
TIIVISTELMÄ 

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksesta 

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission (jatkossa komissio) 52. vuosikokous pidettiin 

19 -20. elokuuta 2014 Pietarissa. 

Kokouksessa tarkasteltiin erityisesti edellisen kokouksen jälkeen tehdyn työn tuloksia, arvioitiin 

vesitilannetta ja vesitaloudellisia toimenpiteitä sekä vahvistettiin toimintasuunnitelmat komissiolle ja sen 

alaisille työryhmille vuosille 2014–2015. 

Rajavesistöjen vedenlaatu vuonna 2013 on säilynyt ennallaan ja lisäksi rajavesistöihin kohdistuva 

jätevesikuormitus on vähentynyt vuoden 2013 aikana Rakkolanjokea lukuun ottamatta ja niiden tila on 

vakaa. 

Komissio kiinnitti erityistä huomiota Rakkolanjoen veden laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden 

toteuttamiseen. 

Suomi esitteli  toimenpiteitä Rakkolanjoen vedenlaadun parantamiseksi.  Ympäristövaikutusten 

arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistettiin vuonna 2012 koskien vaihtoehtoja Lappeenrannan 

kaupungin jäteveden puhdistamiseksi, puhdistamojen sijaintipaikoiksi ja purkuvesistöiksi . 

Arviointiohjelmaa koskeva ensimmäinen kuuleminen (myös Espoon sopimuksen mukainen kuuleminen) oli 

kesällä 2013.  

Kesäkuussa 2014 Suomen ympäristöministeriö lähetti arviointiselostuksesta lausuntopyynnön Venäjän 

federaation luonnonvara- ja ekologiaministeriölle. Lisäksi Suomen osapuoli toimitti Venäjän osapuolelle 

Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon rakentamishankkeen YVA-raportin tiedoksi.  

Venäjän osapuoli on käsittelyt Suomen osapuolen toimittamaa YVA—ohjelman tiivistelmää ja totesi, että 

hyväksyttävin vaihtoehto olisi “VE3 Pien-Saimaan purkupaikka (Kaukaanselkä), Toikansuon tai 

Hyväristenmäen jätevedenpuhdistamo”, jota venäläinen osapuoli voi suositella toteutettavaksi. Venäjän 

osapuolen virallinen kanta on lähetetty Venäjän federaation Ulkoministeriöön toimitettavaksi Suomen 

osapuolelle diplomaattiteitse. 

 Suomen osapuoli kertoi, , että työ sopivan vaihtoehdon valitsemiseksi jatkuu vuoden 2014 loppuun asti. 

Komissio suosittelee osapuolille tiedon ja mielipiteiden vaihdon jatkamista sellaisesta 

puhdistamovaihtoehdosta, joka ottaa huomioon Suomen ja Venäjän näkökulmat. 

Komissio totesi, että purkuvesistöä ja puhdistustekniikkaa valittaessa tulee huolehtia siitä, että vesistön 

hyvä tila turvataan normaaleissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa ja että jäteveden puhdistamon ja 

purkupaikan valintaprosessi jatkossakin ottaa huomioon Suomen ja Venäjän näkökulmat ja etenee 

rakentavassa keskustelussa hyvien naapuruussuhteiden ja yhteisymmärryksen hengessä. 

Komissio hyväksyi Suomen osapuolen ehdotuksen Vuoksen syväpuomin purkamisesta. Komissio hyväksyi 

myös toimintasuunnitelman syväpuomin poistamiseksi sekä Vuoksen rantojen seurantaohjelman, joilla 

estetään joen Venäjän puolen mekaaninen roskaantuminen. 



Komissio kuuli myös Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön toteuttamisesta ja totesi, että elokuun 2013 ja 

elokuun 2014 välisenä aikana juoksutukset toteutettiin juoksutussäännön edellyttämällä tavalla valuma-

alueen hydrologinen ja vesitaloudellinen tilanne huomioon ottaen.  

Komissio päätti jatkaa yhteisen suomalais-venäläisen riskienhallintaohjelman laadintaa epäsuotuisten 

hydrologisten olosuhteiden varalta sekä työtä keskinäisen tiedonvaihdon parantamiseksi kansallisia 

tulvavaroitusjärjestelmiä käyttäen.   

Komissio käsitteli myös toimenpiteitä rajavesistöjen kalakantojen tilan parantamiseksi ja niiden tehokkaaksi 

hyödyntämiseksi. Voimassa olevan sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien asioiden 

tarkastelemiseksi sekä kalatalousyhteistyön kehittämiseksi Venäjän federaation ja Suomen tasavallan välillä 

komissio suositteli osapuolten asiantuntijoille, että nämä selvittävät kahdenvälisen suomalais-venäläisen 

kalatalousyhteistyötä käsittelevän komission perustamista.  

Lisäksi komissio tarkasteli ja hyväksyi yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistökomission 24.4.1964 

Helsingissä allekirjoitetun rajavesistösopimuksen mukaista toimintaa kuvaavaa 50-vuotisjuhlaesitteen 

sisällön ja suositteli, että osapuolten puheenjohtajat lähettävät esitteen YK:n Euroopan talouskomission 

rajavesistösopimuksen toimielimille.  

Komission 52. vuosikokouksen tuloksista on allekirjoitettu pöytäkirja. 

Komission työskentely sujui rakentavassa yhteistyön ilmapiirissä. 

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 53. vuosikokous pidetään elokuussa 2015  

Suomessa. 

 


