MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Muistio
4.5.2015

Liite 1

TORNIONJOEN KALASTUSALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖN (RAJAJOKISOPIMUS
SUOMEN JA RUOTSIN VÄLILLÄ) 16 §:N MUKAINEN PÖYTÄKIRJA MÄÄRÄYKSISTÄ, JOTKA POIKKEAVAT KALASTUSSÄÄNNÖSTÄ
Tausta
Rajajokisopimus, kalastussääntö ja niiden voimaansaattamislaki
Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien
kumoamisesta annetun lain (722/2010) 3 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriö
tekee Ruotsin hallituksen tai tämän määräämän viranomaisen kanssa rajajokisopimuksen olennaisena osana olevan kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun sopimuksen
kalastussäännön määräyksistä poikkeamiseksi. Lisäksi 3 §:ssä todetaan, että sopimuksella voidaan poiketa kalastussäännössä määrätyistä sallituista kalastusajoista ja
pyydyksistä, kalastustavoista, pyydysten määrästä tai muista kalastusta koskevista
teknisistä säännöistä sekä kalastussäännön liitteeseen 2 kuuluvista apajapaikoista.
Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaan "Hallitukset tai niiden
määräämät viranomaiset voivat tämän säännön 1 §:ssä mainitun tarkoituksen ja
kummankin maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhdessä sopimalla poiketa
kalastussäännön määräyksistä, jotka koskevat sallittuja kalastusaikoja, kalastustapoja, sallittuja pyydyksiä, pyydysten määrää tai muita teknisiä sääntöjä sekä liitteeseen 2 kuuluvia apajapaikkoja, jos: 1) kalakantojen tila sen sallii; tai 2) se on kalakantojen suojelemisen ja kestävän hyödyntämisen varmistamisen kannalta välttämätöntä. Määräykset voidaan rajata koskemaan kalastusalueen tai kalastuskauden osaa
tai yksittäistä kalastustapaa. Määräykset voidaan antaa määräajaksi yhdeksi kalastuskaudeksi kerrallaan, ja niitä voidaan tarvittaessa arvioida ja muuttaa sen mukaan kuin
se Tornionjoen kalastusalueen kalakantojen säilyttämisen kannalta on välttämätöntä."
Lisäksi kalastussäännön 16 §:ssä todetaan, että "Hallitukset tai niiden määräämät viranomaiset tarkastelevat vuosittain kalastuksen sallittuja aloitusajankohtia tämän
säännön 11 §:n ja tämän pykälän 1 momentin mukaisesti ja sopivat yhdessä mukautuksista ottaen huomioon alueen kalakantojen tilanteen. Muutokset kirjataan erityiseen, yhdessä laadittuun pöytäkirjaan. Määräysten muuttamista koskevat neuvottelut
on käynnistettävä sellaisena ajankohtana ja niitä on käytävä siten, että paikallisia tahoja ehditään kuulla ja määräyksiä koskevien päätösten tekemiselle on edellytykset
viimeistään huhtikuun 1 päivänä määräysten soveltamisvuonna."
Neuvotteluprosessi
Maa- ja metsätalousministeriö on 25.2.−20.3.2015 neuvotellut Ruotsin Meri- ja vesiviranomaisen (Havs- och vattenmyndigheten) kanssa Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisesti kalastussäännön määräyksistä poikkeamisesta. Tornionjoen kalastuksen sidosryhmiltä on ennen neuvotteluja pyydetty lausunnot (lausuntopyyntöaika 14.1.−30.1.2015) asiasta. Sidosryhmille on 27.2.2015 annettu tietoja
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Haaparannassa 25.2.2015 pidetyistä neuvotteluista ja pyydetty kommentteja asiasta
6.3.2015 mennessä.
Pöytäkirjan sisältö
Neuvotteluissa on 20.3.2015 päästy yhteisymmärrykseen vuoden 2015 kalastuksessa
noudatettavasta pöytäkirjasta, jossa olisi seuraavat määräykset:
• saaliiksi saatujen taimenten vapautusvelvoite koko kalastusalueella,
• kiinteiden pyydysten kalapesien päivittäisessä koennassa noudatettava menettely,
• siian kulkutuskauden lyhentäminen elo-syyskuuhun,
• siian kalastuksen salliminen ankkuroidulla verkolla Könkämäenon hitaasti
virtaavissa vesissä, suvannoissa ja järvissä aikavälillä 15.9.−30.9.,
• enintään yhden kulkuverkon käyttäminen ja säilyttäminen veneessä lohen,
taimenen ja muiden lajien kalastuksessa,
• siikalipon rakenne,
• pidennetty kalastuskausi lohen (15.6.−30.6.) ja siian (15.6.−14.9.) lippoamisessa, ja
• mateen kalastuksen salliminen jään päältä koukulla, maderysällä ja -merralla
sekä pilkkiminen jään päältä myös aikavälillä 15.9.−15.12.
Maa- ja metsätalousministeriön puolelta esitettiin pöytäkirjaan, että kaikkien lajien
kalastus kiinteillä pyydyksillä merialueilla saisi alkaa aikaisintaan kesäkuun 25 päivänä. Ruotsin Meri- ja vesiviranomainen ei voinut hyväksyä esitystä, koska se tutkijoiden antaman raportin perusteella arvioi, että nuorten lohien eloonjäännin parantumisen, suuremman smolttituotannon ja lämpimän talven johdosta on tulossa hyvä lohivuosi. Lisäksi Ruotsi pyrkii kohdentamaan kalastustaan vahvoihin lohikantoihin ja
istutettuun loheen.
Maa- ja metsätalousministeriö esitti lisäksi, että pöytäkirjaan sisällytettäisiin maininta siitä, että lohen ja muiden lajien kalastus Kaakamon lohipadolla voitaisiin aloittaa
Kemi-Tornion käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti 11 päivänä kesäkuuta. Ruotsi ei
halunnut sisällyttää tätä koskevan määräyksen pöytäkirjaan. Todettiin kuitenkin, että
Kaakamon lohipatoa koskevan käräjäoikeuden tuomio ja Suomen aikomus hyväksyä
lohen ja muiden lajien kalastus lohipadolla tuomion mukaisesti 11.6.2015 alkaen on
tuotu esille Ruotsille. Ruotsi on siten tietoinen Suomen kalastusviranomaisten aikeista tältä osin.
Maa- ja metsätalousministeriö esitti myös lohen ja taimenen kalastuskauden lyhentämistä (viimeisen viikonlopun poistaminen) kulkuverkolla. Meri- ja vesiviranomainen ei voinut hyväksyä esitystä. Todettiin kuitenkin, että kulkuverkkokalastuksen
laajuutta ja rakennetta on tarpeen selvittää niin, että saadaan tietopohja tulevaisuudessa käytäville neuvotteluille.
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Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö esitti, että lohen kalastuksessa perholla heittopainon avulla määrättäisiin koukusta, heittopainosta ja siimoista siten, että lohien
tarttuminen suun ulkopuolelta voitaisiin vähentää. Käydyissä neuvotteluissa päädyttiin kuitenkin siihen, että kyseisen kalastuksen ohjaaminen voitaisiin hoitaa paikallistasolla.
Maa- ja metsätalousministeriö esitti, että lohen ja siian lippoaminen apajapaikoilla
sallittaisiin kesäkuun alusta. Ruotsi halusi laajentaa lippoamista asteittain ja ensimmäisenä askeleena sallia sen aloittamisen kesäkuun 15 päivänä siten, että lohen lippoaminen päättyisi kesäkuun 30 päivänä. Siian lippoaminen jatkuisi kalastussäännön
mukaisesti syyskuun 14 päivään. Asiaa arvioitaisiin uudestaan kalastuskaudella 2015
saatujen kokemusten perusteella.
Maa- ja metsätalousministeriön esityksestä pöytäkirjaan ei aiempien vuosien tapaan
otettu säännöstä nostokoukun käyttökiellosta. Nostokoukun käyttö tulisi siten kalastussäännön mukaisesti sallituksi kalastuskaudella 2015.
Pöytäkirjassa on samanaikaisen voimaantulon varmistamiseksi todettu, että pöytäkirjan mukaiset määräykset on tarkoitus viedä kansalliseen lainsäädäntöön siten, että
niitä voidaan soveltaa kalastuskauden alusta, eli 1.6.2015 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriö ryhtyisi pöytäkirjan hyväksymisen ja allekirjoituksen jälkeen pöytäkirjan voimaansaattamisen edellyttämiin toimiin.
Pöytäkirjan voimaantulo
Pöytäkirja ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä eikä sen hyväksyminen siten edellytä eduskunnan myötävaikutusta. Pöytäkirjan tekeminen ja allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen kuuluu Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annetun lain (722/2010) 3 §:n
mukaan maa- ja metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 20.3.2015 hyväksynyt pöytäkirjan ja valtuuttanut osastopäällikkö Juha Ojalan
allekirjoittamaan pöytäkirja. Pöytäkirja on allekirjoitettu 23.3.2015.
Kummankin sopimuspuolen tulee ryhtyä allekirjoitetun pöytäkirjan voimaansaattamiseen. Pöytäkirjassa on todettu, että pöytäkirjan mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa 1 päivänä kesäkuuta 2015
alkavalla kalastuskaudella.

