PÖYTÄKIRJA 5/2015
Aika: Torstai 17.9.2015 klo 10.00-15.20 Ruotsin aikaa
Paikka: Rajajokikomission kanslia, Storgatan 92A, Haaparanta
Läsnäolijat: Britt-Marie Häggberg (pj), Timo Jokelainen, Bengt Niska, Pia Hulkoff, Pekka
Pelttari, Paula Aikio-Tallgren (§ 9 saakka), Kari Kinnunen, Karl-Erik Nilsson, Virve Sallisalmi
ja Camilla Ahlstrand
Vieraina Micael Bredefeldt (Norrbottenin lääninhallitus) ja Juho Jakkila (SYKE)
1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Britt-Marie Häggberg avasi kokouksen klo 10

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3.

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Jäsenet ovat saaneet etukäteen pidemmät kokousmuistiinpanot. Lyhyempi
pöytäkirja oli kokouksessa nähtävillä ja se lähetetään vielä sähköpostitse
kaikille. Hyväksytään pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

5.

Komission uusi pysyvä asiantuntija Karl-Erik Nilsson
Nilsson esitteli itsensä. Hän on työskennellyt Fiskeriverketissä kunnes vuonna
2011 sen tehtävät siirtyivät Havs och vattenmyndighetenille. Tämän jälkeen
Nilsson on hoitanut kalatalouteen liittyviä asioita lääninhallituksen vesi- ja
kalatalousyksikössä. Nilsson kertoi osaamisalueikseen kalastusasiat ja
ympäristölainsäädännön. Kaivoksista hänellä on kokemusta lähinnä
Jällivaarassa sijaitsevasta kuparikaivoksesta Aitikista. Tornionjoen
kansainvälisen vesistöalueen perustamiseen liittyvät kysymykset olivat myös
Nilssonin yksikössä esillä. Nilsson on juuri jäänyt eläkkeelle lääninhallituksesta.

6.

Budjettiseuranta, liite 1
Todettiin, että komission kulukertymä on plussalla, mikä merkitsee, että varoja
on säästössä Vesiparlamentin järjestelyihin kuten on suunniteltukin.

7.

Ilmastonmuutos ja sopeutuminen sihen, rankkasateet ja tulvat Tornionjoella.
Micael Bredefeldt Norrbottenin lääninhallitus, Juho Jakkila, Suomen
ympäristökeskus SYKE
Jakkilan mukaan syksyllä ja talvella virtaamat tulevat kasvamaan. Kevään- ja
kesän maksimivirtaamat pienenevät. Ääriskenaarioissa tulvat pysyvät ennallaan
ja Kilpisjärven tulvat voivat kasvaa. Vuorokausisateiden arvioidaan kasvavan
kaksinkertaisiksi ja nämä lisäävät tulvia taajamissa.
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Bredefeldt kertoi, että Ruotsissa lääninhallitukset ovat saaneet tehtäväkseen
sovittaa yhteen ilmastonmuutos ja yhdyskunnat. Tavoitteena on vähentää
yhteiskunnan haavoittuvuutta. Hulevesiongelmat on kartoitettu Norrbottenin
kunnista. Joka kuntaan on jaettu kuntakohtainen materiaali USB-muistitikulla,
jota kunnat voivat käyttää suunnittelussaan.
Timo Jokelainen toivoi saavansa molempien puhujien esitykset. Kanslia hoitaa
tämän.
8.

Kalastuksenvalvonta ja lohikuolemat 2015, kalastuksenvalvoja Pekka Pyykönen
Keskustelu laajemmasta lohinäytteenotosta kesällä 2016
Valvojamäärä jäi kesällä joella pienemmäksi kuin oli suunniteltu.
Pyykönen on tehnyt selvityksen havainnoistaan ja lisäksi selvittänyt
saaliskiintiöihin perustuvaa ammattikalastusta, miten se pitäisi järjestää.
Pyykönen on toimittanut oman raporttinsa mm. ELY-keskukselle ja MMM:lle.
Ensimmäiset lohikuolemat tulivat Pyykösen tietoon jo juhannusviikolla mereltä.
Elokuun puolivälissä Pyykönen teki MMM:lle, Lukelle, Elylle ja Eviralle raportin
ja esityksen, miten kalakuolemia voisi alkaa tutkia jatkossa. Luke aikoi ottaa
asian hoitoon Eviran kanssa. Tämän syksyn aikana tehdään suunnitelmat,
miten ensi kesään varaudutaan.
Kalastussäännöistä tiedottaminen parani edellisvuoteen nähden. Ruotsi laati
rajajokea koskevat esitteet ja lähetti esitteen kaikkiin talouksiin sekä ilmoitti
alueen ilmaisjakelulehdissä. Ely tiedotti myös määräyksistä mediassa ja julkaisi
kalastukauden alussa kotisivullaan kalastusmääräykset myös Tornionjoelle.
Aikio-Tallgren poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

9.

Tornionjoen Vesiparlamentti; aiheet, tehtävät, viestintä
Aika: 3-4.11.2015 lounaasta lounaaseen, paikka: Peräpohjolan opisto, Tornio
Sallisalmi esitteli ohjelman komissiolle. Keskusteltiin muiden rahoittajien
mukaantulosta, mikä näyttää epätodennäköiseltä. Komissio ottaa koko
tapahtuman nimiinsä ja järjestää sen itsenäisesti.

10.

Yhteistyöavustus, liite 2
Julkistetaan vesiparlamentissa
Avustuksen esittelytekstiä työstetään vielä.
Britt-Marie Häggberg totesi, että komission avustusta saisi näkyvämmäksi, kun
sen paketoisi ja markkinoisi.
Tavoitteena on laatia lehti-ilmoitus sekä esite yhteistyöavustuksesta.

11.

Opintomatka
Esitys: Ekskursio elokuussa 2016 rajavesistöalueelle, Kari Kinnunen esittelee
Kinnunen esitteli kaksi vaihtoehtoa, jotka voi toteuttaa kohtuukustannuksin: Viro
tai Latvia. Virolla on Venäjän kanssa Peips-järven komissio.
Toinen vaihtoehto on Latvian ja Viron yhteistyö. Niillä ei ole rajavesistöä mutta
on komissio, jolla on ympäristövaikutusten arviointia. Kinnunen sanoi, että hän
voi ottaa yhteyttä maiden edustajiin komission nimissä.

12.

Lausuntopyynnöt/Lausunnot ja päätökset, tiedoksi, liite 3

13.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi

Pöytäkirja 5/2015

Perinnemaisema, retki Övertorneån Niittysaareen ja seminaari Simossa, PerinneElo
järjestäjä, 18-20/8 2015, Sallisalmi osallistui 18.-20.8., Ahlstrand 18.8.
Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020 –yhdistyksen perustamiskokous
Övertorneålla 23.8.2015, Ahlstrand osallistui
Komission toiminnan suunnittelukokous 28.8. Haaparannalla. Häggberg, Sallisalmi ja
Ahlstrand osallistuivat.
Infotilaisuus kalastusasioista Kattilakoskella 31.8 2015 ja työpaja Överkalixissa 1.9.
2015, HaV, lääninhallitus ja komisiso järjestivät, Sallisalmi, Nilsson ja Ahlstrand
osallistuivat 31.8., Sallisalmi ja Nilsson osallistuivat myös työpajaan 1.9.
Vesien- ja merenhoitoseminaari 2.-3.9.2015 Oulussa, SYKE järjesti, Sallisalmi osallistui
Ympäristöhallinnon YVA-SOVA -neuvottelupäivä Oulussa 8-9.9. 2015, Sallisalmi
osallistui
Tornionjoen tulvaryhmän kokous 15.9.2015 Pellossa, Lapin Ely järjestää, Ahlstrand ja
Sallisalmi osallistuvat
Leader-ohjelman Ruotsin kansallinen tapaaminen 6.-7.10.2015 Haaparannalla,
Sallisalmi osallistuu
Lapin matkailuparlamentti 8.-9.10.2015, Lapin liitto järjestää Kemissä

14.

Muut asiat
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 –projekti, keskustelu ja
päätös komission mahdollisesta osallistumisesta organisaatiojäsenenä
Hankkeeseen osallistumisesta päätetään seuraavassa kokouksessa, tähän
hankkeeseen suhtaudutaan myönteisesti.
Ruotsissa valmistellaan lohistrategiaa. Suomessa se tehtiin aiemmin. Kinnunen
kysyi, olisiko ideaa, että komissio ajaisi komission alueelle yhteistä
lohistrategiaa. Tilanne on nyt se, että ministeriöt nojaavat kansallisiin
strategioihin.
Pekka Pelttari kertoi Baltfishistä. Se on Itämeren alueen valtioiden yhteinen ja
sen tavoitteena päästä yhteisiin näkemyksiin kalastuksesta Itämeren alueella.
Varsovan kokouksessa oli ollut kolme pääaihetta: Monilajisuunnitelma,
elektroninen sääntely sekä ICES-linjaus vuodelle 2016.
Pelttari kysyi, mikä on Ruotsin esitys ensi vuoden lohikiintiöksi ja tekeekö sen
HaV vai joku muu instanssi? Pelttari arvelee, että Suomi seuraa ICESin
suosituksia.
Karl-Erik Nilsson lupasi ottaa selvää Ruotsin kannasta.

15.

Seuraava kokous 20.10.2015 Haaparannalla
Klo 15:00 Timo Nousiainen, Tornion uusi kaupunginjohtaja komission vieraana

16.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.20
Ruotsin aikaa.

Britt-Marie Häggberg
Puheenjohtaja
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Timo Jokelainen
varapuheenjohtaja

