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Barentsin alueneuvoston istunto
Aika: 24. maaliskuuta 2015
Paikka: Uumajan kaupunki, Ruotsi

Ohjelma:
Majoittuminen «Stora Hotellet» - hotelliin
Osoite: Storgatan 46, 903 26 Umeå, Sweden.
Puh.: +46 (0)90-77 88 70, E-mail: info@storahotelletumea.se
Kartta: https://goo.gl/maps/mAsoJ/.

Maanantai, 23. maaliskuuta 2015
Kokouksen osallistujien saapuminen
17.45

Käynti kitaramuseossa (museon osoite: Vasagatan 18-20, Umeå)

19.00

Epävirallinen päivällinen (osoite: “Guitars”, osoite: Vasagatan 18-20)

Tiistai, 24. maaliskuuta 2015
09.00 – 10.30

Barentsin aluekomitean kokous
(Paikka: Väven - konferenssisali, Storgatan 46 A)

10. 35 – 11.00

Kahvitauko

12.00 – 13.30

Lounas (Väven,, Storgatan 46 A)

14.00 – 16.00

Barentsin Alueneuvoston kokous
(Paikka: sali Väven, Storgatan 46 A)

17.00 – 18.00

Västerbotten-läänin maaherra Magdalena Anderssoinin ja Arkangelin alueen
infrastruktuurin kehityksestä vastaava varamaaherra Aleksei Alsufjevan
tapaaminen.

18.00

Västerbottenin läänin maaherra Magdalena Anderssonin tarjoama
päivällinen. Paikka: Västerbottenin lääninhallitus, Storgatan 56

Keskiviikko, 25. maaliskuuta 2015
Kokouksen osanottajien lähtö
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BARENTS/EUROARKTINEN ALUE
Osallistujat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alueneuvosto
Aleksei Alsufjev, vs. puheenjohtaja
Marina Kovtun (ei osallistunut)
Aleksandr Hudilainen (ei osallistunut)
Vjacheslav Gaizer (ei osallistunut)
Sergei Kungurtsev
Line Fusdahl
Hill Marit Olsen
Runar Sjåstad (ei osallistunut)
Magdalena Andersson
Sven-Erik Esterberg
Pauli Harju
Pentti Malinen
Mika Riipi (ei osallistunut)
Tatjana Jegorova (v)

Arkangeli, Venäjä
Murmansk, Venäjä
Karjalan Tasavalta, Venäjä
Komin Tasavalta, Venäjä
Nenetsien autonominen piirikunta, Venäjä
Tromssan lääni, Norja
Nordland, Norja
Finnmark, Norja
Västerbotten, Ruotsi
Norbotten, Ruotsi
Oulu, Suomi
Kainuu, Suomi
Lappi, Suomi
Alkuperäiskansojen työryhmä

Alueneuvoston tarkkailijajäsenet
15. Sergei Bebenin (ei osallistunut)
16. Dag Hedin (v)
17. Risto Poutiainen (v)

Luoteis-Venäjän parlamentaarikkojen yhdistys
Barentsin alueen kristillisten kirkkojen yhteistyöneuvosto
Pohjois-Karjala, Suomi

Aluekomitea:
18. Aleksei Kalinin, pj
19. Sergei Kungurtsev
20. Juri Smirnov (ei osallistunut)
21. Aleksei Tsvetkov (ei osallistunut)
22. Jevgeni Grigorjev (ei osallistunut)
23. Lena Torgersen (ei osallistunut)
24. Bente Knudsen Helland
25. Markus Karlsen (ei osallistunut)
26. Mikael Bergtström
27. Sari Roininen
28. Roman Gokkoev
29. Hannu Heikkinen (ei osallistunut)
30. Raimo Holster (ei osallistunut)

Arkangeli, Venäjä
Nenetsien autonominen piirikunta, Venäjä
Murmansk, Venäjä
Karjalan Tasavalta, Venäjä
Komin Tasavalta, Venäjä
Nordland, Norja
Tromssan lääni, Norja
Finnmark, Norja
Västerbotten, Ruotsi
Norbotten, Ruotsi
Oulu, Suomi
Kainuu, Suomi
Lappi, Suomi

Muut:
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Suomen UAM, Virkamieskomitean pj
Suomen UAM, erikoistyöryhmä
Norjan UAM, edustaja VMK:ssa
Ruotsin UAM, edustaja VMK:ssa
Kansainvälinen Barents-sihteeristö
Kansainvälinen Barents-sihteeristö
Norjan Barents-sihteeristö
Barents-keskusken presidentti, Suomi

Marja-Leena Vuorenpää (v)
Laura Qvist
Finn Kristian Nordli
Mikael Anzem
Tomas Halbeg (v)
Juri Nikiforov (v)
Pia Svensgaard (v)
Martti Hahl (v)

Sihteeristö
39. Larisa Glazko (v)

Arkangeli, Venäjä
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Ennen kokouksen aloittamista Västerbottenin maaherra Magdalena Andersson lämpimästi
tervehtii läsnäolijoita ja esittelee Västerbottenin aluetta. Maaherra mainitsee alueen erityispiirteitä
ja muillekin pohjoisalueille ominaisia piirteitä. Maaherra toteaa, että voimme onnistuneesti
kehittää Barents-yhteistyötä yhteisiä tehtäviä tehden ja jokaisen alueen erityispiirtein hyödyntäen.
Arkangelin alueen infrastruktuurin kehityksestä vastaava varamaaherra kiittää maaherra
Magdalena Anderssonia ansiokkaasta panoksesta Barentsin yhteistyön kehittämiseen,
mahdollisuudesta tutustua Västerbottenin alueeseen, vieraanvaraisesta vastaanotosta ja
Aluekomitean ja Alueneuvoston kokouksien järjestämisavusta Uumajan kaupungissa.
Arkangelin alueen maaherra Igor Orlovin aikataulun muutoksien johdosta hänen
Alueneuvoston puheenjohtajan velvollisuudet Uumajan kokouksessa 24. maaliskuuta 2015
siirrettiin Arkangelin alueen varamaaherra Aleksei Alsufjeville.
Aleksei Alsufjev, Alueneuvoston puheenjohtajana, ehdotti siirtyä kokouksen pitämiseen.

Asia BRC 23/2015

Kokouksen asialistan hyväksyminen

Alueneuvoston jäsenten esittely.

Aleksei Alsufjev esittelee Alueneuvoston asialistan ja ehdottaa sen hyväksymistä sellaisenaan.
Päätösehdotus:
Asialista hyväksytään ilman muutoksia.
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Asia BRC 24/2015

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Alueneuvoston pj:na toimiva Aleksei Alsufjev ehdottaa Bodössä 20. marraskuuta 2014 pidetyn
kokouksen pöytäkirjan hyväksymistä.
Bodössä 20. marraskuuta 2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksytään ottaen huomioon
aiemmin esitetyt lisäykset.

LIITE 1. Barentsin alueneuvoston 20. marraskuuta 2104 Bodössä pidetyn kokouksen pöytäkirja.
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Asia BRC 25/2015

Barentsin alueneuvoston puheenjohtajan tiedotus

Alueneuvoston pj:na toimiva Aleksei Alsufjev esittelee Barentsin alueiden välisen
yhteistyön päätuloksista ja puheenjohtaja-alueen tekemää työtä ajalla marraskuu 2014 –
maaliskuu 2015.
On mainittu, että Barentsin yhteistyön malli onnistuneesti kehittyy jo 23. vuosi, huolimatta
vaikeista vaiheista ”suuressa politiikassa”. Alueiden välisen yhteistyön päätavoitteina ovat rajaa
yllättävien
suhteiden
kehittäminen,
säännöllisen
lentoliikenteen
kehittäminen,
luonnonsuojelutoimenpiteiden
toteuttaminen,
yhteistyön
taloudellisen
tehokkuuden
parantaminen, hyvien naapuruussuhteiden ja nuorisoyhteistyön lujittaminen Barentsin alueella.
Mainitussa ajassa Arkangelissa pidettiin Barentsin alueen yhdistetyn ympäristötyöryhmän
kokous ja alakohtaisten ryhmien kokouksia ja kansainvälinen ”Ympäristö- ja taloudellinen
yhteistyö Barentsin alueella: haasteista yhteisiin ratkaisuihin” - konferenssin. Jatkuu alueellisen
ilmastostrategian mallin kehittämisen koordinointityö.
Erityistoiveita herättää Kolarctic – ohjelman uudelleen käynnistäminen ja Kolarctic –
ohjelman edustuston avaaminen Arkangelissa. Suurella mielenkiinnolla odotamme Barentsin
yhteistyön rahoitusmekanismien kartoittamista tekevän Erikoistyöryhmän suosituksia.
Barentsin alueen matkailun kehittämisen suunnitelmien keskustelu- ja toteutustyössä
merkittävämpänä on todettu infrastruktuurin luominen rajoja ylittävien meriristeilyreittien
kehittämistä varten Barentsin alueella. Jatketaan olosuhteiden luomista meriristeilyjen
järjestämistä varten myös arktisilla alueilla ja rajoja ylittävien purjeveneiden ylityksiä varten. Myös
kehitetään ohjelmaa kahdelle pilottilennolle reitillä Kirkkoniemi – Arkangeli vuonna 2017.
Vuonna 2015 Arkangelissa pidetään vielä kolme laajamittaista kansainvälistä tapahtumaa,
joihin osallistuvat myös kumppanit Barents-alueelta:
- Arkangelin kansainvälinen vuosittainen matkailufoorumi (28.–30. toukokuuta);
- Arkangelin kansainvälinen nuorisofoorumi ”Komanda – 29” (08.-12. heinäkuuta);
- Arkangelin kansainvälinen nuorten yrittäjien foorumi (28.-30. marraskuuta).
Lopuksi Aleksei Alsufjev esittää toiveensa alueiden välisen vuorovaikutuksen aktivoinnista
tavoitteena Barentsin alueen ohjelman vuosille 2014 – 2018 tehokkaampi toteuttaminen.
Päätösehdotus:
Puheenvuoro kirjataan pöytäkirjaan.
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Asia BRC 26/2015

Barentsin aluekomitean puheenjohtajan tiedotus

Aleksei Kalinin, Barentsin aluekomitean puheenjohtaja esittelee tehdyt työt, mainiten
alueellisten eksperttien ja koordinaattoreiden aktiivista toimintaa alueellisten aloitteiden
toteuttamisessa. Aktiivisinta eksperttien toiminta on nuoriso-, terveys- ja sosiaaliala-, ympäristö-,
matkailu-, liikenne- ja logistiikkatyöryhmissä. Yhtenä prioriteettiasiana on edellytysten luominen
kansainvälisen säännöllisen Arkangeli – Murmansk – Tromssa – lentoreitin nopealle uudelleen
käynnistämiselle.
Aleksei Kalinin tiedottaa Kolarctic – ohjelman Ohjelma- ja Seurantakomitean kokouksien
(15.-16. joulkuuta, Oslo) tuloksista. Hyväksyttiin 7 hankehakemusta Lapista, Murmanskin ja
Arkangelin alueilta, Nenetsien autonomiselta alueelta. Hakemukset pääsivät EU-komission
käsittelylistalle. Arkangelin alueen esittämällä Infrastruktuurin luominen rajoja ylittävien
meriristeilyjen kehittämistä varten Barentsin alueella – hankkeella on suuri rajoja ylittävä
merkitys. On saatu avustus Norjan Barents-sihteeristöltä pilottimatkan järjestämistä varten.
Arkangeliin saapuneet norjalaiset ekspertit ja Hurtigruten-yrityksen edustajat arvioivat Arkangelin
alueen ja Solovetskin saariston matkailupotentiaalia. Seuraavana tavoitteena on yhteisen
matkailutuotteen edistäminen venäläisellä, norjalaisella ja kansainvälisillä markkinoilla. Kolarcticohjelman edustuston uudelleen avaaminen Arkangelissa edesauttaa uusien ohjelmahankkeiden
kehittämistä ja toteutusta, muun muassa matkailun ja kansainvälisten suhteiden alalla.
Aleksei Kalinin tiedottaa osallistumisesta Barentsin yhteistyön rahoitusmekanismien
kartoittamista tekevän Erikoistyöryhmän kokoukseen maaliskuussa 2015 ja myös
Virkamieskomitean kokoukseen Helsingissä, jossa hän esitteli Arkangelissa 12. maaliskuuta
2015 pidetyn kansainvälisen talous- ja ympäristökonferenssin päätuloksia.
Alekomitean pj (Aleksei Kalinin) esitti toiveen partnereiden, erityisesti nuorison, aktiivisesta
osallistumisesta Arkangelissa järjestettäviin kolmeen kansainväliseen foorumiin toukokuussa,
heinäkuussa ja marraskuussa 2015.
Lopuksi Aluekomitean pj ilmoitti Alueneuvostolle Aluekomitean jäsenten päätöksestä
perustaa väliaikaisen työryhmän Alueneuvoston jäsenten Yhteisen vetoomuksen luonnoksen
valmistelemiseksi BEAC:n ministerineuvostolle Oulussa (Suomi) 15.10.2015. Työryhmässä on
Aluekomitean edustajiaTromssasta (Norja), Norbottenista (Ruotsi), Oulusta (Suomi) ja pj-alueelta
(Arkangein alue, Venäjä). Yhteisen vetoomuksen luonnos käsitellään ensin Aluekomitean
kokouksessa (videokonferenssin muodossa) syyskuussa 2015 ja annetaan käsiteltäväksi
Virkamieskomitealle.
Päätösehdotus:
Puheenvuoro kirjataan pöytäkirjaan.
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Asia BRC 27/2015 Virkamieskomitean tiedotus (CSO)
Marja-Leena Vuorenpää, Virkamieskomitean puheenjohtaja ilmoitti kahdesta pidetystä
komitean kokouksesta marraskuusta 2014 tähän asti. Virkamieskomitean kokouksessa
Rovaniemellä 16.-17. joulukuuta 2014 pääaiheena oli Barentsin yhteistyön rahoitusmekanismien
kartoittamista tekevän Erikoistyöryhmän väliraportti. Lisäksi kuultiin ympäristö-, korkeakoulu- ja
tiedetyöryhmien alustuksia toiminnastaan. Venäjän UM:n edustaja Virkamieskomiteassa
kommentoi tilanteen, jossa jotkut vähemmistökansojen edustajat Venäjältä eivät voineet
osallistua Vähemmistökansojen maailmankongressiin, jonka järjesti YK New-Yorkissa.
Virkamieskomitean pj esitteli Kansainvälisen Barents-sihteeristön uuden johtajan Tomas
Halbergin, joka aloitti tammikuussa 2015 Ari Sirenin seuraajana.
Seuraava virkamieskomitean kokous pidettiin 18.-19. maaliskuuta 2015 Helsingissä.
Käsiteltiin IBS:ään liittyviä hallinnollisia kysymyksiä sekä Venäjän rahoitusta ja sitoumuksia
BYCO:n toiminnan turvaamiseksi Murmanskissa. Lisäksi päätettiin IBS:n työntekijä Juri
Nikiforovin sopimuksen jatkamisesta elokuulle 2016 asti.
Todettiin työtapaamisien säännöllisyys ja Barents- työryhmien hyvä työ. Poikkeuksena on
energiatyöryhmä, joka ei ole kokoontunut jo vuodesta 2012 lähtien. Kuitenkin työryhmän pj:t
(Norja ja Venäjä) pitävät yhteyttä ryhmän jäseniin ja on toiveita ryhmän toiminnan jatkamisesta.
Virkamieskomitean pj (M-L Vuorenpää) tiedotti tulevista tapahtumista, joita pidetään vuonna
2015 Suomen ollessa vielä puheenjohtajamaana Barentsin euroarktisessa neuvostossa:
- kansainvälinen Cleantech-tapahtuma 07.-09. syyskuuta Helsingissä;
- Metsäfoorumi (mm. uusiutuvat energialähteet) syyskuun lopulla Joensuussa;
- Liikennefoorumi (ml. liikenteen tiekartta ja sen prioriteetit) syyskuun lopulla Rovaniemellä;
- Barentsin alueen yhteiset pelastusalan harjoitukset 28.9.-2.10. Kittilässä;
- Barentsin alueen parlamentaarikkojen konferenssi Helsingissä 28.-30. syyskuuta;
- Teollinen kumppanuus Barents-alueella – tapaaminen 15. lokakuuta.

Lopuksi Marja-Leena Vuorenpää ilmoitti Suomen UM:n aloittaneen Barentsin euroarktisen
neuvoston 15.:n ministerikokouksen valmistelemisen, johon osallistuvat Barents-alueen maiden
ulkoministerit ja joka pidetään 14.-15. lokakuuta 2015 Oulussa. Ohjelmassa on yhteinen illallinen
14. lokakuuta ja ministerikokous aamulla 15. lokakuuta. Kutsut Alueneuvoston ja Aluekomitean
jäsenille lähetetään heinä-elokuussa 2015.
Päätösehdotus:
Puheenvuoro kirjataan pöytäkirjaan.
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Asia BRC 28/2015

Kansainvälisen Barents-sihteeristön (IBC) tiedotus

Tomas Halberg, IBC:n pj, omassa alustuksessa kertoo toimintansa alkuvaiheesta IBC:ssa
ja osallistumisesta kansainvälisiin konferensseihin Barentsin alueella, mm: Arktiset rajat
(Tromssa), Arktikan kaivannaisalan kestävä kehitys (Tukholma, erityisen huomion kiinnitti
keskustelu, johon osallistuivat vähemmistöjen edustajat), Kirkkoniemen konferenssi, johon
osallistuivat Barents-maiden UAM:n johtajat, ympäristö- ja talouskonferenssi Arkangelissa
12.3.2015, Barentsin yhteistyön rahoitusmekanismien kartoittamista tekevän Erikoistyöryhmän
kokous ja Virkamieskomitean kokous Helsingissä. Pidetään yhteyttä Arktiseen Neuvostoon.
Tukholmassa tapahtui työtapaaminen CBSS:n johtajan kanssa. Keskusteltiin käytännön
asioista ja rakenteista, viestinnästä ja hankkeiden rahoituksesta. CBSS osallistui Barentsin
yhteistyön rahoitusmekanismien kartoittamista tekevän Erikoistyöryhmän tekemään kyselyyn ja
teki omia ehdotuksia.
Yhteistyössä Norjan Barents-sihteeristön kanssa Europarlamentin jäsenten delegaatiolle on
näytetty Barentsin raja-alueiden yhteistyöstä kertova esitys. Esitykseen osallistuivat Venäjän
Federaation Pääkonsuli Kirkkoniemessä, Finnmarkin hallituksen pj ja norjalaisen Statoil-yrityksen
edustaja.
On pidetty työtapaaminen Rovaniemen Arktisen keskuksen edustajien kanssa, jossa
keskusteltiin viestintäjärjestelmän ja IBC:n kotisivujen rakenteen modernisoinnista. Kotisivujen
hakujärjestelmä on todettu tehokkaaksi.
Arkangelin matkan aikana ympäristö- ja talouskonferenssin osallistujille 13. maaliskuuta
2015 oli järjestetty Solovetskin saariston biologisen, maisemallisen ja kulttuuri-historiallisen
monipuolisuuden esittely. Mukana oli myös kaksi IBC:n edustajaa. Nähtyään tämän kauniin
alueen talvella IBC:n johtaja esitti yhteisen toiveen, että yksi virkamieskomitean kokouksista
Venäjän puheenjohtajuuskaudella vuosina 2015-2017 olisi järjestetty Solovetskin saaristolla.
Päätösehdotus:
Puheenvuoro kirjataan pöytäkirjaan.
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Asia BRC 29/2015
Kansainvälisen Barentsin alueen luonnonsuojelu- ja taloudellinen
yhteistyö - haasteista yhteisiin ratkaisuihin – konferenssin päätulokset
Alueneuvoston pj:na toimiva Aleksei Alsufjev esitti Arkangelissa 12.-13. maaliskuuta 2015
pidetyn ympäristö- ja talouskonferenssin päätuloksia ja korosti, että se oli kolmas Arkangelin
alueen ohjelman avainaloitteista omalla puheenjohtajuuskaudella.
Oli järjestetty yleisistunto teemalla ”Barentsin alueen maiden kestävän kehityksen
ongelmat: taloudellinen kehitys ilman ympäristövahinkoja” ja 5 teemakeskustelua. Konferenssiin
osallistui 150 osallistujaa, joista 27 saapuivat ulkomailta. Konferenssiin osallistuivat Venäjän ja
Suomen UAM:n, Norjan Barents-sihteeristön, IBC:n, Arkangelissa toimivan Norjan
kunniakonsuliviraston edustajat, Venäjän Tiedeakatemian tiedemiehet, Venäjän WWF:n ilmastoohjelman johtaja, johtavat venäläiset, ulkomaalaiset ja alueelliset ekspertit, liiketoiminnan
edustajat ja ympäristöjärjestöt.
Viidessä keskusteluryhmässä keskusteltiin seuraavista aiheista:
1. Kunnallisjärjestelmien ja vesihuollon modernisointi, jätehuolto. Keskustelun päätulos: on
mainittu Skandinavian maiden ja Pietarin onnistuneet kokemukset, heidän kokonaisvaltainen
lähestymistapa jätehuoltoasioissa. On käsitelty jätehuolto-ohjelmien ja alueellisten kaavojen
kehittämisen kysymykset.
2. Biodiversiteetin ja maiseman monipuolisuuden säilyttäminen Barentsin alueella. Tämän
aiheen esittely tapahtui 13. maaliskuuta Solovetskin museossa ja luonnonsuojelualueella.
Sovittu: aktivoida kokemuksien vaihtoa luonnonsuojelualeiden (joilla perinteinen luonnonkäyttö
on sallittu) perustamisasioissa Barentsin alueella; kokemuksien vaihto erillisten ohjelmien
puitteissa metsien biodiversiteetin säilyttämisasioissa Barentsin alueella.
3. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ja tottuminen
ilmastonmuutoksien seurauksiin Barentsin alueella. Loppulausunto:
- jatketaan alueellisen ilmastostrategian kehittämistä Barentsin alueen venäläiselle
sektorille
mukaan
ottaen
Arkangelin
alueen
tieteellinen
ja
resurssipotentiaali
Toimenpidesuunnitelman mukaisesti (hyväksytty Barentsin Alueneuvoston kokouksessa
Arkangelissa 12. maaliskuuta 2014);
- Edistää pilottialueen statuksen saamista Arkangelin alueelle. Pilottialueella kehitetään
kannustusjärjestelmää kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja kartoitetaan kasvihuonekaasujen
päästöjä Arkangelin alueella;
- on mainittava vaihtoehtoisten energianlähteiden käytön korkea potentiaali, mm.,
aurinko- ja tuulienergian käyttö Barentsin alueella.
4. Ympäristökoulutus ja sivistystyö, nuorisohankkeet ympäristöalalla. Keskustelun
päätulos: on mainittu kansainvälisen Uiva yliopisto-hankkeen hyvät tulokset. Mukana olivat
Arktinen federatiivinen yliopisto ja muut venäläiset ja ulkomaalaiset yliopistot. Professori
Molchanov-tutkimuslaivalla on tutkittu arktisten alueiden tilannetta. On kaavailtu lapsille ja
nuorisolle tarkoitettujen ympäristökoulutuksen ja sivistysohjelmien tehokkaan järjestelmän
rakentamisesta Barentsin alueella.
5. Yhteistyö luonnon ja muiden katastrofien ennalta ehkäisyssä ja niiden seurauksien
hoidossa Barentsin alueella. Suuren mielenkiinnon herätti Arkangelin alueellisen
pelastuslaitoksen kaasuanalysaattorin toiminnan esittely. Keskustelun päätulos: on ehdotettu
luoda keskitetty automaattinen tiedonkeruun ja käsittelyn keskus, jonne tallennetaan kaikki tiedot
tapaturmista Barentsin alueella, joissa mukana oli vaarallisia kemiallisia aineita. On mainittu
onnistunut kansainvälinen MARPART – hanke, jossa mukana olivat myös Pohjoisen Arktisen
federatiivisen yliopiston tiedemiehiä (Arkangeli).
Lopuksi Aleksei Alsufjev totesi, että konferenssin tulokset antavat toiveen kaikkien Barentsin
alueen työelimien aktiivisen yhteistyön jatkamisesta tavoitteena – luoda myönteiset edellytykset
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Arkangelissa pidetyn ympäristö- ja talouskonferenssin osallistujien ehdotuksien käytännön
toteuttamiselle.
Päätösehdotus:
Puheenvuoro kirjataan pöytäkirjaan.
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Asia BRC 30/2015
verkosto

Barentsin

alueen

kehityskelpoinen

säännöllisten

lentoreittien

Alueneuvoston pj:na toimiva Aleksei Alsufjev tiedottaa Barentsin alueen säännöllisten
lentoreittien kehittämistyöstä.
Säännöllinen Arkangeli – Murmansk – Tromssa – lentoreitin hoiti OAO Pskovavia An-24koneella kaksi kertaa viikossa. Vuodessa matkustajamäärä oli noin 5000 matkustajaa. Lentojen
väliaikainen lopettaminen johtui ennen kaikkea ZAO Nordavian ja OAO Pskovavian keskinäisistä
ongelmista. OAO Pskovavian edustajan mukaan tämän lentoreitin uudelleen aloittaminen alkaa
kesäkuussa 2015, koska nyt on saatu kaikki tarvittavat luvat Venäjän ja Norjan viranomaisilta.
Kuitenkin suurena haasteena jää AN-24-lentokoneen vaihto nykyaikaisempaan ja
taloudellisempaan noin 50-paikkaiseen lentokoneeseen. Arkangelin alueen hallitus yhteistyössä
Arkangelin ilmailuhallinnon kanssa jatkaa uudempiaikaisia koneita omaavien lentoyhtiöiden
etsimistä tälle reitille,
Uusien lentoyhtiöiden löytäminen vaikeutuu vaikean taloudellisen tilanteen,
liisinkimaksujen kasvun ja lentokoneiden korkeiden huoltomaksujen myötä. Näissä olosuhteissa
lentoyhtiöt suurella varovaisuudella suunnittelevat omaa toimintasuunnitelmaa ja yrittävät karttaa
riskejä ottaen varmoja tuottoja antavia reittejä.
Tilastojen mukaan Murmansk – Tromssa ja Arkangeli – Tromssa – osuuksien
matkustajamäärä on korkeintaan 30 %, mikä tekee näistä osuuksista epätaloudellisia.
Yhtenä ratkaisukeinona voi olla valtiollisten takuiden turvaaminen lentoyhtiölle. Asiasta
kiinnostuneet maat voivat kehittää tukimaksujärjestelmän tärkeille kansainvälisille reiteille.
Sellaisiin ehdottomasti kuuluu Arkangeli – Murmansk – Tromssa – reitti. Kaikkien kiinnostuneiden
tahojen tasolla on menossa keskustelu sellaisesta tukijärjestelmästä.
Säännöllisen Arkangeli – Murmansk – Tromssa – lentoreitin uudelleen käynnistäminen ja
hyvien jatkoyhteyksien järjestäminen (Syktyvkar-Kotlas-Arkngeli, Tromssa-Luulaja-Oulu) antavat
mahdollisuuden kattaa koko Barents alueen.

Päätösehdotus:
Puheenvuoro kirjataan pöytäkirjaan.

Barentsin Alueneuvosto, Uumaja, 24. maaliskuuta 2015

13

Asia BRC 31/2015
Barentsin Euroarktisen neuvoston
Barentsin yhteistyön rahoitusmekanismien kartoittamisesta

erikoistyöryhmän

tiedotus

Suomen ulkoasiainministeriön edustaja Laura Quist tiedottaa Barentsin yhteistyön
rahoitusmekanismien kartoittamista tekevän Erikoistyöryhmän toiminnan tuloksista. Päätös
työryhmän perustamisesta on vahvistettu Norjan Alueneuvoston puheenjohtajuuskaudella
ministerikokouksessa Tromssassa lokakuussa 2013. Puheenjohtajuuden vaihdon myötä ryhmä
siirtyi Suomen UAM:n alaisuuteen.
Ryhmään kuuluvat: Suomen työ- ja elinkeinoministeriön, Norjan Kunnallishallinnon ja
modernisoinnin ministeriön, Ruotsin UAM:n, Venäjän UAM:n, Venäjän valtiovarainministeriön,
Arkangelin alueen valtiovarainministeriön, Venäjän Vneshekonombank:n, IBC:n, EUEAS:n
edustajat. Työryhmän mandaatti on voimassa joulukuusta 2013 lähtien.
Työryhmä on selvittänyt olemassa olevia rahoituslähteitä, rahoitustarpeita ja varojen
puutteita monipuolisessa hankeyhteistyössä Barentsin alueella viime vuoden aikana.
Helmikuussa 2014 on hyväksytty työsuunnitelma vuosille 2014-2015 ja on keskustelu toiminnan
menetelmistä.
Maaliskuussa 2014 EU:n ja Barentsin alueen maihin lähetettiin kyselyt Barentsin yhteistyön
kansallisen rahoituksen mahdollisuudesta. On järjestetty teemakysely Aluekomitean jäsenille ja
Barentsin Alueneuvoston maiden välisten, yhdistettyjen ja alueellisten työryhmien jäsenille.
Joulukuussa 2014 on pidetty internet-pohjainen kysely kansalaisjärjestöjen kesken, ml.,
vähemmistöjen kansalaisjärjestöt. Kuulemistilaisuuteen osallistuivat kansainvälisten finanssiinstituuttien edustajat, alueellisen yhteistyön organisaatiot, Pohjoinen Ulottuvuus –
kumppanuuden, EU:n ohjelmien ja kansalaisyhteiskunnan edustajat.
Tilaisuudessa olivat edustettuina Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), Euroopan
investointipankki (EIB), Pohjoismainen investointipankki (NIB), Pohjoismainen
ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO), sekä Venäjän rahoituslaitos Vnesheconombank
Kansainvälisten rahoituslaitosten edustajien mukaan Barentsin alueelle on saatavilla rahaa
investointeihin, mutta toiminnan haasteena on pankkikelpoisten hankkeiden identifiointi ja
kehittäminen. Tässä työssä teknisellä avulla on ensisijainen rooli.
Pohjoinen Ulottuvuus – kumppanuuden ja Pohjoinen Ulottuvuus – instituutin tietojen
mukaan pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuudella (NDEP) sekä liikenne- ja
logistiikkakumppanuudella (NDPTL) on oma rahasto kumppanuuksien hankeyhteistyön
rahoittamiseen Barentsin alueella.
Arktisen neuvoston sihteeristön, Itämeren valtioiden neuvoston sihteeristön sekä
Pohjoismaiden
ministerineuvoston
edustajat
selostivat
työstään
sekä
uusista
rahoitusmekanismeistaan. Heidän hankkeiden rahoitusvälineet antavat mahdollisuuden arvioida
hankkeen tulokset jo varhaisessa vaiheessa.
EU:n ohjelmista on käsitelty: Kolarctic-ohjelma, Kareia-ohjelma, Itämeren alueen interregohjelma, Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelma sekä Interreg North - ohjelma. On saatu tietoa
alkuinvestointien saantimahdollisuuksista EU:n Itämeren alueen strategian puitteissa.
Yhteenveto: Useat EU-ohjelmat tarjoavat rahoitusta Barentsin alueella tapahtuvaan
hankeyhteistyöhön, mutta keskimääräisen EU-rahoitteisen hankkeen koko (600 000 – 2
miljoonaa euroa) on verrattain suuri Barentsin alueen toimijoille.
Lapin ja Suomen alkuperäiskansojen ja Arkangelin (Sever-Liitto, Garant-keskus)
kansalaisjärjestöedustajien mukaan on tarve erityisesti pienten hankkeiden rahoittamiseen
(10 000-20 000 euroa). Työryhmän seuraava työvaihe on Loppuraportin valmistelu. Työryhmä
luovuttaa loppuraportin suosituksineen BEAC:n virkamieskomiteakokoukselle syyskuussa 2015.

Päätösehdotus:
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Puheenvuoro kirjataan pöytäkirjaan.

Asia BRC 32/2015

Muut kysymykset

Muita kysymyksiä ei tullut esiin.

Asia BRC 33/2015

Seuraava kokous

Alueneuvoston pj:na toimiva Aleksei Alsufjev ehdottaa Aluekomitean kokouksen
ajankohdaksi – 13. lokakuuta ja Alueneuvoston kokouksen ajankohdaksi – 14. lokakuuta 2015
ennen 15. ministerikokousta, johon osallistuvat Barentsin/Euroarktisen Neuvoston
Ulkoasiainministeriöiden johtajat ja jota pidetään 15. lokakuuta 2015 Oulussa.

Aluekomitean ja Alueneuvoston kokouksien ajankohdat hyväksyttiin.
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