PÖYTÄKIRJA 6/2017
Aika: Torstaina 14.9.2017 klo 13.10- 16.35 Suomen aikaa
Paikka: Kilpisjärven biologinen asema, Käsivarrentie 14622, 99490 Kilpisjärvi, Suomi
Läsnäolijat: Johan Antti (pj), Timo Jokelainen, Bengt Niska, Matti Myllykangas, Pia Hulkoff,
Kalervo Aska, Birgitta Isaksson, Eugen Parviainen, Sari Keskitalo, Kari Kinnunen, Andreas
Broman sekä Virve Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand
Vieraat ennen kokousta: Elina Hutton, Kilpisjärven biologinen asema
Antti Ohenoja, Metsähallitus

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3.

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin ja kohtaan muut asiat lisättiin Enontekiön ajankohtaiset
asiat

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen (15.6.2017) pöytäkirja hyväksyttiin

5.

Talousseuranta. Liite 1.
Sallisalmi esitteli budjettiseurannan kesäkauden jälkeen. Loka-marraskuussa
toteutuvat tulevaan Vesiparlamenttiin liittyvät kulut.

6.

Komission Suomen puheenjohtajan nimittäminen 2018 alkaen. Komission
pyyntökirje puheenjohtajan nimittämiseksi maa- ja metsätalousministeriölle.
Liite 2. Tiedoksi.
Todettiin, että sihteeristö toimittaa komission Suomen puheenjohtajan
nimeämispyynnön maa- ja metsätalousministeriölle.

7.

Rahoitusanomus tutkimushankkeelle Tornionjoen meritaimenen lisääntymis- ja
poikastuotantoympäristön laatuun vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen, 8500
euroa, Luke. Liite 3. Jatketaan asian käsittelyä 15.6. kokouksen pohjalta.
Projektissa on tähän mennessä sähkökalastettu taimenia ja kerätty dataa.
Lisäksi hanke etsii pohjavesivirtauksia ja analysoi kerättyä tietoa. Tutkimusda
taimenista yhdistetään pohjavesivirtaustietoihin. Keskustelussa tuotiin esille,
että meritaimen on äärimmäisen uhanalainen ja komission yhtenä tehtävänä on
kalakantojen suojelu. Keskusteltiin myös Outokumpurahaston varojen käytöstä
alueella, joka ei ole tehtaan päästöjen välittömässä vaikutuspiirissä. Todettiin
kuitenkin, että tutkimuksella on rajat ylittävä vaikutus. Hanke on kahdesti ollut
komissiossa esillä, mutta sen sisältö ja rahoituksen kokonaisuus oli komissiolle
vielä hieman epäselvä.
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Päätös: Pyydetään Luken erikoistutkija Atso Romakkaniemeä täydentämään
rahoitushakemusta siten, että siinä ilmenee ajantasainen muualta saatu (haettu
ja myönnetty) rahoitus. Lisäksi tiedustellaan ELY-keskuksen ja HaV:n
mahdollista rahoitusta hankkeen 8500 euron osuudelle koskien
kenttätutkimuksen analyysien laatimista.
8.

Jätevesiselvitys Tornionjoen vesistöalueella. ÅF-Infrastructure Ab
(Vatten&Miljöbyrån). Raportin viimeistely ja julkistaminen Vesiparlamentisssa
25.10.2017.
Konsultti tekee täydentävän kyselyn kuntien jätevedenpuhdistamoita valvoville
viranomaisille ei-lupavelvollisista puhdistamoista Ruotsissa. Komission sihteeri
on ohjannut selvitystyötä syksyn aikana. Konsultti Eva Westin on tulossa
esittelemään selvitystä Vesiparlamenttiin.

9.

Kalastuskausi 2017. Lohilaskuri, valvonta, kokemukset. Keskustelu.
Todettiin, että Tornionjoen vesi pysyi korkealla koko kesän ja se vaikeutti
jokipyyntiä. Joella lohisaaliit jäivät pieniksi. Meripyynnin ja lohiasetuksen
vaikutus nousulohien määrään keskusteluttaa jokialueella. Ruotsissa lohikiintiö
täyttyi, mutta Suomessa se ei vieläkään ole täyttynyt.
Kemi-Tornio-alueella on ollut myynnissä lohta, jossa ei ole ollut merkkiä. Mikäli
lohi on pyydetty terminaalialueelta tai tuotu Ruotsista, ei merkintää tarvitse
tehdä. Ahvenanmaan merikalastuksessa ei myöskään käytetä merkintää.
Andreas Broman näytti kesän alustavia lohitilastoja ja kertoi, että Ruotsin
puolella on ollut hyvä vuosi aiempiin vuosiin verrattuna. Ruotsin puolella
Perämeren pohjukassa pyynti alkoi 17.6. Ruotsissa lohenpyynti loppui 29.6.,
jolloin lohi alkoi merkittävästi nousta Tornionjokeen. 17.7. Ruotsin lohikiintiö oli
tullut pyydetyksi, mukaan lukien Luulajan joen edusta/terminaalialue.
Suomessa voi olla valmiutta harkita esim. vaatimusta 30 000 lohen noususta
Tornionjokeen ennen meripyynnin avaamista. Andreas Broman ehdotti, että
tästä asiasta komissio voi antaa lausunnon kalastusviranomaisille.
Käytiin läpi Kalix-, Råneå-, Piteå- ja ja Byskejoen tilastoja. Kalixjokeen ei
Jockfallissa olevan laskurin mukaan noussut paljon lohta, vesi oli korkealla.
Kalixjoessa noin 15 km Kalixin pohjoispuolella on kaikuluotainkamera, jonka
tuloksia ei vielä ole analysoitu. Råneåjoessa on ollut 2014 alkaen laskuri.
Saalisraportointi Råneåjoessa on 90-95-prosenttista. Råneåjoella on alkamassa
alkaa myös iso ennallistamisprojekti, n. 48 miljoonan kruunun hanke.
Kuolleista lohista tuli SVA:lle hyvin vähän ilmoituksia vuonna 2017.

10.

Komission pysyvät asiantuntijat. Keskustelu.
Jatkettiin kesäkuun kokouksessa aloitettua keskustelua. Keskustelun pohjana
oli Kari Kinnusen ehdotus siitä, että maa- ja metsätalousministeriöstä
nimitettäisiin kalatalouden asiantuntija komissioon. Uutta komissiota (2010)
perustettaessa asia ei ollut esillä, koska komissiosta muodostettiin alueellinen
toimija. Asiantuntijan nimittäminen komissioon on rajajokisopimuksen mukaan
mahdollista. Asia voidaan ottaa esille työryhmässä, jossa käsitellään
maakuntien yhteistyötä vesienhoidossa ja kalatehtävissä.
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Päätös: Asiantuntija-kysymys otetaan asialistalle ministeriöiden kanssa
käytävissä neuvotteluissa keväällä 2018.
11.

Vesiparlamentti 25.10.2017 Torniossa.
Ohjelma, osallistuminen. Tiedoksi.
Komission jäseniä kiirehdittiin ilmoittautumaan.

12.

Lausuntopyynnöt/Lausunnot ja päätökset, Liite 4

13.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Menneet:
29.8.2017 Lohiseminaari Kolarin Lappeassa. Virve Sallisalmi ja Kari Kinnunen.
30.-31.8.2017 Vesineuvostojen päivät Luulajassa. Sallisalmi ja Ahlstrand
Tulevat:
Rovaniemi Arctic Spirit 2017, 14 – 16.11.2017, Lappia Hall, Rovaniemi. Sallisalmi

14.

Muut asiat
Sari Keskitalo kertoi Enontekiön ajankohtaisista asioista.

15.

Seuraava kokous 9.10.2017, ajankohdan tarkistus.
Seuraava kokous on vasta 9.11.2017.

16.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.

Lisa Lundstedt
Ruotsin puheenjohtajan vara
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Timo Jokelainen
Suomen puheenjohtaja

