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1. Johdanto 

PETI-valiokunta teki tiedonhankintamatkan Kyprokselle 20.–22. syyskuuta 2017 vastatakseen 

useisiin valiokunnan saamiin vetoomuksiin, joissa esitettiin väitteitä haitallisesta teollisesta 

toiminnasta Larnakan (erityisesti Larnakan satamassa) ja Aradippoun kunnissa. Väitteiden 

yksityiskohdat ja niiden yhteys EU:n lainsäädäntöön Seveso-direktiivien kautta esitetään 

liitteenä olevissa vetoomusten yhteenvedoissa1 ja 31. heinäkuuta 2017 annetussa Euroopan 

komission tiedonannossa2. 

PETI-valiokunnan tiedonhankintavaltuuskunnan puheenjohtajana toimi Pál Csáky (PPE), ja 

siihen kuuluivat seuraavat jäsenet: Miltiadis Kyrkos (S&D), Angela Vallina (GUE), Igor Šoltes 

(Verts), Takis Hadjigeorgiou (GUE – omasta aloitteestaan osallistunut jäsen) ja Demetris 

Papadakis (S&D – omasta aloitteestaan osallistunut jäsen). 

Tiedonhankintamatka koostui useista tapaamisista, joissa valtuuskunta tapasi vetoomusten 

esittäjiä, Kyproksen kansallisia viranomaisia (sekä keskusviranomaisia että kunnallisia 

viranomaisia), Kyproksen parlamentin, tilintarkastusviraston pääjohtajan ja oikeusasiamiehen. 

Tässä raportissa, jolla pyritään vastaamaan vetoomuksissa esitettyihin Kyproksen kansalaisten 

huolenaiheisiin, selvitetään tilanteen taustaa ja esitetään yhteenveto havainnoista, jotka 

valtuuskunta teki eri sidosryhmien kanssa pidetyissä kokouksissa. Raportin päätteeksi esitetään 

joukko näihin havaintoihin pohjautuvia suosituksia. 

2. Taustaa 

a. Larnakan satama 

Larnakan satama sijaitsee vain kuuden kilometrin päässä Larnakan kansainvälisestä 

lentoasemasta ja suurimman ja suosituimman, sekä paikallisten että matkailijoiden käyttämän 

Finikoudesin uimarannan vieressä. Satama on keskittynyt suhteellisen pienelle alueelle 

kaupungin keskustassa, ja sen ympärillä on asuinalueita. Se on Kyproksen toiseksi suurin 

satama. Sataman rakennustyöt saatiin päätökseen kesäkuussa 1973, ja se aloitti toimintansa 

saman vuoden lopussa. 

Satama, jonka alueen pinta-ala on 445 000 neliömetriä, toimii nykyisin monitoimisatamana, 

jossa käsitellään kaikenlaisia irtotavaralähetyksiä (kasvirehu, vilja, kipsi), tavanomaista rahtia 

(sahatavara, rauta, lannoitteet, autot) ja öljytuotteita. Viime vuosina satamaa ovat käyttäneet 

myös risteily- ja matkustaja-alukset sekä kauppa-alukset, ja sen eteläpäätyyn on rakennettu 

myös jahtivenesatama. Tämän vuoksi satamalle etsitään strategista investoijaa sataman ja 

venesatamapalvelujen yhdenmukaisen kehityksen varmistamiseksi. Tätä varten on aloitettu 

tarjouskilpailu. 

Sataman vieressä on myös öljy- ja nestekaasulaitoksia, jotka kuuluvat EU:n 

Seveso-direktiivien3 soveltamisalaan (direktiivit koskevat muun muassa vaarallisista aineista 

aiheutuviin suuronnettomuusvaaroihin vastaamista koskevia menettelyjä). Laitokset ulottuvat 

useiden kilometrien matkalle sataman pohjoispuolella ja muodostuvat kaasu- ja öljysäiliöistä, 

                                                 
1 Tämän työasiakirjan liite 1. 
2 Asiakirja PE572.924v04-00. 
3 Seveso-direktiivit: Seveso I (direktiivi 82/501/ETY), Seveso II (direktiivi 96/82/EY) ja Seveso III 

(direktiivi 2012/18/EU). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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jotka sijaitsevat ympäröivillä alueilla olevien asuinrakennusten ja yritysten välittömässä 

läheisyydessä. Hallitus on vuosikymmenten ajan suunnitellut laitosten siirtämistä pois 

Larnakan lähiöistä, mutta suunnitelmia ei vieläkään ole toteutettu. Kansalaiset ovat ilmaisseet 

huolensa ja järjestäneet mielenosoituksia, joissa on vaadittu laitosten siirtämistä välittömästi. 

Kuten jäljempänä todetaan, tätä kysymystä ei voida käsitellä erillään vetoomuksissa esille 

tuoduista aiheista, koska on katsottu tarpeelliseksi löytää yhdistetty ratkaisu, joka koskee sekä 

laitosten siirtoa että muita vetoomusten esittäjien esille tuomia kysymyksiä. Itse asiassa satamaa 

koskevat ongelmat juontavat juurensa laitoksia koskevaan ongelmaan. Vaikka 

asiaankuuluvissa vetoomuksissa viitataan laitoksiin vain lyhyesti, näillä kahdella kysymyksellä 

on läheinen yhteys. 

Hiilivetyjen etsintä ja hyödyntäminen aloitettiin Kyproksella vuonna 2013. Kahden 

hakukierroksen jälkeen öljy-yhtiöille myönnettiin lupia tehdä etsintäporauksia Kyproksen 

talousvyöhykkeellä. Etsintäoikeus myönnettiin kolmen vuoden ajaksi seuraavalle kolmelle 

yhtiölle: ENI (Italia), Noble Energy (Yhdysvallat) ja Total (Ranska). MedServ Ltd, jonka 

toimipaikka on Kyproksella, tarjoaa tukipalveluja ja maakaasun porausta koskevaa 

asiantuntemusta tällaista toimintaa varten. Kyproksen satamaviranomainen on myöntänyt sille 

tätä varten kolmen vuoden luvan. 

Kesäkuussa 2014 asennettiin kaksi raskasta teollista yksikköä Kyproksen talousvyöhykkeellä 

toimivien hiilivetyjä hyödyntävien yhtiöiden, erityisesti ENI Cyprus Ltd:n, käyttöön. Nämä 

yksiköt olivat lietelaitos (jossa tuotetaan ja varastoidaan lietettä, joka kuljetetaan myöhemmin 

porausreikiin) ja kemikaalien varastointilaitos (jossa varastoidaan kuivia ja märkiä kemiallisia 

tuotteita). Molemmat sijaitsevat vain 125 metrin päässä lähimmästä asuinrakennuksesta. ENI 

Cyprus Ltd on antanut lietelaitoksen ylläpidon tehtäväksi Halliburton Mediterranean Company 

Ltd:lle ja kemikaalien varastointilaitoksen ylläpidon Medserv Cyprus Ltd:lle, joka on myös 

vastuussa koko keskuksen toiminnasta. 

Paikalliset ovat vastustaneet kiivaasti laitosten rakentamista ja toimintaa ja järjestäneet 

mielenosoituksia, lähettäneet vetoomuksia Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle ja 

valituksia Euroopan komissiolle sekä ryhtyneet oikeustoimiin (edelleen käynnissä) Kyproksen 

hallitusta vastaan paikallisissa tuomioistuimissa. Kaupunginvaltuustossa ja paikallisväestön 

enemmistön keskuudessa on esiintynyt vastustusta pääosin siksi, että logistinen keskus 

sijoitettiin Larnakan keskustaan lähelle asuinalueita ja suosittuja kohteita alueelle, jonka 

kaupallista kehitystä ja matkailun kehitystä on tuettu vuosien ajan, mutta myös siksi, että 

sataman toiminnasta ei järjestetty etukäteen julkista kuulemista eikä suunniteltujen toimintojen 

ympäristö- ja terveysvaikutuksista annettu minkäänlaista tietoa. Myöhemmin, 

heinäkuussa 2014, järjestettiin julkinen kokous, johon osallistui hallituksen virkamiehiä ja 

yhtiöiden edustajia ja jossa pyrittiin antamaan tietoa asianomaisille osapuolille ja hillitsemään 

mielenosoituksia. Kokous järjestettiin asukkaiden voimakkaiden reaktioiden vuoksi, kun 

laitosten rakentaminen oli jo alkanut. 

Larnakan silloisen kaupunginjohtajan mukaan Larnakan kaupunkia ei kuultu ennen luvan 

myöntämistä laitosten toiminnalle sillä oletuksella, että Kyproksen satamaviranomainen 

omistaa Larnakan sataman Larnakan kaupungin lainkäyttövallan mukaisesti. Hallitus myönsi 

luvat suoraan, ja kaupunki ja sen asukkaat saivat tietää niistä vasta, kun rakentaminen oli 

alkanut ja laitokset olivat lähellä valmistumista. Kaupunki teetti vasta rakentamisen 

aloittamisen jälkeen selvityksen ympäristö- ja sosioekonomisista vaikutuksista, jos satamaa 

käytetään merellä tehtävien etsintäporausten logistisena keskuksena. Kaupunkia kuitenkin 
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pyydettiin myöntämään jatkoa edellä mainituille väliaikaisille toimintaluville, jotka olivat 

voimassa elokuuhun 2016 saakka. Kaupunginvaltuustossa käytyjen pitkittyneiden 

keskustelujen päätteeksi jatkolupia ei tuolloin myönnetty. Jatkolupien hylkäämistä perusteltiin 

sillä, että kyseinen toiminta aiheuttaa mahdollisia terveysvaaroja, koska lähistöllä on 

asuinalueita ja rantoja, että ne eivät olleet alueen asemakaavan mukaisia ja että yhtiöiden 

laitosten sijainti ei sopinut yhteen tulevien kaupunkisuunnitelmien kanssa. 

Tästä huolimatta Kyproksen satamaviranomainen jatkoi myöhemmin Medserv Cypruksen ja 

Noble Energyn lupia elokuuhun 2017 saakka, kuitenkin sillä varauksella, että yhtiöt saivat 

käyttää satama-aluetta vain varastointiin ja toimistokäyttöön. 

Larnakan sataman hiilivetylaitokset oli purettu jo ennen tiedonhankintamatkaa. Satamassa 

toiminut ENI oli ilmoittanut jo vuonna 2015 aikeistaan siirtää toimintansa Limassolin 

satamaan. Tämä toteutui, ja sen myötä päättyi Larnakan satamassa harjoitettu hiilivetyihin 

liittyvä toiminta, joka oli ollut eniten tyytymättömyyttä aiheuttanut asia. Vaikka vaikuttaa siltä, 

että kaikki yhtiöt ovat siirtäneet toimintansa Limassolin satamaan, vetoomusten esittäjät ovat 

kuitenkin ilmaisseet huolensa syksylle 2017 suunnitellusta toiminnan aloittamisesta 

alkuperäisillä porausrei’illä ja pelkäävät vuoden 2014 tilanteen toistumista, jolloin 

kunnallisviranomaiset tai kaupunkilaiset eivät voineet vaikuttaa hallituksen yhtiöille suoraan 

myöntämiin lupiin. Myös PETI-valiokunnan tiedonhankintamatkan aikana tehtiin valituksia 

hyödyntämistoimintaan satamassa osallistuvien alusten aiheuttamasta melusta ja 

saastepäästöistä sekä toistuvia valituksia yöllisestä toiminnasta satamassa. 

Medserv Cypruksen sopimusta jatkettiin heinäkuussa 2017. Yhtiö ilmoitti, että ENI Cyprus Ltd 

oli jatkanut kahdella vuodella sopimusta, joka koski tukipalvelujen tarjoamista Kyproksen 

toimipaikassa. Sopimuksen jatko koskee tiettyjen laitosten ylläpitoa ja palvelujen tarjoamista 

Limassolin satamassa mutta myös Larnakan sataman peruslaitosten ylläpitoa. Multimarine 

Services Ltd:llä, joka myös tukee poraustoimintaa, on edelleen toimitilat Larnakan satamassa, 

mutta niistä ollaan luopumassa lähitulevaisuudessa. Yhtiö on myös todennut, että vuodenajan 

kylmän sään vuoksi työntekijät voivat käyttää rakennusta lepäämiseen sekä kahvi- ja 

lounastaukojen pitämiseen. 

Larnakan satamahanketta koskevassa Kyproksen oikeusasiamiehen kertomuksessa 

vuodelta 2015 yksilöitiin useita puutteita päätöksentekoprosessissa, mukaan lukien seuraavat: 

1. strategisen suunnittelun puute hankkeen hyötyjen ja haittojen tasapainottamiseksi 

2. riittämätön julkinen kuuleminen, joka rajoittui talousvaikutusten arviointiin ja jota ei 

laajennettu kattamaan ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia hankkeen 

laajuudesta huolimatta ja jossa ei kuultu kansalaisten mielipiteitä ja rikottiin näin 

Århusin yleissopimusta 

3. kansalaisten perustellut huolenaiheet, jotka koskivat korkeita melutasoja, mahdollista 

radioaktiivisuutta ja ympäristön pilaantumista aiheuttavaa toimintaa lähellä asuinalueita 

4. kyseiseen toimintaan tarvittavien lupien puute huolimatta toiminnan erityisestä 

luonteesta ja julkisen kuulemisen mahdollisuuden puutteesta, minkä seurauksena 

julkisen sektorin yksiköt noudattivat hämärää ja hätiköityä yhdenmukaistettua 

menettelyä Larnakan sataman kehityshankkeen toteuttamiseksi sen luonteesta 

huolimatta. 
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Kyproksen tilintarkastusviraston kertomuksessa vuodelta 2015 todettiin, että toimivaltaisen 

ministeriön, yksikön tai osaston olisi pyydettävä asiasta vastaavan suunnitteluviranomaisen eli 

kaupunkisuunnittelu- ja asumisyksikön johtajan näkemystä asioissa, jotka koskevat erityisiä 

hallituksen hankkeita, joissa poikkeukset suunnitteluviranomaisen vahvistamista säännöksistä 

voivat olla perusteltuja yleisen edun vuoksi, kun poikkeusten ensisijaisena tavoitteena on 

varmistaa kansallisesti tai alueellisesti merkittävien hankkeiden toteuttaminen ja hallituksen 

kehityspolitiikan toteuttaminen ilman esteitä. Päätäntävalta on kuitenkin ministerineuvostolla. 

Näin ollen tilintarkastusviraston kertomuksen mukaan kaikki mainitut rakennushankkeet ovat 

laittomia. Tilintarkastusviraston mukaan myös Larnakan kaupungille osoitetussa kirjeessä 

esitetty sisäministeriön kanta, jonka mukaan tällaisiin hankkeisiin ei tarvita rakennuslupaa, on 

virheellinen. 

b. Aradippoussa sijaitsevat laitokset 

Aradippoun kuntaan (Larnakan naapurissa) on pystytetty kaksi tehdasta Halliburtonin ja 

Schlumbergerin toimintoja varten. Ne liittyvät olennaisesti Larnakan satamaa koskevaan 

kysymykseen, koska näiden kahden yhtiön suuret laitokset rakennettiin, jotta voidaan tukea 

logistisesti maakaasun poraukseen liittyvää työtä (kuten käsitellä Larnakan tai Limassolin 

satamassa tarvittavia kemikaaleja tai puhdistaa poria). Halliburton poraa, sementoi ja täyttää 

ENIn kaivoja, kun taas Schlumberger vastaa kirjaamisesta ja testauksesta. Laitokset sijaitsevat 

noin 7,5 kilometrin päässä Larnakan satamasta ja noin kilometrin päässä asuinalueista. 

 

Laitokset rakennettiin vuosina 2007–2008 valtion omistamalle maalle (aiemmin Larnakan 

vapaa-alue), joka oli vuokrattu muille yhtiöille (jotka harjoittavat muuta toimintaa, kuten 

aurinkopaneelien rakentamista) äärimmäisen alhaisella neliöhinnalla. Vuokraus katsotaan 

yhtiöille annetuksi valtiontueksi. Kun vuokrasopimuksia oli jatkettu viidellä vuodella ja 

laitokset oli rakennettu, alkuperäiset vuokralaiset alivuokrasivat laitokset Halliburtonille ja 

Schlumbergerille. Laitokset kuitenkin alivuokrattiin markkinahintaan eli huomattavasti 

korkeammalla hinnalla verrattuna kahden alkuperäisen vuokralaisen Kyproksen valtiolle 

maksamaan vuokraan. Molemmat nykyiset vuokralaiset olivat ilmoittaneet toimivaltaiselle 

ministeriölle aikeistaan käyttää laitoksia poraustoiminnan tukipalvelujen tarjoamiseen ja 

poraustuotteiden käsittelyyn. 

 

Laitokset sijoitettiin alueelle, jota ei tuolloin ollut luokiteltu raskaan teollisuuden alueeksi: 

nämä laitokset kuuluvat luokkaan A (raskas teollisuuslaitos), mutta Aradippoun kunnallisessa 

kehityssuunnitelmassa sallitaan vain luokan B laitokset (kevyt teollisuuslaitos). Valtion 

toimivaltaiset viranomaiset ilmaisivat huolensa tästä seikasta, kun yhtiöt ilmoittivat aikeistaan 

Kyproksen hallitukselle, ja siirsivät muutosten hyväksymispäätöksen tekemisen 

ministerineuvostolle, joka hyväksyi poikkeuksen vuonna 2014. Tämän jälkeen valtion 

viranomaiset hyväksyivät yhtiöiden antaman ilmoituksen. Aradippoun kunnallinen 

viranomainen antoi lopullisen hyväksynnän rakentamiselle vuonna 2014 kunnanvaltuustossa 

käydyn kiivaan keskustelun jälkeen. Jonkin ajan kuluttua julkaistiin ympäristövaikutusten 

arvioinnit, joiden mukaan toiminnan vaikutusten odotettiin olevan kohtuullisia ja joissa 

suositeltiin joidenkin toimenpiteiden toteuttamista. 

 

Vaikka Halliburtonin ja Schlumbergerin silloiset toimet eivät kuuluneet vuosina 2005–2014 

voimassa olleen vaikutustenarviointia koskevan lainsäädännön säännösten soveltamisalaan, 

hankehakemusten arvioimiseksi pidettiin useita kokouksia. Niihin osallistui kutsuttuja 

asiaankuuluvien yksiköiden ja paikallisviranomaisten virkamiehiä, myös Aradippousta ja 
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Dromolaxiasta. Lisäksi ympäristöyksikkö nosti kirjallisesti esiin useita kysymyksiä toiminta- 

ja rakennusvaiheissa. Ympäristövaikutusten arviointia ei kuitenkaan tehty, koska 

ympäristöyksikkö ei katsonut sitä lakisääteiseksi velvollisuudeksi ja katsoi toteutettujen 

toimien olleen riittäviä. Asianosaiset yhtiöt todella sisällyttivät asiasta vastaavien hallituksen 

yksiköiden esittämät ympäristönäkökohdat asianmukaisesti rakennussuunnitelmiin. Yksikön 

mukaan tähän mennessä ei ole tullut ilmi ympäristöongelmia. Halliburtonin edustaja myönsi 

Kyproksen parlamentin ympäristövaliokunnassa 10. syyskuuta 2014 käydyssä asiaa 

koskevassa keskustelussa, että rakennuslupia ei hankittu. 

 

Kyproksen oikeusasiamies antoi asiasta kertomuksen, jossa ilmaistiin selkeästi, että hiilivetyjen 

hyödyntämisalan toiminnot, myös suoraan hiilivetyjen etsinnän, varmentamisen ja porauksen 

tukipalveluihin liittyvät toiminnot, olivat tuntemattomia Kyproksella vielä vähän aikaa sitten. 

Mukana olleet hallinnon yksiköt eivät vaikuttaneet valmiilta toteuttamaan toimia tarvittavan 

toiminnan sääntelemiseksi. Oikeusasiamies katsoi kansalaisten huolten olleen aiheellisia 

maakaasun hyödyntämisen edellyttämän toiminnan suhteen (esimerkiksi etsintä, poraus, 

murtaminen, porauslauttojen asentaminen maalle tai merelle, varastointisäiliöt, 

kompressoriasemat, putkistoinfrastruktuuri, valuma-altaat, hiilivetyjen varastointi ja kuljetus, 

käsittely ennen markkinoille saattamista) erityisesti mahdollisten eläimistöön, kasvistoon ja 

ihmisten terveyteen kohdistuvien ympäristövaikutusten osalta. 

 

Lisäksi kertomuksessa vahvistettiin, että julkista kuulemista ei järjestetty, että Aradippoun 

kunta teetti kaksi ympäristövaikutusten arviointia vasta jälkikäteen, että lainsäädännössä on 

täytynyt olla porsaanreikä, joka on mahdollistanut lupien myöntämisen ilman 

ympäristövaikutusten ennakkoarviointia, että laitosten sijoittamisesta ei tehty strategista 

suunnitelmaa ja että osa laitoksista aiheuttaa yleistä haittaa. Kertomuksessa todettiin, että 

julkinen keskustelu keskittyi pääosin mahdollisiin taloudellisiin ja poliittisiin hyötyihin, joita 

maa saisi hiilivetyjen porauksesta ja hyödyntämisestä erityisesti finanssikriisin alla, kun taas 

maakaasun porauksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset eivät saaneet riittävästi huomiota. 

Yleinen skeptisyys lisääntyi, kun Larnakan kehityssuunnitelma päätettiin jättää huomiotta 

yhtiöiden jättämien lupahakemusten käsittelyssä eikä aikaa vievää julkista kuulemismenettelyä 

noudatettu. 

 

Aradippoun laitoksella on tärkeä tukirooli pääporausten aloittamisen kannalta syksyllä 2017, 

sillä se tarjoaa esimerkiksi kemikaalien varastotiloja ja korjauspalveluja. 

 

Kyproksen tilintarkastusviraston kertomuksessa vuodelta 2017 kuvattiin asian taustaa ja 

Kyproksen viranomaisten ja kahden yhtiön välistä yhteydenpitoa. Siinä myös korostettiin, että 

toimivaltainen viranomainen oli hyväksynyt muutokset laitosten käytössä jo ennen kuin 

ministerineuvosto oli myöntänyt luvan. Se suhtautui erityisen kriittisesti muutoksiin laitosten 

käytössä, valtiontukeen ja siihen, että maa alivuokrattiin markkinahintaan kolmansille yhtiöille 

ilman takeita siitä, että valtio saa oikeudenmukaisen hinnan alkuperäisestä vuokrauksesta. 

3. Vetoomukset  

Numero Otsikko 

1540/2014 F. P., Kyproksen kansalainen, teollisuussataman perustamisesta Larnakaan 

1541/2014 Polyvios Orthodoxou, Kyproksen kansalainen, ympäristövahingosta 

Kyproksen Larnakassa 
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1542/2014 Maria Theodorou, Kyproksen kansalainen, Larnakan teollisuussatamasta 

1543/2014 Georgia Liopetriti, Kyproksen kansalainen, Larnakan energia-alaa 

palvelevasta teollisuussatamasta 

1544/2014 Matheos Contarinis, Kyproksen kansalainen, kaasu- ja öljysäiliöalusten 

ankkuroitumisesta Larnakan kaupungin edustalle 

1644/2014 Marika Nikolaou, Kyproksen kansalainen, jätteestä Larnakalla 

1662/2014 A. S., Kyproksen kansalainen, Kyproksella sijaitsevan Larnakan kaupungin 

keskustassa olevan sataman muuttamisesta raskaaksi teollisuussatamaksi ilman 

asukkaiden kuulemista 

1665/2014 Georgios Stamatis, Kyproksen kansalainen, myrkyllisistä jätteistä ja 

kemikaaleista Larnakassa, Kyproksella 

1666/2014 Georgios Nikolaou, Kyproksen kansalainen, Kyproksella sijaitsevan Larnakan 

kaupungin keskustaan rakennettavan teollisuussataman aiheuttamasta uhasta 

kaupungille 

1667/2014 Eugenia Moyseos, Kreikan kansalainen, Kyproksella sijaitsevan Larnakan 

sataman muuttamisesta teollisuussatamaksi 

1668/2014 Maria Voniati, Kyproksen kansalainen, teollisuussataman rakentamisesta 

Larnakaan, Kyprokselle 

1829/2014 S. L., Kyproksen kansalainen, Larnakan luonnonympäristön tuhoamisesta 

1830/2014 K. P., Kreikan kansalainen, ympäristön pilaamisen lopettamisesta Larnakassa 

0076/2016 Maria Papadopoulou, Kyproksen kansalainen, Larnaca Act -liikkeen puolesta, 

teollisuussataman rakentamisesta Larnakaan, Kyprokselle, ja väitetyistä 

unionin lainsäädännön rikkomisista 

0144/2016 E. K., Kyproksen kansalainen, Larnakan, Aradippoun ja Krassasin asukkaiden 

puolesta, teollisuussataman rakentamisesta Larnakaan, Kyprokselle, ja 

väitetyistä unionin lainsäädännön rikkomisista 

Yhteenvedot edellä mainituista vetoomuksista on tämän asiakirjan liitteessä 1. 

Edellä mainitut vetoomuksen esittäjät vastustavat keskeisellä sijainnilla olevan Larnakan 

sataman muuttamista raskaaksi teollisuussatamaksi öljyn ja kaasun poraamisen ja 

hyödyntämisen tukemiseksi Kyproksen talousvyöhykkeellä. Satamassa tehtävän 

poraustoiminnan yhteydessä kuljetetaan ja varastoidaan suuria määriä lietettä ja muita 

kemikaaleja, radioaktiivisia metalleja ja osia kuljetetaan väitetysti satamaan ja satamasta ja 

vaarallisia räjähteitä lähetetään öljyn- ja kaasunporauslautoille. Vetoomuksen esittäjät 

huomauttavat, että satama on alueella, joka kuuluu Seveso-direktiivien soveltamisalaan, koska 

öljy- ja kaasuyhtiöt ovat pystyttäneet laitoksia joidenkin satojen metrien päähän asuinalueista. 

Vetoomuksen esittäjät ovat myös ilmaisseet vastustavansa päätöstä sijoittaa Aradippoun 

alueelle (kunnan reunamille alle kilometrin päähän asuinalueesta) satamassa toimivia yrityksiä 

varten suuria varastorakennuksia suurien räjähde- ja kemikaalimäärien sekä radioaktiivisten 
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osien varastoimiseksi. Vetoomuksen esittäjät kertovat pelkäävänsä, että asukkaiden terveys ja 

turvallisuus ja ympäristö vaarantuvat, kun vuotavat kemikaalit ja radioaktiivisuus saastuttavat 

maaperän, ilman ja meren ja kun onnettomuusriski kasvaa. Vetoomuksissa pidetään myös 

valitettavana, että kaupungin luonne vaikuttaa muuttuneen rauhallisesta matkailukaupungista 

teollisuuskaupungiksi. Kansalaiset ovat järjestäneet kiivaita mielenosoituksia, koska on 

oletettu, että töiden ympäristövaikutuksia ei selvitetty ja että kansalaisille ei ilmoitettu eikä heitä 

kuultu EU:n lainsäädännön mukaisesti. Edellä mainituissa laitoksissa toimivat yhtiöt ovat 

pyytäneet jatkolupaa Larnakan satamassa toimimiselle. Joitakin toimia varten oli jo myönnetty 

lupia. 

 

Aradippoun osalta vetoomuksen esittäjät väittävät, että he saivat tietää tapahtumista vasta sen 

jälkeen, kun hankkeen toteuttamisesta oli päätetty ja laitokset oli rakennettu, vaikka mitään 

lainsäädännön edellyttämiä lupia ei ollut myönnetty eikä ympäristövaikutuksia ollut arvioitu. 

Hankkeita koskevia tietoja ei ollut kansalaisten helposti saatavilla näiden kunnissa, mikä oli 

Århusin yleissopimuksen vaatimusten ja asiaankuuluvan EU:n lainsäädännön vastaista. 

Vetoomuksen esittäjät katsovat, että ei ole annettu järkevää selitystä sille, miksi viranomaiset 

jatkaisivat sellaisten järjestelyjen toteuttamista, joista ei ollut tehty asianmukaista 

riskinarviointia ja jotka kansalaisten mukaan vaarantavat kansanterveyden ja kaupungin 

talouden erityisesti, kun sopivampia ja loogisempia vaihtoehtoja on tarjolla. Vetoomuksen 

esittäjien mielestä heiltä on viety oikeus osallistua päätöksentekoprosesseihin eikä heille 

edelleenkään kerrota, mitä heidän naapurustossaan tapahtuu. Erityisesti huolta aiheuttavat 

mahdolliset radioaktiiviset päästöt ei pelkästään yleisesti kansanterveyden vaan myös 

elintarviketurvallisuuden kannalta, koska laitokset rakennettiin elintarviketehtaiden viereen. 

Vetoomuksen esittäjät ovat myös huolissaan siitä, että putkien ja muun materiaalin kuljetus 

laitoksille Larnakan kaupungin läpi ja Aradippoun pääteitä pitkin aiheuttaa melua ja rasittaa 

ympäristöä alueella, joka on pääosin asuinkäytössä. He ovat myös korostaneet, että kahden 

uuden laitoksen rakentaminen on hyväksytty ja aloitettu, vaikka hallitus on luvannut, että 

mahdollisesti vaaralliset laitokset poistetaan alueelta. 

Komissio on antanut neljä tiedonantoa vastauksena vetoomuksiin (katso liite 2). Se katsoi 

saatavilla olevien tietojen perusteella, että ei ole syytä olettaa, että EU:n ympäristölainsäädäntöä 

ei noudatettaisi asianmukaisesti sovellettavien EU:n direktiivien puitteissa. Lisäksi 

Seveso-direktiivit, jotka on saatettu osaksi Kyproksen kansallista lainsäädäntöä, sisältävät 

tärkeitä säännöksiä, jotka koskevat tiedon saantia, kansalaisten osallistumista yksittäisiä 

hankkeita koskevaan päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta, jotta 

kansalaiset voivat pyytää hallinnollista tai oikeudellista uudelleentarkastelua ja hakea muutosta 

päätöksiin, toimiin ja laiminlyönteihin. Tämän vuoksi komissio kehottaa vetoomuksen esittäjiä 

hakemaan ratkaisua kansallisesti, koska kansalliset viranomaiset ovat paremmassa asemassa 

arvioimaan ja niillä on paremmat välineet arvioida erityisiä lainsäädännön noudattamatta 

jättämistapauksia ja niillä on asianmukaiset keinot puuttua ongelmaan, jos huolenaiheet 

osoittautuvat perustelluiksi. Vetoomuksen esittäjiä kehotetaan käyttämään kansallisten 

menettelyiden mukaisia oikeuksiaan ja kansallisia muutoksenhakukeinoja. Komissio ei aio 

ryhtyä jatkotoimiin näiden vetoomusten osalta. 
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4. Yhteenveto kokouksista 

 

Keskiviikko 20. syyskuuta 2017 

Tapaaminen Larnakan kaupunginjohtajan Andreas Vyrasin kanssa 

Kaupunginjohtaja esitteli Larnakan sataman tilanteen historian ja taustan, jonka jälkeen hän 

ilmoitti valtuuskunnalle, ettei hänen kansliansa ole saanut vastausta Larnakan 

satamaviranomaisilta, onko satamassa harjoitettavalle teolliselle toiminnalle myönnetty luvat 

tai onko luvat uusittu ja jos on, millä ehdoin. Hän huomautti, että hän ja kaupunginvaltuusto 

ovat olleet virassa suhteellisen vähän aikaa (noin kahdeksan kuukautta tiedonhankintamatkan 

aikaan), joten he eivät ole sama taho, joka kieltäytyi uusimasta yhtiöiden lupia vuonna 2016. 

Kaupunginjohtaja kertoi valtuuskunnalle sitkeästä varastointisäiliöitä koskevasta ongelmasta, 

jota hän kuvaili ”merkittäväksi ongelmaksi” ja ”kaupungin tärkeimmäksi asiaksi”, koska ne 

sijaitsevat lähellä asutettua aluetta. Kaupunginjohtaja totesi, että arviolta 60 prosenttia 

Larnakan väestöstä olisi mahdollisesti vaarassa varastointisäiliöihin liittyvän onnettomuuden 

tai laskeuman tapauksessa, ja viittasi teollisuudesta aiheutuvia onnettomuuksia koskevan EU:n 

lainsäädännön (Seveso-direktiivit) sovellettavuuteen. Kaupunginjohtaja täsmensi, että useat 

kaupungin viranomaiset ovat laatineet valmiussuunnitelmia ja että säiliöiden poistamista on 

odotettu vuodesta 2000 lähtien, jolloin keskushallintoviranomaiset päättivät poistamisesta 

ensimmäisen kerran. 

 

Kaupunginjohtaja kertoi valtuuskunnalle myös uudesta energiakeskuksesta, ”Kyproksen 

energia-asemasta”, johon kuuluu myös satama (Vassilikosissa) ja joka sijaitsee turvallisen 

etäisyyden päässä asutuista alueista ja tarjoaa vaihtoehtoisen paikan varastoinnille ja teolliselle 

toiminnalle. Kaupunginjohtajan kanslian saamien tietojen mukaan keskus oli määrä avata 

maaliskuussa 2017 mutta Larnakan sataman teollisen toiminnan tai varastointisäiliöiden 

suhteen ei ole tapahtunut muutoksia. Kaupunginvaltuusto on myöhemmin nostanut 

oikeuskanteen. Kanteen kohteesta tai oikeuskäsittelyn tilasta ei keskusteltu 

yksityiskohtaisemmin, mutta kaupunginjohtaja huomautti, että hallitus oli myöntänyt jatkoluvat 

varastointisäiliöt omistaville yhtiöille (kaksi vuotta maakaasun varastointiin ja yksi vuosi öljyn 

varastointiin). Kaupunginjohtaja kertoi myös, että poistamisprosessia valvomaan oli nimitetty 

erityiskomitea mutta hänen mielestään tähän mennessä asiassa ei ole edistytty riittävästi. 

Kun kaupunginjohtaja oli tehnyt katsauksen tilanteeseen, valtuuskunnan puheenjohtaja 

tiedusteli, onko kunnallisviranomaisten ja hallituksen tiedonvaihto ja yhteistyö ollut tässä 

asiassa tämän mielestä riittävää. Kaupunginjohtaja kertoi, että satamaviranomainen toimii 

hallituksen valvonnassa ja tähän saakka erityisesti Larnakan satamassa harjoitettavasta 

toiminnasta saaduissa tiedoissa on ollut puutteita. 

Tapaaminen vetoomuksen esittäjien kanssa Larnakan kaupungintalolla 

Valtuuskunta tapasi joukon vetoomuksen esittäjiä, joita edustivat Maria Theodorou and Eleni 

Kalli. 

Vetoomuksen esittäjät pitivät alustuksen Larnakan sataman ja Aradippoun tämänhetkisestä 

tilanteesta ja korostivat, että Schlumbergerille, Totalille ja ENIlle kuuluvat yritystilat ovat 

edelleen toiminnassa molemmilla paikkakunnilla huolimatta väitetyistä hallituksen päätöksistä, 
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jotka koskevat toiminnan lopettamista sekä poistamista ja/tai siirtämistä. Vetoomuksen esittäjät 

vastustivat sitä, että viranomaiset luokittelevat toiminnan muuksi kuin teolliseksi toiminnaksi, 

ja viittasivat viimeaikaisiin havaintoihin veden saastumisesta ja melusaasteesta. Alustuksen 

yhteydessä näytettiin myös diaesityksenä kansalaisten ottamia valokuvia asiaankuuluvilta 

paikoilta, joista näkyi erityisesti väitteiden mukaan jatkuvasti vuorokauden ympäri harjoitettava 

teollinen toiminta Larnakan satamassa tiedonhankintamatkan aikaan ja asuinalueiden 

läheisyys. 

Vetoomuksen esittäjien näkemyksen mukaan satamaviranomaisen elokuussa 2013 tekemä 

päätös sallia teollinen toiminta Larnakan satamassa oli Larnakan yleiskaavan vastainen ja 

tehtiin kuulematta kansalaisia etukäteen. Vetoomuksen esittäjät toistivat vetoomuksissa esitetyt 

keskeiset väitteet ja ilmaisivat myös huolensa siitä, että Larnakan sataman ja Aradippoun 

teollista kehitystä koskevat hallituksen päätökset ja kaasun varastointisäiliöiden poistamisen 

lykkääminen osoittavat suurta strategian ja avoimuuden puutetta näiden paikkakuntien tulevan 

kehityksen suhteen. Vetoomuksen esittäjät ilmaisivat kannattavansa vahvasti Larnakan 

sataman ja sitä ympäröivän alueen kehittämistä tulevaisuudessa matkailua edistävään suuntaan 

pikemmin kuin teolliseen suuntaan. Kansalaiset ilmaisivat olevansa jälleen pettyneitä tapaan, 

jolla hallintoviranomaiset ovat antaneet asiasta tietoa kansalaisille, ja tuntevansa tulleensa 

harhaanjohdetuiksi asiassa. 

Torstai 21. syyskuuta 2017 

Tapaaminen Larnakan sataman varajohtajan kanssa ja kierros satamassa 

Sataman sisäänkäynnillä valtuuskuntaa oli vastassa joukko kansalaisia, jotka totesivat olevansa 

syvästi huolissaan tilanteesta ja ilmaisivat epäluottamuksensa hallituksen toimia ja 

toimettomuutta kohtaan sekä välittömän tarpeen siirtää säiliöt pois asuinalueilta. Tämän jälkeen 

valtuuskunta tapasi sataman varajohtajan ja ympäristöjohtajan, ja myös Larnakan 

kaupunginjohtaja osallistui kokoukseen. Satamaviranomaisen edustajat totesivat Larnakan 

sataman osalta vastauksena vetoomuksen esittäjien väitteisiin, joiden mukaan teollinen toiminta 

jatkuu lupien jatkamisen seurauksena, että satamassa oli viimeisten kahden kuukauden ajan 

harjoitettu ”puhdistustoimintaa”, johon kuului muun muassa romumetallin kierrättämistä. 

Vastauksena kaupunginjohtajan kanslian esittämiin kysymyksiin lupien jatkamisesta ja niiden 

ehdoista valtuuskunnalle ilmoitettiin, että Noble Energylle ja Medserv Ltd:lle myönnettyjä 

lupia jatkettiin samoin ehdoin, millä luvat alun perin myönnettiin, ja niillä oli määrä sallia vain 

varastointitoiminta. 

Vastauksena vetoomuksen esittäjien väitteisiin melusaasteesta ja veden saastumisesta 

ympäristöjohtaja totesi, että vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin erittäin vähäistä 

melusaastetta, joka on tavanomaista kevyelle teolliselle satamatoiminnalle, ja että 

viimeisimmistä, vuonna 2014 otetuista vesinäytteistä ei löydetty merkkejä teollisuuden 

aiheuttamasta veden saastumisesta (tarkastuksissa on noudatettu Kyproksen lainsäädäntöä, 

jonka mukaan vedenlaatu on tarkistettava kolmen vuoden välein). Ympäristöjohtaja totesi 

ilmansaasteista, että ilmansaasteita oli enemmän kaupungissa ja että satamassa harjoitettavan 

teollisen toiminnan ei ole havaittu aiheuttavan ylimääräisiä ilmansaasteita. Radioaktiivisuuden 

osalta Halliburtonin (yksi öljy-yhtiöistä, joilla on lupa toimia satamassa) vuonna 2014 tekemän 

ja hallituksen työsuojelutarkastusyksikön valvoman tutkimuksen mukaan säteilytasot olivat 

erittäin alhaisia. Valtuuskunnalle ilmoitettiin, että kaikkiin asiaa koskeviin kansalaisten 

kyselyihin on vastattu. 
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Valtuuskunnalle ilmoitettiin Limassolin sataman osalta, että ympäristövaikutusten arviointi ei 

ollut tarpeen ottaen huomioon toiminnan tyypin. Tässä tapauksessa oli toteutettu 

valvontaohjelmia ennen lupien myöntämistä ja asiasta oli ilmoitettu julkisesti. 

Satamaviranomaisen edustajat ilmoittivat valtuuskunnalle parhaillaan kehitettävän Vassilikosin 

sataman osalta, että satamassa on määrä harjoittaa merkittävämpää teollista toimintaa sinne 

suunnitellun nesteytetyn maakaasun terminaalin (LNG-terminaali) lisäksi. Valtuuskunnalle 

kuitenkin vakuutettiin, että kaikessa toiminnassa noudatettaisiin EU:n lainsäädännön mukaisia 

standardoituja ympäristörajoja. 

Kokouksen jälkeen valtuuskunnan jäsenet kiersivät satamaa linja-autolla ja näkivät alueella 

joitakin yhtiöiden käyttämiä pieniä toimistotiloja ja varastorakennuksia ja panivat merkille, että 

satamassa oli vain yksi alus eikä silläkään ollut toimintaa vierailun aikana. Jäsenet näkivät, että 

satama ja säiliöt ovat asuinalueiden läheisyydessä (taloja ja kerrostaloja on kirjaimellisesti 

kadun toisella puolella), säiliöt ovat lähellä satamaa ja osa säiliöistä on asuintalojen ja 

yritystilojen vieressä ja rannoilla lähellä uimareita. 

Tapaaminen liikenne-, viestintä- ja rakennusministeriön pysyvän sihteerin ja muiden 

ministeriön edustajien kanssa 

Ministeriön edustajat totesivat valtuuskunnalle Larnakan satamasta, että hallituksen tavoitteena 

on kehittää Larnakasta pääristeilysatama (osana ”lento ja risteily” -ohjelmaa) ja kehittää sen 

venesatamaa ja että hallituksen aikeena ei ole muuttaa aluetta teollisuussatamaksi. Kokouksessa 

todettiin jälleen, että tällä hetkellä satamassa toimiville yhtiöille myönnetyt luvat koskivat vain 

varastointia ja lisäksi että pääteollisuussatamaa kehitetään Vassilikosiin ja Limassolin satama 

on edelleen Kyproksen tärkein kauppasatama. 

Valtuuskunnalle ilmoitettiin, että hallitus suunnittelee kaiken asianomaisen toiminnan, myös 

kaasun varastointisäiliöiden, siirtämistä Vassilikosiin ja että vallitseva tilanne ei ole 

hyväksyttävä. Valtuuskunnalle ilmoitettiin myös, että Larnakan satamassa harjoitettava 

varastotoiminta käsittää vain vaarattomien materiaalien käsittelyn, mistä syystä julkista 

kuulemista ei vaadittu ennen lupien myöntämistä tai niiden jatkamista. 

Lisäksi pysyvä sihteeri totesi, että Kyproksen satamaviranomainen oli rahoittanut Larnakan 

kunnallisviranomaisten teettämän ympäristövaikutusten arvioinnin, ja tästä oli ilmoitettu 

kansalaisille. Ministeriön mukaan joidenkin kansalaisten käsitys, että Larnakan satamassa 

tuotettaisiin lietettä ja harjoitettaisiin muuta raskasta teollista toimintaa, perustuu vääriin 

oletuksiin ja puutteelliseen ymmärrykseen. Pysyvä sihteeri totesi myös, että satamasta 

vuokrattiin maata yksinomaan työllisyyden parantamiseksi ja sataman toiminnan 

vähentymiseen vastaamiseksi ja että satamassa harjoitettuun toimintaan ei tarvittu lupia, koska 

se ei ollut haitallista. 

Ministeriön edustajat vakuuttivat valtuuskunnalle, että tulevaisuudessa pyritään entistä 

tarmokkaammin tehostamaan yhteistyötä ja viestintää Larnakan kaupunginjohtajan kanssa. 

Tapaaminen energia-, kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön edustajien kanssa 

Valtuuskunta tapasi ministeriön hiilivety-yksikön edustajia, jotka valottivat lisää syitä 

Larnakan sataman laajentamiseen ja alkuperäiseen päätökseen myöntää luvat kevyeen 

teolliseen toimintaan satamassa kahdeksi vuodeksi (vuosiksi 2014–2016). Ministeriön mukaan 
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satamaviranomaisen tehdessä päätöksen Limassolin satama oli ruuhkainen, kun taas Larnakan 

satama oli vajaakäyttöinen. Limassolin satama valittiin vuonna 2016 satamaksi, johon tällä 

hetkellä Larnakassa sijaitsevat laitokset siirretään. 

Lisäksi kansalaisten mielenosoitusten jälkeen Larnakassa järjestettiin vuonna 2016 julkinen 

kokous, jossa selitettiin tilanteen tausta ja vastattiin kansalaisten kysymyksiin. Ministeriön 

edustajat totesivat tämän vuoropuhelun aikana käyneen ilmi, että joillakin kansalaisilla oli 

virheellisiä uskomuksia satamassa harjoitettavan toiminnan luonteesta ja käsiteltävistä 

materiaaleista, jotka olivat ministeriön mukaan pääosin vaarattomia (esimerkiksi bentoniitti). 

Laitosten tulevan siirron osalta ministeriön edustajat myönsivät, että siirtoa on lykätty useaan 

kertaan, sillä sen suunnittelu on monimutkaista. Vassilikosilla toteutetaan tällä hetkellä 

yleissuunnitelmaa, jonka mukaisesti rakennetaan infrastruktuuria ja alueita on myönnetty 

aiemmin Larnakassa toimineille yhtiöille. Suunnitelma on edennyt melko pitkälle, ja 

ensimmäinen laitosten uudelleensijoittamista koskeva suunnittelulupa on myönnetty. 

Aradippoun tilanteesta ministeriön edustajat mainitsivat, että hallintoviranomaiset ovat 

myöntäneet yhtiöille poikkeuksia sillä ehdolla, että ne saavat kaikki tarvittavat luvat. 

Aradippoun kunta myönsi rakennusluvat ympäristövaikutusten arvioinnin valmistuttua. 

Tulevista öljyn- ja maakaasunetsintäsuunnitelmista mainittiin, että poraus lohkolla 11 oli 

päättynyt tiedonhankintamatkan aikaan. Kolme uutta lohkoa aiottiin myöntää, ja nykyisen 

urakoitsijan oli määrä porata kaksi kaivoa uudelle lohkolle syksyllä 2017. Exxon Mobilin 

(lohko 10) on määrä porata kaksi etsintäkaivoa vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Halliburton 

(Totalin urakoitsija) ja Schlumberger tarjoavat tukipalveluja Aradippoussa. 

Tapaaminen sisäministeriön edustajien kanssa 

Valtuuskunta tapasi kaupunkisuunnitteluviranomaisen edustajia ja sai tietää, että Larnakan 

sataman suunnittelua ohjaavat perusteet sisältyvät Larnakan yleiskaavaan, jossa ei sallita 

teollisuussataman toimintaa. Ministeriö totesi valtuuskunnalle kaasun varastointisäiliöiden 

sijainnista, että säiliöiden käytön lopettamisesta ja niiden siirtämisestä annettiin ministeriön 

päätös helmikuussa 2017. Sen mukaan maaöljykaasusäiliöiden siirtämisen määräaika on 

maaliskuu 2018 ja nestekaasusäiliöiden siirtämisen määräaika maaliskuu 2019. 

Kaikentyyppiset säiliöt aiotaan siirtää Vassilikosiin. Ministeriön edustajien mukaan yhden tai 

kahden vuoden viivästyminen on kuitenkin mahdollinen. 

Mitä tulee säiliöiden siirtämiseen satamasta Orokliniin ulottuvalta alueelta, viranomainen on 

valmistellut laajempaa suunnitelmaa tälle alueelle, jonka kehitys on jäänyt jälkeen säiliöiden 

vuoksi. Suunnitelmassa pyritään parantamaan aluetta laadullisen suunnittelun kautta, ja sinne 

suunnitellaan uusia teitä, pyöräilyreittejä, kävelykatu, vesivirtojen hallintaa, 

monikäyttörakennuksia keskeisille alueille sekä yrityksiä ja asuntoja lähiöihin. Tämän 

yksityiskohtaisen suunnitelman toteuttava yritys on valittu, ja julkisia kuulemistilaisuuksia on 

jo pidetty. Uusi suunnitelma oli määrä julkaista vuoden 2017 loppuun mennessä samaan aikaan 

kun hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointi oli määrä julkaista ympäristöyksikön 

ohjeiden mukaisesti. 

Edustajien mielestä laitosten rakentamiseen satamaan ei tarvittu lupia, koska pyynnön oli tehnyt 

liikenneministeriö, ei yksityinen yhtiö. Siitä huolimatta kaikkia menettelyjä noudatettiin ja 

viranomaiset antoivat lausuntonsa ikään kuin pyyntö olisi tullut yksityiseltä yhtiöltä, joten lakia 

ei rikottu. Edustajat esittelivät Aradippoussa noudatetun menettelyn, jonka jälkeen he totesivat, 
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että on paineita muuttaa Aradippou yksinomaan asuinalueeksi ja että tämä oli myös syy 

kansalaisten mielenosoituksiin. 

Tapaaminen maatalous-, maaseudun kehittämis- ja ympäristöministeriön (ympäristöyksikön) 

edustajien ja ympäristöneuvoksen kanssa 

Edustajat pahoittelivat aluksi maatalousministerin poissaoloa, sillä tämä ei pystynyt 

osallistumaan tapaamiseen työasioiden vuoksi. Valtuuskunnalle kerrottiin Aradippoun 

oheistoimintojen kehittämisen osalta, että Aradippoun kunnan yleiskaavassa sallitaan teollinen 

käyttö ja teollisuusaluetoiminnot. Muita yleiskaavassa sallittuja käyttötarkoituksia ovat (oheis-

/tukivälineistön) varastointi sekä verstaat/prosessointiasemat. Lainsäädännön mukaan 

ympäristölupaa ei vaadittu. Yksikkö kuitenkin pyysi kaikki toimintojaan varten tarvitsemansa 

ympäristöä koskevat tiedot, selvitti yhtiöiden antamien tietojen perusteella kaikki mahdolliset 

riskit ja asetti sitten erittäin tiukat ympäristöehdot ja aloitti seurannan. Edustajien mukaan 

molemmat laitokset ovat toiminnassa ja noudattavat tosiasiallisesti kaikkia niille asetettuja 

ehtoja. Ministeriö ilmoitti valtuuskunnalle myös, että antaakseen tietoa kansalaisille sen 

tekniset asiantuntijat pitivät esittelyjä, antoivat selityksiä ja tapasivat Aradippoun 

kunnanvaltuuston kahdesti ennen lupien myöntämistä. 

Valtuuskunta sai myös tietää, että Larnakan satamassa harjoitettu toiminta ei ollut sovellettavan 

lainsäädännön mukaan teollista toimintaa, joten ympäristövaikutusten arviointia ei vaadittu. 

Yksikkö kuitenkin asetti sataman toiminnalle erittäin tiukat ehdot ja seurasi toimintaa erittäin 

tiiviisti vuonna 2014, jotta se pystyi antamaan hyväksyntänsä. Asuinalueiden läheisyyden 

vuoksi melutasoja mitattiin ja työaikoja seurattiin. Yksikkö antoi hyväksyntänsä, koska 

toiminnan oli määrä kestää vain 1,5 vuotta, ja seurasi sitten melutasoja ja jätehuoltoa lautoilla 

ja katsoi kaiken olevan vaatimusten mukaista. Tämän jälkeen se ei ole saanut 

hyväksymispyyntöjä. Lisäksi ministeriön näkemyksen mukaan mikään Larnakan satamassa 

harjoitettava toiminta ei kuulu Seveso-direktiivien soveltamisalaan, mutta sen sijaan alue, jolla 

kaasun varastointisäiliöt sijaitsevat Larnakassa, kuuluu. Riskianalyysiä tehdään parhaillaan 

Kyproksen työllisyysministeriön johdolla. 

Säiliöiden siirrosta Vassilikosiin valtuuskunnalle ilmoitettiin, että ensimmäinen rakennusluvan 

saanut yhtiö on jo pystyttänyt säiliöitä ja jatkaa tätä työtä, jotta se voi täyttää myös muiden 

alueelle siirtyvien yhtiöiden tarpeet. Siirtoa luonnehdittiin ”erittäin aikaa vieväksi prosessiksi”, 

josta on meneillään vakavia ja laajoja ympäristöselvityksiä ja jossa on selvitettävä etukäteen 

useita byrokratian esteitä. 

Tapaaminen Kyproksen tasavallan tilintarkastusviraston pääjohtajan kanssa 

Tilintarkastusviraston pääjohtaja vahvisti Kyproksen hallituksen sitoumuksen säilyttää 

Limassol Kyproksen tärkeimpänä kauppasatamana ja totesi tämän osoittavan, että Larnakan 

satamasta ei ole tarkoitus tehdä teollista. Tiedonhankintamatkan aikaan annettiin säädöksiä, 

joilla sallitaan teollinen toiminta Limassolin satamassa. 

Valtuuskunnalle kerrottiin, että kaasusäiliöiden siirrossa on kyse poliittisesta kysymyksestä, 

jonka yhteydessä toimintaa harjoittavat yhtiöt vaikuttavat välillisesti valtion viranomaisiin ja 

painostavat niitä. Pääjohtaja kertoi tiettyjen materiaalien toimittamisesta ja mainitsi 

esimerkkinä bitumin, jonka markkinoilla vallitsee lähes monopoli. Tilintarkastusvirasto totesi, 

että se yrittää saada mukaan muita yhtiöitä, jotta voidaan edistää siirtoprosessiin liittyvää 

yksityissektorin aloitetta. 
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Lupien myöntämisen osalta tilintarkastusviraston pääjohtaja selvensi, että Kyproksen 

lainsäädännön mukaisesti on olemassa kahdenlaisia asiaa koskevia lupia: kaupunkisuunnittelu-

/kaavoituslupia ja rakennuslupia. Jos hanketta johtaa yksityinen yhtiö, tarvitaan rakennuslupa, 

jonka myöntää kunta, vaikka yhtiö rakentaa valtion omistamalle maalle. Syyttäjänvirasto vastaa 

lupien myöntämismenettelyjä koskevan lainsäädännön tulkinnan selkeyttämisestä. On 

olemassa myös poikkeusmenettely, jota voidaan käyttää erityisesti kansallisesti tärkeiden 

hankkeiden kohdalla ja kun edellytetään muutosta maankäytössä ja laitosten käytössä. 

Vierailu Kyproksen parlamentissa – Liikenne-, viestintä- ja rakennusvaliokunnan ja 

ympäristövaliokunnan yhteiskokous 

Valtuuskunta tapasi Kyproksen parlamentin jäsenten yhteisvaltuuskunnan, johon kuuluivat 

ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Adamos Adamou sekä ympäristövaliokunnan jäsenet 

Annita Dimitriou (demokraattinen puolue, DHSY) ja Evanthia Savva (AKEL) sekä liikenne-, 

viestintä- ja rakennusvaliokunnan jäsenet Christakis Giovannis (vasemmistolainen 

edistyksellinen työväenpuolue, uudet voimat, AKEL), Dimitris Dimitriou ja Charalambos 

Theopemptou (varapuhemies, vihreät). Lähes kaikkien näiden jäsenten vaalipiiri on Larnaka. 

Valtuuskunnalle kerrottiin, että Larnakan sataman tilanteesta on keskusteltu useissa 

parlamentin valiokunnissa. DHSY:n edustajat totesivat olevansa eri mieltä vetoomusten 

otsikoiden kanssa, koska valtio ei ole koskaan päättänyt tehdä Larnakasta teollisuussatamaa. 

Satama oli olemassa jo vuonna 1974 Turkin miehityksen aikaan, ja sen ympäröivät alueet 

tarjottiin asuinalueiksi, joille voitiin asuttaa joitakin saaren pohjoisosista tulleita pakolaisia. 

Siksi talot rakennettiin käytännössä sataman ympärille. DHSY:n edustajat katsoivat, että 

valitusten takana on vain pieni osa kansalaisista. Työttömyys oli Larnakassa korkealla 

pankkitalletusten arvon alentamisen jälkeen vuonna 2013, jonka vuoksi päätettiin alueen 

työllisyyden parantamiseksi sallia tällainen toiminta satamassa (jossa toiminta oli vähentynyt 

huomattavasti jo talouskriisin vuoksi). He korostivat myös, että Larnakan matkailusataman ja 

venesataman kehittämistä koskevassa tarjouskilpailussa oli saatu kolme tarjousta ja urakoitsija 

valittaisiin vuoden 2017 loppuun mennessä. Sataman pohjoisosassa olevien öljysäiliöiden 

siirtämisestä on jo tehty päätös, joka pannaan täytäntöön, kun siihen on saatavilla varat ja 

Euroopan unioni on hyväksynyt siirron. Kaasusäiliöiden siirtäminen vaikuttaa olevan hieman 

monimutkaisempaa, koska Kyproksen markkinat ovat pienet ja siirtokustannukset ovat liian 

suuret asianomaisille yrityksille. DHSY:n edustajien mielestä kansalaiset olisivat voineet 

osallistua ja saada tietoa satamaa koskevista suunnitelmista Larnakan kehityskomitean kautta. 

He myös katsoivat, että Larnakan satamaa koskevat kansalaisten huolenaiheet ovat 

perusteettomia, koska hallitus on päättänyt peruuttamattomasti, että satamassa ei sallita 

vuoden 2014 kaltaista toimintaa ja vain varastointi on sallittua. 

AKEL:n jäsenet totesivat, että Larnakan asukkaat ymmärtävät tarpeen parantaa alueen 

työllisyyttä mutta katsovat, että ihmishenkien vaarantaminen ei ole oikea tapa toteuttaa tätä. 

Heidän tavoitteenaan on kehittää matkailua ja samaan aikaan edistää sopivaa kaupallista 

kehitystä, mutta he katsovat, että säiliöt, sähkölaitokset, teollisuusalue ja lentokenttä rasittavat 

jo kaupunkia ja aiheuttavat sille vaaraa. Heidän näkemyksensä mukaan hallitus ei ole päättänyt 

peruuttamattomasti siirtää yhtiöitä pois Larnakan satamasta vaan päätöstä on lykätty 

vuoteen 2019 asti, eikä ole selvää, milloin tarkalleen ottaen yhtiöt muuttavat pois, säiliöt 

siirretään ja suunnitelmat toteutetaan. Evanthia Savva, joka oli Aradippoun 

kunnanvaltuustossa, kun kahdelle yhtiölle myönnettiin rakennusluvat vuonna 2014, totesi 

Aradippoun laitoksista, että hallitus ja Aradippoun kunnanjohtaja pyrkivät yksissä tuumin 
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hämärästi sijoittamaan laitokset lähelle asuinaluetta. Todisteena tästä hän korosti, että yhtiöt 

saivat luvat muutamassa kuukaudessa, kun menettely kestää yleensä kahdesta kolmeen vuotta, 

että ministerineuvosto myönsi poikkeuksen yksityisille yhtiöille, vaikka yleensä poikkeuksia 

myönnetään vain valtion hankkeille, ja että Aradippoun kunta ajoitti kunnanvaltuuston 

kokouksen sopivasti ja myönsi luvat yhtiöille aikaisemmin, jotta se pystyi esittämään jo tehdyn 

päätöksen asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle, joka kokoontui kaksi päivää 

myöhemmin. 

Perjantai 22. syyskuuta 2017 

Vierailu ja kierros Aradippoun kunnassa 

Valtuuskunta kiersi Aradippoun kunnassa linja-autolla yhdessä Aradippoun kunnanjohtajan 

kanssa, joka kertoi tärkeimmistä vierailukohteista. Näihin kuului kaksi porausyhtiöiden 

tukilaitosta (Halliburton ja Schlumberger), jotka molemmat oli suljettu, eikä niissä näyttänyt 

olevan ihmisiä. Molemmat laitokset rakennettiin yrityspuistoon (aikaisemmin Larnakan 

vapaa-alue) Aradippoun laitamille lähelle moottoritietä, joka erottaa puiston asuinalueista. 

Valtuuskunnalle kerrottiin, että nämä kaksi laitosta eivät olleet koskaan olleet toiminnassa. 

Kullanjalostamon rakennustyöt olivat vielä kesken. 

Näiden laitosten etäisyys asuinalueista vaihtelee, koska alueelle on tullut asutusta vasta 

hiljattain. Alueelle oltiinkin parhaillaan rakentamassa useita asuinrakennuksia. Etäisyys 

linnuntietä oli kuitenkin keskimäärin yksi kilometri. 

Tapaaminen Aradippoun kunnanjohtajan Evangelos Evangelidisin kanssa 

Valtuuskunnalle kerrottiin lupien myöntämismenettelystä, että kunnan on noudatettava valtion 

antamia lausuntoja ja myönnettävä lupa niiden mukaisesti. Jos kunta poikkeaa valtion 

antamasta myönteisestä lausunnosta, kunnalla on todistustaakka ja sen on annettava perusteltu 

lausunto ja maksettava mahdolliset korvaukset. Ympäristövaikutusten arviointeja tekevät 

valtion viranomaiset, eivät kunnallisviranomaiset. 

Kunnanjohtaja vahvisti, että alueen maanomistajat haluaisivat aluetta käytettävän vain 

asuinkäyttöön. Maankäytöstä päättää maanomistajien neuvosto, mutta lopullinen sananvalta on 

kuntasuunnitteluyksiköllä. Kansalaisten mielenosoitusten ja vetoomusten ajoituksesta 

(mieltään osoittaneiden kansalaisten väitetään olleen Larnakasta eikä Aradippousta) 

valtuuskunnalle ilmoitettiin, että suurin osa näistä tapahtui juuri ennen kunnallisvaaleja ja että 

koko tilannetta hallitsi pieni kansalaisten vähemmistö, jonka väitteet olivat ajoittain liioiteltuja, 

ja että mielenosoitukset laajenivat sosiaalisen median välityksellä. 

Lopuksi valtuuskunnalle ilmoitettiin, että Larnakan yleiskaavaa tarkastellaan uudelleen 

seitsemän vuoden välein ja että viimeisin tarkastelu tehtiin vuonna 2013. Kansalaiset ehdottavat 

muutoksia kaavaan, ja kunta tarkastaa ehdotukset ja antaa lausunnon, jonka jälkeen 

kuntasuunnitteluyksikkö tekee lopullisen päätöksen. Viimeisimmässä tarkastelussa kunta oli 

ehdottanut puskurivyöhykettä laitosten ja asuinalueiden väliin, vaikka yksikön selvitykset 

tukivat näkemystä, jonka mukaan teollisuusalueen rakentaminen ja toiminta olisi mahdollista. 
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Tapaaminen hallintoasioista ja ihmisoikeuksien suojelusta vastaavan oikeusasiamiehen 

kanssa 

Oikeusasiamies ilmoitti valtuuskunnalle, että tärkeimmät kansalaisten valitukset oli ratkaistu ja 

niihin oli vastattu. Valitusten ratkaisu johti lopulta Larnakan kehityssuunnitelman 

muuttamiseen. 

Aradippoussa oheistoiminnan ja lietelaitosten kehittäminen on keskeytetty, ja toiminnot 

siirretään Vassilikosiin. Vain varastotoiminta pysyy Aradippoussa, eikä siellä harjoiteta 

tulevaisuudessa käsittelytoimintaa tai operatiivista toimintaa eikä muuta mahdollisesti 

ympäristölle haitallista toimintaa. Oikeusasiamiehen virasto ei ole saanut aiheesta uusia 

valituksia. 

Oikeusasiamies totesi tietojen jakamisesta sekä valtion ja kunnallisviranomaisten välisistä 

tietokatkoksista, että puutteita on ollut kaikilla tasoilla, mikä on pahentanut tilannetta. Virasto 

ei kuitenkaan ole saanut erityisesti tätä aihetta koskevia valituksia. Mitä tulee 

epäjohdonmukaisuuksiin noudatetuissa menettelyissä, joiden vuoksi kansalaiset saivat väärän 

käsityksen tilanteesta, oikeusasiamiehen mukaan sataman mahdollisesta roolista tehtiin 

alkuarviointi mutta sittemmin arviota muutettiin ja sataman muuttaminen teollisuussatamaksi 

keskeytettiin. 

Tapaaminen vetoomuksen esittäjien kanssa Larnakan kaupungintalolla 

Toisessa tapaamisessa vetoomuksen esittäjien kanssa käytiin keskustelua valtuuskunnan ja 

kansalaisten välillä valtuuskunnan tapaamisten tärkeimmistä tuloksista, ja eräät kansalaiset 

antoivat valtuuskunnalle lisätietoja. 

Vetoomuksen esittäjät vahvistivat, että Kyproksen korkeimmassa oikeudessa on meneillään 

Larnakan ja Dromolaxian kuntien vireille panema oikeudenkäynti. Vetoomuksen esittäjät 

huomauttivat myös, että vuonna 2018 on edessä saaren kaavamuutos (joka käsittää muun 

muassa Larnakan yleiskaavan uudelleentarkastelun), ja esittivät huolensa siitä, että hallitus 

turvautuu maiden pakkolunastuksiin teollisiin tarkoituksiin. 

Kaasun varastointisäiliöiden poistamisesta ja siirtämisestä vetoomuksen esittäjät totesivat, että 

asiasta oli annettu ministeriön päätös, mutta korostivat, että asiaa oli lykätty ja pitkitetty jo 

17 vuoden ajan. 

Tiedottamisen puutteen osalta vetoomuksen esittäjät totesivat yleisesti, että tämä oli ollut 

jatkuva ongelma ja että useissa tapauksissa eri hallintotasot ja eri ministeriöt olivat antaneet 

ristiriitaista ja/tai harhaanjohtavaa tietoa. Mainittiin myös, että eräät kaupunginjohtajat yrittävät 

jopa osoittaa, että mieltään osoittavat kansalaiset ovat väärässä, tietämättömiä tai 

mielenvikaisia. Vetoomuksen esittäjät epäilivät, etteivät yhtiöt käytä satamaa pelkästään 

varastointiin ja vaikka käyttäisivätkin, sitä olisi erittäin vaikeaa osoittaa, koska valtiolla on vain 

yksi tai kaksi tarkastajaa, jotka tekevät tarvittavia tarkastuksia. He totesivat myös, että yhtiöt 

etsivät keinoja kiertää hallituksen päätöksiä ja lupia sekä kansalaisten vastustusta esimerkiksi 

harjoittamalla häiriötä ja mahdollisesti päästöjä aiheuttavaa toimintaa satamassa olevilla 

aluksilla satama-alueen sijasta. 
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5. Päätelmät ja suositukset 

Ensimmäinen tiedonhankintamatkalla havaittu asia oli kansalaisten tyytymättömyys 

keskushallintoviranomaisten pitkittyneeseen huonoon tiedottamiseen Larnakan sataman ja 

Aradippoun kehityksestä sekä kaasun varastointisäiliöiden tilanteesta. Jännitteet ja kehno 

viestintä tai jopa täydellinen viestinnän puute olivat ilmeisiä sekä Larnakan kaupungin 

ja Kyproksen satamaviranomaisen että Larnakan kaupungin ja sen asukkaiden välillä. 
Ensin mainitun osoittaa se, että Larnakan kaupunginjohtaja sai tietää Larnakan sataman 

varastointilupien jatkamisesta vasta PETI-valiokunnan valtuuskunnan tapaamisessa Larnakan 

sataman viranomaisten kanssa. Samaan aikaan on myönteistä, että 

keskushallintoviranomaiset ovat tehneet sitoumuksia parantaa vuoropuhelua ja lisätä 

tiedottamisen avoimuutta sekä kansalaisten että kunnallisviranomaisten suuntaan tulevan 

kaupunkikehityksen ja teollisen kehityksen suhteen. 

Nykyisin voimassa olevat ympäristöä koskevat kansalaisoikeudet ovat peräisin erilaisista 

maailmanlaajuisesti ja EU:ssa hyväksytyistä ympäristöä koskevista periaatteista ja säädöksistä. 

Vuonna 1992 hyväksytyn Rion julistuksen periaatteessa 10 painotetaan, että ympäristöasiat 

voidaan hoitaa parhaiten ottamalla mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet kansalaiset. Tämä 

periaate vahvistettiin vuonna 1998, kun Århusin yleissopimus allekirjoitettiin1. Yleissopimus 

tuli voimaan vuonna 2001 ja ratifioitiin Kyproksella vuonna 2003. Århusin yleissopimuksen 

kolme pilaria ovat kansalaisten oikeudet saada ympäristöä koskevaa tietoa ja osallistua 

päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus, ja sopimuksen osapuolina 

olevien valtioiden on turvattava nämä oikeudet ja kunnioitettava niitä. Käsiteltävänä olevassa 

tapauksessa vaikuttaa siltä, että tätä periaatetta on rikottu. Lisäksi se, että hankkeista (Larnakan 

satamassa ja Aradippoussa) ei ole tehty asianmukaista ympäristövaikutusten arviointia, osoittaa 

että joko Kyproksen kansallista lainsäädäntöä on kierretty tai EU:n lainsäädäntöä ei ole saatettu 

asianmukaisesti osaksi Kyproksen lainsäädäntöä. 

Kansalaisten osallistuminen, julkinen kuuleminen ja tarpeellisten tietojen toimittaminen 

tulevista kehityssuunnitelmista oikea-aikaisesti eli ennen toimien/rakentamisen aloittamista 

eivät ole ylellisyyksiä, joihin hallituksilla ei olisi varaa, vaan ne ovat velvollisuus ja kuuluvat 

myös EU:n säännöstöön. Larnakan sataman käyttöä koskevaa kansalaisten vastustusta ruokkiva 

epäluottamus hallituksen ja paikallistason päätöksiä, jopa suotuisia päätöksiä, kohtaan on 

seurausta huonosta tietojen käsittelystä hallituksessa ja paikallisviranomaisissa, ja se voi 

mahdollisesti osaltaan pahentaa jännitteitä alueella ja Larnakan kaupunginvaltuustossa. 

Valtuuskunta havaitsi myös ilmeisen puutteen teollisuuden ja kaupunkialueiden 

kehittämisohjelmia koskevien lupaprosessien koordinoinnissa ja menettelyjen 

valvonnassa eri hallinnon yksiköiden ja osastojen välillä. Tämän seurauksena eräät 

teollisuuslaitokset ovat lähellä asuinalueita, mikä ei tavallisesti olisi nykyaikaisen 

kaavoituslainsäädännön eikä EU:n lainsäädännön eli Seveso-direktiivien mukaista. Oli myös 

hämmentävää, että keskushallinnon eri viranomaiset antoivat poikkeavia lausuntoja 

päätöksentekoprosesseihin liittyvistä yksittäisistä kohdista ja edellä mainittuun kehittämiseen 

tarvittavista luvista. 

Hallitustason strategisen suunnittelun puute niinkin tärkeässä asiassa kuin öljyn- ja 

kaasunetsinnässä tuli myös ilmi tapaamisissa, ja kuvaava esimerkki siitä on, että Larnakan 

                                                 
1 Århusin yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- 

ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. 
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kaltaisen sataman teollista käyttöä suosittiin lyhyen aikavälin hyötyjen saamiseksi, mutta 

teollinen toiminta siirrettiin myöhemmin Limassoliin, kun taas tukipalveluja tarjoavat laitokset 

jäivät Aradippouhun lähelle Larnakaa. 

Alueen kehittämisellä ei pitäisi hakea vain taloudellista hyötyä, vaan samanaikaisesti olisi 

myös varmistettava ympäristön- ja kansanterveyden suojelu, ja olisi aina pyrittävä 

löytämään tasapaino näiden kahden näkökohdan välille. Käsiteltävänä olevan tapauksen 

erityispiirteet, kuten sataman sijainti käytännössä asuinalueella, korostavat entisestään tämän 

seikan merkitystä. Larnakan sataman tapauksessa korostuu myös erityisesti yleisen edun eli 

edistyksen saavuttamisen ja ympäristönsuojelun merkitys. 

Valtuuskunnan ja viranomaisten käymissä keskusteluissa, vaikka niitä ei käytykään 

ministeritasolla, ja satamavierailun jälkeen viranomaiset ilmaisivat selkeästi, että niillä ei ole 

aikomusta jatkaa Larnakan sataman teollista käyttöä ja että tällä hetkellä sataman käyttö 

on sallittu vain Kyproksen satamaviranomaisen osoittamiin rajoitettuihin tarkoituksiin (kuten 

varastointiin). Vetoomuksen esittäjät ovat kuitenkin edelleen huolissaan siitä, harjoitetaanko 

satamassa edelleen vaarallista toimintaa entiseen tapaan, onko tällaiselle toiminnalle myönnetty 

tarvittava lupa ja valvotaanko toimintaa asianmukaisesti. Lupa uusittiin viimeksi Kyproksen 

satamaviranomaisen Larnakan kaupungille lähettämällä kirjeellä 21. syyskuuta 2017, joka on 

sama päivä, jona PETI-valiokunnan valtuuskunta tapasi satamaviranomaisen. Vetoomuksen 

esittäjät ovat kuitenkin epäileväisiä sen suhteen, pitääkö päätös käyttää satamaa vain 

varastointiin, koska ei ole selvillä, mitä satamassa varastoitaisiin (Limassolin satamassa 

varastoidaan kemikaaleja sekä kuivia ja nestemäisiä jätteitä, ja näitä voitaisiin varastoida myös 

Larnakan satamassa) ja kuinka pitkäksi ajaksi jatkolupa myönnettiin. 

Aradippoun alueella harjoitettavan palvelutoiminnan suhteen vaikuttaa siltä, että toiminnalle 

on myönnetty lupa ilman etukäteen tehtävää ympäristövaikutusten arviointia, vaikka alueella ei 

ole tälle toiminnalle sopivaa luokitusta. Vaikuttaa siltä, että tämä on onnistunut soveltamalla 

lainsäädäntöä taidokkaasti julkisen ja yksityisen sektorin osallistumisen suhteen. Huolta 

näyttäisi aiheuttavan myös paikallisviranomaisten todelliset valmiudet selvittää 

asianmukaisesti tosiasiassa harjoitettavan toiminnan luonne. 

Vaikka tiedonhankintamatkalla tarkasteltujen vetoomusten tärkein aihe ei ollutkaan 

Seveso-direktiivien mukaan ilmeisen vaaran aiheuttavien kaasu- ja öljysäiliöiden siirtäminen 

Larnakasta, tarve siirtää säiliöt oli ilmeinen ja pakottava. Valtion viranomaisten on myös 

sitouduttava siirron lopulliseen ajankohtaan ja selkeään kansalaisille tiedottamiseen. Yksi 

mahdollinen ratkaisu vaikuttaisi olevan säiliöiden siirtäminen Vassilikosiin, vaikka tämä 

olisikin monimutkaista. Valtuuskunnalle ei selvinnyt, onko tämä lyhyen vai keskipitkän 

aikavälin suunnitelma, kuinka nopeasti se voidaan panna täytäntöön ja kuinka varmaa sen 

täytäntöönpano on. 

Edellä kuvattujen havaintojen perusteella vetoomusvaliokunta antaa toimivaltaisille 

kansallisille viranomaisille seuraavat suositukset: 

1. panee merkille todellisen, tehostetun julkisen vuoropuhelun erityisen merkityksen, kun 

ehdotetuilla teollisuuden tai kaupunkialueiden kehityshankkeilla on mahdollisia 

kansanterveydellisiä vaikutuksia tai ne aiheuttavat vaaraa ympäristölle; korostaa 

julkisen vuoropuhelun merkitystä hallituksen päätösten paremman valmistelun 

kannalta; ehdottaa tätä varten, että pidetään satamaviranomaisen, asiaankuuluvien 

ministeriöiden, oikeusasiamiehen, tilintarkastusviraston pääjohtajan ja vetoomuksen 
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esittäjien yhteiskokous; 

2. suosittelee ottamaan kaupunginvaltuuston mukaan kaikkiin satamaan merkittävästi 

vaikuttaviin hankkeisiin ja toimiin ja kuulemaan sitä julkisen vuoropuhelun kautta 

niiden yhteydessä, vaikka satamaviranomaiset toimivat keskushallinnon alaisuudessa, 

jotta varmistetaan kansalaisten tietoisuus; 

3. vaatii toimivaltaisia viranomaisia vauhdittamaan kaasun varastointisäiliöiden 

siirtoprosessia ja muistuttaa, että siirtopäätökset ovat olleet toteuttamatta jo 17 vuotta; 

kehottaa toimivaltaisia viranomaisia ilmoittamaan kansalaisille ja asianomaisille 

kunnallisviranomaisille siirtoprosessin täsmällisen päättymisajan; 

4. pyytää toimivaltaisia viranomaisia selkeyttämään Larnakan satamassa sijaitsevien 

laitosten hiljattain uusittujen lupien ehdot ja ilmoittamaan erityisesti selkeämmin sallitut 

toimintatyypit; kannustaa painokkaasti puuttumaan sekä Larnakan satamassa että 

Aradippoussa työsuojelutarkastusten puutteeseen sen selvittämiseksi, harjoitetaanko 

vaarallista toimintaa ilman valvontaa tai tarvittavaa lupaa; 

5. suosittelee lisäämään avoimuutta ja parantamaan tietojen toimittamista kansalaisille 

Larnakan sataman, Aradippoun ja muiden läheisten alueiden tulevien 

kehitysstrategioiden osalta ja lisäämään avoimuutta strategioihin liittyvistä toimista, 

materiaaleista ja aikaväleistä; 

6. kehottaa hallintoviranomaisia osallistumaan öljyn- ja kaasunetsinnän yhteydessä 

noudatettavia prosesseja ja menettelyjä koskevaan yksiköiden väliseen vuoropuheluun, 

jonka pohjalta laaditaan myöhemmin asiaa koskeva strateginen suunnitelma; 

huomauttaa, että on siirryttävä lyhyen aikavälin välittömään taloudelliseen hyötyyn 

keskittyvästä ajattelusta pitkän aikavälin kokonaisvaltaiseen strategiseen suunnitteluun 

Larnakan rannikon kehittämiseksi ja että on keskityttävä paikalliseen taloudelliseen 

toimintaan ja matkailuun ympäristönsuojelusäädösten mukaisesti; 

7. on huolissaan siitä, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan Larnakan satamassa ja 

Aradippoussa harjoitettavasta toiminnasta ei vaadittu riippumatonta 

ympäristövaikutusten arviointia, vaikka sääntönä on vaihtoehtoisia ratkaisuja sisältävä 

selvitys; katsoo, että lakia, jolla ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi on 

saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, on kierretty tai että laki itsessään on 

puutteellinen eikä täytä EU:n direktiivin tavoitetta; kehottaa tässä tapauksessa 

tarkistamaan asiaankuuluvan lainsäädännön, jotta sitä voidaan päivittää ja parantaa 

asianmukaisesti; ehdottaa, että eritellään selkeästi hankkeisiin liittyvät julkiset ja 

yksityiset edut sekä konkreettiset teollisen toiminnan tyypit, jotka on sallittu tai kielletty 

alueilla, joilla on eri luokitukset; 

8. suosittelee, että otetaan käyttöön tiukemmat ympäristövaikutusten arviointia koskevat 

sopimuksentekoprosessit; toteaa, että tämä on tarpeen, jotta parannetaan kansalaisten 

luottamusta hallituksen päätöksentekoon ympäristön kannalta tärkeissä asioissa ja 

vältetään mahdolliset eturistiriidat, jos hankkeen kehittämiseen tai rahoittamiseen 

muulla tavalla osallistuvat yritykset tai yksityiset järjestöt rahoittavat itse selvityksen tai 

rahoittavat tahoa, jolla selvitys teetetään; 
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9. painottaa, että on tärkeää noudattaa Seveso-direktiivien säännöksiä myös laatimalla 

kattavia pelastussuunnitelmia ja ilmoittamalla asiaankuuluvalle väestölle 

asianmukaisesti hätätilanteessa noudatettavista evakuointisuunnitelmista erityisesti 

Larnakassa, kun otetaan huomioon asuintalojen sekä säiliöiden ja sataman lyhyt 

välimatka ja tietyt satamassa harjoitetut toimet; 

10. pitää myönteisenä, että ympäristöasioille on annettu enemmän painoarvoa Kyproksen 

politiikassa; katsoo, että kulttuuria on muutettava edelleen, jotta päätöksiä ei tehtäisi 

etukäteen ja sen jälkeen etsittäisi porsaanreikiä kansalaisten tiedonsaantia ja 

osallistumista koskevien sääntöjen kiertämiseksi; katsoo, että vuonna 2018 tehtävä 

saaren yleiskaavan kattava uudelleentarkastelu on hyvä tilaisuus ottaa käyttöön tällainen 

uusi toimintatapa; 

11. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on noudatettava Välimeren merellisen ympäristön ja 

rannikkoalueiden suojelemista koskevaa Barcelonan yleissopimusta vuodelta 1995 ja 

kaikkia siihen liitettyjä pöytäkirjoja, erityisesti pöytäkirjaa rannikkoalueiden 

yhdennetystä käytöstä ja hoidosta Välimeren alueella (ICZM); 

12. panee merkille Kyproksen oikeusasiamiehen ja Kyproksen tilintarkastusviraston 

kertomuksissa tehdyt havainnot sääntöjenvastaisuuksista Larnakan sataman ja 

Aradippoussa sijaitsevien laitosten käyttöä koskevissa menettelyissä ja näiden 

kehityshankkeiden toteutuneista tai mahdollisista vaikutuksista paikallisväestöön; 

kehottaa hallintoviranomaisia ottamaan huomioon edellä mainituissa kertomuksissa 

esitetyt seikat ja noudattamaan niissä esitettyjä suosituksia; 

13. sitoutuu seuraamaan kansalaisten pyyntöjä ryhtyä toimiin Larnakan satamaa, 

Aradippouta ja kaasun varastointisäiliöiden siirtoa koskevien tulevien tapahtumien 

suhteen, mikäli asioissa ei edetä niiden suunnitelmien mukaisesti, jotka kansalliset 

viranomaiset esittelivät tiedonhankintamatkan aikana; muistuttaa samalla vetoomuksen 

esittäjiä, että he voivat aina lähettää uusia asiaa koskevia vetoomuksia Euroopan 

parlamentille, jos lähettämiselle on objektiiviset syyt; toteaa, että vetoomusvaliokunta 

käsittelee lähetetyt vetoomukset ja ryhtyy tarvittaessa toimiin niiden osalta. 
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Liite 1: Yhteenveto vastaanotetuista vetoomuksista 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1540/2014 

Vetoomuksen esittäjä vastustaa teollisuussataman perustamista Larnakaan. Vetoomuksen 

esittäjä katsoo, että hanke on Seveso-direktiivin vastainen. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1541/2014 

Vetoomuksen esittäjä valittaa Larnakan satamassa ja lähialueilla tehtävistä rakennustöistä ja 

vaatii, että kaikki öljy- ja kaasusäiliöt siirretään muualle, että satamassa lopetetaan öljyn- ja 

kaasunetsintää helpottavat rakennustyöt, että Århusin yleissopimuksen määräyksiä sekä Seveso 

II ja III -direktiivien säännöksiä noudatetaan ja että jokaisesta hankkeesta tehdään riippumaton 

ympäristövaikutusten arviointi, joka myös käännetään kreikaksi ja julkaistaan lehdissä. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1542/2014 

Vetoomuksen esittäjä vastustaa jyrkästi teollisuussataman kehittämistä Larnakan asuinalueilla, 

koska se vaarantaa asukkaiden terveyden ja turvallisuuden ja vahingoittaa ympäristöä. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1543/2014 

Vetoomuksessa vastustetaan Kyproksen hallituksen päätöstä rakentaa teollisuussatama 

Larnakan energiantuotantoa varten kuulematta asiassa asukkaita. Vetoomuksen esittäjä katsoo, 

että hankkeessa rikotaan Århusin yleissopimusta ja EU:n ympäristösäädöksiä. Hankkeesta on 

tehty vain alustava selvitys, jossa ei käsitellä millään tavalla hankkeen ympäristö- ja 

terveysvaikutuksia. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1544/2014 

Vetoomuksessa vastustetaan öljyn- ja kaasunkuljetusalusten ankkurointia Larnakan kaupunkiin 

hiekkarantojen edustalle ja asuinalueiden lähelle. Hallitus on jo antanut määräyksen siirtää 

alukset, mutta määräystä ei ole noudatettu. Nämä alukset aiheuttavat merkittävän vaaran 

ympäristölle ja rikkovat Seveso-direktiiviä. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1644/2014 

Vetoomuksen esittäjä pyytää erittäin lyhyessä vetoomuksessaan, ettei Larnakaan kuljetettaisi 

jätteitä. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1662/2014 

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Larnakan kaupungin keskustassa olevan sataman muuttamista 

raskaaksi teollisuussatamaksi. Hän kertoo, että suunnitelmissa on tuottaa porauslietettä, käyttää 

ja varastoida suuria määriä kemikaaleja, kuljettaa radioaktiivisia metalleja ja osia satamaan ja 

satamasta ja toimittaa vaarallisia räjähteitä öljyn- ja kaasunporauslautoille. Lisäksi hän toteaa, 

että satama sijaitsee alueella, johon sovelletaan Seveso-direktiiviä, sillä öljy- ja kaasuyhtiöt ovat 

rakentaneet laitoksia joidenkin satojen metrien päähän asutuksesta. Vetoomuksen esittäjä 

kertoo vastustavansa päätöstä sijoittaa Aradippoun alueelle (kunnan laitamille alle kilometrin 

päähän asuinalueesta ja vain 700 metrin päähän lähimmistä taloista) satamassa toimivia 

yrityksiä varten suuria varastorakennuksia, joissa varastoidaan suuria määriä räjähteitä ja 
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kemikaaleja sekä varastoidaan, käytetään ja siirretään radioaktiivisia osia. Hän kertoo 

pelkäävänsä, että vuotavien kemikaalien tai radioaktiivisen säteilyn taikka mahdollisen 

onnettomuuden aiheuttama maaperän, ilman ja meren saastuminen vaarantaa asukkaiden 

terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön, ja valittaa kaupungin luonteen muuttuvan 

rauhallisesta matkailukaupungista teollisuuskaupungiksi. Hän pyytää keskeyttämään 

rakennustyöt ja laatimaan vaikutustenarvioinnin kaupungista ja ympäröivästä alueesta. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1665/2014 

Vetoomuksen esittäjä vaatii erittäin lyhyessä vetoomuksessaan kieltämään myrkyllisten 

jätteiden ja kemikaalien tuonnin Kyproksen Larnakaan. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1666/2014 

Vetoomuksen esittäjä toteaa erittäin lyhyessä vetoomuksessaan, että teollinen toiminta, etenkin 

kaasunporaukseen liittyvä toiminta, on kielletty kaupungin keskustassa. Hän paheksuu sitä, että 

yksittäisten henkilöiden ahneus uhkaa myrkyttää Larnakan asukkaat. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1667/2014 

Vetoomuksen esittäjä pitää valitettavana, että Kyproksen hallitus on aloittanut Larnakan 

kaupungin keskustassa olevan sataman muuttamisen teollisuussatamaksi kuulematta paikallisia 

asukkaita tai ilmoittamatta heille. Suunnitelmissa on perustaa tehdas, jossa tuotetaan lietettä 

kaasunporausta varten, ja kuljettaa räjähteitä kaupungin keskustan läpi satamaan. Vetoomuksen 

esittäjä toteaa myös, ettei rakennustöistä ole tehty ympäristövaikutusten arviointia. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1668/2014 

Vetoomuksen esittäjä vastustaa teollisuussataman rakentamista asuinalueelle Larnakan 

keskustaan lähelle asuintaloja (alle 100 metrin päähän), sillä se vaarantaa asukkaiden terveyden 

ja turvallisuuden sekä ympäristön. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1829/2014 

Vetoomuksen esittäjä, joka asuu Larnakassa, pyytää erittäin lyhyessä vetoomuksessaan 

pysäyttämään luonnon tuhoamisen, jotta ihmiset voisivat elää vapaasti puhtaassa 

ympäristössä. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1830/2014 

Vetoomuksen esittäjä, joka asuu Larnakassa, pyytää erittäin lyhyessä vetoomuksessaan 

lopettamaan ympäristön pilaamisen. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0144/2016 

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee turhautumisensa siihen, että Euroopan komissio ei ole vastannut 

yli vuosi sitten Kyproksen hallitusta vastaan esitettyyn valitukseen, jossa kerrottiin EU:n 

lainsäädännön rikkomisesta ympäristönsuojelua ja kansalaisten turvallisuutta koskevissa 

asioissa rakentamalla Larnakan satamaan raskaita teollisuuslaitoksia. Tämä tehtiin täysin 

piittaamatta terveydestä, kaavoituksesta, ympäristöstä, lainsäädännöstä ja prosessioikeudesta. 

Tapauksessa rikottiin ihmisoikeuksia ja Århusin yleissopimusta. Kansalaiset ovat myös 
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käynnistäneet paikallisesti oikeustoimia, jotka ovat kesken. Tilanne vaikuttaa kuitenkin 

huonontuvan entisestään, koska asukkaisiin kohdistuva riski kasvaa. Hiljattain alueelle on 

rakennettu kaksi uutta tehdasta, kullanjalostamo ja bioenergialaitos. Kansalaiset katsovat, että 

tämä on merkki keskus- ja paikallishallinnon pyrkimyksistä muuttaa alue lainvastaisesti 

raskaan teollisuuden alueeksi. Vetoomuksen esittäjä painottaa, että kuluvalla ajalla on asiassa 

suuri merkitys, ja vaatii EU:ta puuttumaan välittömästi asiaan. 

 


