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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ja Venäjän rajat ylittävää vesistöyhteistyötä. 

Yhteistyötä tarkastellaan yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistökomission ja sen piirissä 

tapahtuneen kehityksen ja muutoksen kautta. Tarkastelun kohteena on suomalaisten komission 

puitteissa toteuttama yhteistyö Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän kanssa. Tutkimuksessa 

keskitytään siihen, miten kahden eri valtion yhteistyötä on toteutettu, kuinka yhteistyö on 

rakentunut ja millaisessa murroksessa yhteistyö on vuosien aikana ollut. 

Tutkimuksen päätehtävänä on selvittää, miten Suomen ja Venäjän välinen rajavesistöyhteistyö on 

kehittynyt, millaiset asiat rajavesistöyhteistyöhön ovat vaikuttaneet ja millaisia asioita yhteistyössä 

on huomioitu. Tutkimusaihetta lähestytään perehtymällä komission ja rajavesistöyhteistyön 

historiaan. Venäjä-tutkimuksen näkökulmasta keskeinen tarkasteltava kysymys on, ovatko 

muutokset valtio- ja instituutiotasolla vaikuttaneet Suomen ja Venäjän välisen 

rajavesistöyhteistyön toteuttamiseen. 

Tutkimus keskittyy pääsääntöisesti yhteiseen suomalais-venäläiseen rajavesistökomissioon eli 

toimielimeen, joka toimii eräänlaisena Suomen ja Neuvostoliiton / Venäjän hallitusten välisenä 

siltana rajavesistöyhteistyön toteuttamista johtavana elimenä. Komissio koostuu Suomen ja 

Venäjän valtion edustajista ja se kokoontuu vuosittain puimaan muun muassa rajavesistöjen 

käyttöön, suojeluun ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Komissiota tarkastellaan 

yhteiskunnallisessa kontekstissa omana niin kutsuttuna instituutionaan, jonka toiminnalla on omat 

määräävät piirteensä ja jonka toimintaan vaikuttavat niin ulkoiset tekijät kuten esimerkiksi 

valtioiden intressit ja kahdenväliset suhteet, kuin myös instituution sisäiset tekijät ja suhteet. Tätä 

käsitellään tarkemmin tutkimuksen teoriaosuudessa ja luvussa 3. 

Tutkimus on rajattu ajallisesti vuosiin 1964–2018 Ajanjakso alkaa vuodesta 1964, jolloin Suomi ja 

Neuvostoliitto solmivat yhteisen rajavesistösopimuksen. Yli puoli vuosisataa kestäneeseen 

yhteistyöhön sisältyy mittavia muutoksia niin valtioiden sisällä kuin globaalilla tasolla. 

Mainittakoon esimerkiksi Suomen liittyminen osaksi Euroopan Unionia, 1970-luvun ympäristöliike 

ja ympäristön- ja vesiensuojelun institutionalisoituminen eli muuttuminen vakiintuneeksi ja 

yleisesti tunnetuksi asiaksi. Lisäksi koska yhteistyö on perustunut valtioiden väliseen tiiviiseen 

toimintaan, ei tutkimuksessa voida sivuuttaa ajanjaksolla tapahtuneita Neuvostoliiton ja Venäjän 
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historian mittavia muutoksia. Tällaisia tapahtumia olivat esimerkiksi Neuvostoliiton hajoaminen 

sekä Venäjän sisäiset hallinnolliset ja alueelliset muutokset. Ajanjaksoa voi sanoa leimaavan myös 

eräänlainen vallitsevan ilmapiirin ja olosuhteiden vaihtelu. Varsinkin 2010-luvulla keskeisiksi 

teemoiksi ovat nousseet ilmastonmuutos ja geopolitiikka. Ilmastonmuutokseen suhtautuminen 

vaihtelee valtioittain ja siinä voidaan löytää eroavaisuuksia esimerkiksi länsimaissa ja Venäjällä. 

Tutkimuksen luvussa 2 tarkastellaan rajavesistösopimuksen solmimiseen ja rajavesistökomission 

perustamiseen johtaneita tekijöitä ja yleistä vesiensuojelun ja ympäristönsuojelun historiaa ja 

kehittymistä niin Suomessa kuin Neuvostoliitossa. Tarkempaa huomiota saavat seikat, joiden 

voidaan nähdä olleen keskeisiä lopullisen rajavesistöyhteistyön muodostumiselle. Toisaalta 

pohjatietona on hyvä hallita, millainen tilanne vesiensuojelun alalla vallitsi Neuvostoliitossa ja 

Suomessa myös ennen vuoden 1964 rajavesistösopimuksen solmimista sekä osittain myös tämän 

jälkeen. 

Tutkimusalue käsittää Suomen ja Venäjän raja-alueen vesistöt poissulkien Itämeren (Liite 5). Raja 

kulkee Suomessa pohjoisesta etelään Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois- ja Etelä-

Karjalan ja Kymenlaakson alueilla. Rajat ylittäviä vesistöjä sijaitsee Venäjän puoleisella osuudella 

Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa sekä Leningradin alueella. Pääsääntöinen painopiste on 

Kaakkois-Suomen alueessa, sillä esimerkiksi Vuoksi ja Kaakkois-Suomen alueen vesistöjen suojelu- 

ja käyttökysymykset muodostavat nykyään huomattavan osan komission työstä. 

Tämän tutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten Suomen ja Venäjän välinen rajavesistöyhteistyö on kehittynyt rajavesistökomission 

toiminta-aikana 1965–2018?  

2. Miten ja miksi valtiolliset ja institutionaaliset muutokset ovat (tai eivät ole) vaikuttaneet 

komission toimintaan? 

3. Näkyykö 2010-luvulla voimistunut globaali ilmastonmuutoskeskustelu komission 2010-

luvun työssä ja painotuksissa? 

1.2 Kuvaus toimeksianto- ja tutkimusprosessista, tutkimuksen lähtökohdista ja metodeista 

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarjosivat minulle 

mahdollisuuden neljän kuukauden virkasuhteeseen, joka mahdollisti perinpohjaisen perehtymisen 

tutkimusaiheeseen. Virkasuhteeni aikana pääsin käsiksi arvokkaaseen tutkimusaineistoon, tapasin 
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rajavesistöyhteistyössä mukana olleita virkamiehiä sekä osallistuin rajavesistökomission 

kolmepäiväiseen työryhmäkokoukseen Pietarissa. Edellä mainitut seikat olivat ensiarvoisen 

tärkeitä, sillä ilman näitä kokemuksia kuva rajavesistökomissiosta olisi jäänyt paljon 

kaukaisemmaksi ja komission työn kokonaisvaltainen hahmottaminen olisi ollut haastavampaa. 

Ennen varsinaista toimeksiantoani laadin tutkimussuunnitelman maa- ja metsätalousministeriöltä 

saamieni aineistoesimerkkien sekä toimeksiannossa pyydettyjen kriteerien pohjalta. 

Toimeksiantotehtäväkseni määritettiin laatia katsaus rajavesistökomission toiminnasta, historiasta 

ja saavutuksista. 

Aloitin toimeksiantoni käymällä läpi tutkimusajanjaksoon ja aiheeseen liittyvää materiaalia. Selasin 

aluksi sivumääriltään lyhyehköt painetut 20-, 30- ja 50-juhlavuotiskatsaukset rajavesistökomission 

toiminnasta. Vuosikatsausten avulla muodostui laajempi, joskin jossain määrin yksipuolinen kuva 

komission toiminnasta ja sen historiasta. Yksipuolinen siinä mielessä, että juhlavuosikatsauksissa 

korostettiin pitkälti samoja asioita. Tässä vaiheessa pystyin jo rajaamaan varsinaisen tutkimukseni 

ulkopuolelle laajasti käsiteltyjä aiheita ja varmistamaan sen, ettei työstäni tulisi vain jo olemassa 

olevan tiedon toistamista. Tässä suhteessa tutkimusprosessissa hyödynnettiin perinteisen 

laadullisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteita. Ylipäätään aineiston läpikäymisen ja 

prosessoinnin tutkimusmetodina toimi laadullinen tutkimus, ja tutkimuksessa hyödynnettiin 

teosta Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Seuraava perusteellinen ja kuormittava työvaihe oli rajavesistökomission vuosikokouspöytäkirjojen 

systemaattinen ja kronologinen läpikäynti sekä tiivistelmän ja taulukoiden laatiminen. Tähän kului 

aikaa yhteensä noin viisi työviikkoa. Aiemmin mainitussa tutkimussuunnitelmassa hyödynnetyt 

aineistoesimerkit olivat olleet juuri komission pöytäkirjoja ja ne osoittautuivat varsin 

hedelmälliseksi ja toimivaksi aineistomuodoksi. Sain käyttööni kaikki rajavesistökomission 

vuosikokousten suomenkieliset pöytäkirjat digitoidussa muodossa. 

Pöytäkirjojen pohjalta laadin taulukot, joihin kokosin kaikki keskeiset asiat ja huomiot 

rajavesistökomission toiminnasta. Jaottelin ja luokittelin pöytäkirjojen sisällön eri kategorioihin. 

Kategorioittain luokittelu oli työläs, joskin erittäin tärkeä ja hyödyllinen työvaihe. Laadin aluksi 

tiivistelmät pöytäkirjoista, mikä mahdollisti huolellisen perehtymisen aiheeseen. Tämän vaiheen 

jälkeen loin taulukot rajavesistökomission työstä tiivistelmien sekä varsinaisten pöytäkirjojen 
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pohjalta. Taulukoista saa yksityiskohtaisen kuvan ja katsauksen vuosittaisesta rajavesistökomission 

työstä, sen kehityksestä ja siitä millaiset asiat ovat olleet kulloinkin pinnalla. 

Taulukoita pystyin hyödyntämään myös varsinaisen tutkielman kirjoittamisessa. Tämä helpotti ja 

vauhditti kirjoitusprosessia, sillä taulukoista sai pikaisella vilkaisulla paljon informaatiota 

verrattuna monikymmensivuisten pöytäkirjojen selaamiseen. Toisaalta joissain tapauksissa myös 

kirjoitettujen ja alkuperäisten pöytäkirjojen läpikäyminen oli tarpeellista. Joiltain vuosilta oli 

säilynyt alkuperäisiä pöytäkirjoja muistiinpanoineen. Kirjoitetussa muodossa olevasta tekstistä 

pystyi tapauskohtaisesti saamaan enemmän irti. 

Tutkimustyöhöni sisältyi myös useiden eri arkistojen käyttöä. Työssäni hyödynsin maa- ja 

metsätalousministeriön, ulkoministeriön, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Suomen 

ympäristökeskuksen ja Urho Kekkosen arkistoa. Arkistotyöskentelyyn kuului aineistomappien 

läpikäyntiä ja keskeisten sekä mielenkiintoisten asioiden poimimista laajoista aineistomassoista. 

Arkistomateriaalin digitaalinen kuvaaminen osoittautui varsin toimivaksi apuvälineeksi 

tutkimuksen edetessä itse kirjoitusvaiheeseen. Arkistoista löytyi oikein paljon hyödynnettävää 

aineistoa eritoten rajavesistösopimusneuvotteluista sekä komission alkuajoista. 

1.3 Tutkimusaineisto 

Seuraavaksi on syytä avata ja luonnehtia tässä tutkimuksessa käytettyä tutkimusaineistoa. 

Tutkimuksen alkuperäisaineistona toimivat yhteisen suomalais-neuvostoliittolaisen (myöh. 

suomalais-venäläisen) rajavesistökomission pöytäkirjat. Tätä tutkielmaa varten on käyty läpi 

yhteensä 56 komission kokouksen pöytäkirjaa vuosien 1966–2018 väliseltä ajalta. Komission 

pöytäkirjat sisältävät vuosikokouksissa käsiteltyjä ja päätettyjä asioita. Pöytäkirjan muoto on varsin 

virallinen ja se sisältää listan osanottajista, selostuksen komission toiminnasta kuluvana vuotena, 

kokouksen esityslistan, mahdolliset muut asiat, työryhmän esityksen komission työsuunnitelmaksi 

seuraavalle vuodelle sekä seuraavan kokouksen ajan ja paikan. Pöytäkirjat laaditaan aina kahtena 

kappaleena, sekä suomeksi että venäjäksi. 

Pöytäkirjojen keskeinen sisältö eli esityslista muodostuu rajavesistöihin liittyvästä vesivarojen 

käytöstä, vesiensuojelu- ja kalatalousasioista, rajaviranomaisten tiedotuksista raja-alueelta ja 

satunnaisista muista komission piiriin tai alaisuuteen kuuluvista tai komissiota koskevista 

ajankohtaisista asioista. Pöytäkirjojen sivumäärä vaihtelee vuosittain: itse pöytäkirja on 

useimmiten noin 10–15-sivua. Sivumäärää kasvattavat pöytäkirjan liitteet, joita tavallisesti on noin 
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25–40 sivua, joinain vuosina jopa 60 sivua. Pääsääntöisesti käsitellyt aiheet löytyivät listattuina 

erillisestä esityslistasta, mikä auttoi taulukoiden muodostamisprosessissa. 

Komission pöytäkirjoissa esiintyy sangen paljon relevanttia materiaalia tämän tutkimuksen 

laatimiselle. Lisäksi pöytäkirjoista pystyy hyvin aistimaan ajan henkeä. Vaikkakaan pöytäkirjoissa ei 

aina suoranaisesti mainittu sen ajan tapahtumia tai otettu kantaa globaaleihin ilmiöihin, pystyi 

joissain tapauksissa rivien välistä löytämään laajempiakin merkityksiä. Onhan kyseessä komissio, 

joka toimii vahvasti osapuoli-valtioidensa vaikutuksen alaisuudessa. 

Alkuperäisaineiston tueksi tarvitaan luonnollisesti kattavaa Venäjä-tutkimuksen taustakirjallisuutta 

ja aineistoa, jossa käsitellään esimerkiksi hallinnon historiaa, Neuvostoliiton hajoamista, nyky-

Venäjää sekä Venäjän aluejakoa. Komission pöytäkirjojen ja laadittujen taulukoiden tueksi on 

käyty läpi komissiota ja rajavesistöyhteistyötä käsittelevää arkistoaineistoa, kirjallisuutta, 

artikkeleita sekä tutkimuksia. Arkistoaineisto koostuu virallisista valtion asiakirjoista, muistioista, 

mietinnöistä, sähkeistä, artikkeleista, lehtileikkeistä ja esimerkiksi komission jäsenten välisestä 

viestinvaihdosta. 

Koska tutkimusaihe on sidoksissa ympäristöön ja vesiensuojeluun, niin tutkielman 

taustakirjallisuuteen lukeutuu luonnollisesti myös ympäristöhistoriaa ja vesiensuojelun historiaa 

käsitteleviä teoksia niin Suomesta kuin Venäjältä ja Neuvostoliitosta. Historiallisen aineiston 

kanssa painiessa pitää myös muistaa, että kyseessä ovat aineistosta nousseet havainnot ja 

aineistosta tehdyt tulkinnat allekirjoittaneen toimesta. Mahdollisimman luotettavan kuvan 

luomiseksi on pyritty yhdistämään keskenään erilaista aineistoa. Tässä työssä hyödynnetty aineisto 

on valtaosin laadullista, mutta esimerkiksi pöytäkirjoista muodostettujen taulukoiden pohjalta on 

luotu myös numeerisia kaavioita kuvailemaan ja taustoittamaan rajavesistökomission työssä 

havaittavia trendejä ja tutkimusajanjakson aikana tapahtunutta muutosta. 

1.4 Aiempi tutkimus ja tutkimuskirjallisuus 

Rajavesistökomissiota käsittelevää varsinaista kirjallisuutta tai tutkimuksia on julkaistu harvinaisen 

vähän. Tämä jo itsessään muodosti tutkimusongelman, sillä hyvin vähän tutkittu aihe asettaa 

herkullisen, joskin haasteellisen asetelman tutkimukselle ja kasvatti myös tutkielman laatijan 

tiedonnälkää. 
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Rajavesistökomissio on itse julkaissut työstään ja historiastaan kolme suppeaa vuosikertomusta: 

20-, 30- ja 50-vuotisjuhlajulkaisut. Teoksissa käsitellään lyhykäisesti rajavesistökomission 

merkittäviä saavutuksia, toimintaa ja komission työn osa-alueita. Pelkästään rajavesistökomissiota 

käsittelevää akateemista tutkimusta ei juurikaan ole vielä julkaistu, joten on mahdollista, että 

käsissäsi on ensimmäinen suomalais-venäläistä rajavesistökomissiota käsittelevä pro gradu -

tutkielma. 

Suomen ja Venäjän välistä rajavesistösopimusta ja komissiota käsitellään muutaman sivun verran 

Kristiina Korjonen-Kuusipuron ihmisen ja ympäristön välistä kulttuurista vuorovaikutusta 

käsittelevässä Vuoksi-väitöskirjassa vuodelta 2012. Rajavesistökomission työtä Vuoksi-kontekstissa 

käsitellään myös tapaustutkimuksessa Vuoksi Basin: Three-Stage Process of Coordinated Basin 

Development (Belinskij et al. 2018). Tässä Maailmanpankin julkaisemassa tutkimusraportissa 

arvioidaan Suomen ja Venäjän välistä harvinaislaatuista rajavesistöyhteistyötä Vuoksen 

vesistöalueella sekä rajavesistökomission roolia työn toteuttajana. Komission entinen 

puheenjohtaja Timo Kotkasaari kirjoittaa Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa toteutettavasta 

rajavesistöyhteistyöstä maailman rajavesistöyhteistyön kontekstissa yhteisteoksessa Management 

of Transboundary Rivers and Lakes (Biswas et al. 2008). 

Tutkimuskirjallisuuden puolella tähän tutkimukseen hyödynnettyä vesiensuojelua ja 

ympäristöhistoriaa käsittelevää kirjallisuutta edustavat mm. Environmental History of Russia 

(Josephson et al. 2013), Tauno Kaartotien Vesiensuojelu (1972), Harmaat aallot: 

Ympäristönsuojelun tulo Suomeen -teos (Laakkonen et al. 1999) E. J. Mannerin ympäristöoikeutta 

ja kansainvälisiä ympäristöasioita käsittelevät teokset sekä lukuisat muut ympäristöaiheiset 

tieteelliset julkaisut ja artikkelit. Puhdasta Venäjän tutkimuksen kirjallisuutta ja artikkeleita 

edustavat mm. Maantieteelle Venäjä ei voi mitään (Helanterä & Tynkkynen 2003), The Changing 

Governance of Renewable Natural Resources in Northwest Russia (Nystén-Haarala 2009) ja 

Constraints of Authoritarian Modernisation (Gel’man & Starodubtsev 2016). Venäjänkielisestä 

materiaalista tähän tutkimukseen hyödynnetty teos on Venäjän duuman vuonna 2015 tekemä 

selvitys kansainvälisestä vesilainsäädännöstä ja Venäjän hallinnon rajayhteistyön elimistä (Kashirin 

2015). Lisäksi hyödyllisiä ovat olleet useat teokset ja artikkelit Venäjän 

ympäristönsuojelukysymyksistä, vesihallinnosta ja raja-alueen yhteistyöstä. 
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1.5 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Komissio on toteuttanut aluksi Suomen ja Neuvostoliiton (Venäjän SFNT:n) välistä ja sittemmin 

Suomen ja Venäjän federaation välistä yhteistyötä. Yhteistyön alkuajoista 1960-luvulta 

nykypäivään tultaessa on tapahtunut mittavia institutionaalisia muutoksia niin valtioiden sisällä 

kuin globaalissakin mittakaavassa. Tutkimusaihetta voidaan lähestyä soveltamalla Suomen ja 

Venäjän välisen rajayhteistyön ja rajavesistökomission tutkimuksessa kansainvälisen politiikan ja 

kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa hyödynnettyjä teorioita. 

Venäjä-tutkimuksessa, jossa keskitytään kansainvälisiin suhteisiin, ulkopolitiikkaan tai 

kansainvälisen tason toimintaan, eräs yleisesti sovelletuista teorioista on realismin teoria. Realismi 

on yksi kansainvälisten suhteiden ja politiikan perusteoria ja kulmakivi, joka otettiin nykyisessä 

muodossaan käyttöön 1940-luvulla. Realismi on ollut pitkään kansainvälisen politiikan ja 

voimasuhteiden tutkimuksen hallitseva teoria. Siinä perusolettamuksena on, että vallan 

tasapainotilanteessa toisen osapuolen hyötyessä toinen häviää. Teorian mukaan kansainvälinen 

politiikka on eräänlainen pelikenttä, jolla valtiot tavoittelevat oman edun maksimointia. 

Realismissa voidaan huomioida myös geopoliittiset kysymykset, liittoutumat ja tilanteen vaatiessa 

myös hetkellinen yhteistyö mikäli sillä koetaan olevan asetelmiin positiivista vaikutusta. 

(Mearsheimer 1994; Morgenthau 1948.) 

Realismin ohella eräs jokseenkin mielenkiintoinen teoria ja tälle tutkimukselle ominaisempi 

lähestymistapa on 1990-luvulla kehitetty konstruktivismin teoria (tai konstruktionismi). 

Konstruktivismin mukaan kansainvälinen järjestelmä ja esimerkiksi instituutiot ovat sosiaalisesti 

rakentuneita. Konstruktivismin tarkoituksena on selvittää kuinka toimijat (valtiot, yhteisöt tai 

instituutiot) ovat rakentuneet sosiaalisesti ja miten intressit ja identiteetti näkyvät valtioiden 

käyttäytymisessä. Konstruktivistisessa teoriassa kansainvälinen kanssakäyminen ja kansainväliset 

suhteet perustuvat sosiaalisiin suhteisiin ja inhimillisiin tekijöihin. Sosiaaliset suhteet ja yhteistyö 

vuorostaan rakentuvat jaetun tiedon, ideoiden, kokemusten ja tapojen pohjalle. Konstruktivistiselle 

teorialle tyypillistä on se, että valtioiden välistä kanssakäymistä ohjaavat jaetut ideat, ei niinkään 

aineellinen hyöty. (Wendt 1999.) 

Wendtin konstruktivismin teoriassa annetaan sijaa mm. arvoille, tavoille, identiteetille, kulttuurille 

sekä perinteille. Wendtin teoriassa valtioiden väliset suhteet muodostuvat identiteettikysymysten 

ympärille. Wendtin (1999) mukaan identiteetti nähdään subjektiivisena käsitteenä, joka luo tietylle 
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toimijalle tietynlaisen käyttäytymistavan ja myös ohjaa toimijan käyttäytymistä. Identiteetti voi 

joko yhdistää tai erottaa toimijan muista toimijoista (Wendt 1999). 

Wendtin konstruktivismiteoria on hyvin valtiokeskeinen, ja sen soveltaminen yhteisö- ja 

instituutiotasolle voi vaatia suuria ponnisteluja. Konstruktivismista on olemassa myös laajemmin 

instituutioihin ja yhteisöihin perehtynyt suuntaus, jota kutsutaan onufilaiseksi konstruktivismiksi. 

Tässä konstruktivistisessa suuntauksessa painotetaan yhteisöjen ja instituutioiden merkitystä. 

Onufin konstruktivismissa keskiössä ovat instituutiot eli ns. normien ja toimintatapojen 

muodostamat toimintakonseptit, jotka muodostavat yhteiskunnan perustan. Instituutio 

muodostaa toimijoille toimintaympäristön. (Kowert et al. 1998) 

Instituutioita ja institutionaalista muutosta tutkineen Douglass C. Northin (1990) mukaan 

instituutioilla tarkoitetaan rakenteita, jotka ohjaavat ja muovaavat ihmisten välistä 

vuorovaikutusta ja käyttäytymistä. Näitä rakenteita ilmenee monilla osa-alueilla, ja instituutioina 

voidaan nähdä muun muassa valtion laitokset, virastot, yritykset, liitot, urheilujoukkueet, yliopistot 

ja koulut (North 1990). 

Edellä esitettyjen teorioiden valossa yhteistä suomalais-venäläistä rajavesistökomissiota 

tarkastellaankin tässä tutkimuksessa eräänlaisena valtioiden välisenä instituutiona, jonka 

toimintaan vaikuttavat varsin monet tekijät niin valtioiden kuin myös institutionaalisella tasolla. 

Konstruktivismin valitsemista tämän tutkimuksen teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi 

voidaan perustella sillä, että tutkimuksen kohteena on kansainvälinen yhteistyö, jota on 

pitkäjänteisesti rakennettu jo 1950–60-luvuilta lähtien (instituution sosiaalinen rakentuminen). 

Lisäksi Suomen ja Venäjän välisen rajavesistöyhteistyön lähtökohtaisena tavoitteena on ollut ja on 

yhä edelleen molempien osapuolten yhteinen etu (yhteiset normit ja toimintatavat). 

Lähtökohtaisesti komission työ myös keskittyy ei-materiaaliseen elementtiin eli vakaan ympäristön 

tilan ylläpitoon ja parantamiseen. 

Ympäristön ja luonnon kokonaisvaltaista hallitsemista on yritetty, ainakin Neuvostoliiton 

historiassa, mutta sen syvimpään olemukseen ja luonnonilmiöihin ihmisen on kuitenkin hyvin 

vaikea ellei mahdoton vaikuttaa. Tässä kontekstissa vesivoiman hyödyntämisestä saatava energia 

ja taloudellinen hyöty on komission työssäkin paljon puhuttava ja keskustelua herättävä osa-alue. 

Ekonomiset kysymykset, historia ja nyky-Venäjä huomioiden tiettyjä vuosia ja yhteistyön osa-

alueita voidaan tarkastella myös realismin teorian kautta. Esimerkiksi aikana ennen varsinaista 
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rajavesistösopimusta Neuvostoliiton nähtiin pelaavan pitkälti omaan pussiin ja hakevan 

maksimaalista hyötyä rajavesistöjen vesivoimakysymyksissä – samaa harjoitti toisaalta myös 

Suomi (Korjonen-Kuusipuro 2012, s. 82-84). Nykyään tietynasteisesta joustamisesta ja 

kompromisseista on muodostunut osa rajavesistöyhteistyön toimintaa. Taloudellisissa 

kysymyksissä on kuitenkin myös otettu käyttöön valtioiden väliset kompensaatiot, mikä tekee 

Suomen ja Venäjän rajavesistöyhteistyöstä sangen ainutlaatuisen. 

Konstruktionismi antaa lähestymistapana laajemmin tilaa tulkinnoille, sillä se ei perustu täysin 

rationaalisuuteen vaan ottaa monipuolisesti huomioon myös inhimilliset tekijät ja jo aiemmin 

mainittujen identiteetin ja ideoiden merkityksen. Modernin suuntauksen konstruktionismin eräs 

teoreetikko on Alexander Wendt, joka soveltaa konstruktionismin teoriaa kansainvälisen politiikan 

tutkimuksessa. Teoksessa Social Theory of International Politics (Wendt 1999) tuodaan esille 

työkaluja kansainvälisten suhteiden ja politiikan tutkimiselle. 

Tässä alaluvussa esiteltyjä konstruktionismia ja realismia sovelletaan etenkin tutkielman luvuissa 

kolme ja neljä, joissa keskitytään tulkitsemaan rajavesistökomission ja sen toimintaympäristön 

muuttumista sekä ilmastonmuutosta rajan molemmin puolin. Toisen luvun historiallisessa 

tarkastelussa nämä edellä esitetyt teoriat jäävät löyhemmin käytetyiksi. Lukuun kaksi on 

pikemminkin sovellettu laadullisen tutkimuksen metodeita ja tiivistä aineistolähtöistä analyysia. 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään myös esimerkiksi Venäjän ja Neuvostoliiton tutkimuksessa 

käytettyä keskitetyn ja hajautetun vallan teoriaa. Keskittämistä (eng. centralization) ja 

hajauttamista (de-centralization) voidaan pitää perin huomattavina käsitteinä etenkin Venäjän 

hallintoon ja aluetutkimukseen liittyvässä tutkimuksessa. Autoritäärisissä hallinnoissa keskeisenä 

tehtävänä on usein poliittisen kilpailun hillitseminen ja vallan lujittaminen valtionjohdolle tai 

valtaapitäville tahoille. Keskittämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla valta 

lujitetaan valtionjohdolle (Nystén-Haarala 2009, s. 79-80). Vallan hajauttamisen käsitteellä 

tarkoitetaan yleensä taloudellista, poliittisen päätöksenteon tai hallinnollisten tehtävien 

hajauttamista keskustasolta alueille sekä paikallistason toimijoille (Busygina et al. 2018, s. 63). 

1.6 Tutkimuksen rakenteesta 

Tämä tutkimus rakentuu kolmesta varsinaisesta käsittelyluvusta sekä nyt lukemastasi 

johdantoluvusta. Toisessa luvussa käsitellään rajavesistökomission toimintaa historiallisesta 

perspektiivistä. Kyseinen luku on jaettu neljään alalukuun, joista ensimmäisessä käydään läpi 
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millainen tilanne Suomessa ja Neuvostoliitossa vallitsi 1950- ja 60-luvuilla, aikana ennen 

rajavesistöyhteistyön aloittamista. Selvityskohteina ovat etenkin maiden tilanne vesien- ja 

ympäristönsuojelun näkökulmasta. 

Toisen luvun toisessa, kolmannessa ja neljännessä alaluvussa keskitytään itse 

rajavesistökomissioon, sen historiaan ja toimintaan. Koko luvussa käydään tiivistetysti läpi 

yhteisen suomalais-neuvostoliittolaisen ja sittemmin suomalais-venäläisen rajavesistökomission 

historiaa, toimintaa ja saavutuksia vuosien 1966–2018 väliseltä ajalta. Tämä luku pohjautuu 

rajavesistökomission pöytäkirja-aineistoon ja pöytäkirjoista koottuihin taulukkoihin. 

Tutkimuksen kolmannen luvun keskeisen perustan ja tutkimusongelman luo toimintaympäristön ja 

rajavesistökomission muutos. Tässä luvussa keskitytään rajavesistökomissioon muutoksen 

näkökulmasta. Kolmas luku on jaettu kuuteen alalukuun. Näissä käydään läpi komission 

organisaatiorakenteen muutosta ja toimintaympäristön muutosta, eli sitä, miten valtiot ja toimijat 

ovat muuttuneet ja miten muutos on mahdollisesti heijastunut Suomen ja Venäjän väliseen 

yhteistyöhön. Samalla analysoidaan miten itse komissio on muuttunut instituutiona vuosien 

varrella ja mitä muutoksesta voidaan sanoa. Yhtenä taustalla vaikuttavana kysymyksenä on miten 

rajavesistökomissio on pysynyt kasassa läpi muutosten? Tämä kysymys esitettiin minulle jo aivan 

tutkimuksen alkuvaiheessa maa- ja metsätalousministeriön vesihallintoyksikössä. Tutkimuksen 

viimeisessä varsinaisessa käsittelyluvussa keskitytään ilmastonmuutokseen ja siihen, miten 2010-

luvulla noussut ilmastonmuutoskeskustelu ja ympäristökysymysten entistä laajempi huomiominen 

ovat vaikuttaneet komission työhön. 

2 RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTYMINEN, RAJAVESISTÖKOMISSION 

HISTORIA JA TOIMINTA 

2.1 Kohti yhteistä rajavesistösopimusta 

Ennen yhteisen suomalais-neuvostoliittolaisen rajavesistökomission perustamista Suomessa 

tapahtui merkittävää liikehdintää vesiensuojelun alalla 1950- ja 60-luvuilla. Laajamittaisen 

vesiensuojeluselvityksen tuloksena huomio kiinnittyi aikaisempaa enemmän myös rajavesistöihin. 

Eero Johannes Manner (E. J. Manner) ja Simo Jaatinen olivat hyvin merkittäviä henkilöitä niin 

Suomen vesiensuojelun ja vesioikeuden kehityksessä kuin myös rajavesistökomission 

perustamisessa ja toiminnassa. Omalla toiminnallaan he vaikuttivat merkittävästi 

rajavesistösopimuksen ja komission syntymiseen. 
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Eero Johannes Manner (1913–1999) oli pitkän linjan asiantuntija varsinkin meri- ja 

vesioikeudellisissa kysymyksissä. Mannerin voi nähdä olleen mukana kehittämässä kansallisen ja 

kansainvälisten vesiasioiden suuntaviivoja aina 1950-luvulta lähtien, sillä hän oli mukana lähes 

jokaisessa merkittävässä vesikomiteassa ja neuvottelukunnassa. Manner toimi 

rajavesistökomission puheenjohtajana komission kolmena ensimmäisenä toimintavuotena (1965–

1967). Loppuvuodesta 1967 puheenjohtajaksi nimitetty Simo Jaatinen (1924–1999) oli ollut 

komission jäsenenä perustamisesta lähtien ja toimi puheenjohtajana 1967–1991. Jaatinen oli 

Mannerin tavoin avainhenkilö rajavesistökomission perustamisessa. 

2.1.1 Vesiensuojelu 1950- ja 1960-lukujen Suomessa: Kasvanut huoli Suomen vesistöjen 

tilasta 

1950- ja 60-luvuilla lukuisissa eri komiteoissa ja neuvottelukunnissa puitiin vesikysymyksiä. 

Vesiensuojelun kasvava merkitys noteerattiin erilaisissa asiantuntijoista koostuvissa komiteoissa, 

joiden tehtävänä oli laatia ehdotuksia Suomen vesiensuojeluun liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseksi. Vesistöjen likaantuminen oli lisääntynyt nopeaa vauhtia – vesistöjä kuormittivat 

niin asutus, teollisuus kuin maatalouskin. Vesistöihin kohdistuva kuormitus kasvoi 1960-luvulla 

entisestään huolimatta käynnistetyistä vesiensuojelutoimenpiteistä (Vesihallitus 1980). 

Kronologiakaavio 1. Rajavesistösopimukseen vaikuttaneita komiteoita ja toimikuntia Suomessa. 

Vesilakikomitea perustettiin 27.9.1951 valtioneuvoston päätöksellä. Huomattavaa 

vesioikeudellista asiantuntemusta sisältäneen komitean muodostivat oikeusneuvos Matti 

Piipponen, oikeusneuvos Jaakko Enäjärvi ja lainsäädäntöneuvos Eero Manner. Vesilakikomitean 
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tehtävänä oli valmistella lopulliseen muotoon vesioikeuslainsäädännön kokonaisuudistusta 

koskeva esitys, eli ts. komitean tuli tarkistaa sen aikainen lainsäädäntö ja laatia uusi ehdotus 

vesilaiksi. (Manner 1990, s. 8; Säisänen 1992.) 

Vesilakikomitean toiminnan keskiössä olivat vesilainsäädännön uudistamiseen tähtäävät 

kysymykset. Uudessa vesilaissa tuli huomioida 1950-luvun loppupuolella pohjavesiä koskevat 

säännökset sekä täydentää vesiensuojelua ja jätevesien johtamista säänteleviä määräyksiä. 

Toimintansa aikana vesilakikomitea järjesti myös tutustumismatkoja Suomen tärkeimmille 

vesistöalueille ja keräsi ensiarvoisen tärkeää tietoa mm. vesistöjen säännöstelyn ja järjestelyn 

vaikutuksista, kuivatushankkeista, vesirakentamisesta sekä kalan kulun turvaamisesta. Työmäärä 

oli valtaisa kolmijäseniselle komitealle, ja tämän vuoksi esitettiin ehdotus uuden komitean 

perustamisesta, joka keskittyisi laaja-alaisesti vesiensuojelukysymyksiin. (Manner 1990, s. 8-9.) 

Suomen vesistöjen tilanteen ja suojelemisen perusteellista selvittämistä varten perustettiin 

toukokuussa 1954 erillinen vesistönsuojelukomitea. Vesistönsuojelukomitean tuli selvittää 

”vesistöjen ja pohjaveden likaantumiseen liittyviä teknillisiä, taloudellisia, oikeudellisia, hygieenisiä 

ja limnologisia kysymyksiä sekä tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi ja säännöiksi, jotka ovat tarpeen 

vesistöjen ja pohjaveden sekä niiden käyttöön liittyvien erilaisten etujen ja arvojen suojaamiseksi” 

(Säisänen 1992, s. 49). Vesistönsuojelukomitea toimi yhteistoiminnassa vesilakikomitean kanssa. 

Vesistönsuojelukomitean puheenjohtajana toimi Eero Manner ja pääsihteerinä myös 

vesilakikomitean sihteerinä toiminut DI (myöh. pääjohtaja) Simo Jaatinen. (Säisänen 1992.) 

Silloinen pääministeri Urho Kekkonen oli alkuaan vastustanut uuden komitean asettamista ja 

varsinkin Mannerin puheenjohtajuutta vesistönsuojelukomiteassa, koska näki puheenjohtajuuden 

viivyttävän ja haittaavan vesilakikomitean työskentelyä ja Suomelle tärkeän uuden vesilain 

valmistelua. Kekkonen määritti ehdon, jossa vesistönsuojelukomitealle määrättiin 

varapuheenjohtaja ja komitean puheenjohtajan, eli Mannerin tuli pidättäytyä osallistumasta 

työhön niin kauan kuin tämä saattoi haitata vesilakikomitean työskentelyä. Mannerin omien 

sanojen mukaan pidättäytyminen jäi kuitenkin käytännössä kovin lyhyeksi, ja komiteat pystyivät 

lopulta työskentelemään rinnakkain (Manner 1990, s. 12-13). Lisäksi vesilakikomitea ja 

vesistönsuojelukomitea luovuttivat mietintönsäkin samanaikaisesti (Säisänen 1992, s. 7). 
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Vesistönsuojelukomitea hankki tutkimustyöllä ja selvityksillä tärkeää tietoa vesiensuojelun 

tilanteen kehittämiseksi. Komitean jäsenet pääsivät myös perehtymään naapurivaltioiden 

vesiensuojelukysymyksiin ja tutustumaan vesivarojen käyttöön ja suojeluun Suomen rajojen 

ulkopuolella. Komitea teki useita ulkomaanmatkoja niin länteen kuin itäänkin vuosien 1954–1958 

aikana (Manner 1990, s. 13). Varsinainen vesilaki saatiin valmiiksi vuonna 1961 ja se astui voimaan 

1962. Uusi vesilaki otti tavoitteellisemmin huomioon monet vaatimukset vesistöjen käytön ja 

suojelun osalta. (Säisänen 1992.)  

1960-luvulla vesiensuojelutyö sai huomiota niin suurelta yleisöltä kuin valtiovallaltakin. 

Väliaikaisena vuodesta 1958 toiminut vesiensuojelun neuvottelukunta vakinaistettiin vuonna 1962 

toimimaan maatalousministeriön alaisuuteen (Laakkonen et al. 1999 s. 52-53). Perustamisen syinä 

oltiin nähty tarve kerätä alan asiantuntemus yhtenäiseksi vesiensuojelupolitiikan johtavaksi 

elimeksi, joka käsittelisi erityisesti vesiensuojelun periaatteellisia ja yleisluonteisia kysymyksiä 

(Kaartotie 1972). 

Kuva 1. Vuoden 1963 vesiensuojelupäivät. Kuvassa Urho Kekkonen vasemmalla ja E. J. Manner toinen 

oikealta (Vesitalous 1963:3). 

Muiden asioiden joukossa neuvottelukunnassa käsiteltiin myös kansainväliseen yhteistyöhön 

liittyviä asioita ja järjestettiin erilaisia tieto- ja propagandaiskuja vesistöjen ja ympäristön tilasta 

suurelle yleisölle (Laakkonen et al. 1999). Neuvottelukunnan ansiosta Suomessa järjestettiin 

ensimmäiset vesiensuojelupäivät vuonna 1963. Niiden tarkoituksena oli kasvattaa kansan 

tietoisuutta ja kiinnittää huomiota Suomen vesistöjen tilaan ja suojeluun. Vuoden 1963 
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vesiensuojelupäivillä vieraillut tasavallan presidentti Urho Kekkonen piti suojelupäivillä puheen, 

jossa hän kommentoi vesiensuojelun tavoitteita ja suojelun merkitystä Suomen kansalle ja 

tulevaisuudelle (Kuva 1; Liite 1). 

2.1.2 Vesien- ja ympäristönsuojelun tila Neuvostoliitossa 1950- ja 1960 luvuilla 

1950- ja 1960-lukuja voidaan pitää Neuvostoliiton historiassa hyvin merkittävänä ajanjaksona 

ympäristökysymysten suhteen. 1950-luvulta aina 1970-luvulle asti Neuvostoliiton ohjaavana 

voimana vaikuttivat lähinnä taloudelliset perspektiivit, joista keskeisimpinä Neuvostoliiton 

talouskasvun ja teollistumisen tinkimätön maksimointi (Davies 1998). Nikita Hruštšovin (vallassa 

1953–1964) ohjelmilla pyrittiin hyödyntämään ’koskemattomia alueita’ maanviljelyn tarkoituksiin 

mm. Uralin ja Länsi-Siperian alueilla (McCauley 1976, s 79-80). 

1950-luvulla alkunsa saaneet maatalousohjelmat, Siperian luonnonvarojen hyödyntäminen sekä 

jokien valjastaminen sähköntuotantoon kasvoivat huomattavasti 1960-luvulla (Hill 2004; 

Whittington 1990). Sodanjälkeisessä Neuvostoliitossa teollistuminen ja rakentaminen oli hyvin 

kiivasta, ja suurten teollisuuskeskittymien rakentamisessa huomioitiin varsin löyhästi vesistöihin, 

maaperään ja ilmakehään kohdistuvat ympäristökysymykset. Esimerkiksi 1950-luvulla keskustelu 

Neuvostoliitossa oli kääntynyt teollisuuskaupunkien vesihuoltoon ja siihen, miten tehtaiden 

puhdistamattomat jätevedet vaikuttavat vesistöihin. (Josephson et al. 2013, s. 177.) 

Vesistöjen ja ympäristön saastuttaminen sai ajoittain osakseen huomattavaakin julkista huomiota 

ja kritiikkiä. Hruštšovin vallan aikana viimeistään sellutehtaiden perustaminen Baikalille ja Baikalin 

dramaattisesti muuttunut ekologinen tila nostivat vesien- ja ympäristönsuojelukysymykset 

pinnalle ja aikaansaivat aiempaa laajempaa liikehdintää vesien- ja luonnonsuojeluun liittyen 

(Breyfogle 2015). 

Hruštšovin ajan hallinnon on sanottu suhtautuneen ympäristöaktivisteihin ja 

negatiivissävytteiseen ympäristöuutisointiin hyvin tiukalla sensuurilla (Josephson et al. 2013, s. 

142). Mielenkiintoisena vertailukohtana esimerkiksi Stalinin ajan (n. 1924–1953) on sanottu jopa 

olleen kevyempi ympäristöaktivismin rajoittamisen suhteen ainakin niin kauan kuin toiminta 

tapahtui puolueen rajoissa (Brain 2011; Josephson et al. 2013). Vesiensuojeluun liittyen Stalinin 

määräyksestä perustettiin vuonna 1936 metsienhoidon ja metsityksen valtionvirasto (GLO), jonka 

tehtäviin lukeutui metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden hallinnointi. GLO:n 
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suojelumääräyksessä korostettiin vesistöjen ympärille jätettävien puustoisten suojavyöhykkeiden 

merkitystä vesistökuormituksen ehkäisemisessä. (Brain 2011.) 

Kuten aiemmin esitettiin, 1950- ja 60-luvuilla laajan aiemmin koskemattomien alueiden 

hyödyntämisen teollisuuden ja maanviljelyksen käyttöön voidaan sanoa kasvattaneen kiinnostusta 

myös ympäristönsuojeluun ennen näkemättömällä tavalla. Oletettavasti Hruštšovin välillä 

häikäilemättömäksikin kuvattu ympäristöpolitiikka ja ympäristöongelmien uutisoinnin 

sensuroiminen olivat myös tekijöitä, jotka nostattivat ympäristönsuojelujärjestöjen ja aktiivien 

motiiveja kehittää toimintaansa. (Josephson et al. 2013.) 

Sensuurista huolimatta vesistöjen ja maa-alueiden pilaantuminen ylitti ajoittain uutiskynnyksen. 

Vuoden 1960 huhtikuussa Neuvostoliiton ministerineuvosto vastasi yleisiin kannanottoihin 

laatimalla asetuksen, jossa määriteltiin toimenpiteitä vesivarojen käytölle sekä vesivarojen 

suojelun lujittamiseksi (Neuvostoliiton ministerineuvoston asetus N425 1960). Tässä asetuksessa 

asetettiin mm. vaatimuksia teollisuuden ja tehtaiden vedenpuhdistusjärjestelmille sekä 

huomioitiin Neuvostoliiton jokien ja vesistöjen heikentynyt tila. Lisäksi päätöksessä otettiin kantaa 

siihen, ettei vesistöjen ja vesiväylien aluerajat ylittävää luonnetta ollut aikaisemmin huomioitu 

(Josephson et al. 2013, s.177; Neuvostoliiton ministerineuvoston asetus N425 1960). 

Saman vuoden elokuun Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistön asetuksessa 

määrättiin rajavesistöissä tapahtuvan vesiliikenteen, kalastuksen, puutavaran uiton, vesivarojen 

käytön ja voimalaitosten rakentamisen toimeenpanon ja valvonnan perustumaan Neuvostoliiton ja 

naapurivaltioiden kahdenvälisiin sopimuksiin (NKNP asetus 1960). 

Yleisesti ottaen ympäristön- ja vesiensuojeluun liittyviä säädöksiä ja asetuksia alkoi esiintyä 

laajemmin vuodesta 1960 eteenpäin. Neuvostoliiton akateemikot ja juristit näkivät neuvoston 

asettamat säädökset kuitenkin heikkoina. Neuvostoliiton ympäristöhistoriaa tutkineen V. E. 

Boreikon (1996) mukaan säädöksissä ei varsinaisesti asetettu sanktioita tai otettu suoranaisesti 

huomioon vastuukysymyksiä luonnon turmelemiseen liittyen. Boreiko (1996) toteaa, että hyvin 

merkittävänä voidaan kuitenkin pitää sitä, että eräissä asetuksissa esimerkiksi 

luonnonsuojelualueille annettiin legaalinen merkitys ja koskemattomuus Neuvostoliiton hallinnon 

toimesta. 
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Kuva 2. Vesiensuojelu-aiheisia julisteita ja postimerkkejä Neuvostoliitosta: ”Älkää liatko vesistöjä!” (1963), 

”Tehdastyöläiset muistakaa! Kalatalousvesistöjen saastuttaminen puhdistamattomilla jätevesillä aiheuttaa 

kalakuolemia.” (1966), ja ”Saastuneet vesistöt tappavat kalat!” (1961) (Plakat Unid, 2019). 

Konkreettisia esimerkkejä ympäristöliikkeen kasvusta 1960-luvun Neuvostoliitossa voi löytää 

esimerkiksi Neuvostoliiton aikaisista painotuotteista. Neuvostoliitossa vesiensuojelu ja 

ympäristönsuojelu saivat näkyvyyttä muun muassa erilaisissa propagandajulisteissa ja 

postimerkeissä eritoten vuosien 1959–1975 välisenä aikana. Tematiikka oli vahvasti kytköksissä 

myös samanaikaisesti esiintyneeseen kalakantojen suojelemiseen ja salakalastuksen kitkemiseen. 

Monissa tällaisissa propagandistisissa julisteissa kuvattiin esimerkiksi tehtaiden ja kombinaattien 

puhdistamattomien jätevesien vaikutusta vesistöihin ja kalastoon (Kuva 2). 

Neuvostoliitossa ympäristö- ja vesiasioiden hoitaminen oli hajautettu eri ministeriöiden ja 

virastojen tehtäväksi. Tähän liittyen esimerkiksi 18. elokuuta 1960 muodostettiin Venäjän 

sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan vesienkäytön ja vesiensuojelun valtionkomitea. 

Komitea uudelleennimettiin vuonna 1961 Venäjän SFNT:n vesitalouden valtionkomiteaksi. Vuonna 

1963 komitea muutti muotoa keinokastelun ja vesitalouden tuotantokomiteaksi. Suurin muutos 

tapahtui vuonna 1965, kun komitea uudistettiin Venäjän SFNT:n maanparannuksen ja 

vesitalouden ministeriöksi, joka toimi aina vuoteen 1990 asti (kts. Kronologiakaavio 2). 
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Kronologiakaavio 2. Neuvostoliiton ja Venäjän vesienkäytön ja maatalouden valtionelinten kronologia 

1960–2004 (Dorovskaja 2008, Rosvodresursy 2019). 

Voidaan todeta, että monimutkainen järjestelmä yhdessä valtavan pinta-alan kanssa ei ainakaan 

helpottanut vesiensuojelun koordinointia. Vuosien 1962–1965 aikana vesiensuojelukysymykset 

kuitenkin nousivat toistuvasti esille Neuvostoliiton ylimmässä toimeenpanevassa elimessä 

ministerineuvostossa. Neuvostossa esitettiin ja tehtiin useita päätöksiä, jotka koskivat Venäjän 

neuvostotasavallan merkittävien jokien saastumista. (Josephson et al. 2013, s. 177.) 

1960-luvulle tultaessa Neuvostoliiton valtionjohto oli herännyt maan suurten jokien ja vesistöjen 

huonoon tilaan, ympäristövalveutuneisuus kasvoi kansan keskuudessa ja ympäristöpropagandaa 

levitettiin eri kanavia pitkin. Huomionarvoisesti Neuvostoliitto oli 1950- ja 1960-luvuilla solminut 

rajasopimuksia esimerkiksi Kiinan, Tšekkoslovakian, Romanian ja Unkarin kanssa, ja näissä 

huomioitiin myös rajavesistöjen käyttöä koskevia asioita (esim. NL–Romania rajasopimus 1950). 

Tämä kaikki loi otollista pohjaa tulevan rajavesistösopimuksen laatimiseksi myös Suomen ja 

Neuvostoliiton välille. Molempien osapuolien samanaikaisella liikehdinnällä vesiensuojelun saralla 

voidaan nähdä olleen suurta merkitystä seuraavaksi esitettävän sopimuksen esivalmisteluissa ja 

neuvotteluissa. 
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2.1.3 Kohti Suomen ja Neuvostoliiton välistä yhteistä rajavesistösopimusta 

Kasvaneen vesiensuojeludiskurssin ja vesitalouskysymysten myötä rajavesistösopimus nousi 

yhdeksi aiheeksi niin Suomessa kuin Neuvostoliitossa. Varsinainen rajavesistöjä koskeva dialogi 

nousi uudelle tasolle Suomen ja Neuvostoliiton välillä 1960-luvulla. Rajavesistökysymykset Suomen 

ja Neuvostoliiton välillä huomioitiin ensi kertaa laajemmin vuonna 1960 laadittaessa sopimus 

Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltain liiton hallituksen kesken 

”Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja 

rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä”. Sopimuksen toisessa osassa huomioitiin rajavesistöt 

useassa artiklassa. Sopimus otti huomioon muun muassa rajavesistöihin kohdistuvat jätevedet ja 

likaantumisen, hydrologisten tietojen vaihtamisen valtioiden välillä, rajavesistöissä tapahtuvan 

kalastuksen, vesiliikenteen ja vesiteiden rajanylityskohdat. (Finlex 32/1960.) 

Rajavesistöjen tilannetta ja kansainvälisiin vesistöihin liittyvää yhteistyötä selvittämään asetettiin 

kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta erillinen komitea vuonna 1961. Komitea kulki nimellä 

”Eräiden rajavesistöjen käyttöä koskevia oikeudellisia kysymyksiä selvittelevä toimikunta”. Sen 

tehtäväksi tuli selvittää kysymyksiä, jotka liittyivät mahdollisen yleisen vesioikeudellisen 

sopimuksen aikaansaamiseen Suomen ja SNT-liiton välille, sekä laatia ehdotus kyseiseksi 

sopimukseksi. (Kronologiakaavio 1 s. 11; UMA 12/L.) 

Komiteassa työskentelivät tuttu parivaljakko E. J. Manner ja Simo Jaatinen. Komitean tehtävänä oli 

selvittää ja tutkia Suomen ja Neuvostoliiton välisiä rajavesistöjä ja niihin liittyviä kysymyksiä niin 

tutkimusten kuin tutustumismatkojenkin kautta. Kansainväliset kysymykset huomioitiin 

selvittämällä kansainvälisen vesioikeuden periaatteita rajavesistöasioihin soveltaen mm. 

kansainvälisen juristijärjestö ILA:n ja Kansainvälisen oikeuden instituutin (ransk. Institut de Droit 

International) sopimusmalleja. Päämääränä oli laatia kansainvälistä oikeutta mukaileva sopimus 

Suomen ja Neuvostoliiton välille. (SYKE ma:1, UMA 12/L.) 

Eräänä ongelmana nähtiin se, että maiden välillä voimassa olleet vesioikeudelliset sopimukset ja 

määräykset olivat osittain vanhentuneet tai kokonaan laatimatta. Suomen ja Neuvostoliiton välillä 

nähtiin todellinen tarve uuden ja monipuolisemman rajavesistösopimuksen laatimiselle, missä 

huomioitaisiin kansainväliset ja molempien osapuolten vesioikeudelliset kysymykset ja millä 

voitaisiin turvata molempia osapuolia tyydyttävä vesivarojen käyttö, vesiensuojelu, uitto ja 
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kalastus (UMA 12/L). Edellä mainitun lisäksi vanhat 1900-luvun alkupuolella laaditut sopimukset oli 

saatettava myös Suomen vuonna 1961 uudistetun vesilain mukaisiksi. Myös olosuhteet rajalla 

olivat muuttuneet 1960-luvulle tultaessa. Sopimuksen puitteissa tehtävillä erityisjärjestelyillä 

voitiin ratkaista rajavesistöihin ja niiden käyttöön liittyviä erikoiskysymyksiä. 

Nyt kehitteillä ollut rajavesistöjä koskeva yleissopimus tulisi korvaamaan aikaisemmat 1900-luvun 

alkupuolelta peräisin olevat erillissopimukset (SYKE ma:1). Aikaisemmat sopimukset olivat olleet 

vuoden 1922 sopimus valtaväylän ylläpitämisestä sekä kalastuksen järjestämisestä Suomen ja 

Venäjän rajavesistöissä, vuoden 1922 sopimus puutavaran lauttauksesta rajavesistöissä, vuoden 

1933 sopimus puutavaran lauttauksen muuttamisesta sekä vuoden 1960 sopimus Suomen ja 

Neuvostoliiton välisellä valtakunnanrajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain 

selvittämisjärjestyksestä. (Finlex 32/1960; Finlex 26/1965 art. 20.) 

Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa ei aikaisempina vuosikymmeninä ollut vielä päästy näin lähelle 

selkeitä pelisääntöjä rajavesistöjen käyttöön liittyvässä keskustelussa ja neuvotteluissa. Poliittiset 

jännitteet ja maiden kahdenväliset suhteet voitiin nähdä heijastuvan myös raja-asioihin. Yleinen 

pohja maiden välisille suhteille oli määritelty vuoden 1948 YYA-sopimuksessa (Finlex 17/1948). 

Aika-ajoin orastanutta yhteistyötä olivat kuormittaneet muun muassa toisen maailmansodan 

jälkeiset traumat, ennakkoluulot ja haluttomuus yhteistyöhön. Rajavesistöasioissa pinnalla olleet 

kysymykset liittyivät pitkälti Vuoksen vesivoima-asioihin, sillä Vuoksesta saatava energia koettiin 

sangen tärkeänä molemmin puolin rajaa. (Korjonen-Kuusipuro 2012; UMA 12/L.) 

Rajavesistöjä koskevat neuvottelut käynnistyivät uudelleen 1950- ja 60-lukujen taitteessa 

edullisemmassa ilmapiirissä. Käsiteltäessä tämän ajanjakson tapahtumia on otettava huomioon 

Kekkosen rooli rauhanpolitiikassa, hänen ylläpitämänsä tiiviit ja toverilliset välit Neuvostoliittoon, 

poliittisen liennytyskehityksen alkaminen 1960-luvun puolivälissä ja YYA-sopimuksen vaikutus 

koko Kekkosen kauden (1956–1982) idänsuhteisiin. Ylipäätään 1960-luvulla Kekkonen teki useita 

ulkopoliittisia aloitteita: hän muun muassa ehdotti Pohjolan ydinaseettoman vyöhykkeen 

muodostamista vuonna 1963, teki aloitteen rajarauhan vahvistamiseksi Suomen ja Norjan välillä 

1965 ja ehdotti Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssia 1969 (Häikiö 1997; Kekkonen 

1967). 
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Kekkosen suoranaisesta määräyksestä rajavesistökomission perustamiseksi ei tähän tutkimukseen 

löydetty lähteitä, mutta ottaen huomioon Kekkosen henkilökohtaiset suhteet Neuvostoliiton 

valtionmiehiin (Kuva 3), luontointressit ja yhdistävät tekijät esimerkiksi oikeusneuvos Eero 

Mannerin kanssa, on mahdollista sanoa, että Kekkosella oli omalta osaltaan vaikutusta 

rajavesistöyhteistyön lopulliseen muodostumiseen. Lisäksi Kekkosen kaksospojat Taneli ja Matti 

Kekkonen työskentelivät rajavesistökomission riveissä, mistä enemmän luvussa 3 (s. 53). 

Kuva 3. Kekkonen ja Hruštšov metsästysretkellä Zavidovossa 1963 (Gazeta.ru). 

1960-luvun alkuvuosina vesiasioissa oli tapahtunut paljon liikehdintää niin Suomen kuin 

Neuvostoliitonkin puolella, ja etenkin vesitaloudella nähtiin enenevissä määrin olevan suurempaa 

merkitystä. Rajavesistöneuvottelut vauhdittuivat vuonna 1962, kun yleistä rajavesistösopimusta 

valmistellut toimikunta jätti lopullisen mietintönsä 27.12.1962. Mietinnössä ehdotettiin 

sopimusmallia Suomen ja SNTL:n väliseksi yhteiseksi rajavesistösopimukseksi. (UMA 12/L.) 

Vieraillessaan Neuvostoliitossa helmikuussa 1963 Kekkosen luottomies pääministeri Ahti 

Karjalainen nosti esiin kysymyksen rajavesistökomission perustamisesta. Suomen Moskovan 

suurlähettiläs Vanamo laati 1.6.1963 SNTL:n viranomaisille esityksen neuvottelujen aloittamisesta. 

Loppuvuodesta 1963 Neuvostoliitto ilmoitti olevansa valmis sopimusneuvotteluihin. (UMA 12/L.) 

Kekkonen nimitti 17.1.1964 ”Suomen – SNT-Liiton rajavesistösopimusvaltuuskunnan”. Sen 

puheenjohtajaksi nimitettiin E. J. Manner ja jäseniksi lähetystöneuvos Pentti Suomela, 

rakennusneuvos Simo Jaatinen, kalastusneuvos Don Wikström, ylitarkastaja Pentti I. Saarikko sekä 
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varatuomari Ensio Helaniemi (Warkauden Lehti 1964). Valtuuskuntaan kuului lisäksi viisi 

asiantuntijaa: eversti Martti Avela rajavartioston esikunnasta, metsäneuvos Paavo Jokinen 

metsähallituksesta, Kauko Niinivaara ja Eino Rauste maataloushallituksesta sekä Tero Toivonen 

metsähallituksesta (Helsingin Sanomat 1964). Suomen ja SNT-liiton 

rajavesistösopimusvaltuuskunta teki äärimmäisen tiivistä työtä 3.2.–24.4.1964. Neuvostoliiton 

valtuuskunta saapui 5.4.1964 rajavesistösopimusta koskeviin neuvotteluihin Helsinkiin. (UMA 

12/L.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Rajavesistöneuvottelut Säätytalossa Helsingissä huhtikuussa 1964 (Ulkoministeriön arkisto). 

Rajavesistösopimusneuvotteluja käytiin 6.–24.4 (Kuva 4). Suomen tasavallan hallituksen 

valtuuskunnan puheenjohtajana toimi apulaisoikeuskansleri E. J. Manner ja Neuvostoliiton 

valtuuskunnan puheenjohtajana keinokastelua käyttävän maatalouden sekä vesitalouden 

tuotantokomitean varapuheenjohtaja K. K. Shubladze. Neuvottelukuntien ohjelmaan lukeutui 

tutustumiskäyntejä Suomen eri vesistökohteisiin ja tehtaisiin muun muassa Saimaalla ja 

Varkaudessa (Savon Sanomat 1964; Warkauden Lehti 1964). 

Sopimus saatiin molempia osapuolia tyydyttävään tilaan ja se allekirjoitettiin Helsingissä 24.4.1964 

(Kuva 5). Sopimuksella määritettiin Suomen ja Neuvostoliiton yhteisten rajavesistöjen käytön 

periaatteet sekä vahvistettiin niiden käyttöä koskeva järjestys. Suomen silloinen ulkoministeri 

Jaakko Hallama piti puheen onnistuneesti päättyneiden rajavesistösopimusneuvottelujen 
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jälkeisessä juhlabanketissa. Puheesta huokuu sen aikaista historiankuvaa. Voidaan nähdä, että 

kyseessä oli eräänlainen työvoitto ja helpotus: 

”Kolme viikkoa kestäneet neuvottelut Suomen ja Neuvostoliiton rajavesistöjä koskevista 

järjestelyistä on tänään saatu onnelliseen päätökseen. -- Vesitalouden kasvava merkitys, on 

johtanut siihen, että myös valtakuntien rajalla olevien vesistöjen käyttöä koskeviin kysymyksiin 

kiinnitetään kaikkialla erityistä huomiota. Uudemmassa kansainvälisessä oikeudessa on omaksuttu 

periaate, jonka mukaan valtioiden kesken jakautuvaa vesistöaluettakin on käsiteltävä yhtenä 

hydrologisena ja taloudellisena kokonaisuutena. 

Tiedossani on, että Neuvostoliittokin on tässä mielessä solminut useiden naapurivaltioittensa 

kanssa rajavesistöjen käyttöä koskevia sopimuksia. -- Voidaan odottaa, että sopimus tarjoaa 

pohjan entistä lähemmälle yhteistyölle maittemme kesken myös vesitalouden alalla. – suurin hyöty 

jos hyväksikäyttöön tähtäävät toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteisesti, myös 

sellaisissa tapauksessa jossa hanke lähinnä kiinnostaa toista osapuolta on asianmukaista ottaa 

rajanaapurin edut mahd. mukaan huomioon. -- yhteinen rajavesistöjen hyväksikäyttökomissio 

voitaisiin asettaa niin pian kuin mahdollista”. (Liite 2.) 

Ulkoasiainministeriön muistiossa pm. 12.4.1965 rajavesistösopimuksesta kirjoitetaan seuraavasti: 

”Helsingissä allekirjoitettiin 24.4.1964 Suomen ja SNTL välillä rajavesistöjä koskeva sopimus, jonka 

puitteissa on tarkoitus ratkaista erilaatuiset Suomen ja SNT-Liiton välisiin rajavesistöihin ja niiden 

käyttöön liittyvät kysymykset. Ne koskevat etenkin vesivoimaa ja vesistöjen säännöstelyä, vesien 

suojaamista pilaantumiselta sekä uittoa, kalastusta ja kuivatushankkeita, jotka kysymykset ovat 

joko kokonaan sopimuksin järjestämättä taikka järjestetyt vanhentunein ja tarkistamista vaativin 

sopimusmääräyksin. Tasavallan Presidentti Kekkonen ratifioi sopimuksen 15.1.1965. 

Ratifioimiskirjojen vaihto tapahtui Moskovassa 6.4.1965”. (UMA 12/L.) 
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Kuva 5. Rajavesistöjä koskevan sopimuksen allekirjoittaminen Helsingissä 24.4.1964 (Ulkoministeriön 

arkisto). 

Lisäksi tarkemmin sopimuksesta: 

”Sopimus on laadittu vesitalouden kaikki alat käsittävän yleisen rajavesistösopimuksen muotoon, 

jonka puitteissa voidaan ratkaista erilaatuiset rajavesistöihin ja niiden käyttöön liittyvät 

kysymykset sekä valtioiden kesken joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti sopia suunniteltujen 

hankkeiden toteuttamisen yksityiskohdista. Sopimukseen sisältyy määräyksiä valtaväylän avoinna 

pitämisestä, vesistöjen pilaantumisen kieltämisestä, vahinkojen korvaamisesta, uitosta, 

vesiliikenteestä ja kalastuksesta. 

Suunniteltujen hankkeiden käsittelyä varten on sovittu asetettavaksi erityinen elin, suomalais-

neuvostoliittolainen rajavesistöjen käyttökomissio, jonka tehtävänä olisi tutkia ja selvitellä 

hankkeiden toteuttamiseen liittyviä teknillisiä, taloudellisia ja oikeudellisia kysymyksiä samoin kuin 

eräissä tapauksissa lopullisesti ratkaistava ne.” (UMA 12/L.) 

2.2 Rajavesistökomission ensiaskeleet ja toiminta vuosina 1965–1979 

Rajavesistökomissio perustettiin vuonna 1965 Kekkosen ratifioitua rajavesistösopimuksen 

15.1.1965 ja määrättyä 14.4.1965 komission puheenjohtajaksi E. J. Mannerin ja jäseniksi Simo 
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Jaatisen, eversti Martti Avelan, Pentti Suomelan, Runo Savisaaren ja everstiluutnantti Yrjö 

Kärkkäisen (SYKE ma:1).  

Rajavesistökomissiosta muodostui alusta lähtien huomattava yhteistyöelin, joka ylläpiti Suomen ja 

Neuvostoliiton välisiä suhteita ja hoiti samalla luottamuksellisesti molempia maita hyödyttävää 

rajat ylittävää vesistöyhteistyötä. Tilanteiden muuttuessa voitiin nähdä, että vesiasioiden 

hoitaminen oli verrattain toimiva väylä ylläpitää dialogia Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten 

välillä. 

Rajavesistökomissio järjestäytyi ensimmäisen kerran viralliseen kokoukseen 16.–28.4.1966 

Helsingissä. Komission alkuvuodet olivat rajavesistökomission tulevien suuntaviivojen 

määrittämistä ja niiden sääntöjen laatimista, joiden puitteissa komissio tulisi jatkossa toimimaan. 

Ensimmäisenä kolmena toimintavuotena (1966–68) kokouksia järjestettiin kaksi kertaa vuodessa, 

tämän jälkeen kerran vuodessa. (Pöytäkirjat 1966–1968.) 

Komission kokoukset pidettiin tavallisesti vuorovuosina Suomen ja Neuvostoliiton alueella. 

Vuoden 1970 komission kokouksessa ilmaistiin, että komissiossa on otettu käyttöön työryhmät –

varsinaisissa kokouksissa käsitellyt asiat valmisteltiin työryhmissä. Eriaiheisia työryhmäkokouksia ja 

tapaamisia järjestettiin kokousten välisenä aikana. (Pöytäkirja 1970.) Rajavesistökomission 

Suomen ryhmän puheenjohtajana toimi vuosina 1965–67 E. J. Manner ja vuodesta 1967 vuoteen 

1991 Simo Jaatinen. Neuvostoliiton ryhmän puheenjohtajana toimi vuosina 1965–80 ministeri K. S. 

Kornev. (Pöytäkirjat 1965–1979.) 

Rajavesistökomission alkuvuosina keskeisiksi nousivat muun muassa uittosäännön laatiminen 

Suomen ja Neuvostoliiton välille, rajavesistöjen säännöstelytoimenpiteiden selvittäminen ja 

suunnittelu sekä rajavesistöjen suojelun menettelytapojen kehittäminen. Komission ensimmäisinä 

toimintavuosina määritettiin useita vesiensuojeluun tähtääviä toimenpiteitä ja veden laadun 

tarkkailumäärityksiä. Näitä olivat esimerkiksi yhteisten menettelytapojen löytäminen 

rajavesistöjen vedenlaadun parantamiseksi ja veden laadun tarkkailun järjestäminen sovittua 

menettelyä noudattaen. Lisäksi komissiossa määritettiin näytteidenottopaikat ja muuttujat, joita 

veden laadun tutkimuksissa käytettiin. (Pöytäkirjat 1965–1979.) 
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2.2.1 Vesiensuojelu ja veden laatuun liittyvät kysymykset 

Rajavesistöjen veden laadun tarkkailu Suomen ja Neuvostoliiton välillä aloitettiin kesäkuussa 1966. 

Rajavesistökomission rajavesistöjen näytteidenottamisesta määrättiin vuoden 1966 

tarkkailuohjesäännössä. Vesinäytteitä ryhdyttiin ottamaan kummaltakin puolen rajaa neljä kertaa 

vuodessa, noin kymmenestä eri kohteesta. Näytteiden pohjalta laadittiin vuosittainen raportti 

rajavesistöjen tilasta ja veden laadusta. Vesienlaadun tarkastajana määrättiin toimimaan 

tieteellisellä pohjalla toimiva riippumaton henkilö. (SYKE ma:1.) 

Alussa rajavesistöjen näytteidenottopaikat painottuivat pohjoisiin rajavesistöihin kuten Paatsjoki, 

Luttojoki, Oulankajoki, Tenniöjoki ja Lieksanjoki. Kaakkois-Suomen raja-alueella sijaitsevat 

Hiitolanjoki ja Rakkolanjoki olivat aluksi väliaikaisia seurantakohteita, mutta ne vakiintuivat 

nopeasti jatkuvan seurannan piiriin. Pohjois-Suomen rajavesistöt olivat alkuvuosien 

rajavesistökomissiossa suuremmassa roolissa muun muassa nk. Iijoki-suunnitelman vuoksi 

[Vienanmereen laskevien vesistöjen latvaosien ns. Kuusamon jokien ja vesistöjen kääntäminen 

Suomen puoleiseen Iijokeen (voimataloudellisen hyödyn kasvattamiseksi)]. Tämän lisäksi 

pohjoisiin rajavesistöissä nähtiin voimataloudellisia sekä luonnonsuojelun, matkailun, kalatalouden 

ja maatalouden etuja. Huomio pohjoisiin alueisiin oli suurta myös vuoden 1959 Suomen, Norjan ja 

Neuvostoliiton Inarinjärven säännöstelysopimuksen myötä (Finlex 39/1959). 

Hyvin pian pohjoiset rajajoet voitiin jättää pysyvän seurannan ulkopuolelle, ja painopiste veden 

laadun seurannassa siirtyi keskeisiin vesistöihin ja varsinkin kuormituksen alaisiin rajavesistöihin. 

Tällaisia vesistöjä olivat esimerkiksi Kaakkois-Suomen rajavesistöt Vuoksi, Rakkolanjoki, 

Hiitolanjoki ja Saimaan kanava. Rajavesistöjen seurannasta raportoitiin vuosittain vesien laadun 

tarkastajien yhteisillä ilmoituksilla veden laadun tuloksista ja työstä. (Pöytäkirjat; 

Rajavesistökomissio 1986.) 

Yhtenäisiä menettelytapoja rajavesistöjen veden laadun parantamiseksi ryhdyttiin 

hahmottelemaan vuonna 1968. Kaakkois-Suomen vesistöjen pilaantumiseen oli kiinnitetty 

laajempaa huomiota 1960- ja 70- luvuilla vesiensuojeluviranomaisten suorittamien tutkimusten 

perusteella. Esimerkiksi Vuoksen vesistö joutui suuren kuormituksen alaiseksi puunjalostuksen ja 

selluloosateollisuuden vaikutuksesta, sillä huomattava osa Suomen metsäteollisuudesta oli 

keskittynyt tuolle alueelle. Vuonna 1967 maatalousministeriön alainen maataloushallitus laati 



29 
 

Etelä-Saimaan vesiensuojelun yleissuunnitelman. Suunnitelma koski vesistöjä, jotka laskivat 

Neuvostoliiton alueen kautta Itämereen, ja siinä huomioitiin Neuvostoliiton taholta 

rajavesistökomissiossa mahdollisesti esitettävät näkökulmat. (SYKE ma:2.) 

Saimaan kanava päätettiin ottaa yhdeksi seurantakohteeksi vuoden 1970 komission kokouksessa. 

Rajavesistöihin kohdistuvista jätevesikuormituksista ja vesistöjen suojaamisesta likaantumiselta 

ryhdyttiin raportoimaan vuonna 1971, kun molemmat maat alkoivat laatia vuosittaisen selvityksen 

rajavesistöihin kohdistuvasta jätevesikuormituksesta ja vesiensuojelutoimenpiteistä. Vuonna 1972 

suoritettiin vesivarojen suojelun tehostamistoimenpiteitä niin Suomessa kuin Neuvostoliitossakin. 

Tiiviimpiä analyysituloksia ja yhteisiä näytteitä alettiin ottaa rajavesistöistä vuodesta 1977 alkaen. 

Vesiensuojelu nousikin varsin keskeiseksi tekijäksi rajavesistökomission alkuvuosien työssä. 

Tarkasteltaessa rajavesistökomission kokouksissaan käsittelemiä asioita vuosien 1966–1979 

välisenä aikana voidaan havaita, että vesiensuojeluun liittyviä kysymyksiä esiintyi tällä ajanjaksolla 

määrällisesti eniten (Kaavio 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 1. Rajavesistökomission käsittelemät asiat lukumääräisesti vuosina 1966–1979. 

1960-luvulla laajemmin huomiota saanut huoli vesien tilanteesta näkyi vahvasti myös 

rajavesistökomission työssä varsinkin näinä vuosikymmeninä. Globaalissa mittakaavassa on 

mahdollista selittää ilmiötä esimerkiksi 1960- ja 70-lukujen ympäristötietoisuuden heräämisellä ja 

ympäristöliikehdinnän vaikutuksella. Lisäksi vesiensuojelu ja ympäristönsuojelukysymykset 
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noteerattiin laajemmin myös molempien valtioiden toimesta. Vuonna 1972 Suomessa kiinnitettiin 

aiempaa vakavampaa huomiota vesiensuojeluun, jolloin myös valtion vesiensuojelulle määräämää 

budjettia lisättiin (Pöytäkirja 1972). 

Vesiensuojelu- ja käyttökysymyksissä Suomen ja Neuvostoliiton välisessä rajavesistöyhteistyössä 

hyödynnettiin ns. ”Helsingin sääntöjä”. Vuonna 1966 ILA:n (International Law Association) 

Helsingissä järjestetyssä konferenssissa vahvistetut 37 artiklaa käsittävät ”Helsingin säännöt” 

olivat varsin merkittävät konkreettiset kansainvälisten vesistöalueiden käyttöä ja suojelua 

koskevat säännöt. Mannerin (1974) mukaan useat kansainväliset elimet olivat jo vuosikymmenien 

ajan työskennelleet kansainvälisten vesioikeuden periaatteiden kehittämiseksi ja koostamiseksi. 

Säännöt sisälsivät huomattavia uusia periaatteita ja suosituksia varsinkin vesistöjen pilaantumisen 

ja tämän ehkäisemisen osalta. Maailman luonnonvarojen käytön ja suojelemisen kannalta niillä 

voidaan nähdä olleen oleellinen merkitys. (Manner 1974, s. 22-24.) 

Helsingin sääntöjen mukaan rajavaltioiden tuli neuvotella vesistöjen likaantumisen 

haittavaikutusten vähentämisestä ja valtion ei tulisi sallia päästöjen ulottumista naapurivaltion 

alueelle (Helsinki Rules 1966). Helsingin sääntöjen soveltaminen etenkin sisämaan rajavesistöihin 

nähtiin toimivana ja merkittävänä uudistuksena. Helsingin säännöt otettiinkin peruspilariksi 

Suomen ja Neuvostoliiton välisissä rajavesistöyhteistyön vesiensuojelukysymyksissä ja ne 

määrittivät laajasti rajavesistökomission ensimmäisten vuosikymmenten toimintaa. (Manner 1974, 

s. 22-24.) 

2.2.2 Vesivarojen kokonaiskäytön pääsuunnat vuosina 1966–1979 

Suomen ja Neuvostoliiton rajavesistöjen käytön periaatteet sisältyvät vuoden 1964 

rajavesistösopimukseen. 1970-luvun loppupuolella rajavesistökomission työ alkoi kallistua 

aiempaa enemmän vesivarojen kokonaiskäyttöön liittyviin kysymyksiin. Suurta työnsarkaa 

aiheuttivat Vuoksen luonnonmukaisen vedenjuoksun säännösteleminen ja pitkäjänteisen 

juoksutustoiminnan suunnitteleminen. Saimaasta Vuokseen purkautuvan vedenjuoksun 

sääntelemistä kummankin osapuolen kannalta parhaalla tavalla ryhdyttiin selvittämään vuosina 

1973–1974. (Pöytäkirjat 1973–1974, 1978–1979; Taulukko 1966–1979.) 

Pitkäjänteistä ja merkittävää selvitystyötä suoritettiin vuosien 1973–1979 välillä niin vesivarojen 

kokonaiskäytön työryhmissä kuin rajavesistökomission kokouksissakin. Suunnitelmia laatiessa 
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pyrittiin ottamaan huomioon Saimaan säännöstelyn vaikutukset kaikista näkökulmista. Työn 

tavoitteeksi määritettiin niin liiallisen tulvimisen kuin liian alhaisten vedenkorkeuksienkin 

torjuminen. Vesivarojen molempia osapuolia tyydyttävä käyttö on ollut merkittävä komission osa-

alue koko komission historian aikana. 1970-luvun loppupuolella ja 80-luvulle siirryttäessä 

vesivarojen kokonaiskäytön rooli korostui entisestään. (Rajavesistökomissio 1986; Taulukko 1966–

1979.) 

Vuoksen vesivoimaan liittyen rajavesistökomissiossa ryhdyttiin vuosina 1968–1969 selvittämään 

Neuvostoliiton Svetogorskin voimalaitoksen vaikutusta Imatran voimalaitoksen sähköntuotantoon. 

Tutkimuksissa ilmeni Imatran voimalaitoksen sähköntuotantomäärien vähentyneen Svetogorskin 

voimalaitoksen yläveden nostamisen myötä. Rajavesistökomissio ryhtyi laatimaan Imatran 

voimalaitoksen ja Neuvostoliiton puoleisen Svetogorskin voimalaitoksen väliselle Vuoksen osalle 

padotussääntöä. Tarvittavien selvitystöiden ja ehdotusten valmistuttua Suomen ja Neuvostoliiton 

hallitusten nimeämät valtuuskunnat laativat valtiosopimuksen Imatran ja Svetogorskin 

voimalaitosten rajoittaman Vuoksen osan voimataloudellisesta käytöstä. 

Kuva 6. Svetogorskin–Imatran valtiosopimuksen allekirjoittaminen Helsingissä 12.7.1972. Allekirjoittajina 

ministeri K. S. Kornev (vas.) ja suurlähettiläs Henrik Blomstedt. (Rajavesistökomission internet-sivut.) 

Svetogorskin–Imatran padotussopimus allekirjoitettiin Helsingissä 12.7.1972 (Kuva 6). Sopimus 

sisälsi ehtoja Svetogorskin voimalaitoksen ylävedenpinnan nostamisesta ja Imatran 

voimalaitokselle aiheutuvien tappioiden korvaamisesta. Rajavesistökomissio on vuodesta 1972 

eteenpäin valvonut Imatra–Svetogorskin Vuoksen osan voimataloudellista käyttöä, sopimuksen ja 
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kompensaatioiden noudattamista sekä selvitellyt ja käsitellyt tarpeen vaatiessa poikkeustilanteita. 

(Rajavesistökomissio 1986, s. 32; 2014.) 

Vesivarojen käyttöön ja säännöstelyyn liittyviä muita kysymyksiä ovat Jänisjoen säännöstely 

(vuodesta 1968 eteenpäin) ja Hiitolanjoen säännöstely, jota käsiteltiin rajavesistökomissiossa 

ensimmäisen kerran laajemmin vuonna 1976. Lisäksi vuodesta 1971 rajavesistökomissiossa on 

käsitelty vuosittain Inariin liittyviä säännöstelykysymyksiä. Inari on itsessään hyvin suuri ja 

merkittävä raja-alueen vesistöalue, jonka asioita ei varsinaisesti käsitellä tässä tutkimuksessa. 

Inarin säännöstelemisestä tehtiin ensin erillinen sopimus Suomen ja Neuvostoliiton kesken vuonna 

1947. Sopimus uudistettiin Suomen, Neuvostoliiton ja Norjan keskeiseksi vuonna 1959 (Finlex 

39/1959). 

2.2.3 Rajavesistöjen kalatalous ja kalojen kulku rajavesistöissä 

Rajavesistöjen kalastuksen järjestämisestä sekä valtaväylän ylläpitämisestä oli määrätty vuoden 

1922 sopimuksessa Suomen Tasavallan ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan 

kesken. Tässä sopimuksessa sopimusvaltiot sitoutuivat pitämään rajan ylittävien jokien valtaväylän 

auki kalojen kulun turvaamiseksi. Mikäli kalojen kulku syystä tai toisesta tuli estyneeksi oli 

aiheuttaja velvollinen korvaamaan vahingon rakentamalla kalojen kulun mahdollistavia 

järjestelyitä. (Finlex 26/1965.) 

Kalastukseen liittyviä määräyksiä sisältyi vuoden 1922 sopimuksen ohella myös vuoden 1960 

rajajärjestyssopimukseen. Esimerkiksi lohi ja taimen rauhoitettiin rajavesistöjen valtaväylillä 

syyskuun alusta lokakuun loppuun. Lisäksi sopimuksissa kiellettiin rajavesistöjen äärellä toimivia 

tehtaita päästämästä rajajokiin jätevesiä ja jätteitä, jotka saattaisivat aiheuttaa haittaa kalastolle. 

(Rajavesistökomissio 1986.) 

Vuonna 1964 solmitussa rajavesistösopimuksessa huomioitiin aiemmat sopimukset kalastuksen ja 

kalojen kulun turvaamisen osalta. Kalastukseen ja kalojen kulkuun liittyvät suuntaviivat pysyivät 

pääsääntöisesti ennallaan. Sopimuksessa määrättiin rajavesistöjen kalakannan säilymisen 

turvaaminen muun muassa sopimuspuolten ryhtymisellä toimenpiteisiin kalaston ja kalastuksen 

turvaamiseksi sekä erinäisillä tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä silloin, jos vaelluskalojen 

valtaväylä tulee tavalla tai toisella suljetuksi. (Finlex 26/1965.) 
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Sopimus koski varsinkin erikseen määritettyjä lohi- ja siikapitoisia rajavesistöjä, joita olivat 

Tuulomajoki Suomen puoleisiin sivuhaaroihin asti, Oulankajoki, Kitkajoki, Pistojoki, Lieksanjoki ja 

Tuulijoki. Muilla alueilla tuli kalaston ja kalastuksen turvaamiseksi noudattaa kummankin valtion 

alueella voimassa olevia määräyksiä. Rajavesistöjen kalakannoissa tapahtuneita notkahduksia 

kompensoitiin kummankin osapuolen osalta kalanistutuksin, joita myös rajavesistösopimuksessa 

edellytettiin. Vuosien 1968–1984 aikana rajavesistöihin istutettiin muun muassa järvilohen ja 

taimenen 0-vuotisia poikasia noin 500 000 kpl, 1–4-vuotiaita järvilohia ja taimenia noin 820 000 kpl 

sekä siianpoikasia noin 12 miljoonaa kpl. (Rajavesistökomissio 1986, s. 40-41.) 

Komission kalatalouspuoleen on kuulunut tärkeänä osana rajan molemmin puolin suoritettava 

kalatalousasiantuntijoiden työ. Rajavesistöissä on huomioitu kalakantojen hoitoon liittyvät 

yhteiset tieteelliset tutkimukset, kalastuksen järjestämiseen liittyvät suositukset, taimen- ja 

lohikantojen suojelu ja muu kalansuojelutyö sekä kalastoon liittyvän vesien käytön ja säännöstelyä 

koskevien asioiden käsittely. Rajavesistökomission kummankin ryhmän kalatalousasiantuntijat 

ovat yhteisissä kokouksissaan tiedottaneet alueillaan suoritetuista kalataloudellisista 

toimenpiteistä ja vaihtaneet tietoa kalakantojen kehittämisestä. Kalatalousasiantuntijoiden työ on 

nostanut rajavesistöjen kalataloudellista merkitystä huomattavasti. 

2.2.4 Uitto rajavesistöissä 

Puutavaran uitto Suomen ja Neuvostoliiton välisissä rajavesistöissä oli luonnollisesti varsin 

keskeistä jo vuosia ennen rajavesistökomission perustamista. Puutavaran uitosta ja lauttauksesta 

rajavesistöissä oli olemassa yksityiskohtaisia määräyksiä vuosilta 1922 ja 1933 (Finlex 26/1965). 

Uitto oli ollut tärkeä osa rajavesistöjen käyttöä. Rajavesistökomissiosta tuli vuoden 1964 

rajavesistösopimuksen myötä rajavesistöissä suoritettua uittoa valvova taho, jonka kautta 

myönnettiin lupia puutavaran uitolle rajavesistöissä. 

Komission ensimmäisissä kokouksissa vuonna 1966 vahvistettiin rajavesistöjen yleinen 

uittosääntö. Varsinaisessa rajavesistökomission työssä uitto näkyi uittovaltuutettujen työssä ja 

jokavuotisissa uittovaltuutettujen selostuksissa. Rajauittojen keskeiset joet olivat Tenniö-, Kuola-, 

Salla-, Tuuli-, Lieksan- ja Koitajoki. (Pöytäkirja 1966; Taulukko 1966–1979.) 

Komission piirissä toteutettu uitto koettiin kummankin maan hyödyksi, sillä uittosäännön 

mahdollistamana voitiin hyödyntää sellaisia raja-alueiden metsävaroja, jotka muuten olisivat 
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voineet jäädä hyödyntämättä. Puutavaran uitolla oli varsin suuri merkitys 1960–80-lukujen 

rajavesistökomission toiminnassa. Lisäksi vesistöjen tilaan vaikutti positiivisesti vuonna 1976 

lopetettu irtouitto suurimmassa osassa uittojokia eli Salla-, Koita-, Tenniö- ja Kuolajoessa. 

(Rajavesistökomissio 1986; Taulukko 1966–1979.) 

2.2.5 Rajaviranomaiset apuna rajavesistökomission työssä  

Rajaviranomaiset ovat olleet tärkeä apu ja tietolähde rajalla ja rajan läheisyydessä tapahtuvista 

asioista. Rajavesistökomissio on alkuajoista lähtien tehnyt tiivistä yhteistyöstä rajaviranomaisten 

kanssa ja näille on molempien osapuolien toimesta annettu paljon arvostusta rajavesistökomission 

kokouksissa. Rajavesistökomission aloittaessa komission varsinaisina jäseninä toimi useita 

rajamiehiä. Erinäisiä hankkeita pystyttiin suorittamaan rajan läheisyydessä rajavaltuutettujen 

luvalla ja avustuksella. Lisäksi alkuvuosina rajavaltuutetut olivat tärkeä apu esimerkiksi 

hydrologisten tietojen välittämisessä rajan puolin ja toisin. Pääpaino rajavaltuutettujen työssä oli 

rajavesistöjen ja niissä olevien rakennelmien ylläpitoa koskevien määräysten noudattamisen 

valvonnassa, sellaisten toimenpiteiden estämisessä, jotka voisivat johtaa Suomen tai Venäjän 

alueella olevien vesistöjen sijainnin muuttumiseen tai likaantumiseen, toimenpiteissä vesistöjen 

raivaamiseksi ja majavan patojen purkamiseksi sekä taloudellista toimintaa rajajoilla ja järvillä 

koskevien määräysten noudattamisen valvonnassa. (Pöytäkirjat 1966–1979.) 

Eräs varsin merkittävä työ, jossa myös rajaviranomaisilla oli keskeinen rooli, oli vuosien 1968–1971 

aikana työstetty Luettelo Suomen ja SNTL:n välisistä rajavesistöistä. Luettelo hyväksyttiin 

komission kokouksessa Helsingissä 14.10.1971. Suomen ja venäjänkielinen luettelo laadittiin 

komission työn helpottamiseksi ja se koostettiin rajankäyntiasiakirjoja, rajaviivakarttoja ja 

paikallistietoja käyttäen. Kaikkiaan luettelo sisältää noin 400 nimeltä tunnettua raja-alueen 

vesistöä. (SYKE ma:1.) 

2.3 Rajavesistökomission vuosien 1980-1999 työ ja painopisteet 

Vuodesta 1980 eteenpäin rajavesistökomission työn painopiste alkoi kallistua vesivarojen 

kokonaiskäytön suuntaan. Yhtenä merkittävimpänä rajavesistökomission vuosien 1980–1999 työn 

aikaansaannoksista voidaan pitää Saimaan juoksutussäännön pitkäaikaista laatimista ja 

voimaansaattamista. 1980-luku oli myös poikkeuksellisen runsasvetinen, ja tämä näkyi etenkin 

vesivarojen kokonaiskäytön työryhmää työllistävänä luonnollisena tekijänä. 
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1980-lukua leimasivat esimerkiksi lukuisat poikkeusjuoksutukset ja runsasvetisyydestä koituneet 

selvittelyt. Vesiensuojelussa esillä olivat Hiitolanjoen ja Rakkolanjoen vedenlaadun ja 

jätevesikuormituksen pienentämiskysymykset sekä tarkkailuohjelman (ECE) uudistaminen ja 

alueyhteistyön mukaan tuleminen. (Kaavio 2; Pöytäkirjat 1980–1999.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 2. Rajavesistökomission käsittelemät asiat lukumääräisesti vuosina 1980–1999. 

2.3.1 Uitto, kalatalous ja rajaviranomaisten toiminta vuosina 1980–1999 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen uiton merkittävyys väheni 1980-luvulla puutavaran kuljetuksen 

siirtyessä enenevässä määrin vesistöistä maanteille. Varsinaisesti komission piirissä toteutettu 

uitto lopetettiin vuonna 1986 (Pöytäkirja). Vuosien 1966–1986 aikana rajavesistöissä uitettiin 

yhteensä noin 7,7 milj. m3 edestä puutavaraa (Rajavesistökomissio 1986, s. 46). Suurimpina uittoa 

hyödyntäneitä yhtiöitä olivat Enso-Gutzeit Oy, Tehdaspuu Oy, Veitsiluoto Oy, Kemi Oy ja A. 

Ahlström Oy. Uittojen päätyttyä joet tarkistettiin ja puhdistettiin uittovaltuutettujen toimesta. 

Viimeinen uittoon liittyvä asia käsiteltiin vuonna 1991. (Rajavesistökomissio 1986, s. 44-47; 

Taulukko 1980–1999.) 

Kalataloudellisissa asioissa jatkettiin samojen suuntaviivojen mukaisesti vuosien 1980–1999 

aikana. Kalataloudellisessa rajat ylittävässä yhteistyössä pääpaino oli tutkimuksessa, jolla oli 

merkittävä sija rajavesistökomission kalatalouden asiantuntijoiden yhteistyössä. Tutkimusta 

toteutettiin kalataloustyöryhmissä ja sitä suoritettiin niin Suomen kuin Neuvostoliitonkin puolella. 

Poimintoina ohessa olevasta taulukosta voidaan mainita rajavesistöihin kohdistuvan tutkimustyön 

monipuolistaminen vuonna 1983 sekä katsaus rajavesistöjen vaarallisiin kalatauteihin vuonna 

1997. Rajaviranomaisten työ kulki komission työn ohessa, ja rajaviranomaisten työnkuvana oli 
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vuosittainen komission työn avustaminen sekä ilmoitukset em. toiminnasta. (Taulukko 1980–

1999.) 

2.3.2 Vesivarojen kokonaiskäyttö vuosien 1980–1999 rajavesistökomissiossa 

Aikaisemmista vuosikymmenistä poiketen rajavesistökomission työn painopiste alkoi siirtyä 

rajavesistöjen kokonaiskäyttöön seuraavien vuosien aikana. Pääsääntöisesti suurimpana ja 

merkittävimpänä syynä tähän oli Saimaan juoksutussuunnitelman pitkäaikainen ja työteliäs 

suunnittelu ja laatiminen. Lisäksi 1980-lukujen useat poikkeus- ja tulvajuoksutukset toivat lisätöitä 

komission vesivarojen kokonaiskäytön työryhmille niin selvitysten kuin 

energiakompensaatioidenkin merkeissä. 

Rajavesistökomission vuoden 1983 kokouksessa käsiteltiin Svetogorskin voimalaitoksen 

ylävedenkorkeuden ja Imatran voimalaitoksen Saunarannan asteikon vedenkorkeuden 

riippuvuuden määrittelemisestä. Vuoden 1972 sopimuksen nojalla komissio hyväksyi sopimuksen 

2. artiklan muuttamisen siten, että Mellonlahden asteikko korvattiin nimellä Saunarannan asteikko 

vedenkorkeusasteikon sijoituksen muuttumisen johdosta. Vuonna 1989 Imatran Voima Oy ja 

Lenergo allekirjoittivat 2. artiklan edellyttämän päätöspöytäkirjan, jolloin otettiin käyttöön Imatran 

ja Svetogorskin voimalaitosten rajoittaman Vuoksen osan vedenkorkeuksien riippuvuussuhde. 

2.3.3 Vesivarojen kokonaiskäytön painopisteenä Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön 

laatiminen 

Työ Saimaan säännöstelysuunnitelman laatimiseksi aloitettiin jo 1930-luvulla. Varsinaisen 

suunnitelman vireillepanon keskeytti sota. Väliaikainen suunnitelma valmistui vuonna 1948. 

Tämän suunnitelman tavoitteena oli vesivoiman määrällinen maksimointi ja Saimaan tulvien 

alentaminen. Vesivoimaa tarvittiin sodan vaurioiden korvaamiseen, Suomen elintason 

nostamiseen ja sotakorvausten suorittamiseen. Saimaan säännöstelysuunnitelmaan tehtiin 

huomattavia muutoksia vuosina 1958, 1960 ja 1966. (Kivekäs 1990; Komission asiakirjat 1977.) 

Vuosina 1949–1959 Saimaata säännösteltiin osapuolten sopimuksella ilman vesioikeudellista lupaa 

lähinnä voimatalouden tarpeisiin. Vuonna 1959 koettiin, että säännöstelyä ei enää pystytty 

jatkamaan ilman asianmukaista lupaa (Kivekäs 1990). Lisäksi välit Neuvostoliittoon olivat 

lämmenneet ja neuvotteluja Saimaan ja Vuoksen kysymyksistä oli mahdollista toteuttaa hyvässä 

hengessä. Vuoden 1959 jälkeen Saimaan vedenkorkeus pyrittiin pitämään luonnontilaisena. 
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Luonnonmukaisesta tilasta on jouduttu poikkeamaan vuosina 1962 ja 1974–1975, 1981–1982, 

1984 ja 1988 suorittamalla tulva- ja poikkeusjuoksutuksia vesioikeuden päätösten mukaisesti. 

(Kivekäs 1990; Komission asiakirjat 1977.) 

Rajavesistökomissio nähtiin parhaimpana elimenä kehittämään ja suunnittelemaan Vuoksen 

virtaaman säännöstelyä ja Vuoksen vesivarojen hyötykäyttöä. Laajat selvitystyöt Saimaan ja 

Vuoksen juoksutussäännön laatimiseksi aloitettiin vuonna 1973 rajavesistökomissiossa. Saimaan 

säännöstelysuunnitelman käsittely nousi keskeiseen rooliin 1970- ja 80-lukujen komission työssä. 

(Komission asiakirjat 1977; Taulukko 1980–1999.) 

Vuosina 1971–1973 rajavesistökomissiossa käsiteltiin Neuvostoliiton aloitteesta Saimaan 

säännöstelykysymystä ja ehdotusta Vuoksen voimalaitosten vuorokausisäännöstelystä. Syyskuussa 

1973 Neuvostoliiton osapuolen ehdotuksessa esitettiin sekä Saimaan säännöstelyä että Vuoksen 

Suomen ja Neuvostoliiton voimalaitosten yhteiskäyttöä. (Pöytäkirjat 1971–1973; Taulukko 1980–

1999). Rajavesistökomissio asetti asiaa käsittelemään oman työryhmän. Saimaan juoksutus- ja 

säännöstelykysymyksissä Neuvostoliitolla ja Suomella oli kuitenkin omia kiinnostuksen kohteitaan. 

Vedestä saatava voima oli luonnollisesti varsin keskeisessä roolissa. Osittain eri intresseistä 

johtuen molempien maiden hallituksia tyydyttävän suunnitelman selvitystyö ja laadinta kestivät 

pitkään. Saimaan säännöstelysuunnitelmaa laadittaessa jouduttiin ottamaan huomioon useita 

lähtökohtia. Suomi koki tärkeänä Saimaan tulvien ja alimpien vedenkorkeuksien ehkäisemisen ja 

haittavaikutusten torjumisen. Neuvostoliitolle keskeistä olivat voimalaitosten toiminnan 

tehostaminen, Vuoksen virtaamien suurentaminen kuivina kausina sekä kesäenergian 

muuttaminen talvienergiaksi virtaamaerojen muuttamisella talvijuoksutusten hyväksi. 

Kokonaisuudessaan suunnitelmassa tuli ottaa huomioon myös vedenkorkeuksien muuttumisen 

vaikutukset rantamaihin ja penkereisiin – suunnitelman tuli aiheuttaa mahdollisimman vähän 

haittaa rantamaille. (Komission asiakirjat 1977.) 

Saimaan juoksutussuunnitelman nähtiin hyödyttävän maa- ja metsätaloutta, uittoa, vesitaloutta, 

kalastusta ja vesien virkistyskäyttöä. Voimataloudellisessa mielessä ja pitkällä tähtäimellä 

suunnitelmasta koituisi kaikki kohdat huomioon ottaen enemmän hyötyä kuin haittaa. Maa- ja 

metsätalouden, vesien virkistyskäytön, kalatalouden, rantojen ja asutuksen nähtiin hyötyvän. 

Voimataloudessa minimitehon, pysyvyyden ja säädettävyyden nähtiin paranevan. Suurimpina 

haittapuolina koettiin vesivoimalaitosten energiamenetykset. (Komission asiakirjat 1977.) 
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Saimaan säännöstelysuunnitelman laatimiseen johtivat myös erilliset tulva- ja 

poikkeusjuoksutukset vuosien 1964–1990 välillä. Poikkeusjuoksutuksien johdosta esimerkiksi 

Neuvostoliiton Svetogorskin ja Lesogorskin voimalaitosten voimataloustappioiden 

korvausmenettelyistä jouduttiin käsittelemään ja sopimaan rajavesistökomissiossa. Erillisten 

poikkeusjuoksutusten järjestäminen koettiin työläänä ja niitä ei nähty lopullisena ja hyvänä 

ratkaisuna. Pitkäjänteinen Saimaan ja Vuoksen juoksutussuunnitelma koettiin oikeaksi ratkaisuksi. 

(SYKE ma: 1; Rajavesistökomissio 1986.) 

Vuosien 1973–1979 aikana rajavesistökomission vesivarojen kokonaiskäytön työryhmässä ja 

komission kokouksissa ryhdyttiin selvittämään Saimaan ja Vuoksen kausi- ja monivuotista 

säännöstelyä koskevaa suunnitelmaa. Vuosina 1974–1975 tehtiin merkittävää ja tuloksellista 

selvitystyötä. Vuonna 1976 komissio käsitteli Vuoksen vedenjuoksun säännöstelykysymystä. 

Vuosina 1978–1979 komissio esitti muutoksia Saimaan säännöstelyn ja Vuoksen vesivarojen 

käytön perussääntöihin sekä käsitteli ja hyväksyi muutokset rajavesistökomission kokouksissa. 

Vuonna 1979 komission kokouksessa päätettiin, että pitkään työstetty ”Saimaan säännöstelyn ja 

Vuoksen vesivarojen hyväksikäytön perussäännöt” -niminen säännöstelysuunnitelma esitetään 

molempien osapuolten hallitusten hyväksyttäväksi. Suunnitelma perustui siihen, että heti kun oli 

odotettavissa tulva tai kuivuus, Saimaan juoksutusta ryhdyttäisiin muuttamaan uhan torjumiseksi. 

(Kivekäs 1990; Rajavesistökomissio 1986; Taulukko 1966–1979.) 

Vuoden 1979 Saimaan säännöstelysuunnitelma kohtasi Suomessa voimakasta vastustusta. 

Suomessa epäiltiin, että vuoden 1979 säännöstelysuunnitelma johtaisi luonnontilaa selvästi 

suurempiin vuosittaisiin vedenkorkeusvaihteluihin Saimaalla. Suurinta vastustusta aiheutti ns. 

keskivyöhyke-ehto ja ”perussääntö”, jonka mukaan Saimaata oltaisiin saatu vapaasti säännöstellä 

ns. keskivyöhykkeellä voimatalouden tarpeiden mukaan ja vahinkojen ehkäisemiseksi. Osittain 

väärinkäsityksistä johtuen huhuttiin jopa kolminkertaisesta vaihtelusta aikaisempaan nähden – 

keskivyöhykkeen alimman ja ylimmän korkeuden erotus oli noin 90 senttiä. Tämä korkeusvaihtelu 

luultiin kansan keskuudessa jokavuotiseksi säännöstelyksi. Selvityksiä niin Suomen kuin 

Neuvostoliiton puolella jouduttiin jatkamaan vielä useita vuosia Saimaan juoksutussäännön läpi 

viemiseksi. (Kivekäs 1990.) 

Neuvostoliitto oli vuoden 1979 jälkeen ryhtynyt selvittämään säännöstelyn kansantaloudellisia 

vaikutuksia Neuvostoliiton puoleisella Vuoksen osalla. Neuvostoliiton puolella suoritettiin vuosina 

1980–1983 lisätutkimuksia, joita varten Suomen osapuoli luovutti useita vesitaloudellisia, 
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limnologisia ja hydrologisia selvityksiä Vuoksen ja Saimaan vesivarojen käyttöön liittyen. Vuoden 

1979 suunnitelman nähtiin aiheuttavan vahinkoja muun muassa vesi-, kala- ja voimataloudelle 

sekä asutukselle ja maa- ja metsätaloudelle, eikä suunnitelmalle nähty tarvittavia edellytyksiä 

myöskään Neuvostoliiton puolella. (Rajavesistökomissio 1986.) 

Saimaan säännöstelyn ja Vuoksen vesivarojen hyväksikäytön käsittelyä ja suunnittelua työstettiin 

vuosien 1980–1985 välisenä aikana rajavesistökomissiossa. Nyt keskiössä oli Vuoksen normaalia 

luonnonmukaista vesitilannetta mahdollisimman lähellä oleva ja molemmille osapuolille 

mahdollisimman vähän vahinkoa aiheuttava yksityiskohtainen ehdotus Saimaan ja Vuoksen 

juoksutussäännöksi. Tällä kertaa haluttiin varmistaa, etteivät vuoden 1979 tapaiset 

väärinkäsitykset pääsisi toistumaan, ja vuosikymmenen kestäneiden lisätutkimusten kautta 

osattiin huomioida vaikutukset eri lähtökohdista. 1980-luvun puolivälissä myös esitettyjä termejä 

oli kevennetty. Ryhdyttiin puhumaan juoksutussäännöstä eikä varsinaisesta 

säännöstelysuunnitelmasta. Säännöstely jo itse sanana saattoi kasvattaa kansan epäluuloa. Lisäksi 

Saimaan ja Vuoksen juoksutuksen perussääntöjä ryhdyttiin tarkemmin tarkistamaan 

rajavesistökomissiossa. (Taulukko 1980–1999.) 

Rajavesistökomission vesivarojen kokonaiskäytön asiantuntijana vuosina 1975–1987 toimineen 

Lasse K. Kivekkään (1990) mukaan 1970-luvulla yleinen mielipide Suomessa suhtautui 

voimatalouteen kovin negatiivisesti ja jopa väitettiin, että Saimaan tulvimiset johtuivat 

voimalaitosten tahallisesta padottamisesta. Lisäksi Kivekäs (1990) lisää, että mikäli alkuperäinen 

vuoden 1979 suunnitelma olisi hyväksytty, vuosien 1981–1982, 1984 ja 1988 

poikkeusjuoksutuksilta ja niistä koituneista voimataloudellisilta ym. vahingoilta korvauksineen olisi 

voitu mahdollisesti välttyä jopa kokonaan. 

Varsinaisesti Saimaan uutta juoksutussuunnitelmaa ryhdyttiin tarkistamaan ja laatimaan vuosina 

1985–1988. Pääperiaate vahingollisten tulvien ja kuivuuden torjumisesta pysyi ennallaan. 

Tavoitteena oli pitää Saimaasta purkautuva vesimäärä ja Saimaan vedenkorkeus 

luonnonmukaisena ns. normaalivyöhykkeen rajoissa eli +-50 cm ajankohdan 

keskiarvokorkeudesta. Poikkeusjuoksutuksiin ryhdytään vain tulvan tai kuivuuden uhatessa. 

Saimaan juoksutussuunnitelman keskeinen tavoite oli siis tulvista ja vähäisen veden kausista 

aiheutuvien vahinkojen ja haittojen pienentäminen – tavoitteena ei ollut pyrkiä tuottamaan 

hyötyä erikseen mainituille vesien käyttömuodoille. Lisäksi suurimman osan ajasta Saimaa tulisi 
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olemaan normaalitilanteessa eli luonnonmukaisen purkautumisen alaisena. (Pöytäkirjat 1985–88; 

Rajavesistökomissio 1995; Taulukko 1980–1999.) 

Saimaan uusi juoksutussuunnitelma ei välttynyt vastustukselta tälläkään kertaa. Suomen 

luonnonsuojelupiirit toivat ilmi huolensa säännöstelyn vaikutuksista uhanalaiseen 

saimaannorppaan: suurta huolta Suomen puolella aiheutti Saimaan talviaikaisen vedenkorkeuden 

vaihtelun vaikutus äärimmäisen uhanalaisen Saimaannorpan pesintään. Talviaikaiset juoksutukset 

nähtiin suurena uhkana Saimaannorpan onnistuneelle pesinnälle, sillä talviaikaiset veden pinnan 

muutokset saattavat aiheuttaa jääkannen romahtamisia ja norppien pesien rikkoutumisia. (MMM 

2010.) 

Saimaannorpan suojelu otettiin mukaan säännöstelykeskusteluun 1980-luvun loppupuolella 

Suomen ehdotuksesta. Vuonna 1991 esitettiin, että Saimaan säännöstely mahdollisesti heikentää 

Suomen erään tunnetuimman ja huomattavimman uhanalaisen lajin saimaannorpan säilymisen 

mahdollisuuksia. Suomessa järjestettiin valtion sisäisiä kokouksia ja neuvotteluja asiasta. 

Ehdotettiin Saimaan juoksutussäännön voimaansaattamislain muutosta, jossa huomioitaisiin 

saimaannorpan suojelu ja juoksutusten vaikutukset norpan elinoloihin. Saimaan uuden 

juoksutussäännön ansiosta ja lain muutoksella Saimaan talvijuoksutuksia muutettiin 

norppaystävällisempään suuntaan vuonna 1991. (MMM 2010; UM 1991.) 

Saimaan juoksutussuunnitelman voimaansaattaminen näkyi komission työssä vuosina 1989–1992. 

Saimaan juoksutussäännön suunnitteluyhteistyötä kokonaisuudessaan luonnehdittiin hyväksi ja 

asialliseksi. Ajoittain pieniä sääntöehdotusten hiomisia ja ehdotuksia esiintyi varsinkin 

voimataloudellisiin kysymyksiin ja vahingonkorvauksiin liittyen. Saimaan juoksutussuunnitelman 

luonnokset saatettiin hallitusten käsittelyyn vuonna 1987. Molempien osapuolten hallitukset 

allekirjoittivat juoksutussääntöä koskevan virallisen valtiosopimuksen 26.10.1989. Saimaan 

juoksutussääntö astui virallisesti voimaan 9. lokakuuta 1991 Suomen ja Venäjän vaihdettua asiasta 

noottinsa. (Finlex 91/1991; Taulukko 1980–1999.) 

Rajavesistökomissio valvoo Saimaan juoksutussäännön sopimuksen täytäntöönpanoa ja päättää 

myös mahdollisista korvauksista rajavesistösopimuksen perusteella. Suomen osapuolen tehtävänä 

on seurata Saimaan vesitilanteen kehittymistä, tehdä ennakkoarviointia ja laatia ilmoituksia 

Saimaan vesitilanteesta Venäjän osapuolelle. Vuodesta 1993 eteenpäin on rajavesistökomission 
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kokouksissa käsitelty vuosittain ilmoitukset Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön toteuttamisesta 

(Pöytäkirjat 1980–1999.) 

2.3.4 Vesiensuojelun pääsuunnat ja kehitys vuosina 1980–1999 

1980- ja 90 luvut olivat vesiensuojelun kehittymisen vuosikymmeniä. Näinä vuosikymmeninä 

tavoitteeksi tuli edistää rajavesistöjen suojelua yhteisillä pelisäännöillä ja yhtenäistää 

rajavesistökomission alaisuudessa toiminutta rajavesien laadun tarkkailua, interkalibrointia ja 

vesiensuojelun käytäntöjä. Verrattaessa aikaisempiin vuosikymmeniin seuranta- ja 

näytteenottomenetelmiä pyrittiin kehittämään aiempaa luotettavammiksi ja yhtenäisemmiksi. 

Aiempina vuosikymmeninä niin näytteenotossa kuin laboratoriomenetelmien käytössäkin oli 

ilmennyt suuria poikkeuksia osapuolten välillä, mikä vaikutti osaltaan suoraan tulosten 

vertailukelpoisuuteen. (SYKE 2013; Taulukko 1980–1999.) 

Muun muassa interkalibrointiin (vesianalyysien menetelmävertailuun) liittyvät kysymykset 

nousivat 1980- ja 90-lukujen aikana keskiöön. 1980-luvun alkupuolella rajavesistökomissiossa 

käsiteltiin muun muassa yhteisiä ilmoituksia erityisten likaavien aineiden analyysimenetelmien 

vertailun tuloksista ja kokemuksista vuosina 1980–1981 sekä molempien osapuolten yhteisiä 

ilmoituksia analyysimenetelmien vertailutuloksista rajavesistöissä vuosina 1985, 1987–1988 ja 

1991–1992. Kalibrointia suoritettiin kahden vuoden välein. Analyysimenetelmien 

vertailukelpoisuutta käsiteltiin tarkemmin vuosien 1994–1997 rajavesistökomission kokouksissa. 

Tämä selittyi ECE:n kansainvälisen rajavesistösopimuksen ja tarkkailusuositusten voimaantulolla, 

mistä tarkemmin jäljempänä. (Taulukko 1980–1999.) 

Interkalibrointiin ja veden laadun tutkimuksiin liittyen Suomella ja Venäjällä on omat poikkeavat 

tarkkailukäytäntönsä, jotka ovat vaikuttaneet myös rajavesistöyhteistyössä. Esimerkiksi Suomen ja 

Venäjän välillä on eroavaisuuksia mittauksissa ja analyysimenetelmissä. Venäjällä on käytössä vain 

kolme vedenlaatuluokkaa, kun taas Suomessa 1990-luvulla siirryttiin EU:n vesipuitedirektiivin 

mukaisesti käyttökelpoisuusluokituksesta ekologiseen luokitteluun. Vertailukelpoisuuden 

säilyttämiseksi rajavesistöt kuitenkin luokitellaan ja raportoidaan komissiolle edelleen vanhan 

käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti. (Asiantuntija 1, 2019.) 

Vuonna 1991 rajavesistökomissiossa huomautettiin, että vertailukelpoisten tulosten 

varmistamiseksi Neuvostoliiton osapuolella tulisi olla kansainväliset vaatimukset täyttävä 
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laboratorio. Lisäksi samana vuonna kohdistettiin lisäselvityksiä rajavesistöjen kuormitusten 

lähteiden selvittämiseksi (Taulukko 1980–1999). 

1980-luvun alkupuolella rajavesistökomission vesiensuojelutyöryhmässä keskityttiin rajavesistöjen 

kuormituksen pienentämiseen. Suurta työtä aiheutti etenkin Hiitolanjokeen ja Rakkolanjokeen 

kohdistuva jätevesikuormitus. Rajavesistökomission kokouksissa käsiteltiin kysymyksiä ja 

vaihdettiin kokemuksia esimerkiksi ns. erityisten likaavien aineiden analyysimenetelmien 

vertailusta ja tuloksista. Lisäksi vuosien 1980–1985 välillä komission kokouksissa suunniteltiin ja 

käsiteltiin toimenpiteitä rajavesistöjen likaantumisen vähentämiseksi. (Taulukko 1980–1999.) 

Rajavesistöjen vedenlaadun kehitystä tapahtui 1980- ja 90-lukujen aikana huomattavan paljon. 

Esimerkiksi 1990-luvulla rakennetut biologiset puhdistamot ovat osaltaan auttaneet 

vesistökuormituksen vähentämisessä. Vuoksessa kuormituksen väheneminen näkyi 

kiintoainepitoisuuksien laskemisena kolmannekseen 1990-luvulle tultaessa. Hiitolanjoessa 

kiintoaine- ja happea kuluttava kuormitus vähentyi neljännekseen 1970-luvun tasosta. 

Molemmissa vesistöissä myös fosfori- ja typpipitoisuudet vähentyivät huomattavasti. 

(Rajavesistökomissio 1995.) 

Rakkolanjoen veden laatu pysytteli nämä vuosikymmenet kokonaisuudessaan järin huonona, ja 

tämä on työllistänyt komissiota laajasti. Rakkolanjoen kysymys oli esillä jokaisessa komission 

kokouksessa vuosien 1980–1999 välillä, ja erityistä huomiota Rakkolanjoki sai varsinkin vuosina 

1984, 1988 ja 1999. (Pöytäkirjat 1984, 1988 ja 1999.) 

2.4 Rajavesistökomission vuodet 2000–2018 

2000-luvulla rajavesistökomissiossa on käsitelty lukumääräisesti eniten vesivarojen 

kokonaiskäyttöön liittyviä asioita. Osaltaan tätä selittää se, että sääolosuhteet ovat olleet 2000-

luvulla varsin vaihtelevia ääripäästä toiseen. Esimerkiksi vuosina 2003 ja 2006 Suomea koettelivat 

poikkeukselliset kuivuusjaksot, ja rajavesistökomissiossa jouduttiin ensimmäistä kertaa 

käsittelemään veden vähyydestä johtuvia vaikutuksia ja seurauksia. Sääolosuhteet ovat voineet 

vaihtua kuivuudesta rankkoihin sateisiin jopa saman vuoden sisällä, millä on ollut rajavesistöjen 

vesivarojen kokonaiskäyttöä merkittävästi työllistäviä vaikutuksia. 

Yleisesti luonnehdittuna 2000-luvun rajavesistökomission työssä vallitsee eräänlainen stabiilius. 

Komissiolla on selkeät vuosien saatossa rakennetut raamit, joiden sisällä toimitaan. 

Rajavesistökomission 2000-luvun työssä korostuvia uusia asioita ovat muun muassa globaalin 
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ilmastonmuutoksen vaikutus rajavesistöihin, tulvariskien torjuminen ja hallinta sekä 

kalatalousasioiden nostaminen aiempaa selkeämmin esille. Vuonna 2018 perustettiin komission 

ulkopuolinen kalataloustyöryhmä puimaan rajavesistöjen kala-asioita (Pöytäkirja 2018). 

Kaavio 3. Rajavesistökomission käsittelemät asiat lukumääräisesti vuosina 2000–2018 

2.4.1 Vesivarojen kokonaiskäyttö komission työssä 2000-luvulla 

2000-luvun alkupuolella rajavesistökomissiota työllisti ennätyksellinen kuivuus. Vuonna 2003 

Saimaan kuivumista ja vedenkorkeuksien laskua kohtalokkaan alhaisiksi pyrittiin hillitsemään 

pienentämällä Saimaalta Vuokseen juoksutuksessa purkautuvia vesimääriä. Venäjä osoitti 

korvausvaatimuksia Suomen osapuolelle pienentyneiden juoksutusten aiheuttamista vahingoista 

Vuoksen alueen kalanviljelylaitoksille. Silloinen Suomen puolen puheenjohtaja Timo Kotkasaari 

huomautti Turun Sanomien artikkelissa, että Saimaan vedenkorkeus oli elokuussa 2003 47 senttiä 

keskimääräistä alempana (Turun Sanomat 2003). 

Vuonna 2007 rajavesistökomissiossa käsiteltiin ensimmäistä kertaa laajemmin globaalista 

ilmastonmuutoksesta johtuvia tulvia. Tulvaselvitykset kohdistuivat varsinkin Saimaan ja Vuoksen 

alueisiin. Tulvariskien torjunta nousi nopeasti yhdeksi rajavesistökomission työn keskeiseksi 

toimialueeksi 2000-luvulla. Vuoksen tulvariskien ja tulvantorjunnan nykytilanteen ja 

tutkimustarpeiden selvitystä käsiteltiin rajavesistökomission kokouksissa vuosien 2008–2014 

aikana. 

Lisäksi vuonna 2011 esitettiin selostus tulvariskien hallinnan suunnittelusta Suomessa ja 

rajavesistöissä. Vuodesta 2015 eteenpäin komissiossa on vuosittain käsitelty riskienhallintaa 

Vuoksen vesistöalueella epäsuotuisten hydrologisten olosuhteiden aikana. Rajavesistöjen 
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tulvantorjunnasta ja riskienhallinnasta on muodostunut hyvin keskeinen rajavesistökomission työn 

painopiste vesivarojen kokonaiskäytön osa-alueella. 

Vuosien 2012–2016 aikana suoritettiin myös Vuoksen syväpuomin poisto rajavesistökomission 

toimesta. Tätä Vuoksessa sijaitsevaa syväpuomia oli suunniteltu poistettavaksi jo aiemminkin, ja 

puomi oli jo varsin heikkokuntoinen. Puomi oli alkujaan rakennettu keräämään roskia 

voimalaitoksen yläkanavasta. Puomilla ei kuitenkaan enää ollut juurikaan käyttöä, ja 

rajavesistökomission Suomen ja Venäjän osapuolet juhlistivatkin yhdessä puomin poistamista 

syksyllä 2015. (Pöytäkirja 2015; Taulukko 2000–2018.) 

2.4.2 Rajavesistökomission vesiensuojelutyö 2000-luvun aikana 

Rajavesistöjen veden laadun seurantaa on tehostettu, ja vuosittain komission kokouksissa on 

käsitelty rajavesistöissä suoritettuja veden laadun tutkimuksia ja analyysimenetelmien 

vertailukelpoisuutta. Yhteisen näytteenoton interkalibrointituloksia suoritettiin vuosien 2008 ja 

2011 välisenä aikana, jolloin otettiin yhteisiä vesinäytteitä Vuoksesta. 

Vuonna 2008 tulosten vertailukelpoisuus metallien osalta oli ollut tyydyttävä, kun taas vuonna 

2011 tulosten vertailukelpoisuus kokonaisfosforissa, kokonaistypessä, raudassa ja mangaanissa oli 

erittäin hyvä. Tulokset kokeilusta olivat sangen positiivisia, ja tätä konseptia päätettiin jatkaa 

rajavesistökomissiossa joka toinen vuosi. 

2000-luvulla Rakkolanjoen tilannetta on ryhdytty seuraamaan tarkemmin. Vuodesta 2000 lähtien 

Rakkolanjoen kuormituslähteitä, vesiensuojelutoimenpiteitä ja veden laadun parantamista on 

käsitelty lähes jokaisessa rajavesistökomission kokouksessa. 

2.4.3 Kalojen vapaaseen kulkuun ja kalatalouteen liittyvät asiat 2000-luvun 

rajavesistökomissiossa 

Rajavesistöjen kalataloudelliset asiat jatkoivat pitkälti aiemmista vuosista poikkeamatonta linjaa 

aina vuoteen 2015 asti. Tuohon pisteeseen asti rajavesistökomission kokouksissa käsiteltiin 

rajavesistöjen kalakantojen tilan parantamiseksi ja hyödyntämiseksi tehtyjä tutkimuksia sekä 

selvityksiä ja tuloksia rajavesistöissä suoritetuista kalataloudellista toimenpiteistä. Keskeisiä aiheita 

ovat olleet esimerkiksi taimen- ja harjustutkimukset sekä rajavesistöjen lohikannan elvyttämiseen 

liittyvän tutkimus- ja kehitystyön tekeminen. (Pöytäkirjat 2000–2018.) 
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2010-luvulla aiempaa suurempaa keskustelua on herännyt myös kalojen kulkuun liittyvissä 

kysymyksissä. Asiaa on tutkittu esimerkiksi selvittämällä ja kartoittamalla vaellusesteitä Suomen ja 

Venäjän välisissä rajavesistöissä. Lisäksi yhteistyötä on suunnattu aiempaa enemmän hyvien 

olosuhteiden luomiseen kalojen esteettömän kulun mahdollistamiseksi rajavesistöissä sekä 

kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahingollisten muutosten estämiseen ja poistamiseen. 

(Pöytäkirjat 2010–2018.) 

Rajavesistökomissiossa ajoittain vähemmälle huomiolle jääneitä rajavesistöjen kala-asioita 

päätettiin tuoda aiempaa enemmän esille, kun rajavesistökomission vuoden 2015 kokouksessa 

esitettiin ehdotus suomalais-venäläisen kalatalousasioita käsittelevän komission perustamisesta. 

Silloinen Venäjän osapuolen puheenjohtaja Seliverstova oli lukenut tarkkaan rajavesistösopimusta 

ja huomauttanut, että rajavesistökomissiolle kuuluu kalojen kulun turvaaminen, mutta eivät 

virallisesti kalatalousasiat (Asiantuntija 1, 2019). Nyt kehitteillä olevassa monipuolista 

asiantuntijuutta sisältävässä komissiossa pystyttäisiin operatiivisesti käsittelemään rajavesistöjen 

yhteistä kalataloudellista strategiaa ja ratkaisemaan tärkeitä kysymyksiä rajavesistöjen 

arvokkaiden ja uhanalaisten kalakantojen suojelemiseksi ja elvyttämiseksi. (Pöytäkirja 2015.) 

Vuoden 2018 keväällä Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta allekirjoittivat Venäjän federaation 

kalastusviraston ja Suomen maa- ja metsätalousministeriön välisen yhteisymmärrysmuistion 

kalatalousasioiden kehittämisestä, seurannasta ja tutkimustyöstä Suomen ja Venäjän välisissä 

rajavesistöissä. Allekirjoittamisen myötä Suomen ja Venäjän välinen rajavesistöyhteistyö tiivistyi 

kala-asioihin liittyen entisestään. Tätä seurasi myös kalataloustyöryhmän perustaminen: 

suomalais-venäläinen kalataloustyöryhmä järjestäytyi ensimmäisen kerran marraskuussa 2018. 

(Taulukko 2000–2018.) 

3 MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RAJAVESISTÖKOMISSIO 

Edellisessä luvussa käytiin läpi rajavesistökomission historiaa, toimintaa ja saavutuksia. Tämän 

luvun tarkoituksena on selvittää, millaisen muutoksen alaisuudessa rajavesistökomissio on vuosien 

aikana toiminut ja miten toimintaympäristö on muuttunut vuosien saatossa. Pyrkimyksenä on 

selvittää, miten ympärillä tapahtuneet muutokset valtioissa ja instituutioissa ovat tai eivät ole 

näkyneet komission toiminnassa. On mahdollista esittää asia eräänlaisena toimintaympäristön 

muutoksena, sillä komission toimintaan ovat tiukasti kytköksissä molempien maiden hallinnot, 
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aluepolitiikka, kansainväliset sopimukset ja liitot jne. Muutokset edellä mainituissa ovat tietysti 

vaatineet myös komission sopeutumista vallinneeseen tilanteeseen. 

Tutkimuksen ajanjaksoon mahtuu varsin huomattavia muutoksia, ja tässä työssä tullaan 

keskittymään pääasiallisesti sellaisiin keskeisiin ja suuriin muutoksiin, joiden voidaan tavalla tai 

toisella arvioida vaikuttaneen komission toimintaan. Komission ajanjaksoon 1964–2018 

sisältyneisiin keskeisiin muutoksiin lukeutuvat esimerkiksi Neuvostoliiton 1980-luku Mihail 

Gorbatšovin alaisuudessa (perestroika, avoimuus, demokratisointi ja länsimaistaminen), 

Neuvostoliiton hajoaminen ja sitä seurannut vallan hajauttamisen ja yksityistämisen aika, Suomen 

liittyminen Euroopan unioniin, Vladimir Putinin aikakauden vallan keskittäminen sekä EU:n 

asettamat pakotteet Venäjää vastaan 2014 vuodesta lähtien. Näitä muutoksia ei ole tarkoitus 

käydä yksityiskohtaisesti läpi yhteiskunnallisesta näkökulmasta, vaan tarkoituksena on selvittää, 

oliko em. tapahtumilla suurta vaikutusta rajavesistökomission työn toteuttamiseen. 

Muutos voidaan jaotella institutionaaliseen muutokseen ja valtiolliseen muutokseen. 

Institutionaalisella muutoksella voidaan tarkoittaa yleisesti sitä, miten instituutiot kuten poliittiset-

taloudelliset- ja yhteiskunnalliset toimielimet ja laitokset muuttuvat ja kehittyvät ajassa 

rakenteiden, kasvun, päämäärien, toimintaympäristön ym. muutoksen seurauksena (North 1990). 

Northin (1990) mukaan instituutionaalinen muutos on erittäin monitahoinen prosessi, joka sisältää 

niin muodollisia (säännöt, toimeenpanot) kuin epämuodollisia (kulttuuri, perinteet, tottumukset ja 

toimintatavat) tekijöitä. 

Tässä tutkimuksessa institutionaalisella muutoksella tarkoitetaan kaikkea sitä muutosta, jota on 

tapahtunut komission sisällä tai komissioon tiukasti sidoksissa olevissa rakenteissa ja/tai valtion 

laitoksissa. Valtio nähdään poliittisena, hallinnollisena ja alueellisena kokonaisuutena. Valtiolliseen 

muutoksen alaisuuteen sisällytetään tässä tutkimuksessa kaikki se muutos, jota valtioissa edellä 

mainitut osa-alueet huomioiden on tapahtunut. 

Yleisesti ottaen tässä luvussa huomioidaan komissio sekä komission välittömässä 

vuorovaikutuksessa tapahtuneet muutokset ja etsitään mahdollisia vastauksia siihen, ovatko 

muutokset vaikuttaneet komission työhön vai onko komissio pystynyt jatkamaan työtään 

samankaltaisena muutoksista huolimatta. Luonnollisesti sanan muutos kanssa on oltava tarkkana, 
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sillä muutos on väistämätöntä ja paikallaan pysyminen muuttuvassa toimintaympäristössä harvoin 

on edullista kenellekään. 

Komission työssä historia on hyvin vahvasti läsnä, ja rajavesistöyhteistyön 55-vuotisen taipaleen 

vuoksi tämäkin luku on syytä jaotella jonkinlaiseen kronologiseen järjestykseen. Tämän 

tutkimuksen pääsääntöisen muutoksen tulevat muodostamaan tietyt tekijät. 

Rajavesistökomissioon vaikuttavat tekijät voidaan luokitella muun muassa tärkeisiin säännöksiin ja 

sopimuksiin, ulkoisiin tekijöihin sekä Suomen ja Venäjän sisäisiin tekijöihin ja erityispiirteisiin 

(Kaavio 6 s. 76). 

Komission sisäiseen muutokseen perehdytään huomioimalla keskeisiä sisäisiä muutoksia ja 

rakenteellista kehitystä. Sisäistä muutosta tutkitaan esimerkiksi tarkastelemalla komission 

kokouksiin osallistujia ja osallistujien määrän kehittymistä. Tiettyjä asioita on tarkoituksella rajattu 

tästä luvusta pois, sillä edellisessä luvussa käsiteltiin myös sisäistä kehitystä ja varsinaisen 

komission työn kehittymistä. 

3.1 Rajavesistökomission rakenne  

Ymmärtääksemme aiemmin esitettyä muutosta on syytä esitellä myös itse rajavesistökomission 

rakennetta. Tämän tutkimuksen kontekstissa komissio itsessään voidaan esittää kehittyneenä 

instituutiona. Teorialuvussa esitettyyn konstruktivistiseen teoriaan pohjautuen 

rajavesistökomissiosta voidaan löytää piirteitä, jotka täyttävät ns. sosiaalisen rakentumisen 

kriteerit (Kowert et al. 1998; Wendt 1999). Komissiosta voidaan löytää historiaa, rakennusvaiheita, 

luottamuksen kehittymistä, henkilösuhteita, arvokkaita jäseniä ja vaikutusvaltaa. Lisäksi komissiota 

ohjaa ominainen toimintakulttuuri, jonka painopisteeksi ja pyrkimykseksi on määritelty osapuolten 

yhteiset arvot, tavat ja päämäärät. 

Rajavesistökomissio toimii eräänlaisena siltana Suomen ja Venäjän hallinnon välillä 

vesidiplomatian ja yhteistyön instituutiona. Vesidiplomatialla tarkoitetaan veteen ja sen käyttöön 

liittyvien poliittisten jännitteiden ennaltaehkäisyä ja ratkaisua hyödyntäen laaja-alaisesti 

kansallista vesi-, oikeus-, luonnonsuojelu- ja ilmastonmuutososaamista sekä diplomatiatyötä. 

Komission toimintaan osallistuu eri tasoisia valtion edustajia, viranomaisia ja tutkijoita niin 

ministeriöistä, tutkimuslaitoksista, valtion ja alueellisen tason virastoista kuin esimerkiksi 
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rajavesistöissä toimivista voimayhtiöistäkin. Vuotuinen kokoonpano vaihtelee tilanteen, tarpeen ja 

kehityksen mukaan. 

Alla esitetyssä organisaatiokaaviossa (Kaavio 4) on mallinnus viime vuosina vallinneesta 

tilanteesta. Käytännössä kaaviossa kuvataan hierarkiaa aina valtionhallinnosta komission 

työryhmiin asti, ja vuorovaikutus tapahtuu pitkälti alhaalta ylöspäin. Kaavion katkoviivoilla 

kuvataan alhaalta ylöspäin tapahtuvaa tiedonkulkua työryhmistä komissioon ja komission kautta 

hallinnon tasolle. 

Kaavio 4. Kahdenvälisen rajavesistöyhteistyön rakennekaavio. 

Voin väittää, että jo maiden koko, alueellinen jakautuminen ja erot hallintojärjestelmissä ovat yksi 

syy siihen, miksi esimerkiksi Venäjän kokoonpanoissa voi nähdä suurempaa muutosta läpi vuosien. 

Lisäksi hallinnon ja rajavesistöyhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden ja elimien rakenne on 

yksi komissioon luonnollisesti vaikuttanut tekijä. Tähän tutkimukseen on pyritty sisällyttämään 
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kaaviokuvia Venäjän valtionelimistä, joista saa käsityksen Neuvostoliiton ja Venäjän virastojen ja 

ministeriöiden monimutkaisesta ja -tahoisesta rakenteesta, joka vaikuttaa ja näkyy Venäjän 

viranomaistoiminnassa. Luonnollisesti suuremmista muutoksista Venäjän vesihallinnossa on myös 

raportoitu komission kokouksissa (esim. Pöytäkirja 2004). 

Suurin osa varsinaisesta komission työstä tapahtuu työryhmissä, joiden työhön vuosikokousten 

pöytäkirjan asialista perustuu. Tätä nykyä varsinaisten vuosikokousten välisenä aikana 

työskentelevät vesiensuojelutyöryhmä ja vesivarojen kokonaiskäytön työryhmä, joka on 

fuusioitunut enemmän tai vähemmän muun muassa kalatalous- ja raja-asioiden työryhmistä. 

Työryhmät ovat olleet osa komission työtä vuodesta 1970 lähtien. (Pöytäkirjat 1970 ja 2018.) 

Muutosta on tapahtunut tässäkin asiassa, sillä aiempina vuosina työryhmiä on toiminut useampia. 

Esimerkiksi vuonna 1975 työskentelivät kokonaiskäytön työryhmä, vesiensuojelutyöryhmä, 

puutavaran uittoasioiden työryhmä, raja-asioiden työryhmä, kalatalousasioiden työryhmä sekä 

puheenjohtajien työryhmä. Vuonna 2001 tilanne oli sama pois lukien uittotyöryhmä uiton 

loppumisen vuoksi. Ajoittain työryhmiä on voitu perustaa puimaan erityiskysymyksiä. Työryhmien 

lisäksi komission työn valmistelua hoidetaan myös molempien osapuolten valtion/federatiivisen ja 

aluehallinnon/paikallisen tason virastojen toimesta. (Pöytäkirjat 1970 ja 1975.) 

Kenties yhtenä Neuvostoliiton ulkopolitiikan erityispiirteenä on Suomen ja Neuvostoliiton välejä 

historiallisesta näkökulmasta hoidettu varsin laajasti henkilökohtaisten suhteiden avulla. Suomen 

ja Venäjän rajayhteistyötä tutkineen Anna-Liisa Heusalan mukaan rajayhteistyö perustuu usein 

vakaaseen ja läpinäkyvään toimintaan, ja yhteistyön edellytyksenä on erilaisten hallinto- ja 

toimintakulttuurien välinen vahva institutionaalinen luottamus. Yhteistyön ei pääsääntöisesti 

oleteta perustuvan henkilökohtaisiin suhteisiin vaan sääntöihin ja virallisten väylien tukeen ja 

yhteistyöhön. (Heusala & Koistinen 2016.) 

Edellä mainitut seikat huomioiden rajavesistökomissio voidaan nähdä varsin ainutlaatuisena 

instituutiona rajayhteistyön toteuttamisessa, sillä poikkeuksetta sen toimintaan ovat alkuajoista 

saakka kuuluneet myös toimivat ja kokoonpanoista riippuen kovin läheisetkin henkilökohtaiset 

suhteet osapuolten jäsenten välillä. Korkeatasoisten virkamiesten läsnäolo voidaan nähdä 

henkilökohtaisia suhteita kasvattaneena tekijänä. Molempien osapuolten viranomaisten väliset 

hyvät suhteet on arvioitu työtä huomattavasti helpottavaksi tekijäksi (Belinskij et al. 2018). 
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Huomattavan vahvan perustan yhteistyölle luovat kuitenkin myös valtioiden väliset viralliset 

sopimukset. Rajavesistökomission työn voidaan sanoa pohjautuvan vuoden 1948 YYA-

sopimukseen, vuoden 1959 Inarinjärven sopimukseen Suomen, Norjan ja Neuvostoliiton välillä, 

vuoden 1960 rajasopimukseen ja vuoden 1964 rajavesistösopimukseen. YYA-sopimuksen 

merkitystä korostettiin komissiossa erityisesti 1960-luvulta aina 80-luvulle asti. Esimerkiksi 

rajavesistökomission vuoden 1970 pöytäkirjassa mainitaan, että YYA-sopimuksen jatkaminen 20 

vuodella on otettu Suomessa vastaan suurella tyydytyksellä ja todetaan, että sopimuksella on 

merkitystä myös komission työlle (Pöytäkirja 1970). Lisäksi YYA:n ja Kekkosen ajan mukaisesti 

rajavesistöyhteistyöstä kirjoitti Helsingin Sanomiin komission pitkäaikainen puheenjohtaja 

Konstantin Kornev vuonna 1978 (Liite 4). Vuonna 1964 laadittu rajavesistösopimus toimii yhä 

edelleen nykyisen komission työn keskeisenä perustana. 

Rajavesistökomissiossa on ajan saatossa laadittu myös huomattavia rajavesistön käyttöön liittyviä 

valtionsopimuksia, joita ovat vuoden 1972 Imatra–Svetogorskin padotussopimus sekä Saimaan 

juoksutussääntö vuodelta 1989 (voim. 1991). Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen YYA-sopimus 

korvattiin sopimuksella yhteistyöstä raja-alueella (Finlex 62/1992). Valtioiden välisillä sopimuksilla 

voidaan nähdä olevan rajavesistöyhteistyötä lujittava merkitys. Lukuisat sopimukset luovat 

yhteiset säännöt, jotka parantavat ja vakauttavat Suomen ja Venäjän välistä 

rajavesistöyhteistyötä. Lisäksi sopimukset mahdollistavat esimerkiksi sen, että äärimmäisissä 

tilanteissa hallinto voi tehdä väliintulon ja rajavesistöasioista voidaan aloittaa neuvottelut maiden 

hallitusten välillä (Belinskij et al. 2018). 
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Kaavio 5. Nyky-Venäjän rajavesistöyhteistyöhön osallistuvia valtion instituutioita ja elimiä (Kashirin 

2015; Rajavesistökomissio 2019). 

Venäjän hallinnossa rajat ylittäviä ympäristö- ja vesistökysymyksiä hoitavat monitahoisesti eri 

ministeriöt, virastot ja laitokset. Näitä ovat mm. Venäjän federaation ulkoasiainministeriö, 

luonnonvara- ja ympäristöministeriö, hydrometeorologian ja ympäristönseurannan laitos, 

vesivirasto, kalastusvirasto ja rajavirasto. Lisäksi useilla näistä elimistä on myös erikseen 

kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä osastoja tai yksiköitä, jotka toimivat rajavesistöyhteistyön 

parissa (Kaavio 5). Suomessa rajavesistökomission työhön osallistuvat nykyään maa- ja 

metsätalousministeriö, ELY-keskukset, SYKE, ympäristöministeriö, ulkoministeriö, 

Luonnonvarakeskus, Fortum Oyj ja rajavartiolaitos (Rakennekaavio 1 s. 48). 

Venäjän aluejako ja hallinnon rakenteet huomioiden aiemmin esitettyjen valtion elinten 

alaisuudessa toimii myös lukuisia alueellisia virastoja ja laitoksia. Esimerkkinä nyky-Venäjällä (noin 

vuodesta 2004 eteenpäin) vesienkäytön kysymyksiä federatiivisella tasolla hoitaa Venäjän 

federaation luonnonvara- ja ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Venäjän federaation 

vesivirasto. Venäjän federaation vesivirastolla on myös useita alueellisia ja paikallisia toimistoja ja 

virastoja Venäjän eri alueilla. Paikallisella tasolla federaation vesiviraston alaisuudessa toimivat 

paikalliset vesialuehallinnot ja virastot. (Dorovskaja 2008.) 

Käytännössä rajavesistökomission työssä edellä esitetty ilmenee niin, että samanaikaisesti 

komission työskentelyyn voi osallistua jäseniä niin federatiiviselta (Venäjän federaation 

vesivirasto) kuin alueelliseltakin (esim. Neva-Laatokan vesialuehallinto/virasto) tasolta. Yhtä lailla 

Suomessakin yhteistyöhön osallistuu viranomaisia niin ministeriötasolta kuin paikallisista ELY-

keskuksistakin. Venäjän tapauksessa suurimman eron luo luonnollisesti federaation kokoero ja 

myös tiedonkulku. Venäjällä valta on jakautunut niin, että päätöksenteossa federatiivisen tason 

elimet ovat toimeenpanovaltaisia eli tekevät ehdotuksia. Varsinainen toimeenpanovaltainen 

päätöksenteko tapahtuu tätä nykyä Venäjän hallintokoneistossa, johon kuuluvat ministeriöt, 

pääministeri ja presidentti. (Gel’man & Starodubtsev 2016.) 

Komission työhön nykyisen Venäjän federaation vallan monitasoisuuden ja vertikaalin voidaan 

nähdä vaikuttaneen niin, että Venäjän puolelta rajavesistöyhteistyöhön osallistuu aiempaa 

enemmän viranomaisia ja valtion edustajia niin federatiiviselta, alueelliselta kuin paikalliseltakin 

tasolta (komission jäsenistöstä laajemmin alaluvussa 3.7). Monitasoisella edustuksella voidaan 
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nähdä olevan pääsääntöisesti positiivisia vaikutuksia rajavesistöyhteistyön suorittamiseen. Eräänä 

hidastavana tekijänä voidaan kuitenkin pitää tiedonkulun ja päätöksenteon hitautta ja 

tehottomuutta. (Pöytäkirjat; Taulukko 2000–2018.) 

3.2 Institutionaalinen kehitys ja rajavesistökomission rakentuminen 

Komission perustamisen aikaan vuonna 1965 Neuvostoliitto voitiin nähdä poliittisesti varsin 

vahvana toimijana, ja on hyvin mahdollista, että maan johdolla oli lopen tarkat määräykset 

komission jäsenistöön liittyen. Komissiossa työskenteli hyvin korkean tason virkamiehiä, etenkin 

Neuvostoliiton puolelta. Komission pitkäaikaisen puheenjohtaja Simo Jaatisen mukaan 

Neuvostoliitto halusi varmistaa tasavertaisen työskentelyn asettamalla neuvottelupöytiin 

samanarvoisia ja yhtä osaavia jäseniä ja tutkijoita. Jaatisen mukaan komission työhön osallistuneet 

venäläiset virkamiehet etenivät myöhemmin urallaan niin politiikassa kuin sotilasurallakin. 

(Hirvonen 1995.) 

Rajavesistökomission alkuaikojen työtä voi luonnehtia varsin virallispainotteiseksi ja 

herrakerhomaiseksi vesidiplomatiaksi. Lehdistössä ”rajavesiherroiksi” kutsuttujen henkilöiden 

kokoustamiset venyivät useampiviikkoisiksi, ja lukuisat vierailut, isännöinnit ja illalliset olivat osa 

komission työjärjestystä (Pohjolan Sanomat 1967). Pitkäaikaisella yhdessäololla ja 

monikymmenvuotisilla työsuhteilla oli myös etunsa. Molempien osapuolten valtuuskuntien ja 

ryhmien suuri pysyvyys mahdollisti eräänlaisen luottamuksen rakentumisen ja siteiden 

kehittymisen osapuolten jäsenten välille. Tällä voidaan nähdä olleen vaikutusta myös komission 

ensimmäisten vuosikymmenten työhön ja aikaansaannoksiin. 

Komission ensimmäisten vuosikymmenien ajanjaksoa voisikin kuvata tietyllä tavalla 

institutionaalisen ja sosiaalisen rakentumisen ajanjaksoksi. Varsinaisen muutoksen kannalta 1970-

lukua voidaan pitää esimerkiksi Neuvostoliiton historiassa sangen pysähtyneenä ja hitaana 

Brezhnevin ajan Neuvostoliiton nk. pysähtyneisyyden aikakauden vuoksi. Samanaikaisesti talous jäi 

kansainvälisestä kehityksestä jälkeen ja ympäristönsuojeluasiat heikkenivät (Josephson et al. 

2013). Lisäksi, kuten jo edellisessä luvussa tuli ilmi, 1970-luvun puolivälistä alkanut Saimaan 

juoksutussäännön laatiminen vei leijonanosan komission työstä. 

Ensimmäisten toimintavuosikymmenten aikaan Neuvostoliiton jäsenistössä esiintyi lukuisia 

mittavan taustan omaavia tahoja. Muutamia mainitakseni esim. maanparannus- ja 
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vesitalousministeri Konstantin Kornev (komission pj. 1965–1980, ministerinä 1965–1982) ja hänen 

työnsä jatkaja ministeri V. P. Loginov (komission pj. 1980–1991, ministerinä 1984–1990). Pitkän 

linjan Suomi-asiantuntijuutta komissiossa edusti 1970- ja 80-luvuilla venäläinen diplomaatti Juri 

Derjabin, joka oli toiminut Suomessa jo 1960-luvulta lähtien (esiintyen toisinaan myös salanimellä 

Juri Komissarov). Derjabin työskenteli myöhemmin vuosina 1992–1996 Venäjän suurlähettiläänä 

Suomessa. (Pöytäkirjat 1976–86.) 

Suomen osapuolen suurelle yleisölle kenties nimekkäimpiä osallistujia ovat olleet Kekkosen 

kaksospojat Taneli Kekkonen (komission jäsen 1974) ja Matti Kekkonen (komissiossa 1980–1989). 

Tutkielman historia-osiossa esiin noussut Kekkosen perintö rajavesistökomissiolle näkyi ainakin 

kyseisten herrojen läsnäolona komission työssä – heidän kauttaan tieto rajavesistöjen tilasta kulki 

oletettavasti myös presidentti Urho Kekkoselle. Urho Kekkonen voidaan nähdä myös 

rajayhteistyön sidoksena, joka ylläpiti dialogia ja tiiviitä siteitä Neuvostoliiton valtionjohtoon, 

vaikuttaen väkevästi luottamuksen rakentumiseen. Ajan hengestä kertonee Neuvostoliiton 

ehdotuksesta komission nimissä lähetetty onnittelukirje Urho Kekkoselle vuonna 1975 (Liite 3). 

Neuvostoliiton puolelta komission työhön osallistui huomattavasti insinööritaustaisia virkamiehiä 

ja tutkijoita. Tässä ei ollut mitään poikkeuksellista, sillä Neuvostoliitossa uskottiin tieteen ja 

tekniikan nimiin – valtion ideologisessa doktriinissa korostettiin teknokratiaa, tiedettä ja 

rationaalisuutta (Sandle 1999). Myös Suomen ryhmässä, joskaan ei aivan naapurin verroin, toimi 

useita vesialan insinöörejä, ja perustan vesialan tekniselle osaamiselle muodostivat Vesihallituksen 

(Vesihallitus toimi vuosina 1970–1995, nyk. SYKE) virkamiehet. Komissiota aina 1990-luvulle 

hallinnut ns. teknokratia voidaan nähdä myönteisenä muutoksen ja kehityksen kannalta. 

Rajavesistöasioihin on perehdytty tekniikan, tieteen ja tutkimuksen kautta – ei uskomusten ja 

oletusten kautta. Samalla se voidaan arvioida yhdeksi komissiota kasassa pitäneeksi voimaksi. 

1990-luvulla ja 2000-luvulle tultaessa komission jäsenistön voidaan nähdä monipuolistuneen – 

teknokraattinen herrakerho on muuttunut ajan edetessä tasapuoliseksi ja monialaiseksi 

asiantuntijaryhmäksi. Suomen osapuolen toiminnassa on mukana niin insinöörejä, 

ympäristötieteilijöitä, biologeja kuin yhteiskunta- tai valtiotieteilijöitäkin. Ajanjakson mukaista 

kehitystä ja muutosta kuvaa myös se, että komissio toimi naispuolista kääntäjää lukuun ottamatta 

miesvaltaisena aina 1990-luvulle asti. Komission ensimmäiseksi naisasiantuntijaksi valittiin vuonna 

1989 Lea Kauppi (Pöytäkirja 1989). Seuraavana vuonna myös Neuvostoliiton osapuoli hyödynsi 
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naisasiantuntijuutta, ja näistä vuosista eteenpäin komissio on huomattavasti tasapainottunut 

sukupuolijakaumaltaan. 

3.3 Gorbatšovin aikainen Neuvostoliitto ja rajavesistöyhteistyö vuosina 1985–1991 

Gorbatšovin aikana Neuvostoliiton kurssi käännettiin varsin päinvastaiseen suuntaan kuin ennen: 

Neuvostoliitto pyrki avoimuuteen, tiiviiseen yhteistyöhön lännen kanssa sekä 

uudelleenjärjestäytymään niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Liikehdintä maan sisällä alkoi 

tapahtua alhaalta ylöspäin. Gorbatšov, joka oli toiminut maatalouden keskuskomitean sihteerinä 

Brezhnevin ohjelmien epäonnistuttua ja turmelluttua maanviljelysmaat, otti ennen 

näkemättömällä tavalla huomioon myös ympäristöasiat valtion johdossa (Glushenkova 1999; 

Josephson et al. 2013). Ympäristön- ja vesiensuojeluun liittyen Gorbatšovin alaisuudessa vuonna 

1988 perustettiin Goskompriroda, luonnonsuojelun valtionkomitea, jonka yhdeksi tehtäväksi tuli 

suunnitella ja implementoida kansainvälistä suojeluyhteistyötä (Ziegler 1987). Seikka, joka teki 

komiteasta merkittävän, oli sen levittäytyminen valtion joka tasolle. Komitealle luotiin puitteet 

toimia myös alueellisella ja paikallisella tasolla, ottaen huomioon tasavallat, autonomiset 

tasavallat sekä alueet (Peterson 1993). 

Ylipäätään Gorbatšovin ajanjakson ympäristövalveutuneisuuden voidaan nähdä vaikuttaneen 

myös raja-alueen vesiensuojelutyöhön ja komission työhön varsin positiivisesti. Neuvostoliiton 

luonnonsuojelun valtionkomitea Goskomprirodan viranomaisia osallistui myös 

rajavesistökomission toimintaan (Pöytäkirjat). Lisäksi Gorbatšovin glasnost-politikka nähtiin 

tekijänä, jonka ansiosta ympäristökysymyksistä keskusteltiin avoimemmin ja rehellisemmin kuin 

koskaan aiemmin Neuvostoliiton historiassa (Ziegler 1987). Avoimuuden aikakautena Suomen ja 

Venäjän välisessä rajavesistöyhteistyössä voitiin mahdollisesti keskustella myös haastavammista 

aiheista aikaisempaa matalammalla kynnyksellä. Toisaalta rajavesistöyhteistyö oli jo aiemmin 

perustunut avoimeen ilmapiiriin ja vankkaan luottamukseen, ja institutionaaliset raamit olivat 

varsin vakaat, joten rajavesistöyhteistyö ei juuri hyötynyt Gorbatšovin ajasta kovin merkittävästi. 

Lisäksi Neuvostoliitto paini suurempien ongelmien kanssa kuin jo varsin mallikkaasti pyörinyt 

rajavesistöyhteistyö Suomen kanssa. 
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3.4 Rajavesistöyhteistyö Venäjän federaation aikana vuodesta 1991 eteenpäin 

Vuonna 1991 eräs maailmanhistorian merkkipaalu tuli tiensä päähän, kun Neuvostoliitto hajosi. 

Tilanne ei tullut yllätyksenä, vaan Neuvostoliiton ongelmat olivat alkaneet kasaantua jo vuosia 

aiemmin. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Suomi tunnusti Venäjän federaation 

Neuvostoliiton seuraajavaltioksi ja solmi bilateraaliset sopimukset Venäjän kanssa. 

Rajavesistökomission työssä tai pöytäkirjoissa Neuvostoliiton hajoaminen ei kuitenkaan juuri 

saanut osakseen huomiota. On oletettavaa, että komission kokouksissa tai puheenjohtajien 

kirjeenvaihdossa asiasta on keskusteltu, mutta varsinaiseen komission vuosikokouksen 

pöytäkirjaan tapaus ei ollut päätynyt (Pöytäkirja 1992). Komission työssä vuoden 1991 lopussa 

suurin huomio oli kiinnittynyt pitkään työn alla – ja jo varsin loppusuoralla – olleeseen 

merkittävään Saimaan juoksutussääntöön (Pöytäkirjat 1991–1992). 

Neuvostoliiton seuraajavaltio Venäjä kohtasi mittavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia haasteita 

1990-luvulla. Vuonna 1991 presidentiksi noussut Boris Jeltsin turvautui taloudellisesti länsimaiden 

ja Kansainvälisen valuuttarahaston tukeen (Sutela 2003). Jeltsinin aikana Venäjän päätöksenteko 

oli varsin hajautettua, ja alueet saivat aiempaa enemmän valtaa; puhutaan ns. päätöksenteon ja 

vallan desentralisaatiosta (Busygina et al. 2018). 

Luonnollisesti Neuvostoliiton hajoaminen ja vallan hajauttaminen Venäjällä toivat mukanaan 

erityispiirteitä myös rajayhteistyön toteuttamiseen. Jeltsinin ajama politiikka mahdollisti 

laajemman paikallisen ja alueellisen tason toiminnan Venäjällä. Hajautetun vallan ja 

päätöksenteon on nähty hyödyttäneen esimerkiksi EU:n harjoittamaa lähialuehanketyötä ja 

naapuruusohjelmia, kuten Tacis ja ENPI (Laine 2013). Vesiensuojeluun tähtäävät 

lähialueyhteistyöhankkeet alkoivat vuonna 1991 Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ja 

Leningradin alueen välillä. Yhteistyötä toteutettiin Leningradin alueen sekä Pietarin kaupungin 

viranomaisten, tutkimuslaitosten ja teollisuuslaitosten kanssa (Rajavesistökomissio 1995, s. 57-59). 

Vuosina 1992 ja 1993 Suomi ja Venäjä allekirjoittivat vesiensuojeluun liittyvän Yhdistyneiden 

kansakuntien Euroopan talouskomission ECE:n yleissopimuksen maasta toiseen ulottuvien 

vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä (Finlex 71/1996). Rajavesistökomission 

vesiensuojelussa ryhdyttiin noudattamaan kansainvälisen rajavesistösopimuksen 

tarkkailusuosituksia. Vesiensuojelun työryhmässä ECE:n rajavesistösopimus näkyi siten, että 
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tarkkailuohjelmaa ryhdyttiin uudistamaan ja laajentamaan vuosina 1993–1994 ECE:n suositusten 

mukaiseksi. 

Kokonaisuudessaan ECE:n sopimuksesta koituneita lisäjärjestelyjä ja tarkkailumäärityksiä 

käsiteltiin rajavesistökomissiossa vuosien 1993–1995 aikana. ECE:n kansainvälinen 

rajavesistösopimus ratifioitiin vuonna 1996 (Finlex 71/1996). Kansainvälisen 

rajavesistösopimuksen mukaantulo yhdenmukaisti ja tehosti Suomen ja Venäjän välistä 

vesiensuojelutyötä. Ylipäätään ECE:n rooli korostui rajavesistökomission 1990-luvun työssä – siitä 

muodostui varsin keskeinen komission työn painopiste, joka myös osaltaan muutti komission työtä 

ainakin vesiensuojelun näkökulmasta (Pöytäkirja 1993). 

ECE:n kansainvälinen rajavesistösopimus, vuoden 1992 sopimus ”Asetus Venäjän federaation 

kanssa yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella 

tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta” sekä ”Toimintaohjelma vesien kuormituksen 

vähentämiseksi ja vesiensuojelun toteuttamiseksi Itämeren vesialueella sekä muilla Suomen 

tasavallan ja Venäjän federaation rajan läheisillä alueilla” kasvattivat alueyhteistyön merkitystä 

(Finlex 62/1992; 77/1992). Suomen EU-jäsenyyden myötä lähialueyhteistyö kasvoi laajempiin 

mittasuhteisiin 1990-luvun loppupuolella ja 2000-luvulle tultaessa. 

1990-luvulla, Jeltsinin toimiessa Venäjän johdossa hajautetun vallan nähtiin hyödyttävän 

alueyhteistyötä, mutta esimerkiksi kompensaatioiden suhteen asia oli toisenlainen. Suomen 

Venäjälle maksamien korvauksien ja kompensaatioiden kanssa ryhdyttiin olemaan aiempaa 

varovaisempia. Venäjän federaation villin 1990-luvun ja muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ei 

voitu olla täysin varmoja siitä, minne Venäjälle maksetut korvaukset päätyivät. Osittain tästä 

syystä Suomen korvauksissa Venäjälle kokeiltiin uudenlaista lähestymistapaa. Energiamenetysten 

korvauksia ryhdyttiin maksamaan myös tavaroin ja muilla tavoin kuin rahallisesti. Esimerkiksi 

1990-luvun alussa Suomi toimitti miljoonien markkojen edestä työkoneita ja lastenruokaa Pietarin 

alueelle korvauksena Saimaan tulvimisen aiheuttamista energiamenetyksistä Vuoksen Venäjän 

puoleisille vesivoimaloille (Raunio 2003). 

1990-luvun alkupuoliskolla tapahtui myös muita muutoksia. Tässä mielessä 1990-luvun alussa 

komission poliittinen toimintaympäristö muuttui nopeasti ja komissio joutui toimimaan monen 

yhtäaikaisen muutoksen alaisuudessa. Näitä olivat jo aiemmin mainitut NL:n hajoaminen ja ECE:n 



57 
 

rajavesistösopimus 1992 sekä tuleva Suomen EU-jäsenyys, johon alettiin valmistautua jo 

muutamaa vuotta aiemmin. Ylipäätään Venäjän taloudelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat 

heijastuivat kuitenkin vähän Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöyhteistyöhön; Suomen EU-

jäsenyydellä oli esimerkiksi huomattavasti suurempia vaikutuksia rajavesistöyhteistyöhön. Tätä 

voidaan selittää sillä, että maiden välinen yhteistyö oli Neuvostoliiton murenemisen aikoihin jo 

hyvin institutionalisoitunutta. Lisäksi komission työn varsinaisena painopisteenä olivat tekniset 

kysymykset, eikä työssä koskaan varsinaisesti käsitelty poliittisia aiheita. Tämä on osaltaan ollut 

myös pitkän yhteiselon mahdollistaja. 

3.4.1 Rajavesistöyhteistyö ja Euroopan Unioni 

Suomesta tuli Euroopan unionin jäsenmaa vuonna 1995. EU-jäsenyyden myötä aikaisemmat 

bilateraaliset suhteet Suomen ja Neuvostoliiton välillä muuttuivat EU–Venäjä-suhteiksi. Vuodesta 

1995 vuoden 2004 EU-laajentumiseen Suomi piti hallussaan ainutta Euroopan Unionin ulkorajaa 

Venäjän kanssa. Geopoliittisessa mielessä Suomella oli eräänlainen erityisasema pitkän ulkorajan 

omaavana alueena. EU:hun liittymisen myötä Suomen tuli mukautua EU:n lainsäädäntöön ja 

sopeuttaa rajayhteistyö EU:n suositusten ja direktiivien mukaiseksi. 1990-luvun alkupuoliskolla 

Euroopan Unioni toimi eräänlaisena mallina uudelle Venäjälle ja sen kehittymiselle (Johnson & 

Robinson 2005). EU:n ja Venäjän oikeusperustaksi luotiin vuonna 1994 allekirjoitettu kumppanuus- 

ja yhteistyösopimus PCA, joka astui voimaan vuonna 1997 (EK 1997). 

Ympäristö- ja vesistöasioissa ryhdyttiin soveltamaan EU:n määräämiä direktiivejä, joita olivat 

rajavesistöyhteistyöhön liittyen mm. vesipuitedirektiivi sekä EU:n tulvadirektiivi. EU:n 

vesipuitedirektiiviä alettiin tarkemmin selvittää rajavesistökomission työssä vuonna 2001 – 

laadittiin selvitys siitä, miten direktiivin tavoitteet voidaan saavuttaa ja mikä tehtävä komissiolla 

voisi olla yhteistyössä (Pöytäkirja 2001). EU:n vesipuitedirektiivissä korostuvat 

vesiensuojelunäkökulmat, ja ylipäätään direktiiviasiat olivat pinnalla komission työssä vuosina 

2001–2010. EU:n vuoden 2007 tulvadirektiivi vuorostaan näkyi rajavesistökomission 

varustautumisessa ilmastonmuutokseen. 

3.4.2 2000-luku: Putinin Venäjä ja rajavesistöyhteistyö 

2000-luvulla Venäjä on muuttunut aiempaa vuosikymmentä kontrolloidummaksi ja 

keskitetymmäksi valtioksi. Putinin vallan aikana valtionjohto on tiukentanut otettaan, kun valtaa 
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on keskitetty Venäjän hallinnolle ja presidentille. Puhutaan vallan keskittämisestä ja vallan 

vertikaalista (eng. centralization and power vertical) (Gel’man & Starodubtsev 2016; Nystén-

Haarala 2009.) 

Lisäksi 2000-luvulla Venäjän vesihallinnon uudistukset näkyivät monitasoisemmassa 

rajavesistökomission toiminnassa. 2010-luvulla komission työhön uutena huomiona ja 

vaikuttavana tekijänä on tullut ilmastonmuutos, jota käsitellään tarkemmin luvussa 4. 

2010-luvun tapahtumista voidaan nostaa esille kansainväliset pakotteet, jotka ovat olleet eräs 

haaste Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön yleiselle toteuttamiselle. Komission pöytäkirjojen 

valossa vuonna 2014 alkaneet Ukrainan tapahtumat tai EU:n Venäjälle asettamat sanktiot eivät 

kuitenkaan näy rajavesistöyhteistyössä mitenkään merkittävästi. 

Suomessa ELY-keskusten perustaminen vuonna 2010 siirsi vesi- ja ympäristöasioiden koordinointia 

valtion tasolta paikallistasolle myös Suomessa. Samaan aikaan ELY-keskusten kanssa perustettiin 

aluehallintavirastot, joille siirtyi tehtäviä mm. ympäristölupavirastoilta. Tässä mielessä valtiolta 

alueelliselle tasolle tapahtuvaa päätäntävallan desentralisointia on tapahtunut myös Suomen 

puolella, joskin eri vuosikymmenellä kuin Venäjällä. 

2000-luvulla Venäjän ja EU:n suhde on ollut monitahoinen. Jeltsinin aikana Euroopan Unionin ja 

Venäjän federaation välit olivat varsin mallikkaat. Geopolitiikan mittapuulla EU:n ja Venäjän suhde 

on kuitenkin muuttunut 2000-luvulla ja varsinkin 2010-luvulle tultaessa. Suurimpana syynä tähän 

ovat olleet EU:n Venäjää vastaan asettamat pakotteet vuodesta 2014 lähtien. 

Rajavesistöyhteistyössä Suomen EU-jäsenyydellä on nähdäkseni ollut teknistä työtä kehittävä, 

mutta yleistä ilmapiiriä jossain määrin hankaloittava vaikutus. Tähän on luonnollisesti vaikuttanut 

Venäjän suhtautuminen EU:hun. Esimerkiksi 1990-luvulla suhtautuminen oli varsin positiivista ja 

kehitysmyönteistä, kun taas varsinkin 2010-luvulla Venäjän luottamus EU:hun on huomattavasti 

heikentynyt ja ailahtelevaisempi (Baranovsky 2002; Lukyanov 2008). 

Komission työssä edellä kuvatut tapahtumat ovat näkyneet esimerkiksi siinä, että aika ajoin EU:n 

vesi- ja ympäristöuudistuksia ja direktiivejä on täytynyt selittää hartaasti ja pitkään 

venäläisosapuolelle. Esimerkiksi EU:n direktiiviasioita ja vesipuitedirektiiviä käsiteltiin jokaisessa 

kokouksessa vuosien 2001–2010 välillä (Pöytäkirjat 2001–2010). Lisäksi EU-uudistukset otetaan 

Venäjällä aiempaa haluttomammin vastaan. Pyrkimyksenä on luonnollisesti se, että EU:n 
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vaikutuksista huolimatta yhteistyö olisi mahdollisimman toimivaa. Suomi on välimaastossa siinä 

mielessä, millaiset suhteet lännellä ja Venäjällä kulloinkin on ja millainen maailmanpoliittinen ja 

globaali tilanne vallitsee. 

3.5 Komission ryhmäkokojen muutos ja kehitys 

Tässä alaluvussa tarkastellaan komission delegaatioiden ja osapuolien kehitystä ja muutosta, ja 

tarkastelun on tarkoitus tukea aiemmin esitettyä analyysia. Tulevilla sivuilla on esitettynä 

komission Suomen ja Venäjän osapuolten ryhmäkoko, ryhmäkoon kehitys ja muutos vuosien 

1966–2018 välisenä aikana. Tämän alaluvun aineistona toimivat rajavesistökomission 

pöytäkirjojen osallistujalistat ja näistä muodostetut vuosikuvaajat. Kuvaajia/kaavioita on kolme: 

yksi kuvaa koko rajavesistökomission ryhmäkokoa ja kaksi muuta Suomen ja Venäjän osapuolten 

ryhmäkokoa. 

Komission toiminta-aikana Suomen osapuolen ryhmässä on toiminut neljä eri puheenjohtajaa, 

jotka ovat kronologisessa järjestyksessä E. J. Manner (1966–1967), Simo Jaatinen (1967–1992), 

maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja Timo Kotkasaari (1992–2012) ja MMM:n kansliapäällikkö 

Jaana Husu-Kallio (2013–). Neuvostoliiton ja Venäjän osapuolen puheenjohtajina on komission 

toiminta-aikana toiminut kahdeksan eri henkilöä, jotka ovat kronologisessa järjestyksessä  

Kaavio 6. Komission vuosikokousten Suomen ja Venäjän ryhmäkoon kehitys ja muutos. Vuosi 1998 erottuu 

ainoana vuotena, jolloin kokousta ei saatu järjestettyä. 
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maanparannus- ja vesitalousministeri Konstantin Kornev (1966–1979), maanparannus- ja 

vesitalousministeri V. P. Loginov (1980–1990), Venäjän vesitalouskomitean edustaja ja 

myöhemmin Venäjän ympäristö- ja luonnonvaraministeriön varajohtaja N. N. Mihejev (1990–

2001), Venäjän ympäristö- ja luonnonvaraministeriön varajohtaja V. P. Roštšhupkin (2002), 

Venäjän ympäristö- ja luonnonvaraministeriön varajohtaja N. M. Tarasov (2003), Venäjän 

federaation vesiviraston johtaja R. Z. Khamitov (2004–2008), Venäjän federaation vesiviraston 

johtaja M. V. Seliverstova (2009–2016) sekä Venäjän federaation vesiviraston varajohtaja T. V. 

Bokova (2017–). 

Mitä edellä esitetystä voidaan päätellä? Puheenjohtajan vaihtuessa komissioon on usein ajettu 

sisään samalla myös uutta jäsenistöä, uusia virkamiehiä ja valtion edustajia. Pitkät 

puheenjohtajuuskaudet ovat luoneet komission työlle eräänlaista jatkuvuutta, joka näkyy myös 

komission ryhmäkokojen tarkastelussa. Vuosina 1966–1995 komission ryhmäkoko pysytteli 

verrattain stabiilina. Keskiarvo 30 ensimmäiseltä toimintavuodelta on 19 henkeä per vuosikokous. 

Selkeintä kasvua osallistujamäärissä on tapahtunut 2010-luvulla, mutta samalla myös työmääräkin 

on kasvanut. 

Kokonaisuudessaan alhaisimmat vuosikokousten osallistujamäärät löytyvät vuosilta 1966 ja 1985. 

Näinä vuosina vuosikokouksiin osallistui 16 henkeä per vuosi (Pöytäkirjat 1966 ja 1985; Kaavio 6). 

Suurin osallistujamäärä osuu vuoteen 2015, jolloin komission vuosikokoukseen osallistui yhteensä  

Kaavio 7. Komission vuosikokousten Venäjän ryhmäkoon kehitys ja muutos. 

37 jäsentä (Pöytäkirja 2015; Kaavio 6). Jossain määrin ennakko-oletuksistakin poiketen 

Neuvostoliiton hajoaminen ei erotu komission ryhmissä, ja ylipäätään 1990-luku kaikkine 
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muutoksineen oli varsin rauhallista aikaa komission ryhmäkokojen tarkastelun valossa. Ainut 

varsinainen piikki näkyy komission vuoden 1996 vuosikokouksessa, jolloin venäläisten 

delegaatioon sisältyi 15 jäsentä. Tässä kohtaa vaikuttivat Suomen EU-jäsenyys ja alueyhteistyön 

vesiensuojeluhankkeet, joita käsiteltiin laajasti vuosina 1995–1998. 

2000-luvulla komission venäläisosapuolen jäsenistössä näyttäisi olleen eniten vaihtuvuutta. 

Aiemmin esitystä puheenjohtajalistasta voidaan havaita puheenjohtajien vaihtuneen tiuhaan 

2000-luvun alussa. Vuosina 2001–2004 Venäjän osapuolta johti aina eri puheenjohtaja. Tätä 

voitaneen selittää Venäjän hallinnon muutoksilla, Putinin ensimmäisellä presidenttikaudella ja 

vuonna 2004 voimaan astuneilla Venäjän hallinnon vesivarojen muutoksella (Pöytäkirja 2004). 

Venäjän vesivarojen hallinnan uudelleenjärjestäminen oli alkanut jo vuonna 1991, ja vuonna 2004 

Venäjän uudistettu vesihallinto saatettiin uudelleenorganisoituna toimintaan (Dorovskaja 2008). 

2000-luvun alun puheenjohtajien suuri vaihtuvuus näkyy myös komission kokouksissa käsitellyissä 

asioissa: esimerkiksi vuosi 2002 erottuu yhtenä hiljaisimmista vuosista käsiteltyjen asioiden 

suhteen (Pöytäkirja 2002; Taulukko 2000–2018). 

Vuosikokousten paikkana on toiminut vuorovuosin Suomen ja Venäjän eri kaupungit ja alueet. 

Vuodesta 1968 lähtien kokoukset on pääsääntöisesti järjestetty parillisina vuosina Venäjällä ja 

parittomina vuosina Suomessa. Vuonna 2015 vuosikokous järjestettiin poikkeuksellisesti  

Kaavio  8. Komission vuosikokousten Suomen ryhmäkoon kehitys ja muutos. 

Lappeenrannassa ja Viipurissa. Lisäksi 2017 oli poikkeusvuosi, jolloin alkukeväästä pidettiin vuoden 

2016 kokous. Kaksi ensimmäistä toimivuotta muodostavat poikkeuksen. Tuolloin vuosikokouksia 

0

5

10

15

20

25

1
9

6
6

1
9

6
8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

8 9 9
12101210

13
1011101091091111111011101091011111010109109

0

14
11121113111012131113131412

181617
12

1516

O
sa

lli
st

u
jie

n
 lu

ku
m

ää
rä

Vuosi

KOMISSION VUOSIKOKOUSTEN 
RYHMÄKOKO

Suomen ryhmä



62 
 

järjestettiin kaksi per vuosi. Tämän työn kaavioihin 6–8 on vuosien 1966–1967 ryhmäkooksi 

merkitty kahden kokouksen osallistujakeskiarvo. Kuvaajista voidaan erottaa pienoinen 

kotikenttäetu molempien osapuolien osalta. Tarkoitan tällä sitä, että vuosikokouksen 

järjestäjäosapuolen ryhmäkoko on usein ollut suurempi. Tämä ilmiö on voimistunut varsinkin 

2000-luvulla. Kuvaajista voidaan nähdä, että aina vuoteen 1995 saakka ryhmäkoko oli molempien 

maiden osalta verrattain vakaa ja tasapainoinen. 

Vuosi 1998 on tähänastisen komission historian ainut vuosi, jolloin vuosikokousta ei pystytty 

järjestämään. Komission vuoden 1997 kokouksessa oli ehdotettu seuraavan vuoden syyskuussa 

pidettäväksi tarkoitetun kokouksen paikaksi Moskovaa ja Pietaria. Venäjällä elokuussa 1998 

alkaneen mittavan talouskriisin osaseurauksena kokous vaihdettiin pidettäväksi Suomessa. 

Rajavesistökomission venäläisosapuolen puheenjohtaja Mihejev pyysi muuttuneiden tilanteiden 

takia erityisjärjestelyitä. Lopulta Mihejev allekirjoitti Suomen Moskovan suurlähetystössä 

rajavesistökomission asiakirjat, ja varsinainen kokous jätettiin pitämättä (Asiantuntijat 2 ja 3, 

2019). 

Tarkasteltaessa komission vuosikokousten osapuolten ryhmäkokoja erillään on molempien maiden 

ryhmien jäsenmäärässä havaittavissa kasvua 2010-luvulle tultaessa. Venäjän ryhmässä tämä tulee 

Suomen ryhmää selkeämmin esille. Vertailtaessa ja tarkasteltaessa koko kuvaa on kuitenkin 

selkeästi havaittavissa jäsenmäärän kasvua vuosien 2013–2016 välisenä aikana. Tätä on 

mahdollista selittää vuodesta 2007 alkaneella tulvariskien selvitystyöllä ja ilmastonmuutoksen 

tulemisella mukaan rajavesistökomission työhön. Ilmastonmuutosta rajavesistökomission työssä 

käsitellään laajemmin seuraavassa luvussa. 

4 ILMASTONMUUTOS JA 2010-LUVUN RAJAVESISTÖKOMISSION TYÖ 

Tämän tutkielman viimeisen varsinaisen käsittelyluvun tarkoituksena on selvittää, millä tavalla 

ilmastonmuutos näkyy 2010-luvun rajavesistökomission työssä ja työn painotuksissa. Tämän luvun 

pääsääntöisenä tehtävänä on vastata tutkielman tutkimuskysymykseen numero 3. Tämä luku, 

kuten lähes koko tutkielmakin, pohjautuu rajavesistökomission pöytäkirjoihin ja pöytäkirjojen 

pohjalta laadittuihin taulukoihin ja kaavioihin. 

Tämän luvun alustuksena esitetään pohjustusta ilmastonmuutokseen suhtautumisesta Suomessa 

ja Venäjällä. Tarkoituksena ei ole kyseenalaistaa Venäjän ilmastonmuutospolitiikkaa tai Venäjän 

asenteita ilmastonmuutosta kohtaan, vaan puhtaasti esittää näkemyksiä siitä, millaisia eroja 
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maiden välillä ilmenee ilmastokysymysten suhteen. Hypoteesina esitetään, että Suomen ja 

Venäjän suhtautuminen ilmastonmuutokseen on suhteellisen erilaista, ja tästä johtuen myös 

rajavesistökomissiossa ilmastonmuutosasioita joudutaan ajoittain puntaroimaan eri näkökulmista. 

Suomen ja Venäjän voidaan lähtökohtaisesti nähdä puhuvan samasta ilmiöstä, mutta hieman eri 

kielellä. Tämä luku antaa myös ilmastonmuutosnäkökulmasta katsauksen tulevaisuuden 

haasteisiin, joita rajavesistöyhteistyössä voidaan kohdata. 

4.1 Suhtautuminen ilmastonmuutokseen Venäjällä ja Suomessa 

Venäjän suhtautuminen ilmastonmuutokseen on puhuttanut länsimaita lähes koko Putinin kauden 

ajan. Ilmastonmuutos on Venäjällä tieteellisesti todistettu fakta, mutta sen syistä on olemassa 

monia eri vaihtoehtoisia näkemyksiä Venäjän eri tiedeyhteisöissä ja tutkimuslaitoksissa (Tennberg 

& Rakkolainen 2010). Venäjällä ymmärretään ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat mahdolliset 

vaikutukset. Eräs alue, jossa ilmastonmuutoksella nähdään olevan merkittäviä vaikutuksia, on 

Venäjän arktinen alue. 

Esimerkiksi Venäjän hydrometeorologiaan ja ympäristöseurantaan keskittyneen hallinnon yksikön 

Roshydrometin selvityksissä huolestuttavina ilmiöinä pidetään ilmastonmuutoksen mukanaan 

tuomia voimistuneita luonnonilmiöitä ja niiden vaikutuksia yhteisöihin ja luontoon (Roshydromet 

2005; 2008). Arktisen alueen ikiroudan sulamisella voi olla merkittäviä seurauksia Venäjän 

talouteen ja elinolosuhteisiin, vaikuttaen negatiivisesti infrastruktuuriin, rakennuksiin ja 

kaivostoimintaan (Grigoryev et al. 2013.) 

Ilmastonmuutoksesta on muotoutunut Venäjälle osittain myös edullinen tekijä. Venäjä voidaan eri 

lähteiden valossa nähdä osana ilmastonmuutoksen lievennysprosessia sellaisena toimijana, jolla 

on mahdollisuudet vaikuttaa globaaliin ilmastonmuutokseen tavalla tai toisella (Poberezhskaya 

2016; Tynkkynen 2010). Ilmastonmuutoksella nähdään esimerkiksi positiivisia vaikutuksia 

maatalouden ja metsätalouden tuottavuutta lisäävänä tekijänä sekä lämmityskustannusten 

alentajana (Tennberg & Rakkolainen 2010). 

Vesistöjen näkökulmasta yksi tekijä, joka voidaan nostaa esiin tämän tutkimuksen aihepiirin 

huomioiden, on myös mahdollinen vesivoimapotentiaalin kasvu – leudommat talvet vähentävät 

sähkönkulutusta ja voivat kasvattaa virtaamia Venäjän joissa. Lisäksi Venäjälle varsin merkittävän 

ja potentiaalisen arktisen alueen kiihtynyt sulaminen avaa hyödynnettäviksi potentiaalisia öljy- ja 
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kaasuesiintymiä sekä mahdollistaa Pohjoisen meritien aiempaa taloudellisemman ja 

vaivattomamman hyödyntämisen (Grigoryev et al. 2013.) 

Ilmastonmuutos on viime vuosina herättänyt mielenkiintoa myös Venäjän kansan keskuudessa. 

Esimerkiksi vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan 55 prosenttia venäläisistä uskoi 

ilmastonmuutoksen vaikuttaneen haitallisesti ympäristöön, ja 70 prosenttia vastaajista mainitsi 

sääolosuhteiden muuttuneen vaikeammin ennustettaviksi (VCIOM 2018). Venäjän tapauksessa 

medialla on sanottu olevan varsin suuri rooli ilmastonmuutoksen suhteen. Medianäkyvyys ei 

pelkästään vaikuta kansan mielipiteisiin ja asenteisiin, vaan sillä voi olla myös vaikutusta Venäjän 

hallintoon ja päättäjiin (Poberezhskaya 2016). 

Venäjän hallinnon näkökulmasta mielipiteet ilmastonmuutoksen suhteen ovat heilahdelleet lähes 

koko Putinin vallan aikana. Ilmastonmuutos ei esimerkiksi ole kärkisijalla Venäjän poliittisella 

agendalla, ja Putin on todistetusti vitsaillut lämpenevän ilmaston hyötytekijöistä. Venäjän 

haluttomuutta ilmastonmuutoksen torjuntaan on kritisoitu varsinkin EU:ssa. Putinin aikaista 

Venäjän ilmastopolitiikkaa on tarkkailtu jo Kioton ilmastosopimuksesta lähtien, Venäjän ratifioitua 

Kioton ilmastopöytäkirjan vuonna 2004. Kioton sopimuksen allekirjoittamisessa painavana tekijänä 

on arvioitu olleen siitä koitunut taloudellinen hyöty Venäjälle. Kioton sopimuksen päästökiintiöt 

perustuivat 1990-luvun alun päästömääriin. Neuvostoliiton talouden romahdettua Venäjän 

päästöt olivat huomattavasti pienemmät kuin 1990-luvun alussa, joten Venäjälle jäi esimerkiksi 

päästöoikeuksia kaupattavaksi muille sopimusvaltioille (Paton 2004). 

Venäjän on sanottu kulkevan ilmastoasioissa talousasiat edellä. Sen talous perustuu öljyyn ja 

kaasuun, jotka ovat molemmat myös suuria ilmastopäästöjen aiheuttajia. Ilmastonmuutoksen 

torjuminen vaatisi luonnollisesti tämän sektorin leikkauksia tai vaihtoehtoisia energiamuotoja 

(Gurkov 2019). On mahdollista esittää asia niin, että Putinin hallinnolle on edullista hidastella 

ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä kuten aiemmin esitettiin, ilmastonmuutos vapauttaa uusia 

luonnonvaraesiintymiä etenkin arktiselta alueelta Venäjän hyödynnettäviksi. 

Tässä mielessä, aiemmin esitetyt seikat huomioon ottaen ja teoriaosuudessa esitettyä 

Morgenthaun (1948) ja Mearsheimerin (1994) realistista teoriaa mukaillen, on mahdollista nähdä 

yhtymäkohtia siihen, että Venäjä hakee hyötyä ilmastonmuutoksesta samanaikaisesti kun toiset 

valtiot kamppailevat ilmastonmuutosta vastaan. Luonnollisesti argumentteja voidaan vetää siitä, 

että maantieteelle ja luonnonvaroilleenhan Venäjä ei mitään mahda. Tietenkään tällä ei voida 
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perustella sitä, miksi Venäjä on niin hidas ja haluton toimimaan ilmastonmuutoksen suhteen, 

mutta kuten seuraavaksi esitän, myös muutoksia maan ilmastopolitiikassa on tapahtunut. 

Mielenkiintoisen edellisessä kappaleessa esitetystä asiasta tekee se, että Putin ratifioi Pariisin 

ilmastosopimuksen vuonna 2019 ohittamalla parlamentin äänestyksen täysin. Venäjä oli 

allekirjoittanut Pariisin ilmastosopimuksen jo vuonna 2015, mutta pitkitti ratifioimista varsin 

pitkään (Hakala 2019). Tämä voi olla seurausta siitä, että Putinille esitettiin Roshydrometin 

toimesta vuonna 2019 statistiikkaa siitä, miten ilmasto on lämmennyt lähes puolella asteella joka 

kymmenes vuosi vuodesta 1978 lähtien. Ratifiointi voisi olla osoitus myös siitä, että Kreml 

suhtautuu ilmastonmuutokseen aiempaa vakavammin (Roshydromet 2019). Täytyy kuitenkin 

huomata, ettei Pariisin ilmastosopimus itsessään vaadi Venäjältä suuria ponnistuksia, ja 

täyttääkseen sopimuksen kriteerit (lämpötilan nousemisen rajaaminen 1,5 asteeseen vuosisadan 

loppuun mennessä) ei Venäjän tarvitse kehittää mullistavia uudistuksia maan energiapolitiikkaan 

(Bershidsky 2019). 

Suomessa ilmastonmuutos on otettu vastaan EU:n säädösten mukaisesti. Vastaavia tendenssejä 

kuin Venäjän tapauksessa on havaittavissa kansalaisten keskuudessa myös Suomessa. Suomessa 

Sitran kyselytutkimuksen mukaan yli puolet kansasta on erittäin huolestunut 

ilmastonmuutoksesta, mikä näkyy myös suomalaisten kulutuskäyttäytymisessä (Sitra 2019). 

Kenties seikka, joka erottaa Suomen ja Venäjän konkreettisimmin toisistaan ilmastonmuutoksen 

suhteen on se, että Suomessa on aikaisemmin ja etenkin vuonna 2019 kiinnitetty 

ilmastonmuutokseen laajaa huomiota myös valtion toimesta (Hiilamo 2019). 

Suomen valtio on ottanut tehokkaan roolin ilmastonmuutoksen kitkemisessä, ja vuoden 2019 

hallitusohjelman myötä Suomessa pyritään kiristämään ilmastotavoitteita mittavasti. Toisaalta 

nähtäväksi jää, kuinka hallitus tulee suunnitelmiaan toteuttamaan. Loppuvuoden 2019 Suomen 

hallituksen kuohunnan valossa voidaan sanoa, että työ ilmastonmuutosasioiden ratkaisemiseksi 

tulee olemaan myös Suomessa pitkä. Suurien tavoitteiden asettaminen on vasta ensilupaus 

aikaansaannoksista. 

4.2 Ilmastonmuutos ja tulvariskien hallinta rajavesistökomission työn keskiöön 

Tarkasteltaessa rajavesistöyhteistyötä ilmastonmuutoksen valossa voidaan esimerkiksi selvittää, 

milloin ilmastonmuutosta, sen mahdollisia vaikutuksia ja ilmastonmuutokseen liittyviä asioita on 
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ryhdytty käsittelemään rajavesistökomission vuosikokouksissa. Lisäksi voidaan etsiä vastauksia 

tarkastelemalla jo edellisessä luvussa tutuiksi tulleita osallistujalistoja ja -määriä. 

Ilmastonmuutos päätyi ensi kertaa rajavesistökomission kokouksen esityslistalle vuonna 2007, kun 

komissiossa kuultiin vesivarojen kokonaiskäytön Suomen osapuolen asiantuntija Markku Ollilan 

selostus globaaliin ilmastonmuutokseen liittyvistä Vuoksen tulvista. Komissiossa nähtiin asia varsin 

painavana ja määrättiin Ollilan ja Neva-Laatokan vesialuehallinnon varajohtaja A. B. Kuznetsovan 

tehtäväksi valmistella työsuunnitelma globaaliin ilmastonmuutokseen liittyvistä Vuoksen tulvista. 

(Pöytäkirja 2007.) 

Yhtenä painavana syynä vuonna 2007 alkaneeseen ’ilmastonmuutoskäsittelyyn’ 

rajavesistökomissiossa voidaan pitää samana vuonna voimaan astunutta EU:n tulvadirektiiviä, 

jossa määrättiin jäsenvaltiot kartoittamaan tulvariskialueet ja laatimaan 

tulvanhallintasuunnitelmia (Höytämö & Leiviskä 2009). Lisäksi ilmastonmuutoskeskustelua 

vauhdittivat sää- ja vesiolosuhteiden ääri-ilmiöt, kuten tulvien ja kuivien jaksojen nopea vaihtelu 

vuosina 2006–2008 (Pöytäkirjat 2006–2008). 

Esimerkkinä tästä voidaan mainita Saimaan vedenkorkeuden voimakas vaihtelu vuonna 2006. 

Kyseinen vuosi oli Suomessa ja muualla Euroopassa äärimmäisen kuiva ja vähäsateinen. Saimaan 

vedenkorkeus aleni juoksutusten pienentämisestä huolimatta, ja uhkana oli laivaliikennerajan 

alittuminen. Tämän jälkeen vedenpinta nousi hyvin nopeasti (Pöytäkirja 2007). Lisäksi tähän 

ajanjaksoon liittyen vuoden 2008 rajavesistökomission asiakirjoissa esitetään konkreettinen huoli 

tulvauhasta, joka esiintyi maaliskuussa 2008 (Pöytäkirja 2008). 

Ilmastonmuutokseen liittyvästä tulvariskien ja tulvantorjunnasta muodostui muutaman vuoden 

sisällä varsin suuri ja merkittävä komission työn osa-alue. Komission työssä tämä näkyi 

konkreettisesti vuosien 2008–2014 aikana Vuoksen tulvariskien ja tulvatorjunnan nykytilan ja 

tutkimustarpeen selvityksenä (Taulukko 1). Vuoksesta on vuosien saatossa kehittynyt yksi 

rajavesistökomission työn keskeisimmistä alueista. Vuoksi on virtaamaltaan suurin rajajoistamme 

(keskivirtaama noin 600 m3/s) ja siihen linkittyy myös vesivoimaan liittyviä ekonomisia kysymyksiä. 

Aiempien tapausten johdosta kehittyi huoli siitä, että sään ääri-ilmiöt tulisivat lisääntymään ja 

esimerkiksi Vuoksen virtaamat voisivat vaihdella rajusti (Pöytäkirja 2008). Esimerkiksi kuivien ja 

tulvakausien välinen Vuoksen virtaama voi vaihdella alle 200 m3/s ja yli 800 m3/s välillä. Venäjän 

puoleisilla Vuoksen voimalaitoksilla Lesogorskissa ja Svetogorskissa joudutaan turvautumaan 
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ohijuoksutuksiin virtaaman ylittäessä 800 m3/s. Ohijuoksutustilanteissa vesivoimalat kärsivät 

taloudellisesti, ja Suomi on usein korvausvelvollinen. Suomen puolen Vuoksen voimalat voivat 

hyödyntää lähemmäs 1000 m3/s virtaamia (Höytämö & Leiviskä 2009). 

Tässä mielessä ilmastonmuutos tuo mukanaan haasteita myös rajavesistöjen voimataloudelliseen 

käyttöön ja maiden välisen Saimaan juoksutussäännön soveltamiseen. Ei ole ihme, että EU-

direktiivin ja kasvaneen ilmastonmuutos- ja tulvantorjuntakeskustelun myötä komission tuli tehdä 

kokonaisvaltainen selvitys siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa rajavesistöjen tulvimiseen, mitä 

seurauksia tulvimisella voi olla turvallisuudelle, infrastruktuurille, ympäristölle tai 

kulttuuriperinnölle sekä millaisia asioita tulee huomioida rajan molemmin puolin asian suhteen. 

(Pöytäkirja 2008.) 

Vuonna 2011 komission kokouksessa esitettiin alustava työsuunnitelma ja selostus Vuoksen 

tulvariskien ja tulvantorjunnan nykytilanteesta. Työsuunnitelman osiossa 6 keskityttiin 

konkreettisesti ilmastonmuutoksen arviointiin rajavesistöjen käyttökysymyksiin liittyen. Tehtäviä 

olivat arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia Saimaan tulvatilanteisiin ja juoksutussäännön 

toteuttamista ilmastonmuutoksen mukaisessa tilanteessa sekä tehdä laskelmia juoksutussäännön 

soveltamisesta ilmastonmuutoksen mukaisessa tilanteessa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista 

Saimaan vedenkorkeuteen ja Vuoksen virtaamaan. (Pöytäkirja 2011.) 

Työ tulvariskien parissa on jatkunut koko 2010-luvun. Vuoden 2011 selvityksessä määrättiin 

muutaman vuoden selvitysaika työsuunnitelman osioille. Tätä selittänee se, että EU:n vuoden 

2007 tulvariskidirektiivissä annetaan aikaa selvityksille vuoteen 2015 asti (Höytämö & Leiviskä 

2009). Selvitykset vaativat tiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Suomen ja Venäjän viranomaisten 

kesken. Esimerkiksi vuonna 2012 Kaakkois-Suomen ELY-keskus suoritti käytännön kenttätyötä, 

tarkastellen mahdollisia tulvavahinkoja Vuoksen alueella ja rannoilla (Pöytäkirja 2013). 

Vuonna 2014 saatiin valmiiksi yllämainittu työsuunnitelman 6. osio, kun Suomen ympäristökeskus 

toimitti ilmastonmuutoslaskelmat komission 52. kokoukseen (Pöytäkirja 2014). Vuonna 2014 

päätettiin aloittaa vuotuinen Vuoksen rantojen seurantaohjelma, ja tätä seuraavana vuonna 

otettiin säännöllisesti ohjelmaan riskienhallinta Vuoksen vesistöalueilla. Vuoksen riskienhallinnan 

käsittely on jatkunut tähän päivään saakka. Oheiseen taulukkoon on kuvattuna 
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rajavesistökomission vuosikokouksissa vuodesta 2007 alkaen esitetyt ilmastonmuutokseen liittyvät 

asiat. 

Taulukko 1. Rajavesistökomission vuosikokouksissa käsitellyt ilmastonmuutokseen ja riskienhallintaan 

liittyvät asiat. 

4.3 Tulevat vuodet ilmastonmuutosnäkökulmasta 

Tarkasteltaessa rajavesistökomission ryhmäkokoja edellisessä luvussa esitettyjen kuvaajien valossa 

voidaan todeta, että ilmastonmuutoksen aiempaa laaja-alaisempi käsittely on vaatinut lisää 

resursseja ja kasvattanut myös komission ryhmäkokoja vuosina 2010–2018. Työmäärä Vuoksen 

tulvariskien selvittämisessä oli suuri, ja Suomi on ollut tämänkin asian suhteen vetojuhtana 

kahdestakin eri syystä: alaluvussa 4.1 esitetystä ilmastonmuutokseen vakavammin 

suhtautumisestaan johtuen sekä EU:n tulvadirektiivien takia. 

Ilmastonmuutos on huomioitu selkeästi eniten vesivarojen kokonaiskäytön ryhmässä, ainakin 

vuosikokousten osalta. Eri asia on se, kuinka paljon ilmastonmuutoksesta on puhuttu eri osa-

alueiden työryhmissä, mutta aineistoni valossa voidaan ainakin kuvata, että ilmastonmuutokseen 

liittyvät asiat ovat tulleet ryminällä mukaan vesivarojen kokonaiskäyttöön 2010-luvulla. Ylipäätään 

2000-luvulla koettu vedenkorkeuden vaihtelu on aiheuttanut sen, että yhteen keskeisimpään ja 

kriittisimpään osa-alueeseen eli vesivoimaan liittyvissä energiakysymyksissä ovat molemmat 

osapuolet aktivoituneet ja kokevat osa-alueen varsin tärkeäksi. 

Yllä todettujen seikkojen valossa ilmastonmuutos voidaan argumentoida yhä vahvemmin syyksi 

sille, miksi suomalais-venäläisen rajavesistökomission työn painopiste on nykyaikoina 

suuntautunut yhä selkeämmin vesivarojen kokonaiskäyttöön. Tämä luku toimii täten hyvänä 

vahvikkeena ja argumenttina myös luvulle 2, jossa analysoitiin komission työn kehitystä ja 

painopisteen muuttumista. 

Luonnollisesti ilmastonmuutoksella on vaikutuksena myös komission työn muihin osa-alueisiin, ja 

on odotettavissa, että mikäli rajavesistöjen veden laatu ja tilanne ilmastonmuutoksen 

vaikutuksesta huononevat, vaaditaan laajempia selvityksiä myös muilla osa-alueilla. 

Ilmastonmuutos tulee väistämättä vaikuttamaan myös vesiensuojelukysymyksiin mm. kasvaneina 

Ilmastonmuutokseen ja tulvantorjuntaan liittyvät asiat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Selostus globaaliin ilmastonmuutokseen liittyvistä Vuoksen tulvista

Vuoksen tulvariskien ja tulvantorjunnan nykytilan ja tutkimustarpeen selvitys

Selostus tulvariskien hallinnan suunnittelusta Suomessa ja rajavesistöissä

Vuoksen rantojen seurantaohjelma

Riskienhallinta Vuoksen vesistöalueella epäsuot. hydrolog. olosuht. aikana
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valuntana, ravinnekuormituksina ja rehevöitymisenä, vesistöjen lämpötilan nousuna sekä 

esimerkiksi alhaisina happipitoisuuksina. Lisäksi ilmastonmuutoksella voidaan nähdä olevan 

vaikutuksia kalatalouteen ja kalastoon, rajavesistöjen vapaa-ajan käyttöön, maatalouteen jne. 

Yhden puolen ilmastonmuutonnäkökulmaan tuovat myös turvallisuuskysymykset. Esimerkiksi 

komission työryhmäkokouksessa esitettiin, että on pieni todennäköisyys sille, että Suomen ja 

Venäjän välinen ratayhteys katkeaa Hounijoen ja Telkjärven tulvimisen myötä. Tällä olisi suuria 

vaikutuksia Suomen ja Venäjän kahdenvälisille suhteille ja myös matkustajaturvallisuudelle. Lisäksi 

ilmastonmuutoksesta johtuvat tulvat voivat vahingoittaa keskeistä infrastruktuuria sekä aiheuttaa 

vaaratilanteita niin Suomen kuin Venäjänkin puolella. 

Tulevina vuosina, Venäjän paneutuessa ilmastonmuutokseen ja varsinkin Venäjän median 

uutisoidessa laajasti globaalista tilanteesta, on toivottavaa, että myös Venäjä lähtee 

aktiivisemmaksi toimijaksi ilmastonmuutoskamppailussa. Viime aikaiset Venäjän linjan muutokset, 

kuten Pariisin sopimuksen ratifioiminen ja ilmastonmuutoksen kasvanut mediahuomio, ovat 

jossain määrin raikkaita tuulahduksia myös Suomen ja Venäjän väliselle rajavesistöyhteistyölle. 

Eriävät mielipiteet ilmastonmuutosasioissa ovat ajoittain vaatineet työläitä selvityksiä varsinkin 

suomalaisosapuolelta. 

Lisäksi rajavesistöyhteistyössäkin mukana oleva Venäjän ympäristöseurannan ja 

hydrometeorologian yksikkö Roshydromet on alkanut laatia aiempaa laajempia selvityksiä 

ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Venäjän alueella. Roshydrometin läsnäolo myös 

rajavesistökomissiossa on kasvanut, ja vuosittain komission kokouksiin osallistuu Roshydrometin 

edustajia. 

Ilmastonmuutoksen on arvioitu kasvattavan sään ääri-ilmiöitä ja sademääriä, mikä johtaisi myös 

rajavesistöjen vaihteleviin vesitilanteisiin ja lisäjuoksutuksiin. Lisäjuoksutukset voivat aiheuttaa 

menetyksiä sähköntuotannossa Vuoksen voimalaitoksilla niin Suomessa kuin Venäjällä. Näissä 

tapauksissa lasketaan vahinkojen tai hyötyjen saldo kummankin osapuolen kannalta. 

Komissiossa asiantuntijoiden operatiivinen yhteistyö tulee tulevaisuudessa korostumaan 

entisestään, kun suunnitellaan ja ennustetaan Vuoksen juoksutuksia sekä epäsuotuisia 

olosuhteita. Lisäksi oikeudenmukaisimmassa tapauksessa ilmastonmuutos perusteltaisiin 

tieteellisesti ja hyväksyttäisiin yhteisesti esimerkiksi tulvien syyksi.. Tulevaisuudessa 
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korvauskysymyksiä on harkittava tapauskohtaisesti, kuten jo nytkin yhteistyössä luonnollisesti 

tehdään. 

Negatiivisemmassa skenaariossa Venäjä ei kiirehdi ilmastonmuutoksen suhteen, vaan hidastelee 

päätöksissään, kuten on esimerkiksi tehnyt kansainvälisellä sektorilla 2000-luvulla. Tässä mielessä 

ilmastonmuutokseen liittyvä työ ja selvitykset jäisivät tulevaisuudessa yhä enemmän Suomen 

tehtäviksi. Tämä voisi merkitä sitä, että jouduttaisiin tekemään aikaisempaa enemmän 

kompromissien kompromisseja esimerkiksi Saimaan juoksutusasioissa. Ottaen huomioon 

rajavesistökomission pitkän historian ja haastavienkin asioiden ratkaisemisen tavalla tai toisella, 

voidaan kuitenkin esittää, ettei tällainen skenaario tule todennäköisesti toteutumaan. 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä pro gradu -tutkielmassa laadittiin analyysi suomalais-venäläisen rajavesistöyhteistyön 

historiasta ja kehityksestä eri vuosikymmeninä. Tutkielmassa keskityttiin lisäksi 

rajavesistökomissioon instituutiona sekä komission ja sen toimintaympäristön muutoksiin. 

Rajavesistökomissio omaa yhteistyön ja vesidiplomatian elimenä varsin kunniakkaan iän ja 

historian. Lukuun ottamatta vuotta 1998 komissio on vuodesta 1966 lähtien kokoontunut 

vuosittain puimaan Suomen ja Venäjän välisiä rajavesistökysymyksiä. Lisäksi komission työhön on 

vuosikokousten lisäksi vuodesta 1970 lähtien kuulunut myös erillisiä työryhmäkokouksia. 

Tämä tutkielma paikkaa aiheen laajemman historiallisen tarkastelun ja kontekstualisoinnin 

puutetta perehtymällä aiemmin vähemmälle huomiolle jääneeseen komission syntyvaiheeseen 

niin Suomen kuin Neuvostoliiton puolella. Keskeisinä johtopäätöksinä voidaan esittää, että 

rajavesistökomissio syntyi pitkän ja hartaan suunnittelutyön tuloksena. Tämä suunnittelutyö 

aloitettiin jo 1950-luvulla, ja varsinainen rajavesistösopimus Suomen ja Neuvostoliiton välillä 

allekirjoitettiin vuonna 1964. Sopimus ratifioitiin Urho Kekkosen toimesta vuonna 1965, ja 

komissio kokoontui ensimmäiseen istuntoonsa vuonna 1966. Rajavesistösopimuksen syntymistä 

edesauttoi molemmissa osapuolissa herännyt huoli vesistöjen yleisestä tilasta sekä Suomen 

puolella varsinkin E. J. Mannerin (ja Simo Jaatisen) johtama laaja tutkimus- ja selvitystyö. 

Rajavesistösopimus syntyi suurilta osin Suomen aloitteesta ja Suomen osapuolen antamasta 

painoarvosta rajavesistösopimuksen tärkeydelle. Lisäksi Kekkosen hyvää henkilökemiaa 

Neuvostoliiton johtaja Hruštšovin kanssa voidaan painottaa rajavesistökomission syntyyn 

vaikuttaneena tekijänä. Esimerkiksi YYA-sopimuksen ja Kekkosen merkitystä Suomen ja 
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Neuvostoliiton välienluojana voidaan pitää ensiarvoisen tärkeänä rajavesistösopimuksen ja 

rajavesistökomission synnyssä. Kaiken kaikkiaan komission perustamiseen vaikuttivat niin laaja ja 

sinnikäs tutkimustyö, Suomen ja Neuvostoliiton samanaikainen liikehdintä vesiensuojelun saralla, 

aikaisemmat sopimukset joita nähtiin tarve päivittää, Suomen vesilain uudistaminen ja myös silkka 

tuuri. 

Rajavesistökomission työn painopisteestä puhuttaessa on huomioitava painopisteen selkeä 

muutos läpi vuosikymmenten. Komission alkuajoista aina Saimaan juoksutussäännön 

suunnitteluun asti vesiensuojelulla oli suuri ja keskeisin rooli komission työssä. Tässä mielessä jo 

komission perustamisenkin kannalta vesiensuojelukysymyksiä pidettiin varsin keskeisenä osa-

alueena. Sittemmin vesiensuojelutekniikoiden, teknologian, puhdistusmenetelmien ja seurannan 

kehittymisen myötä komission tämä osa-alue on muuttunut stabiilimmaksi. Stabiiliutta korostavat 

2000-luvulla vallinneet varsin tasapainoiset olosuhteet muun muassa rajavesistöjen 

kuormituksessa ja infrastruktuurissa. Rajavesistöjen läheisyyteen ei ole enää viime vuosina 

rakennettu juurikaan uutta teollisuutta tai tuotantolaitoksia. Ajoittaisia raja-alueen hankkeita 

(muun muassa kaivos- ja tehdaslupahankkeita) on ollut esillä, mutta komissio on työllään ja 

päätöksillään vaalinut rajavesistöjen eräänlaista koskemattomuutta, tai ainakin komission 

tehtävänä on ollut punnita hankkeiden vaikutusten plussia ja miinuksia raja-alueen vesistöihin. 

Ainakin lukumääräisesti ja painopisteeltään vesiensuojelukysymysten voidaan nyttemmin sanoa 

päätyneen aiempaa kevyempään rooliin. Huomattava on toki, ettei vesiensuojelukysymyksiäkään 

voida ottaa itsestään selvinä, vaikka menetelmät ja teknologia olisivatkin kehittyneitä. Suuria 

hankkeita, kuten Lappeenrannan jätevesien puhdistuslaitos, onkin suunnitteilla vielä muita 

rajavesistöjä korkeamman kuormituksen alaisuudessa painivan Rakkolanjoen tilanteen 

kohentamiseksi. Lisäksi, kuten luvussa 4 esitettiin, ilmastonmuutos tulee väistämättä 

vaikuttamaan myös vesiensuojelukysymyksiin mm. kasvaneina valuntana, ravinnekuormituksina ja 

rehevöitymisenä, vesistöjen lämpötilan nousuna ja alhaisina happipitoisuuksina. 

Vesivarojen kokonaiskäyttö on rajavesistökomission historian aikana kokenut muutoksen aiemmin 

verrattain pienestä osa-alueesta rajavesistökomission työn keskiöön. Vesivarojen 

kokonaiskäyttöön liittyen rajavesistökomissiossa on laadittu huomattaviakin sopimuksia Suomen 

ja Venäjän välille. Rajavesistökomission työllä aikaansaatuja Suomen ja Venäjän välisiä 

bilateraalisia valtionsopimuksia ovat Imatra–Svetogorskin padotussopimus (s. 31) ja Saimaan 

juoksutussääntö (s. 36). Vesivarojen kokonaiskäytön painoarvo komission työssä alkoi lisääntyä 
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selkeästi Saimaan juoksutussääntökysymysten ja yleisten Vuoksen vesivoimakysymysten myötä 

1980- ja 1990-luvuilla. 2000- ja 2010-luvuilla, globaalin ilmastonmuutoksen tullessa mukaan 

rajavesistökomission työhön, erilaiset riskienhallintaan ja tulvantorjuntaan liittyvät selvitykset ovat 

kohottaneet vesivarojen kokonaiskäytön merkitystä entisestään. Lisäksi 2010-luvulla Suomen ja 

Venäjän välillä esiintyy sellaisia painavia asioita kuten tulvista koituvat vahingot, vesivoiman 

energiatuotto ja muut taloutta ja turvallisuutta koskevat kysymykset. 

Rajavesistökomission työn painopisteen muutokset voidaan esittää komission pöytäkirjoista 

laaditulla kvantitatiivisella materiaalilla. Vuosien 1966–1979 painopiste oli esitettyjen asioiden 

perusteella vesiensuojelussa 74 esitetyllä asialla, vesivarojen kokonaiskäytön ollessa jo hyvin 

lähellä 68:lla esitetyllä asiallaan (Kaavio 1, s. 29). Vuosina 1980–1999 komission työn 

kokonaispainopiste siirtyi vesivarojen kokonaiskäyttöön 133 esitetyllä asialla, kun vesiensuojeluun 

liittyviä asioita esitettiin 86 (Kaavio 2, s. 35). Vuosina 2000–2018 vesivarojen kokonaiskäyttö 

esiintyi 134 artiklassa, vesiensuojeluasioita 75:ssä (Kaavio 3, s. 43). Luonnollisesti asiakohtien 

laajuutta tai kuormittavuutta ei voida pöytäkirjoista täysin arvioida eli yksikin asia voi olla työläs. 

Summatakseni 56:n järjestetyn vuosikokouksen asiat ja piirrettäessä koko kuva voidaan hyödyntää 

seuraavaksi esitettävää kaaviota. Kuten kaaviosta havaitaan, rajavesistökomission vuosien 1966–

2018 työ on painottunut vesivarojen kokonaiskäyttöön liittyvien asioiden puimiseen. Tämä 

suuntaus on voimistunut entisestään 2000-luvulla. Vesiensuojeluun liittyvät asiat tulevat tärkeänä 

ja hyvänä kakkosena, ja niiden käsittely on tämän hetken komission työssä varsin hyvässä ja 

tasapainoisessa tilanteessa. 

Kaavio 9. Yhteenveto rajavesistökomission vuosikokouksissa esitetyistä asioista vuosina 1966–2018. 
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Rajavesistökomission työhön on luonnollisesti kuulunut myös muitakin asioita kuin vesivarojen 

kokonaiskäyttö ja vesiensuojelu. Aiemmin tärkeässä roolissa oli esimerkiksi rajavesistöjen 

puutavaran uitto, joka kuitenkin lopetettiin vuonna 1987. Kalataloudelliset asiat ovat kenties 

jääneet hieman kahden suuremman asiakokonaisuuden varjoon, vaikka rajavesistöjen kala-asioista 

löytyisi paljonkin tutkittavaa. Osaltaan tätä paikkaa vuonna 2018 perustettu suomalais-venäläinen 

kalataloustyöryhmä. Tämä sisältää varsin laaja-alaista asiantuntijuutta, jonka avulla pyritään 

parantamaan rajavesistöjen uhanalaisten vaelluskalojen tilannetta ja rajavesistöjen 

kalatalousasioita. 

Suomessa tullaan vuoden 2019 uuden hallitusohjelman mukaisesti kiinnittämään aiempaa 

enemmän huomiota uhanalaisiin vaelluskaloihin muun muassa esittämällä kalatalousvelvoitteita 

myös pienemmille vesivoimaloille sekä kiinnittämällä huomiota sellaisiin vesirakennelmiin, joista 

koituu kulkuvaikeuksia vaelluskaloille. Esimerkiksi Suomen ja Venäjän välinen Hiitolanjoki on yksi 

keskeisistä uhanalaisen Laatokan lohen lisääntymisalueista. 

Työtä Hiitolanjoella onkin tehty jo useamman vuoden ajan Laatokan lohen aseman 

parantamiseksi. Viimeisten uutisten mukaan pitkään työstetty Hiitolanjoen kehittämishanke on 

mennyt läpi useiden tukijoiden avustamana. Hiitolanjoen Suomen puoleiset vesivoimatuotantoon 

valjastetut kosket tullaan ennallistamaan poistamalla vaelluskalojen nousuesteet Ritakoskesta, 

Lahnasenkoskesta sekä Kangaskoskesta (Etelä-Karjalan liitto 2019; MMM 2019). 

Kalataloustyöryhmän funktio on vielä rakentumassa, ja nähtäväksi jää, mikä rooli kalataloudellisilla 

asioilla tulee varsinaisessa rajavesistökomission työssä jatkossa olemaan. Yksi 

rajavesistöyhteistyöhön sidoksissa ollut tärkeä osa-alue on rajaviranomaisten toiminta ja erinäiset 

raja-asiat. Rajaviranomaisia on tarvittu raja-alueen konkreettisessa kenttätyössä ja lukuisissa 

muissa rajatehtävissä. 

Rajavesistökomissio toimii eräänlaisena siltana Suomen ja Venäjän hallinnon välillä 

vesidiplomatian ja kansainvälisen yhteistyön instituutiona. Komission toimintaan osallistuu eri 

tasoisia valtion edustajia, viranomaisia ja tutkijoita niin ministeriöistä, tutkimuslaitoksista, valtion 

ja alueellisen tason virastoista kuin esimerkiksi rajavesistöissä toimivista voimayhtiöistäkin. 

Molempien osapuolten merkittävien ja nimekkäiden tahojen osallistuminen todistaa komission 

arvostuksesta ja tärkeydestä. Varsinkin Neuvostoliitossa komissio toimi tikapuina arvostettuihin 

virkoihin. Teoriakappaleessa esitetyn konstruktivismin mukaisesti komissio on vuosien aikana 
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rakentunut sosiaalisesti varsin monipuoliseksi instituutioksi, jossa vallitsevat luottamus ja yhteistä 

etua ajavat arvot. Osapuolten toimintakulttuureissa ja asenteissa on eroja, mutta raja ei ole 

estänyt yhteisten toimintatapojen ja normien sekä hyvien henkilökemioiden ja luottamuksen 

ilmapiirin syntyä komission sisällä. 

Rajavesistökomissio on toimintansa aikana todistanut luonnollisesti myös yhteiskunnallista ja 

globaalia muutosta. Tämän tutkimuksen valossa voidaan esittää, että merkittävimpiä 

toimintaympäristön muutoksia ovat olleet Neuvostoliiton hajoaminen, uuden Venäjän hajautettu 

valta, Suomen liittyminen Euroopan Unioniin vuonna 1995 sekä ilmastonmuutosasiat 2010-luvulla. 

Onkin hyvin erikoista, että rajavesistökomissio on pystynyt toimimaan kaiken tämän muutoksen 

läpi. Syitä voidaan esittää monia, mutta ensisijaisena kasassa pitävänä voimana on ollut se seikka, 

että komissiossa on käsitelty lähinnä vain teknisiä asioita eikä politiikan ole annettu horjuttaa 

komission työtä. 

Poliittiseen kantaan tai globaaleihin tilanteisiin ei rajavesistökomission työssä olla puututtu. 

Korostaisin myös, että pragmatismi ja tietty rationaalisuus, joka aiemmin varsin teknokraattisessa 

rajavesistökomission työssä vallitsi, ovat olleet omiaan pitämään komission palaset kohdillaan. 

Sittemmin rajavesistökomissio on kehittynyt sisäisesti teknokraattisesta herrakerhosta 

monialaiseksi asiantuntijaorganisaatioksi. Tekniikan kautta on ymmärretty ja ymmärretään yhä 

edelleen toinen toisia, vaikka kieli tai kulttuuri olisivatkin erilaiset. Kieliongelmia hoitamassa ovat 

komission ansiokkaat ja pätevät tulkit. Vuosien mittaan rajavesistökomissiosta on muodostunut 

erittäin koherentti ja strategisesti hyvin suunniteltu ja toimiva instituutio. 

Vuoroin hajautettu ja keskitetty Venäjän valta on toisinaan aiheuttanut pieniä muutoksia 

komission työhön, mutta ylitsepääsemättömiä esteitä tai patoja ei työ ole vielä tähän päivään 

mennessä kohdannut. Valtapolitiikka on näkynyt alueyhteistyössä ja vesihallinnon muutoksina, ja 

tätä kautta vaikuttanut myös rajavesistökomission työhön. Osapuolten vesi- ja ympäristöhallinnon 

muutokset ja erot luovat toimintaan omat erityispiirteensä. Venäjä pinta-alaltaan maailman 

suurimpana valtiona suoriutuu tehtävästä kuitenkin varsin mallikkaasti. Luonnollisesti 

kokonaisuudessaan työ on muuttunut trendien mukaisesti. Euroopan Unioni on tuonut mukanaan 

vesipuitedirektiivinsä ja tulvadirektiivit, joiden noudattaminen on noussut komissiossa tärkeään 

rooliin. 
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Suomi on rajayhteistyössä puskenut edelläkävijämäisesti ja varsin laadukkaasti eteenpäin EU:n ja 

Venäjän yhteispeliä ja onnistunut vakuuttamaan myös Venäjän EU:n uudistuksista, joskin työ on 

vaatinut sinnikkyyttä ja tarmoa. 2010-luvun globaali tilanne ja lännen ja Venäjän kireät suhteet 

ovat aiheuttaneet haluttomuutta ja tyytymättömyyttä EU-politiikkaa kohtaan Venäjällä ja Itä-

Euroopassa. Suotavaa olisikin, ettei maailmanpoliittinen tilanne kärjistyisi entisestään, sillä tämän 

seuraukset voisivat osin vaikuttaa myös Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöyhteistyöhön. 

Suuren huomion rajavesistökomission työssä on saanut vuonna 2007 aloitettu ja 2010-luvulla 

voimistunut ilmastonmuutoksen käsittely. Rajavesistökomissio pyrkii työssään selvittämään 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia rajavesistöihin ja varautumaan tulviin ja muihin epäsuotuisiin 

tilanteisiin. Ilmastonmuutoksen suhteen työhön tuovat lisähaastetta esimerkiksi Venäjän ja 

Suomen eriävät asenteet koko ilmastonmuutosta kohtaan. Lisäksi realismin teorian mukaisesti 

Venäjä voidaan nähdä hyötyvän ilmastonmuutoksesta ja jopa vaikuttavan tällä asemaansa 

maailmassa. Venäjällä ollaan tutkimusten valossa skeptisempiä ilmastonmuutoksen suhteen, ja 

siellä on esitetty eriäviä tutkimustuloksia ilmastonmuutokseen liittyen. Yleinen mielipide on 

kuitenkin mahdollisesti muuttumassa myös Venäjällä median painostuksen ja kasvaneen 

kiinnostuksen myötä. 

Rajavesistöyhteistyössä ilmastonmuutoksesta on tullut keskeinen osa vesivarojen kokonaiskäytön 

työtä. Ilmastonmuutos voidaan nähdä sellaisena tekijänä, joka tulee vaikuttamaan koko 

rajavesistökomission työhön nyt ja tulevaisuudessa. Muuttuneet sääolosuhteet, kuten tulvat ja 

kuivuudet, vaikuttavat monin eri tavoin niin vesivarojen kokonaiskäyttöön, vesiensuojeluun kuin 

kalataloudellisiinkin kysymyksiin. 2000-luvun vuoroin varsin sateiset, vuoroin ennätyksellisen 

kuivat vuodet ovat antaneet jo osviittaa siitä, millaisia vuosia tulevaisuus voi tuoda mukanaan. 

Ilmastonmuutos tuo mukanaan myös turvallisuuskysymykset. Eräs kovin merkittävä Suomen ja 

Venäjän välistä turvallisuutta koskeva kysymys nousi esille komission työryhmäkokouksessa 

vuonna 2019, johon allekirjoittanutkin pääsi osallistumaan. Kokouksessa esitettiin, että on 

olemassa pieni mahdollisuus, että Suomen ja Venäjän välinen ratayhteys katkeaisi Hounijoen ja 

Telkjärven tulviessa Vainikkalan rata-alueelle. Skenaario toteutuessa olisi sillä hyvin suuria 

seurauksia Suomen ja Venäjän väliselle rataliikenteelle ja myös poliittiselle tilanteelle. 

Rajavesistökomissio onkin päättänyt ottaa entistä vakavammin tällaisetkin mahdollisuudet ja 

pyrkii estämään ne parhaansa mukaan. Tulvat voivat vaikuttaa myös muuhun infrastruktuuriin ja 

turvallisuuteen.  
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Yhteenvetona voidaan esittää seuraava kaavio, johon on koottu rajavesistökomissioon vaikuttavat 

sopimukset, ulkoiset tekijät sekä Suomen ja Venäjän sisäiset tekijät: 

 

Kaavio 10. Rajavesistökomissioon vaikuttavia tekijöitä. 

Tämän tutkimuksen myötä on helppo todeta, että rajavesistökomissio on historiansa aikana 

muuttunut ja kehittynyt hyvin paljon. Komission alkuaikoina 1960-luvulla varsin keskeisessä 

roolissa olivat rajavesistöjen vesiensuojeluasiat, puutavaran uitto sekä vesivoimakysymykset. 

1980-luvulla rajavesistökomission painopiste siirtyi mm. Saimaan juoksutussäännön pitkäjänteisen 

laadinnan sekä vesivoimakysymysten ja poikkeusjuoksutusten selvittelyjen myötä vesivarojen 

kokonaiskäyttöön liittyviin asioihin. 1990-luvulla tarkkailuohjelman uusiminen ECE:n 

rajavesistösopimuksen mukaiseksi toi vesiensuojelukysymykset hetkellisesti 1980-lukua 

suurempaan rooliin. Uusien suositusten ja käytäntöjen vakiintumisen jälkeen vesiensuojeluasiat 

tasaantuivat varsin vakaalle pohjalle muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 2000-luvulla 
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vesivarojen kokonaiskäyttö on ilmastonmuutoksen myötä lujittanut paikkaansa keskeisimpänä 

komission työn osa-alueena. 

Yhteiskunnallinen muutos ja muutokset toimintaympäristössä ovat vaatineet komissiolta 

sopeutumista ja ennakointia vallinneisiin tilanteisiin. Suurelta osin komission onni ja kestävyyden 

tae on ollut komission selkeä paneutuminen teknisiin asioihin. Komission työssä ei ole puhuttu 

politiikkaa, mikä on pitänyt sen toiminnassa suurtenkin mullistusten aikaan. Vankkaa 

asiantuntijuutta ja toimivaa yhteistyötä harjoittava rajavesistökomissio tulee jatkossakin 

operoimaan tiukkojen kysymysten äärellä. Ilmastonmuutos ja mahdolliset maailmanpoliittiset 

jännitteet tulevat työllistämään komissiota jatkossakin. Loppuun on todettava, että komissio on 

maailman mittapuulla varsin ainutlaatuinen instituutio, eikä olekaan ihme, että Suomen ja Venäjän 

välinen rajavesistöyhteistyö toimii maailmalla esimerkkinä varsin erinomaisesta kahden eri 

kulttuurin ja erilaisen valtion tuloksekkaasta yhteistyöstä. 

Lopuksi esitän vielä muutamia ehdotuksia jatkotutkimusmahdollisuuksista. Tämän tutkimuksen 

tiimoilta olisi hyvä tilaisuus jatkaa ja käydä läpi Suomen ja Neuvostoliiton (nyk. Venäjän) 

kirjeenvaihtoa, johon ei tämän tutkimuksen laajuus ja ajankäyttö huomioiden ollut aikaa. 

Rajavesistökomission kirjeenvaihdosta olisi mahdollista etsiä täsmentäviä vastauksia ja 

argumentteja tämän tutkielman tieteelliseen keskusteluun. Yksi vaihtoehto jatkotutkimukselle olisi 

myös keskittyä laajemmin tiettyyn komission työn osa-alueeseen tai ilmastonmuutokseen. 

Varteenotettavina mahdollisuuksina esittäisin muun muassa komission kala-asiat, Inarinjärven 

rajavesistöasiat tai esimerkiksi nyt vuonna 2019 positiiviseen valoon noussut Hiitolanjoki. 

Hiitolanjoesta olisi mahdollista laatia tapaustutkimus rajavesistökomission papereiden pohjalta.  

Ilmastonmuutoksessa näkisin mahdollisuudet laajemmankin tutkimuksen tekemiselle. Ilmiötä voisi 

tutkia eri tulokulmista ja etenkin tulevaisuuden kontekstissa. Loppuun on vielä todettava, että 

rajavesistökomissiota voisi ylipäätään tuoda laajemman yleisön tietoisuuteen: komission arvo 

maailman mittapuulla olisi mahdollista hyödyntää ja korostaa suomalaista huippuosaamista niin 

ympäristö- ja vesiasioissa, vesiensuojelussa kuin myös vesidiplomatian parissa. 

Rajavesistökomissiosta löytyisi kirjoitettavaa vaikka laajaksi kokoelmateokseksi. Kansainvälinen, 

englanniksi tuotettu julkaisu tai teos voisi toimia myös arvokkaana vientikorttina Suomen 

ainutlaatuisesta vesiosaamisesta ja luoda esimerkkiä ja näkökantaa rajayhteistyön sopuisaan 

puoleen. 
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LIITETAULUKOT 

Rajavesistökomission keskeiset kokousasiat vuosina 1966–1979 jaoteltuina taulukoihin aihepiireittäin: 

 

RAJAVESISTÖKOMISSION PÖYTÄKIRJASISÄLTÖ 1966-1979 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Vesivarojen kokonaiskäyttö                                                            0 3 4 3 3 5 5 5 5 5 7 6 9 8

Rajavesistöjen säännöstelytoimenpit. selvittäminen

Kokonaiskäytön pääsuunnat ja työohjelma 2

Rajavesistöjen kokonaiskäytön ohjelma vuos. 70-80

Jänisjärven ja -joen säännöstelykysymykset

Svetogorskin voimalaitoksen padotuskorkeus

Lieksanjoen ja Tuulijoen säännöstely

Vuoksen vuorokausisäännöstelyn mahdollisuus

Inarijärven säännöstelykysymykset

Imatra-Svetogorsk Vuoksen osan voimatal. käyttö

Imatra-Svet. pad. kork. ylittäminen/76-78 ylipadotuksen selv.

Imatra-Svet. voimatal. aiheutuvat rantasortumat

Imatra-Svet. viikoittaisten käyttöilm. kirjal. vaihtamisesta

Saimaan ja Vuoksen kausi- ja monivuot. säänn. kosk. suun.

Saimaan ja Vuoksen säännöstelyn merkit. ja tuloks.selvitystyö

Vuoksen vedenjuoksun säännöstelykysymys (merkittävä)

Muutoks. Saim. säännöst. ja Vuoks. vesivar. käyt. perussäänt.

Saimaan säänt. & Vuoks.  vesivar. käyt. perussään. käsit. & hyv.

Lisäykset ja täsmennykset edelliseen 

Hiitolanjoen säännösteleminen (vesitilanne ja laatu)

Pukalusjärven säännöstely- ja vedenkorkeusasiat

RAJAVESISTÖKOMISSION PÖYTÄKIRJASISÄLTÖ 1966-1979 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Vesiensuojelu                                                                                       3 3 5 4 5 5 8 5 5 5 5 9 7 5

Näytteidenottopaikkoihin li it. kysymykset

Näytteidenottoa koskevat asiat 2

Yht. menettelytavat vesien laadun parantamiseksi

Yhten. menettelytavat rajaves. virtaamamittauksissa

Etelä-Saimaan jäteves. johtamismahd. Suomenlahteen

Veden laadulle asetettavat vaatimukset

Veden laadun tarkkailun järjestäminen

Vesien laadun tarkastajien tiedotukset ja tulokset

Toimenpiteet rajaves. suoj. l ikaantumiselta

Saimaan kanavan vedenlaadun tarkkailu

Pistojoen lumen vesiarvoilmoitukset (76- + Jänisjoki)

Etelä-Saimaan jäteves. käsittely suunnittelutyöt

Vesivar. suoj. tehostamistoimenpit. Suomessa ja NL

Rajaves. laskettavien jäteves. laatu ja määräkys.

Tiedonvaihtoa paperi- ja selluloosateoll. jäteved. puhd.

Asumajätevesien kemialliset puhdistusmenetelmät

Vuos. 1976-80 suojelutoimenpiteet

Tiedonvaihtoa veden laadun ja määrän automaat. tark.

Automaatiolaitteiden käyttö laadun ja määrän tarkkailussa

Hiitolanjoen jätevesien väh. Suomen puol.

Yhteiset näytteidenotot ja analyysitul.  v. 1977 eteenpäin

Yht. vesinäyt. tulokset ja tulosten vertailu 

Soklin tutkimusrikastam. vesiensuoj. toimenpit.  ja jäteveden laatu
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RAJAVESISTÖKOMISSION PÖYTÄKIRJASISÄLTÖ 1966-1979 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Uittoasiat                                                                                                3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1

Uittokysymykset ja uittosäännön laatiminen 2

Uittosäännön sovelt. Koita-, Tenniö ja Kuolajoessa * Irtouiton lopetus

Uittovaltuutettujen selostukset uitoista (ed. vuod. kulku)

Lieksanjoen uittoväylän tarkastus (uitto aih. l ikaantumista)

Kalatalouden asiantuntijoiden uittojen tarkastus

Uittosääntö määrätään koskemaan Lieksanjokea

RAJAVESISTÖKOMISSION PÖYTÄKIRJASISÄLTÖ 1966-1979 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Kalataloudelliset asiat                                                                       0 2 5 2 3 6 2 3 3 5 4 6 2 2

Rajavesistöjen kalaston tilan selvittäminen

Kalalajien kotiuttamiseen li ittyvät kysymykset 2

Kalojen elinolojen ja kulkumahd. parantam. padot. joissa

Kalojen norm. kehitysolojen turvaaminen rajavesistöissä

Kalatal. tutkimusten koordinointi

Inarinjärven säännöstelyn vaik. kalatalouteen Suomessa

Jänisjärven säännöstelyn vaik. kalatalouteen ja veden laatu

Hiitolanjoen ja Jänisjoen kalatal. tutk. tulokset

Hiitolanjoen kalakuolema ja toimenpiteet

Kalaston tila ja kalastus Lieksanjoella

Rajaves. kalanviljelytoimpit laajent. l i ittyvät suositukset

Kalatal. toimenpit. arvokalakantojen lisäämiseksi rajav.

Osapuolten yhteiset toimenpit. arvokalakant. l isäämiseksi

Rajavesistöissä suoritetut kalatal. toimenpiteet

Selostus rajaves. suor. kalanviljelytoimenpiteistä

Koutajoen kalataloudellinen tutkimus

Selostus tuloksista ja tehtävistä kalakan. l is. v. 76-80

Lisääntyneet kalanistutustoimenpiteet rajaves.

Rajavesistöjen kalakantojen lisäämiseksi suori. tutk. tuloksia

Pyhäjärven koordinoidut kalataloudelliset tutkimukset

RAJAVESISTÖKOMISSION PÖYTÄKIRJASISÄLTÖ 1966-1979 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Raja-asiat                                                                                                1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1

Rajaviranom. ilm. vähäisistä ojitushankkeista

Rajavaltuutettujen tied. kuivatustoimenpiteistä

Rajavalt. toim.pit. suorittamisen edesauttaminen

Rajavesistöjen nimiluettelo

Rajavaltuutet. luvalla/ toimesta  rajan läh. suorit. vesital. työt

Hydrolog. tiedonvälit.  rajavalt. välityksellä
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Rajavesistökomission keskeiset kokousasiat vuosina 1980–1999 jaoteltuina taulukoihin aihepiireittäin: 

 

 

 

RAJAVESISTÖKOMISSION KOKOUKSISSA KÄSITELLYT ASIAT V. 1980-1999 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Vesiensuojelu 6 6 3 5 3 3 2 3 4 3 4 6 5 6 6 5 6 5 5

Yhteiset i lmoitukset rajaves. ja Saimaan kan. veden laadun tutkimuksista

Toimenpiteet vesien suojaamiseksi l ikaantumiselta

1986 men. suor. suunnitellut toimenpit. veden likaantumisen vähent.

Ilmoitukset Hiitolanjoen vedenlaadun parantamisesta

Sokli vesiensuoj toimenpit.  ja jätevesikys.,  89-90 projektityöryhmä

Yht. i lm. erityisten likaavien aineiden analyysimenetel. vertail.,tuloks. ja kokem.

Yhteinen ilmoitus analyysimenetelmien vertailutuloksista rajavesistöissä

Saimaan hydrolog. tietojen toimittaminen Suomesta Neuvostoliittoon

Yhteinen ilmoitus vesiensuojeluryhmän työstä

Ilmoitus Suomen ja NL:n rajavesien tarkkailutilanteesta

Tiedonvaihto pohjoisista rajavesistä ja niihin kohd. kuormituksesta

Selvitys veden laadun kehityksestä 80-91

Jänisjoen vesistötiedot ja vedenjohtokyky, hydrolog. tiedot Venäjän alueelta

Tarkkailuohjelman uudistaminen ja laajentaminen (ECE:n suos. mukaisesti)

ECE:n sopimuksesta aiheutuvat l isäjärjestelyt ja tarkkailumääritykset

Siimesojan likaantumisongelma

Analyysimenetelmien vertailukelpoisuus

Selvitys Unterniskanjoen ja Suursuonojan tutkimuksista / 99 virtaussuun.käänt.

Onnettomuustilanteen hälytysjärjestelmät

Alueyhteistyössä toteutetut vesiensuoj. koskevat tutkimus- ja suunn. hankkeet

Viipurin tullin raja-aseman jätevesien laskeminen Nuijamaanjärveen

Venäjän ilm. selvityksistä Inarin Ja Paatsj sään. & suoj. säännön laatimisesta

Ilmoitukset Vainikkalan ratapihalla 99 sattuneesta onnettomuudesta

Rakkolanjoen ja sen suurimpien sivujokien vesien laatu

RAJAVESISTÖKOMISSION KOKOUKSISSA KÄSITELLYT ASIAT V. 1980-1999 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Vesivarojen kokonaiskäyttö 8 9 8 8 8 8 6 7 7 7 7 7 8 5 5 5 5 7 x 8

Saimaan säännöstelyn ja Vuoksen vesivarojen hyv.käyt. käsittely/suunnittelu

Jänisjoen ja/tai Jänisjärven säännöstely

Inarin säännöstely

Hiitolanjoen säännöstely

Pukalusjärven säännöstely

Imatra-Svet. rajoittaman Vuoksen osan voimatal. hyväksikäyttö

Svetogorskin ylipadotuksesta 76-78 aih. energiamenetysten korvaaminen

Imatra-Svet. Mellonlahden ja Hallikkalanjoen rantasortumat/pengerrystyöt

Vuoksen poikkeusjuoksutukset, vesitilanne ja poik. juok vaikutukset (81-83, 84-) Poik.juoks. 81-83,84- Tulvajuoks. 87-89,90-91

Svet. ylävedenkork. & Saunaran. vedenkork. määrit. valtiosop. 2 artiklan muutos

Svetogorskin ylipadotus 82-83, 84 korvaussähkön toimitus

Saimaan poikkeusjuoks. 81-83, 84 Svet. ja Lesogorskin energiamenet. kompens.

Saunaran. ja Svet. ylä-asteikon keskinäinen riippuvuus ja ylipad. kompens.

Saimaan juoksutussuunnitelman laatiminen ja voimaansaattaminen* Laatiminen  85-88 Voimaansaattaminen

Selostus Paanajärven pumppuvoimalaitoksen rakentamisesta ja kulusta

Koitajoen Möhkönkosken ennallistamistyö

Ilmoitus Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön toteuttamisesta

Vuoksen Venäjän puoleisten tulvavahinkojen tarkistamistyö

Imatran kaasuvoimalahanke

Inarin säännöstelysääntöä koskeva muutos

Selostus Viiksinselän pinnankorkeuden nostamisesta
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RAJAVESISTÖKOMISSION KOKOUKSISSA KÄSITELLYT ASIAT V. 1980-1999 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Kalataloudelliset asiat 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2

Yhteinen selostus kalatal. tutkimusten tuloksista

Yhteiset toimenpiteet rajavesistöjen kalakantojen lisäämiseksi

Pyhäjärven kalataloudelliset tutkimukset

Kalataloudelliset tutkimukset ja toimenpiteet rajavesistöissä

Rajavesistöjen kalakannan lisäämiseksi teht. tieteel. tutkimustuloksia

Kalojen vaeltaminen Inarista Paatsjokeen

Rajavesistöihin kohdistuvan kalatal. tutkimustoiminnan monipuolistuminen

Pistojoen kalankulkua haittaavan rakenteen poistaminen

Katsaus vaarallisiin kalatauteihin rajavesistöitä koskien

RAJAVESISTÖKOMISSION KOKOUKSISSA KÄSITELLYT ASIAT V. 1980-1999 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Uittoasiat 2 1 2 2 1 1 1 2 1

Uittovaltuutettujen yhteinen selostus uiton kulusta

Lieksanjoen tarkastus ja puhdistus uiton jälji ltä

Uittovaltuutettujen ilmoitus rajauittoväylien tilasta ja uittojen päättymisestä

Tehdaspuu OY:n uittilupahakemus Pyhäjärvelle
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Rajavesistökomission keskeiset kokousasiat vuosina 2000–2018 jaoteltuina taulukoihin aihepiireittäin: 

 

 

 

 

 

 

RAJAVESISTÖKOMISSION KOKOUKSISSA KÄSITELLYT ASIAT V. 2000-2018 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vesivarojen kokonaiskäyttö 7 6 5 7 7 7 6 7 8 7 7 8 7 7 8 8 8 7 7

Imatra-Svet. Vuoksen voimatal. hyväksikäyttö ja 1972 sop. toteuttaminen

Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön toteuttaminen x

Hiitolanjoen säännöstely

Jänisjoen, Jänisjärven säännöstely

Inarin säännöstely

Viiksinselän pinnankorkeuden muuttaminen x

Syrjäkosken voimalaitoksen uudelleenrakentamishankkeesta x

Svetogorskin voimalan poikkeustilanne

Venäjän vesivarojen hallinnon muutokset

Energiayhtiöiden yhteistoimintaharjoitus onnettomuustilant. ehkäisemiseksi

2004-06 Saimaan poikkeusjuoks. aih. hait./energiamenetysten korvaus

Selostus globaaliin i lmastonmuutokseen li ittyvistä Vuoksen tulvista

Vuoksen tulvariskien ja tulvantorjunnan nykytilan ja tutkimustarp. selvitys

Hydrometeorolog. tietojen saaminen Pielisen yläpuoliselta Venäjän vesialueelta

Selostus tulvariskien hallinnan suunnittelusta Suomessa ja rajavesistöissä

Vuoksin syväpuomin poistosuunnitelma/poisto

Vuoksen rantojen seurantaohjelma

Riskienhallinta Vuoksen vesistöalueella epäsuot. hydrolog. olosuht. aikana

RAJAVESISTÖKOMISSION KOKOUKSISSA KÄSITELLYT ASIAT V. 2000-2018 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vesiensuojelu 6 5 2 4 3 5 5 4 5 5 5 5 2 3 3 4 3 3 3

Selvitys Hiitolanjoen vedenlaadun parantamisesta

Kysymys Suursuonojan virtaussuunnan kääntäminen Unterniskanjokeen

RUSFINNONPOINT -hanke

Suomen selvitys org. klooriyhdisteiden pitoisuuksista rajavesien eliöissä

Rajaves. suor. veden laadun tutkimukset & analyysimenetelm. vertailukelpoisuus

Vesien laadun tarkastajien ilmoitukset vesiensuojelutoimenpit. rajavesistöissä

Rakkolanjoen kuormituslähteet ja vesiensuojelutoimenpiteet / laadun parant.

Yhteinen ilmoitus rajaves. seurantaohjelman päivittämisestä

UPM:n Kaukaan tehtaiden poikkeukselliset jätevesipäästöt 2003

Vesien laadun valvonnan ja vert. kelpoisuuden parantaminen metallien osalta

Poikkeustilanteita koskeva tiedottaminen ja tiedotusjärjestelmän kehittäminen

Yhteisen näytteenoton interkalibrointitulokset

RAJAVESISTÖKOMISSION KOKOUKSISSA KÄSITELLYT ASIAT V. 2000-2018 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kalataloudelliset asiat 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 4

Kalakant. tilan parant. ja hyödyntämiseksi teht. tutk. ja kalatal. toimpit. tulokset 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kalatalouden asiantuntijoiden vetoomus koskien järvilohikantojen tilaa

Ehdotus  kalatalouskomission perustamisesta / 2018 muodostaminen

Lohensukuisten kalojen vaellusesteiden selvitystyö

Katsaus vaarallisiin kalatauteihin rajavesistöitä koskien (Gyrodactylus Salaris)
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LIITTEET 

Liite 1. Tasavallan presidentti Urho Kekkosen puhe vesiensuojelupäivillä lokakuussa 1963 (UKK-arkisto). 
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Liite 2. Ulkoasiainministerin puhe rajavesistösopimusneuvottelujen juhlabanketissa 24.4.1964 (UMA 12/L). 
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Liite 3. Rajavesistökomission onnittelut Tasavallan Presidentti Urho Kekkoselle vuonna 1975 (UKK-arkisto).
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Liite 4. Konstantin Kornev: Rajavesistä yhteistä etua (Helsingin Sanomat 29.4.1978).  
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Liite 5. Suomen ja Venäjän rajavesistöjen valuma-alueet (Rajavesistökomissio 2019).

 


