PÖYTÄKIRJA 7/2015
Aika: Torstai 3.12.2015 klo 16.30-19.00 Suomen aikaa
Läsnäolijat: Britt-Marie Häggberg, Timo Jokelainen, Johan Antti, Bengt Niska, Paula AikioTallgren, Pia Hulkoff, Kalervo Aska, Birgitta Isaksson, Gunnar Björk, Kari Kinnunen sekä Virve
Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand.
Sari Keskitalo puhelimitse kohdat 5, 7, 12,13
Vierailu Haaparannan ja Tornion yhteisellä jätevedenpuhdistuslaitoksella (BRAB) torstaina
3.12. klo 14.00-15.40 Suomen aikaa. Läsnä: Häggberg, Jokelainen, Antti, Niska, Hulkoff,
Björk, Kinnunen, Isaksson, Sallisalmi, Ahlstrand sekä kuntien ympäristöviranomaisia Hanski,
Nyberg, Karhunen ja Virtanen.
Perjantai 4.12.2015 klo 9.35-12.23 Suomen aikaa
Läsnäolijat: Britt-Marie Häggberg, Pekka Räinä (klo 9.50 alkaen, pykälän 8. kohdalla), Johan
Antti, Bengt Niska, Paula Aikio-Tallgren, Pia Hulkoff, Kalervo Aska, Birgitta Isaksson, Gunnar
Björk, Kari Kinnunen sekä Virve Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand

Paikka: Hotelli Olof, Hallituskatu 16, 95400 Tornio

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Häggberg avasi kokouksen klo 16.30 Suomen aikaa.

2.

Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on päätösvaltainen, kun Sari Keskitalo on
puhelimitse mukana kokouksessa päätösasiakohdissa.

3.

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin. Päätettiin käsitellä kaikki päätösasiat peräkkäin.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

5.

Budjettiseuranta
Sallisalmi esitteli komission taloustilanteen. 92 prosenttisesti on käytetty se, mitä
on tähän ajankohtaan budjetoitu.

6.

LOVA-avustus (Lokala Vattenvårdsprojekt). Avustusta voi hakea rehevöitymistä
estäviin toimenpiteisiin. Viimeinen hakupäivä vuoden 2016 projekteihin 1.
helmikuuta 2016.
LOVA-avustusta (Lokala vattenvårdsprojekt) voivat hakea kunnat, kunnalliset
yhtiöt, yhdistykset, joilla ei ole tavoitteena tehdä voittoa. Avustuksen myöntäjä on
Norrbottenin lääninhallitus Bottenvikenin alueen ja sisävesien vesienhoitoon
liittyvissä avustushakemuksissa. Internetissä lääninhallituksen sivuilla on linkki
LOVA-avustukseen, mistä saa lisätietoa. Rahoitus koskee Ruotsin puolella
käynnistyviä hankkeita.

7.

Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.-4.11 2015, Tornio, Joentalo. Seminaarin
arviointi, palautelomake.
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Sallisalmi esitteli seminaaripalautetta ja sen perusteella kokonaisuuteen oltiin
tyytyväisiä Seminaaripalautetta antoi reilut 40 henkilöä. Bengt Niska totesi, että
seminaari huomioitiin eri medioissa hyvin.
Komissio on nyt järjestänyt seminaarin joka syksy, mutta Sallisalmi esitti, että
seuraava kaksipäiväinen seminaari järjestettäisiin vuonna 2017.
Päätös: Vesiparlamentti järjestetään joka toinen vuosi, seuraava syksyllä 2017.
8.

SALCOM-yhteistyö 2016
3.11. kokous Torniossa.
Kinnunen kertasi kokouksessa esillä olleita asioita. Näitä olivat mm. se, että
SALCOMin vetovastuu siirtyi nyt Lapin Elyltä Norrbottenin lääninhallitukselle.
Viranomaiset kertoivat viime kesän tilanteesta mukaan lukien lohikuolemat.
Lisäksi kokouksessa kerrottiin Ruotsin lohi- ja taimenstrategian
käynnistymisestä. Suomessa on perustettu seurantaryhmä Suomen
logistrategialle. Ryhmään kuuluu mm. komission varajäsen Kalervo Aska.
Kinnunen oli esittänyt Tornionjoelle aivan omaa lohi- ja taimenstrategiaa.
Kinnusen mielestä yhteinen strategia joelle on tarpeen, jotta viranomaisille
saataisiin yhteinen näkemys lohen ja taimenen hoidosta ja hallinnoimisesta
Tornionjoella.
Sallisalmi näytti Havs och vattenmyndighetenin strategiaesitystä 3.11.2015,
jossa Havs ehdottaa Ruotsin hallitukselle, että Ruotsin ja Suomen viranomaiset
laatisivat Tornionjoelle yhteisen lohi- ja taimenstrategian. Lisäksi ehdotetaan
Ruotsin puolen referenssiryhmän nimeämistä joka 5. Vuosi. Myös
rajajokikomissiolle on esitetty tehtäviä yhteistyössä kalastusviranomaisten
kanssa.
Komissio toteaa, että asiasta on olemassa Ruotsin esitys ja he Ruotsi on ottanut
komission ehdotuksia mukaan. Komissio seuraa esityksen etenemistä.

9.

Rajajokikomission yhteistyöavustus
Viimeinen hakupäivä 31.12.2015. Tilannekatsaus, keskustelu.
Hakemuksia ei ole vielä tullut, tiedusteluja on kansliaan tullut jonkin verran ja
kysely on käyty avaamassa lähes 30 kertaa. Kysely on auki vielä kolme viikkoa
komission kotisivuilla.
Päätös: Laitetaan vielä muistutusilmoitus Suomen ja Ruotsin puolen lehtiin.

10.

Kuntaseminaari 2016, viikko 14. Järjestelyt, teemat, kutsuttavat luennoitsijat.
Keskusteltiin seminaarin teemasta. Kantava teema voisi olla ”Elämisen
edellytykset Tornionlaaksossa”.
Päätös: Kanslia jatkaa valmisteluja. Pitää myös miettiä osallistumismaksun
käyttöönottoa.

11.

Komission viestintäsuunnitelma, liite
Ahlstrand esitteli suunnitelman, joka on nyt komission ensimmäinen
viestintäsuunnitelma ja sitä voidaan päivittää tarvittaessa. Se toimii komission
ohjesäännön ja työjärjestyksen rinnalla omana työkaluna.
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Päätös: Hyväksytään viestintäsuunnitelma kokouksessa annetuilla
muutosesityksillä.
12.

Komission toiminnan arviointi.
Sallisalmi sanoi, että nyt on kysytty ulkopuolisilta mielipiteitä komissiosta,
seuraavaksi kysymme komission jäsenistöltä. Kysely tehdään anonyymisti
webropolilla.
Päätös: Komission jäsenet arvioivat komission toimintaa täyttäen nimettömänä
web-lomakkeen vuodenvaihteen aikana.

13.

Ehdotus komission opintomatkasta elokuussa 2016 eurooppalaisen
rajavesistöorganisaation alueelle. Kari Kinnunen esittelee.
Viron tai Latvian rajavesiasioihin ei pääse tutustumaan tällä erää, koska he eivät
ota vastaan. Virolla on mm. EU-puheenjohtajuus ensi vuonna.
Muita vaihtoehtoja esitettiin kokouksessa: Bornholmia (kalastus, lohi), Liettua
rajajoki Kaliningradin ja Liettuan välillä, Norjan ja Suomen välinen
rajajokikomissio, Tweed-joki (10 kuukauden sesonki).
Britt Marie-Häggberg veti keskustelua yhteen ja kiitti Karia hyvästä työstä ja että
komission jäsenillä vaikuttaa olevan kiinnostusta laajentaa tietojaan siitä, mitä
muualla ja muissa rajavesistöissä tapahtuu.
Päätös: Komission opintomatkaa suunnitellaan lisää ja asia otetaan esille taas
tammikuun kokouksessa.

14.

UNECEn kokous Budapestissa 17.-19.11.2015. The seventh session of the
Meeting of the Parties to the UNECE Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes; INBO ja COP21 Pariisi.
Kari Kinnunen kertoi Budapestin kokouskuulumiset. Keskeisin ongelma
maailman rajavesistöissä ovat tulvat ja kuivuus, jotka molemmat tulevat
aiheuttamaan pakolaisuutta maailmalla.
Kinnunen oli pitänyt puheenvuoron siitä, että rajavesistöyhteistyön ei ehkä pidä
tapahtua valtioiden vaan alueen ihmisten välillä. Kinnusen mielestä meidän
komissiomme edesauttaa sitä näkökulmaa, koska meillä on antaa tuloksia siitä,
että paikallinen yhteistyö toimii.
Kinnunen kysyy komission nimissä, voitaisiinko UNECE:n implementointikokous
pitää seuraavan kerran täällä (Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission
alueella). ECE maksaa kulut. Kokouksen ajankohta olisi toukokuun 2016
alkupuolella.
Komissio suhtautui myönteisesti Kinnusen ehdotukseen.

15.

Lausuntopyynnöt ja tulleet päätökset, liite 1. Tiedoksi

16.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
18.11. Ajankäytön ja tilanteiden hallinta, koulutuspäivä lääninhallituksen
yhteiskuntasuojelun ja varautumisen osaston kanssa, Luulaja. Salllisalmi,
Ahlstrand ja Häggberg osallistuivat.
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24.11. Tulvariskien hallintasuunnitelma, kokous kansliassa, E.Berg Johansson ja
K.Börjesson/Norrbottenin lääninhallitus, A.Kurkela ja N.Karjalainen/Lapin ELYkeskus, Sallisalmi ja Ahlstrand.
17.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat ja rajat ylittävä yhteistyö. Emmelie Berg
Johansson, Norrbottenin lääninhallitus ja Anna Kurkela, Lapin ELY-keskus
kertovat tulvariskien hallintasuunnitelmista.
Emmelie Berg Johansson, Anna Kurkela ja Niina Karjalainen Lapin ELYkeskuksesta kertoivat rajatylittäneestä yhteistyöstään Tornionjokea koskevien
tulvasuojelusuunnitelmien teossa.

18.

Muut asiat, tiedoksi
Lääninhallitus on myöntänyt rajajokikomission hakeman lisärahan Tornionjoen
vesineuvostolle tiedotusaineistoja ja –toimia varten.
Tornion-Muonionjoen velvoitetarkkailuraportti 2014 (suomalainen raportti)
valmistunut. Tiedonvaihto suomalaisen ja ruotsalaisen velvoitetarkkailun välillä
on aktivoitu. Suomen- ja ruotsinkielinen yhteenveto löytyy molemmista
tarkkailuraporteista.
Havs och vattenmyndighetenin esitys siitä, miten lohi- ja taimenkantojen hallintoa
Ruotsissa laaditaan ja kehitettän. Raportti jätetty Ruotsin hallitukselle 3.11.2015.
https://www.havochvatten.se/hav/uppdragkontakt/publikationer/publikationer/2015-11-03-forvaltning-av-lax-och-oring.html
Kalastusturismin kehitysstrategia Tornion-Muonionjoelle. Kolarin, Pellon ja
Muonion kunnat, Lapin liitto, EU:n rakennerahasto (raportti suomeksi).
http://www.kolari.fi/media/liitetiedostot/lohitilastot/lohistrategia/km_strategia.html

19.

Seuraavat kokoukset
Vuoden 2016 kokouspäivistä sopiminen.
Päätös: Seuraava kokous 29.1.2016 ja helmikuun kokous 12.2.2016. Muut
kokouspäivät päätetään tulevissa kokouksissa.

20.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Häggberg kiitti tästä vuodesta ja päätti kokouksen klo 12.23.

Timo Jokelainen
Puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

