PÖYTÄKIRJA 5/2016
Aika: Keskiviikkona 31.8.2016 klo 13.00-17.10 paikallista aikaa
Torstaina 1.9.2016 klo 9.10-11.14
Paikka: Clarion Hotell the Edge, Tromssa, Norja
Läsnäolijat: Timo Jokelainen pj, Johan Antti vpj, Lisa Lundstedt, Pia Hulkoff, Bengt Niska,
Gunnar Björk, Birgitta Isaksson, Paula Aikio-Tallgren, Sari Keskitalo, Kalervo Aska, Eugen
Parviainen, Kari Kinnunen, Karl-Erik Nilsson, Virve Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.

Asialistan hyväksyminen
Kysymykset otetaan esille kohdassa Muut asiat. Kohdaksi 10 muutetaan
kuntaseminaarin järjestelyt Oloksella, muiden asioiden numerointi sen
mukaisesti. Hyväksyttiin.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

5.

Talousseuranta
Heinäkuun loppuun mennessä on käytetty noin 70 prosenttia ko. ajankohtaan
nähden budjetoidusta (nollatulos).

6.

Komission jäsenet 1.10.2016-30.9.2019
Sihteeristö on saanut kaikilta kunnilta nimitysehdotukset jäseniksi seuraavalle
toimikaudelle 1.10.2016-30.9.2019. Ehdotukset on toimitettu maa- ja
metsätalousministeriölle ja Miljö- och energidepartmentille. Valtioneuvosto
Suomessa ja hallituksen kanslia Ruotsissa nimittää komission jäsenet ennen
1.10.2016. Tiedoksi.
Käytiin läpi yhteenveto kuntien esityksistä komission jäseniksi ja keskusteltiin
nimitysprosessista. Todettiin, että valtioneuvoston ja hallituksen kanslian
nimitykset tulevat tiedoksi.

7.

Pysyvät asiantuntijat 1.1.2017-31.12.2018
Asiantuntijoiden tehtävät
Esitettävät asiantuntijat: Suomi: Kinnunen Kari. Ruotsi: kesken
Keskustelussa todettiin, että Ruotsin pysyvä asiantuntija Karl-Erik Nilsson on
käytettävissä vuoden 2016 loppuun. Ruotsin osalta prosessi vielä kesken.
Päätös: Komissio esittää Kinnusta pysyväksi asiantuntjaksi 1.10.201630.9.2019.
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8.

Tornionjokivarren ja sivujokien yhteinen kylä- ja kulttuurimatkailun Interreg –
hankesuunnitelmä. ”Yhessä oomma enemmän”: Outokaira tuottamhan ry,
Leader Tunturi-Lappi ry, Tornedalen 2020 ry. Kumppanuustiedustelu
komissiolle hankkeeseen (asiantuntijakumppani). (LIITE 1, Hankesuunnitelma)
Päätös: Komissio lupautuu hankkeen asiantuntijakumppaniksi, mikäli
hankkeelle myönnetään haettu Interreg-rahoitus.

9.

Tornionjoen kalastuskausi 2016, lohilaskuri, kalastus, tautitilanne,
Matkakoskella rokastaminen, Matkakosken pohjan puhdistus. Kesän
kokemukset.
Luonnonvarakeskuksen tiedon mukaan noin 99 000 lohta on uinut
Kattilakosken laskurin ohi. Määrä vahvistuu myöhemmin.
Kalastus Matkakoskella on sihteeristön saaman tiedon mukaan sujunut
rauhallisesti. Valvojat eivät ole havainneet rokastusta.
Matkakosken pohjan puhdistusta lyijypainoista ei ole voitu aloittaa suunnitellusti
heinäkuun lopussa tulvan vuoksi.
Maa- ja metsätalousministeriöstä lausuntopyyntö ensi vuoden kalastuskiintiöstä
Itämerellä. Vastausaikaa 7.9. saakka. Keskusteltiin varovaisuusperiaatteesta.
Päätös: Laaditaan lausuntoluonnos käydyn keskustelun pohjalta. Luonnos
lähetetään sähköpostitse jäsenille hyväksyttäväksi.

10.

Kuntaseminaari
Sihteeristö esitteli seminaarin järjestelyjen tilanteen. Kuntien osallistujamäärä
on varsin vähäinen. Kutsut seminaariin on lähetetty myös komission
sidosryhmille. Jäsenien toivotaan markkinoivan seminaaria kunnissaan.

11.

Apajapaikkaselvitystiedustelu, maa- ja metsätalousministeriö. Keskustelu.
Keskusteltiin maa-ja metsätalousministerien tiedustelun taustoista.
Kalastussääntö mahdollistaa apajapaikkojen lisäyksiä. Todettiin, ettei
rajajokikomissio ole oikea taho merkitsemään apajapaikkoja kartalle.
Komissiolla ei ole mandaattia eikä resursseja varsinaisen selvityksen
tekemiseen. Annetaan vastaus asiassa maa- ja metsätalousministeriölle.

12.

Lausuntopyynnöt/Lausunnot ja päätökset, Liite 2
Tiedoksi.
Käsiteltiin aiemmin kohdassa 9, jossa keskustelu MMM:n lausuntopyynnön
Itämeren kiintiöiksi 2017 ja komission lausunto asiassa. Keskustelun lopputulos
näkyy myöhemmin MMM:lle annettavassa lausunnossa.

13.

Tiedoksi raportit, julkaisut, artikkelit
Suomen ympäristökeskus SYKE ja lääninhallitukset Norrbotten ja Västerbotten
hakevat Interreg-rahoitusta Perämeren typpi- ja fosforikuormituksen
vähentämishankkeeseen, "Finding effective methods and integrated
procedures for decreasing nitrogen and phosphorus loading in northern
environment, in the management of Bothnian Bay drainage basin”. Tiedoksi.

14.

UNECEn implementointikomitean kokous 2017 viikolla 21
Symposiumin kohderyhmä, kutsuttavat puhujat ja vieraat, tilaisuuden järjestely.
Implementeointikomitean seuraava kokous on Haaparannalla, mikäli komitealla
on tarve kokoukselle. Samassa yhteydessä on mahdollista järjestää seminaari,
joka liittyy rajavesistösopimuksiin. UNECE:n kokoukset ovat avoimia kokouksia,
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joihin organisaatiot voivat lähettää ns. tarkkailijoita. Lisäksi komissio voi
järjestää komitean ja komission välisen tilaisuuden, sekä valmistella
lehdistötilaisuuden.Tiedoksi.
15.

Kokoukset ja seminaarit, viestintä. Tiedoksi
Menneet:
24.-25.5. Barents Reunion, Haaparanta-Tornio, Sallisalmi
27.5. Samhällsplanerare från NordPlan-90 -kurssin 20 osallistujaa vierailee kansliassa
1.6. Tornionjoen kalastuksenvalvojatapaaminen, Pyykönen, Niemelä, Kostiander,
Hiltunen kansliassa.
7.6.2016 Arkistonhoitajien verkostokokous Norrbottenin lääninhallituksessa, Ahlstrand
21.6.2016 Kesäsiika-kokous Karunki, Sallisalmi
22.6.2016 Salcom-kokous ja tutustuminen Råneåjoen kalastusmahdollisuuksiin.
Sallisalmi ja Kinnunen. Muut osallistujat Havs- och vattenmyndigheten, Norrbottenin
lääninhallitus, Lapin ELY-keskus,
16.8. Tornion kaupungin kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, ajankohtaisasiat, kanslia.
Sallisalmi, Ahlstrand
Tulevat
5.9. Miniseminaari, rajavesistöyhteistyö, YM, SYKE, Helsinki. Sallisalmi, Kinnunen
6.9. Action Plan-ohjausryhmäkokous, Sallisalmi (Kinnunen).
13.9. Tornionlaakson neuvoston uuden toiminnanjohtajan tapaaminen, kanslia.
28.-29.9. Kuntaseminaari Muonion Oloksella. Komission osallistujat: Sallisalmi,
Ahlstrand, Antti, Kinnunen, Aska, Niska, muita?
4.10. Tornionlaakson Kesäsiika – Tornedalens Sommarsik, ohjausryhmän kokous.
Sallisalmi
12.10. Tulvariskien hallinta, seurantakokous. Kanslia. ELY-keskus, lääninhallitus,
Tornio, Haaparanta
25.-27.10. Vattenorganisationernas riksmöte, Uumaja
Viestintä
Liite 3 Median uutisjutut kesäkaudella komission tehtäviin liittyvistä aihepiiristä.

16.

Muut asiat
Komission yhteistyöavustuksen 2016 hakuilmoitus
Komissio myöntää yhteistyöavustuksen. Sihteeristö valmistelee
yhteistyöavustuksen hakuilmoituksen komission seuraavaan kokoukseen.
Jätevesiselvitys, keskustelu
Komission toimesta tehtävään jätevesiselvitykseen halutaan koottuna tieto mm.
siitä, mikä on Tornionjoen vesistöalueen jätevedenpuhdistamoiden lupatilanne,
lupaehdot ja lupien kestot, puhdistustulokset, lupien valvonta, vesistökuormitus
sekä kuinka suuri osa Tornionjoen vesistöalueen väestöstä on keskitetyn
jätevedenpuhdistuksen piirissä.
Komission toiminnan arviointi, keskustelu
Keskusteltiin siitä, halutaanko arvio komission toiminnasta vai sopimuksen
toimivuudesta. Arviointi tulisi tehdä molemmista.
Päätös: Sihteeristö laatii esityksen toiminnan arvioinnin toteuttamisesta. Uusi
komissio päättää, miten asiassa edetään.

Pöytäkirja 5/2016

17.

Seuraava kokous
Komission jäsenistöön voi tulla muutoksia lokakuun alusta alkaen, kanslia
tiedottaa seuraavista kokousajoista.

18.

Kokouksen päättäminen
Jokelainen kiitti kaikkia edustajia kuluneesta kaudesta ja päätti kokouksen
torstaina klo 11.14.

Timo Jokelainen
puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

