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PÖYTÄKIRJA 3/2022  
 
 
Aika: Keskiviikkona 6.4.2022 klo 10.50-12.10 Ruotsin aikaa  
Paikka: Haaparanta, rajajokikomission kanslia sekä Teams-etäyhteys 
Läsnäolijat: Timo Jokelainen, Johan Antti, Pia Hulkoff, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima, 
Kalervo Aska, Andreas Broman, Simja Lempinen, Camilla Ahlstrand sekä etäyhteydellä 
Maare Marttila. 
Vieraana kokouksen alussa klo 10.00 Ruotsin aikaa Outokummun ympäristöpäällikkö Petri 
Pohjola ja Kirsi-Maria Fyhr. Pohjola ja Fyhr kertoivat ajankohtaisista asioista Tornion 
Outokummun tehtailta. 
  
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jokelainen avasi kokouksen klo 10.50 Ruotsin aikaa 
 

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 
Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
 

3. Asialistan hyväksyminen 
Komission kansliaan on tullut kirje Pellon Palovaaran tuulipuistoon liittyen. Toinen asia 
merituulipuiston rakentamissuunnitelmat Ruotsin puolen merialueella ja kolmantena 
asiana vuonna 2020 myönnetyn rajajokiavustuksen käyttöpyyntö. Kalervo Aska ehdotti 
ministeriön siika-asetusta koskevaan lausuntopyyntöön vastaamista, vaikka lausuntoaika 
on päättynyt.  
Päätös: Asialista hyväksytään siten, että kohdassa 7 otetaan esille siika-asetukseen 
liittyvä lausuntoasia ja muut kohdassa 11. Muut asiat. 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Pöytäkirja 28.2.2022 kokouksesta hyväksyttiin. 
 

5. Seuraavat kokoukset 
Päätös: 28.-29.6.2022 Rovaniemellä. Kokous kestää lounaasta lounaaseen ja siihen 
liittyy maastokäynti. Kokoukseen kutsutaan kaikki, niin jäsenet, varajäsenet kuin 
asiantuntijatkin.   
 

6. Tiedoksi, tilannekuvaus OmaKala saalisraportointijärjestelmästä 
Lempinen kertoi, että Myllykangas on kirjoittanut kansliaan Tornionjoen 
saalisilmoitusraportoinnista, jota komissio on ollut mukana vakiinnuttamassa. Lisäksi 
Myllykangas mainitsi Luken kansallisen hankkeen. Lempinen selvitti, missä tässä vain 
Suomea koskevassa saalisraportointihankkeessa tällä hetkellä mennään. Hanketta on 
valmistelu MMM:ssä ja Luonnonvarakeskuksessa ja se tulee perustumaan 
vapaaehtoisuuteen. Lausuntokierros on odotettavissa ennen kesää.  
Broman lupasi kysyä saalisraportoinnista HaV:lta. Keskusteltiin siitä, että rajajoella tulisi 
olla erillinen järjestelmä ja asialle tulisi saada paikallinen hyväksyntä. Päätettiin seurata 
asian etenemistä ja lausua, kun asia on ajankohtainen. 
  

7. Ajankohtaiset muutokset Tornionjoen kalastussääntöön vuodelle 2022 
Valtiot ovat neuvotelleet ja päättäneet poikkeuksista kalastussääntöön. Lisäksi 
Suomessa on erillisenä ollut lausuttavana asetusmuutos siikakantojen turvaamiseksi 
merialueilla. Keskusteltiin Askan ehdotuksesta lausua siika-asetukseen. Maa- ja 
metsätalousministeriö on ehdottanut mm.siikaverkkojen silmäkoon kasvattamista 43 
millistä 45 milliin Merenkurkun alueella ja lisäksi toimia hylkeiden aiheuttamien 
vahinkojen suitsimiseksi. Merenkurkun alueella pyydetään 1/3 Suomen siikasaaliista.  
Aska selvitti kokouksen aikana, että vielä on mahdollista lausua.  
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Päätös: Sihteeri laatii lausuntoluonnoksen, jota voi sähköpostitse kommentoida. 
 

8. Uudet kotisivut, tilanteen esittely 
Lempinen kertoi, että komission uudet sivut ovat työn alla. Sisältöjä ei ole vielä lisätty, 
mutta kanslia saa tekemiseen ohjeita 7.4. Luulajassa. Julkaisupäivää ei ole vielä 
päätetty. 
 

9. Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi. Liite 9 
Lempinen esitteli tulleet lausuntopyynnöt. 

 
10. Kokoukset ja seminaarit tiedoksi  

 
Tulevat:  
5.4.2022 Tulvaryhmän kokous, Tornio, Lapin ELY-keskus järjestää 
13.5.2022 Maa- ja metsätalousministeriö, MD, YM, MSB, komission vuosikokous Helsingissä 
31.5.2022 Torne-Kalix älvars vattenförbund, vuosikokous 
 
Menneet: 

28.3.2022 Kalixin kansanopisto, esitys rajajokikomission toiminnasta 

24.3.2022 ja 9.3.2022 Komission nettisivujen uudistus, Zoom-kokouksia Geektownin kanssa, 
Lempinen, Ahlstrand 

18.3.2022 Meri-Lapin ympäristöpalvelut, komission toiminnan esittely kansliassa. Pipsa Maikkula, 
Minna Karhunen ja Lotta Mattila, Simja Lempinen ja Camilla Ahlstrand 

 
 

11. Muut asiat 
Rajajokikomissio myönsi vuonna 2020 rajajokiavustusta Tornion Putaan koulun kurssille 

“Juuret, joista ponnistaa. Siivet, joilla lentää” ja sen opintomatkalle Tornionlaaksoon. 

Koronarajoitusten takia matkaa ei ole voinut toteuttaa, mutta nyt koulun apulaisrehtori 
lähetti hakemuksen, jossa ilmenee, että he voisivat lähteä matkaan syksyllä ja tiedusteli, 
onko avustus vielä saatavissa. Asiasta on päätetty jo helmikuussa 28.2.2020., joten 
komissio hyväksyi päivitetyn suunnitelman. 
  
Palovaaran tuulivoima-hanke. Kansliaan saapui kirje 4.4., jossa kaksi yksityishenkilöä 
esitti huolensa Pellon Palovaaran tuulivoimahankkeesta. Suunnitelmat ovat muuttuneet 
siten, että myllyjen korkeus olisi 230 metrin sijasta 250 m ja myllyn teho nostettaisiin 3-5 
megawatista 8 megawattiin, minkä Pellon kunnanhallitus on hyväksynyt. Tähän asiaan 
kirjoittajat esittivät uutta ympäristövaikutusten arviointia YVA:a. Hanke sijaitsee 7 km 
rajasta ja kirjoittajat toivovat komission ottavan kantaa asiaan. Komissio keskusteli 
asiasta ja päätyi siihen, että lausuntoa harkitaan sitten, jos viranomaisilta tulee 
lausuntopyyntö.  
 
Toinen asia: Ruotsissa WPD Offshore suunnittelee merialueelle isoa tuulivoima-aluetta. 
Komissiolta ei ole pyydetty lausuntoa, ja alue on rajajokisopimuksen soveltamisalueen 
ulkopuolella. Haaparanta kuntana on kirjoittanut, että hankkeella voi olla vaikutusta 
vaelluskaloille. Tämän hankkeen lausuntoaika päättyi 1.3. ja on Ruotsin hallituksen 
päätettävissä. Lempinen on pyytänyt hankeaineiston SGU:lta, vaelluskala-asia täytyy 
tutkia. 
  
Päätös: Komissio seuraa hankkeita ja tarvittaessa ottaa niihin kantaa. 
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12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:10 Ruotsin aikaa 
 
 


