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

Rajaväylän joutsenet Ylitorniolla, Kuvaaja Matti Myllykangas
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 Miljödepartementin 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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2019
Puheenjohtajat, jäsenet ja pysyvät asiantuntijat
Vuonna 2019 komission puheenjohtajana toimi lääninneuvos Johan Antti Norrbottenin lääninhallituksesta.
Komission varapuheenjohtajana toimi ympäristö- ja
luonnonvaravastuualueen johtaja Timo Jokelainen Lapin
ELY-keskuksesta. Jokelaisen varajäsenenä oli ylitarkastaja Pekka Räinä Lapin ELY-keskuksesta ja Johan Antin
varajäsenenä toimi vesienhoitopäällikkö Lisa Lundstedt
Norrbottenin lääninhallituksesta maaliskuuhun saakka.
Ruotsi ei nimittänyt Johan Antille uutta varajäsentä toimintavuoden aikana.
Toimintakertomusvuonna 2019 komission jäsenten kausi vaihtui lokakuun alusta lukien. Syyskuun 30. päivä saakka komission jäseninä Suomesta olivat Matti Myllykangas
(varsinainen jäsen) Muoniosta ja hänen varajäsenenään
Eugen Parviainen Ylitorniolta. Paula Aikio-Tallgren (varsinainen jäsen) Torniosta ja hänen varajäseninään Kalervo
Aska Pellosta ja Marika Kylmämaa Kolarista. Aikio-Tallgren luopui komission jäsenyydestä elokuussa 2019
mutta hänen varajäsenensä sijaistivat häntä ennen uuden komission nimitystä.

sekä Pia Hulkoff (varsinainen jäsen) Haaparannan Korpikylästä ja hänen varajäsenenään Gunnar Björk Övertorneån Vitsaniemestä.
Professori Kari Kinnunen jatkoi Suomen puolen pysyvänä asiantuntijana 30.9.2019 saakka. Suomen ei ole nimittänyt uutta asiantuntija tätä kirjoitettaessa. Ruotsin
puolen pysyvänä asiantuntijana jatkoi Andreas Broman
Norrbottenin lääninhallituksesta myös 30.9.2019 jälkeen.
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 1.10.2019
alkaen:
Johan Antti, puheenjohtaja 2019
Pia Hulkoff, varajäsen Brynolf Tjärner (uusi)
Bengt Niska, varajäsen Birgitta Isaksson
Timo Jokelainen, varapuheenjohtaja vuonna 2019,
varajäsen Pekka Räinä
Marika Kylmämaa,
varajäsenet Kalervo Aska ja Eugen Parviainen
Elli-Maria Kultima (uusi),
varajäsenet Aino Hyöppinen (uusi) ja
Matti Myllykangas

Komission ruotsalaisjäseninä olivat kertomusvuonna
30.9.2019 saakka Bengt Niska Pajalasta (varsinainen jäsen) ja hänen varajäsenenään Birgitta Isaksson Kiirunasta

Komission kokoukset
Vuonna 2019 komissiolla oli seitsemän varsinaista omaa kokousta. Kokouspaikat
olivat Haaparannan kanslian lisäksi Ruotsin puolen Korpikylän kylätalo, Napapiirin
järvilomien perinnetalo Pirtti Ylitorniolla Vietosen rannalla ja hotelli Storforsen Älvsbyn kunnassa. Vuoden viimeinen kokous joulukuussa pidettiin uudelleen avatussa kylpylä-hotelli Cape Eastissa Haaparannalla.
Kokouspäivämäärät olivat 24.1.2019, 28.2.2019, 10.4.2019, 14.6.2019, 12.9.2018,
30.10.2019 ja 11.12.2019.
Vuoden 1. kokous 24.1.2019
Komission tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksyttiin ja
vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin.
Luonnonvarakeskus oli anonut komissiolta, että voisi
käyttää komission myöntämiä tutkimusvaroja myöhemmin kuin esitti suunnitelmassaan. Tutkimuksen nimi on
“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. Komissio hyväksyi LUKE:n Atso Romakkaniemeltä tulleen pyynnön.
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Komission päivitetty työjärjestys hyväksyttiin 4.12.2018
kokouksessa esitetyn mukaisena. Siinä työjärjestykseen
kirjattiin, että puheenjohtajat hyväksyvät komission sihteerin matkasuunnitelmat ja -laskut.
Komissio on aiemmin päättänyt teettää itsestään ulkoisen arvioinnin. Sopimuksen allekirjoittamisesta PWC:n
konsultin kanssa päätettiin niin, että puheenjohtaja Johan Antti ottaa yhteyttä Hans Forströmiin sopimuksen
allekirjoittamiseen liittyen. Ulkoisen arvioinnin haastateltavien sopimisesta päätettiin, että puheenjohtaja ja
sihteeri keskustelevat konsultin kanssa haastatteluista,
minkä jälkeen kokousliitteenä ollut lista päivitetään.
Haastateltavista ei tehty vielä päätöstä.

SLU:n ja Luken tekeillä oleva raportti Tornionjoen vaelluskalojen tilasta valmistuu ensin ruotsiksi. Keskusteltiin
suomenkielisen käännöksen kustannuksista ja päätettiin,
että komissio voi vastata käännöskuluista samaan tapaan kuin aiemminkin.
Keskusteltiin Tornionjoen saalisraportoinnin nykytilasta.
Puheenjohtaja teki yhteenvedon keskustelusta: komissio
tavoittelee nykyaikaista saalisraportointia. Saalisilmoituksen merkitys täytyy selvittää kalastajille.

senen ja myös varajäsenensä puuttumisen vuoksi. Päätösasiakohdissa otetaan yhteys Paula Aikio-Tallgreniin
puhelimitse.
Asialistaan lisättiin kohtaan 7. uhanalaisiksi luokiteltujen
kalojen korvausarvot Suomessa.

Vuoden 2. kokous 28.2.2019

Komission ulkoinen arviointi, osaraportointi, Hans
Forström, PWC. Hans Forsström selvitti PWC:n toimeksiannon yksityiskohtia ja työvaihetta. Painopisteenä työssä ovat rajajokisopimuksen artiklat 2 ja 10. Sovittiin, että
tulokset raportoidaan komission kokouksessa 14.6.2019.

Komission vuoden 2019 toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Komission vuoden 2020 talousarvioesitys hyväksyttiin. Seuraavassa kokouksessa käsitellään esitys ylijäämän
käytöstä. Todettiin, että sopimus ulkoisesta arvioinnista
on allekirjoitettu PWC:n kanssa.

Komission jäsenten ja varajäsenten nykyinen kausi
päättyy 30.9.2019. Komissio lähettää Tornionjoen vesistöalueen kaikkiin kuntiin kirjeen, jossa pyydetään nimeämään ehdokkaita komissioon seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi.

Tornionjoen saalisraportoinnista keskusteltiin. Kolarin
kunta aikoo vastata raportointijärjestelmän luomisesta.
Asiasta tehdään hanke, jolta edellytetään kaksikielisyyttä. Yhteislupa ja Tornio-Muoniojokiseura ovat mukana
myös. Sopimusta komission ja Kolarin kunnan kesken ei
ole vielä.

Suomi ja Ruotsi ovat sopineet kalastuksesta ilman muutoksia edelliseen vuoteen nähden. Uutta päätöksessä on
harjuksen rauhoitus, joka tulee voimaan keväällä 2020.

Käsiteltiin EU-komission palautetta vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hoitamisesta jäsenmaissa. Suomen
ympäristöministeriö on tiedottanut palautteesta. Uudet
hankkeet, joilla on vaikutuksia vesien tilaan, pitää perusteellisesti arvioida. Tulvadirektiivi velvoittaa vahinkojen
ehkäisyyn ja laatimaan selkeämmät määräajat tavoitteille. Toimenpiteiden rahoitus ja selvemmät toimenpideaikataulut pitää laatia. Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan yhteensovittamisesta sihteeri kertoi, että alueellisten
vesiviranomaisten kanssa käydyssä kokouksessa 13.2.
pohdittiin sitä, mikä on jatkossa Tornionjoen vesienhoidon yhteistyön tavoitetaso.

Vuosi 2019 oli Lohen vuosi. Komissio päätti hakea Havsoch vattenmyndighetenin avustusta Tornionjokilaakson
paikallisiin toimiin Lohen vuoden teemavuonna yhteensä 80 000 kruunua. Summasta puolet oli peräisin lupamyyntituotoista Havs och vattenmyndigheteniltä ja puolet Lapin Ely-keskukselta.
Komissio päätti myöntää Kolarin kunnalle avustusta Tornionjoen saalisraportointiin liittyvään sovellustyöhön.
Komission pysyvä asiantuntija Kari Kinnunen on yhteydessä projektista vastaavaan siitä, mitä järjestelmältä
edellytetään.
Komission ylijäämästä keskusteltiin. Päätettiin, että Johan
Antti selvittää Ruotsissa Meri- ja vesiviranomaisen (Havs
och vattenmyndigheten) henkilöstöresurssin Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella. Ruotsissa vesienhoidon tehtävistä on käynnissä keskustelu.

Tornionjoen kalastussääntöön liittyvästä lausuntopyynnöstä keskusteltiin. Suomen ministeriön ehdotuksessa
kritiikkiä jokialueella on aiheuttanut esitys puuttua perinnekalastukseen joella. Myös harjuksen kevätrauhoi- Vuoden 4. kokous 14.6.2019 Ylitornion Vietosella
tuksesta ja komission esityksestä syksyn pyyntiajan pidennyksestä keskusteltiin. Todettiin, että Tornionjoki on
ainoa joki, jossa on kaiken kalastuksen kielto 15.9. alkaen.
Kalastuskiellolla suojellaan luonnonlohta.
Vesienhoitopäällikkö Lisa Lundstedt on siirtymässä lääninhallituksesta toisiin tehtäviin, joten hän osallistuu jäsenenä viimeistä kertaa komission kokoukseen. Lundstedt sai pienen muistolahjan kiitokseksi komissiolta.
Vuoden 3. kokous 10.4.2019 Ruotsin Korpikylän
kylätalolla
Todettiin, että komissio ei ole päätösvaltainen yhden jä-

Komission kokous Ylitorniolla Vietonen-järven rannalla.
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Kokous pidettiin Ylitornion Raanujärvellä Vietosen rannalla. Kokouksessa esiteltiin komission ulkoisen arvioinnin tulokset. PWC:n Hans Forström ja Ida Pelli kertoivat,
että komission toiminta ja odotukset kohtaavat hyvin.
Komission palvelut usealla kielellä koetaan myönteisenä.
Lisäksi komission järjestämiä tapahtumia ja tapaamisia
sekä avustuksia toimijoille pidetään myönteisinä asioina.
Kehityskohtana toivottiin, että yhteistyötä kuntien kanssa lisättäisiin. (Ulkoisesta arvioinnista on oma kappaleensa toimintakertomuksessa myöhemmin.)
Tornionjoen saalisraportointi -sovelluksen alusta
(web-sovellus) toimii teknisesti hyvin. Kari Kinnunen
muistutti, että myös verkkopyynnin saaliiden ilmoittamista järjestelmään toivotaan. Ehdotettiin, että komissio
tiedottaa sovelluksesta.
Havs och vattenmyndigheten on päättänyt 15.5.2019
myöntää 80 000 kruunua avustusta komissiolle, joka voi
edelleen myöntää sitä ”Lohen vuosi 2019” -teemaan liittyen. Avustushakemuksia alueelta pyydettiin lehti-ilmoituksin ja sosiaalisessa mediassa siten, että hakemukset
olisivat komissiossa 9.6. mennessä. Avustushakemuksia
komissiolle tuli vain yksi, mikä ei kuitenkaan täyttänyt hakukriteerejä. Lohen Vuoden avustusta päätettiin varata
Kolarin Lappeassa 10.6. pidettävän lohitutkimusseminaarin järjestelyihin. Avustusta maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan.
Kanslia on lähettänyt 26.4.2019 kuntiin sähköpostilla
pyynnön komission jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä. Vastauksia pyydettiin 1.7.2019 mennessä. Todettiin,
että kolme kuntaa on jo lähettänyt esityksensä kansliaan.
Kanslia lähettää kaikki saadut ehdotukset Ruotsiin Miljödepartementille ja Suomeen maa- ja metsätalousministeriöön heinäkuun alussa.
Lapin ELY-keskus on pyytänyt komissiota nimeämään
edustajan ja varaedustajan Tornionjoen tulvasuojeluryhmään. Komission edustajiksi valittiin Kari Kinnunen ja varajäseneksi Virve Sallisalmi.
Komisisolle annettiin tiedoksi, että Kinnunen sijaistaa
kanslian henkilökuntaa lomakaudella puhelimitse kuten
aiempinakin vuosina.
Keskusteltiin tulleista lausuntopyynnöistä. Päätettiin,
että Komissio lausuu Kaunis Iron AB:n Pajalan kaivoksen
taloudellisesta vakuudesta, Talga Graphene Ab:n kuulemisasiakirjasta koskien grafiitin louhintaa Nunasvaarassa
Vittangissa Kiirunan kunnassa ja Kolarin kunnan uudesta
jätevedenpuhdistamosta. Haaparannan kaukolämpölaitoksesta ei valmistella lausuntoa.
Outokummun tarkkailuraportti 2018 on tullut tiedoksi
komissioon ja raportti on välitetty Norrbottenin lääninhallitukseen tiedoksi. Vedenlaatuparametreissa ei ole havaittu poikkeamia edellisvuoden tuloksiin verrattuna.
6

3.-4.6.2019 Tromssassa pidettyyn NASCO lohikonferenssiin osallistuivat Gunnar Björk ja Virve Sallisalmi.
Tromssassa oli esillä asiaa ilmastonmuutoksesta, lohen
sopeutumisesta muuttuviin elinolosuhteisiin, lohikantojen hoidosta sekä lohikantojen tulevaisuuden haasteista
Atlantilla ja Tyynellämerellä.
Kesäkuun 17.-19.6.2019 Lahdessa on INBO Europe 2019
(International Network of Basin Organisations) Eurooppa-konferenssi. Timo Jokelainen nimitetään INBO-presidentiksi. Hän esittelee suomalais-ruotsalaista rajajokikomissiota ja suomalais-norjalaista rajavesistökomissiota
konferenssissa.
Komission 5. kokous 12.9.2019 Storforsen, Älvsbyn

Bengt Niska matkalla kokoukseen Storforsenille, paussi ja
poseeraus Jockfallissa syyskuussa.
Puheenjohtaja Johan Antti avasi kokouksen ja toivotti
kaikki tervetulleeksi Storforsenille. Piitimenjoki, jossa koski sijaitsee, on yksi Ruotsin neljästä kansallisjoesta, kuten
Tornionjokikin.
Keskusteltiin komission kanslian palkoista ja jäsenten
palkkioista. Johan Antti ottaa yhteyttä Mattis Lobergiin ja
Virve Sallisalmi ottaa yhteyttä Pekka Kemppaiseen siitä,
voisiko komission jäsenten kokouspalkkioita nostaa, koska ne ovat olleet samat vuodesta 2010.
Tornionjoen saalisraportointi -sovellus toimi kalastuskaudella teknisesti hyvin, vaikka joitakin kehitystarpeita
on jäljellä. Esimerkiksi tietojen korjaaminen tai lisääminen jälkikäteen ei onnistu. Pettymys oli se, että Ruotsista tuli hyvin vähän saalisilmoituksia. Sihteeri kertoi, että
ruotsalainen maan kattava Lohiportaali-webbisivusto on
tekeillä Jönköpingin lääninhallituksessa, joka oli saanut
toimeksiannon Havs- och vattenmyndigheteniltä (Merija vesiviranomainen).
Merkittiin tiedoksi, että komission jäsen Paula Aikio-Tallgren lopetti komissiossa 1.9.2019 omasta pyynnöstään.
Komissio sai ajankohtaista tietoa ”Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård” -projektista. Birgitta Isaksson
kertoi, että Fiskeområdetilla on monta hanketta meneil-

lään. Suurin osa niistä liittyy kalastuskohteiden saavutettavuuteen ja vaellusesteiden poistamiseen.
INBO-Eurooppa konferenssissa Lahdessa komission varapuheenjohtaja Timo Jokelainen kertoi esitelleensä rajat
ylittävää yhteistyötä Teno-Näätämö-Paatsjoki-vesistöllä
sekä Tornion vesistöalueella. Seminaariosallistujia oli eri
puolilta Eurooppaa. INBO-konferenssi ei antanut yhteistä julkilausumaan vesienhoidon ”one-out-all-out” -periaatteen puolesta, jota useat Euroopan maat kannattivat,
Suomi vastusti.
Myllykangas oli ehdottanut kirjoituskilpailua Tornionlaakson peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa
teemana Tornionlaakson merkitys nuorille tänään ja tulevaisuudessa. Palkinto olisi stipendi. Tekstit voisivat sisältää kalastusta, luontoa, turismia, kaivoksia. Jäsenet voivat
kysyä omien kuntiensa kiinnostusta aiheeseen. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa
Elokuun lopussa 30.-31.8.2019 Oloksella järjestettiin kalastusmatkailuyhdistyksen koolle kutsuma lohiseminaari.
Sinne olivat komissiosta ilmoittautuneet Ahlstrand, Aska,
Kinnunen, Myllykangas ja yhdeksi päiväksi Sallisalmi. Paikalla oli Suomesta ministeri Jari Leppä.
Kiirunan tekninen toimi on tehnyt katselmuksen Keinovuopioon, jossa metalliromua, romuautoja, akkuja ym. on
jätetty lähelle Muonionjokea. Tavoitteena on siivota alue
talvella.
Tiedoksi, että 3-vuotisessa suomalais-norjalaisessa Interreg-projektissa Tenojoen vesistöalueella laaditaan
yhteinen vesihuoltosuunnitelma, joka sisältää sekä juomaveden jakelun että viemäröinnin. Lisäksi hankkeessa
laaditaan selvitys kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tilasta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Karasjoen, Utsjoen ja
Tanan kuntien kanssa.
Vuoden 6. kokous 30.10.2019
Lokakuun kokous oli ensimmäinen uuden komission
kokous. Paikalla olleet jäsenet ja varajäsenet kertoivat
taustayhteisöistään ja nykyisistä tai edellisistä työtehtävistään. Kokoukseen eivät osallistuneet Pia Hulkoff, Marika Kylmämaa, Pekka Räinä eikä Aino Hyöppinen (uusi
komissiossa). Virve Sallisalmi kertoi komissiosta ja sen
työstä, joka perustuu Ruotsin ja Suomen väliseen rajajokisopimukseen. Ensi vuonna suomalais-ruotsalainen
rajajokisopimus ja komissio täyttävät 10 vuotta.
Todettiin myös, että 60 prosenttia Itämeren lohesta on
peräisin Tornio-Muoniojoesta, koska kala kutee ja lisääntyy niissä. Komission sihteeri jää vanhempainvapaalle
vuodenvaihteessa. Komissio etsii sijaisen, jolla on soveltuva pätevyys. Sihteeristö laittaa paikan hakuun molempien maiden työnvälitykseen ja alueellisiin sanomalehtiin.

Komission kokouksessa kävi kaksi eri vierasryhmää. Ensin
Tornionlaakson neuvoston uusi toiminnanjohtaja Tuula
Ajanki esittäytyi. Ajanki on aloittanut toimessa 1.kesäkuuta 2019. Tornionlaakson neuvoston toimintaa rahoittavat etupäässä kunnat, ja myös kolme Norjan kuntaa on
mukana yhteistyössä. Tavoitteena neuvostolla on edistää
mm. elinkeinoelämää raja-alueilla sekä tehdä yhteistyötä
rajan yli. Ajanki halusi myös tietää komission työstä. Lopuksi todettiin, että tiedonvaihtoa komission ja neuvoston välillä jatketaan.
Myös Havs och vattenmyndighetenin (Meri ja vesiviranomaisen) ja lääninhallituksen kalastusviranomaiset vierailivat kansliassa kertomassa ajankohtaisia kuulumisia
kalastuksensäätelystä ja Ruotsin hallitukselta saadun,
vuoden 2020 kalastussääntöä koskevan, tehtävän sisällöstä. Kansliassa vierailleet olivat Håkan Carlstrand (HaV),
Dan Blomkvist ja Lisa Loeb (Norrbottenin lääninhallitus).
Carlstrand kertoi, että kansalliset viranomaiset ovat sopineet, että yhteislupatuotoilla tuetaan osin lohen ja taimenen telemetriatutkimusta ja lisäksi varoja suunnataan
lohien terveystilanteen seuraamiseen.
Mahdollisuutta neuvotella kalastussäännön poikkeuksista aiemmin kuin helmi-maaliskuussa, kuten tähän saakka, neuvotellaan 14. marraskuuta Helsingissä, jossa on aihetta valmisteleva kokous. Sen jälkeen HaV aikoo kuulla,
mitä sen referenssiryhmä ja rajajokikomissio ovat mieltä
ehdotuksista.
Muita asioita, joita komission jäsenet ottivat keskustelussa esille, olivat mm. lohen regalekysymys Suomen
puolella ja sen perusteet Ruotsin lainsäädännössä, heittopainokalastus, lyijypainot, verkkopyynnin päivämäärät,
saalisraportoinnin kehittäminen sekä kaiken kalastuksen
kielto rajavesistössä syksyisin ja Kilpisjärven alueen kalastusmahdollisuudet.
Rajajokiavustus 2020 julkistetaan haettavaksi marraskuussa 2019. Jaettava summa ja jakokriteerit ovat samat
kuin edellisenä vuonna mutta avustusmäärä 10 000 euroa ilmoitetaan euroissa lisättynä ”tai vastaava määrä
kruunuissa”. Tämä lisäys tehtiin kruunun heikon kurssin
vuoksi. Mahdollisiin avustuksen hakijoihin lisätään koulut. Todettiin, että kalastuskulttuurillekin voidaan avustusta myöntää.
Komission suomalaisen pysyvän asiantuntijan esitys lähetettiin kansliasta 1.7.2019 maa- ja metsätalousministeriöön. Kari Kinnunen oli komission yksimielinen esitys.
Ministeriö ei ollut esittänyt myöskään uutta Suomen
puolen puheenjohtajaa. Asiantuntijan ja puheenjohtajan
nimitykset on liitetty ministeriössä yhteen lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppaiselta saadun tiedon mukaan.
Sihteerin laatimasta lausuntoluonnoksesta ”Tärkeät kysymykset Pohjanlahden vesienhoitoalueella, 2019-11-01”
todettiin, että koska asiakirjat ovat vain ruotsiksi, esimer7

kiksi suomalaisviranomaisten on vaikeaa ottaa kantaa
niihin. Sama pätee tietyin osin myös rajajokikomissioon.
Komission lausunnon sisältöön ei tehty muutoksia ja se
lähetetään luonnosversion mukaisena Pohjanlahden vesiviranomaiselle.

rio käytettävissä. Keskusteltiin siitä, että jatkossa halutaan
tapahtumien budjetti tietoon etukäteen. Komissio päätti
myöntää avustuksen Lapin Kalastusmatkailu ry:lle hakemuksen mukaisena.
Ministeriöiden ja komission vuosikokous

Rajajokikomissio tilaa Tornionlaakson Kesäsiika Interreg-projektin tuottamasta Lippous-esitteestä toisen painoksen. Tavoitteena on jakaa esitettä Unesco-symposiumin osallistujille 26.11.2019 Torniossa.
Vuoden 7. kokous 11.12.2019
Komissio on hakenut Virve Sallisalmelle sijaista ja määräaikaan mennessä tuli neljä hakemusta. Keskustelun lopuksi todettiin, että paikka laitetaan uudelleen hakuun.
Samoin selvitettiin, olisiko Kari Kinnusella mahdollisuus
hoitaa sijaisuutta sen aikaa, kunnes varsinainen sijainen
löydetään ja hän aloittaa työskentelyn. Kinnuseen otettiin yhteyttä ja hän suostui tehtävään. Päätettiin, että
komissio aloittaa uuden hakukierroksen. Ensimmäisellä
hakukierroksella mukana olleet voivat halutessaan olla
automaattisesti mukana haussa. Hakuilmoitukseen lisätään, että etätyömahdollisuus enintään 20 prosenttia.
Ennen uuden sijaisen nimittämistä Kari Kinnunen sijaistaa komission sihteerinä. Puheenjohtajat neuvottelevat
yksityiskohdista Kinnusen kanssa.
Sallisalmi esitteli komission taloustilannetta. Marraskuun
jälkeen kulutoteutuma on noin 90 prosenttia suunniteltuun nähden. Komission vuosibudjetista noin 80 prosenttia kuluu palkkoihin ja kokouskuluihin matkoineen,
joten noin 20 prosenttia on se, mitä voi itse suunnata
vuosittain. Komission määräraha on nyt noin 5 vuotta
ollut samalla tasolla. Komission määrärahan myöntää
Suomessa MMM ja Ruotsissa Miljödepartementet rajavesistöyhteistyön momentilta.
Joulukuun kokouksessa käytiin läpi Sallisalmen laatimaa
luonnosta vuoden 2020 toiminnasta. Muun muassa seuraavat aiheet olivat esillä: Komissio täyttää suunnittelukauden lopulla 10 vuotta. Komission toimintaa tulisi
suunnata sopimusalueelle pitämällä kokouksia siellä ja
tekemällä tutustumismatkoja. Seminaarien järjestämisessä tulisi pyrkiä kumppanuuksiin, jotta järjestelyt eivät
kuormittaisi kohtuuttomasti sihteeristöä.
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Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission, Miljödepartementin, Maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja MSB:n yhteinen vuosikokous oli Tukholmassa
27.toukokuuta 2019. Kokouksessa käytiin läpi komission
vuoden 2019 toimintaa ja ajankohtaisia asioita.
Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa
Vuoden 2019 aikana valmistui raportti komission ulkoisesta arvioinnista. PwC suoritti työn Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission toimeksiannosta. Työ tehtiin niin,
että komission sidosryhmien edustajille lähetettiin kysely ja osaa haastateltiin puhelimitse tai kasvotusten. Tavoitteena oli saada arvio siitä, miten nykyistä rajajokisopimusta toteutetaan ja miten sopimuksen tavoitteet ovat
toteutuneet. Tavoitteena oli myös tunnistaa mahdollisia
kehityskohteita. Vastaavana konsulttina työssä oli PwC:n
Hans Forsström.
Yhteenvedossaan PWC toteaa, että ”komissio nykyisessä tehtävässään koordinoivana ja neuvoa antavana elimenä on tärkeä rajajokialueen toimija. Komission paikallista kytkentää jäsenten kautta pidetään
tärkeänä ja monet ovat sitä mieltä, että komissiolla on
merkittävä rooli mitä tulee ymmärtämisen luomiseen
alueen paikallisia erityispiirteitä ja kulttuuria kohtaan.”
Arvioinnin perusteella PWC teki seuraavat johtopäätökset:
”Rajajokisopimus toimii suurin piirtein niin kuin osapuolet
ovat tehtävän määrittäneet.”
”Komissio työskentelee sopimuksen mukaisesti.”
”Komissio toimii tehtävänsä mukaisesti, mutta jotkut asiat
on tietysti asetettu toisia edelle ja priorisoinnit vaihtelevat
aikaa myöden. Useat asiantuntija ja jäsenet ottavat esiin
priorisointiasian erityisenä kehittämisalueena.”

Isoja hankkeita on tulossa lausuntopyyntöihin kuten Outokumpu, Kaunis Iron, Hannukainen sekä mahdollisesti
Talgan graffiittikaivos Vittankiin Ruotsissa.

”Arviointitehtävään kuului myös mahdollisten kehittämisalueiden ehdottaminen. Alla esitetyt ehdotukset, joita
esitetään komissiolle harkittavaksi jatkossa, tulivat esille
arvioinnissa ja ovat osaksi PWC:n johtopäätösten tulosta.
Ehdotuksia ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen.”

Lapin Kalastusmatkailu ry:n avustushakemus Lohen vuoden konferenssiin Muonion Oloksella 30.-31.8.2019 Marika Kylmämaa jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.
Komissiolta haettiin avustusta, koska tapahtuma jäi 1750
euroa alijäämäiseksi. Myllykangas arvosteli tapahtuman
kuluja mm. siitä, että käytettiin Oloksen auditoriota, kun
Muonion kunnassa olisi ollut paljon edullisempi audito-

”Komission on, vaikka sen informaatiotoiminnan katsotaan toimivan hyvin, tehtävä työtä niin, että sen tehtävä,
mandaatti ja toiminta tulevat entistä näkyvämmiksi ja sidosryhmien ja viranomaisten/kuntien tietoisuus sekä paikallisella, että alueellisella ja kansallisella tasolla lisääntyy.”

”Komission on erityisesti tutkittava muotoja informaationvaihdon kehittämiseen ja rajajokialueen kuntien kanssa
tehtävään yhteistyöhön. Arvioinnin tulosten perusteella
tämä tarve on suurempi Ruotsin kuin Suomen puolella, ja
maantieteelisesti alueen pohjoisemmassa kuin eteläisessä
osassa.”
”Komission on kerrottava selkeämmin tekemistään priorisoinneista ja niiden syistä komission tarkoituksiin ja tehtäviin liittyen.”

Elokuun lopussa Lapin Kalastusmatkailu ry järjesti Lohiseminaari 2019 -tapahtuman Muoniossa Oloksella.
Tapahtumassa keskusteltiin lohen tilasta Tornio-Muonionjoen vesistössä sekä siihen liittyvien elinkeinojen
aluetaloudellisista vaikutuksista. Komission jäseniä oli
paikalla samoin kanslian henkilökunta. Lisäksi komissio
rahoitti pieneltä osin tapahtumaa ja toi mm. materiaaleja
seminaariosallistujien mukaan otettavaksi.

”Komission on varmistettava komission riittävä edustus
suureen maantieteelliseen alueeseensa ja laajaan intressialueeseensa nähden. Tässä yhteydessä voidaan harkita
komissiossa suoraan työskentelevien määrän lisäämistä,
esimerkiksi jäsenmäärää lisäämällä ja varajäsenten säännöllistä mukana oloa varsinaisten rinnalla.”
”Komission on harkittava ja analysoitava, onko tulva-asioiden ja kalastusasioiden kehittämiselle tarvetta antaa
enemmän tilaa.”
”Kalastusasioiden osalta on olemassa kehittämispotentiaalia sääntöjen yhdenmukaistamisessa ja soveltamisessa
Suomen ja Ruotsin välillä, ja arviointi osoittaa, että komissiolla on tärkeä tehtävä tässä yhteydessä samoin kuin kalastuksen statuksen nostamisessa, ja paikallisväestön osallistuttamisessa kalastuksen vaalimiseen ja kehittämiseen.”
”Komission roolin, tehtävien ja mandaatin osalta on tiedottamistarvetta. On tehtävä selväksi, että uusi komissio on
lausuntoja antava yhteistyöelin, eikä sillä ole enää viranomaisroolia, kuten vanhalla komissiolla oli.”
Arviointiraportti esiteltiin komissiolle kesäkuun kokouksessa. Se on julkaistu kokonaisuudessaan komission kotisivulla.
Sidosryhmäyhteistyötä vuonna 2019 tehtiin totuttuun
tapaan mm. Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Havs och
vattenmyndighetenin (HaV), Norrbottenin lääninhallituksen, Lapin ELY-keskuksen, Tornion ja Haaparannan
kuntien ja eri yhdistysten kanssa. LUKEn ja SLU:n laatima
raportti ”Tornionjoen lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakannat – yhteinen ruotsalais-suomalainen biologinen
selvitys sopivien kalastussääntöjen arvioimiseksi vuodelle 2019” käännätettiin jälleen ruotsista suomeksi komission varoin. Molemmat kieliversiot julkaistiin komission
kotisivulla kuten aiempinakin vuosina.

Tulvasuojeluun liittyen komissio sekä järjesti että osallistui Tornion Suensaaren tulvavallia koskeviin kokouksiin.
Näissä oli mukana Tornion ja Haaparannan viranomaisten lisäksi myös Lapin ELY-keskus ja Norrbottenin lääninhallitus sekä MSB (puhelimitse).
Vesienhoitoon liittyen sihteeri Sallisalmi osallistui Skype-kokouksiin Norrbottenin lääninhallituksen ja Lapin
Ely-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.
Tornionlaakson maakuntamuseon kanssa tehtiin yhdessä museon hallussa olevan karttakirjan digitointi. Koko
karttakirja julkaistiin komission nettisivulla. Tästä aiheesta on lisää luvussa tiedottaminen. Museon kanssa tehtiin
yhteistyötä myös hankkeessa, jossa Kukkolankosken lippousperinne koetetaan saada UNESCOn aineettoman
kulttuuriperinnön luetteloon. Tätä varten marraskuussa
oli myös seminaari, johon komissio oli myöntänyt varoja
rajajokiavustuksestaan.
Kalastuksenvalvojien kanssa järjestettiin tapaaminen,
jossa pystyttiin päivittämään yhteystiedot. Alla on luettelo kaikista kokouksista tai tapahtumista, joissa komissio
on ollut joko osallistujana tai järjestäjänä vuoden 2019
aikana.

Kesäkuussa järjestettiin iltapäivän mittainen tutkijaseminaari Kolarissa Lappean lohessa. LUKE varasi tutkijat
paikalle ja komissio kustansi tilaisuutta markkinoivat mainokset, tilavuokrat ja käännätti englanninkieliset esitelmät
suomeksi. Tilaisuus houkutti paikalle muutamia kymmeniä kiinnostuneita. Komissio käytti tilaisuuteen Lohen vuosi 2019 -teemanvuoden avustusrahoja. Tutkijoiden esitelmät julkaistiin komission nettisivuilla tapahtuman jälkeen.
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Muut vuoden 2019 kokoukset ja tapahtumat
13.2.2019 Tulvasuojelu, Näränperän tulvavalli, Tornio-Haaparanta. 1. suunnittelukokous, Tornio. Sallisalmi
13.2.2019 Vesienhoito. Skype-kokous, vesiviranomaiset
Lapin ELY-keskus ja Norrbottenin lääninhallitus. Sallisalmi
21.2.2019 Tornionlaakson maakuntamuseo, kansliassa
olevat kartta-aineistot. Sallisalmi, Ahlstrand
26.2.2019 Komission ulkoinen arviointi, työn suunnittelukokous, kanslia. Hans Forström ja Ida PWC sekä Sallisalmi ja Ahlstrand
1.3.2019 Hyljekonferenssi,Luulajan kaupungintalo,Johan Antti
1.3.2019 Kesäsiika-Sommarsik Interreg-projekti. Ohjausryhmä. Tornio, Sallisalmi.
5.3.2019 Havs och vattenmyndigheten, SLU, komissio, aiheena kalastussääntö. Korpikylä. Hulkoff, Aska, Kinnunen,
Niska, Parviainen, Sallisalmi.
18.3.2019 Vesipaneeli, kaivoshanke, Kolarin kunta. Sallisalmi seurasi videolinkin kautta.
20.-21.3.2019 Laxförvaltning för Framtiden - Tomorrows Salmon Management, Luleå. Björk, Sallisalmi, Aska ja
Isaksson
26.3.2019 Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård, konferenssi Seskarössä. Sallisalmi
15.4.2019 Kaunis Iron, viranomaiskokous Kaunis Ironin
ympäristölupahakemuksesta, Lapin ELY-keskus, Rovaniemi, Sallisalmi
16.4.2019 Tulvasuojelu, viranomaiskokous komission
kansliassa. ELY-keskus, Haaparannan kunta, Tornion kaupunki, Lapin pelastuslaitos, Haaparannan pelastuslaitos,
MSB, kanslia. Sallisalmi ja Ahlstrand.
7.5.2019 Vesienhoito. Norrbottenin lääninhallitus. Lapin
ELY-keskus, sihteeri. Skype-kokous.
9.5.2019 Tornio-Kalixjokien vesienhoitoyhdistys, vuosikokous, Jällivaara. Ahlstrand
24.5.2019 AELCLIC-ilmastonmuutos ja maisema Tornio-Haaparanta -projektikokous Torniossa, Sallisalmi.
27.5.2019 Rajajokikomissio, MD, MMM, MSB ja YM, Tukholmassa vuosikokous komission asioista. Sallisalmi, Antti, Jokelainen, Kinnunen

10

29.5.2019 Näränperän tulvasuojeluvalli, Tornion ja Haaparannan suunnittelukokous Torniossa. Lapin ELY-keskus
mukana. Sallisalmi
11.6.2019 Vesienhoito, Tornionjoen vesistöalue. Vesistöjen luokittelu. Skype-kokous. Länsstyrelsen, Lapin ELY-keskus, Sallisalmi.
10.6.2019 Year of the Salmon, tutkimukseen painottuva miniseminaari
Kolarissa. Yhteistyössä LUKEn ja komission kesken. Osa rahoituksesta
Havs- och vattenmyndigheten/kalastuslupatulot/Lohen vuosi-Laxens år
teemavuotta. Sallisalmi
30.8.2019 AELCLIC-projekti Aalto-yliopisto,
workshop n:o 2 aiheena ilmastonmuutos ja sopeutumistoimenpiteet Tornio-Haaparannalla, Sallisalmi
30.-31.8.2019 Lohiseminaari Muonio, Olos. Ahlstrand,
Aska, Kinnunen, Myllykangas, Sallisalmi
16.9.2019 Ympäristöfoorumi, Ilmastonmuutos pohjoisessa, Norrbottenin lääninhallitus, Luleå, Kulturens hus,
Sallisalmi
17.9.2019 Tornionjoen tulvaryhmä, Lapin ELY-keskus,
Kinnunen
18.-20.9.2019 HELCOM workshop with River Basin Management authorities, Riika, Latvia, Sallisalmi
26.-27.9.2019 Matkailuparlamentti, Finnish Lapland
Tourism Board, kestävyys, kesä, sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon, Tornio. Sallisalmi
8.10. 2019 AELCLIC-projekti Aalto-yliopisto, workshop
n:o 3, Tornio-Haaparanta, Sallisalmi
16.10.2019 Näränperän tulvavallin korottaminen, viranomaiskokous lupa-asioista suunnitteluasteella. Kanslia.
Osallistujat: Tornion ja Haaparannan kaupungit, Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus, Sallisalmi ja
Ahlstrand.
13.-14.11.2019 Norrbottenion ja Västerbottenin vesineuvostojen yhteyshenkilöpäivät, Skellefteå. Sallisalmi,
Ahlstrand.
25.11.2019 MMM, Pello. Kalastusoikeudet, regaali Pohjois-Suomessa. Sallisalmi, Aska, Kinnunen.

26.11.2019 UNESCO maailmanperintö ja koskikalastuskulttuuri Tornionjoella, symposiumi Tornion Aineen taidemuseolla. (Huom, komissio tuki tapahtumaa rajajokiavustuksella.), Sallisalmi, Ahlstrand, Kinnunen, Parviainen,
Aska

4.12.2019 Vesienhoito, Tornionjoen vesistöalue. Bottenvikenin vesiviranomainen, Lapin ELY-keskus, Sallisalmi.
Skype-kokous

Kesäkuussa Lappea on valmis lohiturismiin, Kuvaaja Matti Myllykangas

Annetut lausunnot
Rajajokikomissio antoi yksitoista lausuntoa vuoden 2019 aikana.
Lausunnot löytyvät komission Internet-sivulta www.fsgk.se molemmilla kielillä.
Lausunto Tornio-Muoniojokien vesistötarkkailusta 17.1.2019
Lausunto Tornionjoen kalastussäännöstä 25.1.2019
Lausunto Hannukaisen kaivoksen vesi- ja ympäristölupahakemuksesta 22.2.2019
Lausunto n:o 2 Tornionjoen kalastussäännöstä 26.2.2019
Lausunto Pajalan Kaunis Iron -kaivoksen laajennuksien YVA-menettelystä 6.3.2019
Lausunto Pajalan jätevedenpuhdistamosta 10.5.2019
Lausunto Kolarin jätevesipuhdistamon ympäristölupahakemuksesta 27.6.2019
Lausunto Talga AB:n suunnitelmista avata grafiittikaivos Kiirunassa 1.7.2019
Lausunto Kaunisvaaran rikastamon ja Tapulin kaivoksen taloudellisesta vakuudesta 1.7.2019
Lausunto Pohjanlahden vesiviranomainen tärkeät vesienhoidon kysymykset_2021-2027_31.10.2019
Lausunto MMM:lle Tornionjoen vuoden 2020 kalastussääntöön 16.12.2019
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Lausunnot lyhyesti:
TORNION-MUONIONJOEN VESISTÖTARKKAILUSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2024,
LAPELY/3391/2018 (17.01.2019)
Komissio ehdottaa, että suunnitelman johdannossa viitataan Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokisopimukseen, joka on perustana vesienhoidon
ohjelmien ja suunnitelmien yhteensovittamiseen
yhteisellä Tornionjoen vesistöalueella. Komissio
toteaa, että vesistötarkkailusuunnitelma on tiivis
ja selkeä asiakirja. Suunnitelman tavoitetta ja tarkoitusta voisi kuitenkin selventää johdantokappaleessa. Vesistötarkkailuohjelman tavoitteita voisi
pohtia siitä näkökulmasta, että onko tavoitteena
ainoastaan vesioikeudellisten vaatimusten kirjaimellinen täyttäminen vai onko tarkoituksena
myös tarkkailla, ylläpitää ja parantaa veden hyvää
tilaa.

lastuksen valvontaa rajajoella sekä merialueella
tulee lisätä. Viime kesänä kalastuksenvalvonta
Ruotsin merialueella ilmeisesti loppui kokonaan
heti lohikiintiön tultua (yli-)kalastetuksi. Vuonna
2018 osa-alueella 31 Ruotsin luonnonvaraisen lohen kansallinen kiintiö ylittyi noin 3 700 lohella
ennen kalastuksen sulkemista, mikä vastaa noin
20 prosentin ylitystä osa-alueen 31 luonnonvaraisen lohen kiintiöön nähden. Vastaavien kiintiöylitysten estämiseksi tulee kiintiöseurantakäytäntöjen parantaminen ottaa esiin neuvotteluissa
Ruotsin kanssa.

Komissio katsoo, että lohisaaliin tilastointia tulee
kehittää. Saaliin merkintä esim. kidusmerkillä jokialueen kalastuksessa kaupallisen kalastuksen
tapaan voidaan ottaa käyttöön. Kuten lausunnossaan vuosi sitten komissio esittää, että Suomen
ja Ruotsin on syytä neuvotella mahdollisuudesta
kausikohtaisten lohikiintiöiden asettamisesta kaikille Tornionjoen kalastussäännön soveltamisaluRajajokikomissio kannustaa Suomen ja Ruotsin een kalastajaryhmille ja myös velvoite saalisraporvesi- ja ympäristölupavelvollisia (ts. TornionKali- tointiin. Lupakohtainen kausikiintiö Tornionjoen
xin vesiensuojeluyhdistys http://www.tkvvf.se/ ja jokialueelle on esitetty toimenpiteenä Suomen
tarkkailuvelvolliset Suomessa) lisäämään yhteis- lohi- ja meritaimenstrategiassa vuodelta 2015.
työtä ja laatimaan seuraavalla suunnittelukierroksella vesistötarkkailuohjelman, joka kattavammin Kukkolankosken osakaskunta on kokouksessaan
yhteensovittaisi vesistötarkkailun tavoitteita ja 21.11.2018 tehnyt esityksen punttikalastuksen
käytäntöä siten että ohjelmat täydentäisivät toi- rajoituksesta Kukkolankosken osakaskunnan
nen toisiaan yhteisellä rajavesistöllä.
alueella. Komissio kehottaa huomioimaan osakaskunnan esityksen ja tekemään tarvittavat toimenSUOMALAIS-RUOTSALAISEN RAJAJOKIKOMIS- piteet rajoituksen voimaan saattamiseksi kalasSION LAUSUNTO TORNIONJOEN KALASTUS- tuskaudelle 2019.
SÄÄNNÖSTÄ 2019, 25.01.2019
Rajajokikomissio toteaa, että nykyinen kalastukLohiasetuksen myötä vuonna 2017 Suomen meri- sen säätelyjärjestelmä on jäykkä ja varovaisuusalueen lohenkalastuksen aloitusta aikaistettiin si- periaatetta sääntelyssä on vaikeaa soveltaa. Mikäli
ten, että kalastus aloitetaan asteittain merialueilla lohen nousu on jäämässä heikoksi, tulisi pyyntiä
alkaen 1. toukokuuta. Tornionjokeen vuonna 2017 kyetä rajoittamaan, eli lohen kalastus mukautuisi
ja 2018 vaeltaneiden lohien määrä on selkeästi kalakannan vaihteluihin. Kalastuskauden aikana
vähentynyt, mikä käy ilmi LUKEn nousulohiseu- tulisi olla käytössä menetelmä, jolla tarvittaessa
rannasta. Komission näkemyksen mukaan tämä voidaan sekä meri- että jokialueella kalastusta
on saattanut johtua kalastuksen aikaistamisesta. koskevin toimenpitein reagoida vaelluslohien
Kalastuspaine merialueella tulisi myös kohdistaa määrään, jotta voidaan varmistaa, että riittävä
kantakohtaisesti sekakantakalastuksen sijaan.
määrä lohia nousee jokeen.
Komissio katsoo, että meritaimenen rauhoitusta
tulee jatkaa. Samoin harjuksen rauhoitus Tornion-Muonionjoessa sen kutuaikana olisi perusteltu
harjuskannan heikosta tilanteesta johtuen.
Komission kanta on sama kuin aiemmin, että ka12

Rajajoen kalastuksen täyskielto 15.syyskuun jälkeen on käytäntö, jota ei muilla jokialueilla tunneta. Täyskalastuskielto estää mm. hauen, ahvenen
ja harjuksen kalastamisen syyskaudella. Komissio
katsoo, että kalastuksen täyskielto tulee poistaa.

Komissio on pyytänyt huhtikuussa 2018 tietoja
Kemijokisuun lohenkalastuksesta, jonka ei ole
katsottu kuuluvan Suomen lohikiintiöön. Komissio uudistaa tietopyynnön Kemijoen terminaalikalastusta koskien.
Viitaten aikaisempiin lausuntoihinsa Rajajokikomissio kehottaa suomalaisia kalastusviranomaisia
jatkossa tiiviimpään yhteistyöhön Ruotsin kalastusviranomaisen ja rajajokikomission kanssa Tornionjoen vesistöalueen kalastuksen yhteisen näkemyksen rakentamiseksi.
LAUSUNTO YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA
VESILAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA,
HANNUKAISEN JA RAUTUVAARAN KAIVOSTOIMINNOT (22.02.2019)
Hannukainen Mining Oy hakee ympäristö- ja vesitalouslupaa kaivoshankkeelle Kolarin kunnan
Hannukaisessa ja Rautuvaarassa. Hankealueen
koko on noin 30 km2 ja se sijaitsee Hannukaisessa Länsi-Lapissa noin 15 km Suomen ja Ruotsin rajalta. Valuma-alueeseen kuuluu Tornion- ja
Muonionjoen joet ja hankkeen vaikutukset kohdistuvat viiden joen alueelle: Muonionjoki, Kuerjoki, Äkäsjoki, Valkeajoki ja Niesajoki. Merkittävin
rajanylittävä vaikutus toiminnan vesistöön johdettavista päästöistä kohdistuu Muonionjokeen.
Rajajokikomissio keskittyy lupahakemuksesta
antamassaan lausunnossa niihin seikkoihin, jotka
liittyvät Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen tarkoitukseen. Komissio korostaa erityisesti vesistöaluekohtaisen tarkastelun merkitystä
lupaharkinnassa.
Muonionjoki osana Tornion-Muonionjoen vesistöä kuuluu Natura2000-alueeseen sekä Ruotsissa
että Suomessa. Vesistö on merkittävin luonnonvaraisen lohen lisääntymisalue koko Itämeren
alueella. Äärimmäisen uhanalainen meritaimen
kuuluu vesistön lajistoon. Jokijärjestelmä on lisäksi suurin luonnontilainen vesistö EU:n alueella.
Toiminnasta aiheutuva sulfaattikuormitus olisi
korkeimmillaan 12 000 tonnia vuodessa, alumiini
3,6 t , fosfori 3,1 t, kalium 222 t, kloori 105 t, kupari 1,9 t, magnesium 105 t, natrium 255 t, nikkeli
0,7 t, sinkki 0,5 t, typpi 298 t ja uraani 0,3 vuositasolla. Vedenlaatuun kohdistuva vaikutus olisi
suurin Muonionjoessa toiminnan loppuvaiheessa.
Prosessissa tarvittavista kemikaaleista ksantaatit

vuosittaisella 3 705 tonnin käyttömäärällä ovat
pieninä pitoisuuksinakin potentiaalinen riski vesieliöille. Hakemuksessa esitetään, että muodostuva rikastushiekka koostuu happoa tuottavasta ja
happoa tuottamattomasta jakeesta. Happoa tuottavaa rikastushiekkaa (PAF) syntyy 6,7 miljoonaa
tonnia, happoa tuottamatonta (NAF) 67,5 miljoonaa tonnia. Muut jätejakeet ovat 190 miljoonaa
tonnia mahdollisesti happoa tuottavaa sivukiveä
ja 180 miljoonaa tonnia ei-happoa tuottavaa sekä
75 miljoonaa tonnia maa-ainesta. Komissio haluaa
ottaa esille pitkäaikaiset mahdolliset ympäristöriskit, joita voi aiheutua mm. happoa muodostavan materiaalin varastoimisesta ilman tiiviistä
pohjarakennetta. Näin suuren mittakaavan kaivostoimintojen sulkemissuunnitelmien tulee olla
hyvin laadittuja luotettavin referenssein ja varautumisen poikkeaviin tilanteisiin kuten ennalta arvaamattomiin onnettomuustilanteisiin.
Komissio katsoo, että johtuen toiminnan luonteesta, laajuudesta ja sijoittumisesta kansainväliselle Natura2000-vesistöalueelle, varovaisuusperiaate edellyttää, että poikkeuksellisten tilanteiden
hallinta sisältyisi merkittävä osana lupahakemukseen.
Arvokkaiden kalakantojen hyvinvointi vesistöalueella tulee turvata. Purkuvesistö kuuluu kansainväliseen vesistöalueeseen, joka tuottaa suuren osan Itämeren luonnonvaraisesta lohesta.
Lohi osaltaan mahdollistaa kaupallista merikalastusta sekä rajanylittävää kalastusmatkailua ja vapaa-ajankalastusta.
Sellaiset ympäristölle vaaralliset toiminnot ja
hankkeet, jotka ovat käynnissä tai jo valmisteluvaiheissa (esim. Kaunis Iron AB:n kaivos ja kahden
kaivoksen laajennus Pajalassa) tulee huomioida
lupaharkinnassa, koska niiden vaikutukset ovat
luonteeltaan saman tyyppisiä ja kohdistuvat samaan vesistöön.
Komissio katsoo rajajokisopimukseen viitaten,
että mahdolliset ympäristölle aiheutuvat riskit
sekä kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset tulee
huolella käsitellä lupaharkinnassa. Ympäristölle
aiheutuvien riskien luotettavan minimoinnin ja
varovaisuusperiaatteen tulisi olla johtavia periaatteita lupaharkinnassa. Olennaista on käsitellä
Muonionjokea ja Tornion-Muonionjoen vesistöä
kokonaisuutena, kuten se on määritelty Suomen
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ja Ruotsin välisessä rajajokisopimuksessa yhteisenä resurssina. Lopuksi komissio toteaa lausunnossa esille nostettuihin seikkoihin viitaten, ettei se
voi puoltaa toiminnalle vesitalouslupaa valmistelevien töiden aloittamiseksi, eikä lupaa toiminnan
aloittamiseen ennen ympäristöluvan tultua lainvoimaiseksi.
SUOMALAIS-RUOTSALAISEN RAJAJOKIKOMISSION LAUSUNTO TORNIONJOEN
KALASTUSSÄÄNNÖSTÄ 2019 (26.02.2019;
toinen lausunto)
Suomen maa- ja metsätalousministeriö esittää
lausuntopyynnössään (2017/04.04.03.01/2018)
kalastussääntöä koskeviin Suomen ja Ruotsin välisiin neuvotteluihin erinäisiä poikkeavia määräyksiä alustavaan 13.12.2018 päivättyyn lausuntopyyntöön tulleiden esitysten perusteella sekä sitä,
että kalastussäännöt pysytettäisiin samoina kuin
ne olivat 2018.

vaeltaneiden lohien määrään negatiivisesti, minkä vuoksi merikalastuksen säätelyn tulee perustua varovaisuus periaatteeseen. Kalastuspaine
merialueella tulisi myös kohdistaa kantakohtaisesti sekakantakalastuksen sijaan. Rannikon merikalastuksen myöhentämistä esimerkiksi 10 vuorokaudella tulevien kahden kalastuskauden aikana
on syytä harkita.
MMM:n lippokalastusaikaa koskeva esitys tarkoittaisi, että kalastussääntöön viimeisen parin
vuoden aikana tehdyt lippokauden pidennykset
poistetaan ja palataan kalastussäännön mukaiseen lippokalastukseen. Lohen lippokalastukseen
kohdistuva kalastuksen rajoitus esitetyn mukaisena sen pienen saalisosuuden valossa (2 – 4 %
jokialueen kalastuksesta) on ylimitoitettu toimenpide. Vaellussiian myöhäisemmän nousun johdosta lohen lippouksen merkitys alkukesällä mm.
kalastuskulttuurin elinvoimaisuuden ja matkailun näkökulmasta on kasvanut. Komissio katsoo,
että ministeriön esittämää lohen lippokalastusta
koskevaa ehdotusta on tarpeen lieventää siten,
kalastuksen säätelyn perustana on kalavarojen
suojelun ohella eri kalastusmuotojen ja niiden
saaliskertymän merkittävyyden suhteuttaminen
toisiinsa.

Ehdotus harjuksen ”rauhoitusajasta pilkintäkaudelle” Tornionjoessa Tornion- ja Muonionjoen
yhtymäkohdan alapuolelle asti on perusteltu
harjuskannan heikolla tilalla. Komissio toteaa,
että lausuntopyynnössä ehdotettu rauhoitusaika
1.4.-30.5. ajoittuu Tornionjoella jäänlähtötilastojen valossa todennäköisesti heikkenevien kevätjäiden ja osin avoveden aikaan. Pilkintäkausi, jolla Heittopainolla kalastamisen kieltämisen suhteen
rauhoitusta sovelletaan, tulee asettaa paikallisten komissio viittaa edelliseen lausuntoonsa.
olosuhteiden mukaisesti.
Nykyinen kalastuksen säätelyjärjestelmä TorKulkuverkkokalastuksen rajoittamisehdotuksen nionjoella on jäykkä ja varovaisuusperiaatetta on
suhteen komissio toteaa, että mikäli sitä tarvitaan, vaikeaa soveltaa sääntelyssä. Mikäli lohen nousu
olisi parempi lyhentää kalastusaikaa sallittujen on jäämässä heikoksi, tulisi pyyntiä kyetä rajoittavuorokausien sisällä. Siksi komissio ehdottaa, että maan, eli lohen kalastus mukautuisi kalakannan
kulkuverkkokalastuksen vuorokausien määrä py- vaihteluihin.
sytetään samana, mutta verkkokalastus voitaisiin
kieltää esim. klo 22:00 (23:00) alkaen klo 06:00 Komission kanta on sama kuin aiemmin, että ka(07:00) saakka. Tällainen ehdotus voisi saada pa- lastuksenvalvontaa rajajoella sekä merialueella
remmin hyväksynnän kalastusoikeuden haltijoi- tulee lisätä. Vuonna 2018 osa-alueella 31 Ruotsin
den keskuudessa kuin poistettu verkkokalastus- luonnonvaraisen lohen kansallinen kiintiö ylittyi
viikonloppu. Rajajokikomission toteaa lisäksi, että noin 3 700 lohella ennen kalastuksen sulkemista,
verkkokalastuksella on kalastuskulttuurista ja so- mikä vastaa noin 20 prosentin ylitystä osa-alueen
siaalista merkitystä Tornionjoen vesistöalueen ka- 31 luonnonvaraisen lohen kiintiöön nähden. Vaslastajayhteisöille.
taavien kiintiöylitysten estämiseksi tulee kiintiöseurantakäytäntöjen parantaminen ottaa esiin
Komission näkemys on, kuten aiemmassa neuvotteluissa Ruotsin kanssa.
25.1.2019 antamassaan lausunnossa MMM:lle,
että Suomen rannikon aikaisemmat lohenkalas- Komissio katsoo, että lohisaaliin tilastointia tulee
tuksen aloitusajankohdat vuosina 2017 ja 2018 kehittää. Saaliin merkintä esim. kidusmerkillä joovat mahdollisesti voineet vaikuttaa rajajokeen kialueen kalastuksessa kaupallisen kalastuksen
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tapaan voidaan ottaa käyttöön. Kuten lausunnossaan vuosi sitten, komissio korostaa sitä, että
Suomen ja Ruotsin on syytä neuvotella mahdollisuudesta kausikohtaisten lohikiintiöiden asettamisesta kaikille Tornionjoen kalastussäännön
soveltamisalueen kalastajaryhmille ja velvoite
saalisraportointiin.
Rajajoen kalastuksen täyskielto 15. syyskuun jälkeen on käytäntö, jota ei muilla jokialueilla tunneta. Täyskalastuskielto estää mm. hauen, ahvenen
ja harjuksen kalastamisen syyskaudella. Komissio
katsoo, että kalastuksen täyskielto tulee poistaa.
On kuitenkin syytä arvioida, onko kiellon poistamisella vaikutusta erityisesti harjuskantaan. Mikäli
kielto poistetaan, tulee kalastuksenvalvonnan resursseja lisätä.
Lista apajapaikoista tulee käydä läpi kalastusoikeuden omistajien kanssa. Apajapaikkoja ei ole
kartoitettu.
Viitaten jo aiemmin lausuttuun komissio muistuttaa uudestaan, että sekä Suomi että Ruotsi
ovat laatineet omat lohi- ja meritaimenstrategiansa ilman mainittavaa yhteensovittamista Tornionjoen vesistön osalta. Ruotsin strategiassa on
nostettu esille mm. Tornionjoen vesistöalueen kalastusstrategian laatiminen pitkäjänteisen kalastuksen sääntelyn mahdollistamiseksi. Rajajokikomissio kehottaa suomalaisia kalastusviranomaisia
jatkossa tiiviimpään yhteistyöhön Ruotsin kalastusviranomaisen ja rajajokikomission kanssa Tornionjoen vesistöalueen kalastuksen yhteisen näkemyksen rakentamiseksi.

keen rajanylittäviin, kumuloituviin ja yhteisvaikutuksiin sekä seikkoihin, jotka liittyvät Suomen ja
Ruotsin välisen rajajokisopimuksen tarkoitukseen.
Komissio korostaa erityisesti vesistöaluekohtaisen
tarkastelun huomioimista vaikutusten arvioinnissa ja arviointien johtopäätöksissä.
Kaivostoiminnan vesien purkuvesistö Muonionjoki kuuluu rajajokisopimuksen piiriin, minkä vuoksi komissio painottaa, että ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä Muonionjokea tulee tarkastella kansainvälisenä vesistönä. Muonionjoki
kuuluu myös Natura2000-alueeseen sekä Ruotsissa että Suomessa. Vesistö on merkittävin luonnonvaraisen lohen lisääntymisalue koko Itämeren
alueella. Äärimmäisen uhanalainen meritaimen
kuuluu vesistön lajistoon. Purkuvesistön ekologinen tila on EU:n vesipuitedirektiiviin perustuvan
vesien tilaluokituksen mukaan erinomainen ja
kemiallinen tila on hyvä. Johtopäätökset vesien
tilaan mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä tulee
esittää selkeästi ja havainnollisesti.
Muonionjoella ja sen sivujoilla on laajasti merkitystä virkistyksen, matkailun ja kalastuksen kannalta.
Tornionjoen lohen merkitys ja arvo Tornionlaaksolle ja kaupalliselle lohenkalastukselle useassa
Itämeren maassa on huomattava. Tornionjoen
alajuoksulla Haaparannan kaupunki käyttää Tornionjoen vettä ainoana raakavesilähteenä noin 10
000 kunnan asukkaalle.

Ilmastonmuutoksella voi todennäköisesti olla
merkittävä vaikutus luonnollisiin pinta- ja pohjavesien virtaamiin, sadannan määrään ja siten
veteen, jota muodostuu kaivosalueella ja jota
LAUSUNTO OSALLISTUMISTA KAIVOSTOIMIN- johdetaan sieltä pois. Vesien varastoinnin suunTAA KOSKEVAN HANKKEEN YVA MENETTE- nittelussa tulee käyttää tavanomaista suurempia
LYYN KAUNISVAARASSA PAJALAN KUNNASSA. varmuuskertoimia, jotta vältytään ääriolosuhteis(05.03.2019)
ta johtuvat mahdolliset suunnittelemattomat ylijuoksutukset. Myös kuivuuskaudet ja vesien halKaunis Iron AB (KIAB) harjoittaa kaivostoimintaa linta on syytä huomioida suunnittelussa.
Tapulin avolouhoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa Pajalan kunnassa. KIAB aikoo hakea uutta Rikastushiekka-altaaseen sijoitettavan aineksen
lupaa kaivostoiminnan jatkamiselle ja toiminnan kemiallis-fysikaaliset ominaisuudet tulee kuvalaajentamiselle sekä lupaa olemassa olevien rikas- ta selkeästi arviointiselostuksessa sekä arvioida
tushiekka- ja selkeytysaltaiden muutoksille. Tar- mm. materiaalin mahdollisen liukenemisen vaikoitus on, että haettava lupa korvaa voimassa ole- kutukset. Nykyisessä kaivoksen ympäristö- ja vevan ns. vanhan Rajajokikomission elokuussa 2010 sitalousluvassa vuodelta 2010 päästöraja-arvo on
myöntämän luvan (M 11-09).
asetettu ainoastaan vesistöön johdettavan veden
kiintoainepitoisuudelle. Myös rakennettavien
Rajajokikomissio keskittyy lausunnossaan hank- penkereiden ja esiselkeytysaltaan rakentamiseen
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käytettävän materiaalin (sivukivi) ominaisuudet
tulee tunnistaa ja arvioida materiaalin mahdollisesta liukenemisesta aiheutuva riski veden laatuun hulevesiin. Kuulemisaineistossa arvioidaan
rakentamisen lisäävän ylijäämäveden tulvimista
ja purkautumista Muonionjokeen mikä voi aiheuttaa metalli- ja ravinnepitoisuuksien nousua.
Happaman rikastehiekan jätteenkäsittelyratkaisun toimivuutta ympäristöriskien näkökulmasta
sekä toiminnan aikana että kaivoksen sulkemisen
jälkeen, tulee arvioida.

LAUSUNTO, PAJALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN NEUVOTTELUASIAKIRJA (10.05.2019)

Pajalaan suunnitellaan uutta jätevedenpuhdistamoa, joka on Ruotsin ympäristöviranomaisen Naturvårdsverketin jätevesien puhdistusta ja valvontaa koskevien määräysten (NFS 2016:6) mukainen.
Suunniteltu puhdistamo käsittelee Pajalan taajaman jätevesiä sekä puhdistamon ja yksityisten
kaivojen lietettä. Puhdistamo mitoitetaan asukasvastineluvulle (AVL) 5 000 ja käsittää mekaanisen,
Komissio katsoo, että YVAssa tulee esittää sellai- biologisen ja kemiallisen puhdistuksen sekä lietnen vesitase, jonka mitoituksessa on huomioitu teen käsittelyn, jotta se täyttää voimassa olevien
ilmastonmuutoksen vaikutus Norrbottenin leve- lakien mukaiset puhdistamista koskevat vaatiysasteilla mm. lisääntyvän sadannan vuoksi. Myös mukset
sään ääri-ilmiöt kuten kaatosateet, talvikauden
rankkasateet sekä kuivuuskaudet arvioinnissa Nykyinen puhdistamo toimii tällä hetkellä
huomioiden.
28.10.1998 myönnetyn luvan perusteella ja se on
rakennettu 1970-luvulla. Kunnan olisi pitänyt pyySahavaaran ja Palotievan louhinnan ja kaivosjät- tää luvan uudistamista Suomalais-ruotsalaiselta
teen käsittelyn johdosta voi olla tarve uudelle, rajajokikomissiolta sen umpeutuessa 2001, mutnykyisen vesien johtamiseen tarkoitetun putken ta tätä ei tapahtunut. Siksi toimintaa harjoitetaan
rinnalle rakennettavalle poistoputkelle Muonion- edelleen vuoden 1998 luvan perusteella. Nykyijokeen, jolla ylijäämävesivesien poisjohtamisen nen lupa vaatii fosforin prosentuaalista vähenkapasiteettia kasvatettaisiin lumen sulamisaikaan. tämistä (90 %) ja orgaanisen materiaalin vähenMuutoksen suuruus Muonionjokeen johdettaviin tämistä BOD-päästöinä mitattuna (60 %). Myös
vesimääriin tulee arvioida vaikutuksineen veden fosforille on määritetty lähtöpitoisuuden raja-arlaatuun.
vo: 0,5 mg/l. Raja-arvo koskee kokonaisfosforia
laskennallisena keskiarvona kalenterivuotta kohti.
Louhinnassa syntyvän sivukiven ominaisuudet
vaikuttavat sen käsittelyyn ja mahdollisen rapau- Uusi puhdistamo sijoitetaan nykyisen puhdistatumisen ja huuhtoutumisen myötä muodostu- mon yhteyteen. Komissio korostaa sitä, että toiminvien hule- ja suotovesien laatuun ja edelleen jät- nan suunnittelussa otetaan huomioon ennakoiteenkäsittelyratkaisuihin. Sivukivialueen pohja on dun ilmastonmuutoksen tuomat vaikutukset mm.
luonnontilainen suo ilman maanpoistoa tai poh- sääoloihin ja sadantaan. Suunnittelussa olisi syytä
jarakenteita. Ratkaisun lyhyen ja pitkän aikavälin kartoittaa myös ilmeisesti pääosin 1950-60-luvulkäyttökelpoisuutta happoa muodostamattoman la rakennetun jätevesiverkoston kunto. Komissio
ja happoa muodostavan sivukiven varastoinnis- välittää myös Lapin ELY-keskuksen pyynnön osalsa tulee arvioida. Uusilla Sahavaaran ja Palotievan listua ympäristölupamenettelyn tulevissa vaiheisalueilla on koeporauksissa todettu selvästi kor- sa. ELY-keskus ehdottaa kokousta Pajalan kunnan
keampia malmin rikkipitoisuuksia kuin Tapulissa. ja puhdistamon edustajien kanssa pikapuoliin
tietojen vaihtamiseksi hankkeesta, puhdistustekSellaiset ympäristölle vaaralliset toiminnot ja niikasta ja puhdistusvaatimuksista ym. rajan yli.
hankkeet, jotka ovat käynnissä tai jo valmisteluvai- Komissio kannattaa lämpimästi kyseistä aloitetta
heissa, kuten Kolarin Hannukaisen lupavaiheessa ja kannustaa Pajalan kuntaa järjestämään kokoukoleva kaivostoiminta, tulee erityisesti huomioida sen ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä Rajajokiyhteisvaikutusten arvioinnissa, koska niiden vai- komission kanssa. Komission tehtävänä on mm.
kutukset ovat luonteeltaan saman tyyppisiä ja edistää ja kehittää yhteistoimintaa ja yhteistyötä
kohdistuvat samaan vesistöön ja potentiaalisesti Ruotsin ja Suomen välillä.
rajanylittävästi.
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Komission näkemys on, että neuvotteluasiakirja
sisältää pääosin oleelliset tiedot hankkeesta tässä ympäristölupamenettelyn vaiheessa. Komissio
kuitenkin ehdottaa, että rajajokisopimus mainitaan lupa-asiakirjoissa (Ruotsissa laki rajajokisopimuksesta 2010:897, artiklat 15-22).
KOLARIN UUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, 16.05.2019
Ympäristölupaa haetaan 1929 AVL:n suuruiselle
jätevedenpuhdistamolle nykyisillä lupaehdoilla.
Kolarin jätevedenpuhdistamo kuuluu kooltaan
keskikokoisiin jätevedenpuhdistamoihin Tornion-Muonionjoen kansainvälisellä vesistöalueella.
Kolarin puhdistamon osuus pistekuormituksesta on hakemuksen mukaan noin 15 prosenttia,
Tornion-Muonionjoen vesistön Suomen puolen
pistemäisen vesistökuormituksen. Hakemuksessa on tunnistettu verkostosaneerauksen tarve ja
merkitys tehokkaalle jätevedenpuhdistusprosessille. Hule- ja vuotovesien määrä on nykyisellään
suuri. Komissio katsoo, että uuden puhdistamon
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee johdonmukaisesti pyrkiä sekä puhdistusprosessin tehostamiseen että vuotovesien määrän vähentämiseen.
Rajajokikomissio huomauttaa lisäksi, että lupahakemuksen yhteydessä tehdyssä Natura-arvioinnin
tarveharkinnassa ei ole huomioitu Tornion-Muonionjoen Natura-kriteerinä lohta (Salmo salar),
joka on vesistön Ruotsin puolella mukana luontodirektiivin liitteessä II TornionMuonionjoen Natura2000-päätöksessä.

LAUSUNTO TALGA GRAPHENE AB:N KUULEMISAINEISTOISTA, 01.07.2019
Suunniteltu kaivostoiminta grafiitin hyödyntämiseksi avolouhoksessa sijaitsee Vittangissa Kiirunan kunnassa Tornionjoen läheisyydessä kansainvälisellä Tornion-Muonionjoen vesistöalueella,
joka on Natura 2000 -kohde sekä Ruotsissa että
Suomessa.
Komissio toteaa kuulemisaineistosta, että Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta tulee soveltaa Talga Graphene AB:n kaivoshankkeen lupamenettelyssä (rajajokisopimus, 15-22 §). Tulevassa
ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee käsitellä
kuulemisaineistossa esitettyjen seikkojen lisäksi
toiminnan ympäristöriskit sekä yhteis- ja kumulatiiviset vaikutukset ja rajanylittävät vaikutukset.
Komissio huomauttaa myös, että suunnitellulla
avolouhoksella olisi laaja vaikutus pohjaveden
tasoon, minkä seikan vaikutuksia jokiluonnolle ja
kalakannoille sekä yhdyskunnan vedenotolle on
tarpeen tarkastella.

Tornion-Muonionjoen vesistöalue on paikallisesti,
alueellisesti ja kansainvälisesti merkittävä suojeltu vesistö, joka on tärkeä ekologiselle monimuotoisuudelle, perinne- ja urheilukalastukselle, virkistykselle ja matkailulle sekä mm. näihin liittyville
paikallisille elinkeinoille. Jokiluonto on merkityksellinen koko Tornionlaakson kulttuurille ja elämänpiirille. Komissio painottaa, että mahdollisuus
Euroopan suurimman luonnontilaisen jokisysteemin kestävälle käytölle tulee turvata niin nykyisille kuin tuleville sukupolville soveltaen varovaiMuonionjoen muita kuormittajia ja yhteisvaiku- suusperiaatetta vesistöalueella eri toimintojen ja
tuksia on tarkasteltu lyhyesti Natura-tarvehar- hankkeiden lupaharkinnassa.
kinnan yhteydessä, ja todettu ettei haitallisia yhteisvaikutuksia Muonionjokeen näistä yhdessä
jätevedenpuhdistamon kanssa ole. Komissio to- LAUSUNTO NORRBOTTENIN LÄÄNINHALLIteaa kuitenkin, että mm. Muonionjokivarren toi- TUKSEN LUPAHAKEMUS. TAPULIN KAIVOKSEN
mivien tai suunniteltujen kaivosten kuormitusar- JA KAUNISVAARAN RIKASTAMON TOIMILUvioihin liittyy vielä jossain määrin epävarmuutta. VAN VAKUUKSIA KOSKEVAN LUPAMÄÄRÄYKKomissio katsoo, että lupamenettelyssä on tar- SEN MUUTTAMINEN / UUMAJAN KÄRÄJÄOIpeen soveltaa Suomen ja Ruotsin välistä rajajoki- KEUDEN MAA- JA YMPÄRISTÖTUOMIOISTUIN,
sopimusta mahdollisisten rajan ylittävien vaiku- (01.07.2019)
tusten vuoksi ja viittaa rajajokisopimuksen 15-22
artikloihin lupa-asian käsittelyssä.
Kaivoksen ja rikastamon toiminta sijoittuu TorKomissio toteaa, että Kolarin jätevedenpuhdis- nion-Muonionjoen vesistöalueelle, joka on Natamon toiminnan ja toimintaympäristön kuvaus tura2000-alue sekä Ruotsissa että Suomessa. Vekuormituksineen on hakemuksessa selkeä ja ha- sistöalueen kestävää käyttöä ohjaa Suomen ja
vainnollinen.
Ruotsin välinen rajajokisopimus vuodelta 2010.
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Suomalais-ruotsalainen rajajokikokomissio toteaa Norrbottenin lääninhallituksen hakemuksesta,
että komissio tukee lupamääräysten huolellista
tarkistamista vastaamaan kaivostoimialan yleisiä vakuuskäytäntöjä. Kaivoksen käytössä olevan
alueen jälkikäsittelystä aiheutuvat kustannukset
kaivostoiminnan päättyessä tulee kyetä kattamaan asianmukaisella taloudellisella vakuudella
kaikissa olosuhteissa.
RAJAJOKIKOMISSION LAUSUNTO POHJANLAHDEN VESIENHOITOALUEEN TÄRKEISTÄ VESIKYSYMYKSISTÄ, (31.10.2019).
Pohjanlahden vesiviranomainen (Vattenmyndigheten i Bottenviken) tiedustelee kuulemismenettelyssä mitkä ovat Pohjanlahden vesiympäristön
parantamisen suurimmat haasteet. Kuulemisessa
kysytään lisäksi mitä toimia tulee priorisoida pitkällä ja lyhyellä aikajänteellä, jotta vesienhoidon
vaikuttavuus paranisi. Tämä on viimeinen kuuleminen ennen vesienhoitosuunnitelman 20212027 laatimista, josta kuuleminen järjestetään
vuoden 2020 lopulla.

Verrattaessa Pohjanlahden vesienhoitoalueen
kuulemisaineistoa aiemmin Suomen puoleisen
Tornionjoen vesienhoitoalueen nähtävillä olleeseen aineistoon, on Pohjanlahtea koskeva sisältö
yleisluontoisempaa. Erityisiä vesistöjen fyysisiin
kohteisiin kohdistuvia haasteita ei nimetä.
Pohjanlahden Vesiviranomainen on tunnistanut
keskeiset veden laatuun vaikuttavat ympäristöhaasteet: • Fyysiset muutokset energian tuotantoon, kuljetusväylien parantamiseen, maa- ja
metsätalouden tuotannon kasvuun sekä rakentamiseen ja asutukseen liittyen • Rannikon sulfidimailta niiden käsittelyn ja ojituksen yhteydessä
valuvien metallien happamien aineiden pääsy
ympäristöön • Maankäyttösektorin kuten metsätalouden merkittävät vaikutukset • Lopetetuista
ja toiminnassa olevilta kaivostoiminnoista aiheutuvat vuodot.
Vesiin vaikuttavien toimintojen valvontaan ja
opastukseen tarvitaan lisäresursseja kunnissa.
Myös Rajajokikomissio näkee, että näihin tarpeisiin tulee vastata tiiviimmällä yhteistoiminnalla,
asiantuntijatuella ja valvovan viranomaisen ja
kuntien välisen dialogin kehittämisellä. Vesiviranomaisen ehdottamat valuma-aluekohtaiset
toimenpideohjelmat ovat tervetulleita toimenpide-ehdotuksia.

Komissio toteaa kuulemisen materiaalista, että se
on saatavissa ainoastaan ruotsiksi vaikka kuuleminen käsittää Tornion kansainvälisen vesistöalueen.
Komissio katsoo, että aineisto tulisi julkaista myös
suomeksi. Toinen rakenteellinen este rajajokisopimuksen edellyttämälle yhteensovittamisella voi Vesiviranomaisen tehtäviin kuuluvat aineistojen
olla se, että viranomaiset Suomen puolella, ml. ko- täydentäminen, analyysimenetelmien säätö, luomissio, eivät ole aineiston jakelussa.
kitusten päivittäminen ja uusien toimenpide-ehdotusten laatiminen edellyttää jatkossakin hyvää
Vesienhoidon suunnitteluasiakirjat Tornionjoen yhteistyötä alueellisten vesiviranomaisten ja Rajavesistölle laaditaan ja raportoidaan kansallisesti jokikomission kesken. Vesiviranomainen ilmoittaa
(itäinen Tornionjoen vesistöalue Suomessa). Län- ottavansa mielellään vastaan ehdotuksia työtatistä Tornionjoen osaa (Ruotsi) ei esitetä samalla voista ja verkostoista, joita voidaan hyödyntää yhtavalla, koska se sisältyy Pohjanlahden vesien- teistoiminnassa ja dialogissa tulevassa vesienhoihoitoalueeseen, joka ulottuu Norrbottenista aina toalueen toimenpideohjelmassa. Aihe edellyttää
Västerbottenin puolelle. Rajaus tekee suunnitte- toimia, joilla tavoitetaan ja osallistetaan yleisöä.
lun ja raportoinnin sekä kuulemisen yhteensovit- Komissio on valmistuttanut raportin Tornionjotamisen hankalaksi ja rajajokisopimuksen tavoite en vesistöalueen jätevesien käsittelystä sisältäen
ei toteudu siten, kuin se lainsäädännössä on tar- hallinnon ja valvonnan kehittämisen sekä jätevekoitettu. EU-komission viimeisimmässä Ruotsin sisektorin kehittämisen kunnissa ja kuntien välillä.
vesienhoitoa koskevassa palautteessa kehotetaan Se julkistetaan sekä Ruotsiksi että Suomeksi.
parempaan vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittamiseen Vesiviranomainen toteaa myös, että vesienhoidon
sekä ilmastopolitiikan kytkemiseen tulvariskien ja tulvariskien hallinnan tulee olla yhteensovihallintasuunnitelmiin. EU komissio osoitti Suo- tettuja muuttuvan ilmaston kanssa. Valuma-alue
melle saman kehittämistarpeen.
kohtainen tarkastelu on tässä tärkeää.
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KomissIo toteaa lopuksi, että puhtaan ja riittävän veden saannin hyötyjä yhteiskunnalle tulee
kirkastaa, siten kun Vesiviranomainen esittää. Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpiteiden tulee
tukea näiden arvojen suojelua ja veden kestävää
käyttöä.
RAJAJOKIKOMISSION LAUSUNTO KOSKIEN
MAHDOLLISIA MUUTOSTARPEITA TORNIONJOEN KALASTUSSÄÄNTÖÖN VUONNA 2020
16.12.2019
Sekä Perämerellä että Tornionjoen ja sen sivujokien alueilla viime vuosina ilmenneen kalojen
lisääntyneen kuolleisuuden johdosta Rajajokikomissio katsoo, että varovaisuusperiaatteen tulisi
ohjata valtioiden välistä päätöksentekoa kalastussäännöstä. Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen tarkoitus on mm. kiinnittää erityistä
huomiota kalakantojen suojeluun ja kestävään
käyttöön ja sopijapuolten rooliin kalakantojen
suojelussa tauteja vastaan ym. tarpeellisin toimin (rajajokisopimus 28§). YK:n merioikeussopimuksen 66 artiklan mukaan (1982) niillä valtioilla,
joiden joista ns. anadromiset kalakannat ovat peräisin on ensisijainen intressi ja päävastuu näistä
kannoista.

levat lyijypainojen käytön soveltuvuutta Tornionjoen kalastuksessa huomioiden lyijyn tunnetut
haitat vesieliöstölle ja ihmiselle.
Koskien syystalven kalastusta Kilpisjärvellä, komissio toteaa, että Kilpisjärven kalastuskieltoaika on
lyhyempi kuin muualla rajavesistössä johtuen mm.
vesistön ominaisuuksista vesistöalueen latvoilla.
Komissio kehottaa Suomen ja Ruotsin neuvottelijoita analysoimaan Kilpisjärvellä tapahtuvan
kalastuksen mahdollisen lisääntymisen loka-marraskuussa ja siten vuosittaisen rauhoitusajan poistamisen vaikutuksia, Kilpisjärven kyläyhdistyksen
ehdotuksen mukaisesti, kalakantojen - siika, hauki
ja nieriä/rautu - elinvoimaisuuteen Kilpisjärvessä.
Sekä rautu että siika kutevat syyskuukausien aikana, jolloin kalastuskielto on voimassa. Arktisten
vesien lämpenemisen heikentävä vaikutus rautukantoihin on syytä huolella tarkastella.

Kalastuksen valvonnan suhteen komissio korostaa, että riittävä, näkyvä ja uskottava valvonta
yhdessä kattavan tiedottamisen ja ajanmukaisen
saalisraportoinnin kanssa on perusedellytys kalavesien ja kalakantojen hoidossa ja hallinnoinnissa
kuin myös ainutlaatuisen ja kansainvälisen Tornionjoen edelleen kehittämisessä kiinnostavana
ja korkealaatuisena kalastusmatkailukohteena.
Kuten aiempina vuosina ehdottaa RajajokikomisKomissio kiinnitti huomiota myös kalastuksen sio, että kalastuksenvalvontaan ohjataan lisäremäärään ja sen kohdentumiseen. Lohen ylikalas- sursseja.
tus Itämerellä siis jatkuu edelleen, millä on haitallinen vaikutus Tornionjoen nousulohimääriin
ja asetetun kutukantatavoitteen saavuttamiseen.
Aikaistettu Suomen rannikkopyynti kohdistuu
arvokkaimpiin kutukaloihin. Rajajokikomissio
esittää, että kalastus, sekä joella että rannikolla
tapahtuva, suunnataan pääosin lohen vaelluksen
myöhäisempään ajanjaksoon. Se tarkoittaisi myös,
että erityisesti rannikkokalastus kohdentuisi enenevässä määrin viljeltyyn lohen, joka tyypillisesti
nousee Perämerelle luonnonvaraista lohta aiemmin. Liian suurella kalastuksella heikennetään lyhytjänteisesti sekä nykyisiä että tulevia kalastusmahdollisuuksia.
Koskien ns. punttipainokalastusta rajajokikomissio esittää, että punttipainokalastusta säädellään
esimerkiksi siten, että siinä on sallittua käyttää
ainoastaan yksikoukkuista viehettä. Tornionjoki
on Natura2000-vesistö, jossa lyijypainojen käyttö
kalastuksessa herättää kritiikkiä. Rajajokikomissio
edellyttää, että Suomi ja Ruotsi yhdessä tarkaste-

Rajajokikomission avustava sihteeri sai 10,7 kg painavan
lohen Muonionjoesta lohiseminaarin aluksi 30.8.
Soutajana Sauli Rauhala.
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Viestintä ja tiedotteet
Komissio julkaisi vuoden aikana neljä omaa mediatiedotetta. Rajajokiavustuksen saajista julkaistiin tiedote 7.3.2019. Toukokuun 28.päivä
julkaistiin tiedote Kolarin Lappeassa pidettävästä tutkijaseminaarista, joka järjestettiin yhdessä
Luonnonvarakeskuksen kanssa ja oli osa Lohen
vuoden 2019 oheistapahtumia. Yhteistyössä Tornionlaakson maakuntamuseon kanssa laadittiin
27.6.2019 tiedote museossa olevan vanhan kalastuspaikkoja sisältävän karttakirjan kuvaamisesta
ja sen julkaisemisesta komission nettisivuilla. Lokakuussa julkaistiin tiedote komission uusista jäsenistä.

Vuonna 2019 annetut tiedotteet

Komissio tiedottaa toiminnastaan pääasiassa sähköisesti: kotisivullaan www.fsgk.se, twitterissä @
Tornionjoki ja sähköpostitse. Media saa komission
lausunnot ja kokousten asialistat tietoonsa sähköpostitse. Pöytäkirjat julkaistaan kotisivulla niiden
hyväksymisen jälkeen.

1 650 euroa meänkielisten Plyppi-lastenkirjojen
lahjoittamiseksi Tornionlaakson 1. luokan oppilaille Pajalan, Övertorneån, Muonion, Kolarin, Pellon
ja Ylitornion kunnissa noin 150 oppilaalle. Hakija
Jonna Palovaara, Kolari

Vuonna 2019 lehtimainontaa käytettiin Lohen
vuoden teeman avustusvarojen hakemisesta tiedottamiseen, Kolarin tutkijaseminaarin ilmoittamiseen, Rajajokiavustuksen haun avaamiseen
sekä komission sihteerin sijaisen rekrytointiin.

Rajaton, elävä kulttuuriperintö –symposiumin
tavoitteena on antaa Tornionlaakson eri yhteisöjen toimijoille ja sidosryhmille sekä aiheesta kiinnostuneille tietoa Yhdistyneiden kansakuntien
kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCOn
aineettoman kulttuuriperinnön luettelosta. Syksyllä 2019 järjestettävä tapahtuma tarjoaa mah-

7.3.2019 RAJAJOKIKOMISSON RAJAJOKIAVUSTUS NELJÄLLE ERI HANKKEELLE
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio avustaa
vuosittain Tornionjoen vesistöalueella hankkeita
ja aktiviteetteja, jotka liittyvät veteen, luontoon,
kalastukseen, kulttuuriperintöön ja yhteistyöhön
näissä rajajokisopimukseen liittyvissä aiheissa.

Tämän vuoden toimintaan suunnatussa haussa
rajajokikomissioon tuli yhteensä 21 hakemusta rajan molemmilta puolilta. Hakuaika päättyi
Komission tiedottamista aiheista eniten julkisuut- 15.2.2019.
ta sai rajajokiavustusta koskeva tiedote ja siinä
etenkin meänkielisen Plyppi-peikosta kertovan Komissio päätti kokouksessaan 28.2.2019, että
lastenkirjan jakaminen kouluihin. Tästä myös kir- yhteensä 10 000 euron suuruinen rajajokiavustus
jan meänkielelle kääntänyt Jonna Palovaara oli jaetaan neljälle eri hankkeelle:
itse aktiivinen tiedottamaan. Tukkilaiskisat Kattilakoskella heinäkuussa saivat myös paikallisessa 3 750 euroa Tornionjoen koskikalastuksen aineetmediassa näkyvyyttä. Unesco-maailmanperintö- toman kulttuuriperinnön ”Rajaton elävä kulttuuseminaari, jonka järjestivät Tornion ja Haaparan- riperintö” UNESCO-symposiumin järjestelyihin
nan Prosiika-hankkeen aktiivit Torniossa, sai myös syksyllä 2019. Hakija Pro Siika Torniosta ja Haapavuoden 2019 rajajokiavustusta ja asiana se, että rannan kunta
siianlippous pyritään saamaan UNESCOn listalle,
ylitti uutiskynnyksen marraskuun lopulla semi- 2 500 euroa Muoniossa sijaitsevan Suomen kalanaarin aikaan.
kirjaston kotisivujen kääntämiseksi ruotsin ja englannin kielille. Hakija Ari Savikko, Suomen kalakirMuista komission tiedoteaiheista Kolarin Lappean jasto, Muonio
tutkijaseminaari huomattiin mediassa ja komission rahoittama kalastuspaikkakartan digitointi 2 100 euroa SM –tukkilaiskisan ja oheistapahtupääsi uutisiin Lounais-Lapissa ja Haaparannaleh- man 20.7.2019 järjestelyihin Pellon Kattilakoskeldessä. Lisäksi uuden komission nimityksestä ker- la. Hakija: Telma Hihnala / Napapiirin Kyläyhdistys,
tova tiedote sai huomiota.
Napapiirin Erä ja Juoksengin Kalastuskunta
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dollisuuden ottaa kantaa ajatukseen Tornionjoen Pajala, Övertorneå, Muonio, Kolari, Pello ja Ylitorkoskikalastuskulttuurin hakemisesta UNESCOn nio. Tavoitteena on murteiden ja kielten siirtymisen sekä niiden aseman vahvistaminen Tornionluetteloon.
laaksossa. Hakija on kääntänyt Inga Borgin Plupp
Perustelu tuen myöntämiselle: Yhteisen rajajoen -nimisiä lastenkirjoja meänkielelle. Kirjasarjassa
kulttuuriperinnön pitkäjänteinen vaaliminen ja seikkailee pieni peikko tunturimaisemissa ja siinä
laajentaminen kohti UNESCOn aineettoman kult- kerrotaan opettavaisia tarinoita Lapin vuodenaituuriperinnön listalle hakeutumista. Hankkeessa kakierrosta ja eläimistä.
on tiedonvaihtoa ja yhteistyötä rajan yli paikallisista lähtökohdista kohti laajempaa, kansainvälis- Perustelu tuen myöntämiselle: Hankkeella on
tä kalastusperinteen merkityksen tunnustamista kielellistä merkitystä Tornionlaaksossa. Kirjoihin
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Plyppi-peikosta sisältyy mm. vesi-, kalastus- ja
ympäristöasiaa. Hakijalla on vahva kiinnostus raSuomen kalakirjaston kotisivujen kääntäminen ja-alueen kulttuuriin ja kieliin. Kohderyhmänä
ruotsin ja englannin kielille. Suomen kalakirjaston tornionlaaksolaiset 6-7 –vuotiaat lapset rajan mokäyttökelpoisuuden parantaminen eri kieliryhmil- lemmin puolin.
le kotisivuston kielitarjontaa laajentaen. Kirjaston
kotisivujen Ruotsia ja rajajokea käsittelevien sekä Rajajokiavustuksen tausta
muiden keskeisten osien käännöstyöt. Avustus
kohdistuu asiantuntijatyön kustannuksiin.
Rajajokikomission avustusta on mahdollista hakea toimintaan ja tapahtumille, jotka liittyvät vePerustelu tuen myöntämiselle: Hanke on kielelli- teen, luontoon, ympäristöön, Tornionlaaksoon ja
sesti rajanylittävä, parantaa kirjaston käyttökelpoi- rajaseudun kulttuuriperinteeseen, kalastukseen
suutta mm. ruotsinkielisten asiakkaiden kannalta tai niihin liittyvään toimintaan. Rajajokikomissio
ja on teemaltaan Tornionjoen vesistöalueeseen ja on myöntänyt avustusta vuodesta 2016 lähtien.
kalastukseen liittyvä. Kalakirjasto sijaitsee Tornion-Muonionjoen vesistöalueella.
Avustuksen hakija voi olla yksityinen henkilö, yhdistys tai organisaatio. Rajajokikomissio myönsi
SM–tukkilaiskisan ja oheistapahtuman järjestelyt nyt avustuksia yhteensä 10 000 euroa. Avustus
Pellon Kattilakoskella.Kyseessä on yksipäiväinen maksetaan tuen saajalle jälkikäteen hankkeen toSM-osakilpailu, jossa lasketaan Tornionjokea tu- teutuneista ja todennetuista kustannuksista.
killa, lisäksi sauvonta-kisa ja muuta tukkilaisperinneohjemaa Juoksengissa. Tapahtumaan liittyvän
koululais- ja kyläyhteistyönä luotavan luontopo- 28.5.2019 LOHILASKUREITA, SATELLIITTIPAIlun teemoina tukkilaisuus, joki ja kalastus. Tornion- KANNUSTA JA PATOJEN RÄJÄYTYSTÄ – KANjoen Kattilakoskella, Pellossa 20.07.2019, näyttelyt SAINVÄLISTÄ TUTKIMUSTIETOA LOHIKANTOja esittelyt 19.07.2019-20.07.2019
JEN HOIDOSTA KOLARISSA
Perustelu tuen myöntämiselle: Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan tapahtuma jokivarressa.
Tapahtuma liittyy vesien kestävään käyttöön ja
rajanylittävään kulttuuriperinteeseen. Hankkeessa on lisäksi historiasisältöä. Toteutus osallistaa
eri-ikäisiä yhteiseen toimintaan yleisölle suunnatun tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa
jokivarressa.

Kolarin LappeanLohessa järjestetään 10.6.2019
kansainvälinen miniseminaari, jossa keskustellaan
lohikantojen hoidosta meillä ja muualla. Tilaisuus
on kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin, mutta se
on suunnattu erityisesti kalatalousalan aktiiveille
ja ammattilaisille.

Seminaarissa kuullaan ajankohtaista tietoa lohikantojen tutkimuksesta, lohenkalastuksen sääteMeänkielisiä lastenkirjojen (Plyppi-peikko) lahjoit- lystä ja padottujen lohijokien entisöinnistä niin
taminen Tornionlaakson koulujen 1-luokkalaisille. kotimaassa kuin Pohjois-Atlantin ja Itämeren ranMeänkielisen Plyppi-peikosta kertovan kirjan lah- noilla.
joittaminen Suomen ja Ruotsin puolen Tornionlaakson kuntien 1. luokan oppilaille. Kohdekunnat: Kansainvälisiä asiantuntijoita saapuu Yhdysval21

loista, Norjasta, Ranskasta ja Ruotsista. Suomalaisista asiantuntijoista paikalla ovat Tapio Hakaste
maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Jaakko
Erkinaro ja Atso Romakkaniemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke).
Seminaariesitykset ovat englanniksi, mutta materiaali on jaossa myös suomenkielisenä. Tilaisuus
on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmottautumista viimeistään 6. kesäkuuta. Ilmoittaudu tästä.

karttakirjan. Käsin piirretyt karttasivut ovat nähtävillä verkossa Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission verkkosivulla www.fsgk.se/Karttakirja.
html
Alkuperäinen karttakirja, joka sisältää Suomen ja
Ruotsin valtioiden yhteisen lohenkalastuksen järjestämistä varten asettamalta komisioonilta saapuneita Tornionjoen kalastusaluetta ja kalastuspaikkoja koskevia karttoja, kuuluu Tornionlaakson
maakuntamuseon kokoelmiin. Tornio-Muoniojokiseura ry lahjoitti karttakirjan museolle vuonna
2015.

Luken ja Rajajokikomission järjestämä seminaari
on osa Kansainvälinen Lohen Vuosi 2019 -tapahtumasarjaa. Luken ja Rajajokikomission lisäksi Karttakirja kuvaa Tornionjokea kylittäin lähtien
seminaaria rahoitetaan Tornionjoen yhteisluvan Muonioalustan kylästä ja etenee Tornionjokisuullupatuotoilla.
le asti. Kartat on tehty Tornionjoen uittoa varten
1900-luvun alkupuolella, mutta kartoissa on tietoSeminaariohjelma
ja myös vanhemmista käytössä olleista kalastusAika: 10.6.2019 klo 15–18
paikoista. Karttojen sivuille on tehty myöhemmin
Paikka: LappeanLohi, Kolari (Lappeantie 251)
lisäyksiä lyijykynällä, mutta niiden tekijöistä, merPäiväkahvi
kintöjen iästä tai niiden merkityksestä ei ole tieSalmon’s life at sea – research knowledge from
toja.
the North Atlantic Ocean
Tim Sheehan (NOAA)
Karttakirjan sivut on ensin valokuvattu, sitten
Monitoring the Penobscot River Restoration
talletettu eri kokoisiin tiedostoihin ja soveltuvan
Project
kokoisina julkaistu rajajokikomission nettisivuilla.
Rory Saunders/Tim Sheehan (NOAA)
Sivuista on avattavissa isompi tiff-tiedosto ja hieAnadromy vs. residency among trout
man pienempi jpg-tiedosto. Nämä ovat vapaasti
Marie Nevoux (INRA)
selattavissa karttakirjan linkin avaamalla: www.
Salmon monitoring and management in Norway fsgk.se/Karttakirja.html
and Teno River
Eva Thorstad (NINA) and Jaakko Erkinaro (Luke)
Bilateral fisheries management in the Teno and
Tornionjoki rivers
Tapio Hakaste (ministry of agriculture and
forestry) and Dan Blomkvist/Stefan Palm (TBC)
Keskustelua
27.6.2019 VANHAA TORNIONJOEN KALASTUSPAIKKAKARTTAKIRJAA VOI NYT SELATA RAJAJOKIKOMISSION VERKKOSIVUILLA
1900-luvun alkupuolen karttakirja Torniojoen kalastuspaikoista julkaistiin netissä Tornionlaakson
maakuntamuseon ja Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission yhteistyönä
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ja Tornionlaakson maakuntamuseo – Tornedalens museum ovat yhteistyössä digitoineet Tornionjoen
kalastusaluetta ja kalastuspaikkoja sisältävän
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Rajajokikomisison kokous Älvsbyssä syyskuussa.

Karttakirjan jokainen sivu on kuvattu erikseen ja kuvatut sivut yhdistetty kuvankäsittelyllä aukeamiksi.
Karttakirjassa yhden sivun todellinen koko on noin 90 cm x 90 cm.
Useita samanlaisia karttakirjoja on myös Tornionjoen uittoyhdistyksen (Torneälvs flottningsförening)
kokoelmassa, jota säilytetään Luulajassa Norrbottenin yhdistysarkistossa (Norrbottens föreningsarkiv).
Rajajokikomissio lahjoitti hallussaan olleen uittoyhdistyksen jäämistön Norrbottenin yhdistysarkistoon sen jälkeen, kun aiempi, vuoden 1971 komissio, lakkautettiin. Uittoyhdistyksen karttakirjoissa ei
ole kalastukseen liittyviä merkintöjä juuri lainkaan verrattuna Tornionlaakson maakuntamuseossa olevaan karttakirjaan.

3.10.2019 SUOMALAIS-RUOTSALAISEN RAJAJOKIKOMISSION JÄSENET NIMITETTY
Suomen valtioneuvosto nimitti 26.9.2019 Suomen jäsenet ja varajäsenet Suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon 1.10.2019-30.9.2022. Ruotsin hallituksen kanslia, Regeringskansliet, päätti komission
Ruotsin jäsenistä ja varajäsenistä 12.9.2019.
Rajajokikomissio pyysi keväällä 2019 ehdotuksia jäseniksi kaikilta kymmeneltä Tornionjoen kansainvälisen vesistöalueen kunnilta – Suomessa Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio ja Tornio sekä Ruotsissa Kiruna, Pajala, Övertorneå ja Haaparanta. Ehdotukset toimitettiin edelleen Suomen maa- ja metsätalousministeriölle ja Ruotsin Miljödepartementille nimityspäätöksen valmistelua varten.
Suomi
Jäsenet

					

Varajäsenet

Elli-Maria Kultima, Enontekiö (UUSI)
Aino Hyöppinen, Tornio (UUSI),
						Matti Myllykangas, Muonio
Marika Kylmämaa, Kolari

			

Kalervo Aska, Pello, Eugen Parviainen, Ylitornio

Ruotsi
Jäsenet

					

Bengt Niska, Pajala

			

Pia Hulkoff, Haaparanta

			

Varajäsenet
Birgitta Isaksson, Kiiruna
Brynolf Tjärner, Övertorneå (UUSI)

Kaikkien edellä mainittujen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten toimikausi rajajokikomissiossa
on 1.10.2019 - 30.9.2022.
Johan Antti toimii vuonna 2019 rajajokikomission puheenjohtajana ja Timo Jokelainen varapuheenjohtajana. Rajajokikomission puheenjohtajista Timo Jokelaisen kausi päättyy 31.12.2019 ja Johan Antin
31.12.2021. Puheenjohtajuus rajajokikomissiossa vaihtuu vuosittain Suomen ja Ruotsin kesken.
Suomen ja Ruotsin välillä solmitun rajajokisopimuksen artikla 9:n mukaan kumpikin maa nimittää komissioon määräajaksi kolme jäsentä, joista yhden vesiasioista vastaavasta valtion viranomaisesta ja
yhden sopimuksen soveltamisalueen kunnasta sekä nimittää kullekin jäsenelle yhden tai useampia
varajäseniä. Kolmannen jäsenen valintaperusteet on rajajokisopimuksessa jätetty avoimeksi, mutta
paikallisen edustuksen komissiossa tulisi olla vahva.
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Rajajokikomission mediaseuranta
Vuonna 2019 eniten juttuja rajajokikomission seuraamista aiheista mediassa kirjoitettiin sairastuneista
tai kuolleista lohista. Erityisesti heinä- ja elokuun ajan näitä juttuja havainnoista ja tutkijoiden kommenteista oli lukuisia.
Komission lausunnoista mediassa siteerattiin useimmin Tornionjoen kalastussääntöneuvotteluihin liittynyttä lausuntoa sekä Hannukaisen kaivokseen liittynyttä lausuntoa. Suosituin juttuaihe komisison
itse vihjaamista aiheista oli meänkielisen Plyppi-peikon kirjan jakamisesta jokilaakson ala-asteille.
29.1.2019 Erä-lehti nettiuutinen, Rajajokikomissio antaisi harjuksille kuturauhan Tornionjoessa,
juttu komission lausunnon perusteella
30.1.2019 Lapin Kansa, ”Kalastuksen aikaistaminen vähensi Tornionjoen lohimäärää” Rajajokikomissio 		
on huolissaan joen lohitilanteesta, uutinen komission lausunnon perusteella
1.2.2019 Haaparannanlehti, Föreslår mer regler och tillsyn för fiskare (uutinen komission lausunnon
perusteella/ nyhet gjord enligt kommissionens yttrande till Jord- och skogsbruksministeriet)
1.2.2019 Haaparannanlehti, Kunta inventoi kotitalouksien yksityisiä viemäristöjä (Pajala) 8.2.2019
Lapin Kansa Uuden kalatalousalueen perustaminen kuohuttaa. Kalastuslaista löytyi porsaanreikä
13.2.2019 Lapin Kansa, Kaunisvaaran kaivos hakee uusia ympäristölupia. Pajalan kaivoksen laajannetun 		
YVA-menettelyn paperit nähtävillä rajakunnissa
13.2.2019 Norrländska Socialdemokraten NSD, Missbildade fiskar får LKAB att larma, uutinen
14.2.2019 Meän Tornionlaakso, Tornionjoen kalatalousalue jäi perustamatta,
yleisönosastokirjoitus Kalervo Aska
14.2.2019 Lapin Kansa, Epämuodostuneita ahvenia LKAB:n purkuvesistössä, uutinen
20.2.2019 Lapin Kansa, Jokiseura: Syy lohimäärän romahdukseen löytyy mereltä, uutinen
25.2.2019 YLE, Rajajokikomissio huolissaan kaivoksen yhteisvaikutuksista,
komission lausunnon perusteella
1.3.2019 Haaparannanlehti, Gränsälvskommissionen ser stora risker med gruvor
(uutinen tehty komission Hannukaisen kaivosta koskevan lausunnon pohjalta/
nyhet gjord av kommissionens yttrande angående Hannukainen)
5.3.2019 Haaparannanlehti, Rajajokikomissio näkee kaivoksissa suuria riskejä
(suomennettu uutinen, komission lausunnon pohjalta)
6.3.2019 NSD Så slår överfisket mot Torne älv, uutinen
7.3.2019 NSD Laxvandringen ett mysterium, uutinen
8.3.2019 Lapin Kansa, Rajajokikomission avustus neljälle hankkeelle. Unesco-symposium,
Suomen kalakirjasto, tukkilaiskisat ja meänkielinen kirja jakavat 10 000 euroa.
(uutinen komission 7.3. tiedotteen perusteella)
9.3.2019 Lounais-Lappi, Rajajokikomission avustus neljälle hankkeelle.7.3. tiedotteen perusteella
12.3.2019 Lapin Kansa Norrbottenilta tyrmäys Hannukaisen lupahakemukselle, uutinen
18.3.2019 YLE Korkeintaan viisi lohta kesässä? Rajajoelle suunnitellaan tiukkaa kalastuskiintiötä.
19.3.2019 Haaparannanlehti Fiskeföreningar kräver hårdare regler till havs, uutinen
20.3.2019 NSD Tunga teman för laxfisket
(Luulajassa olleesta kalastusseminaarista om konferencen i Luleå 20-21 mars)
22.3.2019 Haaparannanlehti, Orsaker bakom laxsjuka utreds vidare, uutinen
22.3.2019 NSD, Oenighet om orsak till laxdöd, uutinen
22.3.2019 Lapin Kansa, Pääkirjoitus, Viidellä pärjätään. Tornionjoen lohisaaliin sääntelyä on tarkoitus
tiukentaa. Lopputuloksen kannalta on tärkeää, että ihmiset kokevat päätöksen järkeväksi.
1.4.2019 Maaseudun Tulevaisuus, Jään paksuuden mittausta ei voi automatisoida
2.4.2019 Lapin Kansa, Harjuksen kalastukselle uusi rajoitus Tornionjoella
3.4.2019 Maaseudun Tulevaisuus, Tornionjoella kalastus jatkuu ennallaan
10.4.2019 Lounais-Lappi ”Yhteistä vettä hoitamassa”. Camilla Ahlstrandin kolumni rajajokikomissiosta.
14.4.2019 NSD, Pajalagruvans tillstånd dröjer till hösten
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31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
1.6.2019
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3.6.2019
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5.6.2019
7.6.2019
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12.6.2019
12.6.2019
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NSD, Miljonsmäll att vänta för Pajala-gruvan
Meän Tornionlaakso, Lohet voi tänä kesänä ilmoittaa saalissovelluksen kautta
NSD, Anmäler gruvans vattenflöde
YLE, Ylen kuvat Pohjois-Ruotsin kiistellyltä rautakaivokselta paljastavat: kaivos pumppaa
rikastushiekkaa tulvivalle suolle Tornionjoen vesistöalueella.
Lapin Kansa, Pajalan kaivoksen luvat liipasimella. Ruotsin luonnonsuojeluvirasto on hakenut 		
Pajalan kaivostoimintaan liittyvien lupapäätösten osittaista perumista.
Haparandabladet, Fann kilometerlånga fiskenät olagligt utlagda
Haparandabladet, Pajalaan suunnitellaan uutta jätevedenpuhdistamoa
Lapin Kansa, Lapin kansanedustajat huolissaan Pajalan kaivoksesta
Lounais-Lappi, Kiinnostaako nousulohen seuranta? Tuulikki Kourilehto haastatteli
Luonnonvarakeskuksen Atso Romakkaniemeä
P4 Norrbotten, Finska riksdagsledamöter kräver svar om Kaunisvaara-utsläpp
YLE Kemi, Lohenkalastuskausi alkoi Perämerellä – säännösten noudattamista valvotaan
maalla, merellä ja ilmassa
Haparandabladet, Löysivät laittomia kalastusverkkoja (uutinen, suomennettu)
Maaseudun Tulevaisuus, Mereltä kantautuu myös hyviä uutisia. Huippupetojen kantojen
elpyminen kertoo myrkkyjen vähenemisestä Itämeressä
NSD, Finska politiker slår larm efter utsläpp
Haparandabladet, ”Översvämmad myr” var invalat sandmagasin
Haparandabladet, Gruvbolag fick inte se bilder innan publicering
Haparandabladet, Tulviva suo oli padottu rikastushiekka-allas, uutinen, suomennettu
Haparandabladet, Kaivosyhtiö ei saanut nähdä kuvia ennen niiden julkaisua,
uutinen suomennettu
Lapin Kansa, pääkirjoitus, Kaivosasiat kuntoon. Ruotsin Kaunisvaaran kaivos uhkaa saastuttaa
Itämeren tärkeimmän siika- ja lohijoen. Ruotsin on varmistettava, ettei näin voi käydä edes teoriassa.
Lapin Kansa, uutinen, Lohiveneet lähtevät vesille jo aamusta
Lapin Kansa, Hannukainen Mining aikoo pienentää purkuvesien metallipitoisuuksia
Lapin Kansa, Kukkolan lippokrenkut pistettiin nousuveteen
Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus, Tornionjokea ei saa vaarantaa, Martti Kankaanranta
NSD, Kaunis Iron sjösätter plan på två nya gruvor
Maaseudun Tulevaisuus, Lohikantojen hoidosta seminaari Kolarissa
Maaseudun tulevaisuus, Ensimmäiset nousulohet on jo havaittu
Lapin Kansa, Sama huoli lohesta. Penosbscot-joella USA:ssa lohen tieltä poistettiin kolme patoa 		
(Kolarin lohiseminaarista uutisjuttu, toimittaja Tuulikki Kourilehto)
NSD, Ny teknik ska rena giftsjön
Meän Tornionlaakso, yleisönosastokirjoitus Tornion-Muonion lohikalat eivät kestä
kaivosvuotoja, Anna Bagge
Maaseudun tulevaisuus, Uhanalaisten kalojen kalastus tehovalvontaan
Haparandabladet, Bäverdammar satte kommunen i klistret
Haparandabladet, Majavat aiheuttivat kunnalle ongelmia
Haparandabladet, Finska YLE kräver rättelse av HB-artikel om gruvan
Haparandabladet, Laxfisket väntas vara över på rekordkort tid
Haparandabladet, ”Allt laxfiske borde totalförbjudas”, säger Urban Kumpula
Haparandabladet, Kustfiskare rasar efter laxfiskestopp
Haparandabladet, Havs och vattenmyndigheten backade oväntat från laxfiskestoppet
Haparandabladet, käännös suomeksi, Rannikkokalastajat närkästyivät kiellosta
Haparandabladet, käännös suomeksi, Viranomaisen yhtäkkinen perääntyminen
kalastuskiellosta
NSD, nyhet, Rasar mot tidiga laxförbudet
YLE, Ympäristöviranomainen tyrmää Haaparannan uuden lämpölaitoksen
– lauhdevettä johdettaisiin mahdollisesti Kaupunginlahteen Suomen puolelle
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27.6.2019 YLE, Kaunisvaaran ja Tapulin luvan peruminen kiinnostaa myös Suomen puolella Suoma		
laisilla on ollut mahdollista kertoa mielipiteensä Ruotsin Pajalassa sijaitsevan kaivoksen ja 		
rikastamon lupapäätöksen osittaisesta perumisesta
3.7.2019 Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Lukijalta: Lohiasetus kaipaa kunnon remonttia,
Matti Myllykangas
3.7. 2019 Lapin Kansa, etusivulla: Lohi nousee mutta pitää syönnissä paussia Sisäsivulla:
Tornionjoki palkitsee sitkeän pyytäjän
3.7.2019 YLE, Tornionjoella lipottu lohta puolet enemmän kuin vuosi sitten – ”Kalaa tuli tasaisesti”.
Kukkolankosken koski-isäntä Risto Leinosen mukaan vesi on ollut riittävän korkealla.
4.7.2019 Lapin Kansa, Rajajokikomissio: Pajalan kaivoksen toiminta tulee tarkastaa
(Kaunis Iron, komission lausunnon perusteella)
5.7.2019 Lapin Kansa, mielipidekirjoitus: Nykyistä lohiasetusta pitää muuttaa,
useita huonoja vuosia peräkkäin. Lohi ei pääse Väylään, Matti Myllykangas
5.7.2019 Lapin Kansa, Norjan lohta Narvikista junalla Kiinaan
5.7.2019 Haparandabladet, Det jäser av ilska bland yrkesfiskare.
Kustfiskare punktbevakas med omfattande resurser
5.7.2019 Haparandabladet, svar till tidningen: ”Intensiv period när laxen vandrar”
Inger Dahlgren Havs och vattenmyndigheten
5.7.2019 Haparandabladet, Kräver säkerhet vad gäller gruvdrift
(enligt kommissionens yttrande om Kaunisvaara ekonomiska säkerhet)
5.7.2019 Haparandabladet, Kräver att påverkan av dagbrott skärskådas
(enligt kommissionens yttrande om Talga Graphene)
5.7.2019 Haparandabladet, Har räknat in 40000 laxar som stiger i älven
9.7.2019 Haparandabladet, uutisen käännös Kalastajat sanovat valvonnasta
11.7.2019 NSD, Ny laxstrid: ”4-5 vittjningar, sen var det slut” LULEÅ/KALIX Återigen blossar striden om
laxfiskekvoterna upp. Årets yrkesfiske efter lax i Norrbotten bröts efter tio dagar.
11.7.2019 Meän Tornionlaakso, Kattilakoskella ratkotaan jälleen Suomen mestaruuksia
(komissio myönsi tapahtumalle rajajokiavustusta)
12.7.2019 ERÄ-lehti, verkkoversio, Ruokavirasto toivoo näytteitä Tornionjoen sairaista lohista
12.7.2019 YLE, Taudit kiusaavat Tornionjoen lohia tänäkin kesänä – uutena vaivana voimattomuus
Sairastuneista lohista ei ole kerätty näytteitä aktiivisesti tänä kesänä, mutta se voidaan
aloittaa tarpeen vaatiessa.
14.7.2019 Sverigesradio, Vill se större fokus på förvaltningen av fisken i Torneälven
16.7.2019 Lapin Kansa, Tornionjoessa on havaittu kuolleita lohia
16.7.2019 Haparandabladet, uutisen käännös suomeksi: 40000 lohen lasketaan ohittaneen seurantapaikan
16.7.2019 Haparandabladet, Firar Tornedalen med gränsöverskridande flagghissning
17.7.2019 Lapin Kansa, Ely-keskus: Tornionjoen vedenlaadussa ei huomattu muutoksia
– lohikeskustelu kiehuu joella, kun kalakuolemille ei löydy selitystä
17.7.2019 Lapin Kansa, Sairaita lohia on havaittu jo merellä
– Tutkija ei usko, että lohikuolemien syy olisi Kaunisvaaran kaivoksessa
17.7.2019 Lapin Kansa, Tornionjoen lohikuolemat kuohuttavat kalastajien keskuudessa:
”Kuluva kesä on katastrofi”
17.7.2019 SVT Meänraatio, Professor: Laxdöden är ett allvarligt problem /
Lohikuolema oon kasvava ongelma
17.7.2019 Lounais-Lappi Tornionjoen vanha kalastuspaikkakarttakirja verkkosivuilla
(komission tiedotteen perusteella tehty juttu)
18.7.2019 Lapin Kansa, Kalastajat: Kuluva kesä on katastrofi.
Lohien sairastuminen vaikuttaa saalismääriin ja karkottaa kalastajia
18.7.2019 Lapin Kansa, Sairastuneita lohia havaittu jo Perämerellä
18.7.2019 Lapin Kansa, Tornionjoen vettä tutkitaan jatkuvasti
18.7.2019 Lapin Kansa, Kaunis Iron jätti uuden lupahakemuksen
– yhtiö odottaa saavansa luvat ennen ensi kesää
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18.7.2019 NSD Oroande rapporter för laxen. Laxdöden sprider sig i Torne älv. Många rapporter på kort
tid gör att experter nu befarar stora sjukdomsproblem för laxen den här sommaren.
19.7.2019 Lapin Kansa, pääkirjoitus: Sairaudet selvitettävä. Tutkijoilla ei ole antaa yhtä vastausta
lohien kuolemiin Tornionjoella. Syyt löytyvät todennäköisesti mereltä, kalat kärsivät
muissakin vesissä.
19.7.2019 Haparandabladet, Digitaliserat kartor med fiskeområden
(komission lehtitiedotteen perusteella tehty uutisjuttu)
20.7.2019 Lapin Kansa, mielipidekirjoitus: Ruokaviraston kalatautitutkimusta tehdään vuoden ympäri 		
Satu Viljamaa-Dirks
21.7.2019 Helsingin Sanomat, Oudot oireet vaivaavat lohia Tornion-Muonionjoessa:
”Pahimmassa tapauksessa se tietää lohikannan menoa”, sanoo tutkija. Tällä viikolla Kolarissa
havaittiin joen rannalla myös ruskeaa mönjää, joka herätti taas keskustelua Kaunisvaaran
kiistellyn rautakaivoksen vaikutuksesta vesistöön. Erikoistutkija ei usko lohia kiusaavien
oireiden johtuvan veden laadusta.
22.7.2019 Lapin kansa, Tornionjoen lohikuolemien tutkinnassa paiskitaan hartiavoimin töitä
- Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo, että viranomaisyhteistyö toimii saumattomasti
22.7.2019 Lapin kansa, Kelluvia ei tietenkään syödä-Tornionjoen sairaat lohet kelpaavat tutkijan
mielestä ihmisravinnoksi
22.7.2019 Kaleva, pääkirjoitus,Tornionjoen lohi voi huonosti - syy on epäselvä, mutta se pitää selvittää
23.7.2019 Lapin kansa, Ministeri: Lohikuolemat vauhdilla tutkintaan
23.7.2019 Haparandabladet, käännös, Tuomioistuimella on Pajalan tulevaisuus käsissään.
Kaunis Iron jätti keskiviikkona toimilupaa koskevat hakemukset, joita yritys on työstänyt
lähes vuoden ajan.
23.7.2019 Haparandabladet, käännös Digitoineet vanhoja karttoja kalastusalueista
(enligt kommissionens pressmeddelande)
23.7.2019 Haparandabladet, Sjuka och döda laxar väcker oro
23.7.2019 Haparandabladet, Sairaat lohet huolestuttavat (käännös suomeksi samasta uutisesta)
24.7.2019 SVT Nyheter, Antalet sjuka laxar i Torneälven ökar
25.7.2019 Yleisradio, ”SVT: Tornionjoen lohet ovat altistuneet ympäristömyrkylle
Eläinlääketieteellisellä laitoksella ei ole tietoa, mistä myrkystä on kyse.”
25.7.2019 Lapin Kansa, Kukkolankoskella vietetään lauantaina jälleen Siikafästejä
– nyt paikallisperinne halutaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Elävä aineeton kulttuuriperintö sävyttää Siikafästejä.
25.7.2019 NSD Laxdöd även i Kalix älv: ”Mycket oroväckande” KALIX Laxdöden finns åter även i Kalixälven.
”Mycket oroväckande” säger Kalixbon Ingvar Wester.
25.7.2019 Meän Tornionlaakso, Tervantuoksu toivotti tervetulleeksi tukkilaiskisoihin
(komissio myönsi tapahtumalle rajajokiavustusta)
26.7.2019 YLE, Luonnonvarakeskus: Lohikuolemat ovat vakava uhka Tornionjoen lohelle
Kalastajat ovat havainneet satoja kuolleita, sairaita tai oudosti käyttäytyviä lohia.
27.7.2019 Svt nyheter, Skogsbränder härjar i Arktis – värsta säsongen någonsin
28.7.2019 Lapin Kansa, Lohikuolemat voivat olla vakava uhka koko Tornionjoen lohikannalle
– katso video rannalle ajautuneista kuolleista lohista
29.7.2019 Lapin Kansa, Lohien sairastelu on nähtävissä jo merellä
– Ruokavirasto sai luvan kulkuverkkojen käyttöön Tornionjoella
29.7.2019 Helsingin Sanomat, Pohjanlahti lämpenee ilmastonmuutoksen takia nopeammin kuin muu
Itämeri: Tätä kaikkea se merkitsee. Kalankasvatus, tuulivoima ja turismi pitäisi sijoittaa niin,
että herkkä luonto ei kärsi.
29.7.2019 Inside News, Global warming is pushing pacific salmon to the brink, Federal scientists warn
30.7.2019 YLE Ruokavirastolle poikkeuslupa lohien pyytämiseen kulkuverkolla Tornionjoella
– lupa tarvitaan lohikuolemien syiden selvittämiseen
30.7.2019 Haparandabladet, Uppmanar till att skicka in prover från sjuk lax
30.7.2019 Haparandabladet, uutisen käännös suomeksi, Kehottaa lähettämään kuolleista lohista näytteitä
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31.7.2019 National Geographic, Dead zones, explained
1.8.2019 YLE, Jokien koskia kunnostetaan Muoniossa taimenia varten. Kunnostettavat Kangos-,
Särki-, Jeris- ja Pakajoket ovat entisiä uittoväyliä.
2.8.2019 YLE, Kuiva heinäkuu on laskenut vedenkorkeutta Lapin joissa.
Vettä on tavanomaista vähemmän esimerkiksi Tornion-, Ounas- ja Tenojoella.
2.8.2019 YLE, Tornionjoella tapahtuu nyt kummia – Toimittaja Juha Kauppinen matkusti Euroopan
suurimmalle lohijoelle ja näki, ettei kaikki ole kunnossa
4.8.2019 Kaleva, Puheenaihe: Voiko vesivoimaloita purkaa pohjoisessa?
6.8.2019 YLE, Erittäin uhanalaisen meritaimenen pelastamiseksi kunnostetaan kilometreittäin koskia
Tornionjoen sivujoissa – Tutkija: ”Olen varovaisen optimistinen”
7.8.2019 Sveriges radio, Zombielaxar och surströmmingslukt i Torneälven
7.8.2019 Lounais-Lappi, ”Tämähän on täysi katastrofi joelle!” Seppo Frantti on taistellut vuosikymmeniä Tornionjoen kalakantojen puolesta
8.8.2019 Meän Tornionlaakso, mielipidekirjoitus Kaisa Juuso ”Lohenkalastus on meille tärkeää”
8.8.2019 Maaseudun tulevaisuus, mielipidekirjoitus Risto Tolonen Tornionjoen zombilohien
syy pyydä ja päästä?
8.8.2019 Sveriges radio, Trötta laxar vänder innan de når lekplatsen
9.8.2019 Haparandabladet, Laxdöden i älvarna: ”Vi måste hitta orsaken till bristen på tiamin”
9.8.2019 Haparandabladet, Kräver resurser till forskning
9.8.2019 Haparandabladet, ”Meidän täytyy löytää syy tiamiinin puutokselle” uutisen käännös suomeksi
9.8.2019 Haparandabladet, ”Tiamiinin puutoksen tutkintaan ei aseteta riittävästi resursseja”
Uutisen käännös suomeksi
9.8.2019 Ny Teknik, Halter av kvicksilver ökar i fisken trots minskade utsläpp
10.8.2019 Sveriges radio, Laxsjukan oroar Tornedalen: ”Man tappar gnistan att fiska”
12.8.2019 Lapin Kansa, Kyttyrälohta on noussut myös Näätämöjokeen
– voimakas kala ajaa pois reviiriltään merilohet ja -taimenet
14.8.2019 YLE, Uutta tietoa Tornionjoen kalakuolemista:
”Melkein kaikilla tutkituilla kaloilla kuolinsyy on vesihome”
– Tuntemattomia kalatauteja ei voida vielä sulkea pois
19.8.2019 Maaseudun tulevaisuus, mielipidekirjoitus Matti Myllykangas, Lohipolitiikka tavoitteet ja
todellisuus ristiriidassa
22.8.2019 meän Tornionlaakso, Joka tuhannes lohi kuolee oudosti
22.8.2019 meän Tornionlaakso, Kesän sääolosuhteet hankaloittivat kalastusta
27.8.2019 Lapin Kansa, Tornionjoen lohennousussa sittenkin kelpo kesä: Viimeisellä vapakalastusviikolla
lohensoutajat toivovat saaliiksi kosseja
27.8.2019 Lapin Kansa, Lohensoutaja toivoo kosseja kiriviikolla
27.8.2019 NSD, Laxdöden: ”Värre än på flera år”
30.8.2019 YLE, Ministeri Leppä vierailee Lapissa – käy kalastamassa ja puhuu seminaarissa
31.8.2019 Lapin Kansa, Kyttyrälohien pelätään pilaavan kutuvesiä.
Tenolle ei tullutkaan tittejä odotettua määrää
31.8.2019 Lapin Kansa, Lohen poikastuotannosta Tornionjoella on huolehdittava,
linjaa ministeri Jari Leppä – tiivistäisi entisestään Suomen yhteistyötä Ruotsin kanssa
3.9.2019 Lapin Kansa, kolumni Tuulikki Kourilehto ”Small talkia Kukkolankoskella”
4.9.2019, Lounais-Lappi, Ilmastopallo sai tuulta alleen.
Tornionjokilaakso on mukana Aalto-yliopiston järjestämissä ilmastotyöpajoissa
5.9.2019 meän Tornionlaakso, Kalastusmatkailu kehittyy, jos lohi voi hyvin
26.9.2019 meän Tornionlaakso, Kalastuksen säätely jokivartisten näkökulmasta, toimitatja Kari Kaulanen
siteeraa Kalervo Askan puheenvuoroa, jonka Aska esitti lohiseminaarissa
27.9.2019 Lapin Kansa, Mielipidekirjoitus Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitto
EU:n ministerineuvoston tulisi noudattaa tieteellistä neuvoa eikä komission esitystä.
Saadaanko lohen merikalastus kestäväksi?
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28.9.2019 Lapin Kansa Ruokavirasto sai vain yhden yleisönäytteen. Uusia tutkimustietoja lohikuolemista
luvataan myöhemmin syksyllä
1.10.2019 YLE, Tornionjoen lohikuolemat on vaikea tutkittava – syy voi jopa jäädä arvoitukseksi
2.10.2019 Kemi-Tornio-lehti, Jätevesijärjestelmien uusiminen monilla tekemättä Torniossa ja Keminmaassa
2.10.2019 Lapin Kansa, Kläpille meänkielinen satukirja. Tornionlaakson ekaluokkaliset pääsevät
tutustumaan kotiseutuunsa Plypin kanssa
(juttu kirjoista, joille komissio myönsi rajajokiavustusta)
3.10.2019 meänTornionlaakso, Rajajokikomissio nimetty
(komission tiedotteen perusteella, jutussa vain suomalaiset nimet)
3.10.2019 NSD, Böcker om Plupp på meänkieli. Barnboksklassiker ska väcka nytt liv i språk (
kommissionen beviljade gränsälvsbidrag till projektet)
4.10.2019 Haparandabladet, Vill stimulera meänkieli med hjälp av barnböcker
(kommissionens gränsälvsbidrag)
4.10.2019 Lapin Kansa, Rajokikomissioon uusia jäseniä, komission tiedotteen perusteella
5.10.2019 Lapin Kansa, reportaasijuttu Voimalan vangit. Ylitornion Tengeliössä on jauhanut
vesivoimalaistos kohta 100 vuotta. Nyt säännöstely on ylittänyt kyläläisten sietokyvyn.
Vanha kyläpäällikkökin on Jasper Pääkkösen linjoilla:
pienemmät vesivoimalat pitäisi panna kiinni. Mielipidekirjoitus
8.10.2019 Haparandabladet, Haluaa elvyttää kieltä lastenkirjojen avulla
(Jonna Palovaara esitteli Plupp-peikkokirjaa meänkielellä Övertorneålla)
10.10.2019 meänTornionlaakso Plypin kotona puhutaan meänkieltä(Jonna Palovaara esitteli
ekaluokkalaisille Plyppi-kirtjaa ainovaaran koulussa) Komission rajajokiavustus.
10.10.2019 Lapin Kansa, Kirjeenvaihto lohiregaalista jatkuu. Ministeriössä on valmistumassa
oikeudellista tilaa koskeva selvitys
14.10.2019 Lapin Kansa, Raportti: lohijoista on kadonnut puolet kaloista. Norjalainen tutkimus osoittaa, 		
että kalan määrä on puolittunut 1980-luvun jälkeen
16.10.2019 Lapin Kansa, Lohikiintiö pienenee hiukan. Kalastusta Itämerellä rajoitetaan tuntuvasti.
Monet kalastajat menettävät elinkeinonsa.
22.10.2019 Lapin Kansa, pääkirjoitus Kalahuoli ei hellitä. EU:n kalastusneuvosto ei taipunut tutkijoiden
suosituksiin Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöstä. Kompromisseilla ei pelasteta luonnonlohta.
22.10.2019 Haparandabladet, Kvotering hårt slag mot småskaliga yrkesfiskare
25.10.2019 Lapin kansa, Perämeren hyljekanta kasvanut liian suureksi
1.11.2019 Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Unto Eronen: Hylkeitä on pian Tornionjoessakin
14.11.2020 NSD Drömbesked om Kaunis irons miljötillstånd Mycket tyder på att de två separata
processerna-dels om att dra tillbaka miljötillståndet, dels om ett nytt, kan slås samman.
25.11.2019 Lapin kansa, Lohiregaalin purku ei ole ongelmatonta
27.11.2019 Lapin kansa, Unesco yhdistää siian ja saunan. Kukkolan lippous pyrkii aineettoman
kulttuuriperinnön eliittiin. (komission rajajokiavustusta myönnettiin em. Seminaarikuluihin)
28.11.2019 meänTornionlaakso, Lohiregaali puhutti Pellossa
6.12.2019 Haparandabladet, De vill göra forsfiske till ett kulturarv
19.12. 2019 Lapin Kansa, Nousulohien määrät kasvoivat Tornionjoella
20.12.2019 Haparandabladet, Plan hur havet ska användas.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram nya havsplaner för Sverige
20.12.2019 Haparandabladet, Vill freda laxen på försommaren
(nyheten gjord enligt kommissionens yttrande)
20.12.2019 Haparandabladet, käännös suomeksi Rajajokikomissio toivoo alkukauden kalastuksen
rauhoitusta (uutinen komission lausunnon perusteella)
20.12.2019 Haparandabladet, Kaunis Iron sai aikaisen joululahjan
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Keskiyön aurinko valaisee Rajaväylää tasapuolisesti, Kuvaaja Matti Myllykangas

Toimintakertomus vuodelta 2019 hyväksytty
Haaparanta 31.1.2020

Timo Jokelainen
puheenjohtaja

Kari Kinnunen
vs. sihteeri
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