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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.
Komission maantieteellinen alue rajoittuu TornionMuoniojoen 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 Ruotsin ympäristöministeriön (Miljödepartementin) kesken. Nimittämispäätöksen tekee jompikumpi sopimuspuoli MMM:n tai Miljödepartementin
esityksestä.
Rajajokikomission toiminta rahoitetaan valtioiden talousarvioista: Suomessa maa- ja metsätalousministeriön ja Ruotsissa Miljödepartementin esityksistä. Komission kanslia sijaitsee 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.

Ruotsin ja Suomen välinen raja sulkeutui maaliskuussa, kuva Torniosta. Kuva: Virve Sallisalmi
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Komission jäsenet 2020

Toimintakertomusvuonna 2020 komission jäsenet olivat:
Timo Jokelainen, puheenjohtaja 2020,
varajäsen Pekka Räinä.
Marika Kylmämaa,
varajäsenet Kalervo Aska ja Eugen Parviainen.
Elli-Maria Kultima,
varajäsenet Aino Hyöppinen ja Matti Myllykangas.
Pia Hulkoff,
varajäsen Brynolf Tjärner.
Johan Antti, varapuheenjohtaja vuonna 2020,
varajäsen Eva Sundin 26.3.2020 alkaen.
Bengt Niska,
varajäsen Birgitta Isaksson

Vuonna 2020 komission kansliassa oli väliaikaisia henkilömuutoksia. Professori Kari Kinnunen toimi komission sihteeri Virve Sallisalmen sijaisena 1.1.-30.4.2020
ja 24.4.2020 alkaen diplomi-insinööri Simja Lempinen. Avustavana sihteerinä kansliassa jatkoi Camilla
Ahlstrand.
Suomi ei nimittänyt vuoden 2020 aikana komissiolle
pysyvää asiantuntijaa. Asiasta lisää vuoden viimeisen
kokouksen 10.12. kohdalla. Ruotsin puolen pysyvänä
asiantuntijana jatkoi Andreas Broman Norrbottenin
lääninhallituksesta.

Komission kokoukset
Vuonna 2020 komissiolla oli kahdeksan varsinaista omaa kokousta. Näistä
vain tammikuun ja helmikuun kokoukset olivat tavallisia kokouksia, joissa tavattiin kasvotusten. Muut kokoukset pidettiin etäyhteydellä (Teams-yhteys).
Kokouspäivämäärät olivat 31.1.2020, 28.2.2020, 17.4.2020, 4.6.2020, 1.9.2020,
8.10.2020, 12.11.2020 ja 10.12.2020.
Lisäksi komissiolla oli kaksi vain suomalaisjäsenistä koostuvaa kokousta toukokuussa. Ne pidettiin Teamsilla 5.5. ja 14.5.2020 ja aiheena molemmissa kokouksissa oli
komission suomalaisen pysyvän asiantuntijan nimittämiskysymys. Helmikuusta lähtien sekä jäsenet että heidän varajäsenensä kutsuttiin kaikkiin komission kokouksiin.

Vuoden 1. kokous 31.1.2020
Komission tilinpäätös vuodelta 2019 hyväksyttiin ja vuoden 2019 toimintakertomus hyväksyttiin.
Vt. sihteeri Kari Kinnunen esitteli komission sihteerin sijaisen haun nykytilan. Toinen hakukierros tuotti 8 hakijaa lisää, kun syksyllä ensimmäisessä haussa tuli 4 hakijaa. Kinnunen esitteli kokoukselle tarkemmin neljä hakijaa, joita
hän esitti kutsuttavaksi haastatteluun.Haastattelijoina toimisivat sihteeristö ja puheenjohtaja. Päätettiin, että sijaisen valinta päätetään helmikuun 28. päivän kokouksessa.
Myllykangas uusi ehdotuksensa kirjoituskilpailun järjestämisestä. Hänestä komission juhlavuoteen (10 vuotta
syksyllä 2020) sopisi hyvin kirjoituskilpailu. Hän ehdotti,
että järjestettäisiin Tornionjokeen liittyvä ainekirjoituskilpailu, joka suunnattaisiin peruskoulun 8.luokille ja lukion
2.luokille. Päätettiin antaa Myllykankaan tehtäväksi laatia
asiasta suunnitelma, joka tuodaan kokoukseen.
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Pajalassa 15.tammikuuta 2020 pidetyn lohitautiseminaarin esiin tuomia asioita käytiin läpi. Paikalla seminaarissa
olivat olleet komissiosta Kinnunen, Myllykangas, Aska,
Niska ja Broman.
Jätevesiraportti. Raportin julkistaminen/painaminen.
Päätettiin, että raportista tehdään myös painettu julkaisu ja sen valmistuttua järjestetään yhteiskokous viranomaisten kesken myöhemmin sovittavana aikana
Komissio päätti valmistella kirjettä, jossa ministeriöille
ehdotetaan, että Suomen ja Ruotsin vesienhoidon raportoinnissa pyrittäisiin yhteisiin kuulemisaikoihin.

Vuoden 3. kokous 17.4.2020
Covid-19-pandemian vuoksi komission kokous järjestettiin etäyhteydellä Teamsin kautta.
Sihteerin sijaiseksi valittu Simja Lempinen esitteli itsensä.
Lempinen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja taustaltaan ruotsinsuomalainen. Hän osaa komission molemmat viralliset kielet hyvin. Lempinen aloittaa rajajokikomission sihteerinä 24.4.2020 ja hänen sijaisuutensa
kestää 31.5.2021 saakka. Rajajokikomissio myönsi Lempiselle nimenkirjoitusoikeuden Suomalais-ruotsalaisen
rajajokikomission puolesta hänen sijaisuutensa ajaksi.

Eugen Parviainen ottaa etäkokouksen ensiaskelia.
Vuoden 2. kokous 28.2.2020
Kokous pidettiin Pellon kunnantalolla. Pellon elinvoimajohtaja Kai Korhonen kertoi mm. Pellon kunnan markkinointisuunnitelmista. Pellon kalastuskunnan esimies
Heikki Jolma kertoi jokivarren kalastuskokemuksista.
Komission kokous alkoi yhteisen keskustelun ja vieraiden
poistumisen jälkeen. Kokouksessa hyväksyttiin komission vuoden 2020 toimintasuunnitelma. Myös komission
vuoden 2021 talousarvioesitys hyväksyttiin. Komissio
päätti esittää ministeriöille, että sen määräraha pidetään
ennallaan.
Keskusteltiin komission sihteerin sijaisuudesta. Komission aiempi pysyvä asiantuntija Kari Kinnunen on hoitanut sijaisuutta vuoden alusta alkaen. Puheenjohtaja
Timo Jokelainen esitteli asian 15.2.2020 päivätyn nimitysmuistioluonnoksen perusteella. Komissio keskusteli
hakijoiden vahvuuksista ja suhteutti niitä tehtävän vaatimuksiin. Sen jälkeen päätettiin äänestää kahdesta hakijasta. Kokouksen varsinaiset jäsenet äänestivät asiasta
lippuäänestyksellä. Jokelainen luki ääneen kerätyt liput,
joissa Simja Lempinen oli yksimielinen valinta.

Avustava sihteeri kertoi, että koska korona-pandemian
vuoksi Suomen ja Ruotsin raja on kiinni ylimääräiseltä
liikenteeltä, voi Tornionjoen kalastukseen tulla muutoksia. Marika Kylmämaa matkailuyrittäjänä totesikin, että
on vaikeaa suunnitella kesää, kun mikään ei ole varmaa.
Sovittiin, että Ahlstrand ja Lempinen seuraavat tilannetta
ja ilmoittavat komissiolle, jos tulee uutta tietoa.
Komission työjärjestykseen lisättiin kohta menettelystä,
jos sekä jäsen että varajäsenkin on estynyt tulemasta
kokoukseen. Lisättiin myös kohta, jossa komission avustavan sihteerin pienet ostot komissioon tai komission kokouksia varten hyväksytään jälkikäteen.
Kinnunen on laatimassa raporttia rajajokikomission toiminnasta, ja siitä miten komission lausunnot on otettu
huomioon. Kinnusen mukaan kansalliset viranomaiset
eivät ole noudattaneet rajajokisopimuksen 26. artiklaa
kalastuksen poikkeuksista näinä 10 vuotena, kun uusi
rajajokisopimus on ollut voimassa. Kinnunen luovuttaa
raporttinsa komissiolle ennen työsuhteensa päättymistä.
Raporttia päätettiin käsitellä komission seuraavassa kokouksessa. Jokelainen kiitti Kinnusta työstä komission hyväksi ja toivoi, että Kinnuselta saadaan asiantuntija-apua
myös jatkossa. Kinnunen kiitti kaikkia yhteistyöstä.

Rajajokiavustusta haki määräaikaan mennessä 10 hakijaa/hanketta. Komissio hyväksyi rajajokiavustuksen saajat muistioehdotuksen mukaan. Aiheesta lisää otsikon
Viestintä ja tiedotteet alla.
Komission varajäsen Matti Myllykangas otti esille, että
Suomen puolen pysyvää asiantuntijaa ei ole vielä nimitetty. Päätettiin, että avustava sihteeri välittää heinäkuun
2019 alussa lähetetyn pyyntökirjeen ministeriöön.
Todettiin, että komission ja ministeriöiden yhteinen vuosikokous on 24.4. Helsingissä. Maa- ja metsätalousministeriöstä Katri Vasama valmistelee kokousta.

Kari ja Kirsti Kinnunen Övertorneån Liehittäjässä. Komission pitkäaikainen pysyvä asiantuntija ja monessa tehtävässä toiminut Kari Kinnunen sai komissiolta läksiäislahjaksi luontoelämyksen. (Kuva Kinnusen oma albumi)
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Kokouksessa esitettiin, että kokouksia pidettäisiin korona-aikaankin myös kasvotusten, koska kunnista löytyy
sopivan väljiä tiloja. Todettiin, että sekä Suomessa että
Ruotsissa on viranomaisilla ohjeita etäkokouksien suosimisesta ja työmatkojen välttämisestä. Nykytilanteessa
ketään ei voi velvoittaa saapumaan kokoukseen, joten
jos kokoonnutaan kasvotusten, pitää etäyhteys varmistaa niille, jotka eivät matkusta paikan päälle.
Todettiin, että koska 10-vuotisjuhlan seminaari pyritään
pitämään tavallisena seminaari-tilaisuutena, seminaari
järjestettäisiin kuluvan syksyn sijaan ensi keväänä huhtikuussa. Suomessa kuntavaalit pidetään 18.4.2021, mikä
kannattaa ottaa huomioon ajankohtaa valittaessa.

Toukokuun 6.päivänä jäät olivat vielä paikallaan
Haaparannalla. Kuva: Camilla Ahlstrand

Vuoden 4. kokous 4.6.2020
Komission edustajan ja varaedustajan nimittäminen
Tornionjoen tulvasuojeluryhmään.
Komission kesällä 2019 valitsemat edustajat Kinnunen ja
Sallisalmi eivät voi hoitaa tehtävää, ja komissio valtuutti
Simja Lempisen edustajaksi ja Camilla Ahlstrandin varaedustajaksi.
Komissio täyttää lokakuun alussa 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi on suunnitteilla seminaari. Päätettiin, että
kanslia alkaa valmistella seminaaria. Todettiin, ettei seminaaria ole perusteltua pitää virtuaalimuodossa. Jos koronan vuoksi sitä ei voida pitää syksyllä 2020, sitä siirretään
myöhemmäksi. Jäsenistöltä toivotaan ideoita seminaariohjelmaan.
Ruotsin vesienhoidossa suunnitellaan organisaatiouudistusta. Mietintöön annettavien lausuntojen määräaika
umpeutuu 24.6.2020. Asia on merkittävä ja komissio lausuu asiassa. Lempisen päivitetty lausuntoluonnos ja sen
suomennos lähetetään kommenteille jäsenille.
Komission 5. kokous 1.9.2020
Keskusteltiin koronavirustilanteen vaikutuksista komission työhön. Kokouksia on järjestetty Teamsin kautta
ja puheenjohtaja on esittänyt lisäksi, että kokeiltaisiin
Teams-työtilan käyttöä seuraavissa kokouksissa. Komissiolle luodun tiimin työtilassa kokousaineistot olisivat kaikkien käytettävissä, jolloin niitä ei tarvitse erikseen jakaa
sähköpostilla.
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Keskusteltiin juhlaseminaarin aiheista. Esitettiin, että kyse
on komission 10-vuotisjuhlasta, jolloin olisi hyvä painottaa yhteistyötä ja komission tehtäviä sekä sitä, mitä komissio haluaa saada aikaan. Todettiin sekin, että joillekin
komissio näyttäytyy vain lohiasioiden kautta, jolloin seminaarissa voisi olla hyvä ottaa esille muitakin aihepiirejä
kuten ympäristö, alueidenkäyttö, matkailuelinkeino, tuulivoimahankkeet jne. Aiheeksi ehdotettiin myös ajankohtaisia kaivoshankkeita. Lisäksi esitettiin, että aiheena olisi
se, mitä komissio on tehnyt 10 vuoden aikana, ja mikä
komission merkitys on alueellisella ja kansallisella tasolla.
Aiemmin ehdotetun kirjoituskilpailun tilanteesta kysyttiin. Todettiin sen suunnittelun jääneen korona-kevään
takia kesken ja päätettiin ottaa asia seuraavaan kokoukseen.
Todettiin, että jätevesiselvitys julkaistaan ja jaetaan. Selvitys on kokoushetkellä painossa ja jäsenillekin se postitetaan.
Simja Lempinen esitteli, mikä tällä hetkellä on Kaunis Iron
-kaivoksen lupatilanne. Uuden ympäristöluvan ohella
selvitetään kaivosalueen patoturvallisuutta. Esimerkiksi
maastokatselmus on siirtynyt korona-tilanteen vuoksi.
Komissio vierailee kaivoksella, kun korona-tilanne sen
sallii.
Vuoden 6. kokous 8.10.2020
Käsiteltiin Tornion kaupungin pohjoisosaan, Karhakkamaahan suunnitellun tuulivoimapuiston kaavamenettelyyn liittyvä lausuntoluonnos. Keskusteltiin hankkeesta
ja lausuntoluonnoksesta. Muutamaa kohtaa lausunnossa tarkennettiin keskustelun pohjalta. Päätettiin käyttää
lausuntoluonnos vielä uudelleen kommenteilla ennen
sen ratkaisemista.
Keskusteltiin komission tarpeesta saada pysyvä asiantuntija ja asiantuntijuuden alasta. Todettiin, että rajajokisopimuksen 9.artiklan mukaan komissiolla voi olla
kolme pysyvää asiantuntijaa osapuolta kohden ja lisäksi

komissio voi käyttää muita asiantuntijoita. Todettiin, että
aiemmassa suomalaisten jäsenten ja varajäsenten yhteisessä valmistelussa suomalaisosapuolen puheenjohtaja
on tehnyt esityksen pysyvästä asiantuntijasta. Pysyvästä
asiantuntijasta on tehty myös toinen esitys. Kokouksessa todettiin, että pysyvälle asiantuntijalle on tarve. Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan perustellut
esitykset pysyvän asiantuntijan nimeämisen esittämisestä ministeriölle.
Kirjoituskilpailu rajajoesta kouluille. Ahlstrand esitteli
kanslian esitystä, joka on täydennetty versio Matti Myllykankaan ehdotuksesta. Tavoitteena on, että kilpailu voisi
olla tammi-helmikuussa, ja voittajat julistettaisiin ja palkittaisiin kevään 2021 seminaarissa. Keskusteltiin, mille
ikäluokalle kisa suunnattaisiin, kanslian esitys oli 8.luokalle mutta kokouksessa esitettiin myös toisen asteen opiskelijoita. Päätettiin, että kanslia laatii kirjeen kouluille ja
jäsenet ottavat yhteyttä omien kuntiensa kouluihin sen
jälkeen.
Rajajokiavustuksen hakeminen päätettiin avata samalla
tavalla ja rahasummalla kuin edellisenäkin vuonna eli
hankkeisiin olisi jaettavana 10 000 euroa tai vastaava
määrä kruunuissa.
Vuoden 7. kokous 12.11.2020
Käytiin läpi puheenjohtaja Jokelaisen tekemä kirjallinen
esitys, jossa esitetään Lapin ELY-keskuksen kalabiologi
Maare Marttilaa pysyväksi asiantuntijaksi. Todettiin, että
edellisessä kokouksessa Myllykankaan ja Askan tekemä
esitys oikeustieteen tohtori Matti Hepolan esittämisestä
pysyväksi asiantuntijaksi on voimassa.

Ahlstrand kertoi, että puheenjohtajien kanssa on sovittu,
että komission käyttämä tilitoimisto Kontera Ab vaihdetaan. Sen sijaan aletaan ostaa kirjanpito ja palkkahallinto
Axent Haparanda AB:ltä, jonka komission nykyinen kirjanpitäjä on perustanut.
Komission 8. kokous 10.12.2020
Joulukuun etäkokouksessa pääasiana oli Suomen pysyvä
asiantuntija. Ennen varsinaisen komission kokouksen alkua komissio haastatteli kahta ehdokasta. Haastattelijoina olivat lähinnä komission suomalaiset edustajat, mutta
ruotsalaisiakin oli haastattelussa mukana.
Kokouksessa ehdokkaista vielä keskusteltiin. Komissio
päätti esittää ministeriölle kahden asiantuntijan nimittämistä: oikeustieteen tohtori Matti Hepolaa ja filosofian
tohtori Maare Marttilaa.
Maa- ja metsätalousministeriö oli pyytänyt lausuntoa
kalastussääntöön tarvittavista muutoksista Tornionjoen
kalastusalueen kalastussääntöön vuotta 2021 koskien
ja Ruotsin kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Keskusteltiin mm. Luken toteuttaman radiolähetintutkimuksen
tuloksista, lippoamisesta Ruotsin Korpikylällä, punttikalastuksesta jne. Keskustelujen jälkeen päätettiin, että
kansliassa laaditaan lausuntoluonnos, joka käsitellään
sähköpostimenettelyllä ennen sen ratkaisemista ja toimittamista ministeriöön.

Seuraavaan komission etäkokoukseen kutsutaan haastateltaviksi molemmat ehdokkaat. Kanslia kutsuu heidät
siten, että he ovat haastateltavina eri aikaan kokouksen
kuluessa.
Rajajokeen liittyvän kirjoituskilpailun valmistelu oli edennyt. Lempinen esitteli saatekirjeen, joka on kansliassa
laadittu ja komissiolle etukäteen lähetetty. Keskusteltiin
palkintosumman jakamisesta mm. Suomen ja Ruotsin
kesken. Todettiin, että Elli-Maria Kultima on kirjeen jo välittänyt kuntansa sivistystoimeen. Saatekirje hyväksyttiin.
Kanslia lähettää sen jokaisen kunnan koulutoimelle tai
sivistystoimelle ja jäsenet ja varajäsenet ovat yhteydessä
kotikunnan koulujen edustajiin sen jälkeen. Koulut, jotka
tulevat kyseeseen, ovat sellaisia, joissa on yläluokan 8.
luokka.
Simja Lempinen esitteli komissiolle molemmilla kielillä,
mitä Norrbottenissa sijaitsevan Girjas-saamelaiskylän
saamat oikeudet myöntää kalastus- ja metsästyslupia
merkitsevät. Esitetty materiaali jaettiin kokouksen jälkeen komissiolle.

Komission kokoukset pidettiin helmikuun jälkeen
Teams-sovelluksella. Kuvassa pj. Timo Jokelainen ja Marika
Kylmämaa. Kuva: Camilla Ahlstrand
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Koronarajoitusten vaikutuksia kokouksiin

Ministeriöiden ja komission vuosikokous

Komissio oli suunnitellut pitävänsä vuonna 2020 kokouksia enemmän vesistöalueen muissa kunnissa kuin
kansliassa Haaparannalla, mutta koronarajoitukset tekivät sen mahdottomaksi. Samasta syystä piti luopua
suunnitelmasta vierailla kaivoksilla kuten esim. Pajalassa Kaunis Ironilla.

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission, Miljödepartementin, Maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja MSB:n yhteinen vuosikokous järjestettiin Helsingissä kokoontumisen sijasta etäyhteydellä
24.4.2020. Kokouksessa käytiin läpi komission ajankohtaisia asioita. Komissiosta mukana olivat Timo Jokelainen, Johan Antti, Kari Kinnunen, Simja Lempinen, Andreas Broman ja Camilla Ahlstrand.

Komission omien kokousten lisäksi toukokuusta alkaen
alettiin pitää etäyhteydellä puheenjohtajan ja kanslian
yhteisiä palavereja 1-3 kertaa kuukaudessa. Välillä niihin
osallistui myös varapuheenjohtaja. Nämä olivat hyödyllisiä ensin uuden sihteerin perehdyttämisessä ja lisäksi
komission poikkeusolojen toiminnan suunnittelemisessa.

Tornionjoki Matkakosken Ruotsin puolella lokakuussa. Kuva: Simja Lempinen.
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Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Vuoden 2020 aikana komission tapaamiset yhteistyökumppanien kanssa vähenivät merkittävästi Covid-19
pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Muun
muassa Suomen ja Ruotsin välinen raja suljettiin lähes
kokonaan,koska Suomessa ja Ruotsissa tautitilanne poikkesi toisistaan.Raja oli noin viikon auki elokuussa mutta se
suljettiinuudelleenniin,ettälähinnärajayhteisöntyömatkaliikenne pääsi jatkumaan. Norrbottenin lääninhallituksessa ja Lapin Ely-keskuksessa oli ohjeena välttää matkustelua,joten suoria tapaamisia ei senkään vuoksi järjestetty
enää maaliskuun alun jälkeen vaan yhteydenpito tapahtui sähköpostin, puhelujen ja Teams-kokousten kautta.
Yhteistyötä sidosryhmien kanssa voitiin jossakin määrin
jatkaa etäkokousten ansiosta. Vierailut ja tapaamiset jäivät odottamaan tautitilanteen aiheuttamien rajoitteiden
päättymistä.
Sidosryhmäyhteistyötä vuonna 2020 tehtiin mm. Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Havs och vattenmyndighetenin (HaV), Norrbottenin lääninhallituksen, Lapin ELY-keskuksen,Tornion ja Haaparannan kuntien kanssa. LUKEn ja
SLU:n laatima raportti ”Tornionjoen lohi-, meritaimen- ja

vaellussiikakannat – yhteinen ruotsalais-suomalainen
biologinen selvitys sopivien kalastussääntöjen arvioimiseksi vuodelle 2020” käännätettiin jälleen ruotsista suomeksi komission varoin.Molemmat kieliversiot julkaistiin
komission kotisivulla kuten aiempinakin vuosina.
Pellon kunnan edustajien kanssa tavattiin helmikuun
lopussa Pellossa pidetyn kokouksen aluksi. Havs och
vattenmyndigheten, lääninhallitus, SLU, rajajokikomission sihteeristö ja kaksi jäsentä tapasivat komission tiloissa 3.3. kalastussääntöasioissa.
Tulvasuojeluun liittyen Lempinen ja Ahlstrand osallistuivat vuorollaan Lapin ELY-keskuksen järjestämiin etäkokouksiin.
Vesienhoitoa käsitteleviä kokouksia pidettiin etäyhteydellä ja niihin osallistui sihteeri Simja Lempinen
Norrbottenin lääninhallituksen ja Lapin ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Ruotsin Norrbottenin ja
Västerbottenin vesineuvostojen yhteyshenkilöpäivään
osallistuivat Lempinen ja Ahlstrand. Sekin pidettiin etäyhteydellä.

Kalastuskokous Ruotsin viranomaisten kanssa kansliassa 3. maaliskuuta. Kuva: Camilla Ahlstrand
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Vuoden 2020 kokoukset ja tapahtumat
Alla on luettelo kaikista kokouksista tai tapahtumista, joissa komissio on ollut joko
osallistujana, järjestäjänä tai molempia vuoden 2020 aikana. Komission omia kokouksia ei ole tässä listassa.
15.1.2020 Pajalan lohitautiseminaari, järjestäjä Havs
och vattenmyndigheten, Kinnunen, Myllykangas, Niska,
Broman paikalla

18.5.2020 Kanslia, kalastuksenvalvojia Lapin ELY-keskuksesta ja Norrbottenin lääninhallituksesta, kauden
valvonnan järjestäminen, Lempinen, Ahlstrand

21.1.2020 Tornionjoen kalastusoikeudet, seminaari
valtion lohiregalesta, Tornio. Kinnunen ja Aska paikalla

18.8.2020 Tornio, Karunki. Karhakkamaan tuulivoimapuiston informaatiotilaisuus. Lempinen paikalla,
Ahlstrand etäyhteydellä

3.3. 2020 Haaparanta, Havs och vattenmyndighetenin,
SLU:n ja lääninhallituksen edustajia kansliassa, Kinnunen, Ahlstrand, Aska ja Niska osallistuivat
6.3.2020 Helsinki, Lapin tulvasuojelun suunnittelu,
erityisesti Tornionjoen alueella, Lapin pelastuslaitoksen
konsultti Mikko Heinonen ja Kari Kinnunen
20.4.2020 Skype-kokous Tornionjoen tulvasuojelusta,
ELY-keskus koollekutsuja, kunnat, Norrbottenin lääninhallitus, Kinnunen ja Ahlstrand
22.4.2020 Skype-kokous Tornio-Kalixjokien vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous, Ahlstrand
24.4.2020 MMM:n, MD:n ja komission vuosikokous,
Skype-kokous, Jokelainen, Antti, Kinnunen, Broman,
Lempinen, Ahlstrand

25.8.2020 Tornionjoen tulvasuojelukokous, Lapin ELYkeskus järjestäjänä, Teams-palaveri, Simja Lempinen
1.10.2020 Övertorneå Folkets Hus, tuulipuiston infotilaisuus, Simja Lempinen, Bengt Niska, Pia Hulkoff
12.10.2020 Tornionjoen tulvasuojelukokous, Lapin
ELY-keskus järjestäjänä, Teams-kokous, Ahlstrand
18.11.2020 Skype-kokous, Norrbottenin ja Västerbottenin vesineuvostojen yhteyshenkilöpäivä, Lempinen,
Ahlstrand
19.11.2020 Skype-kokous, Vesienhoito Tornionjoen
vesienhoitoalue, Bottenvikenin vesiviranomainen ja
Lapin ELY-keskus, Simja Lempine

5.5.2020 Tornionjoen tulvasuojeluryhmän kokous,
Skype-kokous, Simja Lempinen

Kukkolankoski lokakuussa Ruotsin puolelta. Kuva: Simja Lempinen
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Rajajokikomission lausunnot 2020

Rajajokikomissio antoi 10 lausuntoa vuoden 2020 aikana. Lausunnot löytyvät komission Internet-sivulta
www.fsgk.se suomeksi ja ruotsiksi.

Lausunto Lapin ELY:lle Outokummun sulaton YVA:sta 8.1.2020
Lausunto Mattilan vedenottamon suojelualueesta 14.2.2020
Lausunto Pajalan jätevedenpuhdistamon lupahakemuksesta 17.2.2020
Rajajokikomission 2.lausunto Tornionjoen kalastussääntöön vuodelle 2020
Lausunto Ruotsin vesienhallinnon uudistukseen 15.6.2020
Lausunto Outokummun tehtaiden vesi- ja ympäristöluvasta 4.8.2020
Lausunto ehdotuksesta Itämeren vuoden 2021 lohikiintiöksi 10.9.2020
Lausunto Tornion Karhakkamaan tuulivoimapuistosta 12.10.2020
Lausunto Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmasta 17.12.2020
Lausunto valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista (Suomessa) 21.12.2020

Rajajokikomission lausunnot lyhyesti:
Outokummun uuden sulaton YVA
Outokumpu Chromen suunnitellun uuden sulaton ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan komissio lausui muun
muassa, että olisi tärkeää käännättää kuulemisasiakirjat nopeasti naapurimaan kielelle, jotta kaikilla osapuolilla on yhtä
hyvät edellytykset osallistua uuden ympäristöluvan työstämiseen.
Prosessin helpottamiseksi jatkossa olisi hyvä, jos toiminnan vaikutusalue määriteltäisiin paremmin kuin nyt. Nykyisen
luvan vaikutukset tulee suhteuttaa vaikutusalueen taustapitoisuuksiin ja jo olemassaolevaan kuormitukseen.
Outokummun kuormitus vaikuttaa Haaparannan edustan rannikkovesialueeseen, jonka tulisi EU:n vesipuitedirektiivin
mukaan säilyä laatuluokitukseltaan hyvänä. Torniojoessa kutevat lohet vaeltavat osittain myös Outokummun vaikutusalueen kautta kutuvaelluksellaan. Hakijan täytyy siksi selvästi tuoda esille, miten toiminta vaikuttaa tai ei vaikuta lohen
vaellukseen lähialueella sekä myös perustella miksi erityistä Natura-arviointia ei tarvita, jos niin arvioidaan.
Komissio esitti myös parempia aineistoja arvioimaan kemiallisten aineiden päästöjä vesiin.
Jotta voitaisiin arvioida vesien kemiallista nykytilaa ja vastaanottavan vesistön sietokykyä, täytyy nykytila kuvailla tarkemmin kuin vuosittaisilla keskiarvoilla, joita nykyisin raportoidaan. Erittäin tärkeää on selvittää typen ja fosforin ajalliset
ja alueelliset pitoisuudet. Korkeat typpi- ja fosforipitoisuudet ovat merkittävä syy, miksi alueella ei päästä hyvään tilaan.
Parempia aineistoja kaivataan myös arvioimaan hukkalämmön vaikutuksia.
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Mattilan vedenottamon suoja-alue
Haaparannan kunta oli pyytänyt Suomalais-ruotsalaiselta rajajokikomissiolta lausuntoa Tornionjoessa olevan Mattilan
vedenottamon yläpuolisen maa- ja vesialueen ehdotettuihin suojelumääräyksiin. Haaparannan kaupunki ottaa raakavetensä Tornionjoesta kyseisen vedenottamon kautta. Suojelun tarkoituksena on pienentää vedenottamoon kohdistuvaa pilaantumisriskiä.
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio piti suojelusuunnitelmaa hyvänä. Ehdotetut suojelumääräykset ovat hyvin linjassa sekä vesipuitedirektiiviin liittyvän Suomen ja Ruotsin yhteisen Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitosuunnitelman
(Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue, rajatonta vesienhoitoa 2016-2021, ISSN 0283-9636) että Suomalais-ruotsalaisen rajajokisopimuksen tavoitteiden kanssa.
Komissio lausui lisäksi, että suojelumääräysten toteuttaminen pienentää Mattilan vedenottamoon kohdistuvaa ympäristöriskiä, mutta vain niiltä osin, kuin riski tulee Ruotsin puolelta. Suomella ei tiettävästi ei ole suunnitelmia vastaavanlaisen suojelusuunnitelman toteuttamiseen. Komissio totesi lopuksi, että paras tapa pienentää riskiä on siirtyä pintaveden
käytöstä pohjavesivarojen hyödyntämiseen.

Pajalan jätevedenpuhdistamo
Pajalan kunnan jätevesipuhdistamo on rakennettu 1970-luvulla, joten se on jo saavuttanut elinkaarensa lopun. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio pitää hyvänä kunnan päätöstä rakentaa uusi ja moderni puhdistamo yhdyskuntajätevesille ja yhdyskuntalietteille.
Puhdistetun jäteveden kokonaisfosforipitoisuudeksi hakemuksessa esitetään 0,5 mg/l kalenterivuoden keskiarvoksi laskettuna. Tähän liittyen suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio esittää, että laitokselle määrättäisiin myös 90% fosforireduktio
kuten nykyisin voimassaolevassa luvassakin on. Fosforireduktion määrääminen on erityisen tärkeää laitoksille, joissa hulevesien osuus laitokselle tulevan veden virtaamasta on ajoittain erittäin suuri.
Kalastussääntö 2.lausunto
Komissio painottaa, että kaikkea sellaista kalastusta, joka vaurioittaa nousevia lohia, tulee mahdollisuuksien mukaan rajoittaa. Näin toimien voidaan minimoida kutulohien sairastumista vesihomeeseen ja sitä vastaaviin ihosairauksiin. Siksi
komissio kannattaa ministeriön ehdotusta: ”Kielletään erillisen uppoavan heittopainon käyttö viehekalastuksessa (punttikalastus tai spinnfluga kalastus) koko jokialueella”. Samassa yhteydessä saattaisi olla mielekästä rajoittaa heittouistinten suurin sallittu paino esimerkiksi 30 grammaan, jotta niitä ei voisi käyttää puntin korvikkeena, komissio ehdotti.
Ministeriö ehdotti neuvotteluihin, että ”Kun kansallinen tai tiettyä merialuetta koskeva tai toimijakohtainen lohikiintiö
on täyttynyt, tulee muun kuin lohen kalastukseen käytettävän kiinteän pyydyksen kalapesä vähintään kerran vuorokaudessa kokea niin, että kalapesä kaikkien pyydettyjen lohien ja taimenten varovaisen vapauttamisen jälkeen nostetaan
ylös vedestä siten, että koko kalapesän saalis voidaan yksiselitteisesti todentaa läsnä olevan valvojan toimesta”. Tämä oli
komissiosta oikean suuntainen. Paras ratkaisu olisi, että lohen kalastukseen käytetyt kiinteät pyydykset nostettaisiin ylös
tai ainakin niiden perä tulisi aukaista lohisaaliskiintiön tultua täytetyksi. Näin voidaan minimoida lohien ihovaurioita ja
siten sairastuvuutta ihosairauksiin.
Komissio esitti myös ns. paravaanin sallimista siten, että se on koko ajan sen käyttäjän hallinnassa.
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Komission Matti Myllykangas sai 16-kiloisen lohen Torpankosken niskalta Muoniossa 10.elokuuta.
(Kuva M.Myllykankaan albumi)

Ruotsin vesienhallinnon uudistus
Komissio kannattaa selvityksen antamaa ehdotusta Tornionjoen vesistöalueesta, jota hallinnoitaisiin erillisenä kansainvälisenä vesistöalueena.
Komissio ei kannata ehdotusta siitä, että alueellisten vesiviranomaisten toiminta loppuu ja vastuu vesienhoidosta siirrettäisiin keskitetysti Havs- och vattenmyndighetenille (Vesi- ja meriviranomainen) Göteborgiin.
Komissio haluaa tuoda esiin Tornionjoen vesistöalueen hyvin toimivan yhteistyön, jossa Norrbottenin lääninhallitus on
mukana. Olisi suuri etu, jos yhteistyötä voitaisiin vahvistaa lisäresurssein ja pyrkiä kohti yhä alueellisempaa vesienhoitoa
Tornionjoen vesistöalueellla. Rajajokikomissiolla voisi olla muodollisempi ja aktiivisempi rooli Tornionjoen vesistöalueella.
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Outokummun tehtaiden vesi- ja ympäristölupa
Outokumpu Chrome Oy ja Outokumpu Stainless Oy hakevat parhaillaan Tornion tehtaiden toimintaa koskevien ympäristö- ja vesitalouslupien tarkistamista. Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa, eikä lupahakemukseen sisälly uusia
toimintoja.
Rajajokisopimuksella on luotu edellytykset EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin toimeenpanolle Tornion-Muonionjoen vesistöalueella. Rajajokisopimuksen 2 artiklassa todetaan, että erityistä huomiota on kiinnitettävä
yhteisten pinta- ja pohjavesien tilatavoitteiden saavuttamiseen.
Kutuvaelluksellaan lohet seuraavat usein merenpohjan uomia. Outokumpua lähinnä oleva merialue on yksi tärkeimmistä tunnetuista lohien vaellusreiteistä niiden matkalla kutualueilleen Tornionjoelle. Lohen vaellusta ei saisi haitata kemiallisilla eikä fyysisillä esteillä. Outokummun toiminnan vaikuttavuuden arviointi ei voi siksi täysin perustua vaikutusalueen
keskimääräiseen tarkasteluun, vaan sen pitäisi rajajokikomission näkemyksen mukaan olla alueellisesti tarkempaa, jotta
vaikutukset lohien kutuvaellukseen voidaan arvioida.
Toiminnan arvellaan päästävän paljon lämpöä veteen. Jotta voitaisiin arvioida, miten tämä hukkalämpö vaikuttaa luontoympäristöön, pitää toiminnan harjoittajan kuvata lämpötilan muutokset vastaanottavassa vesistössä. Lämpötilan
muutokset ovat erityisen tärkeitä syksyisin kuteville kylmänveden lajeille kuten siialle ja muikulle. Pienikin nousu vesien
lämpötilassa voi johtaa muutoksiin syksyllä kutevien lajien lisääntymisolosuhteissa, tai jopa lisääntymisen heikkenemiseen. Rannikolla kutevan siian ja muikun kutu- ja kasvualueet Outokummun vaikutusalueilla tulisi siksi kartoittaa ja
raportoida.

Ehdotus Itämeren vuoden 2021 lohikiintiöksi
EU-komissio ehdottaa Itämeren lohen kiintiöksi (osa-alueet 22-31, pääallas ja Pohjanlahti) 94496 lohta. Määrä merkitsee
noin 9 prosentin lisäystä vuoden 2020 lohikiintiöön verrattuna (86575 lohta). Komission esitys perustuu kansainvälisen
merentutkimusneuvoston (ICES) neuvonantoon. Peruste kiintiön lisäykseen on, että aikaisempi laaja väärinraportointi
olisi ICESin mukaan käytännössä loppunut. Rajajokikomissio on tyytyväinen, että EU:n toimesta väärinraportointiin on
puututtu.
Rajajokikomissio kannustaa Suomen ja Ruotsin valtioiden edustajia puolustamaan kotijokiperiaatetta lohenkalastuksessa YK:n merioikeusyleissopimuksen artiklan 66 mukaisesti.
Nousulohien määrä ei kuitenkaan saavuta hyvien vuosien 2014 ja 2016 määrää (noin 100 000 lohta). Taustalla voi olla
lohien huono terveystilanne. Vuonna 2019 raportoitiin runsaasti sairaita tai kuolleita kaloja. Määrät saattoivat olla tähän
mennessä suurimmat (LUKE & SLU, Biologinen selvitys vuodelle 2020). Lisäksi joella on havaittu tänäkin vuonna sairaita
lohia, sekä ilmiö että lohet ovat asettuneet koskien alle heikomman virran alueille. Tämä voi kertoa lohien heikentyneestä
terveydestä.
Rajajokikomissio korostaa varovaisuusperiaatetta ja katsoo, ettei kiintiötä tulisi nostaa vuoden 2020 tasosta (86575
lohta) vaan mieluummin tulisi pysyä alenevan kiintiön uralla.

14

Karhakkamaan tuulipuisto
Tuuliwatti Oy suunnittelee rakentavansa yhteensä noin 50 tuulivoimalaa sekä noin 52 km pitkän 400 kV voimajohdon
kaava-alueelta itään Petäjäskosken sähköasemalle. Alue sijaitsee 32 km pohjoiseen Tornion keskustasta ja on lähimmillään 3,5 km Ruotsin rajasta. Suunniteltu voimaloiden korkeus on noin 300 metriä ja tuulivoima-alue on pinta-alaltaan
noin 10 000 hehtaaria.
Lausunnossaan Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio nostaa esille luonnonsuojelun, kulttuuriympäristön ja ympäristönsuojelun, joihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota (rajajokisopimus 2 § 2.d).
Suomessa jokilaakso hankealueella on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (134. Tornionjokilaakso; Tornio, Ylitornio.) Ruotsin puoleisella Tornionlaaksolla on Haaparannalta Övertorneålle saakka valtakunnallinen kulttuuriympäristön
erityisasema (ruotsiksi riksintresse). Perusteluna on jokilaakson esihistoriallinen asutus, jolle on tunnusomaista avoin
maisema peltoineen ja kyläympäristöineen. Näistä osa on jopa keskiaikaista alkuperää. Merkityksellisiä ovat myös jokirannan kalastuspaikat. Korpikylän alueella on lisäksi kaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävää kohdetta.
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio toteaa, että tuulivoimapuiston rakentaminen Karhakkamaahan todennäköisesti vaikuttaisi kielteisesti Ruotsin kansallisesti merkittävään alueeseen: Tornionlaakson Ruotsin puoleiseen osaan, sekä
Suomessa valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Tornionjokilaakso (134.). Vaikutukset suojelukohteisiin
tulisi selvittää ja arvioida.
Komissio ehdottaa, että tehdään perusteellinen maisema-analyysi kaikille kulttuuriympäristöille, joiden maisemaan tuulivoimahanke vaikuttaa. Kuvamontaasi täytyy tehdä useista paikoista Tornionjoen varrelta Haaparannalta Övertorneålle
asti, samoin Aavasaksalta, jotta kunnollinen arvio maisemavaikutuksista saadaan. Erityisesti täytyy tarkentaa sitä, miltä
näyttää Ruotsin puolen maisema suoraan tuulipuistoon katsottuna. Lisäksi täytyy arvioida lentoestevalot, ja esittää,
miltä ne eri vuodenaikoina näyttävät.
Maisemavaikutuksia arvioitaessa tulisi tehdä kokonaisarvio, jossa myös jo olemassa olevat tuulivoimalat, sekä mahdolliset tulevat voimalat ovat mukana. Tällä hetkellä suunnittelualueen eteläpuolella Kitkiäisvaarassa on 8 tuulivoimalaa,
joiden kokonaiskorkeus on noin 140 metriä. Näilläkin on jo nyt suuri vaikutus maiseman luonteeseen ja laatuun. Mahdolliset 50 myllyä lisää, joiden korkeus on 300 metriä, muuttaisivat huomattavasti maiseman luonnetta ja laatua teolliseksi
Ruotsin kylistä katsottuna.
Komissio korostaa Tornionjokea kansallisjokena (Ruotsissa ”nationalälv”) ja Euroopan pisimpänä vapaasti virtaavana
jokena, jota ei ole valjastettu vesivoiman käyttöön. Tornionjokea tulisi arvostaa ja suojella perintönä myös tuleville sukupolville. Komissio kannustaa vaihtoehtoisten toteuttamisratkaisujen selvittämistä niin, ettei maisemalle ja elinolosuhteille Tornion- ja Muonion joen varrella aiheutuisi haittaa.

Tornion Karhakkamaan tuulimyllyistä infotilaisuus Ruotsin puolella. Kuva: Simja Lempinen
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Haaparannan tulvariskialueiden hallinta
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio toteaa, että Haaparannan riskienhallintasuunnitelman valmisteluvaiheessa
tulisi ottaa huomioon Suomessa vastaava Tulvariskien hallintasuunnitelman Tornionjoen vesialueelle, joka on kuultavana 2.11.2020 – 14.4.2021.
Rajajokisopimuksen mukaan (artiklat 16 ja 22) hakemusasiakirjojen tulisi olla tarvittavassa laajuudessa suomeksi ja
ruotsiksi. Suomessa on olemassa ruotsinkielinen yhteenveto suomalaisesta tulvariskien hallintasuunnitelmasta, joka
helpottaa Ruotsin viranomaisia ja kansalaisia tutustumaan suomalaiseen suunnitelmaan. Suomenkielisten asukkaiden
tasaveroisen kohtelun vuoksi pitäisi huolehtia siitä, että riittävästi informaatiota riskienhallintasuunnitelmasta laaditaan
myös suomeksi.
Nykyisessä ehdotuksessa tulvariskihallintosuunnitelmassa esitetään, että jäteveden puhdistamisen tulisi toimia myös 50ja 100-vuoden välein toistuvissa tulvissa.
Rajajokikomissio korostaa, että erityistä huomiota tulisi
kiinnittää myös ylivuotavaan, puhdistamattomaan
jäteveteen, joka ei kulkeudu jätevesipuhdistamolle, vaan
päästetään suoraan Tornionjoen suulle.
Ylivuodetulla jätevedellä voi olla vaikutusta mahdollisuuksiin saavuttaa vastaanottavan veden hyvä ekologinen tilatavoite. Komissio kannustaa toimenpiteisiin,
jotka auttavat parantamaan veden tilaa EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti, erityisesti suomalais-ruotsalaisen
rajajokisopimuksen soveltamisalueella.
Komission vt.sihteeri Simja Lempinen uimassa Tornionjoessa
joulukuun 17.päivänä. Kuva: Camilla Ahlstrand
Maisemallisesti arvokkaat alueet
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista
(täydentävä kuuleminen). Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio kiittää ympäristöministeriötä lausuntopyynnöstä.
Ensimmäinen lausunto asiassa diaarinumerolla YM/500/2016 toimitettiin 29.4.2016.
Tällä hetkellä voimassa olevat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet valittiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995. Mukaan kuului valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Tornionjokilaakso (134). Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (Mietintö 66/1992 II ympäristöministeriö) todettiin, että maisema-alue ulottuu Tornion kaupungin
pohjoispuolelta lähelle Ylitornion taajamaa.
Vuoden 2016 päivitysinventoinnissa ehdotetaan uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Eteläisen Tornionlaakson maisemat (150.), joka korvaisi aiemman maisema-alueen Tornionjokilaakso (134.). Tehdyn inventoinnin perusteella arvokasta maisema-aluetta supistetaan niin, että alue Karungin pohjoispuolelta Tornioon asti ei ole mukana ehdotuksessa (Eteläisen Tornionlaakson maisemat 150).
Maisema-arvot rajajoella ovat luonteeltaan rajat ylittäviä ja maisema usein avautuu juuri rajajoen toiselle puolelle. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio kannustaa sopimuspuolten viranomaisia yhteensovittamaan arvokkaat maisema-alueet
siten, että maisema-alueiden laajuus molemmin puolin jokea tukee maisema-arvojen säilymistä molemmissa valtioissa.
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Viestintä ja tiedotteet
Komissio julkaisi vuoden aikana kaksi omaa mediatiedotetta. Maailman vesipäivästä 22.3.2020 ja rajajokikomission myöntämän avustuksen saajista maaliskuussa sekä jätevesiselvityksen valmistumisesta syyskuussa.
Seuraavassa komission antamat kaksi tiedotetta sellaisenaan.

Maailman vesipäivä 22. maaliskuuta
RAJAJOKIKOMISSON RAJAJOKIAVUSTUS
KOLMELLE HANKKEELLE
Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin
Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa ennen kaikkea vesivarantojen vaikutuksesta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Juhlistaakseen omalta osaltaan maailman
vesipäivää Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on myöntänyt saamiensa hakemusten perusteella rajajokiavustuksia kolmelle hankkeelle.
Tämän vuoden toimintaan suunnatussa haussa ajajokikomissioon tuli yhteensä 10 hakemusta rajan molemmilta puolilta. Hakuaika päättyi 16.2.2020. Komissio päätti, että enintään 10 000 euron suuruinen rajajokiavustus
jaetaan seuraavasti:
4000 euroa Tornionjoen koskikalastukseen liittyvän Unesco-selvityksen julkaisu. Hakija Pro Siika ry Torniosta
ja Haaparannan kunta 3972 euroa Tornion Putaan koulun Tornionlaakson retki 9.luokkalaisille. Hakija: Putaan
koulu 18000 kruunua (noin 1700 euroa) Haaparannan Korpikylän Suogårdenissa laulukurssi ja esityksiä Kukkolankoskella. Hakija: Korpikylä hembygdsförening (kotiseutuyhdistys)
Unesco-selvitys
Hankkeen tavoitteena on painaa Unesco-selvitys suomeksi ja ruotsiksi. Selvitys käsittelee Tornionjoen koskikalastuskulttuurin mahdollisuuksia hakeutua Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Selvitys on
tehty osana Pro Siika ry:n Meän maa matkalla maailmalle-hanketta. Paikalliset yhteisöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä kalakannan ja lippouskulttuurin vaalimiseksi. Koskikalastuskulttuuri hyväksyttiin Suomen kansalliseen elävän perinnön luetteloon 2017 ja Ruotsin kansalliseen Levande kulturarv-luetteloon 2018.
Hankkeen rajan ylittävä yhteistyö: Tornionjoen koskikalastuskulttuuri on monikansallista kulttuuriperintöä, jonka vaaliminen onnistuu parhaiten laajalla rajat ylittävällä yhteistyöllä, joka samalla mahdollistaa Unescon haun.
Kaksikielinen selvitys tukee osaltaan pitkäaikaisen rajat ylittävän kulttuuriyhteistyön jatkumista.
Rahoituksen perustelut: Hanke edistää yli rajan tapahtuvaa yhteistyötä ja tähtää Tornionjoen koskikalastuksen
saamiseen Unescon aineettoman perinteen luetteloon. Rahoitetaan 4000 eurolla.
Tornionlaakson kurssi
“Juuret, joista ponnistaa. Siivet, joilla lentää.” Putaan koulun elämyskurssi Tornionlaaksoon. Putaan koulussa on
huomattu, että Tornionlaakson kulttuuri, luonto ja historia tunnetaan huonosti. Koulu on suunnitellut kahden
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päivän intensiivikurssin, joka ylittää oppiainerajat, koulupiirit ja valtioiden rajat. Retkikohteina ovat mm. Kukkolaforsen, Matarengin kirkko ja Hanhivittikko, Masugnsbyn, Laestadiusmuseo,Torniojoen bifurkaatiokohta, Matkakoski ja Aavasaksa. Retkelle osallistuu yhdeksäsluokkalaisia oppilaita Putaan koulusta. Jokainen oppilas tekee
esitelmän, joka liittyy alueen luontoon, henkilöihin, tapahtumiin tai uskontoon. Retkellä korostuu Tornionlaakson
yhteinen menneisyys ja tulevaisuus Tornionjoen molemmin puolin.
Rajan ylittävä yhteistyö: Käytetään paikallisia oppaita jokaisessa kohteessa, joita ovat: Kukkolaforsen, Matarengin
kirkko, Hanhivittikko, Masugnsbyn, Laestadiusmuseo, Matkakoski ja Aavasaksa.
Rahoituksen perustelut: Hanke edistää Tornionjokilaakson ja sen kulttuurin tuntemusta yli rajan.
Kulttuuripäivät Korpikylän Suogårdenissa
Laulukurssi ja konsertti Haaparannan Korpikylässä. Suunnataan lapsille, nuorille, aikuisille, vanhemmille. Tavoitteena ylittää sukupolvien välistä kuilua. 24.-26.7.2020 perjantai-lauantai kurssi, opettajana laulupedagogi Anna
Fält Suomesta. Yhteislaulua kaikille kyläläisille lauantai-iltana ja keskustellaan, miten huolehtia omasta kulttuurista ja perinteistä joen varrella. Sunnuntaina kurssiosallistujat pitävät konsertin siikajuhlilla Suomen ja Ruotsin
puolen Kukkolankoskella, jonne myös kuljetukset. Haettava summa: 18000 kruunua.
Rahoituksen perustelut: Hanke edistää paikallista kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurin vahvistamista yli rajan.
Rajajokiavustuksen tausta
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio avustaa vuosittain Tornionjoen vesistöalueella hankkeita ja aktiviteetteja, jotka liittyvät veteen, luontoon, kalastukseen, kulttuuriperintöön ja yhteistyöhön näissä rajajokisopimukseen liittyvissä aiheissa.
Rajajokikomissio on myöntänyt avustusta vuodesta 2016 lähtien.
Avustuksen hakija voi olla yksityinen henkilö, yhdistys tai organisaatio. Avustus maksetaan tuen saajalle jälkikäteen hankkeen toteutuneista ja todennetuista kustannuksista.”
Toinen komission tiedote liittyi valmistuneeseen jätevesiselvitykseen:
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”VUOTOVESIEN PÄÄSYÄ VIEMÄRIVERKOSTOON TARVETTA VÄHENTÄÄ”
Rajajokikomissio julkaisi Tornionjokilaakson jätevesiselvityksen
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on teettänyt selvityksen jätevesien käsittelystä toiminta-alueensa
kunnissa, joita ovat Kiiruna, Pajala, Övertorneå, Haaparanta, Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio ja Tornio.
Selvitys on nimeltään: ”Jätevedenkäsittely Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella -tilannekatsaus, arviointi
ja toimenpidesuositukset”
Selvityksen tarkoituksena on ollut saada tietoa jätevesien käsittelystä, jotta jätevesihuoltoa voisi kehittää ja samalla lisätä kuntien ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Selvityksen lopussa annetut suositukset tähtäävät mm.
ravinnepäästöjen ja hulevesien vähentämiseen ja viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesihuollon parantamiseen.
Ympäristölupien vaatimuksissa eroja
Selvityksessä ilmenee, että Suomen ja Ruotsin jätevesien käsittelyssä on eroja, vaikka maita ohjaa sama EU:n
jätevesiä koskeva direktiivi. Selitys tälle on, että direktiiviä on Ruotsissa ja Suomessa tulkittu eri tavoilla. Esimerkiksi Suomessa lupavelvollisen puhdistamon raja on 100/asukasvastineluku kun Ruotsissa ympäristölupa
vaaditaan laitokselta, jolla asukasvastineluku on 2000.
Myös maiden jätevedenpuhdistamojen ympäristölupien vaatimukset eroavat. Puhdistamoilla voi olla pelkkä
pitoisuusvaatimus (tavallinen Ruotsissa) kun taas kaikilla suomalaisilla puhdistamoilla rajajoen alueella on sekä
pitoisuusvaatimus että fosforin ja/tai BOD:n poistovaatimus (niin sanottu reduktio).
Vuotovesi lisää käyttökustannuksia
Kyselyssä ilmeni, että toimenpiteet viemäriverkostoon vuotavan ylimääräisen veden (vuotoveden) vähentämiseksi ovat tarpeen useissa alueen kunnissa. Suuri vuotovesien määrä heikentää puhdistusprosessia ja nostaa
käyttökustannuksia. Ilmastonmuutos lisää sateita, mikä lisää haasteita jätevedenpuhdistukselle.
Talousveden tyypillisenä kulutuksena pidetään noin 140-160 litraa/henkilö/ vuorokausi. Puhdistamoihin päätyvän tuloveden määrän mukaan kaikki kunnat ylittävät tämän lukeman. Puhdistamoon tulevan ylimääräisen
veden, vuotoveden, normaali kokonaisvirtaama on 200-500 litraa/henkilö/vuorokausi. Esimerkiksi Kiirunassa
jätevesivirtaama on 770 litraa/henkilö vuorokaudessa.Puhdistamoiden kunnostusbudjeteissa on suuria eroja
kuntien välillä (vuosittain kunnostukseen käytetty 50 kruunua-1000 kruunua asukasta kohti). Erot johtuvat siitä,
onko puhdistamolle tehty isoja korjausinvestointeja vai pelkästään huolto- ja ylläpitotoimia. Myös viemäriverkoston kunnostamiseen kunnilla on ollut erisuuruisia budjetteja.
Viemäriverkostoon kuulumattomat kiinteistöt
Viemäriverkostoon kuulumattomille kiinteistöille on asetettu molemmissa maissa samankaltaisia fosforin ja orgaanisen aineen puhdistusvaatimuksia. Ruotsissa kunnat pystyvät helposti arvioimaan näiden kiinteistöjen määrään, koska niillä on vastuu jätevesi- ja saostuskaivojen tyhjennyksestä. Suomessa viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen omistajat vastaavat kaivojensa tyhjennyksestä itse. Tämän vuoksi yksittäisten saostuskaivojen
määrää Suomen puolella ei näe suoraan.
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Selvityksen laatiminen
Jätevesiselvitykseen kerättiin tietoa haastattelemalla jätevedenpuhdistamoiden hallintoa ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia. Hanke alkoi vuonna 2017 yhteisellä tilaisuudella Kolarin Lappeassa. Tarkoituksena oli
selvittää ja arvioida rajajokialueen jätevesihuoltoa sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia jätevesien käsittelyn kehittämiseksi. Raportissa on kooste jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupaehdoista ja niiden toteutumisesta
viime vuosien aikana, kuntien jätevesihuollon henkilöstöresursseista, puhdistamoiden ja verkostojen toiminnasta ja kunnossapidosta, seurannasta sekä yleisen viemäriverkoston ulkopuolisista kiinteistöistä alueen kunnissa.
Kerättyjen tietojen avulla voi vertailla eri kuntien jätevesihuoltoa ja toimintaa yleisellä tasolla. Rajajokikomissio
toivoo tämän raportin herättävän rajakunnissa kiinnostusta jätevedenkäsittelyn merkityksestä vesistöjen laadulle, yhteiselle ympäristölle sekä vesivarojen kestävälle käytölle.
Raportti on luettavissa rajajokikomission nettisivuilla suomen ja ruotsin kielellä. www.fsgk.se/Ajankohtaista
Lisäksi raporttia on painettu pieni määrä. Komissio toimittaa raportteja alueen kuntiin.
Lisäksi komissio käännätti ruotsiksi Muoniojoen vedenlaatua koskevan Lapin ELY:n tekemän seurantaraportin. Se julkaistiin molemmilla kielillä komission
omilla sivuilla 21. elokuuta.
Taustana oli se, että Yleisradio julkaisi Pajalassa sijaitsevan Kaunis Ironin kaivoksen päästöistä uutisjutun 29.

heinäkuuta, mikä levisi laajalle ja aiheutti jokilaaksossa
huolta ja huolestuneita yhteydenottoja. Lapin Ely-keskuksen tekemästä seurantaraportista ei julkaistu varsinaista tiedotetta mutta itse raportti on komission kotisivuilla edelleen luettavissa. Raporttia myös välitettiin
tiedoksi komission jäsenistölle ja ELY-keskuksen kautta
muille sidosryhmille.

Koronan vaikutukset tiedotettaviin asioihin
Rajajokiavustusta maksettiin lopulta vain yhdelle hankkeelle: Unescon listalle pyrkivän Kukkolankosken Pro
Siika ry:lle, joka painatti Unesco-selvityksen suomeksi ja
ruotsiksi. Selvitys käsittelee Tornionjoen koskikalastuskulttuurin mahdollisuuksia hakeutua Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kaksi muuta hanketta
eivät toteutuneet koronan vuoksi, joten avustustakaan ei
maksettu: Tornion Putaan koululaisten opintoretki Tornionlaaksoon ja kesän musiikkitapahtuma Korpikylässä
jäivät toteutumatta.
Komissio oli suunnitellut, että jätevesiselvitys julkistetaan
yhteisessä tapahtumassa hankkeessa mukana olleiden
kuten jätevesilaitosten henkilökunnan, viranhaltijoiden
ja kuntapäättäjien kanssa, mutta koronarajoitusten vuoksi tapahtumaa ei voitu järjestää. Sen sijaan pdf-muotoista raporttia jaettiin sähköpostitse asianosaisille, samoin
asiasta laadittua tiedotetta. Painettua raporttia lähetettiin kansliasta asianomaisiin kuntiin, niiden laitoksille
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sekä komission jäsenistölle. 75-sivuinen raportti on myös
julkaistu komission nettisivuilla ja on sieltä yhä ladattavissa.
Komissiolla oli tarkoitus tiedottaa komission 10.toimintavuoden kunniaksi suunnitellusta juhlaseminaarista, joka
aiottiin järjestää syksyllä 2020, mutta koronarajoitusten
vuoksi ajankohtaa piti siirtää.
Komissio tiedottaa toiminnastaan pääasiassa sähköisesti: kotisivullaan www.fsgk.se, twitterissä @Tornionjoki ja
sähköpostitse. Media saa komission lausunnot ja komission kokousten asialistat tietoonsa sähköpostitse. Komission kokouspöytäkirjat julkaistaan kotisivulla niiden hyväksymisen jälkeen.
Vuonna 2020 mainontaa käytettiin rajajokikomission sihteerin sijaisen rekrytoimiseen ja rajajokiavustuksen hakemisesta muistuttamiseen tammikuussa sekä loppuvuonna 2020 vuotta 2021 koskevan haun avaamiseen.

Rajajokikomission tehtäväalueiden mediaseurantaa 2020

Vuonna 2020 rajajokikomission seuraamista aiheista mediassa julkaistiin paljon uutisia jokivarren kaivosasioista mutta myös tuulivoimarakentamisesta.
Komission lausunnoista mediassa siteerattiin useimmin
Tornion Karhakkamaan tuulipuistosta tehtyä lausuntoa.
Aihe oli laajasti esillä muutenkin kuin lausunnon vuoksi,
koska hanke jakoi Tornionjokivarren asukkaiden mielipiteitä puolesta ja vastaan. Etenkin Ruotsin puolella Tornion Korpikylään suunniteltu hanke aiheutti vastustusta.
Alkuvuodesta komission lausunto Outokummun sulaton ympäristövaikutusten arvioinnista
mainittiin
mm. Lapin Kansan ja Haaparannanlehden uutisissa.
Toukokuussa oli runsaasti juttuja Tornionjoen myöhäisestä jäänlähdöstä ja ennustettiin kovia tulvia jokilaaksoon. Pahimmilta tulvilta tosin vältyttiin.

Suomen ja Ruotsin erilaisen korona-virustilanteen
vuoksi rajalle tuli keväällä tiukat kulkurajoitukset, ja
niistä oli paljon uutisia medioissa. Komission mediaseurantaan niitä ei ole otettu mukaan kuin ihan yksittäisinä, vaikka ne vaikuttivat komission työhön.
Rajoitukset rajoilla vaikuttivat kalastukseenkin: esim.
Ruotsin Matkakoskella ei avattu kalastusta muille kuin
kyläläisille. Rajanylitysten rajoitukset ovat myös vielä alkuvuodesta 2021 tätä kirjoittaessa voimassa.
Seuraava listaus ei ole täysin kattava, sillä listasta puuttuu
uutisia, joita kansliassa ei ole joko huomattu tai ne ovat
etätyöpäivistä johtuvien syiden vuoksi jääneet seuraamatta. Otsikot ovat juttujen alkuperäiskielillä, eikä niitä
ole käännetty. Haaparannanlehti julkaisee usein käännöksen samassa tai myöhemmässä lehdessä.

Yle uutisoi komission lausunnon Ruotsin vesienhoito-organisaation mietintöön liittyen. Komission sihteeri Simja
Lempisestä oli Lapin Kansassa henkilöjuttu elokuussa.
Joulukuussa komission julkaisemasta lausunnosta arvokkaista maisema-alueista oli uutisia.
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Tammikuu 2020
10.1. Lapin Kansa, uutinen, Kaunis Ironille tyly tuomio
10.1. Lapin Kansa, uutinen, Outokummulta halutaan tarkempia vesistötutkimuksia
(komission 8.1.2020 julkaiseman lausunnon perusteella tehty uutinen)
10.1. Haaparannanlehti, Yhtiö hävisi ympäristöjutun (Kaunis Iron)
14.1. Haparandabladet, nyhet, Smältverket kan påverka laxen
(nyheten baserar sig på kommissionens yttrande den 8 januari)
14.1. Haparandabladet, nyhet, Förenas mot vindkraft. Företagare och boende på båda sidorna av gränsälven, som
berörs av de planerade vindkraftsverken i finska Karhakkamaa, går ihop för att motsätta sig planerna
14.1. Haaparannanlehti, Sulatto voi vaikuttaa lohiin
(komission 8.1. antaman lausunnon perusteella tehty juttu, suomennos)
14.1. Lapin kansa, Perämeren selkä pysyy sulana vielä pitkään
14.1. Lapin Kansa, 474 nimeä yhdessä viikonvaihteessa.
Tornion pohjoisosaan suunniteltua Karhakkamaan tuulivoimapuistoa vastaan kerätään nimilistoja.
14.1. Yleisradio Kemi, Tornion Karhakkamaahan suunnitellut jättimäiset tuulivoimalat säikyttivät jokivarren asukkaat
– hanke halutaan kaataa
17.1. Haparandabladet, Tornedalslaxen mår sämre än den förtjänar
17.1. Haparandabladet, Kalastajia koskeva valvonta on nyt hallituksen pöydällä
17.1. Haparandabladet, Bakom flötet med fiskeappen.se Lars-Gunnar Lundström presenterade.
18.1. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Lasse Nousiainen, Kaivos olisi Kolarille lottopotti
23.1. YLE Kemi, uutinen, Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeen kannattajat lähtivät vastaiskuun ja keräävät nimiä
kaivoksen puolesta: ”Nähdään myös muiden kuntalaisten mielipide” Kaivoshanketta tukeva adressi on
kerännyt nyt tuhatkunta allekirjoitusta.
24.1. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Lasse Lahtinen, Hannukainen on yhtä epävarma kuin lottovoitto
30.1. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Matti Myllykangas,
Mitä regaalen tilalle? Monen asiantuntijan mukaan regaalesta luopuminen romuttaisi yhteislupajärjestelmän
31.1. Haparandabladet Reningsverket anmält- klarar inte utsläppskrav
31.1. Haparandabladet, Den tekniska livslängden är nådd (reningsverket i Haparanda)
Helmikuu 2020
4.2. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Heikki Jolma Miten muualla pärjätään ilman lohiregaalia
5.2.Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Kalervo Aska, Lohiregaali ei ole kalastusoikeuden perusta
7.2. Lapin Kansa, uutinen, Vaelluskalojen hyväksi ei ole pikaratkaisuja
8.2. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Seppo Räty, Ikiaikaisista oikeuksista kinaaminen on kivaa
18.2. Haparandabladet, Tornedalingar får upprättelse för mörk historia
21.2. Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Kalervo Aska, Jokivartiset turistin asemaan
25.2. Haparandabladet, nyhet, Enorm vindkraftspark planeras till Risudden
25.2. Haparandabladet, suomennettu uutinen, Valtavaa tuulivoimapuistoa suunnitellaan Tornionlaaksoon
26.2. Lapin Kansa, Punttipyynnille tulossa loppu ”Kaikenlaista vaurioittamista on vältettävä”,
sanoo neuvotteleva virkamies
27.2. YLE Kemi, Tornionjokivartiset vaativat lohiselvityksen poistamista ministeriön julkaisuista
– selvitystä pidetään puolueellisena. Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi viime vuonna selvityksen
lohiregaalista ja Pohjois-Suomen kalastusoikeuksista.
27.2. Haparandabladet, insändare, Kaunis Iron bryter mot miljötillståndet

22

Maaliskuu 2020
2.3. Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Oula Jumisko, Sähköhankkeita Vuennonkoskella
5.3. MeänTornionlaakso, uutinen, Tornionjoen kalastuksen sidosryhmät koolla Kolarissa, Rysänperät auki!
6.3. Yle, uutinen, Uusi yritys perustaa kalatalousalueet Tornion-Muonionjoelle ja Ounasjoelle
Kalatalousalueet piti perustaa jo vuosi sitten, mutta tuolloin kokoukset jouduttiin keskeyttämään.
12.3. Erä-lehti, facebook-uutinen, Rajajokikomissio: Tornionjoen heittouistimille 30 g painoraja
18.3. Lounais-Lappi, Huoli Väylän kaloista sai väen liikkeelle (Lions-Clubien järjestämä luentotilaisuus)
27.3. Lapin Kansa, uutinen, Suomi ja Ruotsi sopivat kalastuksesta. Punttipyyntiä ei kielletty Tornionjoella,
lyijyn käyttö painoissa pyritään kieltämään paikallisesti
Huhtikuu 2020
16.4. meänTornionlaakso, Lapin lumimäärät edellyttävät varautumista kevään tulviin
28.4. Haparandabladet, nyhet, Kraftigt vårflod väntas, säkerhetssamordnare Per Johansson i intervjun
28.4. Haaparannanlehti, uutinen, käännetty suomeksi, Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat
28.4. Lapin Kansa, uutinen, Norpat saattavat pian tulla rantaan. Jäätilanne voi ajaa norppalaumat taas rannikolle.
Hyljekantojen kasvu houkuttelee metsästäjiä. Pikkujuttu: Ruotsi toisi hyljetuotteet markkinoille
29.4. Lapin Kansa, uutinen, Viileä sää siirtää tulvahuippua
Toukokuu 2020
5.5. Lapin Kansa, uutinen, Jäidenlähtö on myöhässä
5.5. Lapin Kansa, uutinen, Tornionjoen tulvan huipulle ei varmaa aikaa
7.5. Lapin Kansa, uutinen, Sadan lohen kulkemista seurataan Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten
välillä ensi kesänä
8.5. Lapin kansa, uutinen, Tulvahuiput siirtymässä kesäkuulle
8.5. Haparandabladet, nyhet, Fiske tillåts på gränsälven
9.5. Lapin Kansa, uutinen, Tuhot korvataan, jos tulva on poikkeuksellinen
13.5. Lapin Kansa, uutinen, Iso tulva tekee hitaasti tuloaan Tornionlaaksoon
- Torniossa ja koko jokivarressa on syytä varautua poikkeukselliseen tulvaan
Torniossa ja koko jokivarressa on syytä varautua poikkeukselliseen tulvaan. Kunnat jo valmistautuvat.
13.5. Erä-lehti, facebook-juttu, Suomen rajajoilla saa kalastaa veneellä ja rajankin voi ylittää
15.5. Lapin Kansa, uutinen, Perämeri ei jäätynyt talvella kauttaaltaan – jäätalvi oli mittaushistorian leudoin
19.5. Haparandabladet, uutinen, Lohenkalastusta ei avata yleisölle, Matkakosken kalastusyhdistyksen
puheenjohtaja Jan-Ola Eriksson ilmoitti (koronan takia)
28.5. Lapin Kansa, uutinen, Lohi vetää kalastajia koronasta huolimatta. Kalastusmatkailuyritykset ovat varovaisen
toiveikkaita lohikauden lähestyessä
29.5. Haparandabladet, nyhet, Driftchefen (BRAB) lämnar -tror inte på ledningens planer
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Kesäkuu 2020
2.6. Haparandabladet, nyhet, Vårfloden är här -och mer kommer
2.6. Haparandabladet, nyhet, Älvarna når sin kulmen till helgen
2.6. Haparandabladet, nyhet, De måste rädda sin stuga från vattnet
2.6. Haaparannanlehti, uutinen suomennettu, Norrbotteniin on annettu varoituksia
2.6. Lapin Kansa, pääkirjoitus, Löperö lohisääntö ei ole tätä päivää
2.6. Lapin Kansa, pikku-uutinen, Lohenpyynti Tornionjoella alkoi
2.6. Lapin Kansa, Lapin tulvahuiput tällä viikolla
3.6. Lapin Kansa, uutinen, Lohijoille 10000 kalaa lisää. Laittomasti pyydettyjen lohisaaliiden määrä romahti
3.6. Lapin Kansa, uutinen, Kukkolankoskella kiista kalastuksesta
4.6. Lapin Kansa, uutinen, Noususiikaa odotellaan väylän partaalla– Kukkolankoskella tähdätään Unescon elävän
kulttuuriperinnön listalle. Kukkolankoskella halutaan nostaa koskikalastuskulttuuri oikeaan arvoon
5.6. Haparandabladet, suomennettu uutinen, Pelastavat mökkinsä vedeltä, Övertorneå
5.6. Haaparannanlehti, uutinen, Joet saavuttavat huippunsa tulevana viikonloppuna
10.6. Lapin Kansa, Tulva katkaisi liikenteen Karesuvannosta Ruotsiin
11.6. NSD, nyhet, Stora översvämningar -vägar helt stängda, Karesuando
11.6. Lapin Kansa, Lippokausi alkoi onnekkaasti Kukkolankoskella (etusivu) Koski-isäntä pisti lohen
ensimmäisellä vuorolla
11.6. meänTornionlaakso, uutinen, Tulva ei tunnu hidastavan lohestajia
12.6. Haparandabladet, nyhet, Laxräkningen har startat
13.6. NSD, nyhet, Den sena vårfloden oroar bonden
13.6. Lapin Kansa, uutinen, Tulva kuljettaa roskat luontoon. Valtatie 21:n roskaus aiheuttaa vaivaa käsivarressa
16.6. Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Pekka Oinonen, Punttikalastukseen on puututtava
16.6. YLE, Rajajokikomissio vastustaa Tornionjoen vesienhoidon päätösvallan siirtämistä Göteborgiin
(komission lausunnon perusteella tehty juttu)
18.6. Lapin Kansa, uutinen, Tornionjoelle kaavaillaan uutta hallintoa vesienhoitoon
(komission lausunnon perusteella tehty juttu)
18.6. Lapin Kansa, uutinen, Kalastusvalvontaa tehostetaan
18.6. Lapin Kansa, reportaasi, Haloo, kuuleeko valvoja
( juttu ammattikalastaja Kari Heinikoskesta ja Matti Syrjälästä Perämerellä)
24.6. Lapin Kansa, uutinen, Tulvavesi viivästytti lohien nousua jokeen
29.6. NSD, Fiske-experten varnar för värmen
30.6. Suomen Kuvalehti, reportaasi, Lapissa sota kalastusoikeuksista: ”Oikeusmurha, jossa valtio yrittää siirtää
paikallisten oikeudet voimayhtiölle ilmaiseksi” Fortum ilmoittaa punnitsevansa koko maan osalta tulevaisuutta
sen omistamilla vesialueilla, joilla ei ole vesivoimakäyttöä
30.6. Haparandabladet, nyhet, Torneälven levererar lax
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Heinäkuu 2020
3.7. Lapin Kansa, uutinen, Kuolleita lohia löytyi jälleen. Luonnonvarakeskus etsii lohikuolemien syitä yhdessä
Ruotsin viranomaisten kanssa
6.7. Lapin Kansa, uutinen, Nyt sairastuvat Tornionjoen lohenpoikaset. Tornionjoelta lähti ensimmäinen
poikasnäyte Ruokavirastolle
7.7. Haparandabladet, nyhet, Fisket efter vildlax i havet stoppades i förtid
8.7. Maaseudun Tulevaisuus, uutinen, Tornion- ja Simojokeen noussut runsaasti lohia
10.7. Lapin Kansa, uutinen, Maan kätkemät aarteet kiinnostavat
- 70 prosenttia Suomessa tehtävästä malminetsinnästä kohdistuu Lappiin. Latitude 66 Cobalt
mahdollisesti rajajokisopimuksen alueella
13.7. Lapin Kansa, uutinen, Kuka saa lipota Matkakoskella? Hovioikeus palautti kanteen kalastusoikeuksista
käräjäoikeuteen
17.7. Haparandabladet, nyhet, Kaunis får vänta på beslut om tillstånd
17.7. Haparandabladet, insändare Leif Bergdahl, Northland resources -rättsprocess pågår
17.7. Haparandabladet, nyhet, Hans båt har bordats fyra gånger i sommar
25.7. NSD, nyhet på första sida, Tåget anländer Uleåborg 2023 (om tågförbindelsen mellan Luleå-Uleåborg)
28.7. Lapin Kansa, uutinen, Meri-Lapin malmeista syntyi kilpajuoksu. Kolme malminetsintäyhtiötä yritti varata
yhtä aikaa alueen, joka kattaa liki kolmanneksen Meri-Lapista
29.7. YLE uutinen, Rautakaivoksen alapuolelta Muonionjoesta löytyi korkeita metallipitoisuuksia
– kyläläiset uskovat jätteen olevan peräisin kaivokselta, joka kiistää ympäristöpäästöt Ruotsin Kaunisvaaran
rautakaivoksen alapuolelta.
Elokuu 2020
4.8. Lapin Kansa, haastattelu, Suomen kieli on valttia Ruotsissa (juttu komissiossa aloittaneesta Simja Lempisestä)
14.8. Haaparannanlehti, uutinen, Valmistelee reittiä kaloille ja ihmisille, (Pentäsjoki), juttu Roland Haapalahdesta
18.8. Haparandabladet, nyhet, Eldar för de fria älvarna
21.8. Haparandabladet, uutinen, Vapaana virtaavia jokia kunnioitettiin (suomennettu uutinen jutusta,
joka julki ensin ruotsiksi 18.8.2020)
25.8. Haparandabladet, nyhet, Firade lättnader i gränsrestriktioner
25.8. Haparandabladet, nyhet, Detta gäller för gränspassage
25.8. Haparandabladet, insändare av Leif Bergdahl, Gruvbolaget borde kompensera tornedalingarna
Syyskuu 2020
7.9. Lapin Kansa, uutinen, Muonio aikoo pysäyttää turistit surffiaallolla. Kirkonkylän läpi virtaava Jerisjoki aiotaan
muokata vesiurheiluun sopivaksi
15.9. Haparandabladet, nyhet, Uppmanar folk att kämpa mot satsningen på vindkraftsparken
(gränsälvskommissionen nämndes felaktigt om att givit yttrande som inte var färdigt än)
17.9. meänTornionlaakso, uutinen, ProTornionjokilaakso -ryhmä puhui Aavasaksalla tuulivoimasta (Karhakkamaa)
18.9. Haparandabladet, rättelse, Inget yttrande ännu från kommissionen
18.9. Hbl, notis, Mellanår för laxen
18.9. Hbl, uutinen, suomennettu, Elämä rajalla palautuu normaaliksi lauantaina
24.9. Lapin Kansa, kolumni Risto Pyykkö, Urbaani kalapaikka oli puurona lohta
26.9. Lapin Kansa, henkilöjuttu, Oululainen Atso Romakkaniemi on laskenut vuosikymmenet Itämeren lohia ja
pitää luonnonkantojen vahvistamista tärkeänä – ”Keskustelu on voimistunut siitä, kuka saa kalastaa, minkä
verran ja mikä on riittävästi”
29.9. NSD, nyhet, Miljöprövning dröjer för Kaunis Iron
29.9. Haparandabladet, nyhet, Politikerna i Haparanda om vindkraftsparken
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29.9. Haparandabladet, intervju, ”Rycker bort mattan under fötterna på oss”
Lokakuu 2020
7.10.YLE, uutinen, Tornion Karhakkamaan tuulivoimahanke kirvoitti poikkeuksellisen paljon mielipiteitä
9.10. Lapin Kansa, uutinen, Voisiko jättipuistoa kutistaa? Tuuliwatti ei ole esittänyt Karhakkamaan rakentamiselle
erilaisia vaihtoehtoja niin kuin laki edellyttää
9.10. Haparandabladet, nyhet, Systrarna skrev barnbok om älven(Carina Esberg Kero och Sofia Kero Åkermalm )
13.10. Lapin Kansa, pääkirjoitus, Kovaa vastatuulta: Tuulivoiman rakentaminen on käynyt yhä vaikeammaksi
Suomessa; Valitusrumba viivästyttää hankkeita ja tuo lisäkustannuksia yhtiöille
13.10.YLE, uutinen komission lausunnon pohjalta, Rajajokikomissio vastustaa Karhakkamaan
tuulivoimapuistoa – heikentäisi asukkaiden elinehtoja ja matkailijoiden kiinnostusta
13.10. NSD, nyhet, De tar strid mot den finska vindkraftparken
13.10. NSD, nyhet, Parken kan ge Torneå miljoner
14.10. Lapin Kansa, uutinen komission lausunnon pohjalta, Komissio kritisoi Karhakkamaata.Tornionjokea tulisi
rajajokikomisison mielestä arvostaa ja suojella
16.10. Haparandabldet, nyhet enligt kommissionens yttrande, Vill se omfattande utredningar kring vindkraftspark
20.10. Lapin Kansa, uutinen, Tornionjoen lohikuolemat lisääntyneet syksyn aikana. Joukossa on myös
kutemattomia yksilöitä.
20.10. Haaparannanlehti, uutinen, suomennettu, komission lausunnon pohjalta, Tuulivoimalasta halutaan
laajempaa selvitystä
21.10. Lapin Kansa, uutinen, Lohenpyyntiä lisätään merellä. Lohikiintiötä voidaan kasvattaa koska laiton pyynti
on saatu vähenemään
22.10. meänTornionlaakso, uutinen, Reväsvaaran osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
26.10. NSD, nyhet, Sverige fortsatt med i processen. Sverige vill fortsatt vara en del i processen när det kommer
till den planerade vindkraftsparken i Karhakkamaa. Det har Naturvårdsverket meddelat i veckan
Marraskuu 2020
3.11. Erä-lehti, facebook-sivu, Uusi ruotsalaisteoria: selittämättömien lohikuolemien syynä kilpirauhashormonit
10.11. Erä-lehti, facebook-sivu, Lisääkö Vittangin grafiittikaivos Tornionjoen lohen ongelmia?
10.11. Haparandabladet, nyhet, Hur mår laxen i älven?
10.11. Lapin Kansa, uutinen, Isot päästöt kaivoksista rajajokeen. Kemikaalipäästöjen vaikutukset unohtuivat
kokonaan. Pajalan ja Kolarin kaivoksilla mittavat sulfaatti- ja raskasmetallipäästöt Muonionjokeen
13.11. Haaparannanlehti, suomennettu uutinen, Miten Tornionjoen lohi voi?
14.11. Lapin Kansa, pääkirjoitus, Väylä ei saa vaarantua. Tornionjoen vesistön varrelle rajan molemmin puolin
kaavaillaan kaivoksia, joiden yhteispäästöt ovat merkittäviä. Lupaehtojen on oltava riittävän tiukat.
20.11. Lapin Kansa, uutinen, Tulvariskien hallintasuunnitelmat esille. Suunnitelmassa esitetty vesistökohtaisten toimenpiteiden lisäksi yleisiä tulvariskien hallintaa edistäviä toimenpiteitä
Joulukuu 2020
4.12. YLE uutinen, Tornionjokeen nousi lähes 70000 lohta viime kesänä - seurantahistorian kolmanneksi paras tulos
8.12. Haparandabladet, nyhet, Laxen i Torneälven beter sig underligt
15.12. Lapin Kansa, uutinen, USA:n lohikuolemiin löytyi syy renkaista. Autonrenkaissa käytetty kemikaali paljastui
vakavaksi ympäristömyrkyksi.
29.12. Haparandabladet, nyhet, Yttrande om värdefulla kulturmiljöer (artikel enligt kommissionens yttrande)
29.12. Haparandabladet, Lausunto arvokkaista maisema-alueista (juttu komission lausunnon perusteella,
suomennettu)
29.12. Haparandabladet, nyhet, Laxarna i två älvar är överraskande lika
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