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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, maa- ja metsätalousministeriön ja Miljödepartementin kesken. Nimittämispäätöksen
tekee jompikumpi sopimuspuoli MMM:n tai Miljödepartementin esityksestä.
Rajajokikomission toiminta rahoitetaan valtioiden talousarvioista maa- ja metsätalousministeriön ja miljö- och
energidepartementin esityksistä. Komission sihteeristö
on Haaparannalla.
Rajajokisopimuksen mukaan komission tehtävänä on

- 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 tulva- ja 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.

- kehittää sopimuspuolten yhteistyötä vesienhoitoalueella;
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2017
Puheenjohtajat, jäsenet ja pysyvät asiantuntijat
Komission puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain Suomen ja Ruotsin välillä. Vuonna 2017 komission puheenjohtajana toimi lääninneuvos Johan Antti Norrbottenin
lääninhallituksesta. Komission varapuheenjohtajana
toimi Timo Jokelainen, joka on ympäristö- ja luonnonvaravastuualueen johtaja Lapin ELY-keskuksessa. Johan
Antin varajäsen on vesienhoitopäällikkö Lisa Lundstedt
Norrbottenin lääninhallituksesta. Jokelaisen varajäsen
on ylitarkastaja Pekka Räinä Lapin Ely-keskuksesta.
Komission jäseninä vuonna 2017 olivat Matti Myllykangas (varsinainen jäsen) Muoniosta ja hänen varajäseni-

nään Sari Keskitalo Enontekiöltä ja Eugen Parviainen
Ylitorniolta sekä Paula Aikio-Tallgren (varsinainen jäsen)
Torniosta ja hänen varajäseninään Kalervo Aska Pellosta
ja Marika Kylmämaa Kolarista.
Komission ruotsalaisjäseninä olivat vuonna 2017 Bengt
Niska Pajalasta (varsinainen jäsen) ja hänen varajäsenenään Birgitta Isaksson Kiirunasta sekä Pia Hulkoff (varsinainen jäsen) Haaparannalta ja hänen varajäsenenään
Gunnar Björk Övertorneålta.
Kari Kinnunen jatkoi Suomen puolen pysyvänä asiantuntijana. Komission uutena pysyvänä asiantuntijana aloitti
Andreas Broman Norrbottenin lääninhallituksesta.

Komission kokoukset
Komissiolla oli vuonna 2017 seitsemän kokousta. Näistä yksi järjestettiin toukokuussa Ruotsissa Övertorneålla Juoksengissa, syyskuun kokous järjestettiin Kilpisjärvellä ja vuoden viimeinen kokous Tornion Kukkolassa. Muut neljä
komission kokousta pidettiin Haaparannalla komission kansliassa.
31.1.2017 Haaparanta
Komission vuoden 2016 Toimintakertomus hyväksyttiin.
Komission vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta käytiin lyhyt keskustelu ja lopuksi vuoden
2016 tilinpäätös hyväksyttiin.
Kokouksessa todettiin, että rajajokikomission järjestämässä jätevesiselvityksen tiedotustilaisuudessa Kolarissa
oli ollut 24 osallistujaa kaikista jokilaakson kunnista. Parhaillaan konsultti laati kyselyä jätevesihuollosta vastaaville ja kuntien ympäristöviranomaisille.
Todettiin maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö Suomen ja Ruotsin välisiin kalastussääntöneuvotteluihin liittyen. Sihteeristö pyytää MMM:ää lähettämään
lausuntopyynnön myös ruotsiksi.
1.3.2017 Haaparanta
Hyväksyttiin komission toimintasuunnitelma vuodelle
2017
Komission määrärahaesitys vuodelle 2018 hyväksyttiin.
Komissio ehdottaa rahoittaville ministeriöille, että määräraha pidetään vuoden 2016 tasolla.
Päätettiin yhteystyöavustuksen saajat. Avustusta saavat
Sven Keskitalo, joka järjestää Norrbottenin kulttuurikoulujen yhteisen konsertin Haaparannan ja Tornion yhteisellä Victoriantorilla 26.8., jolloin on 100 päivää Suomen
100-vuotis-itsenäisyyspäivään. Rajalla järjestettävällä
konsertilla tervehditään 100-vuotiasta Suomea. Avustussumma on 15 000 kruunua ja se maksetaan jälkikäteen
toteutuneiden kulujen perusteella.
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Peruskoulun opettaja Anne Keisun idea juhlavaihdosta
Haaparannan Seskarön koulun ja Tornion Näätsaaren
koulun välillä saa yhteistyöavustusta 1 000 euroa muun
muassa linja-autokuljetuksiin. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella.
Komission strategia päivitettiin.
Rajajokikomissio päätti antaa avustusta Hietaniemen
käsityömarkkinoille. Tuki on 10 000 kruunua markkinointikuluihin. Komissio maksaa avustuksen toteutuneiden
kulujen mukaan jälkikäteen.
Sihteeri Sallisalmi oli osallistunut Uumajan 2-päiväiseen
lohikonferenssiin, jossa esitteli kalastusmatkailun alueellista ja taloudellista merkitystä Tornionlaaksossa. Illallisella sihteeri keskusteli Tornionjoen kalastusasioista kuningas Carl Gustav XVI:n kanssa.
4.5.2017 Juoksengi, Övertorneå
Neuvottelupöytäkirja Suomen ja Ruotsin neuvotteluista
Tornionjoen kalastussäännöstä vuodelle 2017 tiedoksi.
Komissio seuraa kehitystä lohenkalastuksen hallinnoinnissa. Komissio korostaa, että päätös tehdä poikkeuksia
kalastussääntöön täytyy tehdä ennen 1. huhtikuuta, että
valvonnan merkitys kasvaa merialueen kalastajakohtaisten kiintiöiden käyttöönoton vuoksi, ja että komissiolla
on rajajokisopimuksen mukaan tiedonsaantioikeus. Kirjelmä näistä mainituista asioista lähetetään maa- ja metsätalousministeriöön, Ely-keskukseen ja kopio Ruotsiin
Havs och vattenmyndighetenille.

Koordinaattori Urpo Taskinen Norrbottenin läänin luonnonsuojeluyhdistyksestä ja Övertorneån yhdistyksen
työntekijä Tarja Leinonen kertoivat komissiolle toiminnastaan.
15.6.2017 Haaparanta
Komissio käsitteli päivitetyn rahoitusanomuksen tutkimushankkeelle Application for funding of the project
ecological status of coastal waterbodies within the International Torne River Basin District. Hakijoina Norrbottenin lääninhallitus ja Lapin ELY-keskus. Komission
päätöksellä myönnettiin rahoitus
Outokumpurahaston varoista haetun
mukaisesti: 22 799 euroa kolmelle
vuodelle. Hakijalta edellytetään, että
komissiota informoidaan tutkimushankkeen eri vaiheissa.
ÅF-Infrastructure Ab:n (entinen
Vatten & Miljöbyrån) konsultti Ewa
Westin esitteli jätevesiselvityksen tutkimusmenetelmät ja kyselyjen alustavat tulokset.
Kalastuksenvalvontaa Perämerellä
esittelivät komissiolle Suomen ja Ruotsin kalastuksenvalvojat. >
14.9.2017 Kilpisjärvi, Enontekiö
Komission Suomen puheenjohtajan nimittäminen 2018
alkaen. Komission pyyntökirje puheenjohtajan nimittämiseksi toimitetaan maa- ja metsätalousministeriölle
Kalastuskausi 2017, keskustelu kaudesta. Komission pysyvä asiantuntija Andreas Broman kävi läpi kesän alustavia lohitilastoja.
Komission pysyvistä asiantuntijoista keskustellaan ministeriöiden kanssa käytävissä neuvotteluissa keväällä 2018.

läpikäynti. Seminaaripalaute oli pääosin myönteistä, seminaarin kokonaisarvosana oli kyselyyn vastanneiden
keskuudessa 4 (1-5:n asteikolla). Yleisöä oli 108. Vesiparlamentin ja sen aiheiden medianäkyvyys oli laajempi Suomen puolella. Media uutisoi seminaarista mm.
Elwha-joen padon purkamisesta ja sen seurauksista
jokiluonnolle (YLE) sekä alustavista tutkimustuloksista
Tornionjoen lohikannan tilasta (Lapin Kansa) ja ilmastonmuutoksesta Norrbottenin alueella (Haparandabladet).
Komissio keskusteli kuntien osallistumisesta seminaareihin, ja komissison jäsenet toivoivat
lisää yhteistyötä sekä kuntien että
Tornionlaakson neuvoston kanssa.
Ruotsin Myndighet för samhällskydd
och beredskap (Yhdyskuntasuojeluja valmiusviranomainen) lausuntopyyntö merkittävien tulvariskialueiden tarkistamisesta. Komissio on
lähettänyt lausuntonsa MSB:lle sekä
käännöksen siitä suomalaisille viranomaisille, koskien MSB:n ehdotusta
ottaa Haaparanta pois merkittävien
tulvariskialueiden luokittelusta.
15.12.2017 Kukkola, Tornio
Tornionlaakson kesäsiikaprojektin
(Interreg-Nord) Markku Vaaraniemi ja Rolf Lahti kertoivat
projektin tuloksista ja tulevista toimenpiteistä.
Komission toimintasuunnitelmaan kirjataan perinnekalastusmenetelmän, lohipadon, rakentamisen toteuttamisen
edistäminen.
Komission määrärahan kustannuspaikkavertailu vuosien
välillä ja keskustelu kustannusten kohdentumisesta.
Komission hallinnoiman Outokumpurahaston varojen
käytön suuntaaminen.
Tilintarkastusmuistion 2016 asioiden läpi käynti. Vuoden
2018 toiminnan suunnittelu.
Todettiin, että valtioneuvosto on yleisistunnossaan 7.12.
nimittänyt 1.1.2018- 31.12.2019 rajajokikomission puheenjohtajaksi Timo Jokelaisen ja Pekka Räinä hänen varajäsenekseen samalle ajalle.

Kilpisjärven kokouksessa tutustuttiin Kilpisjärven biologisen aseman toimintaan ja tutkimukseen. Kokousmatkalla
kuultiin myös kalastuksesta Könkämäenon-Karesuvannon
alueella.

ELY-keskus on vahvistanut uusien kalatalousalueiden
rajat 13.12.2017. Tornionjoen vesistöalueelle kaksi kalatalousaluetta: Enontekiö ja Tornio-Muonionjoki. Selvitetään, miten komissio voisi osallistua Lapin kalatalouden
yhteistyöryhmään.

9.11.2017 Haaparanta
Vesiparlamentin palaute ja seminaarin kustannusten
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Ministeriöiden vuosikokous komission kanssa
Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission, Miljö- och energidepartementin ja Maa- ja metsätalousministeriön vuosikokous 2017 Kiirunassa 21.-22.3.2017. Kokouksen lisäksi
ministeriöiden edustajat tutustuivat Kiirunan kaupungin
muuttoon ja kaupunkisuunnitteluun sekä Jukkasjärven
Jäähotellin toimintaan. Kokouksen pöytäkirjan laatii Miljöoch energidepartementet.

Kiirunan kokouksessa mukana olivat: Annika Nilsson ja Mattis
Loberg (MED), Kai Kaatra, Katri Vasama ja Pekka Kemppainen
(MMM), sekä Johan Antti, Timo Jokelainen, Virve Sallisalmi ja
Camilla Ahlstrand (SRRJK).
Jukkasjärven jäähotellin materiaalina on Tornionjoen jää.
Kuvassa komission puheenjohtajat Johan Antti ja Timo
Jokelainen.

Närvaro i kommissionens sammanträden/ Läsnäolo komission omissa kokouksissa 2017
Syyskuun ja joulukuun kokouksiin kutsu;in sekä varsinaiset e<ä varajäsenet/
Både ordinarie och suppleanter var inbjudna Cll septembers och decembers möte.
Ordinarie/ varsinaiset jäsenet
31.1.
1.3.
4.5.
15.6.
14.9.
9.11.
15.12.
Johan An; UV
x
x
x
x
x
0
x
Timo Jokelainen U
x
x
x
x
x
x
x
Bengt Niska
x
0
x
x
x
x
0
Pia Hulkoﬀ V
x
x
x
x
x
x
x
Ma; Myllykangas U
x
0
x
x
x
x
0
Paula Aikio-Tallgren V
x*
0
0
x
0
x
x
Ersä<are/ varajäsenet:
Kalervo Aska UV
0
x
x
0
x
0
x
Eugen Parviainen V
0
x
0
0
x
0
x
Birgi<a Isaksson UV
0
x
0
0
x
0
x*
Sari Keskitalo
0
0
0
0
x
0
0
Gunnar Björk V
0
0
0
x
0
0
0
Marika Kylmämaa
0
0
0
0
0
0
0
Lisa Lundstedt UV
0
0
0
0
0
x
0
Pekka Räinä V
0
0
0
0
0
0
0
Sakkunniga/asiantunCjat
Kari Kinnunen UV
x
0
x
x
x
x
x
Andreas Broman
x
x
x
x
x
x
x
* Med via telefon
U=UNECE-seminariet/seminaari 2017-05-23 deltagare/osallistujat
V= Va<enparlamentet/ Vesiparlamen; 2017-10-25 deltagare/osallistujat
Sakkunniga och ersä<are har ingen plikt a< delta i möten om inte annat har bestämts innan./
AsiantunCjoilla tai varajäsenillä ei ole velvollisuu<a osallistua kokouksiin, ellei toisin sovi<u.
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Muut 2017 vuoden kokoukset

Kalastusviranomaisten kokous 26.10.2017 Torniossa.
Puhumassa tutkija Jeffrey Duda USA:n geologisesta tutkimuskeskuksesta Washingtonin osavaltiosta.
16.1.2017 MMM, UNECE-UNESCO Suomen rajavesistöraportointi-kokous Helsingissä. Sallisalmi
20.1.2017 Komission toiminnan suunnittelu, Haaparanta.
Antti, Jokelainen, Sallisalmi ja Ahlstrand
1.-2.2.2017 Levande laxälvar, kalastusseminaari Uumajassa, Sallisalmi.
23.2.2017 Tornionlaakson kesäsiika. Kesäsiikagaala Övertorneålla, Sallisalmi ja Ahlstrand
7.3.2017 HaV, kokous kalastussäännöistä ja kalakantojen
tilasta. Osallistujat: Aska, Parviainen, Niska, Hulkoff, Björk,
Sallisalmi ja Ahlstrand
21.-22.3.2017 Vuosikokous Miljö- och energidepartementin ja Maa- ja metsätalousministeriön kanssa Kiirunassa.
Antti, Jokelainen, Sallisalmi, Ahlstrand
28.3. 2017 Bengt Aili, Armasjärvi-Puostijoki vesienhoitotoimenpiteet, infokokous mahdollisista ennallistamistoimenpiteistä, kansliassa, Sallisalmi ja Ahlstrand.
4.4.2017 Eva Juntti-Berggren ja Ann-Charlotte Lundkvist
kertoivat Hietaniemen markkinoista, kanslia, Sallisalmi ja
Ahlstrand.
25.4.2017 Tulvariskien torjunta, kokous kansliassa. Lääninhallitus, Haaparannan kunta, ELY-keskus, MSB puhelimitse.
Sallisalmi, Ahlstrand
25.4. 2017 Outokumpu ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen.Ympäristöpäällikkö Juha Kekäläinen ja Kirsi-Marja
Fyhr, Sallisalmi ja Ahlstrand.

23.-24.5.2017 UNECEn vesistösopimus -seminaari ja sopimuksen implementointikomitean kokous Haaparannalla.
Antti, Jokelainen, Kinnunen, Lundstedt, Aska, Myllykangas,
Isaksson, Sallisalmi ja Ahlstrand.
30.5.2017 Tulvariskeihin varautuminen, infoesitteen suunnittelu Haaparanta-Tornio. Länsstyrelsen, ELY-keskus. Kanslia, Haaparanta, Sallisalmi ja Ahlstrand.
31.5.2017 Läheltä-Luonnosta. Lähiruoasta kilpailukykyä
ja tilastoinnista työkaluja Lapin matkailulle. Kukkolankoski.
Sallisalmi
1.6.2017 Sommarsik-Kesäsiika ohjausryhmä, Kukkola.
Sallisalmi
5.6.2017 Kalastuksenvalvonta, Pyykönen Pekka ja Savola
Petri/Varsinais-Suomen ELY-keskus, kansliassa. Ahlstrand
9.6.2017 Action Plan, nettikysely sidosryhmille Tornionjoen vesistöalueen vesienhoidosta, valmistelua Norrbottenin
lääninhallituksen ja Lapin ELY-keskuksen kanssa, kanslia,
Haaparanta, Sallisalmi.
13.6.2017 Outokummun Tornion tehtaan ajankohtaisasiat,
ympäristölupahakemusprosessi. Outokummun ympäristöasiantuntijat ja Ruotsin Havs- och vattenmyndighetenin
ja Norrbottenin lääninhallituksen viranomaisten edustajat,
Sallisalmi, Ahlstrand
14.6.2017 Tulvariskeihin varautuminen, infoesite Haaparanta-Tornio, suunnittelu. Länsstyrelsen, ELY-keskus. Kanslia,
Sallisalmi.
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15.-16.6.2017 ’A sustainable Arctic – innovative approaches’, Oulu, Euroopan komissio Oulussa, Sallisalmi

14.-16.11. 2017 Rovaniemi Arctic Spirit 2017, Lappia Hall,
Rovaniemi. Sallisalmi

29.8.2017 Lohiseminaari Kolarin Lappeassa. Sallisalmi,
Kinnunen

23.11.2017 Kalakirjaston avausseminaari Oloksella,
Muoniossa, Matti Myllykangas

30.-31.8.2017 Vesineuvostojen päivät Luulajassa.
Norrbottenin Lääninhallitus, Sallisalmi ja Ahlstrand

28.11.2017 SALCOM-kokous, Haaparanta, kanslia.
Sallisalmi

16.10.2017 Avoin yleisötilaisuus: kansainväliset rajavesistösopimukset ja niiden pohjoiset sovellukset, Pohjola-Norden, Rovaniemi, Kinnunen

29.11.2017 Norrbottenin lääninhallitus ja Näringsdepartementet. Haaparanta, Sallisalmi

26.10.2017 Kalastusviranomaisten, yhteislupatoimikunnan, tutkijoiden, kalastusmatkailunkehittäjien ja komission
edustajien tapaaminen, Tornio Park-hotelli Sallisalmi, Kinnunen, Räinä (rajajokikomissio), Håkan Carlstrand, Monica
Blidner, Jakob Granit (Havs och vattenmyndigheten), Orian
Bondestam, Tapio Hakaste (Maa- ja metsätalousministeriö),
Lars Sudnqvist (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Dan Blomkvist (Norrbottenin lääninhallitus), Daniel Melin (Jordbruksverket), Tapani Pakarinen (LUKE), Elias Teriö (Kolarin kunta),
Ilkka Paaso, Bror-Erland Härmä (Yhteislupatoimikunta).

11.-12.12.2017 Arktinen YVA, workshop, Rovaniemi.
Sallisalmi

31.10.2017 Kesäsiika-projekti, ohjausryhmä Korpikylässä,
Sallisalmi

Sahatut jäät Torniossa 14. toukokuuta 2017.
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Konferenssit
Rajajokikomissio järjesti vuoden aikana kaksi puolen päivän mittaista konferenssia: toukokuussa UNECE:n vuosikokoukseen liittyen kansainvälisen konferenssin Haaparannalla ja lokakuussa Vesiparlamentin Torniossa.

UNECEN kokoukseen osallistujia Kukkolaforsenilla 23.5.2017
UNECE 23.5.2017 kutsuseminaari

Ohjelma 23.5.2017

UNECEn rajavesistösopimuksen toimeenpanokomitea (Implementation Committee) kokoontui kevätkokoukseensa 23.-24.05.2017 Ruotsin Haaparannalla. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
järjesti 23.5. kutsuseminaarin kansainvälisestä rajavesistöyhteistyöstä. Ruotsinsuomalaiseen kansankorkeakouluun Haaparannalla saapui noin 40 seminaarivierasta.

9:00 Avaus, kansliapäällikkö Hannele Pokka,
Suomen ympäristöministeriö
9:10 UNECE Water Convention, sihteeri Francesca
Bernardini “Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes”,
9:25 Toimeenpanokomitea puheenjohtaja Attila Tanzi
9:45 Recent progress in international water law and
transboundary water cooperation, under the Water
Convention toimeenpanokomitean jäsen Stephen
McCaffrey
10:40 Vesistöyhteistyö Suomen ja Ruotsin välillä
Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission puheenjohtaja Johan Antti 11:00 Suomalais-norjalainen
vesistöyhteistyö Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission puheenjohtaja Timo Jokelainen
11:20 Suomalais-venäläinen vesistöyhteistyö Kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomi, Seppo Rekolainen
11:55 Keskustelu
12:30 Päätös

UNECEn rajavesistösopimus on kansainvälinen
yleissopimus, jonka on ratifioinut 40 maata ja Euroopan unioni. Sopimus pyrkii takaamaan rajavesistöjen kestävän ja tasapuolisen käytön minimoimalla
rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia sekä edistämällä
rajat ylittävää yhteistyötä. Seminaarissa käsiteltiin
UNECEn rajavesistösopimusta, toimeenpanokomitean työtä ja kansainvälisen rajavesistöyhteistyön
kehitystä 90-luvulta tähän päivään. Seminaarissa
kuultiin käytännön rajavesiyhteistyöstä saatuja kokemuksia Ruotsista, Suomesta ja Valko-Venäjältä.
Seminaarin avasi Suomen ympäristöministeriön
kansliapäällikkö Hannele Pokka. Rajajokikomission (UNECEn jäsen Professori Stephen McCaffrey sai
pysyvä asiantuntija, professori Kari Kinnunen on vuoden 2017 Stockholm Water Prize –palkinnon
implementointikomitean jäsen.
syksyllä).
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Vesiparlamenttiin osallistui 108 henkilöä, Havs och vattenmyndighetenin pääjohtaja Jakob Granit puhumassa.

VESIPARLAMENTTI 25.10.2017
Rajajokikomissio järjesti keskiviikkona 25.10.2017
Tornionjoen vesiparlamentti –seminaarin, johon
osallistui lähes 110 vesi- ja kalastusaiheista kiinnostunutta Suomesta ja Ruotsista. Seminaari oli avoin
suurelle yleisölle ja seminaarin esitelmät simultaanitulkattiin ruotsiksi ja suomeksi. Havs och vattenmyndighetenin pääjohtaja Jakob Granit ja Suomen

10

ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi avasivat
seminaarin. Ennen seminaaria esitettiin dokumenttielokuva The Return of the River, joka kertoo USAn
länsirannikon Elwha-joen vesivoimapatojen purkamisesta. Jokiluonnon palautumisesta Elwha-joella
kertoi seminaarissa tutkija, ekologi Jeff Duda USA:n
geologisesta tutkimuslaitoksesta.

Ohjelma
12.00 Tervetuloa. Lääninneuvos Johan Antti, Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission puheenjohtaja
12.10. Vesienhoito eri näkökulmista: Ruotsi, yhteistyös naapurimaiden kanssa ja globaali vesiyhteistyö – haasteita ja mahdollisuuksia. Pääjohtaja Jakob
Granit, Ruotsin Meri- ja vesiviranomainen
12:40 SYKEn rooli rajavesiyhteistyössä Pääjohtaja
Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus
13:10 Kansainvälinen rajavesistöyhteistyö - pohjoismainen sovellus Pysyvä asiantuntija Kari Kinnunen, Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
14:00 Elwha River ja voimalapatojen poisto: lohi, sedimentti ja elävän joen paluu Tutkijaekologi Jeffrey
Duda U.S. Geological Survey - Western Fisheries Research Center
14:50 Ilmastonmuutoksen seuraukset ja alueellisten elinkeinojen sopeutuminen & ekosysteemipalvelut Norrbottenissa Micael Bredefeldt, Yhteiskunnallisen kestävyyden ja yhteiskuntasuojelun
yksikkö, Norrbottenin lääninhallitus
15:15 Jäteveden käsittelyn taso Tornionjoen vesistöalueella, evästyksiä eteenpäin Eva Westin, ÅF, Infrastructure, Luulaja

15:45 Kommenttipuheenvuoro I edelliseen Risto
Romakkaniemi, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
16:00 Kommenttipuheenvuoro II Virve Sallisalmi,
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
16:30 Tid för bättre vatten! – Parempien vesien
aika! Lisa Lundstedt, Perämeren vesienhoitoalueen
vesiviranomainen, Norrbottenin lääninhallitus
16:50 Ajankohtaistietoisku: Kysely vesienhoidosta,
tulvariskien hallinnasta ja tulevista painopisteistä
Tornionjoen vesistöalueella – Vaikuta vesiin! Jukka
Ylikörkkö, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
17:00 Tornionlaakson tulvaopas Niina Karjalainen,
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus &
Henrik Larsson, Norrbottenin lääninhallitus
17:15 Tornionjoen lohi- ja taimenkannat – kesän
2017 alustavat johtopäätökset Erikoistutkija Atso
Romakkaniemi & tutkija Stefan Palm LUKE & SLU
17:40 Keskustelu päivän aiheista 18:00 Suomen aikaa: Vesiparlamentin päätössanat.
Seuraava vesiparlamentti järjestetään syksyllä 2019.
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Lausunnot
Komissio antoi vuonna 2017 yhteensä viisi lausuntoa. Lausuntopyyntöjä komissiolle saapui vuoden 2017 aikana yhteensä 14. Lausunnot laadittiin rajajokisopimuksen tarkoituksen ja komission mandaatin kannalta merkittävimpiin asioihin. Komission lausunnot ovat suomeksi ja ruotsiksi. Lausunnot on
julkaistu komission Internet-sivuilla, joilta löytyvät myös kaikki aiempien vuosien lausunnot. Mediat saivat komission lausunnot tiedoksi.

Komission vuoden 2017 aikana antamat lausunnot käsittelivät mm. kalastussäännöstä käytäviä neuvotteluja
Suomen ja Ruotsin välillä, jossa käsitellään kalastuksen
sääntelyä. Rajajokikomissio on vuosittain antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle (MMM) kalastuksen järjestämisestä korostaen varovaisuusperiaatetta,
kestävää kalastusta, kulttuurisesti merkittävien kalastusperinteiden huomioimista, kalakantojen seurantaa ja riittävää kalastuksen valvontaa sekä kansallisten lohi- ja taimenstrategioiden yhteensovittamista maiden välillä.
Rajajokikomissio lasui MMM:lle ns. lohiasetuksesta (Suomessa), jolla on jatkossa keskeinen vaikutus Tornionjokeen lisääntymään vaeltaviin lohimääriin. Komissio korosti
aikaisimpien nousulohien merkitystä lohen lisääntymiselle ja pyyntiponnistuksen vähentämistä kauden alkuvaiheessa ja Kemijoen edustalla. Komissio kiinnitti lausunnossa huomiota kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian
tavoitteiden toteuttamiseen, mm. sekakantakalastuksen
vähentäminen, meritaimenen elvytyssuunnitelmien laatiminen ja luvattoman saaliin sanktioarvon asettaminen.
Kalakantojen seurannan jatkuvuuden turvaaminen on
yksi kalakannoista vastaavien maiden tehtävistä. Komis12

sio kannusti lausunnossaan saaliin merkintään luononvaraisen lohen alkuperän jäljitettävyyden varmistamiseksi
kuluttajalle saakka sekä kalastuksenvalvonnan resurssien
turvaamiseen.
Rajajokikomissio toi lausunnossaan Naturvårdsverketille (osana rajajokisopimuksen rajan ylittäviä vaikutuksia
koskevaa menettelyä §15-22) Hannukaisen osayleiskaavahdotuksesta esiin vesistöihin ja kalastoon liittyviä
näkökohtia, joilla on rajanylittäviä vaikutuksia. Rajajokikomissio on aiemmin lausunut hankkeen YVA-ohjelmasta
2011, YVAselostuksesta 2013, kaivospiirihakemuksesta
2014 ja 2016. Komissio on hanketta koskevissa aiemmissa
lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota mm. hydrologisen
tarkastelun laatuun hankkeessa, kaivosalueen vesitaseeseen, kalastovaikutuksiin, haitallisten aineiden hallintaan
(mm. nitraatti, kadmium, koboltti, kromi, nikkeli, elohopea
ja uraani) sekä Tornionjoen veden käyttöön Haaparannan
kunnan raakavesilähteenä. Komission mukaan toiminnan
riskien ja vesitaseen hallinta, vesien hallittu varastointi ja
johtaminen toiminnan eri vaiheissa sekä poikkeuksellisissa tilanteissa ja muuttuvassa ilmastossa ovat keskeisiä kysymyksiä kaivostoiminnassa Tornionjoen kansainvälisellä

vesistöalueella. Komissio muistutti, että vastuu vesien
hyvästä tilasta on rajavesistössä Suomen ja Ruotsin yhteinen. Rajajokisopimuksella turvataan kummankin osapuolen mahdollisuudet rajajokien tasapuoliseen käyttöön
rajaseudun etuja edistävällä tavalla. Rajajokisopimuksella
kiinnitetään erityistä huomiota mm. yhteisten pinta- ja
pohjavesien tilatavoitteiden saavuttamiseen, luonnon- ja
ympäristönsuojeluun sekä niin vesivarojen kuin kalakantojenkin suojeluun ja kestävään käyttöön.

ja aikaisemmista merkittävistä tulvista alueella huolimatta siitä, että Haaparanta ei täytä kaikkia Ruotsin kansallisia tulvariskikriteereitä. Lopuksi rajajokikomissio kehotti
Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomaista huomioimaan Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen
arviodessaan kansainvälisen versistöalueen tulvariskiä.

Lausunnossa MMM:lle vuoden 2018 Itämeren kalastuskiintiöissä rajajokikomissio viittasi kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES tieteelliseen neuvonantoon ja
kiintiön vähentämistarpeeseen osa-alueilla 22-31, mikä
on selvässä ristiriidassa EU-komission kiintiöehdotukseen
nähden. Lausunnossaan komissio muistutti viime vuosina
Tornionjoen vesistössä ja merialueella tavatuista sairaista ja kuolleista lohista sekä M74-taudin olemassaolosta.
Komissio korosti varovaisuusperiaatteen noudattamista lohikantojen hyödyntämisessä. Komissio katsoi että
EU-komission ehdotus voi johtaa ei-kestävään kalastukseen sekä heikompiin kalastusmahdollisuuksiin tulevaisuudessa ja kiintiön nosto vaikeuttaisi sekä Ruotsin että
Suomen tavoitteiden saavuttamista maiden lohipitoissa
joissa. Komissio katsoi, että ICESin neuvonannon mukainen lohenkalastuksen kiintiö vuodelle 2018 on erittäin
hyvin perusteltu. Lisäksi rajajokikomissio kehotti EU-komissiota lohikiintiön kasvattamisen sijaan vakavasti puuttumaan merisaaliin väärinraportointiin, ohjaamaan riittäviä resursseja lohen jäljitettävyyden parantamiseen sekä
ehkäisemään laitonta kalastusta Itämerellä.
Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomaiselle (MSB) annetussa lausunnossa koskien merkittävän
tulvariskialueiden tarkastelua rajajokikomissio avasi
rajajokisopimuksen merkitystä tulvasuojelussa. Tulvavahinkoja ehkäistään rajanylittävällä yhteistyöllä. MSB:n lausunnolla olleesta alustavasta tarkastelusta eivät käy ilmi
ne seikat, jotka johtuvat rajajokisopimuksesta. Tulvasuojelussa rajanylittävää yhteistyötä ja yhteensovittamista on
tehty vuodesta 2010 ja jo aiemmin vuosikymmenten ajan.
Komissio korosti jääpadoista johtuvaa tulvariskiä ja ennaltaehkäisevän jääsahauksen merkitystä. Koska vastuu jääpatojen ennaltaehkäisystä jäänsahauksin siirtyy kunnille,
korosti komissio sitä, että jäänsahauksen kustannusvastuukysymys tulee käsitellä hyvissä ajoin ennen vuoden
2019 kevättä Suomen ja Ruotsin kansallisten tulvasuojelusuunnittelun hallinnoinnin vastuuviranomaisten sekä
yhdessä Haaparannan ja Tornion kuntien kanssa. Komissio totesi, että yhteistyö Haaparannan kunnan ja Tornion
kaupungin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomaisen,
Norrbottenin lääninhallituksen ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä rajajokikomission kesken
on ollut tällä suunnittelukaudella jatkuvaa ja tuloksellista.
Lausunnossaan komissio korosti varautumista epätavallisiin tulvatilanteisiin epätavallisina vuodenaikoina. Komission näkemys oli, että Haaparannan tulisi myös jatkossa
olla nimetty tulvariskialueeksi johtuen mm. jääpatoriskistä

Luettelo rajajokikomission vuoden 2017 lausunnoista:
Lausunto MSB:n merkittävien tulvariskialueiden tarkasteluraportista 6.11.2017
Lausunto vuoden
11.9.2017

2018

Itämeren

kalastuskiintiöistä

Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotuksesta 28.3.2017
Lausunto lohenkalastuksen rajoittamista koskeviin asetusluonnoksiin 28.2.2017
Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2017, päivämäärä 24.2.2017
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Tiedottaminen ja tiedotteet
Komissio julkaisi vuoden aikana viisi lehdistötiedotetta. Komissio tiedottaa
toiminnastaan pääasiassa sähköisesti: Twitterissä, kotisivuillaan ja sähköpostitse. Tapahtumista, kuten seminaareista ja yhteistyöavustuksen hakemisesta
komissio tiedottaa myös lehti-ilmoituksilla. Ajantasaiset kotisivut ovat suomeksi www.srrjk.fi ja ruotsiksi www.fsgk.se Myös www.rajajokikomissio.fi ja
www.gransalvskommissionen.se johtavat komission kotisivuille.
Vuonna 2017 komissio tilasi rajajokisopimuksen käännöksen meänkielelle ja kotisivut meänkielellä julkaistiin kesäkuun 2017 lopulla. Käännöksen teki norrbottenilainen
kirjailija Bengt Pohjanen ja käännöstyön kustansi Ruotsin
ympäristö- ja energiaministeriö (Miljö- och energidepartmentet).
Komissiolla on suomen- ja ruotsinkielisten nettisivujen
lisäksi meänkieliset ja englanninkieliset nettisivut. Rajajokisopimus on käännetty pohjoissaameksi, ja se löytyy
kotisivuilta. Seuraavaksi komissio julkaisee pohjoissaamenkieliset kotisivut.
Tiedote 2.3.2017: RAJAJOKIKOMISSON YHTEISTYÖAVUSTUS LAPSILLE JA NUORILLE. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio avustaa vuosittain Tornionjoen
vesistöalueella hankkeita ja toimintoja, jotka edistävät
yhteistyötä rajan yli. Kokouksessaan 1.3.2017 komissio
päätti, että yhteistyöavustus jaetaan kahdelle hankkeelle: - Yhteensä 15 000 kruunua Suomi100-konserttiin, joka
järjestetään 26.8. Victoriantorilla RajallaPåGränsen-alueella. Yhteensä 10 000 kruunua Tornion Näätsaaren ja Haaparannan Seskarön koulun ”juhlavaihtoon” joulukuussa
2017. Näätsaaren koulu tuo vierailulla Seskaröön Suomen
100-vuotisjuhlat, Seskarön koulu tuo puolestan Lucia-juhlan Näätsaareen.

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio toteuttaa yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden jätevesiselvityksen
Tornionjokilaaksossa. Rajajokikomissio kokoaa parhaillaan tiedot jätevesien käsittelyn nykytilasta Tornionjoen
vesistöalueen yhdyskuntien jätevedenkäsittelylaitoksissa
Suomessa ja Ruotsissa. Samalla tarkastellaan kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn laajuutta sekä jätevesiverkostojen ja lietteen käsittelyn tilannetta Tornionlaakson
kunnissa, joiden jätevedet kuormittavat rajavesistöä. Selvityksen toteuttaja on Vatten & Miljöbyrån –konsulttitoimisto Luulajasta.
Tiedote 11.5.2017: UNECE:n RAJAVESISTÖSOPIMUS
TÄYTTÄÄ 25 VUOTTA - Rajavesistösopimuksen toimeenpanokomitea järjestää kevätkokouksensa Haaparannalla
UNECEn rajavesistösopimuksen* toimeenpanokomitea
(Implementation Committee) kokoontuu kevätkokoukseensa 23.-24.05.2017 Ruotsin Haaparannalla, joka sijaitsee Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio järjestää aamupäivällä
23.5. kutsuseminaarin kansainvälisestä rajavesistöyhteistyöstä. UNECEn rajavesistösopimus on kansainvälinen
yleissopimus, jonka on ratifioinut 40 maata ja Euroopan
unioni. Sopimus pyrkii takaamaan rajavesistöjen kestävän
ja tasapuolisen käytön minimoimalla rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia sekä edistämällä rajat ylittävää yhteistyötä. Sopimus edellyttää yhteisten rajavesistökomissioiden
perustamista. Suomen ja Ruotsin välinen rajavesisopimus
noudattaa UNECEn rajavesistösopimuksen periaatteita.
*YK:n alainen Euroopan talouskomissio UNECE tai ECE.
Sopimus englanniksi ”Convention on the protection and
use of transboundary watercourses and international lakes” Lisätietoa: www.unece.org/env/wate

Norrbottenin kulttuurikoulujen konsertti kunnioitti
100-vuotiasta Suomea.
Tiedote 17.3.2017 MAAILMAN VESIPÄIVÄÄ VIETETÄÄN 22.3.2017 - TÄMÄN VUODEN TEEMANA ON JÄTEVESI. Maailmanlaajuisesti suurin osa kotien, kaupunkien,
teollisuuden ja maatalouden jätevesistä johdetaan tai
valuu puhdistamatta luontoon. Asianmukaisella jätevedenpuhdistuksella suojellaan ihmistä ja vesistöjä, voidaan
tuottaa energiaa ja ottaa talteen käyttökelpoisia ravinteita. Puhdas vesi on ihmisoikeus, josta ensimmäisen kerran
keskusteltiin Mar del Platassa vuonna 1977 YK:n Vesikonferenssissa.
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UNECE:n vuosikokous ja konferenssi kansainvälisestä
vesienhoidosta järjestettiin Haaparannalla toukokuussa.
Seminaari UNECEn toimeenpanokomitean kokousta ennen Rajajokikomissio järjestää puolen päivän mittainen

kutsuseminaari Haaparannalla. Seminaarissa käsitellään
UNECEn rajavesistösopimusta, toimeenpanokomitean
työtä ja kansainvälisen rajavesistöyhteistyön kehitystä
90-luvulta tähän päivään. Seminaarissa kuullaan käytännön rajavesiyhteistyöstä saatuja kokemuksia Ruotsista,
Suomesta ja Valko-Venäjältä. Seminaarin avaa Suomen
ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Seminaarissa kansanvälisen vesilainsäädännön ja vesistöyhteistyön kehittymisestä kertoo Tukholman Vesipalkinnon
vuonna 2017 saava (Stockholm Water Prize) Stephen
McCaffrey. Muut seminaariluennoitsijat ovat toimeenpanokomitean jäseniä sekä rajavesiorganisaatioiden edustajia. Seminaarin kieli on englanti.
Tiedote 27.6.2017 RAJAJOKISOPIMUS ON KÄÄNNETTY MEÄNKIELELLE - RAJAJOKIKOMISSIO AVAA MEÄNKIELISET NETTISIVUT Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio julkaisee rajajokisopimuksen ja sen liitteenä
olevan kalastussäännön meänkielellä, jota puhutaan Tornionlaaksossa ja joka on yksi Ruotsin vähemmistökielistä. Komissio tilasi käännöksen kirjailija Bengt Pohjaselta.
Suomen ja Ruotsin solmima ja vuonna 2010 voimaan
astunut rajajokisopimus on aiemmin ollut saatavissa suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi ja englanniksi komission
kotisivulla. Sopimuksen meänkielisen julkaisun yhteydessä komissio avaa nyt myös meänkieliset kotisivut, jotka
pohjautuvat rajajokisopimustekstiin. Rajajokisopimuksen käännöskustannuksista vastaa Ruotsin ympäristöja energiaministeriö (Miljö- och energidepartementet).
Suomen maa- ja metsätalousministeriö on aiemmin tuottanut pohjoissaamen- ja englanninkieliset sopimuksen
käännökset.
Rajaväyläsopimus oon käänetty meänkielele ja
rajaväyläkomišuuni aukasi meänkieliset nettisivut 2017- 06-27
Tornonväylä kuvattuna Pellossa

Tiedote 23.10.2017 KANSAINVÄLISIÄ VESIASIANTUNTIJOITA KOOLLA TORNIONJOEN VESIPARLAMENTISSA
25.10.2017 Keskiviikkona 25.10.2017 runsaat sata vesi- ja
kalastusaiheista kiinnostunutta suuntaa Tornionjoen vesiparlamenttiin Tornioon. Suomen ja Ruotsin vesienhoidon
vastuutahot, Havs och vattenmyndighetenin pääjohtaja
Jakob Granit ja Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja
Lea Kauppi avaavat Vesiparlamentin ajankohtaiskatsauksin kansainvälisen vesienhoidon mahdollisuuksista ja
haasteista.
Dokumenttielokuva The Return of the River, joka kertoo
USAn länsirannikon Elwha-joesta on Vesiparlamentin
osallistujien katsottavissa aamulla ennen päivän asiantuntijaluentoja. Jokiluonnon palautumisesta kertoo seminaarissa tutkija, ekologi Jeff Duda USA:n geologisesta
tutkimuslaitoksesta Washingtonin osalvaltiosta.
Vesiparlamentissa kuullaan myös miten Lapin ELY-keskus
ja Norrbottenin lääninhallitus ovat yhteistyössä rajajokikomission kanssa laatineet Tornionjoen varren asukkaille
ja mökkiläisille yhteisen tulviin varautumisoppaan suomeksi ja ruotsiksi. Rajanylittävänä yhteistyönä on myös
meneillään kaikille Tornionjoen vesistöalueen asukkaille
ja toimijoille avoin ”Vaikuta vesiin”-kysely Tornionjoen vesistöalueen vesienhoidosta ja tulvariskien hallinnasta.
Micael Bredefeldt Norrbottenin lääninhallituksesta esittelee tuoreen selvityksen tuloksia ilmastonmuutoksen
vaikutuksista Norrbottenin luontoon ja ekosysteemipalveluihin kytkeytyviin elinkeinoihin (mm. maatalous, kalastus, poronhoito, metsätalous, matkailu, retkeily).
Vesiparlamentissa kuullaan myös Tornionjoen vesistön
jätevesiselvityksen alustavia tuloksia. Rajajokikomission
ruotsalaiselta konsultilta tilaama jätevesiselvitys on luonnosvaiheessa ja julkaistaan suomen- ja ruotsinkielellä
alkuvuonna 2018. Asiapitoisen päivän päättää LUKEn ja
SLUn yhteiskatsaus Tornionjoen vaelluskalakantoihin.

15

Media ja rajajokikomissio 2017
Rajajokikomission vuoden 2017 aikana käsittelemistä aiheista ja komission
tiedotteista mediaa kiinnostivat eniten Itämeren lohen nousu Tornionjokeen,
kalastuskiintiön täyttyminen ja luonnonvaraisissa lohissa ilmenneet taudit.
Myös vesien tila, jätevedet ja viemäröinti huomioitiin mediassa. Komissiolla
on käytössään Twitter-tili nimellä @Tornionjoki. Tilillä on yli 320 seuraajaa.

3.3.2017 Haaparannanlehti, yleisönosasto : Avloppen strömmar fritt i älven (Tore Hjort)
”Viemärivedet valuvat vapaasti jokeen”
10.3. 2017 Haaparananlehti, komission vastine Tore Hjortin kirjoitukseen: Vi utreder redan hela gränsälven
”Rajajoen jätevesiä tarkastellaan jo”
23.5. 2017 SVT Sisuradio Rajajokikomissiolla kansainvälinen seminaari , toimittaja Teija Nurminen
24.5. 2017 Lapin Kansa Tornionjokea valvotaan kansainvälisellä sopimuksella. Toimittaja Hannele Kenttä
17.6. 2017 Norrbottens-Kuriren: Nu drar laxfisket på gång, toimittaja Anna Hörnell
23.6. 2017 Lapin Kansa: Lohisaalis ensimmäisillä kulkuverkoilla-Tornionjoen perinteisellä kulle- eli kulkuverkkopyynnille
varattu 3 pyyntijaksoa kesällä, toimittaja Sari Pelttari-Heikka
28.6. 2017 Lounais-Lappi: Rajajokisopimus käännetty meänkielelle (pikku-uutinen tiedotteen perusteella)
28.6.2017 Maaseudun tulevaisuus: Lippokalastus houkuttelee Kukkolan elävään museoon, toimittaja Suvi Jylhänlehto
28.6.2017 Lounais-Lappi: Perämeren tila on hyvä –paitsi rannikolla, toimittaja Teija Laurinolli
30.6. 2017 Haaparannanlehti: Gränsälvsöverenskommelsen översatt till meänkieli (pikku-uutinen tiedotteen perusteella)
30.6. 2017 Sverigesradio: Gränsälvsöverenskommelsen på meänkieli, Bengt Pohjasta haastateltiin
30.6.2017 Nordnytt: Gränsälvsöverenskommelsen på meänkieli, Bengt Pohjasta haastateltiin
4.7.2017 Haaparannanlehti: Siken står i rampljuset, toimittaja Matilda Forsberg
13.7.2017 Meän Tornionlaakso: Lohiluvat hämmentävät kalastajia Väylällä, toimittaja Pasi Romakkaniemi
20.7.2017 Lapin Kansa: Tornionjoella lohi saa etsiä nousukaveria toim. Tapani Wallen
21.7.2017 Haaparannanlehti: Alla laxkvoter är fyllda, toimittaja Nönne Engelbrecht
18.8.2017 Norrländska Socialdemokraten: Därför är det färre laxar i Norrbotten, toimittaja Elina Holmgren Tyskling
22.8.2017 Lapin kansa: Taimenkanta parantunut vähän Naamijoella, toimittaja Aino-Helena Hietala
23.8.2017 Norrländska Socialdemokraten: Sportfiskare slår larm om döda laxar, toimittaja Herman Öberg
24.8.2017 Norrländska Socialdemokraten: Handlar egentligen om ekologin i hela Östersjön.
Det saknas pengar. Därför kan inte SVA göra nya undersökningar om laxdöden i Tornedalen. Toimittaja Herman Öberg
2.9.2017 Lounais-Lappi: Kärnä kieltäisi lohen kaupallisen merikalastuksen (pikku-uutinen)
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Lisa Lunstedtia haastateltiin tulvariskien hallinnasta 9.11.2017 SVT Norrbottenin paikallisuutisiin.
7.9. 2017 Meän Tornionlaakso: Lohesta riitti puhetta Lappean seminaarissa (29.8), toimittaja Kari Kaulanen
15.9.2017 Haaparannanlehti: Ny konflikt om laxkvoten, (uutisjuttu komission kiintiölausunnon perusteella)
toimittaja Eva Spiik
19.9.2017 Haaparannanlehti: Uusi ristiriita lohikiintiöstä (käännös suomeksi komission Itämeren-kiintiö lausunnosta),
toimittaja Eva Spiik
4.10.2017 Lapin kansa: Päästöjen pelko näkyy kaivoslausunnoissa, toimittaja Milla Sallinen
5.10.2017 NSD: Fotoutställning visar ett Tornedalen i förändring ,toimittaja Herman Öberg
6.10.2017 Lapin kansa: Tornionlaakson toiset kasvot esille Mikon kuvissa, toimittaja Sari Pelttari-Heikka
24.10. SVT Meänraatio: Komission sihteeri Virve Sallisalmea haastateltiin Vesiparlamentin aiheista
24.10.2017 Haaparannanlehti: Vill säkra vattenkvalitet , toimittaja Lisette Olsson
25.10.2017 Yle Kemi: Vesiparlamentti Torniossa, toimittaja Riikka Rautiainen
26.10. 2017 Lapin Kansa: Tornionjoen lohikuolemille ei löydy selkeitä syitä (juttu Vesiparlamentista),
toimittaja Sari Pelttari-Heikka
26.10.2017 Yle: Vesivoimalaitosten purkaminen ja tutkija Jeffrey Duda, toimittaja Tapani Leisti
31.10.2017 Haaparannanlehti :Vattenparlamentets klimatpåverkan, toimittaja Lisette Olsson
3.11.2017 Haaparannanlehti: Joen vesi keskipisteenä (käännös, vesiparlamentista juttu ) Lisette Olssson
9.11.2017 SVT: Översvämningsfrågor och MSB, komission jäsen Lisa Lundstedtia haastateltiin
14.11.2017 Lapin Kansa, Pidetään huoli Tornionjoesta, yleisönosastokirjoitus
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Toimintakertomus vuodelta 2017 hyväksytty
Haaparanta 31.1.2018

Timo Jokelainen
puheenjohtaja

Virve Sallisalmi
sihteeri
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

