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LAUSUNTO LIITTYEN OX2 FINLAND OY:n TUULIVOIMAPUISTON HALLAN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN 
 
OX2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Oulun edustan 
merialueelle. Kyseessä on noin 160 tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus 270-350 
metriä. Tuulivoimapuiston sijainti on suomalais-ruotsalaisen rajajokisopimuksen 
maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolella. Rajajokikomissio kuitenkin toteaa, 
että komissiokin on asianomistaja, koska toiminnalla voi olla sellaisia seurauksia, jotka 
liittyvät rajajokisopimuksen (91/2010) aihealueisiin.  
 
Vaikutus vaelluskaloihin 
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio kiinnittää huomiota, että Tornionjoen lohi ja 
vaellussiika voivat mahdollisesti vaeltaa kudulle suunnitellun hankealueen läpi.  
On myös tarpeen mainita tässä yhteydessä, että Tornionjoen lohi lasketaan Ruotsissa 
Natura-2000 -lajiksi ja sillä on suuri merkitys sekä rajajokialueelle, että koko 
Itämerelle. 
 
Rajajokikomissio viittaa tuulivoimarakentamisen tietotarpeiden osalta Riistan- ja 
kalantutkimuslaitoksen lausuntoon (RKTL561/401/2013) liittyen Röyttään 
suunnitellun merituulivoiman kalastovaikutuksiin. Siinä tutkimuslaitos (nykyinen 
Luonnonvarakeskus) totesi, että: 
 
”tuulivoiman rakentaminen kaavoitusalueelle on riski uhanalaisille vaelluskannoille. 
Kokonaisriskin suuruutta ei puutteellisen tiedon vuoksi voida kuitenkaan arvioida 
ilman tarvittavia tutkimuksia tuulivoima-alueiden kalastovaikutuksista. Ilman näitä 
tutkimuksia, kun kyseessä ovat uhanalaiset ja mittaamattoman arvokkaat 
kalakannat, tulisi toimia varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja suhtautua kaavan 
kyseisiin toimintavarauksiin kriittisesti.” 
 
Tutkimuslaitos mainitsi myös mahdolliset merikaapelireittien vaikutukset kalastoon:  
”Vaikka tuulivoima-alue sijaitsee ulapalla, sen kalastovaikutukset ovat riippuvaisia 
sähkönsiirtoon mantereelle käytettävistä menetelmistä. Kirjallisuudessa on viitteitä 
siitä, että jotkin kalalajit reagoivat esim. kaapeloinnin sähkömagneettisiin kenttiin.” 
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Tuoreemmassa Ruotsin Luonnonsuojeluviraston raportissa merellisen tuulivoiman 
vaikutuksista vesieliöihin todetaan, että lohi todennäköisesti aistii merikaapelien 
magneettikentät, mutta aiheesta on edelleen vähän tietoa (Bergström et. al. 2022, 
Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv. Rapport 7049). 
 
Komissio korostaa, että on etukäteen vaikeaa arvioida mahdollisia riskejä 
vaelluskaloille johtuen edelleen vähäisestä kokemuksesta merituulivoimaloista 
Perämeren pohjoisosissa, tai vastaavista olosuhteista. Tämän takia on tarpeen tutkia 
asiaa ja pyrkiä minimoimaan vaikutukset. On myös tärkeä arvioida mahdolliset 
yhteisvaikutukset olemassa olevista tai suunnitteilla olevista 
merituulivoimahankkeista.  
 
Samalla komissio esittää, että olisi tarkoituksenmukaista aikaisessa vaiheessa toimia 
yhteistyössä myös ruotsalaisten viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa (esim. SLU 
eli Sveriges Lantbruksuniversitet). Tämä on erityisen tärkeää, koska mahdolliset haitat 
Tornionjoen vaelluskaloille voidaan käytännössä nähdä rajan ylittävänä vaikutuksena. 

 
Lausunnon on valmistellut komission vs. sihteeri Simja Lempinen. Komissio on hyväksynyt lausunnon 
sähköpostimenetelmällä 20 lokakuuta 2022 ja lausunto on tallennettu ACTA 
diaarihallintajärjestelmään. 
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TIEDOKSI: 
Norrbottenin lääninhallitus 
Havs- och vattenmyndigheten 
Sveriges Lantbruksuniversitet  
Luonnonvarakeskus 
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