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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 sekä kiinnittää
sopimuspuolten huomiota tarpeeseen muuttaa sopimusta.

Komission työjärjestyksen mukaan komissio vastaa organisaatiosta, päätöksistä, päätösvallan
delegoimisesta, asioiden käsittelystä ja yleensä toimintatavoista, päättää komission
toimintasuunnitelmasta ja budjetista.
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.
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. Ruotsissa meänkieli, suomi ja saame ovat
virallisesti tunnustetuja vähemmistökieliä. Saamelaiset ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa, joka asuu
Ruotsin, Suomen, Norjan ja Venäjän valtioiden alueella, Sápmissa. Ruotsissa saamelaiset on
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tunnustettu kansaksi, alkuperäiskansaksi ja kansallliseksi vähemmistöksi. Suomessa saamelaisten
asema alkuperäiskansana ja kulttuuri-itsehallinto on tunnustettu perustuslaissa. Rajajokisopimus
on ruotsin, suomen ja pohjoissaamen lisäksi käännetty lisäksi englanniksi. Rajajokisopimus ja sen
käännökset löytyvät komission kotisivuilta www.srrjk.fi. Rajajokikomissio on syrjinnästä vapaa alue.

2.Rajajokikomission jäsenet ja puheenjohtajat 2015
Komission puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain Suomen ja Ruotsin välillä. Vuonna 2015 komission
puheenjohtajuus oli Ruotsilla. Vuonna 2015 komission puheenjohtajana toimi Britt-Marie
Häggberg, osastopäällikkö Norrbottenin lääninhallituksessa. Varapuheenjohtajana toimi Timo
Jokelainen, ympäristö- ja luonnonvaravastuualueen johtaja Lapin ELY-keskuksessa. Jokelaisen
varajäsen on ylitarkastaja Pekka Räinä Lapin Ely-keskuksesta. Britt-Marie Häggbergin ja hänen
varajäsenensä lääninneuvos Johan Antin kausi jatkui vuoden 2015 loppuun.

Rajajokikomissio vieraili ensimmäistä kertaa vesistöalueensa yläjuoksulla, Tornionjärvellä Kiirunassa
kesäkokouksessaan 9.-10. kesäkuuta.

Komission suomalaisjäsenet olivat: yrittäjä Paula Aikio-Tallgren Torniosta ja hänen varajäseniään
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 kestää 30.9.2016 asti.
Ruotsin jäsenet Häggbergin ja Antin lisäksi olivat Bengt Niska Pajalasta ja hänen varajäsenensä
Birgitta Isaksson Kiirunasta. Pia Hulkoff Haaparannan Korpikylästä on komission toinen
varsinainen jäsen ja Hulkoffin varajäsen on Gunnar Björk Övertorneålta. Ruotsalaisjäsenten kausi
kestää 30.9.2016 asti.
Ruotsin hallituksen kanslia nimitti Karl-Erik Nilssonin komission pysyväksi asiantuntijaksi 1.
elokuuta 2015 alkaen vuoden 2016 loppuun.
Pysyvän asiantuntija Kari Kinnusen kausi jatkui ja päättyy 30.9.2016 kuten komission jäsenten.

4

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission toimintakertomus 2015

3.Komission toiminta ja kokoukset
Komission omat kokoukset
Vuonna 2015 komission yhtenä tavoitteena oli parantaa yhteistyötä Tornionlaakson kuntien
kanssa. Komissiolla oli vuonna 2015 yhteensä seitsemän kokousta. Näistä kolme järjestettiin
Haaparanta-Tornion ulkopuolella vesistöalueen kunnissa.

Komissiolla oli kokous Ylläksellä 16.4.2015. Päivi Magga Saamelaismuseo Siidasta kertoo saamelaisista
arvokkaista kulttuuriympäristöistä.

30.1.2015, vuoden ensimmäinen kokous komission kansliassa Haaparannalla. Britt-Marie
Häggberg on komission puheenjohtaja vuonna 2015. Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus
hyväksyttiin. Käytiin alustavaa keskustelua kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta. Nimitettiin
työryhmä kehittämään Bengt Niskan ehdotusta, jossa komissio myöntäisi palkinnon hyvälle
ympäristö- tai kulttuuriteolle Tornionjoen varrella. Haaparannan kunnanneuvos Peter Waara ja
kansanedustaja Ida Karkiainen vierailivat kansliassa kokouksen päätyttyä.
17.2.2015 Kokous Pajalassa. Kokousta edeltävänä iltana 16.2. komissio tapasi Pajalan kunnan ja
järjestöjen edustajia: Johanna Alm, Evgeny Krakov ja Jan Larsson kunnasta, Maja
Mella/Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset- yhdistyksestä. Keskusteltiin ajankohtaisista
asioista.
Komission kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 ja budjettiehdotus
vuodelle 2016. Komissio päätti, että jatkossa kokouksista laaditaan lyhyempi pöytäkirja, joka
julkaistaan kotisivuilla sekä lisäksi pidemmät muistiinpanot. Viestintäsuunnitelma laaditaan ja
esitellään lokakuun kokouksessa. Päätettiin, että komission sihteeri tiedustelee Suomen maa- ja
metsätalousministeriölta komission edustajaa kansallisen lohistrategian seurantaryhmään.
Kokouksen jälkeen komissio osallistui alueellisen vesiviranomaisen tiedotustilaisuuteen, jossa
aiheena oli vesienhoitosuunnitelmien kuuleminen Ruotsissa, tilaisuus Pajalan kunnantalolla.
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16.4.2015 kokous Kolarissa Ylläksellä. Kolarin kunnan edustajista Esa Nordberg, Tapio Niittyranta,
Aimo Korpi, Petri Laiho ja Kullervo Lauri, Äkäslompolon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Markus Kiili
ja Ylläsjärven kyläyhdistyksen Johanna Koivumaa tavattiin kokousta edeltävänä iltana 15.4.
Keskustelua Kolarin ajankohtaisista asioista ja komission roolista.
Komission kokouksessa aiheena Maisema- ja kulttuuriympäristöasiat; Päivi Magga kertoi
saamelaisten arvokkaista kulttuuriympäristöistä ja Marjut Kokko Lapin ELY-keskuksen
kulttuuriympäristötehtävistä. Lääninhallituksen lääninantikvaari Kerstin Lundin-Segerlund oli
mukana kokouksessa puhelimitse. Komissio päätti, että päivitetty komission työjärjestys
hyväksytään kesäkuun kokouksessa Kiirunassa. Komissio myönsi avustuksen KulturEkotyhdistykselle, joka järjestää rajanylittävän musiikki- ja kesätapahtuman Ruotsin Korpikylässä
heinäkuussa. Keskusteltiin Tornionjoen kalastussäännöistä kesällä 2015.
9.-10.6.2015 Kiiruna, Abisko. Kokous oli suunnattu sekä varsinaisille että varajäsenille. Kokouksen
yhteydessä tutustuttiin Torniojärveen ympäristöineen. Abiskon johtaja Lo Fischer
lääninhallituksesta esitteli Naturumin ja luonnonpuiston erityispiirteitä. Komisison kokous ja
yöpyminen järjestettiin Björklidenissä. Kokouksessa komission työjärjestys hyväksyttiin. Päätettiin,
että palkinnon sijasta komissio päättää myöntää avustusta rajat ylittävälle tapahtumalle tai
projektille. Kari Kinnunen kertoi kansainvälisestä vesiyhteistyöstä YK:n alaisessa UNECEssa.
Keskusteltiin harrilautojen käytöstä kalastuksessa, mikä on kaikissa pohjoisen joissa kielletty
pyyntitapa. Ehdotettiin komissiolle opintoretkeä vuodelle 2016, jota Kinnunen selvittää. Havs och
vattenmyndigheten eli Ruotsin vesiviranomainen tulee Tornionlaaksoon esittelemään hallituksen
toimeksiantoa laatia lohen- ja taimenen hoito- ja hallintasuunnitelma Ruotsissa. Birgitta Isaksson
kertoi Kiirunasta ja katsottiin kunnan esittelyvideo.

Vitsaniemi, Övertorneå keskiyön aikaan viikkoa ennen juhannusta 2015.

17.9.2015 Kokous järjestettiin Haaparannalla kansliassa. Komission uusi pysyvä asiantuntija KarlErik Nilsson esitteli itsensä. Kalastuksenvalvoja Pekka Pyykönen kertoi kesän 2015 kokemuksista.
Kalastuksenvalvojien määrä jäi suunniteltua pienemmäksi. Ensimmäisen kerran merialueella
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tavattiin kuolleita lohia juhannusviikolla. Kalastussäännöstä Tornionjoella tiedotettiin aiempaa
laajemmin tänä vuonna: Norrbottenin lääninhallitus laati esitteen säännöistä lehti-ilmoituksineen ja
suorajakeluineen Tornionlaaksossa. Suomessa Lapin ELY-keskus tiedotti Tornionjoen
kalastuksesta tiedotteella ja www-sivulla. Päätettiin, että Tornionjoen Vesiparlamentti pidetään 34.11.2015 Torniossa. Sallisalmi esitteli ohjelman ja kertoi, että komissio vastaa yksin tänä vuonna
seminaarin kuluista.
Lääninhallituksen ilmastonmuutoksen sopeutumisen koordinaattori Micael Bredefeldt kertoi
lääninhallituksen työstä ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi ja rankkasateista. SYKEn tutkija Juho
Jakkila kertoi, mitä ilmastonmuutos merkitsee jatkossa Tornionjoen vesistöalueella.
20.10.2015 Kokous Haaparannalla kansliassa. Keskustelua vuodelle 2016 suunnitellusta
kuntaseminaarista ja sen teemasta. Komissio aikoo järjestää seminaarin huhtikuussa 2016.
Keskustelua vuoden 2016 toiminnasta. Yhteistyöavustuksen hakumahdollisuus julkistetaan
Vesiparlamentissa.
Komissio anoo lääninhallitukselta lisärahaa vesineuvostolle (vesineuvoston nimi Tornionjoen
vesiparlamentti) tavoitteena tiedottamiseen panostaminen.Tornion uusi kaupunginjohtaja Timo
Nousiainen vieraili komissiossa kokouksen jälkeen.
3.-4.12.2015 kokous Torniossa. Ennen kokousta komissio vieraili Tornion ja Haaparannan
yhteisellä jätevedenpuhdistamolla (Bottenvikens reningsverk) Haaparannalla. Paikalla olivat
Häggberg, Antti, Jokelainen, Kinnunen, Hulkoff, Björk, Niska, Isaksson sekä Sallisalmi ja
Ahlstrand.

Komissio tutustumassa Bottenvikens Reningsverk AB:n puhdistamoon Haaparannan ja Tornion
ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa joulukuussa. Puhdistamo käsittelee molempien kuntien jätevedet.
Pia Waara esittelee puhdistusprosessia.

Komission kokous oli suunnattu sekä varsinaisille että varajäsenille. Päätettiin, että ilmoitus
yhteistyöavustuksesta julkaistaan medioissa uudestaan. Komission viestintäsuunnitelma
hyväksyttiin. Tulvariskien hallintasuunnitelmia esittelivät Emmelie Berg-Johansson, Anna Kurkela
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ja Niina Karjalainen. Komission toiminnan itsearviointi tehdään vuodenvaihteessa internetkyselyn
avulla.

Läsnäolijat komission kokouksissa 2015
Sekä varsinaiset että varajäsenet kutsuttiin kesäkuun ja joulukuun kokouksiin.

Varsinaiset jäsenet

30.1.

17.2.

16.4.

10.-11.6.

17.9.

20.10.
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Britt-Marie Häggberg

x

x

x

x

x

x

x
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Timo Jokelainen

x

0

x

x

x

x

x
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Bengt Niska

x

x

x

x

x

0

x
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Pia Hulkoff

x

x

x

x

x

0

x
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Paula Aikio-Tallgren

x

0

0

0

x

0

x

3

Sari Keskitalo

x

x

0

x*

0

0

x*
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x

1

x
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Varajäsenet:
Johan Antti
Kalervo Aska

x

x

x

x

Eija Pasula

0

Pekka Pelttari

x

Eugen Parviainen

x

Pekka Räinä

1
x

x

2
x

2

Gunnar Björk

x

x

x

3

Birgitta Isaksson

x

x

x

3

x

0

x
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x

x

0

2

Asiantuntijat
Kari Kinnunen

x

x

x

x

Karl-Erik Nilsson**
* med via telefon, mukana puhelimitse
**började den 1/september 2015, aloitti 1.9.2015
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Asiantuntijoilla tai varajäsenillä ei ole velvollisuutta osallistua kokouksiin, ellei toisin sovittu.

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.
Komission sihteeri vastaa kanslian toiminnasta ja kanslian henkilöstö- ja työympäristöasioista sekä
komission toiminnan suunnittelusta, seurannasta, vuosikertomuksesta ja budjetista sekä toiminnan
kehittämisestä. Sihteerillä on kokonaisvastuu kanslian tiedonkulusta.
Avustava sihteeri toimii komission puheenjohtajien ja sihteerin toimeksiannosta Avustavalla
sihteerillä on yhteistyössä sihteerin kanssa vastuu mediayhteyksistä ja mediatoiminnoista.
Avustava sihteeri hoitaa komission diaaria, pankki- ja postiasiat sekä kokousjärjestelyt ja
kokousasiakirjat yhdessä sihteerin kanssa.

Komission sihteeri Virve Sallisalmi kertoo komission tehtävistä ja suveriniteettisaarten historiasta
suomalaisille perinnemaisema- ja perinnebiotooppiasiantuntijoille ja –viranomaisille Niittysaaren
suvereniteettisaarilla elokuussa 2015.

Komission pysyvä asiantuntija on tarvittaessa käytettävissä erilaisiin asiantuntijatehtäviin.
Komission puheenjohtajan kävi vuonna 2015 kehityskeskustelut ja palkkausta koskevat neuvottelut
kanslian henkilöstön kanssa.
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Henkilöstön koulutus ja virkistys
Henkilöstö osallistui kahteen koulutustilaisuuteen: 19.5.2015 Att vara som kollega – Inger Hansson
(Lära för livet) Luulajassa ja 18.11.2015 Att hantera situationer och tid, lääninhallituksen
sosiaalinen kestävyys ja yhteiskuntasuojelu -osaston kanssa yhteistyössä Luulajassa.
Kansliahenkilöstöllä oli yksi virkistyspäivä heinäkuussa ja toinen syyskuussa alueen
luontokohteissa.
Komission kanslian tilat, diaari
Kanslian kokoustiloihin ja asiakirjojen säilytykseen hankittiin toimivat kalusteet.
Komission asiakirjanhallintajärjestelmänä (diaari) käytetään Agrandon ACTA-ohjelmistoa.
Asiankirjanhallintaa tehtiin yhä taulukkomuodossa (excel). ACTA otettiin käyttöön vuonna 2013.
Kertomusvuonna diaariin on tallennettu asiakirjat alkuvuodelta 2014.

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 2015 aikana yhteensä 2 puhelinkokousta.

Vesiparlamentti 3-4.11.2015 Tornion Joentalossa, 2-päiväinen seminaari
Komissio on järjestänyt vuosittain yhden seminaarin, joka on suunnattu vesineuvoston verkostoon
kuuluville ja suurelle yleisölle. Vuonna 2015 seminaari järjestettiin marraskuun 3.-4.päivänä
Torniossa. Puheenjohtaja Häggberg avasi seminaarin ja kertoi rajajokikomission täyttäneen juuri
viisi vuotta. Lisäksi puheenjohtaja julkisti komission yhteistyöavustuksen, jota voi hakea vuoden
2015 loppuun saakka.
Seminaariteemoina olivat mm. vesienhoitosuunnitelmat 2016-2021, Ruotsin lohen- ja
taimenkantojen hoitoon ja hallintaan liittyvät suunnitelmat, meritaimenen rauhoitus ja sen tulokset,
rantojensuojelu Ruotsissa, rantarakentaminen Suomessa, lohikuolemat kesällä 2015, haitalliset
aineet Itämeressä sekä eri projketit, joilla tavoitteena kehittää aluetta.
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Komission järjestämä Vesiparlamentti keräsi noin 120 osallistujaa marraskuussa 2015 luennoitsijat
mukaan lukien.

Komissio järjesti seminaarin nyt ilman yhteistyökumppaneita. Esitykset simultaanitulkattiin.
Lohikuolemat herättivät kiinnostusta samoin kysymys Itämerenlohien dioksiinipitoisuudesta.
Lähivesistöjen tilannekatsaus. Luennoitsijat Luonnonvarakeskuksesta, Ely-keskuksesta, Havs och
vattenmynigheteniltä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, projektiorganisaatioista. Kävijöille oli
jaossa kyselylomake, ja komissiolle palautui noin 40 vastausta. Seminaariin ei peritty
pääsymaksua.
Luentoesitysten lisäksi seminaarissa sai ennakkonäytöksen suomalais-amerikkalainen
dokumenttielokuva kylälähtöisestä vesiensuojelusta (Jukajoki). Seminaarin yhteydessä järjestettiin
yhteinen illallinen 3.11. komission viiden vuoden toiminnan johdosta, osallistujia oli
nelisenkymmentä.
Vuonna 2011 komissio järjesti vesiparlamentti-seminaarin Pajalassa, vuonna 2012 Ylläksellä ja
vuonna 2013 Haaparannalla. Seminaarit on aina simultaanitulkattu suomeksi ja ruotsiksi.

Komission järjestämät kokoukset ja yhteistyöhankkeet 2015
Komissio järjesti tai avusti seuraavia kokouksia vuonna 2015
14.1.2015 LUKE + lääninhallitus+ Markku Vaaraniemi Interreg-rahoitus ja kesäsiika-projekti
15.1.2015 Puheenjohtaja Häggberg ja kanslia, vuosisuunnitelma
22.1.2015 Mark Levengood vieraili kansliassa, Sallisalmi oli kutsunut hänet, kun hän oli
Haaparannalla puhumassa
23.1.2015 puheenjohtaja Britt-Marie Häggberg ja varapuheenjohtaja Timo Jokelainen sekä kanslia
vuosisuunnitelma ja kokousajat.
24.2.2015 Kalastussääntö, kalastuskokous, HaV, Lääninhallitus ja SLU kansliassa. Häggberg,
Kinnunen, Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuivat.
26.2.2015 Torne river roof plan –kokous kansliassa, Lundstedt, Öhman, Räinä, Sallisalmi ja
Ahlstrand osallistuivat
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4.3.2015 Kokous komission rahoittajien kanssa MeD ja MMM Haaparannan Korpikylässä
Hulkoffgårdenilla. Ks. erillinen kuvaus tekstissä.
19.3.2015 Tulvariskit, kokous kansliassa, Lapin Ely-keskus ja lääninhallitus, Ahlstrand osallistui
8.5.2015 Tulvariskikokous kansliassa, ELY-keskus, Lääninhallitus, Sallisalmi ja Ahlstrand
osallistuivat
19.5.2015 Lääninhallituksessa vierailulla, tavattiin Maria Widmark vesiensuojelualueet, Karl-Erik
Nilsson - tuleva komission pysyvä asiantuntija, Anna-Carin Ohlsson ympäristönsuojeluyksikön
päällikkö
22.5.2015 Tornionlaakson vesiparlamentti, työvaliokunnan puhelinkokous, Sallisalmi ja Ahlstrand
osallistuivat
3.6.2015 Tornionjoen vesienhoito- ja tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittaminen
Suomen ja Ruotsin kanssa. Ympäristöministeriö järjestäjänä. Havs- och Vattenmyndigheten, maaja metsätalousministeriö, Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus. Häggberg, Sallisalmi
edustivat komissiota.

Helsingin yhteiskokouksessa kesäkuussa edustajat rajajokikomissiosta, Lapin ELY-keskuksesta,
Bottenvikenin vesiviranomaisesta/Norrbottenin lääninhallituksesta sekä ympäristöministeriön, maa- ja
metsätalousministeriön, Havs- och Vattenmyndighetenin ja Myndighet för samhällsskydd och beredskapin
edustajat nykyistä paremmin yhteensovitetun Tornionjoen vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan parissa.

11.6.2015 Norrbotnianrata, junaliikenteen yhteistyö, Charlotte Reinholdt kertoi kansliassa
suunnitelmista.
15.6.2015 Jari Laitakari kertoi kalastusmatkailuhankkeesta, joka on Pellon, Kolarin ja Muonion
yhteisesti tilaama selvitys.
30.6.2015 LUKE:n Atso Romakkaniemi kävi kansliassa, aiheena vaelluskalat
28.8.2015 Suunnittelukokous komission toiminnasta, kokous Haaparannalla. Häggberg, Sallisalmi
ja Ahlstrand.
16.10.2015 Kuntakokous Kiirunassa ja Sametinget mukana myös, Häggberg ja Sallisalmi
24.11.2015 Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tornionjoella, lääninhallituksen ja Lapin ELY:n
edustajat, kokous kansliassa Haaparannalla, sihteeristö osallistui.
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5. Komission ja ministeriöiden yhteinen kokous Korpikylässä
Aika 4.-5.3.2015 Korpikylä Hulkoffgården. Läsnäolijat: Stefan Berggren, Mattis Loberg, Anna
Josefsson, Minna Hanski, Britt-Marie Häggberg, Timo Jokelainen, Johan Antti, Virve Sallisalmi ja
Camilla Ahlstrand.

Ministeriöiden edustajat Ruotsin Korpikylässä Matkakoskella rajajokikomission vieraina maaliskuussa 2015.

Todettiin, että direktiivejä, jotka edellyttävät yhteisiä vesienhallinta- tai
tulvariskienhallintasuunnitelmia ei voida seurata jos molemmat mat pitävät tiukasti kiinni omista
kansllisista suunnitteluperiaatteistaan. Koska suunnittelukäytännöt eivät ole keskenään
samanlaiset, täytyy Tornionjoen alueella soveltaa periaatteita joustaen.
Komissio on yrittänyt edistää eri toimijoiden ja sektorien yhteistyötä esimerkiksi järjestämällä
kaikille avoimen kaksipäiväisen Lohi- ja vesiparlamentin syksyllä 2014 (kuten myös syksyllä 2015).
Komission toiminta on rahoittajien mielestä laajalle levinnyttä ja kattavaa.
Todettiin, että kalastusasioissa komission yhteistyö viranomaisten kanssa toimii yhä paremmin.
Tärkeää on, että yhteistyö myös maiden kesken toimii. Komissio on lausunnossaan Tornionjoen
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kalastussääntöön liittyen nostanut esille, että tietoa pitäisi jakaa kaikilla alueella puhutuilla kielillä.
Komissio on ehdottanut muutoksia kalastusaikoihin sekä tarvetta lisätä valvontaa.
Vuoden aikana muu yhteydenpito komissiota rahoittaviin ministeriöihin on tapahtunut puhelimitse
ja sähköpostilla.

6. Kokoukset, joihin komissiosta osallistuttiin (muut järjestäjät)
Komissiolla on ollut edustaja vuonna 2015 seuraavissa tilaisuuksissa:
28.1.2015 Interreg-seminaari Ruotsinsuomalaisella kansankorkeakoululla (Svefi), lääninhallitus
järjesti, Sallisalmi osallistui
3.-4.2.2015 Mining in the North Calotte, Pohjois-Kalotin kaivosseminaari Kittilässä, ELY-keskus
järjestäjänä, Sallisalmi osallistui
11.-12.2.2015 Bottenvikenin vesineuvostot, workshop vesienhoidosta Skellefteåssa, Sallisalmi ja
Ahlstrand osallistuivat
17.2.2015 Vesienhoidon kuulemisesta infokokous Pajalassa, komission jäseniä osallistui,
Norrbottenin lääninhallitus järjesti
19.2.2015 Kesäsiika-hanke, hankesuunnittelu-workshop, Lapin AMK, Tornio. Sallisalmi osallistui.
27.2.2015 yhteistyökokous, tutkija Tero Mustonen (Snowchange), Pohjoismaiden
ministerineuvoston rahoittaman hankkeen ohjausryhmän jäsenyys (Steering Committee
("Referencegruppe") of the project "Nordisk Resourceforvaltning", funded by the Nordic Council of
Ministers); CAFF biodiversiteettiraportti ja kalastusperinnekirjat Pirkanmaalta komissiolle. Sallisalmi
osallistui.
9.3.2015 Adaptiivinen lohenhoito, lääninhallituksen seminaari Luulajassa, Sallisalmi osallistui
12.3.2015 Lapin ja Norrbottenin luonnonsuojeluyhdistykset, keskustelutilaisuus Ylitornion
mineraalien etsinnästä, kaivostoiminnasta (Mawson Resources). Ylitornio. Sallisalmi osallistui.
17.3.2015 Torne Roof plan, työkokous Rovaniemellä. Vattenmyndigheten, Lapin ELY-keskus.
Sallisalmi osallistui
17.3.2015 Karungin kylän (Haaparanta) kehittämiskokous, Sallisalmi osallistui.
18.3.2015 Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitukset kalastusoikeuksiin liittyen Tornionjoella, info
kaupungintalolla Torniossa, Sallisalmi osallistui
19.-22.3.2015 Barents Press Seminaari Oulussa, pohjoisen median edustajat koulutuspäivillä,
arktiset teemat ja Pyhäjoki, Ahlstrand osallistui
1.4.2015 Tornionjoen kalastusalue, vuosikokous Ylitorniolla, Sallisalmi osallistui.
22.4.2015 Torne-Kalix-älvars vattenförbund, vuosikokous Pajalassa. Ahlstrand osallistui
6.5.2015 Rantojensuojelukokous Ruotsin Kukkolankoskella, strandskyddsdelegationen järjesti,
Sallisalmi, Ahlstrand, Niska ja Björk osallistuivat
12.5.2015 Maaseutufoorumi Haaparannalla kansankorkeakoululla (SveFi), Haaparannan kunta.
Sallisalmi osallistui
20.5.2015 Luulajan tekninen yliopisto, verkosto alueen arkistonhoitajille, Ahlstrand osallistui
26-27/5 2015 Meri- ja vesifoorumi Göteborgissa, HaV järjesti, Sallisalmi osallistui
4.-5/6 2015 Kesäsiika-workshop. Interreg-hankkeen kehitystyötä. Sallisalmi osallistui.
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Kesäsiika-workshop tuotti evästystä Kesäsiika-hankkeeseen. Eila Seppänen Lapin AMK:sta ja projektin
työntekijä Jarno Niskala lopputuloksen äärellä.

15.7.2015 Korpikylän kesäjuhla, KulturEkot-yhdistys järjesti. Sallisalmi, Häggberg ja Niska
komissiosta, komissio oli avustanut tapahtumaa.
8.8.2015 Tornio-Muonionjokiseura 30 vuotta, juhla Kolarissa, Bengt Niska osallistui
18.-20.8.2015 Kulttuuriympäristö, Perinne Elo ja Lapin Ely-keskus järjestivät retken Kainuunkylän
suvereniteettisaarelle 18.8., seminaari Simossa 19.8. Sallisalmi osallistui 18.-20.8., Ahlstrand 18.8.

Suomalaiset maisemanhoidon ja kulttuurimaisemien asiantuntijaviranomaiset Tornionjoen
suvereniteettisaarikierroksella elokuussa.

23.8.2015 Perustamiskokous Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020-yhdistykselle
projektia varten, Övertorneålla, Ahlstrand osallistui
31.8.2015 Kattilakoski, infokokous 31.8.2015 lohi- ja taimenstartegian laadinnasta Ruotsissa,
1.9.2015 Tiedotus- ja palautekokous Ruotsin lohi- ja taimenstrategiasta Kattilakoskella
15
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Övertorneålla, järjestäjänä Havs och vattenmyndigheten, lääninhallitus ja rajajokikomissio
yhteistyössä. Nilsson, Ahlstrand, Sallisalmi, Hulkoff osallistuivat, Sallisalmi, Nilsson ja Hulkoff
osallistuivat myös workshopiin Överkalixissa.

Kattilakosken iltatilaisuuteen saapui reilut 70 osallistujaa kuulemaan lohi- ja taimenstrategian valmistelusta
Ruotsin puolella.

2.-3.9.2015 Vesienhoito ja merensuojeluseminaari Oulussa, Suomen ympäristökeskus SYKE
järjesti, Sallisalmi osallistui
8.-9.9.2015 YVA-ja SOVA -konferenssi suomalaisille ympäristöviranomaisille Oulussa, Sallisalmi
osallistui
15.9.2015 Tornionjoen tulvaryhmä, kokous Pellossa, Lapin ELY-keskus järjesti, Ahlstrand ja
Sallisalmi osallistuivat
6.-7.10.2015 Ruotsin kansallisen Leader-ohjelman tapaaminen Haaparannalla, Jordbruksverket
järjesti, Sallisalmi osallistui
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Leader-toimijat Ruotsista (Jenny Edvinsson/Leader Höga Kusten) ja Suomesta (Anne Anntila/Outokaira
tuottamhan ry, Taina Simola/Jokivarsikumppannit ry, Nina-Maria Möykkynen/Kyläkulttuuria tuntureiden
maassa ry) keskustelemassa mahdollisista ympäristöteemoista Ruotsin kansallisessa Leader-tapaamisessa
Haaparannalla lokakuussa.

21.10.2015 Vesineuvostot, Bottenvikenin alueen yhteyshenkilöiden kokous Piteåssa, lääninhallitus
järjesti, Ahlstrand osallistui
22.10.2015 Tornionjoen vesistötarkkailuryhmän kokous Kolarissa, Sallisalmi osallistui
3.11.2015 SALCOM-kokous Torniossa ennen vesiparlamenttia, Kari Kinnunen osallistui

7.Lausunnot
Lausuntoja on annettu merkittävimmissä asioissa tai periaatteellisissa kysymyksissä komission
mandaatin mukaisesti. Kalastussääntöneuvotteluja koskien lausuntopyyntö saapui Maa- ja
metsätalousministeriöltä.
Komission lausunnot on laadittu suomeksi ja ruotsiksi ja ne on julkaistu komission Internet-sivuilla.
Lisäksi ne on sähköpostitse lähetetty alueen medioille tiedoksi.
Vuonna 2015 komissio antoi kymmenen lausuntoa. Lausuntopyyntöjä komissiolle saapui kaikkiaan
32. Seuraavassa luettelossa komission laatimat lausunnot uusimmasta vanhimpaan vuonna 2015.
Lausunto Ylläksen jätevesiä käsittelevän Rautuvaaran puhdistamon ympäristöluvasta 15.12.2015
Lausunto Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistuslaitoksen ympäristöluvasta 10.12.2015
Lausunto Isovuoman turvetuotantoalueen toimiluvan jatkamisesta 4.12.2015
Lausunto kalastuksesta Itämerellä kaudeksi 2016, annettu 8.9.2015
Lausunto Reväsvaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 10.7.2015
Lausunto Haaparannan Bottenviken Reningsverk jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta,
1.6.2015
Lausunto Tornionjoen ja Bottenvikenin vesistöalueen vesienhoitosuunnitelmista 2016-2021,
annettu 30.4.2015
Lausunto Tornion ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmista 30.4.2015
Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä vuonna 2015 koskeviin neuvotteluihin 5.2.2015
Enontekiön tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
26.1.2015.

8. Komission tiedottaminen ja media
Komissio tiedottaa toiminnastaan Internet-sivuillaan. Lisäksi komissio käyttää viestimiseen
sähköpostia ja tapahtumista kerrotaan myös lehti-ilmoituksin. Kotisivujen osoitteet ovat sekä
suomen- että ruotsinkielisinä: www.fsgk.se ja www.srrjk.se. Myös www.rajajokikomissio.fi ja
www.gransalvskommissionen.se johtavat komission sivuille.

Sosiaalinen media, Twitter
@Tornionjoki on tunnus, jolla löytää komission twitter-tilin. Tviittejä laaditaan suomeksi ja ruotsiksi.
Komission tviittejä pääsee lukemaan myös kotisivulta ilman twitteriin kirjautumista.
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Tviittaamista lisättiin raportointivuonna - etenkin edelleenlähetettiin muiden tahojen komission
toimintakenttään liittyviä tviittejä. Twitterin ylläpitämän tilastoinnin mukaan komissio tviittasi 31-64
kertaa/kuukausi. Hiljaisin kuukausi oli elokuu, 31 tviittiä, ja vilkkain joulukuu 64 tviittiä. Suosittuja
tviittejä olivat Mark Levengoodin käynti kansliassa (tammikuu, kuvan kanssa), nousulohien
seuranta Tornion- ja Simojoella elokuussa sekä komission myöntämän yhteistyöavustuksen tviitti
marraskuussa (kuva).

Kommision yhteistyöavustus rajanylittäviin toimiin julkaistiin marraskuussa medioissa ja sosiaalisessa
mediassa. Mark Levengoodin kahvipaussi komission kansliassa tammikuussa huomattiin sosiaalisessa
mediassa.

Komission profiilia kävi katsomassa kuukausittain satoja henkilöitä: vähiten elokuussa (558) ja
eniten lokakuussa (1277). Komissiolla on twitterissa tätä kirjoittaessa vuoden 2016 tammikuussa
131 seuraajaa. Komissio on saanut uusia seuraajia 2-16 kuukautta kohden.
Media saa tietoa komissiosta tviitien seuraamisen lisäksi myös niin, että komission kokousten
esityslistat ja kutsut tapahtumiin lähetetään etukäteen alueen medioille sähköpostitse. Samoin
komission lausunnot jaetaan sähköpostilla median edustajille. Lisäksi seminaariesitelmät
julkaistaan tapahtumien jälkeen komission kotisivuilla.
Komission antamat lausunnot julkaistaan kotisivuilla Lausunnot-otsikon alla. Komission antamista
lausunnoista tehtiin uutisia mm. seuraavista aiheista: Tornionjoen kalastussääntöneuvottelut,
Itämeren kalastusmahdollisuuksista, Isovuoman turvetuotantoalueen lupaprosessista ja
tulvarsikien hallintasuunnitelmista.
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, Luoteis-Lappi, Kemi-Tornioilmaisjakelulehti, YLE Perämeri ja YLE Lappi.
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Lehdistötiedotteet 2015
20.3.2015 Hyvää maailman vesipäivää tulevana sunnuntaina. Nyt on aika vaikuttaa vesien tilaan
Tornionjoella. Onko mökkisi tai kotisi Tornionjoen tulvariskialueella?
13.5.2015 Tornion ja Haaparannan tulvariskien hallintaa suunnitellaan yhteistyössä
3.7.2015 Ruotsalainen pysyvä asiantuntija rajajokikomissioon
22.9.2015 Tornionjoen Vesiparlamentti on rajaseudun yhteinen kohtaamispaikka vesien,
kalakantojen ja ympäristöön liittyvien kysymysten äärellä
3.12.2015 Suomalais-ruotsalainen rajajokisopimus viisi vuotta. Rajajokikomissio vierailee
Haaparannan ja Tornion yhteiselllä jätevedenpuhdituslaitoksella
10.12.2015 Haitallisten aineiden pitoisuustasoja selvitetty pohjoisella Perämerellä. Tiedote
yhteistyössä lääninhallituksen ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Komissio mediassa 2015
Haparandabladet juttu Tornionjoen kalastusssäännöstä, Marianne Berglund haastatteli Gunnar
Björkiä, julkaistu 20.1.2015
Norrländska socialdemokraten (NSD) Tornionjoen kalastussäännöstä, toimittajana Linda Danhäll
21.1.2015
Pohjolan Sanomat: Kari Kinnusen syntymäpäivähaastattelu, toimittaja Juhani Tapio, julki 3.2.2015
Pohjolan Sanomat, pääkirjoitus tulvakysymyksistä, 26.5. 2015
Haparandabladet, ”Rajat ylittävä kansanmusiikki houkuttaa lisää kiinnostuneita”, ennakkojuttu
Korpikylän kesätapahtumasta, jota komissio avusti, toimittaja Anders Sjöberg. 26.6.2015
Pohjolan Sanomat, pikku-uutinen, Ihotauti myös jatkossa uhka pohjoisen lohelle, Juhani Tapio,
pohjautui komission lausuntoon 10.9.2015.
Haparandabladet, pikku-uutinen vesiparlamentin teemasta otsikolla ”Keskustelua lohikuolemista”
29.9.2015
Norrländska Socialdemokraten, pikku-uutinen, Laxen på fokus i vattenmöte 2015-10-13 Linda
Danhäll (vesiparlamentin tiedotteen pohjalta)
Pohjolan Sanomat uutisjuttu, Tornion suojapatoa pitää korottaa, julkaistu 4.11.2015 Juhani Tapio,
(vesiparlamentin pohjalta)
Yleisradio, uutinen, Tutkijat ymmällään lohikuolemista, julki 4.11.2015, Riikka Rautiainen
Sveriges Radio, uutinen lohikuolemista (vesiparlamentti) 4.11.2015
Pohjolan Sanomat, uutisjuttu, Tornionjoelle tulee lisää lohikuolemia, 5.11.2015, Juhani Tapio
(vesiparlamentista)
NSD Lisää tutkimusta tarvitaan mystisistä lohikuolemista, Linda Danhäll (vattenparlamentet)
5.11.2015
Yleisradio, pikku-uutinen, Rajaokikomissiolta voi anoa avustusta rajat ylittäviin projekteihin, vielä ei
ole tullut hakemuksia, toimittaja Riikka Rautiainen 4.12.2015
Haparandabladet, uutisjuttu Isovuoman turvetuotantoalueen halusta pidennettyyn
toimenpidelupaan Övertorneån kunnassa (komission lausunnon pohjalta), toimittaja Mariane
Berglund, 8.12.2015
Haparandabladet, uutisjuttu meänkielellä ”Halvaa raivata enämpi turvetta Pellossa” (kommission
lausunnon pohjalta, sama kuin edellä), toimittaja Marianne Berglund, kääntäjä Bengt Pohjanen
2015-12-11
Norrländska Socialdemokraten NSD, uutisjuttu, Rannikkovedet saavat hyvin eri luokitukset
naapurimaissa, 16.12.2015 (projektin tiedotteen pohjalta), Linda Danhäll
Haparandbladet, uutisjuttu, Rajajokikomissio tutustui jätevedenpuhdistamoon, Leif Svanberg,
(tiedotteen pohjalta), julki 18.12.2015
Pohjolan Sanomat/Lapin Kansa, uutisjuttu, Pohjanlahden kaloja voi syödä (jutun tausta-aineistona
projektin tiedote), toimittaja Pekka Mauno, 19.12.2015.
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Alueen medioissa oli useita uutisjuttuja Tornionjoen lohikuolemista ja lohien sairauksista kesästä
myöhäiseen syksyyn saakka. Lisäksi juttuja oli kalastuksenvalvonnasta, vaelluslohien määrästä,
joka aleni huippuvuosista. Mediaa kiinnosti myös Matkakosken pohjaan kerääntyneet lyijypainot.
Rajajokikomisiso hyväksyi joulukuun kokouksessaan komissiolle viestintäsuunnitelman. Yhdeksi
tavoitteeksi asetettiin se, että myös valtakunnalliset mediat kiinnostuisivat ja raportoisivat
rajajokikomissiosta ja sen toimivaltaan liittyvistä asioista.
Uutta viestintätekniikkaa käyttöön
Komission kanslia otti kertomusvuonna käyttöön muutamia uusia teknisiä sovelluksia.
Puhelinkokous-palvelu hankittiin vuoden 2015 alkupuolella. Puhelinkokouksia oli aiemminkin
järjestetty mm. Tornionjoen vesiparlamentin työvaliokunnalle, mutta komissio ei vastannut
puhelinkokouksien kuluista vaan ne maksoi Pajalan kunta.
Syksyllä hankittiin Webropol-työkalu, jota käytetään kyselyjen tekemiseen ja jolla voi kerätä mm.
ilmoittautumistietoja, laatia raportteja yms. Vesiparlamentin ilmoittautumiset ja
asiakastyytyväisyyskysely hoidettiin Webropolilla. Lisäksi kanslia tilasi yritysten käyttöön
suunnitellun Skype-yhteyden. Sitä voi käyttää mm. videokokouksiin.

Tapahtumien, toimintojen tuki
Komissio tuki KulturEkot-yhdistystä, joka järjesti kesällä 2015 Ruotsin Korpikyläsän musiikki- ja
kesäjuhlat 15.7. Meänflakun-päivänä (Tornionlaaksolaisten liputuspäivä).

Tornionlaakson flakupäivän merkeissä 15.7. kohtasivat mm. rajajokikomission puheenjohtaja Britt-Marie
Häggberg, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset -järjestön toiminnanjohtaja Maja Mella,
Ruotsin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Andreas Norlén ja Ruotsin Saamelaiskäräjien puheenjohtaja
Stefan Mikaelsson Tornionjoen varrella Korpikylän Kesä-tapahtumassa. Komission sihteeri opasti samalla
perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle suomalaisen tangon askelkuviot.

9. Sopimuksen soveltamisen ja lupakäytännön seuraaminen, sopimuksen
soveltamis- ja muutostarpeet
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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.
-

Yhteinen valmistelutyö seuraavaa vesienhoidon suunnittelukautta silmällä pitäen on
aloitettu 2015 Suomen ja Ruotsin kansallisten ja alueellisten viranomaisten sekä
rajajokikomission kanssa yhteistyössä. Suuntaviivat valmistellaan ennen kesäkuuta 2016.

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.

10. Yhteenveto
Vuonna 2015 rajajokisopimus ja suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio täytti viisi vuotta.
Tapahtumarikkaan vuoden aikana saatiin paljon aikaan komissiossa sisäisesti samalla kun
komission verkostot ja kommunikaatio sidosryhmien kanssa tiivistyi ja tuotti näkyvia tuloksia. Ne
edelleen kehittyvät eri prosessien ja toimintojen myötä tulevina vuosina.
Yhteiset vesienhoidon ja tulvariskien hallintasuunnitelmat Tornionjoelle tulivat lähemmäksi
toteutumistaan. Yhteenveto suomalaisesta ja ruotsalaisesta vesienhoidon suunnitelmasta, ns. Roof
Plan tuli vuoden 2015 aikana valmiiksi käännettäväksi rajattomassa Tornionjokilaaksossa
puhutuille neljälle kielelle.

Torneträsk, Björkliden 10.6.2015. Ttaustalla näkyy Lapportern, Čuonjávággi.
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29.1.2016, Haaparanta

Timo Jokelainen
puheenjohtaja

Johan Antti
varapuheenjohtaja

Virve Sallisalmi
Komission sihteeri
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