PÖYTÄKIRJA 5/2019
Aika: Torstaina 12.9.2019 klo 9.12-14.07 Ruotsin aikaa
Paikka: Hotell Storforsen, Älvsbyn
Läsnäolijat: Johan Antti, Timo Jokelainen, Pia Hulkoff, Matti Myllykangas, Bengt Niska,
Kalervo Aska, Birgitta Isaksson, Virve Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Johan Antti avasi kokouksen klo 9.12 ja toivotti kaikki
tervetulleeksi Storforsenille. Piitimenjoki on yksi Ruotsin neljästä
kansallisjoesta, kuten Tornionjoki.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5.

Talousseuranta 8/2019, tiedoksi
Komission talousluvut ovat plusmerkkiset. Johan Antti ottaa yhteyttä Mattis
Lobergiin ja Virve Sallisalmi ottaa yhteyttä Pekka Kemppaiseen siitä, voisiko
komission jäsenten kokouspalkkioita nostaa, ne ovat olleet samat vuodesta
2010 (kts. myös kohta 15).

6.

Tornionjoen saalisraportointi -sovellus https://lohitilasto.fi &
https://lohitilasto.fi/?=kaikki 2019. Kehitystarpeet. Keskustelu
Sovellus toimi teknisesti hyvin, vaikka joitakin kehitystarpeita on jäljellä.
Esimerkiksi tietojen korjaaminen tai lisääminen jälkikäteen ei onnistu. Pettymys
oli se, että Ruotsista tuli hyvin vähän saalisilmoituksia.
Tiedoksi, että ruotsalainen maan kattava Lohiportaali-webbisivusto on tekeillä
Jönköpingin lääninhallituksessa, toimeksianto on tullut Havs- och
vattenmyndigheteniltä/Meri- ja vesiviranomainen.
Tiedoksi, että syksyn aikana MMM on luvannut lähettää lausuntopyynnön
vuoden 2020 Tornionjoen kalastussäännöstä.

7.

Lohen Vuosi 2019 Tornionlaaksossa. Havs och vattenmyndighetenin
avustuksen käyttö ja raportointi Tornionlaaksossa teemavuonna. Tiedoksi.
Liite 7
Komission ”Lohen vuoden” rahoituksen käyttökohteet esiteltiin.
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8.

Paula Aikio-Tallgren lopetti komissiossa 1.9.2019 omasta pyynnöstään.
Merkittiin tiedoksi.

9.

Nimitysprosessi, jäsenen ja varajäsenen nimittäminen komissioon vesiasioista
vastaavasta valtion viranomaisesta; puheenjohtaja; puheenjohtajan nimittää se
sopimuspuoli, jolla on puheenjohtajuus ja toinen sopimuspuoli nimittää
varapuheenjohtajan. Molempien tulee olla komission jäseniä. Artikla 9 §1-2
Pyyntö Suomen maa- ja metsätalousministeriöön. Aikataulu.
Suomessa ympäristöministeriö nimittää ELY-keskusten
ympäristövastuualueiden johtajat, joille vesienhoito kuuluu. Nimitysten aikataulu
ei ole vielä tiedossa, mutta ELY-johtajien toimikausi alkaa 1.1.2020.

10.

Nimitysprosessi. Komission jäsenet ja varajäsenet sekä suomalainen ja
ruotsalainen pysyvä asiantuntija 1.10.2019 alkaen. Nimityksen tilanne, tiedoksi.
Nimitysprosessi Ruotsin ympäristöministeriössä ja Suomen puolen maa- ja
metsätalousministeriössä esiteltiin. Päätöksiä ei ole vielä tehty. Kunnat ovat
jonkin verran tehneet yhteistyötä ehdokasasettelussaan.

11.

Ajankohtaista ”Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård” -projektista.
Birgitta Isaksson
Fiskeområdetilla on monta hanketta meneillään. Suurin osa liittyy kohteiden
saavutettavuuteen ja vaellusesteiden poistamiseen. Marraskuussa järjestetään
Pajalassa workshop.

12.

INBO-Eurooppa konferenssi Lahdessa. Komission varapuheenjohtaja Timo
Jokelainen esitteli rajajokisopimukset Suomi-Ruotsi ja Suomi-Norja. Lyhyt
yhteenveto. Tiedoksi.
Jokelainen kertoi esitelleensä rajat ylittävää yhteistyötä Teno-NäätämöPaatsjoki vesistöllä sekä Tornion vesistöalueella. Seminaariosallistujia oli eri
puolilta Eurooppaa. INBO-konferenssi ei antanut yhteistä julkilausumaan
vesienhoidon one-out-all-out -periaatteen puolesta, jota useat Euroopan maat
kannattivat, Suomi vastusti.

13.

Komission linja Kolarin jätevedenpuhdistamosta. Ympäristölupa-asiat
puhdistuslaitoksille vuosina 2010-2019. Komission sihteerin vastaus PSAVIn
ylitarkastaja Saukkoriipin kysymykseen varapuheenjohtajalle 14.8.2019. Liite
13. Tiedoksi
Esiteltiin rajajokikomission jätevesipuhdistamoja koskevien lausuntojen
kannanottoja ja tarkastelun periaatteita vuosien 2010-2019 aikana.

14.

Matti Myllykankaan aloitteet syksylle 2019. Liite 14
1) Myllykankaan aloite lohi- ja taimenseminaarista, jonka komissio voi järjestää
syksyllä 2019. Lisäksi komission osallistuminen kalastussääntöneuvoitteluihin.
Seminaari ehdotettiin sittenkin järjestettäväksi keväällä 2020.
2) Myllykankaan ehdotus kirjoituskilpailusta Tornionlaakson peruskouluissa,
lukioissa ja ammattikouluissa teemana Tornionlaakson merkitys nuorille tänään
ja tulevaisuudessa. Palkinto olisi stipendi ja teemana Tornionlaakso. Sisältää
kalastusta, luontoa, turismia, kaivoksia. Jäsenet voivat kysyä omien kuntiensa
kiinnostusta aiheeseen. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

15.

Keskustelu komission palkkausrakenteesta. Sallisalmi. Liite 15
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Kruunun kurssi on euroon nähden heikentynyt lähes 30 prosenttia vuosien
2012-2019 aikana. Komission henkilöstön palkoissa näkyy
euroalueeseen/Suomeen nähden alaspäin laskeva linja.
Jokelainen ja Antti keskustelevat keskenään, miten heikon kruunun aiheuttama
notkahdus voitaisiin kompensoida sopivalla tavalla.
Komission jäsenten kokouspalkkiot ovat olleet samat syksystä 2010 lähtien.
Kokouspalkkio maksetaan vain komission virallisista kokouksista. Muissa
tilanteissa, kuten matkakulujen, asumisen tai päivärahan maksamisesta
neuvotellaan etukäteen joko sihteerin tai puheenjohtajien kanssa ja silloin, jos
tehtävällä on yhteys tai se edistää komission työtä.
16.

Lausuntopyynnöt/Lausunnot ja päätökset, tiedoksi. Liite 16
Eurofinsin laatima Vesistötarkkailuraportti 2018 Suomen puolelta on
valmistunut ja se julkaistaan komission kotisivulla.
Todettiin, että jatkossa lausuntopyyntölistalle lisättäisiin merkintä niistä asioista,
joista komissio aikoo antaa tai harkitsee lausunnon antamista.

17.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Tulevat:
16.9.2019 Ympäristöfoorumi, Ilmastonmuutos pohjoisessa, Norrbottenin lääninhallitus,
Luleå, Kulturens hus, Sallisalmi
17.9.2019 Tornionjoen tulvaryhmä, Lapin ELY-keskus, Kinnunen
18.-20.9.2019 HELCOM workshop with River Basin Management authorities, Riika,
Latvia, Sallisalmi
26.-27.9.2019 Matkailuparlamentti, Finnish Lapland Tourism Board, kestävyys, kesä,
sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon, Tornio. Sallisalmi
30.9.-3.10.2019 World General Assembly of INBO, Marrakech. Jokelainen
6.10.2019 Näränperän tulvavallin korottaminen, viranomaiskokous lupa-asioista
suunnitteluasteella. Osallistujat: Tornion ja Haaparannan kaupungit, Norrbottenin
lääninhallitus, Lapin ELY-keskus, kanslia.
13.-14.11.2019 Vesineuvostojen yhteyshenkilöpäivät, Skellefteå. Sihteeristö.
Lisäksi Sallisalmi mainitsi, että 26.11. järjestetään Torniossa seminaari, jossa
Kukkolankosken lippokalastuksen hausta UNESCON aineettoman kulttuuriperinnön
listalle keskustellaan.
Menneet:
30.8.2019 AELCLIC-projekti Aalto-yliopisto, workshop n:o 2 aiheena ilmastonmuutos ja
sopeutumistoimenpiteet Tornio-Haaparannalla, Sallisalmi
30.-31.8.2019 Lohiseminaari Muonio, Olos. Ahlstrand, Aska, Kinnunen, Myllykangas,
Sallisalmi

18.

Muut asiat
Ulkoinen arviointi (PWC, 2019), tiedottamistoimenpiteet. Arviointiraportti on
lähetetty tiedoksi elokuussa sekä Ruotsin ympäristöministeriöön että Suomen
maa- ja metsätalousministeriöön. Raportti julkaistaan komission kotisivulla.
Päätettiin, että raportti jaetaan kaikille, joita haastateltiin tai jotka vastasivat
kyselyyn.
Jätevesiraportin taittoversio suomeksi on lähes valmis, tiedottamistoimia
tehdään lokakuussa.
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Kiirunan tekninen toimi on tehnyt katselmuksen Keinovuopioon, jossa
metalliromua, romuautoja, akkuja ym. on jätetty lähelle Muonionjokea.
Tavoitteena on siivota alue talvella.
Tiedoksi, että 3-vuotisessa suomalais-norjalaisessa Interreg-projektissa
Tenojoen vesistöalueella laaditaan yhteinen vesihuoltosuunnitelma, joka
sisältää sekä juomaveden jakelun että viemäröinnin. Lisäksi hankkeessa
laaditaan selvitys kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tilasta. Hankkeessa tehdään
yhteistyötä Karasjoen, Utsjoen ja Tanan kuntien kanssa.
19.

Seuraava kokous
Puheenjohtajat päättävät kokouspäivän yhdessä. Seuraava kokous on yhteinen
jäsenille, varajäsenille ja asiantuntijoille, jotka nimetään kaudelle 1.10.201930.9.2022.

20.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.07.

Johan Antti
Puheenjohtaja
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Timo Jokelainen
varapuheenjohtaja

