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Kemijärven osakaskunta (yhteisten vesialueiden osakaskunta) 

tammi-maaliskuun sääntömääräinen kokous 16.3.2018 

Kokouksen kohta 12: Boreal Bioref Oy:n raaka- ja purkuvesiputkien sijoittamisesta osakaskunnan 

vesialueelle. Liite 4. 

 

Vaatimus: 

Kokouksen päätös hyväksyä liite 4. SOPIMUS VESIALUEEN KÄYTTÖOIKEUDESTA on kumottava 

osakaskunnan sääntöjen vastaisena. 

 

Perustelut:  

 

1. Nyt käsitellyllä sopimuksella osakaskunta menettää puhevaltansa lupa-asiassa tärkeimmiltä osin 

kokonaan.  Se näyttää pyrkivän näin edesauttamaan tehtaan rakentamista, välittämättä laadullisista 

tai määrällisistä edellytyksistä. 

Kemijärvi on toipunut aikaisemmista kuormituksista kohtalaisesti, mutta nyt suunnitellaan uutta 

massiivista kuormitusta. Esimerkiksi Talvivaaran sulfaattipäästöille on haettu lisäyslupaa 20 000 

tonniin/vuosi.  Metsäteollisuus ry:n antamien lukujen mukaan keskikokoisen sellutehtaan vuotuinen 

sulfaattipäästö on 5000 – 13000 tonnia. 

 

Suunnitellussa tehtaassa taas ko. päästöjä on esitetty 47 000 tonnia/vuosi. Korjaus myöh: 47 

tonnia/vrk. Tämä on valtava määrä ja hyvin turmiollinen, kun kyseessä on rajusti säännöstelty järvi 

(7 metriä), jolloin talviaikana uoman vesitilavuus supistuu murto-osaan. 

 

Kemijärven pelastamiseksi suljettu kierto pitää olla tavoite. 

 

2. Osakaskunnan hoitokunta on antanut lausuntonsa Lapin ELY-keskukselle 2.5.2017 ja pitänyt 

parhaana purkuputkien sijoittamista Seitakorvan voimalaitoskanavaan perustellen laajasti tuolloin 

esitettyjen tietojen valossa sellutehtaan riskejä Kemijärven vedenlaadulle, kalastolle ja 

luontoarvoille sekä rantakiinteistöjen arvolle. Nyt esitetty sopimus on räikeän ristiriitainen 

osakaskunnan YVA-lausunnolle. Käsitelty sopimus on vesistön kannalta pahin mahdollinen. 

 

3. Kokouksessa kävi ilmi, että Boreal Bioref Oy:n toimesta  on tuotu ensin hoitokunnalle valmis 

sopimusteksti. Hoitokunta järjesti ylimääräisen osakaskokouksen 26.1.2018. Pöytäkirjantarkastajat 

eivät hyväksyneet ko. kokouksen pöytäkirjaa, kun se ei vastannut kokouksen kulkua luetellen ainakin 

9 kohtaa. Esimerkiksi kahden osakkaan yhteisiä tiloja edusti kaksi valtuutettua ym 

valtakirjaepäselvyyksiä. Näinpä tämä sääntömääräinen kokous kumosi ylimääräisen kokouksen 

päätökset ja sopimus tuotiin kokoukseen ilman, että hoitokunta saati sitten osakaskunta voi 

muuttaa siitä piiruakaan. Kokouksessa ilmeni, kuinka Boreal Bioref Oy on sanellut vaikka puhutaan 



neuvottelusta. Hoitokunnan puheenjohtaja väitti, että hoitokunta on sopimuksen esittäjä.  

Käsittelyssä aiemmin mukana ollut kiisti tämän jyrkästi. 

 

 

4. Sopimusasian tiimoilla on käyty lisäksi järkyttävä paikallispoliittinen manööveri, jossa ”metsäpooli” 

on saanut haltuunsa niin kaupungin kuin seurakunnankin äänipotin. Osapuolet äänestyksessä 

määräytyivät paljolti sen mukaan, kenen elinympäristö ja kiinteistöt sijaitsevat suunniteltuun 

purkupaikkaan nähden. Eli selvästi osakkaat tajuavat sen, että heidät on asetettu eriarvoiseen 

asemaan. Yhdelle osakkaalle selvisi vasta kokouksessa, että sopimuksessa on sovittu valtavien 

lauhdevesimäärien purkuputken sijainti siltojen alapuolelle – ja niinpä hän vaati, että sopimukseen 

pitää laittaa, että lauhdevesipurkuputki pitää viedä piilopadolle, pois hänen elinympäristöään ja 

jääkantta häiritsemästä. Hän kuitenkin piti palopuheita sopimuksen hyväksymisestä ennen tätä 

oivallusta. Kuvanneeko tietotasoa ja välittämistasoa laajemminkin? 

 

5. Päätöksen sellutehtaasta ja ehdoista tekee lupaviranomainen. 

 

Lupaprosessiin on osakaskunta suorastaan velvollinen osallistumaan asianomistajana. 

 

Osakaskunnan tulee pyrkiä mahdollisimman laadukkaan ja mahdollisimman vähän 

ympäristöhaittoja aiheuttavan tehtaan saamiseen Kemijärvelle.  Osakaskunnan tehtävänä on 

kestävän vesien- ja kalastonhoidon turvaaminen. Myös tehtaan suuruusluokan määrittäminen 

metsien kestävän käytön kannalta tulee tehdä. 

 

Käsitellyllä sopimuksella ei siis ratkaista, saadaanko Kemijärvelle sellutehdas vai eikö saada. 

Osakaskunnan valvollisuus on vaikuttaa kaikin voimin siihen, että ehdot rakentamiseen ovat 

mahdollisimman edulliset osakaskunnan tehtävien laadukkaalle hoitamiselle. 

Siksi käsitelty sopimus on hylättävä ja osakaskunnan on tehtävä muistutus AVI:lle määräaikaan 24.4.2018 

mennessä. 
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