
 

 

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 

 56. kokouksen yhteenveto 
 

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission (jäljempänä 

Komissio) 56. vuosikokous pidettiin 21.– 24. elokuuta 2018 Kaliningradissa, 

Venäjällä. 

Venäjän valtuuskuntaan kuului Venäjän vesiviraston, Venäjän 

kalastusviraston, Venäjän ympäristövalvontaviraston, Venäjän hydrometeorologian 

laitoksen, Venäjän ympäristö-, teknologia- ja ydinvalvontalaitoksen, TGK-1:n, 

Venäjän ulkoministeriön Kaliningradin osaston ja Venäjän rajavartiolaitoksen 

edustajia. Valtuuskuntaa johti Venäjän vesiviraston varajohtaja ja komission 

Venäjän puolen puheenjohtaja T.V. Bokova. 

Suomen valtuuskuntaa johti maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 

ja Suomen puolen puheenjohtaja Jaana Husu-Kallio. Suomen puolen 

valtuuskunnassa oli mukana Suomen maa- ja metsätalousministeriön, 

ympäristöministeriön, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Lapin ELY-keskuksen, 

rajavartiolaitoksen, Suomen luonnonvarakeskuksen ja Suomen 

ympäristökeskuksen edustajia. 

Kokouksen aikana osapuolet kuulivat esitykset vesistöjen seurannasta ja 

tutkimuksista, Vuoksen vesistöalueella suoritetuista toimenpiteistä epäsuotuisten 

hydrologisten olosuhteiden varalta sekä Suomen ja Venäjän rajavaltuutettujen ja 

kalatalousasiantuntijoiden yhteistyöstä Komission istuntojen välisenä aikana. 

Komissio totesi olevansa tyytyväinen toimintansa aikana rajavesistöjen 

vesienlaadussa tapahtuneeseen myönteiseen kehitykseen. Komissio antoi 

vesiensuojelutyöryhmälle tehtäväksi tehdä vesienlaadun kehitystä koskevan 

analyysin ja laatia siitä osapuolten yhteisen yhteenvedon vuonna 2019, jolloin 

rajavesistösopimuksen solmimisesta tulee kuluneeksi 55 vuotta. 

Komissio antoi vesiensuojelutyöryhmälle lisäksi tehtäväksi selvittää, olisiko 

mahdollista aloittaa uutena yhteistyömuotona hydrobiologinen seuranta, joka olisi 

merkittävä lisäys yhteiseen vesien tilan seurantaan. 

Osapuolet toteuttivat vuonna 2017 Vuoksen rantojen säännöllisen 

seurantaohjelman puitteissa toimenpiteitä, joiden ansiosta rantojen tila parantui ja 

roskaantumista voitiin vähentää. 

Komissio totesi, että osapuolten asiantuntijoiden yhteistoiminta on tärkeää, 

kun ennustetaan ja suunnitellaan (Vuoksen ja Saimaan juoksutussäännön mukaisia) 

juoksutuksia, ja antoi vesien kokonaiskäytön työryhmälle tehtäväksi selvittää, onko 

mahdollista laatia osapuolten yhteinen menettelytapa. Selvityksen tuloksista 

informoidaan Komissiota. 

Osapuolet toteuttavat riskienhallintaa Vuoksen vesistöalueella epäsuotuisten 

hydrologisten olosuhteiden varalta tekemällä hydrologista seurantaa ja vaihtamalla 

säännöllisesti seurantatietoja. Venäjän puolella on ryhdytty laatimaan alustavia 

Vuoksen tulvakarttoja, ja Suomen puolella on saatu valmiiksi Saimaan tulvakartat. 

Osapuolet ovat ryhtyneet valmistelemaan riskien ja haittojen arviointimenetelmiä 



ja selvittäneet, mistä saa tietoa tulvavaara-alueilla sijaitsevista tai sinne 

mahdollisesti joutuvista kohteista. 

Komission osapuolten puheenjohtajat ovat työskennelleet yhteisiä asioita 

koskevien kahdenvälisten sopimusten menettelytapojen parantamiseksi. Siihen 

liittyen vuosikokouksen pöytäkirjassa todetaan tyytyväisyydellä, että Suomen maa- 

ja metsätalousministeriö ja Venäjän kalastusvirasto ovat allekirjoittaneet 

yhteisymmärrysmuistion kalatalousasioiden kehittämisestä, seurannasta ja 

tutkimustyöstä Suomen ja Venäjän välisissä rajavesistöissä ja sopineet 

perustavansa sitä varten työryhmän. Venäjän puolelta yhteisymmärrysmuistion 

allekirjoitti varamaatalousministeri I.V. Shestakov ja Suomen puolelta maa- ja 

metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. 

Komission kokouspöytäkirjassa korostetaan myös, että on tärkeää saada 

aikaiseksi kiinteä yhteistyö Komission työryhmien ja uuden työryhmän välille, 

jotta kumpaakin osapuolta koskevista, osapuolten eri virastojen toimivaltaan 

kuuluvista asioista pystyttäisiin tekemään kokonaisvaltaisia päätöksiä. 

Komissio hyväksyi Komission, vesiensuojelutyöryhmän ja kokonaiskäytön 

työryhmän työsuunnitelmat vuosille 2018–2019. 

Komission 56. kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin 24.8.2018. Komission 

kokouksessa vallitsi yhteistyön ja yhteisymmärryksen ilmapiiri. Komission 57. 

vuosikokous on tarkoitus pitää vuonna 2019 Suomessa. 


