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PÖYTÄKIRJA 4/2022  
 
Aika: 29.6.2022 klo 9:30 – 11:55 Suomen aikaa 
Paikka: Rovaniemi, Santa Claus Hotel 
Läsnäolijat: Timo Jokelainen (pj), Johan Antti, Pia Hulkoff, Elli-Maria Kultima, Bengt Niska, 
Eugen Parviainen, Kalervo Aska, Eva Sundin, Matti Myllykangas, Matti Hepola sekä Simja 
Lempinen ja Camilla Ahlstrand 
  
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Timo Jokelainen toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 9.30. 
Jokelainen kiitteli komission edellispäivän vierailua Taivalkoskella, jossa keskustelu oli 
antoisaa ja vilkasta.  
 

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 
Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
 

3. Asialistan hyväksyminen 
Päätös: Asialista hyväksyttiin 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Pöytäkirja 6.4.2022 kokouksesta hyväksyttiin 
 

5. Seuraavat kokoukset 
Päätös: 15.9.2022 Haaparannalla 
   

6. Tiedoksi, SMHI tekee rajajokisopimuksen artiklan 7 mukaiset mittaukset Pajalassa. 
Vastuuhenkilö Lena Eriksson SMHI:stä.  
Ahlstrand esitteli asian nykytilan.  
Päätös: Seuraavaan kokoukseen pyydetään SMHI:lta tietoa mittaustuloksista sekä siitä, 
mikä Junosuvannon mittausaseman tilanne on. 
  

7. Tiedoksi, Veikko Kantojärven hakemus kalastotutkimukseen, Liite 7 
Lempinen esitteli, mitä komission pysyvä asiantuntija Maare Marttila oli 
hankesuunnitelmasta todennut. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että tämänkaltaisella 
työllä tulisi olla jatkumoa ja kalastotutkimuksen olisi syytä tapahtua yhteistyössä Suomen 
ja Ruotsin viranomaisten kanssa. Lisäksi todettiin se, että hakemuksen mukaan 
tutkimusta tehtäisiin vain Suomen valtion alueella.   
Päätös: Komissio ei myönnä rahoitusta hankkeelle. Kanslia valmistelee vastauksen 
hakijalle. 
 
Asiakohdassa keskusteltiin myös Kalixin edustalle ja yleisemminkin Perämerelle 
suunnitelluista tuulivoimaloista. Niiden vaikutuksesta vaelluskaloille ei ole tarkkaa tietoa.  
Lempinen kertoi, että Kalixin edustan merituulipuiston ympäristökaaren mukaiseen 
rajauskuulemiseen voi lausua 15.8.2022 mennessä. Alue ei sijaitse sopimuksen 
maantieteellisellä soveltamisalueella, mutta sillä voi olla rajat ylittäviä vaikutuksia 
vaelluskaloihin. Komissio pitää tarpeellisena, että merituulivoimahankkeissa tehdään 
yhteistyötä Suomen viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kanslia laatii 
lausuntoluonnoksen komissiolle kommentoitavaksi niin, että lausunto keretään antaa 
ennen 15.8. 
  

8. Tiedoksi, Vuosikokouksen muistio, Liite 8 
-Opintomatka 
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Ministeriöt kannattivat opintomatkan tekemistä sellaiseen rajavesistökohteeseen, jossa 
on kaksi osapuolta  ja kyse on rajajoesta, kuten Suomalais-ruotsalaisella 
rajajokikomissiollakin on. Matka voisi tapahtua syksyllä 2022.                                   
-Selvitys  
MMM:n asettama selvitysmies Seppo Rekolainen on laatinut selvitystä 
rajajokisopimuksen soveltamisesta. Selvitysluonnosta on esitelty vuosikokouksessa 
13.5.2022 ruotsalaisosapuolelle ja asian valmistelua jatketaan yhteistyössä 
sopimusosapuolten kesken. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Mahdollisiin tarkentaviin 
kysymyksiin vastaa Seppo Rekolainen.                                           
-Rajajokikonferenssi, jonka ajankohtaa on siirretty useita kertoja pandemiatilanteen takia, 
on ajankohtainen ehkä syksyllä 2023.                        
 

9. Tietoa Tornion- ja Kalixjokien vesienhoitoyhdistyksen vuosiraportista, veden tila 
heikentynyt ravintoaineiden osalta yhdessä näytteenottopisteessä. Liite 9  
Lempinen esitteli asiaa, jossa on vielä epäselvänä näytteenottoaika ja sen ottamisen 
olosuhteet. Todettiin, että vesipuitedirektiivin mukaan veden tila ei saa heikentyä ja lisäksi 
Haaparannan kunta ottaa juomavetensä Tornionjoesta. 
Päätös: Kansliassa sihteeri jatkaa asian selvittämistä. 
 

10. Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi. Liite 10 
Lempinen esitteli ajankohtaiset lausuntoasiat. Komissio lausuu WPD Offshoren 
Polargrund merituulipuiston rajauskuulemiseen ja Hannukaisen kaivoslupahakemukseen.  

 
11. Kokoukset ja seminaarit tiedoksi  

 
Tulevat:  
24.8.2022 Rajan ylittävä viranomaiskeskustelu maisema-asioista, Norrbottenin Lääninhallitus, 
Lapin ELY-keskus, Ahlstrand, Lempinen 
1.9.2022 Tutustuminen Tornionjoen lippokalastuskulttuuriin ja keskustelemaan kestävien 
kalakantojen hoidosta Kukkolankoskelle. Kutsutut: MMM, HaV ja rajajokikomissiolta Lempinen, 
Jokelainen ja Antti. 
Menneet: 
26.4.2022 Keskustelutilaisuus/seminaari kalastuksenhallinnasta Ruotsissa, Pajala, Niska, 
Myllykangas, Aska, Tjärner 
29.4.2022 Tulvasuojelukokous, Teams, Lapin ELY-keskus, SYKE, SMHI, Tornion kaupunki, 
Haaparannan pelastustoimi, Lapin pelastuslaitos, MSB, rajajokikomissiota Ahlstrand 
13.5.2022 Maa- ja metsätalousministeriö, MD, YM, MSB, komission vuosikokous Helsingissä 
31.5.2022 Torne-Kalix älvars vattenförbund, vuosikokous Jällivaara, Lempinen 
 

26.4.2022 Pajalasta olleesta tilaisuudesta Bengt Niska kertoi, että se oli ollut hyvä 
tilaisuus, mutta hän olisi toivonut tilaisuuteen tulkkausta suomeksi ja että se olisi tehty 
yhteistyössä Suomen kalastusviranomaisten kanssa. 
 

12. Muut asiat 
Ei ollut 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Pj. Jokelainen kiitti hyvästä keskustelusta ja toivotti iloista kesäaikaa. Jokelainen päätti 
kokouksen klo 11.55 
 


