Hyväksytty 24.1.2019

Juhannusaamu Hietaniemessä 2018

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission
toimintakertomus 2018

Tuntureilta merelle
Från fjällen till havet

www.srrjk.ﬁ • www.fsgk.se

Sisällysluettelo:

2

Johdanto

3

Puheenjohtajat, jäsenet ja pysyvät asiantuntijat

4

Komission kokoukset

4

Ministeriöiden ja komission vuosikokous

7

Muut kokoukset

9

Annetut lausunnot

12

Tiedottaminen ja tiedotteet

14

Medianäkyvyys

18

Johdanto
Suomalais-ruotsalainen 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). Olennaisena osana sopimusta ovat
myös rajajokisopimuksen liitteet: Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission
ohjesääntö ja Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö.

Tornionjoki syksyn väreissä.
Komission maantieteellinen alue rajoittuu Tornio-Muoniojoen vesistöalueeseen Suomessa ja Ruotsissa sekä osaan
Perämeren pohjoisosaa.
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 sihteeristön
kanslia on Haaparannalla.

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 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.
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2018
Puheenjohtajat, jäsenet ja pysyvät asiantuntijat
Vuonna 2018 komission puheenjohtajana toimi ympäristö- ja luonnonvaravastuualueen johtaja Timo Jokelainen
Lapin ELY-keskuksesta. Komission varapuheenjohtajana
toimi lääninneuvos Johan Antti Norrbottenin lääninhallituksesta. Jokelaisen varajäsenenä oli ylitarkastaja Pekka
Räinä Lapin ELY-keskuskesta ja Johan Antin varajäsenenä
toimi vesienhoitopäällikkö Lisa Lundstedt Norrbottenin
lääninhallituksesta.
Komission jäseninä Suomesta vuonna 2018 olivat Matti Myllykangas (varsinainen jäsen) Muoniosta ja hänen
varajäseninään ja Eugen Parviainen Ylitorniolta ja Sari

Keskitalo Enontekiöltä (menehtyi 11.4.2018), Paula Aikio-Tallgren (varsinainen jäsen) Torniosta ja hänen varajäseninään Kalervo Aska Pellosta ja Marika Kylmämaa
Kolarista.
Komission ruotsalaisjäseninä olivat vuonna 2018 Bengt
Niska Pajalasta (varsinainen jäsen) ja hänen varajäsenenään Birgitta Isaksson Kiirunasta sekä Pia Hulkoff (varsinainen jäsen) Haaparannalta ja hänen varajäsenenään
Gunnar Björk Övertorneålta.
Professori Kari Kinnunen toimi Suomen puolen pysyvänä
asiantuntijana ja Ruotsin puolen pysyvänä asiantuntijana Andreas Broman Norrbottenin lääninhallituksesta.

Komission kokoukset
Vuonna 2018 komissiolla oli seitsemän varsinaista kokousta ja yksi suunnittelukokous. Kokouspaikat olivat Haaparannan lisäksi Armasjärven kylätalo,
Övertorneån Luppiovaara, Norjan Svanvik ja vuoden lopussa suunnittelukokous Kukkolaforsenilla.
Kokouspäivämäärät olivat 2.2.2018, 28.2.2018, 20.4.2018, 13.6.2018, 11.12.9.2018 Svanvikissa Norjassa, 30.10.2018 ja 4.12.2018.
Strategian- ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelukokous pidettiin
18.12.2018.
Vuoden 1. kokous 2.2.2018

Vuoden 2. kokous 28.2.2018

Tilinpäätöksen komission jäsenet olivat saaneet ennalta sähköpostitse ja hyväksyneet sen. Komissiolla ei ollut
huomautettavaa ja tilinpäätös 2017 hyväksyttiin.

Hyväksyttiin Komission määrärahaesitys vuodelle 2019
samansuuruisena kuin määräraha on ollut vuosina 20162018.

Komission vuoden 2017
Toimintakertomus.
Toimintakertomuksessa oli
toiminnan lisäksi lyhyesti
referoitu Komission antamien lausuntojen keskeinen sisältö. Toimintakertomus 2017 hyväksyttiin
huomautuksitta. Toimintakertomus laadittiin kuten aiempinakin vuosina
suomeksi ja ruotsiksi. Se on
luettavissa ja tulostettavissa Komission Internet-sivuilta.
Komissio päätti kustantaa Tornionjoen vaelluskalojen tila
(SLU:n ja Luken raportin) käännöstyön suomeksi kuten
aiempinakin vuosina.
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Komission neljäs kokous
pidettiin Övertorneån
Luppiovaaralla.
Yhteistyöavustukseen
hakemuksia oli tullut yhdeksän kappaletta. Todettiin, että kahden esitetyn
hankkeen sisältö oli kiinnostava, mutta päätettiin
pyytää toisesta hankkeesta ulkopuolinen arvio päätöksenteon tueksi.
Todettiin, että Komission
tulevissa kokouksissa käsitellään yhteistyöavustuksen
tavoitteita ja prosessia seuraavaa hakukierrosta silmällä
pitäen. Avustuksensaaja/-saajat päätettiin valita myöhemmin sähköpostikokouksessa.
Komissio käsitteli Luonnonvarakeskuksen Atso Romakkaniemeltä tullutta lohen ja merilohen telemetriatutkimukseen liittyvä rahoitushakemusta.

Tutkimushankkeen avustushakemuksen nimi oli: Application for the planned telemetry project studying salmon and sea trout migrations in the Tornionjoki/Torne
älv. (Käännös: Lohen ja meritaimenen vaellusseuranta
telemetriatiedoilla, tutkimus Tornionjoella). Keskusteltiin
siitä, että hanke tuottaa hyödyllistä tietoa vaelluskaloista
ja päätettiin myöntää hankkeelle enintään 40000 euroa
rajajokikomission hallinnoimasta Outokumpurahastosta
edellyttäen, että hanke toteutuu.

Pia Suonvieri Tornionlaakson Kesäsiika-Sommarsik Interreg -projektista kertoi Vaelluskalojen päivän 21.4.
tapahtumasta Haaparannalla ja kolmannesta kalastusperinteiden festivaalista, joka pidetään syyskuussa
Tornionjokivarressa. Kyse on kansainvälisestä perinnekalastajien kohtaamisesta ja konferenssista. Lisäksi Tornionjokea kokonaisuutena on tarkoitus hakea Unescon
maailmanperintökohteeksi 2018.
Jäsenille oli jaettu sähköpostilla Tornionlaakson tulvaopas, joka on juuri valmistunut.

Vuoden 3. kokous 20.4.2018 Armasjärvi
Kokous pidettiin Ruotsin Armasjärven kylätalolla. Kuultiin Puostijärvi-Puostijoki-Armasjärvi-Tornionjoki vesiasioista: vesivoimasta, vaellusesteistä ja tulvimisestä.
Ingemar Perä Norrbottenin lääninhallituksen ympäristönsuojeluyksiköstä piti esityksen kaikkia Norrbottenin
vesivoimaloita ja patoja koskevasta toimenpideohjelmasta ympäristön laatunormien saavuttamiseksi. Paikallisen Puostijoki-Puostijärvi -yhdistyksen puheenjohtaja
Bengt Aili kertoi alueen vesistöjen tilasta ja ongelmista
sekä yleistä alueen historiasta. Komissio vieraili Ekforsin
voimalaitoksella, jota esitteli Henrik Luttu Övertorneån
energiayhtiöstä.
Yhteistyöavustuksesta Komissio oli päättänyt sähköpostikokouksessaan, että Martimojoen tilan kartoitus saa
avustusta 7 000 euroa ja Väyläfestivaali Lannavaarassa
Kiirunassa 1 500 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen
toteutuneiden kustannusten ja esitettyjen tositteiden
perusteella.

Vuoden 4. kokous 13.6.2018
Övertorneå Luppiovaara
Luonnonvarakeskuksesta tutkija Ville Vähä esitteli Luonnonvarakeskuksen Tornionjoella tekemiä kalastotutkimuksia. Käynnissä olevat tutkimushankkeet olivat:
nousulohien ja meritaimenten kaikuluotaus, vaelluspoikasten pyynti, siianpoikasten pyynti Kesäsiika-hankkeessa sekä lohien ja meritaimenten telemetriatutkimus ja
meritaimenen DNA- ja suomuanalyysitutkimus. Keskusteltiin siitä, että Kattilakosken kaikuluotainten uusinta
ajankohtaistuu. Joella saalistietojen saamisessa on puutteita. Tornionjoen kalastuslupamyynnin kehittäminen
sähköiseksi olisi tarpeen.
EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) rajajokikomissiossa. Komission avustava sihteeri Ahlstrand kävi läpi komission
tietosuojaperiaatteet henkilötietojen käsittelyssä.

Komission strategia- ja suunnittelukokous 18. joulukuuta Kukkolaforsenilla.
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Pohjoismaiden ministerineuvoston kokous Haaparannalla
26.-27.6. Sallisalmi esitteli kokousohjelmaa. Komission sihteeristö on mukana rajaseudun eri toimijoiden esittelypisteellä Haaparannan kaupunginhotellissa. Sihteeri osallistuu
Matkakosken kalastustapahtuman järjestelyihin ja Haaparannan saaristoa ja lohenkalastusta esittelevään ministerineuvostokokouksen iltaohjelmaan.
Tornionlaakson tulvaopas on julkaistu sähköisenä suomenja ruotsinkielisinä komission kotisivulla. Suomenkielisestä
versiosta on myös painotuote, jonka on kustantanut Lapin
ELY-keskus. Ruotsinkielisen painetun version tuottaa Norrbottenin lääninhallitus. Tulvaopas oli esillä molempien maiden mediassa tulva-aikaan.
Komission 5. kokous 11.-12.9.2018 Svanvik, Norja

esitelmä vaelluskalojen tutkimuksesta, jota Rajajokikomissio Outokumpurahaston kautta osarahoittaa. Äkäsjoella tutustuttiin smolttien sähkökalastustekniikkaan ja vierailtiin
putouksella ja historiallisella kalastuspaikalla Äkäslompolon Kuerlinkoilla.
Kari Kinnunen kertoi UNECEn viimeisimmästä kokouksesta Valko-Venäjällä. Kaikilla mailla oli ollut 2-3 minuutin
puheenvuorot. Kinnunen valittiin uudelleen implementointikomiteaan 6 vuodeksi. Lisäksi komiteaan valittiin
edustajat Portugalista ja Latviasta. Suomi oli ottanut esille, että UNECEn Tornionjoen raportoinnissa oli virheitä.
Raportin mukaan vesistöalueella ei ole voimassa olevaa
rajajokisopimusta. Väärä johtopäätös johtui siitä, että vesistöalueen pohjoisosassa vedenjakajan pohjoispuolella
on pieni alue, jonka vedet virtaavat Norjan puolelle. Tästä
alueesta ei ole Norjan kanssa rajavesistösopimusta.

Kokous ei ollut päätösvaltainen, koska yksi jäsen ja hänen
varajäsenensä puuttuivat.
Kokouksen yhteydessä tutustuttiin Paatsjoen voimalaitok- Vuoden 7. kokous 4.12.2018
siin ja kuultiin vesistöyhteistyöstä Norjan, Suomen ja Venäjän kesken. Rajavesistö Paatsjoen vesi laskee Inarinjärvestä. Yhteistyöavustuksen nimi muutettiin Rajajokiavustuksesi
ja päätettiin julistaa avustuksen haku auki. Päätettiin, että
Kesän 2018 kalastussesonki Tornionjoella ja merialueella. esimerkiksi vesienhoitoon liittyvässä hankkeessa ei edelTodettiin, että laskurin mukaan noin 44 000-45 000 loh- lytetä yhteistyötä rajan ylitse naapurimaan kanssa.
ta nousi Tornionjokeen kesällä 2018. Kalastusrikkomuksia Jätevesien käsittely Tornionlaaksossa –raportti oli päijoella tai merellä ei ole valvojille kantautunut. Valvonta me- vitetty Tornionlaakson kuntien (Kiruna), Lapin ELY-kesrialueella väheni Ruotsissa kalastuskiintiön saavuttamisen kuksen ja Norrbottenin lääninhallituksen kommenteilla.
jälkeen. Sairastuneita lohia havaittiin vähän. Suomen puo- Raportista julkaistaan sähköinen pdf-raportti suomeksi
len kaupalliset lohisaaliit pienenivät, Ruotsin kansallinen lo- ja ruotsiksi. Sähköinen raportti julkaistaan komission kohikiintiö ylittyi lähes 4 000 lohella. Yhteisluvan myyntimää- tisivulla ja julkaisusta laaditaan mediatiedote. Raportista
tiedotetaan Tornionlaakson kuntia, valvontaviranomaisia
ristä yhteenveto saadaan myöhemmin.
ja muita Komission sidosryhmiä tammikuussa 2019.
Toimiva saalisraportointi joella puuttuu. Komission käymässä keskustelussa korostettiin kalastusvalvonnan tärkeyttä ja Valmisteltiin komission vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa ja strategian päivitystä. Tornionlaakson kuntien
pyydetyn kalan saalistilastoinnin saamista toimivaksi.
ja MMM:n lohen tilanteeseen liittyvästä tapaamisesta
”Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailu vuonna 2017 Laaja ministeriössä Kari Kinnunen ja Kalervo Aska kertoivat
vesistötarkkailu”, raportti valmistunut 08/2018. Vesistötark- pääkohdat. Päätettiin, että Kinnunen jatkaa yhteisen saakailuraportti ja Kalix-Tornionjoen vesiensuojeluyhdistyksen lisraportointijärjestelmän ja vesistöseurantaohjelman sellaatima raportti lähetetään komission pysyvälle asiantunti- vittämistä.
jalle Kari Kinnuselle.
Keskusteltiin maa- ja metsätalousministeriöstä tulleesta
lausuntopyynnöstä, jossa kysytään kantaa Itämeren lohi- Toimintasuunnittelu- ja strategiatyöpaja 18.12.2018
kiintiöön vuodelle 2019. Rajajokikomissio korostaa varovaisuusperiaatetta. EU-komission esittämä 104 000 lohen Käytiin läpi sihteerin laatima toimintasuunnitelmaluonkiintiö Itämerelle on Rajajokikomission mielestä liian suuri nos vuodelle 2019 keskustellen sisällöstä. Puheenjohtaja
esitteli komission strategian päivityksen, johon esitettiin
eikä sitä voi hyväksyä.
täydennyksiä. Kuultiin komission ulkoisesta arvioinnista
tarjouksen tehneen konsultin esitys arviointityön sisällöstä
ja suorittamisesta.
Vuoden 6. kokous 30.10.2018
Todettiin Rajajokikomission, MMM:n, MED:n, YM:n ja MSB:n
yhteiskokouksen ohjelmasta Kolarissa 26.-27.9.2018, että
asialistalla olivat mm. vesienhoidon ajankohtaisasiat, tulvasuojelun toimenpiteiden tilannepäivitys sekä Hannukaisen
ja Kaunis Ironin kaivoshankkeiden esittelyt.
Kolarin kokouksessa kuultiin myös Atso Romakkaniemen
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Närvaro på kommissionens möten / Läsnäolo komission kokouksissa 2018
Både ordinarie och suppleanter var inbjudna till möten i april, juni, september och december. /
Sekä varsinaiset että varajäsenet kutsuttiin huhti-,kesä-,syys- ja joulukuun kokouksiin.
Ordinarie/ varsinaiset jäsenet
Timo Jokelainen
Johan Antti
Bengt Niska
Pia Hulkoff
Paula Aikio-Tallgren
Matti Myllykangas
Ersättare/ varajäsenet:
Lisa Lundstedt
Kalervo Aska
Eugen Parviainen
Pekka Räinä
Gunnar Björk
Marika Kylmämaa
Birgitta Isaksson
Sakkunniga/asiantuntijat
Kari Kinnunen
Andreas Broman

2.2.

tel*

28.2.
x
0
x
x
x
x

20.4.
x
x
x
x
0
x

13.6.
x
x
0
x
x
x

11.9.
x
0
0
x
x
x

0
0
0
0
0
0
tel*

x
0
0
0
0
0
0

0
x
0
0
x
0
0

0
0
x
0
x
0
x

x
0
0
0
x
0
0

0
x
0
0
0
0
0

0
x
x
0
x
0
0

x
x
x
0
x
0
0

x
x

x
0

x
x

x
0

x
0

x
0

x
x

x
0

x
x
0
x
x

30.10.
x
x
x
x
0
x
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18.12.** totalt.
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3 + 1*
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3
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3
0
5
0
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*Via telefon Puhelimitse mukana
**18.12. Planeringdag Suunnittelupäivä
Sakkunniga och ersättare har ingen plikt att delta på möten om inte annat har bestämts innan.
Asiantuntijoilla tai varajäsenillä ei ole velvollisuutta osallistua kokouksiin, ellei toisin sovittu.
Den 13/6 , 11/9, 4/12 och 18/12 var avsedda för alla.

Komission ja ministeriöiden yhteiskokous Äkäslompolossa 26.-27. syyskuuta2018.

Ministeriöiden ja Komission vuosikokous
Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission, Miljö- och energidepartementin ja Maa- ja metsätalousministeriön vuosikokous oli Helsingissä 18.4.2018.

Toinen yhteistyökokous pidettiin Ylläksen Äkäslompolossa
26.-27.9.2018 maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta.
Kokouksen ohella tutustuttiin alueen luontoon ja taimenten sähkökalastukseen. Kuultiin Kaunis Ironin ja Hannukainen Mining -kaivosten esittelyt hankkeista.
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Vuorovaikutus sidosryhminen kanssa
Vuoden 2018 aikana yhteyksiä ylläpidettiin ja luotiin
alueen toimijoiden ja viranomaisten kanssa sekä kansainvälisesti mm. UNECEn vesisopimuskonferenssissa Suomen
ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta tehtiin tunnetuksi. Tornionjoen hanketoimijoiden ja perinnekalastajien kansainvälisten kontaktien luomisessa hyödynnettiin LIPPO2018 –
tapahtumaa. Kansalliset kalastusviranomaiset ja Komission
edustajat tapasivat kalastajia ennen kalastuskautta ja tulvaviranomaiset toisiaan rajan yli useaan otteeseen kevättulvan torjuntatoimien aikana. Alla lyhyesti merkittävimmistä
sidosryhmäkontakteista, -tapahtumista ja komission sidosryhmien päätöksistä vuoden 2018 aikana:

Komissio on ollut Kesäsiika-Sommarsik Interreg -hankkeen
aktiivinen ohjausryhmän jäsen 2016-2018. Komission sihteeri on osallistunut ohjausryhmän kokouksiin, korostanut
perinnekalastuksen ja siihen liittyvän tiedon ylläpitämistä
Tornionjoella ja antanut suunnitteluapua 3. kansainvälisen
perinnekaltusfestivaalin LIPPO2018 -tapahtuman järjestämiseksi Tornionjoella 7.-8.9.2018. LIPPO2018-vieraiden
tervetulotilaisuudessa kaupungintalossa komission sihteeri toivotti osallistujat, yli 20 kansan edustajat Tornionjoen
varrelle. Konferenssissa, jossa oli 120 osallistujaa, sihteerin
puheenvuoro oli ennen kansainvälisten delegaatioiden
alustuksia.

Komission sihteeri osallistui alustajana YK:n UNECEn vesisopimuksia käsittelevään konferenssiin ” Global workshop – Moving forward transboundary water cooperation:
Building on its benefits” Genevessä 6.-7.2.2018. Konferenssin ohjelma ja alustukset: https://www.unece.org/index.
php?id=46345

Tapahtumassa luotiin uusia ja uudistettiin kansainvälisiä
kontakteja. Komissiosta tapahtumaan osallistuivat sihteeristö ja jäsen Aska (7.9.). Kesäsiika-Sommarsik –hankkeesta
ja perinnekalastuksesta aineettomana kulttuuriperintönä
Suomessa ja Ruotsissa:
http://www.interregnord.com/fi/kuukauden-hanke-3/
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Tornionjoen_
perinteinen_koskikalastuskulttuuri &
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2018/2018-10-15-havfisketraditionen-i-tornedalen.
html

Komission ja Havs- och vattenmyndighetenin ja Norrbottenin lääninhallituksen kalastusviranomaisten tapaaminen
ennen Suomen ja Ruotsin välisiä kalastussääntöneuvotteluja 5.3.2018 Korpikylässä.
Komission ja maa-ja metsätalousministeriön kalastusviranomaisten yhdessä järjestämä sidosryhmätilaisuus Tornionjoen kalatussäännöstä ja ajankohtaisasioista järjestettiin
Kolarin Äkäslompolossa 6.3.2018. Osallistujia oli noin 60.
Sihteeri ja jäsen Myllykangas osallistuivat.
Rajanylittäviä tulvakokouksia järjestettiin komission kutsumana kansliassa Haaparannalla 13.3., (ELY, lääninhallitus) ja
laajempia operatiivisia suomalais-ruotsalaisia viranomaisyhteistyökokouksia 14.5., 15.5. ja 17.5. Kokousten yhteydessä tehtiin aktiivista tiedotusyhteistyötä eri viranomaisten ja
Komission kesken.

Bottenvikenin vesineuvoston dialogikokous Tornionlaakson kunnille järjestettiin Haaparannan kunnantalolla
20.9.2018. Sihteeristö osallistui kokoukseen, jossa käsiteltiin
alueen vesienhoidon toimenpidetarpeita.

Maailmanperintöseminaariin Enontekiön Hetassa 12.13.3.2018 osallistui komission sihteeri yhdessä Kesäsiika-Sommarsik Interreg -hankkeen toimijoiden kanssa.

10.10.2018 Komission sihteeri ja Norrbottenin lääninhallituksen ympäristönsuojeluviranomainen osallistuivat viranomaisneuvotteluun Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeen
kaavoista sekä yhteistyökokoukseen Lapin ELY-keskuksen
ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

Komission avustava sihteeri osallistui Tornion- ja Kalixjoen vesienhoitoyhdistyksen vuosikokoukseen Pajalassa
24.4.2018.

Komission sihteeri ja jäsen Niska osallistuivat Uumajan
maa- ja ympäristöoikeuden järjestämään katselmukseen
Kaunis Iron AB:n kaivosalueella Pajalassa 23.10.2018 .

Komission sihteeristö kutsui Tornionjoen suomalaiset kalastuksenvalvojat kauden aloitustapaamiseen kansliaan, ja
paikalla kävivät Pyykönen, Ikonen ja Niemelä. Yhteydenpito
kalastuksenvalvonnan kanssa oli toistuvaa kauden aikana
ja sen päätyttyä.
Pohjoismaiden ministerineuvoston kokouksen suunnittelua ja kalastusohjelman ja hankenäyttelyn toteutusta kanslian ja Norrbottenin lääninhallituksen yhteistyönä. 23.5. ja
26.-27.6.2018 .
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Kukkolaforsenille suunnitteilla olevan luontokeskuksen
suunnitelman esittelytilaisuuteen 19.9.2018 oli kutsuttu sidosryhmiä Haaparanta-Tornio -alueelta. Komission sihteeri
osallistui.

Muut vuoden 2018 kokoukset ja tapahtumat
31.1.2018
Seminaari kestävästä kalastusmatkailusta Ruotsissa,
(Offentlig - privat samverkan för en hållbar svensk
fisketurism) Tukholma, järjestäjinä Jordbruksverket,
Landsbydgsnätverk 2020 ja Sveriges fisketurismföretagare, Sallisalmi
2.2.2018
Komission toiminnan suunnittelu, Haaparanta. Jokelainen, Antti, Sallisalmi ja Ahlstrand

6.-7.2.2018
UNECE, Global workshop. Moving forward transboundary water cooperation: Building on its benefits. Geneve, Sveitsi. Sallisalmi.
5.3.2018 Havs och vattenmyndigheten Korpikylä,
Ruotsin puoli, kalastussääntö. Sallisalmi, Hulkoff
6.3.2018
Keskustelutilaisuus Tornionjoen kalastussäännöstä
Ylläksellä

13.2.2018
6.3.2018.
Kesäsiika-hanke, syksyn 2018 kalastusperinneta- Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä rajapahtuman suunnittelu. Sallisalmi.
jokikomission kanssa Ylläksen Äkäshotellilla. Komissiosta osallistujat Sallisalmi ja Myllykangas.
14.2.2018
Kesäsiika-hanke, LIPPO2018 suunnittelu. Jokikokko 13.3.2018
ja Vaaraniemi kansliassa, Mustonen skype. Haapa- Tulvariskien hallinta, Haaparanta. Norrbottenin lääranta. Sallisalmi
ninhallitus, Lapin ELY-keskus, Haaparannan kunta ja
Tornion kaupunki, MSB, sihteeristö

Suomen ja Ruotsin viranomaisten tulvakokous Rajajokikomission kansliassa 15.5.2018 kevättulvan ollessa korkeimmillaan.
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Komission kokous ja vierailu Norjan Paatsjoella. Kuvassa Skogfossin voimalaitos Norjan ja Venäjän rajalla.

5.5.2018
19.3.2018
Kesäsiika-Sommarsik & Lippo2018 suunnitteluko- Väylänvarren tapaaminen – Gränsälvsmötet i Juoksenki. Lapin luonnonsuojeluyhdistys & Norrbottenin
kous. Sallisalmi
luonnonsuojeluyhdistys, avoin keskustelutilaisuus.
20.3.2018
Ratasjärvi, Ylitornio. Sallisalmi alustajana: RajajokiTietosuoja-asetus, Maria Lejon, Länsstyrelsen i Norr- komission esittely.
botten, Sallisalmi ja Ahlstrand
14.5.2018
Tulvakokous yhdessä suomalaisten ja ruotsalaisten
12.4.2018
Maailmanperintöseminaari Struven ketju matkai- viranomaisten kanssa, kanslia
lussa, Maanmittauslaitos. Hetta, Enontekiö. Sallisalmi
15.5.2018
Tulvakokous yhdessä suomalaisten ja ruotsalaisten
18.4.2018
Ministeriöiden MMM ja MED sekä rajajokikomission viranomaisten kanssa, kanslia
vuosikokous Helsingissä. Jokelainen, Sallisalmi, Kin17.5.2018
nunen, Broman, Lundstedt.
Tulvakokous yhdessä suomalaisten ja ruotsalaisten
viranomaisten kanssa, kanslia
24.4.2018
Torne-Kalix vattenvårdsförbund (Tornionjoen ja Kalixjoen vesienhoitoyhdistys) vuosikokous Pajalassa, 22.5.2018
Ahlstrand
Suunnittelukokous komission Norjan Paatsjoen kokoukseen liittyen, Bente Christiansen ja Tiia Kalske,
Fylkesmannen i Finnmark, kanslia
10

10.10.2018
14.6.2018
Tornionlaakson Kesäsiika-Sommarsik ohjausryh- Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavan ja asemakaavojen viranomaisneuvottelut. Lapin ELY-kesmän kokous, Sallisalmi
kus, Rovaniemi. Sallisalmi
23.10. 2018 Kaunis Iron -kaivoksen katselmus, Uu7.-8.9.2018
LIPPO-festivaali, Tornionlaakson kesäsiikaprojek- majan maa- ja ympäristöoikeus, Pajala. Sallisalmi,
ti järjestäjä, 7.9. seminaarin osallistujat Sallisalmi, Niska. Noin 40 henkilöä. 12-13 eri pisteessä käytiin
Ahlstrand, Aska, 8.9. Kukkolankoskella Sallisalmi ja katsomassa kaivoksen ympäristönsuojeluratkaisuja.
Ahlstrand
6.11.2018
Tornionlaakson Kesäsiikaprojektin tutkimusprojek19.9.2018
Kukkolaforsen, luontokeskus, suunnittelukokous. tin tulokset, infotilaisuus, Korpikylässä, Hulkoff, Björk
ja Ahlstrand. Andreas Broman alustajana.
Pia Suonvieri/Kesäsiika-Sommarsik. Sallisalmi
20.9.2018
Dialogitapaamiset Norrbottenin kunnissa, vesi ja
vesienhoito – työpaja. Haaparanta. Bottenvikenin
vesiviranomainen/Norrbottenin lääninhallitus. Sallisalmi, Ahlstrand.

14.11.2018
Kesäsiika ja LIPPO2018, Vuentokosken rantanuottausnäytöksen toteuttajat, hanketyöryhmän tapaaminen, Tornio. Sallisalmi
20.11.2018
Tornionlaakson Kesäsiika-Tornedalens Sommarsik,
ohjausryhmä. Sallisalmi

26.-27.9.2018
Rajajokikomission, MMM:n, MED:n ja MSB:n yhteiskokous, Kolarin Äkäslompolossa 26.-27.9.2018 Joke26.11.2018
lainen, Antti, Kinnunen, Sallisalmi, Ahlstrand
Pohjoiskalotti osana Pohjolan tulevaisuutta. Mm.
ilmastonmuutos, yrittäjyys. Pohjola Norden. Tornio.
Sallisalmi

Rantanuottausnäytös Vuennonkoskella 8.syyskuuta osana Lippo2018 kalastusperinnefestivaalia.
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Annetut lausunnot
Rajajokikomissio antoi yhdeksän lausuntoa vuoden 2018 aikana.
Lausunto Haaparannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta 19.1.2018
Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskeviin neuvotteluihin 26.2.2018
Lausunto kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmään 26.4.2018
Lausunto Rautuvaaran ja Hannukaisen kaavasta 25.5.2018
Lausunto Tornionjoen vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä 5.7.2018
Lausunto vuoden 2019 Itämeren kalastuskiintiöstä 12.9.2018
Lausunto Suomen kalastuslain muutosehdotuksista 1.11.2018
Lausunto kaupallisen kalastuksen asetusehdotuksista Suomessa 30.11.2018
Lausunto toimiluvan osittaisesta peruuuttamisesta Pajalan kaivoksella 12.12.2018
Lausunnot lyhyesti:
Komissio tarkasteli toimiala- ja lupatilannetta naapurimaiden välillä lausunnossaan Norrbottenin
lääninhallitukselle Haaparannan jätevedenpuhdistamon, Bottenvikens Reningsverk AB, lupaehtojen
muutoshakemuksesta. Komissio nosti esille puhdis

sallisten kiintiöiden ylittämistä koskeva ehdotus ei
ole linjassa varovaisuusperiaatteen kanssa. Komissio kiinnitti huomioita myös tarpeeseen selventää
termejä, joilla asetuksessa viitataan eri kalastusalueisiin sekä kehotti huomioimaan Suomen ja Ruotsin
välisen rajajokisopimuksen sekä Tornionjoen kalastamolle johdettavat jätevesiverkoston vuotovedet, tussäännön tässä yhteydessä. Komissio esitti pyyntarpeen vähentää vuotovesiä ja Tornionjoen vesien- nön saada tiedoksi saalistilastot siitä Kemijokisuun
hoitosuunnitelmissa mainitut tavoitteet mm. ran- terminaalialueen lohenkalastuksesta, joka asetuknikkovesien ravinnekuormituksen vähentämisen sen muotoilun mukaan mahdollisesti ei ole/ei ole
ja jätevesien paremman puhdistamisen. Komission ollut osa Suomen kansallista lohikiintiötä.
näkemys oli vesien tilaan ja tilatavoittesiin viitaten,
että jätevedenpuhdistamon luvan tulee sisältää Lausunnossa Rautuvaaran teollisuusasemakaavasreduktiovaatimus BOD7:lle ja fosforille ympäristön- ta ja Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavasta
suojelullisista syistä johtuen, ja että puhdistamon Kommissio toi esille Tornion-Muonionjokien kanreduktiovaatimus tulee muutaman vuoden kulues- sainvälisenä vesistöalueena, missä erityistä huosa nostaa sille valtakunnalliselle tasolle, joka on saa- mioita suunnittelussa tulee kiinnittää mahdollisiin
vutettu tällä hetkellä sekä Ruotsin että Suomen jä- rajanylittäviin vaikutuksiin ja yhteisvaikutuksiin muitevedenpuhdistamoilla.
den hankkeiden kanssa. Komissio totesi, että veteen
ja muuhun ympäristöön kohdistuvien vaikutusten
Komissio antoi lausuntonsa Suomen maa- ja met- arviointi osayleis- ja asemakaavassa ml. rajanylittäsätalousministeriölle ennen Suomen ja Ruotsin vät vaikutukset ja yhteisvaikutukset suunnitellun
kalastussääntöä koskevia neuvotteluja. Komissio kaivostoiminnan kanssa perustuvat hajanaisten ja
painotti mm. kalastuksenvalvontaa, saalisraportoin- osittain muuttuneisiin tietoihin. Mikäli vesien tilan
tia, kausilupaa, adaptiivista kalastonhoitoa, tarvetta hallinta ei ole vielä tiedossa ei kaavoituksessa voida
rajajoen yhteiseksi kalastusstrategiaksi. Komissio ei ratkaista käsittely- ja varastoaltaiden sijaintia ja laakannattanut kalastuksen täyskieltoa syyskuun 15. juutta. Komissio totesi, että se tulee antamaan laupäivän jälkeen eikä Tornionjoen suulle ehdotettua sunnon myöhemmässä vaiheessa kaivoksen vesi- ja
troolikalastusta. Komissio tuki Kukkolankosken osa- ympäristölupahakemuksesta.
kaskunnan esitystä punttikalastuksen kiellosta koskialueella ja muutoin Komissio katsoi, että vuoden Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel2017 voidaan soveltaa vuonna 2018.
le Komissio antoi näkemykset vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta TornionjoKomissio antoi lausunnon maa- ja metsätalous- en vesienhoitosuunnitelmaan vuosille 2022-2027
ministeriölle kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjes- heinäkuun alussa. Rajajokikomissio katsoi, että ne
telmää koskevasta laista ja hallituksen asetuksen pääteemat, joita käsiteltiin aiemmalla suunnittelumuutosesityksestä, joista Komissio katsoi, että kan- kaudella ja jotka on uudelleen lausuntoaineistossa
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mainittu ovat edelleen ajankohtaisia Tornionjoen
vesistöalueella. Erinonaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesien tilan turvaaminen on vesienhoidossa
kaiken taustalla oleva tavoite sekä pinta- että pohjavesiin nähden. Komissio kannusti ELY-keskusta
jatkamaan yhteistyötä Norrbottenin lääninhallituksen kanssa hyödyntämällä vastauksia vuoden 2017
vesienhoitoa koskevasta sidosryhmäkyselystä jatkosuunnittelussa ja yhteensovittamisessa vapaaehtoisten toimenpiteiden edistämiseksi mm. kunnissa,
kylissä, yhdistyksissä sekä yksityisten ja yritysten toimenpiteintä Tornionjoen vesistöalueella. Komission
näkemys oli, että sidosryhmäkyselyssä mainittujen
osallistumismahdollisuuksien ja osallistumisen arviointi vesienhoidon suunnittelussa suunnittelukauden aikana voi antaa viranomaiselle työkaluja
parantaa sidosryhmien ja ihmisten osallistumista
ja tukea vesienhoidossa. Komissio halusi myös huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset, yhteydet
kansallisiin bio- ja sinisen talouden strategioihin,
elintarvikestrategioihin ja yhteistyöhön metsätalouden yhteistyöhön maiden välillä. Lausunnossa
kannustettiin parempaan vuoropuheluun vesi- ja
kalataloushallinnon välillä korostaen varovaisuusperiaatetta kaikessa luonnonvarasuunnittelussa.
Komissio muistutti suomalais-ruotsalaisen työohjelman (Action Plan, 2017), joka laadittaiin alueellisten
ja kansallisten viranomaisten yhteistyönä, toimeenpanosta vesienhoidossa.
EU-komission ehdotus Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2019 on suoraan yhteydessä
kalastusmahdollisuuksiin rajajoessa ja Komissio
antoi lausuntonsa asiassa syyskuussa. Komissio totesi selkeästi että EU-komission ehdotus Itämeren
kalastuskiintiöksi ylittää tieteellisen neuvonannon
65 prosentilla. Rajajokikomissio katsoi, että ICESin
laatima arvio Itämeren kalastusmahdollisuuksista
on erinomaisen hyvin perusteltu viitaten Tornionjokeen viimeisenä kahtena vuotena nousseiden
lohien vähentyneeseen määrään ja Itämeren lohen
terveysongelmiin. Komissio korosti johdonmukaisuutta varovaisuusperiaatteen noudattamisessa
lohikantojen käytöstä päätettäessä. Komission arvio
oli, että kiintiön nosto vaikeuttaisi tuntuvasti EU:n
kannanhoitotavoitette kaikissa luonnonvaraisen
lohen lisääntymisjoissa ja kiintiön nostaminen 15
prosentilla on selvästi ICESin tieteellisen neuvonnannon vastainen, ja vaarantaa pitkäntähtäimen
kestävän lohikantojen hoidon. Kiintiön noston sijaan tulisi EU-komission Rajajokikomission mielestä
noudattaa tarkoin tutkijoiden neuvonantoa. Suomea ja Ruotsia, joilla on yhteinen vastuu Tornionjoen luonnonvaraisesta lohesta, kannustetiin selkeäs-

ti työskentelemään kestävän kalastuksen puolesta.
Komissio päätti lausuntonsa kehotukseen EU-komissiolle, jonka tulisi kiintiön nostaminen sijaan
vakavasti keskittyä toimenpiteisiin saaliin väärinraportoinnin lopettamiseksi, osoittaa riittäviä resursseja lohisaaliiden jäljitettävyyteen sekä tehokkaasti
torjua laitonta kalastusta Itämerellä.
Komission antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi
kalastuslain muuttamisesta. Komissio kannatti ehdotettuja rangaistusmaksuja laittomasta kalastuksesta, mutta edellytti esitykseen tarkennusta niiden
soveltamisesta sekä rangaistusasteikkoja Tornionjoella. Komissio huomautti, että ehdotus ja mahdolliset muutokset kansallisessa suomalaisessa lainsäädännössä tulee selvästi huomioida vuosittaisissa
kalastussääntöä koskevissa neuvotteluissa Suomen
ja Ruotsin kalastusviranomaisten edustajien kanssa jotta mm. tiedotus ja käytännön kalastuksenvalvonnan suuntaviivat käydään läpi maiden välillä.
Komissio antoi tukensa Ylä-Lapin kalastusmahdollisuuksien laajentamiselle, jolla paikallisilla on mahdollisuus lunastaa viehekalastuksen kausikortti kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi. Komissio
ehdotti myös viehekalastajille saalisilmoitusvelvollisuuden lisäämistä ehdotukseen.
Komission lausunto eräistä kaupallista kalastusta koskevista asetusehdotuksista annettiin marraskuun lopulla maa- ja metsätalousminiseriölle. Komission kanta rasvaevällisen lohisaaliin
mukaanottamisesta kaupallisen merikalastuksen
saalisraportointiin oli positiivinen, perusteena se,
että luonnonvaraisen ja viljellyn lohen saalismäärät
antavat arvokasta tietoa kantakohtaiseen lohikantojen hoitoon ja kalastuksen säätelyyn. Saalistiedon
avulla eri lohikantojen kuolevuutta voidaan seurata
nykytilaa paremmin. Komissio totesi, että Tornionjoen merialueen kaupallisten kalastajien näkökulmat
raportoinnin käytännön toteuttamisesta ja lisätyön
minimoimisesta tulee huomioida. Komissio halusi
lisäksi, että kalastuksenvalvonnan mahdollisuus tehokkaaseen asetuksen valvontaan varmistetaan.
Komissio lausui Ruotsin Luonnonsuojeluviraston
(Naturvårdsverket) hakemuksesta koskien Rajajokikomisison (2010) myöntämän Pajalan kunnassa
sijaitsevaa Tapulin kaivostoimintaa ja Kaunisvaaran
rikastamoa koskevan toimiluvan osittaista peruuttamista. Komissio katsoi, että nykyisen luvan sisällön kattavuus ja sisältö voidaan kyseenalaistaa. Komissio totesi erityisesti, ettei lupaa ole harkittu EU:n
laji- ja elinympäristödirektiivin tai Natura2000-lain13

säädännön mukaan, eikä sitä myöskään ole laadittu
EU:n vesipuitedirektiivin vaatimukset huomioiden.
Komissio toi esiin myös, että luvan yhteydessä määrätyt ehdot taloudellisesta vakuudesta, jolla katetaan kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteet
alittavat kustannustason, joka on esitetty Northland
Resources AB:n konkurssipesän tilaamissa riippumattomissa konsulttiraporteissa. Komissio nosti
esiin sen että yhteiskuntataloudellisesti tarkastellen
kaivostoiminta Kaunisvaarassa on hyvin tärkeä Pajalan kunnalle ja koko läänille. Komissio halusi kuitenkin korostaa, että kestävä kaivostoiminta edellyttää
myös, että toiminta on kestävää ympäristöllisestä
näkökulmasta, ja että voimassaolevat ympäristö-

luvan ehdot vastaavat niitä korkealle asetettuja tavoitteita, jotka yleisesti asetetaan ympäristövaaralliselle toiminnalle. Tornion-Muonionjoen vesistö on
eurooppalaisesta näkökulmasta ainutlaatuinen vesistö ja sen korkea ympäristöllinen tila pitää turvata.

Tiedottaminen ja tiedotteet
Komissio julkaisi vuoden aikana neljä omaa lehdistötiedotetta ja lisäksi yhteistyössä Tornionjoen tulvatiedotteita mm. SYKEN, ELYn ja kuntien kanssa
toukokuussa sekä yhteistiedotteen Lippo-perinnekalastusseminaarista Kesäsiika-Sommarsik Interreg-hankkeen kanssa.
Komissio tiedottaa toiminnastaan pääasiassa sähköisesti: kotisivullaan www.
fsgk.se, twitterissä (@Tornionjoki) ja sähköpostitse. Media saa komission lausunnot ja asialistat tietoonsa sähköpostitse. Vuonna 2018 lehtimainontaa käytettiin Rajajokiavustuksen (aiemmin yhteistyöavustus) haun avaamisessa. Tornionlaakson Kesäsiika-Sommarsik - hanke ilmoitti lehti-ilmoituksin mm. Lippo
2018-perinnekalastusseminaarista ja siihen liittyvästä tapahtumasta.
Komission kotisivut ovat suomeksi, ruotsiksi, meänkielellä, englanniksi ja pohjoissaameksi. Sivujen sisältö kieliversioissa vaihtelee. Vuonna 2018 Komission
kotisivu laadittiin pohjoissaameksi. Rajajokisopimus pohjoissaameksi on ollut
komission kotisivulla vuodesta 2011. Rajajokikomission nettisivut ovat sisällöltään laajimmat suomeksi ja ruotsiksi.

Tiedotteet
21.3.2018 TORNIONJOEN VESISTÖALUEKYSELYN TULOKSET APUNA RAJAVESISTÖN VESIENHOIDOSSA JA TULVARISKIEN HALLINNASSA
Vuonna 2017 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Norrbottenin lääninhallitus ja Suomalais-ruotsalainen
rajajokikomissio toteuttivat yhteistyössä kansalaiskyselyn Tornionjoen vesistöalueella vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnittelun taustatiedoiksi ja yhteistyön
kehittämiseksi. Kysely suoritettiin avoimena internet-kyselynä. Vastauksia saatiin yhteensä 136.
YK:n Maailman Vesipäivänä (World Water Day) 22.3.2018
kyselyn tulokset julkaistaan raportissa, joka löytyy tiedotteen liitteenä sekä suomen- ja ruotsinkielisenä.
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Kyselyn mukaan valtaosa Tornionjoen vesistön vesiluonnosta koetaan luonnontilaiseksi tai vähän muuttuneeksi.
Vastaajilla on kiinnostus säilyttää alueen luonnonarvot.
Asutus, maankäyttö ja muu ihmistoiminta nähdään vesistöjen kuormituksen lähteinä. Kyselyssä saadut vesistöjen
tilaa koskevat vastaustulokset vastaavat hyvin ympäristöviranomaisten käsityksiä Tornionjoen vesistön tilasta.
Kyselyn tulokset osoittavat myös, että vaikka vesien tilasta
ja kuormituksesta on olemassa tietoa, on sitä vaikea löytää. Vastaajat kokivat vaikutusmahdollisuutensa päätöksenteossa heikoiksi.

Perinnekalastaja, tao-kansan edustaja Sutej Hugu Taiwanin Pongso no Tao-saarelta (Island of the People)
LIPPO2018-konferenssissa Tornion Joentalolla, esittelyssä taiwanilainen lentokala.

Tulviin varautumisesta halutaan lisää tietoa
Vastaajat olivat hyvin tietoisia tulvavaarasta alueella. Tulvista ei ollut aiheutunut merkittäviä haittoja. Suurimmalla
osalla vastaajista ei ole ollut tarvetta suojata omaisuuttaan. Kulkuyhteyksien katkeaminen oli yleisin tulvista
aiheutunut haitta. Tulvasuojelun toimenpiteistä ennalta
varautumista ja riskien huomioimista alueiden käytön
suunnittelussa pidettiin tärkeimpinä. Osa vastaajista toivoi lisää ohjeita tulviin varautumiseen. Vastauksista kävi
myös ilmi, että monet ovat epätietoisia korvaako kotivakauutus tulvan aiheuttamia vahinkoja.
Tiedotteessa kerrottiin myös, että vesienhoidon ja tulvasuojelun suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on
käynnistynyt. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt
voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota.
Mielipiteitä vesienhoidosta toivotaan seuraavista: vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla, vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä
osallistumismenettelyt sekä vesienhoitosuunnitelmaan
laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö.
Myös arviot vesistö- ja meritulvariskeistä tarkistetaan vuoden 2018 aikana. ELY-keskusten ehdotukset merkittäviksi
tulvariskialueiksi ovat nähtävillä 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen
aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista
ja niiden nimeämisen perusteista

23.3.2018 RAJAJOKIKOMISSON YHTEISTYÖAVUSTUS
MARTIMOJOELLE JA VÄYLÄFESTIVAALILLE KIIRUNASSA
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio avustaa vuosittain Tornionjoen vesistöalueella hankkeita ja toimintoja, jotka edistävät yhteistyötä rajan yli. Tämän vuoden
toimintaan suunnatussa haussa rajajokikomissioon tuli
yhteensä yhdeksän hakemusta molemmilta puolilta Tornionjokea. Hakuaika päättyi 15.1.2018. Komissio päätti,
että yhteistyöavustus jaetaan kahdelle hankkeelle:
- Yhteensä 7000 euroa Martimojoen tilan ja kalaston kartoitushankkeelle. Tavoitteena on sähkökoekalastuksin
selvittää Tornionjokeen laskevan Martimojoen harjus- ja
taimenkanta sekä joen potentiaali lohikalojen poikastuotantoalueena. Samalla kartoitetaan turvetuotannon vaikutuksia Martimojoen latvoilla sekä Martimojoen ja Luomajoen valuma-alueen ojitusten vaikutuksia vedenlaatuun
ja tarpeita itse jokiuoman kunnostustoimille. Selvitys olisi
lähtökohta Martimojoelle mahdollisesti myöhemmin laadittavalle kunnostussuunnitelmalle. Tuloksista laaditaan
loppuraportti ja esitys jatkotoimenpiteistä.
Yhteistyötä tehdään Suomen puolella Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kalatalousopetuksen
kanssa. Ruotsin puoleisen Tornionjoen hankekumppanina toimii Nils Karkiainen ja Korpikylä Hembygdsförening
(kotiseutuyhdistys). He arvioivat joen Ruotsin puolen osan
mahdollista liettymistä/kunnostustarvetta sekä kunnostuksen merkitystä alueen matkailu- ja virkistyskäyttöön.
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- Yhteensä 1500 euroa Väyläfestivaaliin Kiirunan Lannavaarassa. Väyläfestivaali on Tornionlaaksoon sijoittuva
monitaiteellinen kulttuuritapahtuma, joka järjestettiin
ensimmäisen kerran vuonna 2017. Tapahtuma esittelee
Tornionlaakson kulttuuriperinteeseen liittyviä taiteita
ja taiteilijoita ja järjestää ohjelmansa molemmin puolin
Suomen ja Ruotsin rajaa Tornionlaaksossa. ”Tavoitteena
on luoda Väyläfestivaalista jokavuotinen taidetapahtuma,
joka rikastuttaa arktisen alueen kulttuuritarjontaa ja tuo
uuden elementin pohjoismaiseen yhteistyöhön.”
2018 Väyläfestivaalin osana toteutetaan kahden päivän
ohjelmakokonaisuus Lannavaarassa. Muoniolainen Väyläfestivaali ry järjestää tapahtumat yhteistyössä Kristallen
AB:n kanssa, joka on jalokiviin erikoistunut koulutusyritys Lannavaarassa. Ohjelma koostuu kahdesta konsertista 28.–29.6. ja taiteilijaresidenssistä. Kokonaisuudessaan
Väyläfestivaali järjestetään 21.6.–1.7., tapahtuma alkaa
Torniosta ja päättyy Kilpisjärvelle.
7.5.2018 TULVAOPPAASTA NEUVOJA TORNIONLAAKSON
ASUKKAILLE
Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhaliitus ja Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat yhdessä laatineet
oppaan tulviin varautumisesta Tornionlaaksossa. Opas on
ensisijaisesti suunnattu Tornionjokialueen asukkaille ja
mökinomistajille. Oppaan tavoitteena on ohjata ja antaa
vinkkejä siitä, miten tulee toimia ennen tulvaa, sen aikana
ja tulvan jälkeen. Siinä on myös yleistietoa tulvista, vähän
historiikkia Tornionlaakson tulvista sekä tarpeellisia yhteystietoja. Oppaasta ilmestyy myös painettu versio myöhemmin. Haaparanta ja Tornio kuuluvat molemmat merkittäviin tulvariskialueisiin.
Linkkejä:
Tulvaopas: http://www.fsgk.se/Tulva_opas_Tornionjoki2018fi_v2.pdf
Tulvaopas ruotsiksi: http://www.fsgk.se/Tulva_opas_
2018Tornionjoki_SWE_v2.pdf
Ajankohtainen tulvatilanne: http://www.ymparisto.fi/vesitilanne
4.7.2018 RAJAJOKIKOMISSIO AVASI SAAMENKIELISET
NETTISIVUT
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on julkaissut
nettisivut pohjoissaameksi. Komission saamenkieliset
nettisivut ovat jokseenkin samansisältöiset kuin englanninkieliset ja meänkielen nettisivut. Löydät sivun täältä
http://www.fsgk.se/Suopmela-ruoela-radjajohkakommiuvdna.html Saameksi sivuston sisältö avautuu saamen
lippu -kuvakkeen alta muiden kieliversioiden tapaan.
Rajajokisopimuksen mukaan komission virallisia kieliä
ovat suomi ja ruotsi. Saamen kielilain (1086/2003) 8 ja 9
§:n mukaisesti sopimus on käännetty jo aiemmin pohjoissaameksi.
Suomen puolella Enontekiö kuuluu saamelaisten koti16

seutualueeseen. Saamen kielilaki määrittelee oikeudet
saamenkielisiin palveluihin Suomessa (1. Tornionlaakson
Ruotsin puoli kuuluu kokonaisuudessaan Sápmiin, Saamenmaahan. Ruotsissa saamelaiset tunnustettiin alkuperäiskansaksi vuonna 1977, ja vuoden 2010 perustuslaissa
saamelaiset on tunnustettu kansaksi. Saamenkielellä on
Ruotsissa lisäksi virallinen vähemmistökielen asema, kuten mm. suomen- ja meänkielellä.(2
Rajajokikomissio on julkaissut Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen koosteraportin pohjoissaameksi
vuonna 2016.
5.9.2018 LIPPO-PERINNEKALASTUSSEMINAARI:
Lentokalat, siiat, muikut ja lohet festivaaleilla Tornionjoella - perinnekalastajat pohtivat tulevaisuuttaan Torniossa
Tornioon ja Haaparannalle saapuu viikonlopuksi perinteisiä kalastustapoja käyttäviä kalastajia lähes 20 eri maasta,
usealta mantereelta. Kansainvälisen Lippo2018 -konferenssin aiheena on huoli kalastusperinteiden elinvoimaisuudesta ja tulevaisuudesta. Konferenssi perjantaina ja
sitä seuraava perinnekalastuspäivä Tornionjoen Kukkolankoskella sekä rantanuottausnäytös Vuennonkoskella
päättävät samalla kolmevuotisen rajanylittävän Kesäsiika-Sommarsik InterregNord-hankkeen.
Perinteisiä kalastustapoja Tornionjoella ovat lippouksen
ohella mm. rantanuottaus, lohipatokalastus ja kullekalastus eli jokinuottaus, joista viimeksi mainittua edelleen harjoitetaan. Esimerkkeinä suomalaisesta elävästä perinnekalastuksesta ovat Puruveden talvinuottaus ja Ilomantsin
Koitajoen jokinuottaus, joka on jatkunut todennäköisesti
rautakaudelta alkaen. Siianlippous ja Puruveden nuottaus
pääsivät elävän kulttuurin luetteloon viime syksynä.
Konferenssiin osallistuvat kalastajadelegaatiot tulevat kylistä, eli tapahtumassa on kyse kalastajien kohtaamisesta
rajajoella, jossa siian ja lohen lippopyynti jatkuu katkeamattomana perinteenä Tornionjokivarren kylissä.
Konferenssin osallistujiin kuuluu mm. Taiwanista Sutej
Hugu, joka kertoo lentokalojen pyynnistä Tyynellämerellä,
Japanin ainu-kansan edustaja, Uuden-Seelannin maorikalastajia, Kanadan Curtis Rattray kertoo Tahltan-kansan lohenkalastuksesta. Grönlantia edustaa villakuoretta lipolla
pyytäviä kalastajia. Saamelaiset kertovat Tenon ja Näätämön kalastuksesta. Itä-Siperian nuottaajat Kolyma- ja
Lena-joelta tuovat kokemuksia ikiroudan sulamisen vaikutuksista.

Tornio-Haaparannalla ja Tornionjoen varrella järjestetty
kansainvälinen LIPPO2018-perinnekalastukseen keskittyvä
konferenssi ja tapahtuma sai näkyvyyttä alueellisesti ja kansainvälisesti:

Kalastusperinteitä juhlistetaan Torniossa
https://www.epressi.com/tiedotteet/maaseutu/kalastusperinteita-juhlistetaan-torniossa.html
https://kesasiika.com/2018/06/08/lippo2018/ & https://
sommarsik.wordpress.com/2018/06/13/lippo2018/ &
https://summerwhitefish.wordpress.com/2018/06/08/
lippo2018-festival-of-northern-fishing-traditions/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/lentokalat-siiat-muikut-ja-lohet-festivaaleilla-tornionjoella---perinnekalastajat-pohtivat-tulevaisuuttaan-torniossa?publisherId=68507697&releaseId=69625640
https://www.facebook.com/kesasiika/ & https://fi-fi.facebook.com/kukkolankoskiofficial/
Festival of Northern Fishing Traditions brings global
small-scale and indigenous fishermen to North
https://www.northernforum.org/en/news/449-festival-of-nor thern-fishing-traditions-brings-global-small-scale-and-indigenous-fishermen-to-north
The future of traditional fishing in the North https://www.
northernforum.org/ru/news-ru/439-budushchee-traditsionnogo-rybolovstva-na-severe
http://lifeplatform.eu/lippo-2018-gathering-ssfs-finland-sweden/
Lippo2018 will bring over 75 indigenous and traditional
fishermen into Finland
http://www.snowchange.org/2018/08/lippo-2018-willbring-over-75-indigenous-and-traditional-fishermen-into-finland/
Fishermen from Yakutia in Finland
http://yakutiakmns.org/archives/10570
Press conference of the festival participants in the tradition of northern fishing ”Lippo 2018”
http://ysia.ru/onlajn-press-konferentsiya-uchastni

kov-festivalya-po-traditsiyam-severnogo-rybolovstva-lippo-2018/
Yakut fishermen are going to the festival of Northern
fishing in Finland https://chelorg.com/2018/08/25/yakutfishermen-are-going-to-the-festival-of-northern-fishingin-finland/
In photos: Indigenous and traditional fishers gather for
festival of northern fisheries
https://www.gaiafoundation.org/in-photos-indigenous-and-traditional-fishers-gather-for-festival-of-northern-fisheries/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2018/09/27/
festival-of-northern-fishing-traditions-brings-global-small-scale-and-indigenous-fishermen-to-north/
Lippo 2018: the Festival of Northern Fishing Traditions
that unites small-scale commercial fishers from all around
the world
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1136960/

Tornionjoen lippokalastus on nyt kansallisesti tunnustettua aineetonta kulttuuriperintöä sekä Suomessa että Ruotsissa.
Lippous oli osa Lippo2018-tapahtuman ohjelmaa.
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Rajajokikomission tehtäväalueiden näkyvyys mediassa 2018
Vuonna 2018 Tornionjoen tulva toukokuun lopulla 2018 nostettiin eri medioissa laajasti esiin sekä Suomen että Ruotsin puolella. Eniten huomiota mediassa
sai Suensaaren tulvapenger, jota korotettiin Suomen ja Ruotsin viranomaisten
voimin tilapäispäispuomilla. Rajajokikomission tiloissa pidettiin tulvavaaran
aikaan useita rajanylittäviä viranomaiskokouksia, joista laadittiin pöytäkirjat
osallistujille suomeksi ja ruotsiksi sekä mediatiedotteita.
Muita alueella mediassa näkyneitä rajavesistöihin liittyviä aiheita olivat mm.
Kaunis Iron AB:n kaivoksen toiminnan käynnistyminen Pajalassa kesäkuussa
2018 entisellä Northland Resourcesin konkurssiin ajautuneella kaivoksella.
Kolarin Hannukaisen kaivoksen kaavoituksesta sekä vesi- ympäristölupahakemuksen vaiheista uutisoitiin toistuvasti. Lohen nousu ja kalastus Tornionjoella
kiinnosti aiempien vuosien tapaa. Erityisesti kauden lopulla uutisoitiin vähäisestä nousulohien määrästä aiempiin vuosiin nähden.

Kevättulvaa Ruotsin Kukkolaforsenilla.
2018.02.03
2018.02.09
2018.02.15
2018.03.01
2018.03.01
2018.03.01
2018.03.06
2018.03.06
2018.03.06
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Lapin Kansa Kestääkö rajajoki kaksi kaivosta? Kaivokset tuottaisivat Muonionjokeen valtavat määrät
päästöjä.
Suomenmaa-lehti, Komission jäsenen Matti Myllykankaan yleisönosastokirjoitus: Lohenkalastukseen
tarvitaan luonnon ehdot
Lapin Kansa, Hannukaisen kaivoksen kaavoitus etenee
NSD Fiskeförbud i Torne älv kan slopas (Rajajokikomission lausunnon perusteella tehty pieni uutisjuttu)
Meän Tornionlaakso Kalataudit ja kaivosten vaikutukset huolettavat Tornio-Muoniojokiseuraa
Meän Tornionlaakso Jokiseura vaatii välitöntä kalastonhoiutoa (jokiseuran antama lausunto ministeriöl
le Tornionjoen kalastussääntöneuvotteluihin)
Haparandabladet Här förbjuds spöfiske. (Juttu tehty Komission kalastussääntölausunnon perusteella)
Haparandabladet Kaunisvaaran etuudet. Kaunis Ironin Per-Erik Lindvallin haastattelu suomeksi
Haparandabladet,Ehdottaa muutoksia kalastussääntöihin (juttu komission kalastussääntölausunnon
perusteella, käännös)

Pohjoismaiden ministerineuvostolla oli kesäkuussa kokouksia Haaparannalla. Osa kokousvieraista ehti tutustumaan lohenkalastukseen Tornionjoen Matkakoskella 26.
kesäkuuta 2018.

2018.03.08

2018.03.13
2018.03.14
2018.03.28
2018.05.07
2018.05.08
2018.05.09
2018.05.15
2018.05.17
2018.05.21
2018.05.22
2018.05.22
2018.05.23
2018.05.24
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.02
2018.06.08
2018.06.08
2018.06.09
2018.06.19
2018.07.03
2018.07.03
2018.07.03
2018.07.03
2018.07.05
2018.07.07
2018.07.16

Meän Tornionlaakso Lapin kaivokset Suomen ja Ruotsin puolella uhkaavat Tornion-Muonionjoen kala
kantoja. (uutisjuttu kansanedustaja Hassin ja Halmeenpään ministerille tekemästä kirjallisesta kysymyk
sestä)
Haparandabladet Tornedalen utanför finsk-norskt järnvägsprojekt. (Nyhetsartikel). ”På svensk sida har
man snarkat friskt” (kort kommentar av Peter Waara och Johan Antti)
Lapin Kansa Lohiturismissa pyörii jo 10 miljoonaa. Tornionjoen lohisaalis pieneni viime vuonna selvästi
aiemmasta mutta kalastusmatkailu pysyi vireänä.
Lapin Kansa Ennuste: Lappiin tavanomainen tai sitä suurempi tulva
SVT Meänraatio, Jos tulva tullee
Lapin Kansa Tornionlaakson asukkaille valmistui tulvaopas (Komission tiedotteen perusteella)
YLE Tornionjoen tulva voi aiheuttaa isoja vahinkoja – tulvapenger ei ehkä pidättele kaupunkia kastumi
selta
YLE Tornionjoen tulva hidastui: Pahimmillaan vesi nousi 40 senttiä vuorokaudessa
Meän Tornionlaakso Luontoarvot haastavat ottamaan selvää ja toimimaan (Lapin ja Norrbottenin luon
nonsuojeluyhdistys. Rajajoen vesistöasiat. Ratasjärvi, Ylitornio)
NSD Byborna får betala för att hålla älven ren
Lapin Kansa:Uutisjuttu Vaikka aallot iskivät, Tornion tulvavalli kesti
NSD ”Tack för att ni finns” Daniel Fälldin, insändare (om insatser bekämpa översvämning i Haparan
da-Torneå)
Lapin Kansa 300 kalaa saa radiolähettimen vatsaansa Tornionjoella
Meän Tornionlaakso Koululaiset pyydystivät siianpoikasia tutkimukseen (Kesäsiika-Sommarsik Interreg
-projektiin liittyvä uutisjuttu)
Lapin Kansa Konkurssikaivos aloittaa louhinnan jo tässä kuussa
Haparandabladet Naturvårdsverket närmar sig beslut om återkallande
Haparandabladet Visade gruvverksamheten för Naturvårdsverket
Haparandabladet Naturvårdsverket vieraili todellisuudessa (suomennos)
Haparandabladet Päätös ympäristöluvasta lähestyy (suomennos)
Lapin Kansa, Isoja lohia menossa Kattilakoskella
Haparandabladet Välttämättömiä toimenpiteitä tulvaa vastaan.
Haparandabladet Tulvapenger tarkistetaan (suomennos)
NSD Efter tjuvfiskelarmet – nu agerar ministern
NSD Festivalen som går mot strömmen (en nyhet om kulturfestival som Gränsälvskommissionen har
gett samarbetsbidrag till)
Haparandabladet Två veckor, sedan var laxfisket slut
Haparandabladet Bättre laxar än i fjol
Lohenkalastus on päättynyt (suomennos)
Haparandabladet, Edellistä vuotta parempi lohivuosi (suomennos)
NSD, Laxkvot övertrasserad ”Vi blev förvånade”
YLE, Rajajokikomissio avasi saamenkieliset nettisivut – tietoa löytyy myös meänkielellä
YLE, Lohien vaellustutkimus: Nousuvauhti Tornionjoessa on yllättävän hidasta
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2018.07.22
2018.08.10
2018.08.16
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.09.07
2018.09.11
2018.09.11
2018.09.13
2018.09.14
2018.09.14
2018.09.15
2018.09.18
2018.09.18
2018.09.19
2018.09.22
2018.10.02
2018.10.05
2018.10.05
2018.10.09
2018.10.10
2018.10.15
2018.10.18
2018.10.18
2018.10.18
2018.11.13
2018.11.13
2018.11.13
2018.11.14
2018.11.16
2018.11.16
2018.11.17
2018.11.23
2018.11.27
2018.11.30
2018 12.11
2018.12.11
2018.12.11.
2018.12.11.
2018.12.11.
2018.12.03
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YLE, Maksamattomat kalastonhoitomaksut työllistävät valvojia Tornion-Muonionjoella
Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Matti Myllykangas: Väylän lohen tuskien taival
Lapin Kansa, Reväsvaaran tuulivoimakaava meni nurin
Haparandabladet, Ersätts med miljoner för statlig intrång
Haparandabladet, Har stridit för sin rätt i 20 år
Haparandabladet, Kalastajat saivat miljoonakorvaukset (suomennos)
Haparandabladet, Kalastajat ovat taistelleet vuosia (suomennos)
Lapin Kansa, Yksi joki, kaksi rantaa ja vahva yhteinen perinne (Siika ja Meänmaa –näyttely Tornionlaak
son maakuntamuseossa
YLE, Hannukaisen rautakaivos hakee lupaa käyttää 3 705 tonnia myrkyllisiä ksantaatteja – Kaivosyhtiö:
myrkkyjä ei pääse Tornionjoen vesistöön
Haparandabladet, Fiskare dryftade traditioner och klimat LIPPO-festival
Haparandabladet, Förändringarna är dramatiska
YLE, Laiton kalastus halutaan kuriin Itämerellä: vaikeuttaa lohikiintiön määrittämistä
Haparandabladet, Kalastajat keskustelivat perinteistä ja ilmastosta (suomennos)
Haparandabladet, Muutokset ovat dramaattisia (suomennos)
Lapin Kansa.Pääkirjoitus: Kiintiötä ei saa nostaa.- Itämeren lohen merikalastusta halutaan jälleen kasvat
taa. Tornionjoen lohikantaa ei saa vaarantaa.
Haparandabladet, Anser att fångsten av lax bör minskas (enligt Kommissionens yttrande)
Haparandabladet Lohikiintiötä pitäisi laskea vuonna 2019 (Komission lausunnon perusteella tehty uu
tisjuttu suomeksi)
NSD, De sågar förslaget om ökad laxkvot (Rajajokikomission lausunnon perusteella)
Yleisradio, Hannukaisen kaivoshankkeen vesiasioista ja pitkittyneestä lupaprosessista
Haparandabladet, Husbehovsfisket i Bottenviken hotas
Haparandabladet, Ett hårt slag mot uråldrig fisketradition
Haparandabladet, Kritik från departementet mot HB-artikel om fiske
Haparandabladet, Ministeriö kritisoi kalastusta koskevaa artikkelia (suomennos 5.10. Haparandablade
tissa julkaistusta uutisjutusta)
Lapin Kansa, Lohisodan historiaa ei saa unohtaa (yleisönosastokirjoitus Seppo Räty)
YLE, EU päätti Itämeren kalastuskiintiöistä – Suomi etujoukoissa laittoman lohenkalastuksen kimppuun
NSD, Bucht: Klart att det påverkar våra fiskare
Lapin Kansa, Yleisönosasto, Arttu Papinaho: Tornionjoen lohi-ihme
Lapin Kansa, Yleisönosasto, Mika Flöjt: Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (vesilaista ylei
sesti)
Lapin Kansa, Tenojoen ja Tornio-Muoniojoen osakaskunnat: kalastusoikeuden haltijoita ja paikallista ta
pakulttuuria ei oteta riittävästi huomioon
Haparandabladet, Håvfisket listat i kulturarvsförteckning.
Haparandabladet, Har kartlagt delar av sikens liv
NSD, Forsfiskekultur får utmärkelse
Haparandabladet, Lippoaminen aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa (suomennos artikkelissa)
Haparandabladet, Osa siian elintavoista on kartoitettu
YLE, Jättimäinen sähkölinja Ruotsiin Tornionjoen Vuennonkosken kohdalta – Kemijoella joudutaan pur
kamaan taloja
Maaseudun tulevaisuus: Jokiin nousevien lohien vähäisyys huolestuttaa (Aska ja Kinnunen jokivarren
lohilähetystön kanssa tapasi ministeri Lepän)
Lapin Kansa, Pohjoisen kalastusoikeudet kirjattava lakiin. Kalervo Aska, mielipidekirjoitus
Lapin Kansa, Hannukaisen vesistöpäästöt huolettavat edelleen (Meri-Lapin ympäristölautakunnan lau
sunto)
Haparandabladet Kommunal inventering avslöjade brister i avlopp (enskilda avlopp i Haparanda kom
mun)
Haparandabladet Krav kan bli kostsamma
Haparandabladet Laxyngelmängden minskade i Torneälven
Haparandabladet Määrätään korjaamaan viemärijärjestelmät (suomennos)
Haparandabladet Kysymyksiä ja vastauksia (suomennos)
YLE, Tornionjokivarsi hakee yhteistyöstä potkua vaikuttamiseeen – lohilähetystö saa jatkoa

2018.12.15
2018.12.18
2018.12.18
2018.12.21
2018.12.21

NSD, ”Naturvårdsverket har gott om åsikter men lite fakta” Komission lausunnon perusteella
Haparandabladet, Vill att Kaunis Iron tar hänsyn till ny miljöpraxis
Haparandabladet Haluaa kaivosyhtiön ottavan ympäristökäytännöt huomioon (juttu suomeksi, Komis
sion lausunnon perusteella)
Haparandabladet, Självklart för oss, säger Kaunis Iron om yttrande (Kommissionens yttrande om åter
kallelse av tillståndet)
Haparandabladet, Rajajokikomission lausunto on yhtiölle itsestäänselvyys (suomennos)

Luonnonvarakeskuksen tutkimustoimintaa: sähkökalastusta Äkäsjoella.
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Toimintakertomus vuodelta 2018 hyväksytty
Haaparanta 24.1.2019
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