §:llä. Päätös on tältä 
osin virheellinen, koska yhdistys ei ole esittänyt uusia vaatimuksia, vaan 
alkuperäisen vahvistamatta jättämistä koskevan vaatimuksen tueksi si-
nänsä kylläkin uusia perusteita. Hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momen-
tin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää uusia pe-
rusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi. 
Valitusviranomaisen tulee huolehtia siitä, että asia tulee riittävästi selvi-
tetyksi ja tarvittaessa osoittaa asianosaisille ja hallintoviranomaisille, 
mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää. Valitusviranomaisen tulee viran 
puolesta hankkia selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuoli-
suus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat. Yhdistyksen esittä-
mä selvitysvaatimus ei ole sellainen vaatimus, jonka ympäristöministeriö 
voisi jättää tutkimatta. Myöskään perustelua, jonka mukaan Natura-ar-
vioinnin tekemättä jättäminen estää kaavan vahvistamisen, ei voida jät-
tää tutkimatta. Päinvastoin Natura-arvioinnin tekeminen olisi ollut vält-
tämätöntä. Kaavaa vahvistettaessa olisi tullut tutkia, onko Lapin ympä-
ristökeskuksen näkemys siitä, että Natura-arviointia ei tarvitse suorittaa, 
oikea. Mikäli näin olisi tapahtunut, olisi havaittu, että näkemys ei vastaa 
oikeuskäytäntöä. Kun arviointi on jätetty suorittamatta, kaavaa ei myös-
kään olisi tullut vahvistaa. 

Kaavoituksella on alueidenkäytöllisesti ollut ainoastaan yksi tavoite eli 
kaavoittaa Fennovoima Oy:lle ydinvoima-alue Simon Karsikkoniemeen. 
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Jo se seikka, että kaavan on käytännössä laatinut sama suunnittelutoi-
misto kuin Fennovoima Oy:n YVA-selostuksen osoittaa, että kaava on 
yhtiön tarkoituksiin tuotettu kaava, jota laadittaessa muut kaavoitusint-
ressit ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on sivuutettu. Menette-
ly ei voi olla vaikuttamatta kaavan sisältöön ja menettelyn puolueetto-
muuteen. Maakuntaliiton olisi edes tullut itse valita kaavoituskonsultti. 
Maakuntaliiton viranomaisvastuu jää muutoin lähinnä kansalaisten us-
kon varaan. 

Ydinvoimamaakuntakaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den ja maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n vastainen ainakin seuraavilta 
osin:

Laitoksen viiden kilometrin suojavyöhykkeellä asuu noin 3 500 vakituis-
ta asukasta ja 20 kilometrin varautumisvyöhykkeellä yli 30 000 asukas-
ta. Lisäksi 50 kilometrin säteellä laitoksesta sijaitsevat Tornion ja Haapa-
rannan kaupunkikeskustat. Ydinvoimalan sijoittaminen näin lähelle asu-
tuskeskuksia on vastoin valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Myös 
Säteilyturvakeskuksen voimassa olevien ohjeiden, joista keskuksella it-
sellään on nyt eri tulkinta, mukaan pysyvien asukkaiden määrä suoja-
vyöhykkeellä pitää olla alle 200 henkeä. 

Kaavaa laadittaessa ei ole otettu huomioon myöskään esimerkiksi vuosi-
na 2007–2008 julkaistua arvostettua saksalaista Kikk-tutkimusta, jonka 
mukaan viiden kilometrin etäisyydellä ydinvoimaloista asuneilla lapsilla 
oli 117 prosenttia normaalia suurempi riski sairastua leukemian ja 60 
prosenttia keskimääräistä suurempi riski sairastua muihin syöpiin. Kaa-
vassa ei siten ole kiinnitetty erityistä huomiota ihmisten terveydelle ai-
heutuvien riskien ennalta ehkäisemiseen eikä jätetty riittävää etäisyyttä 
asutukseen ydinvoimalaitoksesta. 

Kaavassa on lähdetty siitä, että kun Säteilyturvakeskus on alustavassa 
ydinenergialain mukaisessa turvallisuuslausunnossaan katsonut alueen 
ydinvoimalle soveltuvaksi, niin valtakunnallisia alueidenkäyttötavoittei-
ta enää oteta huomioon. Kaavoituksessa alueen soveltuvuutta tulee kui-
tenkin arvioida maankäyttö- ja rakennuslain säännösten ja oikeudellisesti 
lähtökohtaisesti sitovien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
eikä ydinenergialain säännösten pohjalta.

Kaavassa ei ole osoitettu aluetta ydinvoimalan tuottaman korkea-aktiivi-
sen jätteen käsittelylaitokselle. Fennovoima Oy:llä ei toistaiseksi ole 
minkäänlaista tietoa siitä, minne se jätteet sijoittaisi tai miten yhtiö ne 
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käsittelisi. Vakavinta asiassa on, että sama ongelma koskee myös Fenno-
voima Oy:n suurinta yksittäistä omistajaa. On valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden vastaista ja maankäyttö- ja rakennuslain vastaista 
laatia ydinvoimalakaava, joka ei osoita aluetta ydinvoimalan jätteiden 
käsittelylaitokselle tai niiden loppusijoitusratkaisua. 

Kaavassa ei ole selvitetty myöskään, miten ydinvoimalla tuotettu sähkö 
edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kauko-
lämmön käyttöedellytyksiä, vaikka valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet edellyttävät myös tätä. Syynä tähän on ilmeisesti se, että ydin-
voimalan rakentaminen Suomeen ja Simoon ei näitä tavoitteita voi edel-
lyttää, vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että nämäkin selvi-
tykset olisi tullut tehdä. 

Maakuntakaavassa on sivuutettu myös, että Lappi, johon Simokin kuu-
luu, on luonnonolosuhteiltaan aluetta, joka luontevasti soveltuu matkai-
luelinkeinon tarkoituksiin. Ydinvoimalan merkitystä Lapin matkailulle ei 
kuitenkaan ole lainkaan selvitetty. Kaavassa on siten jäänyt selvittämättä 
maakunnan tarkoituksenmukainen aluerakenne ja maakunnan elinkeino-
elämän toimintaedellytykset. 

Karsikkoniemen valtakunnallisesti merkittävän kalastajakylän kulttuuri-
ympäristöstä ja luonnonperinnöstä on esitetty tietoja ainoastaan, että ne 
tai ainakin osa arvoista menetetään. Tämä on valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 6 kohdan 
vastaista. 

Natura-arviointi on jätetty tekemättä, vaikka kaava-alueella sijaitsee run-
saasti luonto- ja lintudirektiivin mukaisia lajeja. Kaava-alue sijaitsee Na-
tura-alueiden läheisyydessä siten, että suunnitellun ydinvoimalan lauh-
devedet tulevat vaikuttamaan niiden luontoarvoihin. Ydinvoimalan vai-
kutukset Perämeren herkälle luonnolle ja vesialueelle on ohitettu viittaa-
malla joihinkin muualla tehtyihin tutkimuksiin ja toteamalla, että jäähdy-
tysvesillä ei arvioida olevan vaikutuksia kalojen vaellukseen ja ettei 
luonnonsuojelualueisiin kohdistu suoranaisia vaikutuksia. Samalla on 
kuitenkin todettu, että suojeltujen rantaniittyjen umpeenkasvu voi kui-
tenkin voimistua merialueen lämpenemisen johdosta. Alueen käytön 
ekologista kestävyyttä ei siten ole tutkittu. 

Ydinvoimalaitoksen sijoittamisen turvallisuutta ilmastonmuutoksen ja 
siitä seuraavan merenpinnan nousun, maanjäristysten ja terrorismin uhan 
osalta ei ole juurikaan selvitetty, vaikka laitos sijoittuisi matalalle meren-
rantaniemelle ja lähelle yleistä lentoreittiä.
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4.2 Ympäristöministeriön lausunto

Ympäristöministeriö on valitusten johdosta antamassaan lausunnossaan 
esittänyt valitusten ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevien vaatimus-
ten hylkäämistä. Ympäristöministeriö on lausunnossaan viitannut pää-
töksensä perusteluihin sekä esittänyt valittajakohtaisesti muun ohella 
seuraavaa:

Riitta Rantasen valitus

Vahvistaessaan maakuntakaavan ympäristöministeriö on katsonut, ettei 
kaava ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen. Ympä-
ristöministeriö on lausumassaan valituksista vastannut niihin yksilöityi-
hin valitusperusteisiin, joiden vuoksi kaavan on katsottu olevan lainvas-
tainen.

Maakuntakaava on yleispiirteinen alueidenkäytön suunnitelma, jossa ei 
ole ratkaistu energiahuollon alueeksi osoitetun aluevarauksen mahdollis-
tamien toimintojen yksityiskohtaista sijoittamista. Luonnonarvojen huo-
mioon ottamiseksi alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
maakuntakaavassa annettu kaavamääräyksiä. Kaavan lainmukaisuutta 
arvioitaessa ei merkitystä ole sillä seikalla, että joku toinen tapa rajata 
kaavassa osoitettuja aluevarauksia olisi ollut tarkoituksenmukaisempi.

Kaavan vahvistuspäätöksen yhteydessä ympäristöministeriö on valitus-
viranomaisena antanut perustellut ratkaisut asiassa esitettyihin vaatimuk-
siin hallintolainkäyttölain 51 ja 53 §:n edellyttämällä tavalla. Ympäristö-
ministeriön päätöstekstiin valituskirjelmien sisältöä on tiivistetty esittä-
mällä päätöksessä valittajan vaatimukset, ja vaatimuksiin liittyvät perus-
telut lainmukaisuuden arvioimisen kannalta tarpeellisin osin. Valituskir-
jelmät lyhentämättömänä ovat myös olleet esittelijän käytettävissä rat-
kaisua tehdessä. Valituksessa tarkoitetulla kaavamääräyksellä ei ole tar-
koitettu eläinlajeja vaan nimenomaan kasvilajeja, joiden suotuisan suoje-
lutason säilymisen turvaamiseksi on kaavassa annettu määräys.  Yhteis-
kunnallisesti merkittävän hankkeen jatkosuunnittelun etenemisen kan-
nalta ja ottaen huomioon, että valitukset on hylätty, ympäristöministeriö 
on määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lain-
voiman.  

Ydinvoimalaitoshankkeen vaikutuksia lintujen syysmuuttoon on selvitet-
ty muun ohella kesän ja syksyn 2009 aikana tehdyillä tarkentavilla luon-
to- ja linnustoselvityksillä Karsikkoniemen hankealueella. Selvityksen 
kohteena on ollut Karsikkoniemen ja sen lähialueiden linnuston kevät- ja 
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syysmuutto sekä suunnitellun voimala-alueen sekä ranta-alueiden pesi-
mälajisto. Tulokset löytyvät erillisraporteista: Simon Karsikon alueen 
linnustoselvitykset 2009, Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. 
12.10.2009; Simon Karsikon alueen syysmuuttoselvitys 2009, Kemin-
Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. 10.11.2009 ja keskeisimmät linnusto-
selvitysten täydennykset on kuvattu Fennovoiman periaatepäätöshake-
muksen liitteessä 3A2. Karsikkoniemeen osoitetun uuden maankäytön 
vaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja 
Lapin ympäristökeskus on YVA-menettelyssä antamissaan lausunnoissa 
pitänyt arviointia riittävänä.

Säteilyturvakeskus on arvioinut laitospaikan soveltuvuuden ydinenergia-
lain mukaisesti alustavassa turvallisuusarviossaan. Säteilyturvakeskus 
ydinturvallisuudesta huolehtivana viranomaisena on arvioinut, että YVL-
ohjeen 1.10 mukaiset sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset voidaan to-
teuttaa Karsikkoniemeen, kun suojavyöhykkeelle ja varautumisalueelle 
laaditaan kattavat pelastussuunnitelmat. Maakuntakaavassa ei ratkaista 
pelastuslain mukaisten suunnitelmien sisältöä, mutta kaavassa on suun-
nittelumääräyksin edellytetty alueen yksityiskohtaisemman suunnittele-
misen tapahtuvan niin, etteivät asianmukaisen pelastustoiminnan edelly-
tykset vaarannu.

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja yhdistyksen asiakumppa-
neiden valitus

Kunnallisvalituksessa valitusperusteet tulee esittää valitusajan kuluessa, 
eikä esitettyjen valitusperusteiden voida katsoa liittyneen valitusajan ku-
luessa esitettyihin valitusperusteisiin. Mikäli korkein hallinto-oikeus kui-
tenkin katsoo, että ympäristöministeriön olisi tullut tutkia edellä mainitut 
valitusperusteet, ympäristöministeriö on todennut, että Säteilyturvakes-
kus on antanut lausuntonsa ja alustavan turvallisuusarvion, joihin ympä-
ristöministeriö päätöksessään on viitannut, ydinturvallisuudesta huoleh-
tivana viranomaisena. Valituksissa ei ole esitetty mitään sellaista, että 
ympäristöministeriön olisi ollut syytä epäillä virkavastuulla annettujen 
asiantuntijalausuntojen ja arvioiden puolueettomuutta, eikä näin ollen 
ympäristöministeriöllä voida katsoa olleen velvollisuutta hankkia lisäsel-
vitystä asiassa. Natura-tarveharkinnan tarkastelu Simon Karsikon vaihto-
ehdossa on kohdistunut lähimmän kohteen eli Ajoksessa sijaitsevan Pe-
rämeren saarten Murhaniemen alueelle. Lapin ympäristökeskus alueelli-
sena asiantuntijaviranomaisena on katsonut, että Natura-alueen suojelu-
perusteina olevat kasvi-, eläin- ja lintulajiselvitykset sekä alueen luonto-
tyyppeihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu asianmukaisesti lukuun 
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ottamatta vesistötyyppejä. Varsinaista Natura-arviointia ei ole esitetty 
tehtäväksi. Ympäristökeskuksen näkemys on ollut, että Natura-tarvehar-
kintaa voidaan pitää riittävänä. Asiassa ei ole esitetty mitään sellaista 
uutta Natura-tarveharkintaan vaikuttavaa, jonka johdosta Natura-arvioin-
nin tarpeellisuus olisi tullut kaavan vahvistamisen yhteydessä tutkia uu-
delleen.

Kaavan laatimisesta viranomaisvastuu sekä vastuu kaavaprosessista on 
ollut Lapin liitolla, vaikka kaavan laatimistyössä onkin käytetty konsult-
tia. Maakuntakaavan lainmukaisuuden arvioinnin kannalta ei ole merki-
tystä sillä, millä tavoin kaavan laatimiskustannukset on järjestetty.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen arvioimisessa 
tukeudutaan eri sektorilakien nojalla annettuun lausunto- ja selvitysai-
neistoon. Ydinenergialain nojalla annettuun turvallisuusarvioon viittaa-
minen ei tarkoita, ettei kaavan lainmukaisuutta olisi arvioitu maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaan. Koska kyseessä on ydinvoimalaitoksen si-
joittamisen mahdollistava maakuntakaava, ei kaavan lainmukaisuutta 
turvallisuuden näkökulmasta olisi mahdollista arvioida ilman ydinturval-
lisuudesta vastaavan viranomaisen lausuntoja.

Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on käsitelty myös muun ohella meren-
pinnan nousun, maanjäristysten ja terrorismin uhan näkökulmista Sätei-
lyturvakeskuksen alustavassa turvallisuusarviossa ja todettu laitoksen si-
joittamisen olevan mahdollista Karsikkoniemeen.

4.3 Maakuntahallituksen lausunto

Lapin liiton maakuntahallitus on lausunnossaan yhtynyt ympäristömi-
nisteriön jatkovalituksista antamaan lausuntoon sekä viitannut aiemmin 
lausumaansa ja esittänyt valitusten sekä täytäntöönpanon keskeyttämistä 
koskevien vaatimusten hylkäämistä. 

4.4 Selitykset ja vastaselitykset sekä lisäkirjoitukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry asiakumppaneineen ovat toi-
mittaneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle tiedoksi komissiolle osoitta-
mansa kantelun.

Riitta Rantanen on vastaselityksessään uudistanut aiemmin lausumansa 
sekä esittänyt muun ohella, että ympäristöministeriön viittaamassa 
12.10.2009 päivätyssä linnustoselvityksessä ei esitetä mitään syysmuu-
ton osalta. Ministeriön mainitsemaa 10.11.2009 päivätty asiakirjaa ei 
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puolestaan sisälly kaava-asiakirjoihin, jotka on toimitettu korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle, eikä se myöskään ole ollut Lapin liiton valtuuston 
jäsenten käytettävissä, kun he ovat päättäneet ydinvoimamaakuntakaa-
van hyväksymisestä. Sama koskee ympäristöministeriön mainitsemaa 
Säteilyturvakeskuksen alustavaa turvallisuusarviota. Asiakirjoihin, jotka 
eivät ole olleet käytettävissä kaavaa hyväksyttäessä, ei myöskään voida 
vedota kaavaan liittyvinä selvityksinä.

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry asiakumppaneineen ovat vas-
taselityksessään uudistaneet aiemmin lausumansa sekä esittäneet muun 
ohella, että asiassa on kritiikittömästi sivuutettu luontodirektiivi ja vesi-
puitedirektiivin mukaiset esteet kaavan hyväksymiselle. Komissio on il-
moittanut 8.7.2010 päivätyllä kirjeellään tutkivansa valituksessa viitatun 
kantelukirjelmän. 

Riitta Rantanen on lisäkirjoituksessaan uudistanut aiemmin lausumansa 
sekä esittänyt, että ydinvoimamaakuntakaavan mukaisesta ydinvoimala-
hankkeesta ei ole tehty laji- ja luontotyyppikohtaista Natura-arviointia, 
vaikka ei ole ennalta pois suljettavissa, että hankkeella ei laitoksen pit-
kän käyttöiän aikana olisi merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura-
alueen suojeluperusteena oleville lajeille ja luontotyypeille. Ydinvoima-
maakuntakaava voidaan hyväksyä vasta, kun Natura-arviointi on tehty.

Vesilaissa kielletään toimenpiteet, jotka vaarantavat enintään kymmenen 
hehtaarin suuruisen fladan tai kluuvijärven säilymisen. Alueella sijaitse-
via fladoja ja kluuvijärviä ei saa sisällyttää energiahuollon alueeseen 
EN-1.

Ydinvoimakaavan mukainen ydinvoimalaitoksen rakentaminen ja sen 
käyttäminen Karsikkoniemellä estäisi pintaveden hyvän tilan saavutta-
misen. Tämä on vesipuitedirektiivin ja vesienhoitolain vastaista. 

Ydinvoimalaitoksen sijoittamisessa ei ole otettu huomioon sitä, että lai-
toksen valtava lämmöntuotto saataisiin hyödynnettyä esimerkiksi kauko-
lämpönä, jotta laitoksen lämpökuormasta vesiympäristöön aiheutuvaa 
haittaa saataisiin vähennettyä ja jotta energiahuolto voitaisiin järjestää 
taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Riitta Rantanen on toisessa lisäkirjoituksessaan uudistanut aiemmin lau-
sumansa sekä esittänyt, että Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus ei ole pitänyt Ajoksen merituulivoimalaitoksen laajennuksen YVA-
selostusta riittävänä. Lisäselvityksistä huolimatta vastaavat puutteet kos-
kevat edelleen ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arvioin-
tia.
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Riitta Rantanen on kolmannessa lisäkirjoituksessaan uudistanut aiemmin 
lausumansa sekä esittänyt muun ohella, että Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskus on ydinvoimahankkeen YVA:a koskevassa lausunnossaan 
tuonut esiin, että ydinvoimala on hanke, jonka katsotaan aiheuttavan ve-
sienhoitolain (1299/2004) 23 §:n tarkoittamia haitallisia muutoksia. 
Merkittävää rehevöittävää vaikutusta on Suomessa havaittu nykyisiltäkin 
ydinvoimaloilta, vaikka niiden lämpökuorma on paljon pienempi kuin 
Simoon suunniteltavan ydinvoimalan. 

Säteilyturvakeskuksen alustava turvallisuusarvio ei tarkastele sitä, onko 
ydinvoimalaitoshanke ja laitoksen sijoituspaikka sovelias suhteessa nii-
hin vaatimuksiin, joita esitetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja valta-
kunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Säteilyturvakeskuksen alusta-
vassa turvallisuusarviossa ei ole otettu huomioon edes ihmisiin kohdistu-
via turvallisuusriskejä kaikilta osin. Selvitys siitä, että tarkentavat ratkai-
sut turvallisuustason saavuttamiseksi ovat todella olemassa (eikä vain 
mahdollisesti suunniteltavissa), on annettava ydinvoimamaakuntakaavan 
yhteydessä, jotta voidaan tältäkin osin arvioida, täyttääkö kaava vaati-
muksia ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien ennalta ehkäisemisen 
suhteen ja muiden maankäyttö- ja rakennuslain ja valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden kaavalle asettamien vaatimusten suhteen. Nyt 
tällaisia ratkaisuja ei ole esitetty ydinvoimamaakuntakaavan hyväksymi-
sestä päättäneelle valtuustolle, ennen kuin se on tehnyt päätöksen ydin-
voimamaakuntakaavasta. Riskitilanteena pitäisi lisäksi tarkastella myös 
tilannetta, jossa ydinvoimalaitos on aseellisen vahingoittamispyrkimyk-
sen kohteena. Jotta turvallisuusarvio olisi riittävä, tarvitaan Simossa vie-
lä myös maanjäristysturvallisuusarvio, minkä Säteilyturvakeskuskin on 
todennut

5. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. 

Riitta Rantasen valitus jätetään tutkimatta lisäkirjoituksessa esitetyn uu-
den valitusperusteen osalta.

Valitukset hylätään siltä osin, kuin ministeriö on jättänyt Kemin Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Pentti ja Marja-Leena Myllynevan vali-
tukset osaksi tutkimatta. Ministeriön päätöksen lopputulosta ei muuteta 
tältä osalta.
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2. 

Valitukset hylätään. Ympäristöministeriön päätöksen lopputulosta ei 
muulta osin muuteta.

3.

Ministeriön maakuntavaltuuston päätökseen tekemään vähäiseen muu-
tokseen tehdään Rantasen valituksen johdosta jäljempänä selostettu oi-
kaisunluontoinen korjaus.

4. 

Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevista vaatimuksista rau-
keaa. 

Perustelut

1. 

Riitta Rantanen ei ympäristöministeriölle tekemässään valituksessa ole 
vaatinut maakuntavaltuuston päätöksen kumoamista sillä perusteella, 
että Natura-arviointia ei ole tehty.  Tämän vuoksi ja kun otetaan huo-
mioon maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 3 momentti ja kuntalain 
90 §:n 3 momentti, vaatimus päätöksen kumoamisesta tällä vasta kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa esitetyllä perusteella on jätettävä tutki-
matta.

Ympäristöministeriön on tullut jättää Kemin Seudun Luonnonsuojeluyh-
distys ry:n sekä Pentti ja Marja-Leena Myllynevan ministeriölle valitus-
ajan päättymisen esittämät ministeriön päätöksestä tarkemmin ilmenevät 
valitusperusteet kuntalain 90 §:n 3 momentin nojalla tutkimatta. Ympä-
ristöministeriön päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei, kun otetaan 
huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 31 § ja 188 §:n 3 momentti, ole 
tältä osin perusteita.

2. 

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n (202/2005) mukaan kaavan tulee 
perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on 
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tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihto-
ehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskunta-
taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olen-
naisia vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan maankäyt-
tö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä 
otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvi-
tykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat.

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan 
suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehditta-
va valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta si-
ten, että edistetään niiden toteuttamista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaa-
vaa laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava 
huomioon siten kuin siitä lain 24 §:n 2 momentissa säädetään. Kaavaa 
laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin eri-
tyisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava 
maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen 
kanssa.

Pykälän 3 momentin mukaan kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityi-
sesti huomiota:
1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huol-
lon järjestelyihin;
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Pykälän 5 momentin mukaan edellä mainitut seikat on selvitettävä ja 
otettava huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiir-
teisenä kaavana edellyttää.

Maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaa-
vassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle 
asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluet-
ta suunniteltaessa tai rakennettaessa (maakuntakaavamääräykset).
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Maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n 1 momentin mukaan kaavaa hyväk-
syttäessä ja vahvistettaessa on sen lisäksi, mitä mainitussa laissa sääde-
tään, noudatettava, mitä luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetään. Lupa-
asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä on lisäksi nou-
datettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
päätöksellään 30.11.2000. Päätöstä on osittain muutettu valtioneuvoston 
päätöksellä 13.11.2008. 

Päätöksen jakson 4.3. ”eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön 
laatu” erityistavoitteissa todetaan: ”Haitallisia terveysvaikutuksia tai on-
nettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toi-
mintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuus-
vaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja 
niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuin-
alueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä 
alueista.” 

Päätöksen jakson 4.5. ”Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto” eri-
tyistavoitteissa todetaan: ”Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja 
muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakun-
nallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset si-
ten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on 
otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen ver-
kostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet.” Edelleen kohdassa to-
detaan: ”Alueidenkäytössä on varmistettava ydinvoimaloiden edellyttä-
mät suojavyöhykkeet sekä varauduttava ydinjätteen loppusijoitukseen.”

Ydinvoimalan rakentamista koskevat ydinenergialain säännökset ja 
tehdyt ydinenergialain mukaiset päätökset

Ydinenergialain 11 §:n 1 momentin mukaan yleiseltä merkitykseltään 
huomattavan ydinlaitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvoston pe-
riaatepäätöstä siitä, että laitoksen rakentaminen on yhteiskunnan koko-
naisedun mukaista. 

Lain 15 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston 11 §:n nojalla tekemä 
periaatepäätös, jossa ydinlaitoksen rakentamisen on katsottu olevan yh-
teiskunnan kokonaisedun mukaista, on valtioneuvoston viipymättä 
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annettava eduskunnan tarkastettavaksi. Eduskunta voi kumota periaate-
päätöksen sellaisenaan tai päättää, että se jää sellaisenaan voimaan.

Valtioneuvosto on 6.5.2010 hyväksynyt Fennovoiman hakemuksen uu-
den ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Simoon tai Pyhäjoelle. Eduskun-
ta on täysistunnossaan 1.7.2010 hyväksynyt valtioneuvoston myönteisen 
periaatepäätöksen Fennovoima Oy:n hakemuksesta.

Oikeudellinen arviointi

Ympäristöministeriön päätöksen perusteluita koskeva valitusperuste

Riitta Rantanen on valituksessaan esittänyt muun ohella, että ympäristö-
ministeriön päätöksen perustelut eivät ole selkeät tai hallintolain mukai-
set, koska valituksissa esitettyä on tiivistetty niin, että kaikki valituksissa 
esitetty ei tule ymmärrettävästi esille. 

Hallintolaki ei edellytä, että valittajien vaatimukset tai niiden perustelut 
selostettaisiin päätöksissä sellaisinaan. Kun ympäristöministeriön pää-
töksestä ilmenee muun ohella, miten asia on ratkaistu, sekä päätöksen 
perustelut valittajakohtaisesti, päätös ei ole valituksessa esitetyillä perus-
teilla hallintolain vastainen. 

Kaavan laatimistapaan liittyvät valitusperusteet

Valituksissa on muun ohella esitetty, että kaavoituksella on alueidenkäy-
töllisesti ollut ainoastaan yksi tavoite eli kaavoittaa Fennovoima Oy:lle 
ydinvoima-alue Simon Karsikkoniemeen. Kun kaava on tuotettu yhtiön 
tarkoituksiin, muut kaavoitusintressit ja valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet on valituksen mukaan sivuutettu eikä menettely ole voinut olla 
vaikuttamatta kaavan sisältöön ja menettelyn puolueettomuuteen.

Viranomaisvastuu kaavan laatimisesta on maankäyttö- ja rakennuslain 
27 §:n 1 momentin mukaisesti maakunnan liitolla. Mainittu säännös tai 
muutkaan maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen säännökset eivät 
estä sitä, että selvitykset ja muut kaavaan liittyvät asiakirjat laaditaan 
muun tahon toimesta ja rahoituksella. Maankäyttö- ja rakennuslain 
27 §:n 2 momentti puolestaan mahdollistaa, että maakuntakaava voidaan 
laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain eli vain tiettyä tarkoitusta var-
ten.



30 (36)

Selvitysten riittävyys

Valituksissa on muun ohella katsottu, että kaavassa olisi tullut selvittää 
ydinvoimalaitoksen toteuttamisesta ja käytöstä seuraava ydinjätteen lop-
pusijoitus sekä uraanivarojen riittävyys. Myös johtokäytäviin ja liiken-
neväyliin liittyviä ympäristövaikutusarviointeja olisi ollut tarpeen tar-
kentaa jo maakuntakaavan yhteydessä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavaa laadittaessa on tar-
peellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoeh-
tojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitysten riit-
tävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 
Selvityksiä ei ole tarpeen tehdä maakuntakaavoituksen yhteydessä siltä 
osin kuin hankkeen vaikutukset tulevat arvioitaviksi yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tai hankkeen edellyttämissä muissa lupamenette-
lyissä. 

Kysymyksessä olevassa maakuntakaavassa ei ole käsitelty tai ratkaistu 
ydinjätteen loppusijoitukseen tai uraanivarojen riittävyyteen liittyviä ky-
symyksiä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tai maankäyttö- ja 
rakennuslaki eivät myöskään edellytä, että jokaisen uuden ydinvoimalan 
sijoittumisen alueidenkäytöllisiä edellytyksiä ratkaistaessa maakuntakaa-
vassa tulisi tutkia mainittuja kysymyksiä. Korkea-aktiivisen ydinjätteen 
loppusijoitukseen liittyvät kysymykset ratkaistaan ydinenergialain mu-
kaisesti hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Maakuntakaavalla on osoitettu ohjeellinen päävoimalinja nykyisille voi-
majohtolinjoille ja ydinvoimalaitoksen edellyttämät 110 kV:n ja 400 
kV:n voimajohdot on tarkoitettu sijoitettavaksi jo olevaan johtokäytä-
vään. Voimajohtojen rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain ja ym-
päristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisia lupa- ja ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyjä. Myös liikenneväyliin mahdollisesti 
kohdistuvat merkittävät parantamis- ja rakentamistoimet edellyttävät 
maakuntakaavaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Tämän vuoksi ja 
kun otetaan huomioon, että hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä uu-
sien johtokäytävien ja liikenneväylien yksityiskohtainen sijainti tutkitaan 
tarkemmin alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tai lupamenet-
telyssä, kaava perustuu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä taval-
la riittäviin selvityksiin. 
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Kaava-alueella esiintyviä lajeja ja luontotyyppejä koskevat valitusperus-
teet

Valituksissa on esitetty muun ohella, että maakuntakaavassa ydinvoima-
laitoksen toiminnolle varatulla alueella sijaitsee luontodirektiivin liittees-
sä I mainittuja luontotyyppejä ja että alueella on runsaasti uhanalaisten, 
rauhoitettujen tai erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä. 

Karsikkoniemen alue ei sijoitu minkään Natura 2000 -kohteen alueelle. 
Karsikon alueeseen nähden läheisin Perämeren saarten Natura-alueeseen 
kuuluva osa-alue sijaitsee Kemissä Ajoksen niemen kaakkoisrannalla 
noin 3,5 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta. Lisäksi Karsikon edus-
talla noin 10 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Perämeren kansallispuiston 
Natura-alue. Kaavaa laadittaessa on laadittu kartoitus hankkeen vaiku-
tuksista Natura-kohteen FI1300302 valintaperusteina oleviin luonnonar-
voihin. Valitukset esillä olevassa asiassa eivät koske tätä kartoitusta, eikä 
asiassa ole määräajassa valitettu sillä perusteella, että varsinainen luon-
nonsuojelulain 65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausun-
tomenettely olisi tässä yhteydessä ollut tarpeen.

Luontodirektiivin liitteessä I mainittujen lajien mahdollisella esiintymi-
sellä alueella ei sellaisenaan ole välitöntä oikeudellista merkitystä, koska 
Karsikonniemen aluetta ei ole näiden esiintymien perusteella sisällytetty 
Natura 2000 -verkostoon.

Luonnonsuojelulain 29 §:n 1 momentissa tai 47 §:n 2 momentissa tar-
koitetut kiellot eivät ole voimassa, koska elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus ei ole tehnyt maakuntakaava-aluetta koskevia rajauspäätök-
siä mainituissa lainkohdissa tarkoitettujen kohteiden osalta. Luonnon-
suojelulain 49 §:n 1 momentissa ja 42 §:n 2 momentissa säädetyt rajoi-
tukset on otettava huomioon muutetun maakuntamääräyksen perusteella 
ja jo suoraan lainkin nojalla asemakaavaa laadittaessa ja myönnettäessä 
hankekohtaisia lupia. Kaavan perustana olevista luontoselvityksistä ei il-
mene sellaista, ettei kaava olisi näiden rajoitusten vuoksi toteutettavissa.

Maakuntakaavassa osoitettu energiahuollon alue, jolle voidaan osoittaa 
ydinvoimalaitos ja laitoksen suojavyöhyke

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaista suunnittelujärjestelmää. Tavoitteita on siten määritelty 
ainoastaan sellaisista valtakunnallisesti merkittävistä asioista, joihin 
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla ohjausjärjestelmällä voidaan 
vaikuttaa. Tavoitteissa ei siten käsitellä alue-, energia- tai liikenne-
poliittisia kysymyksiä eikä määritellä niitä koskevia taloudellisia ratkai-
suja. 
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Energiapoliittisesta päätöksenteosta ydinvoimalarakentamisen osalta 
säädetään ydinenergialaissa, jonka mukaista päätöksentekoa valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet eivät ohjaa. Viime kädessä ydinvoima-
lan rakentamisen edellytykset ratkaistaan mainitun lain mukaisessa me-
nettelyssä.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ensisijaisena tehtävänä on 
valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottamisen varmista-
minen alueiden käytön suunnittelussa ja viranomaisten toiminnassa. 
Alueidenkäyttötavoitteet ovat kokonaisuus, joka sisältää osittain keske-
nään ainakin joissain määrin vastakkaisia ja alueiden käytön suunnitte-
lussa tämän vuoksi yhteen sovitettavia tavoitteita.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat sovellettaviksi maan-
käyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin kautta. Ne täsmentävät ja 
konkretisoivat kaavojen yleensä hyvin yleispiirteisiä ja laaja-alaisia si-
sältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteet eivät laa-
jenna sisältövaatimusten alaa eivätkä luo uusia oikeudellisia perusvaati-
muksia kaavoitukselle. Kaavan sisältövaatimukset ja valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioon otettaviksi samanaikaisesti ja 
rinnakkain.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon sillä tavoin 
kuin kunkin kaavamuodon tehtävä edellyttää. Maakuntakaavassa tavoit-
teet konkretisoidaan siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä maakun-
nallisia ja seudullisia alueidenkäytön periaatteita ja aluevarauksia osoit-
tavana yleispiirteisenä kaavana edellyttää ja mahdollistaa. Maakunnan 
suunnittelu, erityisesti maakuntakaava, on pääasiallinen suunnittelumuo-
to valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisessa ja välittä-
misessä kuntien suunnitteluun.

Maakuntakaavassa EN-1-merkinnällä on merkinnän kuvauksen mukaan 
osoitettu ydinvoimalaitoksen ja sen tukitoimintojen alueet. Alue on va-
rattu energiantuotantoa palvelevia laitoksia, rakennuksia tai rakenteita 
sekä energiantuotannon tutkimiseen ja kehittämiseen tarvittavia raken-
nuksia ja rakenteita varten. Lisäksi alueelle saa sijoittaa ydinvoimalan 
tukitoimintoja, kuten tilapäistä asumista ja vesien käsittelyyn liittyviä 
laitoksia ja rakenteita. Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

EN-1-alueen ympärille sv-1-merkinnällä osoitetun ydinvoimalaitoksen 
suojavyöhykettä koskevat suunnittelumääräykset kuuluvat seuraavasti:
”- Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on ne taajamat tai 
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muut tiheän asutuksen alueet, jotka ulottuvat noin 5 km etäisyydelle 
ydinvoimalaitoksesta, sisällytettävä kokonaisuudessaan ydinvoimalai-
toksen suojavyöhykkeeseen. 
- Suojavyöhykkeeseen kuuluvalle alueelle ei saa suunnitella sijoitetta-
vaksi uutta tiheää asutusta, sairaaloita tai laitoksia, joissa käy tai oleske-
lee huomattavia ihmismääriä tai sellaisia merkittäviä tuotannollisia toi-
mintoja, joihin ydinvoimalaitoksen onnettomuus voisi vaikuttaa. Loma-
asutuksen tai vapaa-ajan toiminnan sijoittamista suunniteltaessa alueelle 
tulee varmistua, etteivät edellytykset asianmukaiselle pelastustoiminnal-
le vaarannu.
- Alueen suunnittelussa tulee Säteilyturvakeskukselle ja pelastusviran-
omaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.”

Asiassa saadun selvityksen mukaan Säteilyturvakeskuksella ei ole ollut 
kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa huomautettavaa kaavasta. 
Säteilyturvakeskus on arvioinut sijaintipaikan soveltuvuutta tarkoituk-
seensa sekä turva- ja valmiusjärjestelyjen, ydinenergiahuollon ja ydin-
materiaalivalvonnan toteuttamisedellytyksiä silmällä pitäen. Säteilytur-
vakeskuksen arvion mukaan YVL-ohjeen 1.10 mukaiset sijoituspaikkaa 
koskevat vaatimukset voidaan toteuttaa Simon Karsikkoniemeen esite-
tyllä sijaintipaikalla edellyttäen, että suojavyöhykkeelle ja varautumis-
alueelle laaditaan kattavat pelastussuunnitelmat ja sitoudutaan niiden toi-
meenpanoon tilanteen niin vaatiessa.

Maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä on edellä lausuttuun nähden 
otettu huomioon Säteilyturvakeskuksen ydinenergialain (990/1987) no-
jalla antamat ydinlaitosten turvallisuutta, ydinmateriaaleja ja ydinjätteitä, 
sekä ydinenergian käytön edellyttämiä turvajärjestelyjä ja valmiusjärjes-
telyjä koskevat ohjeet. Maakuntakaavassa on suunnittelumääräyksin 
otettu huomioon myös pelastusviranomaisten toimintaedellytysten tur-
vaaminen hankkeen jatkosuunnittelussa, suunnittelumääräys estää uuden 
tiheän asutuksen sijoittumisen alueelle. 

Kun otetaan huomioon kaavan tarkoitus, ydinvoimalaitosta koskeva suo-
javyöhyke ja sitä koskevat määräykset sekä asiassa saatu ydinturvalli-
suudesta huolehtivan viranomaisen lausunnot ja se, että ydinjätteen lop-
pusijoitusta koskevat kysymykset tulevat ratkaistaviksi hankkeen jatko-
suunnittelun yhteydessä, kaavassa on otettu huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n edellyttä-
mällä tavalla eikä kaava muutoinkaan ole valituksissa esitetyillä perus-
teilla maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n sisältövaatimusten vastainen.
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Lopputulos

Kun muutoin otetaan huomioon ympäristöministeriön päätöksen perus-
telut, korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa 
saatu selvitys, edellä selostetut oikeusohjeet ja jäljempää ilmenevä oikai-
sunluontoinen korjaus, ympäristöministeriön päätöksen lopputuloksen 
muuttamiseen ei ole perusteita.

3. 

Ministeriön maakuntahallituksen suostumuksella muuttama suunnittelu-
määräys oikaistaan kuulumaan seuraavasti (muutokset kursiivilla):

”- Alue on tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavaan perustuen. Alueen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristö-
häiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on otettava huomioon rantavyöhykkeen luon-
nonarvot ja luonnonsuojelulain 42 §:n 2 momentin mukaisesti alueella 
olevat luontodirektiivin liitteen IV(b) lajit, joihin ei saa kohdistaa mo-
mentissa mainittua toimenpidettä ilman luonnonsuojelulain 49 §:n 3 mo-
mentin mukaista menettelyä.” 

Perustelut

Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liit-
teessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.  

Luonnonsuojelulain 42 §:n 2 momentin mukaan rauhoitetun kasvilajin 
poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hä-
vittäminen on kielletty. Sama koskee soveltuvin osin rauhoitetun kasvin 
siemeniä. 

Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa säädetty tiettyjen eläinlajien 
hävittämis- ja heikentämiskielto ei koske luontodirektiivin liitteessä IV 
(b) tarkoitettuja kasvilajeja, eikä kasvilajeilla voi olla lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkoja samaan tapaan kuin liitteessä IV(a) mainituilla eläinla-
jeilla. Sen sijaan mainitun pykälän 3 momentti koskee pykälän 2 mo-
mentti huomioon ottaen muun ohella poikkeamista lain 42 §:n 2 momen-
tin kielloista luontodirektiiviliitteessä IV (b) tarkoitettujen kasvilajien 
osalta.
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Ministeriön suunnittelumääräykseen tekemästä muutoksesta, jolla luon-
nonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa säädetty hävittämis- ja heikentämis-
kielto on ulotettu koskemaan kasvilajeja, ei edellä lausuttuun nähden käy 
riittävän täsmällisesti ilmi, miten sitä on pidettävä ohjeena alueen myö-
hemmässä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämän vuoksi ja kun luon-
nonsuojelulain 42 §:n 2 momentin ja 49 §:n 3 momentin säännökset tur-
vaavat riittävästi kasvien ja niiden siemenpankkien säilymisen myös hä-
vittämiseltä, EN-1-aluetta koskevaan suunnittelumääräykseen on tehtävä 
maankäyttö- ja rakennuslain 203 §:n nojalla edeltä ilmenevä oikaisun-
luonteinen korjaus.

4.

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä 
koskevista vaatimuksista ole tarpeen lausua.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus:

Pekka Vihervuori Anne E. Niemi

Riitta Mutikainen Hannu Ranta (t)

Heikki Harjula

Asian esittelijä,
esittelijäneuvos  Petteri Leppikorpi
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Jakelu

Päätös Riitta Rantanen, oikeudenkäyntimaksu 223 euroa
Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry ym., oikeudenkäyntimaksu 
223 euroa

Jäljennös Ympäristöministeriö
Lapin liitto
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristö- ja luonnonva-
rat -vastuualue
Fennovoima Oy


