Hyväksytty komission kokouksessa 30.1.2015

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission
toimintakertomus vuodelta 2014
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1. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio

Johdanto
Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomissio on valtioiden välinen yhteistyöelin. Komission toimintaa
säätelee Suomen ja Ruotsin välinen 17. syyskuuta 2010 päivätty rajajokisopimus, jota sovelletaan
lakina Suomessa ja Ruotsissa (SSK 722/2010 ja 816/2010, SFS 2010:297), sekä sopimuksen
liitteet, Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission ohjesääntö ja Tornionjoen kalastusalueen
kalastussääntö.
Komission maantieteellinen alue rajoittuu Muonio-Tornionjoen vesistöalueeseen Suomessa ja
Ruotsissa sekä osaan Perämeren pohjoisosaa. Uusi rajajokikomissio aloitti toimintansa 1.10.2010.
Komissiolla on kuusi jäsentä, kolme kummastakin sopimusmaasta, sekä heillä 1-2 varajäsentä.
Komission puheenjohtajuus vaihtuu sopimuspuolten välillä kalenterivuosittain. Komission jäsenet
nimittää Suomessa valtioneuvosto ja Ruotsissa hallituksen kanslia. Mahdollisten pysyvien
asiantuntijoiden
nimitysehdotuksista
sovitaan
alustavasti
komission,
maaja
metsätalousministeriön ja Miljödepartementin kesken. Nimittämispäätöksen tekee jompikumpi
sopimuspuoli MMM:n tai Miljödepartementin esityksestä.
Rajajokisopimuksen mukaan komission tehtävänä on






kehittää sopimuspuolten yhteistyötä vesienhoitoalueella;
edistää sopimuspuolten viranomaisten välistä yhteistyötä sellaisten ohjelmien,
suunnitelmien ja toimenpiteiden yhteensovittamiseksi, joiden tarkoituksena on
vesiympäristön tilatavoitteiden saavuttaminen ja vesien tilan seuraaminen;
edistää sopimuspuolten viranomaisten ja kuntien suunnittelutyön yhteensovittamista tulvaja ympäristövahinkojen torjumiseksi rajajoissa;
edistää sopimuspuolten viranomaisten ja kuntien rajajokien luonnonsuojelusuunnitelmiin
liittyvän työn yhteensovittamista;
vastata siitä, että tässä artiklassa mainituista ohjelmista ja suunnitelmista tiedotetaan
yhdessä ja pidetään yhteisiä kuulemistilaisuuksia; sekä



vahvistaa tai hylätä ehdotukset vesienhoitoaluetta koskeviksi ohjelmiksi tai suunnitelmiksi,



sekä seurata tämän sopimuksen soveltamista ja lupakäytäntöä
sopimuspuolten huomiota tarpeeseen muuttaa sopimusta.

sekä

kiinnittää

Komission työjärjestyksen mukaan komissio vastaa organisaatiosta, päätöksistä, päätösvallan
delegoimisesta, asioiden käsittelystä ja yleensä toimintatavoista, päättää komission
toimintasuunnitelmasta ja budjetista.

Rajajokikomissio on ensimmäisten neljän toimintavuotensa aikana luonut käytännöt
toiminnalleen. Jatkossa komission toiminta painottuu entistä enemmän rajat ylittävän
yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä ajankohtaisen tiedon jakamiseen ja
hyödyntämiseen tasapuolisesti kummankin maan kannalta. Hallinnollinen ja alueen eri
prosesseihin vaikuttava työ on osa komission toimenkuvaa, mutta sen rinnalla yhteistyön
kehittäminen, tapaamiset, tapahtumat, yhteistyö hanketoimijoiden kanssa ja monipuolinen
tiedonvaihto lisääntyvät.
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Toiminta tapahtuu pääosin suomen ja ruotsin kielellä ja koko
Tornionjoen laajalla valuma-alueella, noin 500 kilometrin
mittaisen joen molemmin puolin. Tornionjoen vesistöalueella
puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi meänkieltä ja
pohjoissaamea,
jotka
ovat
virallisesti
tunnustettuja
vähemmistökieliä Ruotsissa. Rajajokisopimus on ruotsin,
suomen ja pohjoissaamen lisäksi käännetty lisäksi
englanniksi.
Rajajokikomissio on syrjinnästä vapaa alue.

2. Rajajokikomission jäsenet ja puheenjohtajat 2014
Vuonna 2014 komission puheenjohtajana toimi Timo Jokelainen ja varapuheenjohtajana Johan
Antti 30.9.2014 asti. Ruotsin hallituksen kanslia, Regeringskansliet, nimitti lääninhallituksen
osastopäällikkö Britt-Marie Häggbergin Ruotsin puheenjohtajaksi ja hänen varalleen lääninneuvos
Johan Antin. Nimitys astui voimaan 1.10.2014 alkaen.

Komission puheenjohtaja Timo Jokelainen (oikealla), jäsen Bengt Niska ja varajäsen Kalervo Aska Ylitornion
Aavasaksalla maisemakysymysten äärellä.
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Timo Jokelaisen nimitys komissiossa on voimassa 31.12.2017 saakka samoin hänen
varajäsenensä ylitarkastaja Pekka Räinän. Britt Marie Häggbergin ja varajäsen Johan Antin nimitys
on voimassa 31.12.2015 asti.
Komission puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain Suomen ja Ruotsin välillä. Vuonna 2015 komission
puheenjohtajuus on Ruotsilla.
Vuoden 2014 alussa Suomen jäsenet komissiossa vaihtuivat lähes kokonaan. Valtioneuvosto
nimitti komission suomalaisjäsenet seuraavasti: yrittäjä Paula Aikio-Tallgren Torniosta valittiin
jatkamaan ja hänen varajäsenekseen nimitettiin Kalervo Aska Pellosta ja Eija Pasula Ylitorniolta.
Toinen komission varsinainen jäsen on Sari Keskitalo Enontekiöltä. Hänen varajäsenensä ovat
Eugen Parviainen Ylitorniolta ja Pekka Pelttari Torniosta. Suomalaisjäsenten ja –varajäsenten
kausi alkoi 1.1.2014 ja kestää 30.9.2016 asti.
Ruotsin jäsenet Häggbergin ja Antin lisäksi ovat Bengt Niska Pajalasta ja hänen varajäsenensä
Birgitta Isaksson Kiirunasta. Pia Hulkoff Haaparannan Korpikylästä on komission varsinainen jäsen
ja Hulkoffin varajäsen on Gunnar Björk Övertorneålta. Ruotsalaisjäsenten kausi alkoi
suomalaisjäseniä aiemmin 1.10.2013 ja kestää 30.9.2016 asti.
Pysyvä asiantuntija Kari Kinnunen nimitettiin jatkamaan pysyvänä asiantuntijana 1.1.201430.9.2016 eli saman ajan kuin komission suomalaisjäsenetkin.

3. Komission kokoukset ja toiminta
Komission omat kokoukset
Rajajokikomissiolla oli vuonna 2014 seitsemän kokousta eli yksi vähemmän kuin vuosina 20112013. Vuonna 2014 kokouksia oli seuraavasti:


30.1.2014. Komissio hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuoden
ensimmäiseen kokoukseen kutsuttiin sekä varsinaiset että varajäsenet uusien jäsenten
informoimiseksi. Kokouksessa päätettiin myös, että komission kesä- ja joulukokoukseen
kutsutaan sekä varsinaiset että varajäsenet. Muihin komission kokouksiin kutsutaan
varsinaiset ja vain heidän estyessään varajäsen. Päätettiin aloittaa alueen kuntakierrokset
siten, että jokivartta seuraten tapaamiseen kutsutaan mukaan naapurikunnat/kaupungit
molemmista maista.



26.2.2014 hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja komission esitys vuoden 2015
budjetiksi. Keskusteltiin maisema-asioista ja komission tehtävistä. Maisemakysymys on
tullut ajankohtaiseksi jokivarren tuulivoimahankkeiden johdosta. Päätettiin pitää
viranomaisille maankäyttöseminaari komission lokakuun kokouksen yhteydessä.
Vuosittaisen Vesiparlamenttiseminaarin ajankohta on 12.11.2014 ja paikkana Tornio.
Päätettiin kutsua komission huhtikuun kokoukseen Tornion ja Haaparannan kuntien johtoa
sekä ympäristö- ja teknisen puolen päättäjiä.



9.4.2014 Kokouksessa olivat paikalla edustajat Tornion kaupungilta ja Haaparannalta (yht.
4 henkilöä). Keskusteltiin Tornion ja Haaparannan ajankohtaisista ympäristökysymyksistä.
Komissio päätti tutustua lohen verkkokalastukseen sallittuina pyyntipäivinä ennen
juhannusta komission jäsenen Gunnar Björkin tilalla Vitsaniemessä. Todettiin, että osa
komission lausunnossaan antamista esityksistä oli otettu huomioon kalastuskautta 2014
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koskevissa kalastusmääräyksissä, mutta yhtäaikaiseen lohenpyynnin aloitukseen
merialueella jokisuulla ei vieläkään päästy. Eriaikainen kalastuksen aloitus Ruotsissa ja
Suomessa rikkoo yhä rajajokisopimuksen henkeä sopijaosapuolten yhdenveroisesta
kohtelusta.


23.5.2014 Maisemakysymysten todettiin kuuluvan komission toimivaltaan (rajajokisopimus
1§a, 2b ja d, 10d, 11§, 16§,) jos hankkeella on vaikutuksia Tornionjoen pääuomaan ja
silloin, jos maisemavaikutukset ovat todennäköisesti merkittäviä. Keskusteltiin lohen
kalastusoikeuksista Tornionjoella mm. kansanedustaja Simo Rundgrenin eduskunnassa
ministerille esittämän kysymyksen ja maa- ja metsätalousministeriön antaman vastauksen
pohjalta. Komission varajäsen Kalervo Aska esitteli kansainvälisen merilain ja Itämeren
lohen kalastuskiintiöiden historiallisia taustoja. Suomessa ainoastaan Tornionjoella lohi
kuuluu valtiolle, ei vesialueen omistajalle.
25.-26.8.2014 kokous järjestettiin Ylitorniolla Helenan Kievarissa. Kalastuksenvalvoja
Pekka Pyykönen kertoi kalastuskauden valvontakokemuksista. Keskusteltiin
ennätyksellisen hyvästä lohikesästä ja keskikesän lohikuolemista joella. Todettiin, että
kalastusvalvontaa on liian vähän 500 kilometrin mittaisella joella, joka on Euroopan ja
Itämeren suurin villiä luonnonlohta tuottava joki. Kalervo Aska esitteli YK:n
merioikeusyleissopimusta. Kokouksen päätyttyä tutustuttiin perinteiseen mutta uudistettuun
käyntikohteeseen Luppiobergetiin ja sen uuteen ravintolatoimintaan jokivarren
kulttuurimaisemassa. Tiistaina 26.8.2014 tavattiin kunnanjohtoa ja virkamiehiä Ylitornion,
Övertorneån ja Pellon kunnista sekä Ylitornion ja Pellon kuntien ympäristötehtäviä hoitavia
viranomaisia Rovaniemeltä iltapäiväseminaarissa, jossa aiheena olivat ajankohtaiset vesija ympäristöasiat.

Komissio vieraili kokouksen päätteeksi Övertorneån Luppiobergetillä 25.8.2014
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Seminaari Ylitornion, Övertorneån ja Pellon kuntaedustajien kanssa Ylitorniolla. Mukana myös
Rovaniemeltä Pellon ja Ylitornion ympäristöviranomaiset, 26.8. 2014.


9.10.2014 kokous Haaparannan Ruotsinsuomalaisella kansankorkeakoululla. Toivotettiin
tervetulleeksi komission uusi Ruotsin puheenjohtaja, Norrbottenin lääninhallituksen
osastopäällikkö Britt-Marie Häggberg. Todettiin tarve rahastoida mahdollinen komission
budjettiylijäämä kuluvalta vuodelta mm. alueellisten selvitysten teettämistä ja hankkeisiin
osallistumista varten. Päätettiin esiselvittää vesihuollon (jätevesien käsittely) tila Suomen ja
Ruotsin puolella Tornionjoen aluetta. Keskusteltiin lohikesästä. RKTL:n mukaan
Kattilakosken laskurin ohi nousi yli 100 600 lohta. Todettiin, että Suomen puolella
Tornionjoen vesienhoidon suunnittelukauden 2016-2021 sekä tulvasuojeluriskien hallinnan
kuuleminen on alkanut 1.10. ja jatkuu maaliskuun loppuun. Iltapäivällä pidettiin
maankäyttöseminaari, jossa mukana olivat Lapin liitto, lääninhallitus, Haaparannan kunta ja
Tornion kaupunki. Aiheena kaavoituksen eri tasot ja menettelyt sekä rantasuojelu ja
rantarakentaminen.

Komission puheenjohtaja Timo Jokelainen avaa iltapäiväseminaarin maankäytöstä ja suunnittelusta
9.10.2014 Haaparannalla. Mukana edustajia Tornion ja Haaparannan kunnista, Ely-keskuksesta,
Lapin liitosta ja Norrbottenin lääninhallituksesta.
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2.-3.12.2014 komission kokous Kukkolankoskella Ruotsin puolella. Kokous oli suunnattu
sekä jäsenille että varajäsenille. Komissio hyväksyi lausunnon Ylitornion Reväsvaaraan
suunnitellun tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Komissio hyväksyi
komission oman strategia-asiakirjan. Vieraina kokouksessa 2.12. olivat Eira Luokkanen
Lapin ELY-keskuksesta ja Camilla Öhman Norrbottenin lääninhallituksesta
/Vesiviranomaisesta, jotka esittelivät Tornionjoen vesistöalueelle laadittavaa Suomen ja
Ruotsin yhteistä vesienhoidon suunnitelmaa (Roof Plan) mikä osaltaan toteuttaa
rajajokisopimuksen mukaista ohjelmien yhteensovittamis- ja tiedottamistehtävää.
Keskiviikkona 3.12. vieraina olivat Pertti Itkonen Metsähallituksesta ja Markku Vaaraniemi
Prosiika ry:stä kertomassa rahoitusta hakevista ja käynnistymässä olevista hankkeista.
Itkonen esitteli LIFE IP-hanketta, jossa toimenpiteitä mm. Tornionjoen sivujoille Naamijoelle
ja Äkäsjoelle. Vaaraniemi esitteli hanketta, olla pyritään saamaan kesäsiika takaisin
Tornionjokeen. Hankkeen tavoitteena on myös mm. kerätä kalastuskulttuuritietoa ja saada
nuoria kalastuksen pariin.

Tornionjoen yhteisen toimenpideohjelman ”Roof Plan” esittely Haaparannan Kukkolaforsenilla
2.12.2014

4. Komission kanslia
Suomalais-ruotsalaisen komission kanslia sijaitsee Ruotsissa Haaparannalla. Kanslia on toiminut
vuoden 2012 alusta alkaen osoitteessa Storgatan 92 A.
Komissiossa työskentelee kaksi henkilöä täysiaikaisina: komission sihteeri, ympäristöinsinööri
Virve Sallisalmi ja avustava sihteeri FM Camilla Ahlstrand. Palkkahallinto ja kirjanpito on hankittu
ostopalveluna helmikuusta 2012 alkaen. Tällä hetkellä sen hoitaa tilitoimisto pwc, jolla on konttori
Haaparannalla.
Rajajokikomission kanssa asioidessa voi käyttää suomea tai ruotsia. Komission asiakirjat kuten
pöytäkirjat, lausunnot, päätökset, tiedotteet ja kotisivujen sisältö laaditaan molemmilla kielillä.
Asiakirjojen käännökset on tehty pääosin omana työnä. Ulkopuolisia tulkkeja on palkattu
suurempiin seminaareihin. Kiireellisiin käännöstöihin on ostettu käännöspalveluja. Komission esite
on saatavilla myös pohjoissaameksi ja meänkielellä.
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Komission sihteeri Virve Sallisalmi siikasaaliin perkuussa syyskuussa 2014.
Komission sihteeri vastaa kanslian toiminnasta ja kanslian henkilöstö- ja työympäristöasioista sekä
komission toiminnan suunnittelusta, seurannasta, vuosikertomuksesta ja budjetista sekä toiminnan
kehittämisestä. Sihteeri toimii esittelijänä komission kannanotoissa, lausunnoissa ja mahdollisissa
valitusasioissa. Sihteeri vastaa siitä, että kanslian toiminta toteuttaa rajajokisopimuksessa
määriteltyjä tehtäviä ja tavoitteita ja toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja. Sihteerillä on
kokonaisvastuu kanslian tiedonkulusta.
Avustava sihteeri toimii komission puheenjohtajien ja sihteerin toimeksiannosta ja vastaa osaltaan
siitä, että hänen toimintansa on komission työjärjestyksen mukaista ja että toiminnassa
noudatetaan rajajokisopimusta, voimassa olevia lakeja ja komission menettelytapoja. Avustavalla
sihteerillä on yhteistyössä sihteerin kanssa vastuu mediayhteyksistä ja mediatoiminnoista. Hänen
tehtäviinsä kuuluu tiedottaa ajankohtaisista asioista komissiolta yleisölle, kontaktiryhmille ja
medialle, samoin komission toimintaympäristöä koskeva seuranta ja tiedottaminen, komission
internet-sivujen ylläpitö ja päivitys eri kielillä. Avustava sihteeri hoitaa komission diaaria, pankki- ja
postiasiat sekä kokousjärjestelyt ja kokousasiakirjat yhdessä sihteerin kanssa.
Komission pysyvä asiantuntija on tarvittaessa käytettävissä erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Vuonna
2014 pysyvänä asiantuntijana toimi Kari Kinnunen. Kinnunen osallistui aktiivissesti komission
kokouksiin, avusti sihteeriä esittelyaineiston valmistelussa, toimi Tornion lohi- ja vesiseminaarin
käytännön tehtävissä ja esitteli komission tehtäviä kesällä kansainväliselle tutkijaryhmälle
Tornionjoella Kukkolankoskella. Lisäksi Kinnunen on mukana alueellisessa SALCOM-ryhmässä
rajajokikomission edustajana.
Marraskuussa 2014 komission puheenjohtajan kanssa käytiin kehityskeskustelut kanslian
henkilöstön kanssa.
Komission asiakirjanhallintajärjestelmänä (diaari) käytetään Agrandon ACTA-ohjelmistoa.
Asiankirjanhallintaa tehtiin yhä taulukkomuodossa (excel). ACTA otettiin käyttöön vuonna 2013 ja
sitä täydennettiin takautuvasti vuodesta 2011 alkaen. Kertomusvuonna ACTA-diaariin kirjattiin
asiat marraskuuhun 2013 saakka. Tallentamistyötä on jäljellä, ja siksi excel-ohjelmaa käytetään
vielä rinnalla.
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5. Yhteistyön kehittäminen
Rajajokisopimuksesta tulevien tehtäviensä mukaisesti komissio on edistänyt sopimuspuolten
välistä yhteistyötä vesienhoitoalueella.
Yhteistyömuotoina ovat olleet kokoukset (sekä kokousten järjestäminen että muiden toimijoiden
kokouksiin osallistuminen), seminaarit, neuvottelut ja keskustelut sekä yhteistyöverkostojen
luominen ja toimijoiden ohjaaminen yhteistyöhön ja osallistumiseen rajan yli.
Komissio vastaa Norrbottenissa myös Ruotsin vesienhoidon hallintoon liittyen Tornionjoen
vesiparlamentista (Tornedalens Vattenparlament), joka on yksi alueellisista (valuma-aluetta
koskeva) vesineuvostoista Ruotsin laajemman Bottenvikenin vesienhoitoalueen sisällä.
Tornionjoen vesiparlamentin työvaliokunnalla oli vuoden 2014 aikana yhteensä 7 puhelinkokousta.
Ne olivat: 19.2.2014, 4.4.2014, 9.5.2014, 25.6.2014, 21.8.2014, 24.9.2014 ja 27.11.2014.
Komissio järjestää vuosittain yhden seminaarin, joka on suunnattu vesineuvoston verkostoon
kuuluville ja suurelle yleisölle. Vuonna 2014 seminaari järjestettiin marraskuun 11.-12.päivänä
Torniossa nimellä Lohi- ja Vesiparlamentti ja teemana oli mm. lohikannat ja niiden terveys sekä
lohenkalastuksen erilaiset hallintamuodot, kaivostoiminnan vesistövaikutukset sekä vesienhoidon
kuuleminen.

Komission jäsen Bengt Niska ankkuroi Lohi- ja vesiparlamentin Tornionlaaksoon kaksipäiväisen seminaarin
aluksi marraskuussa 2015.
Järjestävinä tahoina oli alueellinen SALCOM-ryhmä (Bothnian Bay Salmon Committee) ja
rahoittajina olivat Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission lisäksi Lapin liitto, Norrbottenin
lääninhallitus, Lapin ELY-keskus, Norrbottenin kuntaliitto, Tornionlaakson neuvosto. Seminaarin
luennoitsijat tulivat Lapin ELY-keskuksesta, Norrbottenin lääninhallituksesta, RKTL:stä, SLU:sta,
Evirasta, MMM:stä ja Tornio-Muoniojokiseurasta. Seminaarin osallistujamäärä oli noin 120
Ruotsista ja Suomesta –luennoitsijat mukaan lukien. Seminaarikustannuksiin osallistuivat
rajajokikomission ohella Lapin liitto, Norrbottenin lääninhallitus, Lapin Ely-keskus, Tornedalsrådet
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ja Kommunförbundet Norrbotten. Oheisohjelmana oli elokuvaesitys jokien ennallistamisessa
Pohjois-Amerikassa (elokuva DamNation) sekä mahdollisuus yhteisillalliseen.

Ingemar Perä lääninhallituksesta kehotti vaikuttamaan ja toimimaan yhdessä Tornionjoen vesistöalueen
hyvän vedenlaadun puolesta.
Vuonna 2011 komissio järjesti vesiparlamentti-seminaarin Pajalassa, vuonna 2012 Ylläksellä ja
vuonna 2013 Haaparannalla. Seminaarit on aina simultaanitulkattu suomeksi ja ruotsiksi.

Komission järjestämät tai avustamat kokoukset, yhteistyöhankkeet 2014
Komissio järjesti tai avusti seuraavia kokouksia vuonna 2014:











20.1.2014 Maa- ja metsätalousministeriö ja komissio, ministeriössä Helsingissä. Kinnunen
ja Sallisalmi osallistuivat.
21.1.2014 komission toiminnan suunnittelukokous kansliassa. Jokelainen, Antti, Sallisalmi
ja Ahlstrand osallistuivat.
23.1.2014 Bothnian Bay Salmon Committee, Haaparannalla kansliassa, Kinnunen ja
Ahlstrand osallistuivat.
19.2.2014 Tornionlaakson vesiparlamentin työvaliokunta, puhelinkokous, Sallisalmi ja
Ahlstrand osallistuivat
24.2.2014 tapaaminen Poukama-projektin (Iso Siika) kokemuksista Maaseudun
sivistysliiton Pohjois-Suomen aluepäällikkö Elina Vehkalan ja projektityöntekijä AnneMaaria Saransalmen kanssa, kanslia, Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuivat
25.2.2014 Havs och vattenmyndigheten ja komissio, tapaaminen
kalastussääntöneuvotteluista kansliassa, iltatilaisuus, Johan Antti, Kinnunen, Sallisalmi ja
Ahlstrand osallistuivat
18.3.2014 MD, MMM ja komissio yhteiskokous Tukholmassa, Jokelainen, Antti, Sallisalmi
ja Kinnunen osallistuivat.
4.4.2014 Tornionjoen Vesiparlamentin työvaliokunnan puhelinkokous, Ahlstrand ja
Sallisalmi osallistuivat
28.4.2014 Salmon Committee of the Bothnian Bay, kokous kansliassa, Kinnunen ja
Sallisalmi osallistuivat
9.5.2014 Vesiparlamentin työvaliokunta puhelinkokous, Ahlstrand ja Sallisalmi
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16.5.2014 SALCOM –kokous komission kansliassa, Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuivat
21.5.2014 tapaaminen mahdollisuudesta hyödyntää vanhoja uittokarttoja, torniolainen
tietokirjailija Mika Kulju kansliassa, Sallisalmi ja Ahlstrand
26.5.2014 Tornionjoen vesienhoidon yhteisen asiakirjan luominen ja kuuleminen,
suunnittelukokous kansliassa, lääninhallitus ja Lapin ELY-keskus mukana, Sallisalmi ja
Ahlstrand osallistuivat
5.6.2014 Maanmittauslaitoksen Heikki Lind ja Jaakko Haapala (selvityksen tekijä)
kansliassa kokouksessa, selvitys kiinteistökohtaisista kalastusoikeuksista, MMM rahoittaa.,
Sallisalmi, Ahlstrand, Aska osallistuivat
17.-18.6.2014 Lohenkalastus Vitsaniemessä, Gunnar Björk järjesti, komissio avusti ja Havs
och vattenmyndighetenin virkamiehiä mukana. Keskusteltiin lohenkalastukseen liittyvistä
asioista sekä seurattiin kulkuverkkopyyntiä Tornionjoella, Aska, Kinnunen, Sallisalmi ja
Ahlstrand osallistuivat

Monica Blidner, Håkan Carlstrand ja Jens Persson (Havs och vattenmyndigheten) sekä
rajajokikomission varajäsen Gunnar Björk ja jäsen Pia Hulkoff Vitsaniemessä seuraamassa
kulkuverkkokalastusta juhannuksen alla.








25.6.2014 Tornionjoen vesiparlamentin työvaliokunnan puhelinkokous, Ahlstrand ja
Sallisalmi osallistuivat.
26.6.2014 Outokummun tehtaiden ympäristöpäällikkö Juha Kekäläinen tutustui komission
toimintaan kansliassa, Sallisalmi ja Ahlstrand
27.6.2014 Pekka Pyykönen kertoi kalastuskauden kalastuksenvalvonnan suunnitelmasta,
joka tehty yhdessä ruotsalaisen valvojan Jesper Larssonin kanssa. Larsson ei päässyt
paikalle.
2.7.2014 kalastuksen ajankohtaisasiaa RKTL:n Atso Romakkaniemen kanssa, myös
Pekka Pyykönen kansliassa, Kinnunen, Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuivat
8.8.2014 Tornionlaakson neuvoston Peter Hagström vieraili kansliassa. Aiheena syksyn
vesiparlamentti-yhteistyö.
12.8.2014 Tulvasuojeluriskien hallinta, Ruotsin puolen raportin suunnittelukokous
Haaparannalla kansliassa, paikalla Lapin Elystä Niina Karjalainen ja lääninhallituksesta
Emmelie Berg Johansson, Ahlstrand osallistui.
21.8.2014 Tornionlaakson vesiparlamentin työvaliokunnan puhelinkokous, Ahlstrand ja
Sallisalmi osallistuivat
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2.9.2014 Äkäsjokisuulla Kolarissa, Kengiskoskella ja Vasikkavuomassa sekäkäynti.
Kaunisvaaran kaivoksilla Pajalassa Muonionjoen rannalla kalastuksenvalvoja Pekka
Pyykösen johdolla. Ahlstrand ja Sallisalmi osallistuivat.

Pajalan Tapulin kaivoksen selkeytysaltaan vedet johdettiin Muonionjokeen, käynti paikan päällä
syyskuun alussa 2014.






24.9.2014 Tornionlaakson vesiparlamentin työvaliokunnan puhelinkokous, Ahlstrand ja
Sallisalmi osallistuivat
7.10.2014 SALCOM-kokous kansliassa, Sallisalmi, Kinnunen ja Ahlstrand osallistuivat
14.10.2014 komission toiminnan esittely Svefin aikuisopiskelijoille, Ahlstrand esitteli,
Svefillä noin 12 henkilöä.
27.10.2014 Tornionjoen vesienhoidon yhteisen asiakirjan luominen ja kuuleminen, kokous
Haaparannalla kansliassa, lääninhallitus laati ohjelman, myös Lapin ELY-keskus mukana,
Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuivat
27.11.2014 Tornionlaakson vesiparlamentin työvaliokunnan puhelinkokous, Ahlstrand ja
Sallisalmi osallistuivat

Neuvottelut, yhteistyö, tilaisuudet
Komissiolla on ollut edustaja vuonna 2014 seuraavissa tilaisuuksissa:





22.-23.1.2014 Seminaari Vesienhoito metsissä, Ruotsin metsähallitus ja vesiviranomaiset
järjestivät Uumajassa, Sallisalmi osallistui 23.1.2014.
22.-23.1.2014 Tornionjoesta kansainvälinen vesienhoitoalue, Norrbottenin lääninhallitus ja
ELY-keskus järjestivät Haaparannalla Svefissä, Ahlstrand ja Sallisalmi osallistuivat 22.1.
27.1.2014 Kalastussääntökokous Lapin ELY-keskus ja MMM (videoneuvottelu)
Rovaniemellä, Jokelainen, Sallisalmi ja Kinnunen osallistuivat.
14.2.2014 Avoin kokous Perämeren lohesta, dioksiinit ja ympäristömyrkyt teemana. Ruotsin
ympäristöpuolue ja europarlamentaarikko Isabella Löven sekä Maatalousyliopiston
(Lantbruksuniversitet) tutkijoita. Sallisalmi osallistui.
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Paneelikeskustelu Itämeren lohesta ja ympäristöpäästöistä Luulajassa 14.2.2014 yleisöä
kiinnostavan dioksiiniseminaarin päätteeksi.







11.3.2014 Leväkukinnot, limalevä, merien ekologia, SLU:n tutkija Karin Johanssonin luento
Norrbottenin lääninhallituksessa Luulajassa, Ahlstrand osallistui.
19.3.2014 Ympäristövaikutusten arviointi, YVA ry:n 20 vuotisjuhlaseminaari Helsingissä,
Sallisalmi osallistui.
20.3.2014 Tornedalsrådetin hallituksen (Tornionlaakson kunnanjohtajat) kokous Torniossa,
Sallisalmi esitteli komissiota.
26.3.2014 Tornionjoki kansainväliseksi vesistöalueeksi-aloite, lääninhallitus ja Lapin ELYkeskus, videoneuvottelu, Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuivat Luulajassa videokokoukseen
27.3.2014 Bottenvikenin vesineuvostojen yhteyshenkilöiden kokous Skellefteåssa,
lääninhallitus järjesti, Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuivat
3.4.2014 Tornionjoen tulvaryhmä, kokous Ylitorniolla, Ahlstrand ja Sallisalmi osallistuivat

Tulvavesi Tornion kaupungin kohdalla keväällä 2014.
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 24.-27.4.2014 Barents Press International, vuosikokous ja seminaari Kirkkoniemessä
Norjassa, Ahlstrand osallistui
 6.-7.5.2014 Bottenvikenin vesineuvostojen kevätseminaari Lyckselessä, Sallisalmi ja
Ahlstrand osallistuivat
 13.-14.5.2014 Triwa III –hankkeen päätösseminaari Övertorneålla; Sallisalmi, Ahlstrand,
Björk komissiosta osallistuivat
 20.5.2014 Paikallista hyötyä tuulivoimasta, tuulivoimaseminaari Övertorneålla, järjestäjä
Piteån kunta, Sallisalmi osallistui

Maevaarassa Övertorneålla tuulipuiston rakentaminen käynnissä, toteuttajana OX2 yhtiö.



31.7.2014 METLA Oulusta järjesti ekologien konfrenenssin ja retken Lappiin, Kinnunen
esitteli komissiota bussimatkalla Torniosta Kukkolaan sekä Kukkolankoskella.
23.-24.8.2014 Norrbottenin Luonnonsuojeluyhdistys järjesti ekskursion Norrbottenissa.
Aiheena entiset kaivokset, hiljentyneet ja hylätyt yhdyskunnat, metsätalous ja metsälajisto,
luonnonsuojelu, valtiopäivävaalien teemat ja ehdokaspaneeli. Sallisalmi osallistui ja kertoi
yhdistykselle myös rajajokikomission toiminnasta.

Norrbottenin luonnonsuojeluyhdistyksen retkellä katsottiin metsäkoneiden ajojälkien
aiheuttamia hallitsemattomia sadevesi- ja maa-ainesvalumia maastossa.
14
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29.8.2014 Outokummun Tornion tehtaiden ympäristöosasto järjesti kanslian
henkilökunnalle (Sallisalmi ja Ahlstrand) terästehtaan ympäristö- ja vesiaiheisen
tutustumiskierroksen Röyttässä.

Tornion Outokummun tehdasalueella tutustumassa vesien- ja ympäristönkäsittelyn ratkaisuihin.


17.-20.9.2014 konferenssi itäisestä kalastusperinteestä Sevettijärvellä Suomessa,
Snowchange cooperative järjesti, Sallisalmi osallistui

Siian nuottakalastusnäytös Sevettiärvellä onnistui. Osallistujia Suomesta, Venäjältä, Ruotsista ja
USA:sta. Perinnekalastuksen äärellä kolttasaamelaisten kanssa.




19.9.2014 Tornionjoen tulvasuojeluryhmän kokous Torniossa, hyväksyttiin ehdotus
Tornionjoen tulvariskien hallintaohjelmaksi, Ahlstrand osallistui
2.10.2014 luonnonvarapäivät Rovaniemelllä, Lapin ELY-keskus järjesti, Sallisalmi
osallistui.
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16.10.2014 Northlandin Pajalan kaivoksen ympäristöasiat, ekskursio Kaunisvaaran
kaivokseen Pajalassa. Lapin ELY ja lääninhallitus, Sallisalmi osallistui

Vierailu Northlandin Kaunisvaaran rikastushiekka-altaille lokakuussa 2014, jossa edustajia
Northland Resources-yhtiöstä, Pajalan kunnasta, Norrbottenin lääninhallituksesta ja Lapin ELYkeskuksesta.






21.10.2014 ympäristölainsäädäntö Ruotsissa, koulutuspäivä Tukholmassa, Ahlstrand
osallistui
21.10.2014 Kaivosten ympäristönsuojelupäivät PSAVIssa Oulussa, Sallisalmi osallistui 1.
päivään.
22.10.2014 Bottenvikenin vesineuvostojen yhteyshenkilöiden kokous Piteåssa, Sallisalmi
ja Ahlstrand osallistuivat.
22.10.2014 Vaalitaan vesistöjämme -iltaluento Piteåssä, Gunnar Westrin esitelmöi,
länsstyrelsen Västerbotten järjesti, Sallisalmi osallistui
17.-19.11.2014 Interreg Nord 2014-2020 Kick-off seminaari, Tromssa. Sallisalmi osallistui.

Uuden EU:n Interreg-ohjelmakauden esittely keräsi Kalotin toimijat Tromssaan marraskuussa.
16
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6. Komission ja ministeriöiden väliset kokoukset vuonna 2014



Maa- ja metsätalousministeriössä 20.1.2014 kokousaiheena olivat kalastusasiat.
Ministeriön edustajina olivat Kai Kaatra, Minna Hanski ja Pekka Kemppainen ja komissiota
edustivat olivat Sallisalmi ja Kinnunen
Kokous Tukholmassa 18.3.2014. Timo Jokelainen, Virve Sallisalmi, Johan Antti ja Kari
Kinnunen rajajokikomissiosta, maa- ja metsätalousministeriöstä Kai Kaatra, Minna Hanski
ja Pekka Kemppainen sekä Miljödepartementista Stefan Berggren ja Mattis Loberg
tapaamisen isäntinä.
Muu yhteydenpito komissiota rahoittaviin ministeriöihin on tapahtunut puhelimitse ja
sähköpostilla.

7. Annetut lausunnot
Lausuntoja on annettu merkittävimmissä asioissa tai periaatteellisissa kysymyksissä komission
mandaatin mukaisesti. Kalastussääntöneuvotteluja koskien lausuntopyyntö saapui Maa- ja
metsätalousministeriöltä. Ruotsista kalastusaiheisia lausuntopyyntöjä ei edelleenkään tullut.
Komission lausunnot on laadittu suomeksi ja ruotsiksi ja ne on julkaistu komission Internet-sivuilla.
Lisäksi ne on sähköpostitse lähetetty alueen medioille tiedoksi.
Komissiolle tulleet lausuntopyynnöt 2014 ovat liitteessä 1. Vuoden 2014 aikana komissio antoi 12
lausuntoa. Aiheina olivat Tornionjoen kalastussääntö, merenhoito, tulvariskien hallinta, Suomen
uusi kalastulaki, YVA-menettelyt tuulipuistoihin liittyen, Itämeren lohikiintiö, turvetuotanto sekä
ympäristöluvat.
Komission antamat lausunnot 2014
Lausunto Ylitornion Reväsvaaran tuulipuiston YVA-ohjelmasta 4.12.2014
Lausunto Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman laatimiseen 15.10.2014
Lausunto Itämeren vuoden 2015 lohikiintiöksi 18.9.2014
Lausunto Haaparannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta 4.7.2014
Lausunto Neova AB:n Isovuoman turvetuotantoalueen suunnitelmasta 27.6.2014
Lausunto Northlandin Kaunisvaaran kaivoksen ympäristölupahakemuksesta 25.6.2014
Lausunto Leväjänkän turvetuotantoalueen ympäristöluvasta 13.6.2014
Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi 23.5.2014
Lausunto MMM:lle Suomen kansallisesta lohistrategiasta 28.2.2014
Lausunto Tukesille Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiiriin 7.2.2014
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Lausunto Tornionjoen kalastussääntöneuvotteluihin 5.2.2014
Lausunto hallituksen esitysluonnokseen Suomen uudeksi kalastuslaiksi 3.2.2014

8. Tiedottaminen 2014
Komissio sosiaaliseen mediaan
Komissio tiedottaa toiminnastaan Internet-sivuillaan. Lisäksi komissio käyttää viestimiseen
sähköpostia ja tapahtumista kerrotaan myös lehti-ilmoituksin. Komission kotisivuja päivitetään
kansliassa säännöllisesti. Komission sivuilla julkaistaan ajankohtaista tietoa eri sektoreilta
(tapahtumat, vesienhoito, tulva-asiat, kalastus, annetut lausunnot, luonnonsuojelu, jne.).
Kotisivujen osoitteet ovat sekä suomen- että ruotsinkielisinä: www.fsgk.se ja www.srrjk.se. Myös
www.rajajokikomissio.fi ja www.gransalvskommissionen.se johtavat komission omille sivuille.
Komissio julkaisi twitter-tilin 15.päivä lokakuuta 2014. @Tornionjoki johtaa komission tiliin. Twiittejä
laaditaan suomeksi ja ruotsiksi. Aina ei ole mahdollista samasta asiasta laatia tviittiä molemmilla
kielillä. Tällainen tilanne tulee silloin vastaan, kun linkitetään jonkun toisen toimijan aineistoon, joka
on laadittu vain yhdellä kielellä. Komission itse laatimat tviitit tehdään molemmilla kielillä.
Komission tviittejä pääsee lukemaan myös kotisivulta ilman twitteriin kirjautumista.
Komission kokousten esityslistat ja kutsut tapahtumiin lähetetään etukäteen alueen medioille
sähköpostitse. Samoin komission lausunnot jaetaan sähköpostilla median edustajille.
Seminaariesitelmät on julkaistu tapahtumien jälkeen komission kotisivuilla. Vuoden 2014 Lohi- ja
Vesiparlamenttiseminaarin esitelmät julkaistiin myös Lapin liiton nettisivuilla.

Mediassa mm. lohista, kalastuksesta ja vesien tilasta 2014
Komission antamat lausunnot julkaistaan komission Lausunnot-, ruotsiksi Yttranden, -sivuilla.
Tuoreena ne julkaistaan myös komission Ajankohtaista-sivulla. Lausunnot on aina lähetetty
lausuntoa odottavan viranomaisen lisäksi myös kopiona alueen medialle. Komission antamista
18
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lausunnoista tehtiin uutisia mm. seuraavista aiheista: Tornionjoen kalastussääntöneuvottelut,
Suomen kalastuslain uudistuksesta sekä Suomen lohistrategian valmistelusta. Myös Kaunisvaaran
kaivoksen ympristölupahakemus ja Ylitornion Reväsvaaran tuulipuistohanke otettiin mediassa
esille. Mediat, jotka seuraavat rajajokikomisisota säännöllisesti ovat: Norrländska
Socialdemokraten (NSD), Norrbottens Kuriren, Haparandabladet, Sveriges radio (Haaparanta ja
Pajala), nettilehti tornedal.se, Pohjolan Sanomat, Meän Tornionlaakso, Lounais-Lappi, LuoteisLappi, Kemi-Tornio- ilmaisjakelulehti, YLE Perämeri ja YLE Lappi.
Komissio tiedotti kertomusvuonna seuraavista asioista:
Komission suomalaisjäsenten nimitykset, SALCOM-yhteistyö, nousulohien suuri määrä (yhdessä
RKTL:n kanssa), Ruotsin puheenjohtaja Häggbergin nimitys, vesiparlamentti-seminaari ja
komission strategia. Kesällä 2014 komissio tiedotti yhteistyössä RKTL:n kanssa Torniojoen
lohikuolemista, tehdyistä tutkimuksista ja mahdollisista syistä Ruotsin puolelle Norrbotteniin
lääninhallituksen kalaviranomaiselle. Syksyn lohi- ja vesiparlamenttia seurasivat alueen kaikki
mediat (10 lehti- ja radiojuttua).
Komissio lähetti oikaisupyynnön (24.2.2014) NSD:lle koskien virheitä uutisjutussa, joka perustui
komission lähettämiin kahteen kalastusaiheiseen lausuntoon. NSD ei julkaissut oikaisua. NSD:n
uutisjuttua oli referoitu Ruotsin Allt om Flugfiske -aikakauslehdessä, johon komission
varapuheenjohtaja oli yhteydessä. Lehti oikaisi asian seuraavassa numerossaan.

Tornionjoen jää joulukuun lopun auringossa.

Komissio lähetti vastineen yleisönosastokirjoitukseen lohikesästä Pohjolan Sanomissa 10.6.2014.
Komission vastine: Suomi ja Ruotsi sopivat yhdessä Perämeren ja Tornionjoen kalastuksesta
julkaistiin 11.6.2014.

19

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission toimintakertomus 2014

Tapahtumien tuki
Komissio sponsoroi kesällä toisen kerran Midnight Sun Canoeing-tapahtumaa. Se on keskikesän
melontatapahtuma, jossa ei kilpailla, vaan harrastajamelojat melovat pitkällä Tornionjoella
erimittaisilla etapeilla noin viikon ajan. Komissiosta ei kertomusvuonna ollut osallistujia melomassa

9. Sopimuksen soveltamisen ja lupakäytännön seuraaminen, sopimuksen
soveltamis- ja muutostarpeet
Komission tulee seurata rajajokisopimuksen soveltamista ja lupakäytäntöjä molemmissa maissa ja
tunnistaa sopimuksen mahdollisia muutostarpeita.
Suomen puolella Tornionjoen alue on nimetty omaksi vesistöalueekseen, Ruotsissa se kuuluu
osana suurempaan Bottenvikenin vesienhoitoalueeseen. Tämä aiheuttaa mm. sen että
vesienhoidon asiakirjat valmistuvat eri maissa eri aikaan ja kuulemisajat poikkeavat.
Vesimuodostumien ja vesien tilan harmonisointi on toteutettu. Vesienhoidon toimenpiteitä
(vastuutahot ja toimenpiteet) ei ole valuma-alueella yhteensovitettu.
-

-

Ruotsin puolella valmistelussa on Torniojoen muodostaminen omaksi, kansainväliseksi
vesienhoitoalueeksi (nyt osa Bottenvikenin vesienhoitoaluetta) Suomen puolen aluejaon
mukaisesti. Rajajokikomissio on tukenut valmistelua. Norrbottenin lääninhallitus on asiassa
yhteydessä Havs- och Vattenmyndigheteniin.
Havs- och Vattanmyndigheten vastasi joulukuussa 2014 Norrbottenin lääninhallituksen
aloitteeseen, jota rajajokikomissio on tukenut. Se ei näe tarpeelliseksi muodostaa
Tornionjoen Ruotsin puoleisesta vesistöalueesta, yhdessä Suomen puolen kanssa, yhteistä
kansainvälistä vesienhoitoaluetta. Tornionjoen vesistöalue on siten edelleen osa
Bottenvikenin vesienhoitoaluetta Ruotsissa.

Lohen merikalastuksen aloitusajankohta Perämeren pohjukassa poikkeaa Suomen ja Ruotsin
kesken.
- Rannikko-/merikalastuksen aloitus on ollut eriaikainen joka vuosi uuden komission
toiminnan aikana. Ruotsissa aloitus on ollut noin viikon Suomea aikaisempi, eli ajoittuu
viikolle ennen juhannusta.
- Komission kanta on, että rannikko-/merikalastuksen ajankohdat maiden välillä tulee
yhteensovittaa.
Jätevesien käsittelyn taso poikkeaa maiden ja eri alueiden välillä.
- Suomessa on pyritty keskitettyyn jätevesien viemäröintiin mm. alueellisia
vesihuoltosuunnitelmia toteuttamalla.
- Ruotsissa on Tornionjoen vesistöalueella useita puhdistamoja, jotka toimivat vanhan
rajajokikomission myöntämillä, osin toistaiseksi voimassa olevilla lupamääräyksillä, joista
osa peräisin 1970-, 1980- ja 1990-luvuilta.
Vanhan komission arkiston siirrosta Härnösandiin vastoin rajajokisopimusta aiheutui uudelle
komissiolle odottamattomia kuluja, joihin ainoastaan Suomi osallistui. Arkiston siirtokulut
aiheutuivat Ruotsin Kammarkollegietin asettaman ruotsalaisen selvityshenkilön toimenpiteistä.
- Mahdolliset vanhaan arkistoon liittyvät kustannukset tulee jatkossa jakaa tasapuolisesti
sopijamaiden kesken.
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Komission nimen suhteen on jatkossa tarpeen pohtia tarvetta rajajokikomission nimen mahdollista
muuttamisesta rajavesistökomissioksi kuvaamaan paremmin komission maantieteellistä toimintaaluetta.

Suomen ja Ruotsin Vesiviranomaisten ja rajajokikomission yhteistyötä käytännössä, tällä kertaa kokous
komission kansliassa Haaparannalla. Useita suunnittelukokouksia maiden kesken pidettiin ehdotuksesta
vesienhoitosuuunnitelmaksi vuosille 2016-2021, sen yhteensovittamiseksi ja yhteisen asiakirjan laatimiseksi.

Vuoden 2014 päättyessä: Tornion ja Haaparannan yhteinen Victoriantori odottaa vielä Barents Centeriä ja
tornihotellia.

21

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission toimintakertomus 2014

30.1.2015, Haaparanta

Britt Marie Häggberg
puheenjohtaja

Timo Jokelainen
varapuheenjohtaja

Virve Sallisalmi
Komission sihteeri

LIITE 1 Komissioon tulleet lausuntopyynnöt 2014
LITE 2 Komission strategia 2014

22

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission toimintakertomus 2014
LIITE 1
Taulukko 1. Komissiolle tulleet lausuntopyynnöt

Lausuntopyynnöt/Aihe
Hannukaisen kaivospiiri
Kolarissa, Northland Minesin
hanke

Pyytäjä/pvm

Komission lausunnot/annettu pvm
Kyllä/7.2.2014

Tukes/4.12.2013

Toinen lausuntopyyntö
laajennetusta
rantojensuojelusta
Haaparannan ja Övertorneån
kunnissa

Norrbottenin
lääninhallitus/4.12.2013

Kalastuslain muutosesitys
Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö
Kyllä/3.2.2014
/5.12.2013 komissio otti itselleen
lausunnon valmisteluun

Hakemus
uudelleenarvioinnista vanhan
rajajokikomission
turvetuotantoon ja
käsittelyvesien päästöihin
liittyvistä lupaehdoista
Kaartivuoman
turvetuotantoalueelta
Haaparannan ja Övertorneån
kunnissa

Norrbottenin
lääninhallitus/22.1.2014

Suomen kansallinen
lohistrategia

Maa- ja
Kyllä/28.2.2014
metsätalousministeriö/23.1.2014

Jatkoajan hakeminen
venereitin kunnostamiseen
ruoppaamalla, hakijana mm.
Kaakamo-Ruottala
osakaskunta ym, Tornio

PSAVI/13.3.2014

Espoonsopimuksen mukainen
kuuleminen Hannukaisen
alueen osayleiskaavasta ja
Rautuvaaran teollisuusalueen

Naturvårdsverket/17.3.2014

Ei

Ei

Ei

Ei
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asemakaavasta Kolarin
kunnassa
Kemi-Tornio alueen
ydinvoimamaakuntakaavan
osittainen kumoaminen

Lapin liitto/25.3.2014

Ei

Ehdotus Suomen
merenhoitosuunnitelman
toimintaohjeeksi

Lapin ELY/7.4.2014

Kyllä 23.5.2014

Nopes Oy:n Leväjänkän
turvetuotantoaluen toimintaa
koskevien lupamääräysten
tarkistaminen, Tornio ja
Ylitornio

PSAVI/

Kyllä 13.6.2014

Palovaara-Ahkiovaaran
tuulivoimapuiston
ympäristövaikutusten
arviointimenettely

Lapin ELY-keskus/15.5.2014

Kyllä 4.7.2014

Palovaara-Ahkiovaaran
tuulivoimapuiston
ympäristövaikutusten
arviointimenettely

Naturvårdsverket/20.5.2014

Kyllä 4.7.2014

Northland Resources –
kaivosyhtiön lupahakemus
Kaunisvaaran
kaivostoimintaan Pajalan
kunnassa

Uumajan käräjäoikeus/30.5.2014

Kyllä 27.6.2014

Kuulutus
toimenpidelupahakemuksen
pidennykseen Isovuoman
energiaturvetuotantoalueella
Isovuomassa Övertorneån
kunnassa

Uvat Ab/ 9.6.2014

Kyllä 27.6.2014

Kuuleminen Bottenvikenin
puhdistuslaitoksesta
Haaparannalla, jonka lupa
voimassa31.12.2014 asti

Vatten och miljöbyrån/19.6.2014

Kyllä 4.7.2014

Ruoppaustyö kiinteistön Övre
Vojakkala 7:11 kohdalla,

Norrbottenin

Ei

9.5.2014
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Haaparannalla

lääninhallitus/4.8.2014

Angående anmälan om
vattenverksamhet på
Leppikari i Haparanda
kommun

Norrbottenin lääninhallitus
/4.8.2014

Ei

Kemi-Tornio-alueen
ydinvoimamaakuntakaavan
osittainen kumoaminen

Lapin liitto/8.8.2014

Ei

Teuravuoman
turvetuotantoalueen
ympäristöluvan ja
vesienjohtamisluvan
lupamääräysten
tarkistaminen,
tuotantoalueen
laajentaminen ja
toiminnanaloituslupa
Kolarissa

Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto /8.8.2014

Ei

Talga Mining hakee lupaa
Nunasvaaran koekaivauksiin
Kiirunan kunnassa

/25.8.2013

Ei

Lausuntopyyntö EU-komission
ehdotuksesta Itämeren
kalastusmahdollisuuksista
vuodelle 2015

MMM/4.9.2014

Kyllä/18.9.2014

Remiss gällande Havs och
vattenmyndighetens föreskrift
HVMFS 2014-xx om ändring i
Havs och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2013:19)
om klassificering och
miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten

Havs och
vattenmyndigheten/4.9.2014

Ei

Reväsvaaran
tuulivoimahankkeen
ympäristövaikutusten
arviointimenettely

Lapin ELY-keskus/12.9.2014

Kyllä/4.12.2014

Ylitornion Reväsvaaran
tuulipuiston

Naturvårdsverket/23.9.2014

Kyllä/4.12.2014
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ympäristövaikutusten arviointi
Alustava kuuleminen
Haaparannan tulvariskien
hallintasuunnitelmaan

Norrbottenin
lääninhallitus/25.9.2014

Kyllä/15.10.2014

Vesistörakentamista
kiinteistön Vuono S:14
alueella Haaparannan
kunnassa

Norrbottenin
lääninhallitus/30.9.2014

Ei

Mallan luonnonpuiston hoitoja käyttösuunnitelmaluonnos

Metsähallitus/30.9.2014

Ei

Lausuntopyyntö ehdotuksista
vesienhoitosuunnitelmiksi
vuosille 2016–2021
Tornionjoen vesistöalueella

Lapin Ely-keskus/1.10.2014

Kyllä, tekeillä

Ehdotus Tornionjoen
vesistöalueen tulvariskien
hallintasuunnitelmaksi 20162021. Kuulemisaika
1.10.2014–31.3.2015.

Lapin ELY-keskus/1.10.2014

Kyllä, tekeillä

Espoon-sopimuksen mukainen
kuuleminen siitä, että
Reväsvaaran tuulipuiston
osayleiskaavan laatiminen on
aloitettu Suomessa

Naturvårdsverket/10.10.2014

Tekeillä

Ruoppaus kiinteistön Övre
Vojakkala 7:19 kohdalla,
Haaparannan kunnassa

Lääninhallitus/23.10.2014

Ei

Lausuntopyyntö Kemijoen,
Ivalojoen ja TornionjoenMuonionjoen tulvariskien
hallintasuunnitelmasta ja
niiden ympäristöselostuksesta

Lapin ELY-keskus/29.10.2014

Kyllä, tekeillä

Ehdotus toimepideohjelmaksi,
ympäristönlaatunormeiksi ja
hallintasuunnitelmaksi 20152021 Bottenvikenin
vesistöalueella

Norrbottenin
lääninhallitus/6.11.2014

Kyllä, tekeillä
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Ehdotus ulkoisen ympäristön
kontrolliohjelmaksi Tapulin
kaivostoiminnan
lopettamisessa

Lääninhallitus /13.11.2014

Vastaus annettu 4.12., ei lausunto

Eroosiosuojaus tiellä 395
Tornionjoen rannalla,
kuuleminen

Trafikverket/19.11.2014

Ei

Outokumpu Stainless ja
Outokumpu Chrome Oy:n
ympäristöluvan nro 83/12/1
lupamääräysten 20 ja 40
muuttaminen, Tornio

PSAVI/16.12.2014

Ei

Enontekiön kunnan
osayleiskaava tuulipuistoa
varten

Naturvårdsverket/17.12.2014

Kyllä 26.1.2015

Tiedoksi,
ympäristövaikutusten arviointi
Tornionjoen Suomen puolen
toimenpideohjelmasta

Naturvårdsverket /18.12.2014

Kyllä, tekeillä
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LIITE 2

STRATEGIA

hyväksytty 2.12.2014 kokouksessa

Komission tehtävä
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin valtiosopimuksella
perustama ja yhdessä rahoittama alueellinen yhteistyöelin kansainvälisellä TornionMuonionjoen vesistöalueella. Sopimuksen tarkoituksena on edistää rajan ylittävää
yhteistyötä vesi- ja kalastusasioissa ja turvata mahdollisuudet rajajokien tasapuoliseen
käyttöön rajaseudun etuja edistävällä tavalla.
Rajajokikomissio toimeenpanee rajajokisopimuksen mukaisia tehtäviä ja toteuttaa
sopimuksen periaatteita kehittäen rajat ylittävää yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä edistää
suunnitelmien, ohjelmien ja toimenpiteiden yhteensovittamista toiminta-alueellaan.
Komission tehtävissä korostuvat vesiympäristön tila ja sen seuraaminen, tulva- ja
ympäristövahinkojen torjuminen, kalastusasiat sekä luonnonsuojelulliset näkökohdat.
Rajajokikomissio edustaa aluettaan ja rajavesistöä valtioiden välisenä alueellisena
toimijana ja toimii mandaattinsa puitteissa alueensa neuvoa-antavana yhteistyöelimenä.
Komissio toimii myös aluetta koskevan tiedon kerääjänä ja välittäjänä sekä seuraa
rajajokisopimuksen toteutumista, lausuu, tekee aloitteita ja nostaa esiin tarpeelliseksi
katsomiaan aiheita mandaattiinsa kuuluvissa asioissa. Tarvittaessa komissio hakee
muutosta vesi- ja ympäristölainsäädännön alaan kuuluvissa, rajajokien tai
rannikkoalueiden tilaan ja käyttöön vaikuttavissa lupa-asioissa toimialueellaan.
Rajajokikomission toiminnassa painotetaan ympäristöllistä näkökulmaa sekä ympäristön ja
luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää pitkäjänteistä vaikuttavuutta. Komissio edistää
rajavesistön hyvän vesien tilan, monimuotoisen luonnon ja hyvän elin- ja
toimintaympäristön säilymistä ja luomista nykyisille ja tuleville sukupolville.

Toimintaperiaate
Rajajokikomissio on kahden suvereenin valtion yhteinen alueellinen resurssi, jonka
toimintaa ohjaa molemmissa maissa laiksi vahvistettu rajajokisopimus. Komissio edistää
Tornion-Muonionjoen alueen, sen luonnon, ympäristön ja ihmisten intressien esilletuomista
eri yhteyksissä. Komissio ottaa huomioon toiminnassaan eri väestö- ja eturyhmien
näkökannat.
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Toiminnassaan ja kannanotoissaan komissio korostaa ympäristövastuuta ja rajajokien
tasapuolisen käytön turvaamista. Komissio toimii johdonmukaisesti ja luotettavasti sekä
perustelee näkökantansa. Toiminta perustuu avoimeen yhteistyöhön ja tasapuolisuuteen
sekä kykyyn tunnistaa toimintaympäristön ominaispiirteet ja toiminta-alueen erityisluonne
sopijavaltioiden rajan halkomana, usean kielen ja kulttuurin yhteisenä alueena.
Komissio tekee avoimesti yhteistyötä eri toimijoiden kuten viranomaisten, kansalaisten ja
alueen muiden toimijoiden kanssa. Komissio avustaa, välittää tietoa ja edistää
kumppanuuksia rajan yli toimien kulttuurisena siltana paikallisesti, alueellisesti ja
kansallisesti. Komissio tekee yhteistyötä myös muiden kansainvälisten
rajavesistöorganisaatioiden kanssa.
Komissio voi teemoittaa toimintaansa tai sen painopisteitä toimintakausittain sekä
priorisoida tehtäviään tarpeiden ja resurssiensa mukaisesti. Komission toiminta on sekä
näkyvää että läpinäkyvää ja tiedottaminen ajantasaista ja tehokasta. Komission yhteistyö
alueen toimijoiden kanssa on aktiivista ja komissio tunnustetaan arvokkaaksi resurssiksi
toimialueellaan.

Arvot
Yhteistyön tekijä, vastuullinen ja tasavertainen kumppani, arvostettu asiantuntija, rajajoen
ja rajajokisten puolestapuhuja

Visio
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio toimii hyvän vedentilan, luonnon
moninaisuuden ja laadukkaan elin- ja toimintaympäristön varmistamiseksi nykyisille
ja tuleville sukupolville kansainvälisellä Tornion-Muonionjoen vesistöalueella.
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