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PROTOKOLL 5/2022 
 
Tid: 2022-09-15 kl 11:18 – 14:55 svensk tid 
Plats: Park Hotel Tornio, Itäranta 4, 95400 Torneå  
Närvarande: Timo Jokelainen, Johan Antti, Pia Hulkoff, Elli-Maria Kultima, Kalervo Aska, 
Birgitta Isaksson, Aino Hyöppinen, Matti Myllykangas, Brynolf Tjärner, Eugen Parviainen, 
Maare Marttila, Simja Lempinen, Camilla Ahlstrand  
Bengt Niska deltog via Teams från och med punkt 9 
 
Före mötets öppnande togs upp punkt 6 där Magnus Johansson från Länsstyrelsen i 
Norrbottens län presenterade TRIWA Life -projektet. Hannele Kenttä tolkade. 
 
1. Mötets öppnande  

Ordförande Timo Jokelainen hälsade alla välkomna till denna ledamotperiodens sista 
möte. 
 

2. Mötets beslutsförhet 
Ordförande konstaterade att mötet är beslutsfört. 
 

3. Godkännande av ärendelistan 
Beslut: Ärendelistan godkändes 

 
4. Godkännande av föregående mötets protokoll 

Beslut: Protokollet från mötet 2022-06-29 godkändes 
 

5. Nästa sammanträden 
Beslut: Tiderna blir aktuella för beslut efter att den nya kommissionen har nominerats. 
   

6. Presentation av EU LIFE TRIWA-projektet 
Magnus Johansson presenterade projektet före mötets början. Projektet blir offentligt den 
21 september efter kl 9:00 svensk tid. 
 

7. Översikt – vindkraft i Torneälvsområdet  
Lempinen presenterade en översikt av de i nuläget befintliga och samt planerade 
vindkraftsparkområden både i havsområdet samt i Torne älvdal. För närvarande är Halla-
projekt som planeras till Bottenviken nära Uleåborg-Brahestad på samråd när det gäller 
dess MKB. Det pågår även internationellt samråd enligt Esbo-konventionen. 
Kommissionen ska yttra sig i detta projekt. 
I diskussionen framfördes oron för fiskarna, speciellt laxens vandring till och från 
havsområdet, ifall vindkraft byggs till havet så mycket som det planeras. Diskussion om 
hur långt till söder ska kommissionen ha orsak att delta i olika remisser och hur 
deltagandet skulle ske i praktiken.   
   

8. Kommissionens ordinarie sakkunniga 
Diskussion fördes om läget och det konstaterades att stadsrådet i Finland och 
Regeringskansliet i Sverige nominerar sakkunniga enligt ministeriernas förslag.  
Beslut: Kommissionen ger förslag till Miljödepartementet i Sverige och Jord- och 
skogsbruksministeriet i Finland att nuvarande sakkunniga Andreas Broman och Maare 
Marttila nomineras för perioden 2022.10.01 –> 2025.09.30.  

 
9. Summering av ledamotsperioden 2019–2022. Diskussion. 

En separat memo har skrivits om diskussionen. 
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10. Yttrandebegäran och inkomna beslut, för kännedom, Bilaga 10 
Togs för kännedom. 
 

11. Möten och seminarier för kännedom  
 
Kommande: 
2022-09-20 Syn Talga grafitgruva i Vittangi, Lempinen, Ahlstrand 
2022-09-27 Finska miljöministeriets kuststrategi-workshop i Helsingfors, Lempinen, Ahlstrand 
 
Gångna: 
2022-08-24 Gränsöverskridande myndighetsdialog gällande landskapsfrågor, Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Lapplands NTM-central, Torneå stad, Haparanda stad, Ahlstrand, Lempinen 
2022-08-25 Outokumpu Chrome Ab MKB-projekt, uppföljningsgruppsmöte, Lempinen 
2022-09-01 Huvudförhandling gällande Kaunis Iron tillstånd, Pajala, Lempinen 

 
Möten och seminarier togs för kännedom. Kommissionen önskade att Lempinen och 
Ahlstrand tar upp oron om vindkraftbyggets påverkan till vandringsfiskar när de deltar i 
miljöministeriets kuststrategi-workshop. 
 

12. Övriga ärenden 
Frågan ställdes huruvida det har kommit upp någon ny information om Seppo 
Rekolainens utredning. Det konstaterades att efter det gemensamma ministeriemöte den 
13 maj 2022 har ingen ny information kommit. 

 
13. Mötets avslutande 

Ordförande Timo Jokelainen tackade alla om mötet och om den här mandatperioden. 
Jokelainen avslutade mötet kl 14:55 svensk tid 

 
 


