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1.10

Notväxling 1985 med godkännande av 1981 års övesryn

a
Sveriges ambassadör i Helsingfors till Finlands utrikesminister
Helsingfors den 14 juni 1985
Herr Minister,
Härmed har jag äran meddela Ers Excellens, att den svenska riksdagen för
sin del godkänt 1981 års översyn av den svensk-finska riksgränsen, sådan
översynen redovisas i de av vederbörande svenska och finska gränskommissioner upprättade gränsdokumenten, dock med undantag för ett
område vid Vähänärä-forsen j Övertorneå kommun.
Det undantagna gränsavsnittet begränsas i norr av skärningspunkten
mellan gällande riksgräns och latituden 65°56/00"N och i söder av
skärningspunkten mellan gällande riksgräns och latituden 65°55'28"N.
Latitudangivelserna avser det finska systemet. Enligt det svenska systemet
blir motsvarande latitudangivelser 65°56/05,8"N och 65°55'33,8"N.
Den svenska regeringen föreslår att riksgränsens sträckning fastställs i
enlighet med det förslag som gränskommissionerna gemensamt har lagt
fram som resultat av 1981 års gränsöversyn, dock med undantag för det
ovan nämnda gränsavsnittet vid Vähänärä-forsen, att gälla från och med
den l augusti 1985.
I fråga om gränsavsnittet vid Vähänärä-forsen föreslår den svenska
regeringen att en förnyad gränsöversyn genomförs och djupfårans läge
fastställs. För djupfårans bestämning skall gälla samma principer för gränssträckningen som vid 1981 års gränsöversyn. Översynen genomförs gemensamt aven svensk och en finsk gränskommission så snart som möjligt
under år 1985. Vardera staten fastställer instruktion för sin gränskommission.
Jag har äran föreslå att denna skrivelse och Ert svar därpå tillsammans
skall utgöra en mellan de svenska och finska regeringarna träffad överenskommelse i ämnet.
Mottag, Herr Minister, försäkran om min mest utmärkta högaktning.
O.K. Thyberg
b
Finlands utrikesminister till Sveriges ambassadör i Helsingfors
Helsingfors den 14 juni 1985
Herr Ambassadör,
Härmed har jag äran erkänna mottagandet av Er skrivelse denna dag av
följande innehåll:
"Härmed har jag äran meddela Ers Excellens - - Jag har äran föreslå att denna skrivelse och Ert svar därpå tillsammans
skall utgöra en mellan de svenska och finska regeringarna träffad överenskommelse i ämnet."
Till svar härpå har jag äran meddela. att den finska regeringen för sin del
godkänt de i skrivelsen framförda förslagen och bekräfta att Er skrivelse
och detta svar skall utgöra en mellan de finska och svenska regeringarna
träffad överenskommelse i ämnet.
Mottag, Herr Ambassadör. försäkran om min mest utmärkta högaktning.
Paavo Väyrynen
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1.11

Notväxling 1986 med godkännande av 1985 års översyn vid Vähänärä

a
Fin/ands ambassadör till Sveriges utrikesminister
Stockholm den 19 juni /986
Herr Statsråd,
Härmed har jag äran meddela Ers Excellens, att den finska riksdagen för sin del
godkänt 1985 års översyn av riksgränsen mellan Finland och Sverige vid
Vähänärä, sådan översynen redovisas i de av vederbörande finska och svenska
gränskommissioner upprättade gränsdokumenten.
Det av översynen omfattade gränsavsnittet, som undantogs vid fastställelsen av
1981 års översyn, begränsas i norr av skärningspunkten mellan gällande
riksgräns och latituden 65°56'00"N och i söder av skärningspunkten mellan
gällande riksgräns och latituden 65°55'28"N. Latitudangivelserna avser det
finska systemet. Enligt det svenska systemet blir motsvarande latitud angivelser
65°56'05,8"N och 65°55'33,8"N.
Den finska regeringen föreslår att riksgränsens sträckning på det angivna
gränsavsnittet fastställs i enlighet med det förslag som gränskommissionerna
gemensamt har lagt fram som resultat av 1985 års översyn, att gälla från och med
den l september 1986.
Jag har äran föreslå att denna skrivelse och Ert svar därpå tillsammans skall
utgöra en mellan de finska och svenska regeringarna träffad överenskommelse i
ämnet.
Mottag, Herr Minister, försäkran om min mest utmärkta högaktning.
B.-O. Alholm

b
Sveriges utrikesminister till Finlands ambas.sadör
Stockholm den 19 juni 1986
Herr Ambassadör,
Härmed har jag äran erkänna mottagandet av Er skrivelse denna dag av
följande innehåll:
"Härmed har jag äran meddela Ers Excellens, att den finska riksdagen - - utgöra en mellan de finska och svenska regeringarna träffad överenskommelse i
ämnet. "
Till svar härpå har jag äran meddela, att den svenska regeringen för sin del
godkänt de i skrivelsen framförda förslagen och bekräfta att Er skrivelse och
detta svar skall utgöra en mellan de svenska och finska regeringarna träffad
överenskommelse i ämnet.
Mottag, Herr Ambassadör, försäkran om min mest utmärkta högaktning.
Mats Hel/ström
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2.

TIDIGARE GRÄNSÖVERSYNER –
ÖVERSIKT OCH SAMMANFATTNING
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2.1

Tiden 1809-1917

Fredrikshamnsfreden mellan Sverige och Ryssland år 1809 ger i artikel V en endast
summarisk beskrivning av den nya riksgräns, som då tillkom. I enlighet med samma art
i kel företogs redan år 1810 en närmare bestämning och markering av gränsen. Eftersom
den överenskomna gränsen utgjordes av buktande linjer i gränsvattendragen kunde dess
läge inte markeras i terrängen, utan markeringarna bestod av nationalitetsrös som enbart
visade till vilketdera landet öar och stränder hörde. De flesta av dessa rösen uppfördes
kring gräns älvarna och i Haparanda-Torneå skärgård, men några få även på öar kring
Kvarken och Ålands hav.
Vid 1810 års gränsbestämning upprättades den demarkationsakt som - även om den
numera kompletterats och i vissa avseenden ersatts av senare beskrivningar och
överenskommelse - alltsedan dess utgjort en av grundvalarna för de olika
gränsöversynerna. I anslutning till demarkationsakten, vilken är daterad den 20 (8)
november 1810, upprättades en karta över landgränsen och två topografiska
beskrivningar, varav den ena av år 1810 avser landgränsen och den andra undertecknad 19 (7) januari 1811 - sjögränsen. I 1810 års gränsregleringstraktat
(demarkationsakten) sägs i artikel 6 att den topografiska beskrivningen skall ha "samma
kraft och verkan som om den vore ord för ord intagen i denna traktat".
I fråga om fastighetsrättsliga och vissa andra judiciella förhållanden gav 1810 års
demarkationsakt endast provisoriska lösningar och ytterligare utredningar och
överenskommelser i dessa frågor blev nödvändiga. Ett ägoutbyte mellan länderna kom
till stånd genom en den 17 januari 1821 träffad konvention varefter förhållandena inom
de egna gränserna reglerades av vardera landet för sig.
I samband med 1821 års ägoutbyte företogs i några avsnitt justeringar av själva
gränslinjen. Detta gällde bl a området kring Torneå och Torne älvs mynning, där den på
1810 års karta angivna buktiga gränslinjen i de vattenområden och försumpade marker
på en år 1823 upprättad karta ersatts av raka delsträckor. Brytningspunkterna var dock
endast markerade med nedslagna träpålar. Av intresse är också att kommissionerna vid
detta tillfälle fann att gränsen vid forsen Matkakoski skulle gå över klippan Isokallio
mellan älvens båda grenar.
Ar 1888 företogs en grundlig översyn av riksgränsen. De topografiska beskrivningar
som tillhörde 1810 års demarkationsakt gjordes nu utförligare och i några fall ändrades
även sakinnehållet. Gränsens brytningspunkter (enligt 1823 års karta) i området mellan
Svensaröns nordspets och Torne älvs mynning rekonstruerades och markerades genom
parvis utsatta gränsstenar. En karta i skala l: 8000 upprättades över detta område och
uppgifter om de nya marker~ngarna och om avstånden från dessa till gränspunkterna
intogs i den topografiska beskrivningen. En detaljerad karta i skala 1:8000 upprättades
över Hietaniemi-selet och de många holmarna - varav åtSkilliga utgör
suveränitetsholmar - i detta område.
I 1888 års beskrivning intogs även att gränsen i Matkakoski skulle gå över Isokallio
såsom gränskommissarierna ansett redan år 1823. I denna punkt blev emellertid 1888
års beskrivning icke godkänd av ryska regeringen, vilken år 1892 genomdrev att
gränsen skulle följa djupfåran i den västra av de båda älvgrenarna och lämna hela
klippan inom ryskt område.
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I samband med en uppgång av norsk-ryska riksgränsen uppfördes år 1897 Treriksröset.
Några år därefter, år 1901 uppförde en svensk-rysk kommission riksrösena l, la och lb i
området omedelbart söder om Treriksröset vid en lokal gränsöversyn, vilken godkändes
av regeringarna 1907.
En svensk-rysk gränskommission företog år 1912 en översyn av landgränsen, men detta
arbete innefattade endast tillsyn och reparationer av gränsmarkeringarna. Bl a
antecknades att under tiden sedan 1888 åtskilliga av de ryska nationalitetsrösena - utan
att Sverige underrättats - hade dubblerats genom att nya rösen byggts intill de tidigare
befintliga. (Trots att de äldre rösena inte underhållits finns de alltjämt kvar på många
håll.)
2.2

Tiden 1918 - 1980

Finlands självständighet gav en i många stycken förändrade förutsättningar till nästa
översyn av riksgränsen, även om de tidigare överenskommelserna och dokumenten om
gränsens sträckning alltjämt behöll sin giltighet. Denna översyn som genomfördes under
1926 och 1927 innebar i många avseenden väsentliga förbättringar av gränsens
bestämning, markering och dokumentation.
En principiell ändring av riksgränsen i Haparanda - Torneå skärgård och tillkomsten av
ett stort antal gränsmärken i detta område hör till de viktigaste resultaten av denna
översyn. Gränsen hade i området från Röyttä hamn till de yttersta skären dittills följt en
kurvlinje som var oregelbunden och dessutom inte helt lika återgiven på de båda
ländernas exemplar av de kartor från år 1810 som då ännu låg till grund för gränsens
bestämning.
I stället bestämdes (genom godkännandet av 1926-27 års gränsöversyn) att gränsen i
detta område skulle följa fyra räta linjer, vilka förlagts så att dessa uträtningar av
gränsen inte skulle medföra någon ändring av den areal som tillhörde vardera landet.
Vid gränsöversynen 1926-27 upprättades också nya gränsdokument och gränskartor.
Det svenska flygvapnet utförde en flygfotografering år 1926 av gränsens nordliga del
(Treriksröset - Svanstein) och bilderna sammanfogades till en bildskiss i skala ca
1:10000. Områdena längre söderut kartlades genom mätningar på marken. De nya
gränsmarkeringarna i skärgården inmättes geodetiskt genom sjökarteverkens försorg.
1926-27 års gränsöversyn godkändes för Sveriges del genom beslut den 14 juni 1928
samt för Finlands del - med det undantag som anges i följ ande stycke - enligt not den
15 april 1929. I samband härmed träffades en överenskommelse mellan de finska och
svenska regeringarna att allmänna gränsöversyner skulle göras vart tjugofemte år och
avse fullständig undersökning av gränsens sträckning samt underhåll av samtliga
gränsmarkeringar med undantag av nationalitetsrös.
Vissa åtgärder för gränsens markering vid Närä bäck i Haparanda-Torneåområdet hade
1926-27 fått uppskjutas med hänsyn till att Finlands regering inte fann sig kunna
godkänna det förslag kommissionerna framlagt i denna fråga. Sedan en
överenskommelse slutligen träffats och noter utväxlats den 13 juni 1936 kompletterades
arbetena på denna plats 1937-1938.
Också på några andra platser i avsnittet från gränsmärket Aa (vid Torneå på älvens östra
strand) till havet utanför Haparanda-Torneå företogs en del ytterligare
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markeringsarbeten vid detta tillfälle. Ar 1939 godkände regeringarna dessa
kompletterande arbeten.
Sverige, Norge och Finland överenskom år 1925 om ombyggnad av Treriksröset och
detta arbete utfördes år 1926 genom norsk försorg.
Vid den första gränsöversynen efter andra världskriget genomfördes 1956-57. I många
avseenden hade förhållandena ändrats avsevärt sedan 1926-27 års allmänna
gränsöversyn bl. a. genom krigshärjningarna och återuppbyggnaden i norra Finland och
genom tillkomsten av bilvägen till Kilpisjärvi och vidare till Norge.
Omedelbart söder om Treriksröset ändrades gränsen till att följa räta linjer mellan
Treriksröset, Rr l, Rr la och Rr lb.
Gränsöversynen medförde vidare att gränsen ändrades på en plats i övre delen av
Muonio älv där holmen Niittysaari överfördes till Finland.
I fråga om gränsmarkeringarna kan nämnas att en ny typ avståndsskyltar nu tillkom.
Nya gränsdokument innefattande bl. a. gränsbeskrivning och gränsmärkesbeskrivningar
upprättades.
En fotokarta upprättades över gränsen i hela området från Treriksröset till
territorialvattengränsen utanför Haparanda-Torneå. Fotokartans stora detaljrikedom
gjorde det i allmänhet möjligt att vid delegationernas färd utför gränsälvarna rita in
djupfårans läge utan särskilda mätningar, men lodningar behövde ändå göras på
omkring 120 platser.
Fastställelsen av 1956-57 års gränsöversyn skedde den 18 februari 1961 genom
utväxling av ministeriella noter.
2.3

1981 års gränsöversyn

Inför 1981 års översyn upprättades ortofotokartor till grund för översynens fältarbeten.
Dessa har sedan utnyttjats för framställningen av de slutliga gränskartorna.
Värt att särskilt nämna är att kommissionernas förslag även innefattade en detaljerad
redovisning av riksgränsen på skäret Märket i Ålands hav. Förslaget innebar att
mittlinjeprincipen frångicks, dock på ett sådant sätt att även fortsättningsvis skärets
areal fördelas lika mellan staterna.
Översynen medförde också att några större suveränitetsholmar kom att ligga inom det
land till vilket markägarna hörde, varför deras status som suveränitetsholme upphörde.
Översynen fastställdes efter utväxlande av noter den 14 juni 1985, i enlighet med
förslaget men med undantag av en två kilometers lång sträcka vid Vähänärä i
Torneälven där markägare hävdade att kommissionerna redovisat djupfåran i ett
felaktigt läge.
2.4

1985 års gränsöversyn vid Vähänärä

Under 1985 genomfördes lodningar i Torneälven i det berörda gränsavsnittet. Det
förslag till ny gränssträckning som därefter utarbetades av kommissionerna fastställdes
genom utväxlande av noter den 19 juni 1986.

34

3.

2006 ÅRS GRÄNSKOMMISSIONER
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3.3.

Kommissionernas likalydande instruktioner

Översyn av riksgränsen mellan Finland och Sverige 2006
Instruktion för kommissionen
1

De allmänna grunderna för gränsbestämningen

1.1 Gränsen från treriksröset till riksröse 1b
Riksgränsen skall från treriksröset vid Koltajärvi till riksröse 1b följa räta
linjer från ett riksröse till det nästföljande i enlighet med vid 1981 års
gränsöversyn upprättad dokumentation.
1.2 Gränsen från riksröse 1b till Svensarö
1.2.1 Riksgränsen skall från riksröse 1b följa djupfåran i Könkämäälven,
Muonioälven och Torneälven till den punkt norr om Svensarö i Torneälven
där gränsen i enlighet med vid 1981 års gränsöversyn upprättade kartor och
beskrivning lämnar älvens djupfåra, dock med de undantag som betingas av
bestämmelserna i de två efterföljande styckena.
I de sjöar som genomströmmas av gränsälvarna och i vilka djupfåran inte
klart kan urskiljas, bestäms gränsen på sådant sätt att vardera landet
kommer att råda över vattnet och den därunder liggande grunden inom de
områden, som är närmare dess fasta strand än det andras.
I övrigt skall vid gränsens bestämning inom de sträckor där den i enlighet
med 1981 års gränsbeskrivning avviker från djupfåran fortfarande tillämpas
de i nämnda beskrivning angivna principerna. Holmar och öar som enligt
gällande gränshandlingar tillhör det ena landet får inte överföras till det
andra landet, utan gränsen dras på samma sida om dessa holmar och öar
som hittills.
1.2.2 I de avseenden som vattenståndet i älvar och sjöar har betydelse för
gränsbestämningen skall medelvattenståndet under eftersommaren vara
avgörande.
Om djupfåran inte är entydig, utan samma maximidjup nås i flera delar av
en och samma profil, skall vid djupfårans bestämning hänsyn också tas till
var den största vattenmängden framrinner. Om inom annan del av
gränsälvarna än i de sjöar dessa genomlöper, djupfårans läge likväl inte kan
fastläggas och djupfåran i denna del är bestämmande for gränsens
sträckning skall gränsen inom denna del fortfarande ges samma läge som
enligt 1981 års gränsöversyn.
1.3 Gränsen från Svensarö till brytningspunkt IV
Från den punkt norr om Svensarö vid Torneälven där riksgränsen i enlighet
med vid 1981 års gränsöversyn upprättade kartor och beskrivning lämnar
älvens djupfåra till (den endast tidvis markerade) brytningspunkten IV
vilken är belägen mellan öarna Sarvenkataja i Sverige och Linnanklupu i
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Finland förblir riksgränsen i de räta linjer som anges i 1981 års
gränshandlingar.
1.4 Riksgränsen från brytningspunkt IV till territorialvattengränsen i
Bottenvikens nordligaste del följer den räta linje som anges i 1981 års
gränsbeskrivning från brytningspunkt IV vidare söderut till dess den når
den i artikel 2 i överenskommelsen den 29 september 1972 med Finland om
avgränsning av kontinentalsockeln i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav
och nordligaste delen av Östersjön (SÖ 1973:1, FördrS 7/1973) angivna
punkten 1.
Riksgränsen följer härefter de linjer som i Bottenvikens norra del avgränsar
de båda ländernas territorialvatten från varandra till den nordligaste punkt i
vilken öppet hav tillstöter från någondera sidan. Gränsbestämningen i detta
område grundas förutom på nämnda överenskommelse av den 29 september
1972, för Sveriges del även på lag om Sveriges sjöterritorium (1966:374),
senast ändrad 30 juli 1995 (1995:959) och för Finlands del även på lag om
gränserna för Finlands territorialvatten den 18 augusti 1956 (463/1956),
senast ändrad 3 mars 1995 (981/1995).
1.5 Gränsen i Bottenviken, Norra Kvarken, Bottenhavet, Södra Kvarken
och Ålands hav.
Riksgränsen skall i fråga om vattenområdena i dessa avsnitt endast innefatta
de sträckor utefter vilka de båda ländernas territorialvatten angränsar till
varandra.
Gränsbestämningen norr om skäret Märket grundas förutom på nämnda
överenskommelse av den 29 september 1972, för Sveriges del även på
nämnda lag om Sveriges sjöterritorium och Finlands del även på nämnda
lag om gränserna för Finlands territorialvatten.
På skäret Märket i Ålands hav skall riksgränsen följa räta linjer från en
brytningspunkt till den nästföljande i enlighet med vid 1981 års översyn
upprättad dokumentation.
Gränsbestämningen söder om skäret Märket grundas förutom på
överenskommelse jämte protokoll med Finland om avgränsningen i Ålands
hav och norra Östersjön av Sveriges ekonomiska zon och av Finlands
kontinentalsockel och fiskezon den 2 juni 1994., (SÖ 1995:18 ,FördrS
39/1995) för Sveriges del även på nämnda lag om Sveriges sjöterritorium
och Finlands del även på nämnda lag om gränserna för Finlands
territorialvatten.
Gränsbestämningen upphör i Ålands hav i den sydligaste av de punkter i
vilka de båda ländernas territorialvatten angränsar till varandra.

2

Riksgränsens markering

2.1 I de delar riksgränsen följer djupfåran i älven eller går genom sjöar och
sel markeras den inte.
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I de delar riksgränsen avviker från djupfåran inom avsnittet från riksröse 1
b till den punkt norr om Svensarö i Torneälven, där riksgränsen lämnar
djupfåran markeras gränsen endast om någondera gränskommission
påfordrar det.
I de delar riksgränsen hittills varit fixerad i räta linjer mellan av fasta
markeringar bestämda brytningspunkter behålls detta markeringssatt.
De brytningspunkter söder om punkten IV, vilka är belägna i
vattenområden, lämnas omarkerade.
2.2 Riksgränsens brytningspunkter markeras där det är möjligt med på
själva gränsen placerade riksrösen. Materialet i rösena skall vara beständigt.
Vid uppförande eller ombyggnad av riksrösen utmärks gränspunkten i
centrum av rösets botten med en ståldubb i fast berg eller i en med sin övre
yta i markens höjd nedgrävd sten av minst 0,1 m3 volym eller på en i lös
mark neddriven järnstång av minst 3 meters längd. Rösets uppbyggnad
anpassas i övrigt efter omständigheterna såsom grundförhållanden och
synbarhet.
På nytillkommande röse anges namnen SVERIGE och SUOMI, rösets
nummer samt årtal for rösets uppförande, i den mån röset kan utformas så
att detta låter sig göras.
Riktningen av från röset utgående rak gränssträcka anges genom att
utliggare uppförs på lämpligt avstånd från röset om inte fri sikt finns till
markering i den andra ändpunkten av sträckan.
2.3 I de fall riksgränsens brytningspunkter i vatten eller försumpade
områden inte lämpligen kan förses med riksrös fixeras de med på ömse
sidor av gränsvattnet uppförda gränsrös. På dessa rösen anges avståndet
utefter sammanbindningslinjen från till brytningspunkten. Om gränsrös inte
kan placeras parvis markeras brytningspunkten genom gränsrös på endera
stranden samt riktning och avstånd från detta rös, varjämte en utliggare
anbringas i riktning från gränsröset till brytningspunkten.
Gränsrös som tillsammans bestämmer en brytningspunkt byggs så stora att
det ena lätt kan ses från det andra. På vartdera röset anges dess avstånd till
brytningspunkten.
Riksgränsens skärning med vägbroar eller med andra kommunikationsleder
skall anges genom för trafikanterna väl synliga markeringar.
2.4 I området från brytningspunkt ar till brytningspunkt IV kan de räta
gränslinjerna även tydliggöras genom ensmärken i land eller på öar.
Materialet i dessa märken skall vara beständigt. Storlek och målning
anpassas med hänsyn till deras funktion.
2.5 Gränsmarkeringar av de i 2.2 - 2.4 angivna typerna skall vara
placerade och utformade så att utstakning av de punkter respektive linjer på
gränsen som markeringarna skall tydliggöra kan ske så enkelt som möjligt.
Försäkringsmarkeringar bör anbringas vid gränsmarkeringarna på de platser
detta är möjligt och bedöms vara påkallat.
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2.6 Nationalitetsrösen är äldre rösen som inte kan utnyttjas för utstakning
av gränslinjer eller av enstaka punkter på gränsen utan endast utmärker till
vilket land ett område hör. Nationalitetsrösen underhålls inte.
2.7 Vardera landet numrerar respektive littererar gränsmärkena inom sitt
område, varvid den hittills använda beteckningen så långt möjligt lämnas
orubbad. Beteckningarna bör i den mån så är möjligt ange till vilken typ av
gränsmärken respektive markering hör.
2.8 Uppförande och iståndsättande av riksrösen samt av andra markeringar
på själva gränsen bekostas av de båda länderna gemensamt. Uppförande
och iståndsättande av gränsrösen, ensmärken och avståndsskyltar bekostas
av det land, inom vars område markeringen är belägen.
2.9 I samband med gränsöversynen utarbetar kommissionerna förslag
angående fördelningen av arbetet med gränsmärkenas fortsatta underhåll. I
fråga om riksrösen och andra markeringar på riksgränsen anges vilka som
bör underhållas av respektive land. I övrigt tillämpas samma principer som
angetts i 2.8.

3

Kartor och övriga gränshandlingar

3.1 Riksgränsens sträckning från treriksröset till ca 3 kilometer söder om
brytningspunkten IV i Haparanda - Torneå skärgård och på skäret Märket
redovisas på kartor i lämpliga skalor, angående vilka kommissionerna
träffar närmare överenskommelse.
3.2 Riksgränsen, gränslinjerna för kontinentalsockeln, ekonomiska zonen
och fiskezonen, de båda ländernas territorialgränser i Bottenviken, Norra
Kvarken, Bottenhavet, Södra Kvarken och Ålands hav samt andra berörda
gränsbestämningar illustreras på en översiktskarta i en lämplig skala
angående vilken kommissionerna träffar närmare överenskommelse.
3.3 Följande handlingar upprättas
a. Protokoll över gränsöversynen
b. Gränsbeskrivning med förteckning över holmar som har betydelse för
gränslinjens sträckning.
c. Redogörelse för gränsöversynens tekniska arbeten
d. Förteckning över koordinater för brytningspunkter samt övriga
matematiska data för riksgränsen, gränslinjerna för kontinentalsockeln,
ekonomiska zonen, fiskezonen och andra berörda gränsbestämningar samt
för territorialvattengränsernas sträckning i Bottenviken, Norra Kvarken,
Bottenhavet, Södra Kvarken och Ålands hav.
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4

Avvikelser från i 1 - 3 ovan meddelade bestämmelser

4.1 I den mån vägande skäl bedöms föreligga att lokalt frångå under l.
ovan angivna allmänna grunder för gränsbestämningen, äger kommissionen
att efter överenskommelse med Finlands/Sveriges gränskommission föreslå
sådana avvikelser från bestämmelserna i 1.2.1 styckena 1 och 3, 1.2.2 sista
punkten och 1.3.
Förslag om avvikelser från nämnda bestämmelser kan exempelvis avse
platser där förändringar av djupfåran kan förutses och ett bestämt läge av
den nya fåran låter sig anges samt platser där kommunikationsleder eller
andra tekniska anläggningar tillkommit eller utbyggts på sådant sätt att
förutsättningarna för gränsens dragning ändrats avsevärt sedan 1981 års
gränsöversyn.
4.2 Om de båda gränskommissionerna vid genomförandet av de praktiska
arbetena för gränsens markering eller vid upprättandet av gränskartorna
finner det motiverat att i visst avseende frångå i 2 samt 3 ovan meddelade
bestämmelser, äger kommissionen att enas med Finlands/Sveriges
gränskommission om sådan avvikelse.

5

Gränsöversynens genomförande

5.1 Fältarbeten för gränsens bestämning genomförs såvitt möjligt under år
2006.
Den slutliga redovisningen av vid gränsöversynen upprättade kartor och
handlingar sker snarast möjligt därefter. Tidpunkten for övriga åtgärder
avpassas med hänsyn härtill.
5.2 Med utgångspunkt från att de båda ländernas insatser för
gränsöversynen bör avpassas så att de blir likvärdiga och likvider mellan
länderna undviks, överenskommer de båda gränskommissionerna om de
olika arbetenas fördelning mellan länderna.
5.3 Arbeten som utförs av ettdera landet för sig på dess egen sida av
gränsen bekostas av detta land, medan de gemensamma arbetena och
kostnaderna för dessa regleras enligt 5.2.
5.4 Vardera landet vidtar de åtgärder, som kan erfordras för att den i
gränsarbetet deltagande personalen i den utsträckning arbetsuppgifterna
kräver får vistas och utföra arbeten för gränsöversynen å ömse sidor av
riksgränsen.
5.5 Om de båda ländernas gränskommissioner skulle förbli i olika mening
i fråga angående gränsens läge, eller i någon annan väsentlig angelägenhet
inte nå enighet, hänskjuts frågan till respektive regeringars avgörande.
Översynen i övrigt får inte härigenom fördröjas.
5.6
Gränsöversynen anses vara avslutad när dokumenten från
gränsöversynen har överlämnats till utrikesdepartementet i Sverige och
utrikesministeriet i Finland.
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4.

2006 års gränsöversyn

I enlighet med tidigare - i anslutning till godkännanden av 1926-27 års uppgång av
denna riksgräns - träffad överenskommelse mellan de svenska och finska regeringarna skall en sådan översyn göras vart tjugofemte år och avse fullständig
undersökning av gränsens sträckning samt underhåll av samtliga
gränsmarkeringar. Efter 1981 års översyn skulle således nästa allmänna
gränsöversyn företas år 2006.
För Finlands del utnämnde regeringen den 10 februari 2005 generaldirektör Jarmo
Ratia, ordförande, lantmäteriråd Risto Nuuros, vice ordförande och ledamöterna
brigadgeneral Mikko Kirjavainen samt överingenjör Pekka Tätilä, till finsk
gränskommission vid översynen.
För Sveriges del förordnades genom regeringsbeslut den 24 november 2005 att i
den svenska gränskommissionen skulle ingå generaldirektör Stig Jönsson,
ordförande, geodesichef Anders Olsson, vice ordförande och avdelningsdirektör
Stefan Gustafsson, sekreterare, vilka tidigare hade utgjort en arbetsgrupp inom
lantmäteriverket för att förbereda översynen.
I det praktiska arbetet har personal från det finska lantmäteriverket, finska
gränsbevakningen, det svenska lantmäteriverket samt lantmäterimyndigheten i
Luleå deltagit.
Gränskommissionernas arbete har grundats på likalydande instruktioner.
Instruktionen för Finlands gränskommission fastställdes den 10 februari 2005.
Den svenska instruktionen meddelades då kommissionen tillsattes den 24
november 2005.
Under tiden juli 2004 – mars 2007 var de båda kommissionerna (vid första
sammanträden den finska gränsunderhållskommissionen och den svenska
arbetsgruppen) samlade vid sex gemensamma sammanträden för förberedande och
genomförande av gränsöversynen. Särskilt behandlades frågor kring
− redovisning av koordinater i ett enhetligt geodetiskt datum, ETRS89, vilket ska
tillämpas vid översynen
− flygfotografering och framställning av ortofotokartor i skala 1:20000 över hela
gränsområdet
− förutsättningarna för att förenkla redovisningen av gränsens läge. Således föreslås
att fortsättningsvis enbart vidmakthålla de gränsmarkeringar som finns på själva
gränslinjen. De försäkringsmarkeringar som definierar t. ex. brytpunkter mäts in
och koordinaterna dokumenteras, men föreslås inte i fortsättningen ingå i själva
gränsdefinitionen och underhålls därför inte vidare.
− eftersom de ensmärken som finns efter gränsen i Haparanda - Torneå skärgård i
och med utvecklingen av ny teknik förlorat sin relevans dessa inte heller att
underhållas framgent.
− utmönstrande av avståndsskyltar längs älvarna. Värdet av dessa kan ifrågasättas,
varför de föreslås utgå ur gränsbeskrivningen.
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Sedan frågan om suveränitetsholmarna reglerats i annan ordning finns inte längre
behov att behandla dessa i samband med gränsöversynen.
Som grundmaterial förelåg vid förberedandet och utförandet av 2006 års översyn
dokumentation från 1981 och 1985 års gränsöversyner och som bakgrundsmaterial
1809 års fredstraktat och de övriga fördrag och överenskommelser som redovisats
i kapitel l.
Efter en genomgång av 1981 års gränskartor och material från de
flygfotograferingar och andra kartläggningsarbeten som de båda länderna sedan
1981 års översyn genomfört i gränsområdet, beslutade kommissionerna att ny
fotografering skulle företas och gränskartor upprättas över hela området från
Treriksröset till territorialvattengränsen utanför Haparanda - Torneå samt över
skäret Märket i Ålands hav.
Flygfotografering utfördes under sommaren 2005 genom finsk försorg i området
från Treriksröset till nordligaste delen av Bottenviken i skala 1:30 000. För Märket
bedömdes 1981 års fotografering i skala 1:10 000 tillfyllest.
Genom svensk försorg signalerades de flesta av gränsmärkena och nödvändiga
stompunkter före 2005 års flygfotografering.
Finlands gränskommission har enligt överenskommelse dels vintern 2006
upprättat ortofotokartor till grund för översynens fältarbeten, dels därefter ansvarat
för framställningen av de slutliga gränskartorna.
Flygfotograferingen, kartframställningen och de geodetiska arbetena har utförts
enligt de normala metoder och specifikationer som används i bägge
lantmäteriverken.
Under vintern 2006 genomfördes gemensamt en tolkning av djupfårans läge med
stöd av de ortofotokartor som framställts. Efter detta arbete kvartstod oklarheter
enbart på ett tjugotal platser att kontrollera i fält.
Gemensam inspektion av nämnda platser genomfördes i juli 2006, dels med
helikopter vilket underättades av det låga vattenståndet i älvarna, dels på marken.
Under översynen har underhåll av gränsmärket som befinner sig på och definierar
gränsen satts i stånd. Detta gäller även de märken som säkerställer den punkt där
gränsen lämnar Torneälvens mittfåra norr om Torneå och den punkt i Haparanda Torneå skärgård där gränsen lämnar skärgården.
Något underhåll har inte gjorts på övriga gamla gränsmärken som i fortsättningen
bara har historiskt värde och ingen funktion i gränsdefinitionen.
Gränskommissionerna företog 28-29 augusti 2006 en gemensam slutinspektion av
arbetena och riksgränsens sträckning i området Treriksröset - Torneå skärgård.
Motsvarande inspektion hade gjorts vid Märket i augusti 2005.
Under tiden augusti 2006 – mars 2007 har de båda gränskommissionerna i
samarbete framställt definitiva gränskartor och övriga gränsdokument.
Likaså har beräkningar samt tekniska sammanställningar och redovisningar
utförts, som utan att ingå i själva gränsdokumenten i olika avseenden är av
väsentlig betydelse för förståelse av gränsöversynens resultat. Dessa beräkningar,
redovisningar och liknande handlingar skall för framtiden förvaras av finska
lantmäteriverket resp. svenska lantmäteriverket.
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MÖTESANTECKNINGAR
2004-02-05

Planering inför översyn av riksgränsen mellan Finland
och Sverige 2006
Tid:
Plats:
Närvarande:

1

Torsdagen den 5 februari 2004
Lantmäteriverket, Sverige
Pekka Tätilä, Lantmäteriverket, Finland
Stefan Gustafsson, Lantmäteriverket, Sverige
Anders Olsson, Lantmäteriverket, Sverige

Dagens möte

Dagens möte är den första gemensamma diskussionen om den
kommande översynen som formellt planeras till 2006.
Till grund för mötet ligger myndigheternas ansvar enligt
överenskommelsen mellan länderna om skötsel av gränsen att ”i god
tid förbereda och framlägga förslag för nämnda allmänna översyn år
2006”.

2

Översikt över existerande material

Föreligger dokumentationen från föregående översyn (1981-84 samt
1985).
Mötets förslag:
-

Befintlig text som redovisar traktat och övriga händelser av
betydelse för gränsens definition förs över i dokumentationen till
kommande översyn.

-

Eventuell nytillkommande information från perioden 1981-2006
förs till kommande dokumentation

-

Ny kartredovisning av gränsens läge tas fram
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3

Målsättningen med översynen

Översynen syftar till att erhålla en gemensam och tydlig redovisning
av gränsens läge så att framtida osäkerhet undviks.
Översynen ska ske med metoder som avväger nytta mot kostnader.
Frågor som ska prövas är till exempel behov av dokumentation,
gränsens utmärkning och kvalitet i lägesbestämningen.

4

Tekniska frågor

Olika val av teknik diskuteras.
Mötets förslag:
-

Alla objekt på marken som ingår i definitionen av gränsens läge
ska beskrivas i ETRS89.

-

Inmätning ska i huvudsak göras med GPS mot befintliga fasta
referensstationer inom området (Finland, Norge och Sverige)
med ett medelfel <0,1 m. Avvikelsen mellan Finlands och
Sveriges version av ETRS89 bedöms vara c:a 1 cm.

-

I de fall befintliga nät ger motsvarande noggrannhet kan dessa
användas (exempelvis i Kilpisjärvi och Haparanda/Tornio) .

-

Kontakt tas med berörda myndigheter vars verksamhet är
beroende av gränsens läge i respektive land för att utröna behov
av redovisning på marken (gränsbevakning, kustbevakning, tull,
polis, Finsk – svenska gränsälvskommissionen).

-

Behovet av avståndskyltar på ömse sidor av älvar och ensmärken
i skärgården utreds. Måhända har behovet av dessa minskat på
grund av förändrad användning.

-

Nytt kartmaterial (ortofotokartor) tas fram för tolkning av
djupfårans läge i älvar och redovisning av kommissionernas
förslag. Karteringen grundas på flygfotografering. Val av film
(sv/v, färg eller IR) görs efter utvärdering av kommande
sommars svenska flygfotografering med IR-film i södra delen av
området och av befintliga finska flygbilder vid gränsen.
Svenska lantmäteriet tar under våren 2004 fram en stråkplan och
kostnadsuppskattningar för kartframställningen.

5

Fördelning av arbete i olika avsnitt av gränsen

Mötets förslag:

51

Den fördelning som beskrivs i skötselavtalet skall gälla vid
översynen.

6

Utarbetande av instruktioner för gränskommissionerna

Överenskoms att Stefan Gustafsson, med ledning av föregående
instruktion och instruktioner från den senaste översynen av gränsen
mellan Finland och Norge utarbetar förslag på svenska språket som
kommuniceras med Pekka Tätilä. Förslagen färdigställs i samband
med en gemensam besiktning av gränsen i sommar.

7

Gemensam besiktning av gränsen

Under sommaren 2004 planeras för ett första möte med samtliga
ansvariga i båda länderna, förslagsvis i juli månad. Avsikten är att på
plats orientera om och diskutera de principiella frågeställningar som
det kommande arbetet kommer att innebära.
Mötet hålls företrädesvis i området runt Haparanda/Tornio där
exempel på de flesta typer av situationer finns (älven med en
eventuellt ändrad djupfåra, suveränitetsholmar, enslinjer,
avståndsskyltar och fasta gränsmärken).

8

Grov tidplan för översynen

Under våren 2004
-

förslag till instruktioner utarbetas

-

stråkplan för flygfoto

Under sommaren 2004
-

ett gemensamt besök vid gränsen att studera situationen och vad
som behöver göras.

Under hösten/vintern 2004-05
-

beslut om gemensamma instruktioner/tekniska instruktioner

-

utnämning av kommissioner i båda länderna

-

slutlig planläggning av översynen

Under sommaren 2005
-

fältarbeten, geodetiska (=GPS) mätningar, översyn av rösen,
röjning mm.

-

flygfotografering med signalisering och möjligt nödvändiga
mätningar för stödpunkter
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PROTOKOLL
Möte för att förbereda den allmänna gränsöversynen mellan
Sverige och Finland år 2006

Plats:

Tid:

Möte i Torneå Stadshotell
Besiktning av gränsen i skärgården Haparanda-Torneå
och i älven mellan Haparanda - Torneå / Övertorneå - Ylitornio
29 – 30. juli 2004

Närvarande:
Från Sverige

Generaldirektör
Geodesichef
Projektledare

Stig Jönsson
Anders Olsson
Stefan Gustafsson

Från Finland

Generaldirektör
Brigadgeneral
Lantmäteriråd
Överingenjör

Jarmo Ratia
Mikko Kirjavainen
Risto Nuuros
Pekka Tätilä

1

Öppnande

Generaldirektör Ratia önskade den svenska delegationen välkommen och öppnade
mötet.

2

Presentation av myndigheter

Det konstaterades att enligt artikel 7 i “Överenskommelse mellan Konungariket Sverige
och Republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan de båda länderna” är
myndigheterna
“...för Finland del en skärskild gränsunderhållskommission och för Sveriges del statens
lantmäteriverk.”
Det finska utrikesministeriet har bestämt att Lantmäteriverket och Gränsbevakningen
skall utnämna sina representanter till den finska gränskommissionen. Lantmäteriverket
har utnämnt Jarmo Ratia som ordförande, Risto Nuuros som hans ställföreträde och
Pekka Tätilä som medlem, och Gränsbevakningen har utnämnt Mikko Kirjavainen som
medlem.
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I Sverige förbereds arbetet av en arbetsgrupp vid lantmäteriverket bestående av Stig
Jönsson som ordförande med Anders Olsson och Stefan Gustafsson som medlemmar.

3

Underlag för förberedelsearbetet

Underlag för igångsättande av arbetet anges i artikel 10 i överenskommelse om
skötseln av riksgränsen, där det framhållas att
“De för gränsunderhållet ansvariga myndigheter som nämnas i artikel 7 skall i god tid
förbereda och framlägga förslag för nämnda allmänna gränsöversyn år 2006 .”
Det konstaterades att detta möte är starten för de gemensamma förberedelserna till
gränsöversyn mellan Sverige och Finland år 2006.

4

Det officiella grundlagsmaterialet

Det fastslogs att det officiella materialet för förberedelsen och själva gränsöversynen
består av:
1) Överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Republiken Finland om
skötseln av riksgränsen mellan de båda länderna
2) Dokumenten för den allmänna gränsöversynen mellan Sverige och Finland 1981,
bestående av
I) Huvuddokument, båda svensk- och finskspråkiga
II) Gränsbeskrivning och gränsmarkeringar
III) Riksgränsen på Skäret Märket
IV) Kartor över riksgränsen Treriksröset – Bottenviken
V) Bilaga A, Bilaga B och Bilaga C
3) Dokumenten för gränsöversynen mellan Sverige och Finland 1985 vid Vähänärä

5

Målsättningen för gränsöversynen

Det enades om att översynen år 2006 syftar till att erhålla en gemensam och tydlig
redovisning av gränsens läge så att framtida osäkerhet undviks. Översynen skall ske
med metoder som avväger nytta mot kostnader.

6

Principiella tekniska frågor

Det enades om att båda ländernas arbeten skall utföras enligt den fördelning som
beskrivs i nuvarande överenskommelse om skötseln.
Det fastslogs att båda länderna skall ansvara för sina egna kostnader vid
gränsöversynen. Kostnaderna skall fördela lika genom en lika fördelning av arbetena.
Om det inte är möjligt, till exempel i samband med större tekniska arbeten, kan
kostnaderna också delas genom direkta betalningar mellan länderna.
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Det enades om att hela gränsen skall flygfotograferas i skalan ca 1:30000. Gränskartor
och alla objekt på marken som ingår i definitionen av gränsens läge skall beskrivas i
ETRS89. Inmätningen av gränsmarkeringar skall göras med GPS mot befintliga fasta
referensstationer inom området.
Det enades om att flygfotograferingen och karbearbetningen skall göras av ett och
samma land. Beslut härom skall göras efter närmare utredningar.
En gemensam inspektion av gränsen och markeringarna vid sjöområden utfördes på
förmiddagen 29.7.2004 med båtar från finska gränsbevakningen. Det enades om att
gränsmarkeringarna skall bevaras i princip oförändrade, men att några ändringar
måste göras eftersom situation i terrängen förändrats.
En gemensam inspektion av gränsen och markeringarna i älven mellan HaparandaTorneå och Övertorneå-Ylitornio utfördes på förmiddagen 30.7.2004. Gällande
gränsmarkeringarna enades om att avståndsskyltar inte skall användas mera. De har
ingen praktisk funktion för utvisning av riksgränsen. Historiska gränsmärken längs
älvgränsen skall underhållas i det mån det är möjligt utan större satsningar.
Det enades om att vid gränsöversynen skall suveränitesholmarnas status och
hanteringen av dessa studeras och beaktas inom båda länderna.

7

Tidplan för översynen

En preliminär tidplan för gränsöversyn skisserades enligt följande. Under hösten 2004
slutförs förslag för instruktioner och bearbetas stråkplan för flygfoto. Under sommaren
2005 utförs fältarbeten, geodetiska mätningar och flygfotografering med signalering.
Under vintern 2005-06 utförs bearbetning av ortofotokartor, tolkning av djupfåran görs
så långt som möjligt på dessa kartor. Vidare förbereds gränsdokumentationen.
Under sommaren 2006 bestäms djupfåran i fält och andra fältarbeten slutförs. Därefter
utförs slutinspektionen med bägge kommissionerna. Under vintern 2006-07 färdigställs
den slutliga gränsdokumentationen och gränsöversynen signeras. Våren 2007 skall de
slutliga dokumenten levereras till respektive UD och med det har gränsöversynen
fullbordats.

8

Instruktioner för gränskommissionerna

Pekka Tätilä hade utarbetat ett utkast till ”Instruktion för kommissionen”. Utkastet
diskuterades. Det konstaterades att för Sveriges del skulle instruktionen granskas och
kommentarer därefter sändas till den finska kommissionen. Ett slutligt, gemensamt
förslag till båda ländernas UD skall utarbetas senare tillsammans med åtgärdsplaner
för bägge kommissionerna.

9

Nästa möte

Nästa möte skall hållas den 21 januari 2005 i Gävle, Sverige.

10

Mötets avslutande
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Översyn av riksgränsen mellan Finland och Sverige
Tid:
Plats:
Närvarande:

1.

2005-01-28, kl 9:00-13:00
Lantmäteriverket, Gävle
Generaldirktör Stig Jönsson
Geodesichef Anders Olsson
Avdelningsdirektör Stefan Gustafsson
Generaldirektör Jarmo Ratia
Brigadgeneral Mikko Kirjavainen
Lantmäteriråd Risto Nuuros
Överingenjör Pekka Tätilä

Ordförande
sekreterare

Mötets öppnande

Sig Jönsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2.

Protokoll från mötet i Torneå 29-30 juli 2004

Protokollet godkändes och undertecknades.

3.

Aktiviteter genomförda under hösten 2004

Förslag till instruktioner i Finland respektive i Sverige har av båda
parter överlämnats till respektive utrikesdepartement i början av
december 2004.
Vid ett möte i Helsingfors den 29 november 2004 (Tätilä/Gustafsson)
diskuterades arbetsfördelning mellan Finland och Sverige avseende
de aktiviteter som översynen föranleder samt budgetfrågor.
Beslutades att Finland genomför flyfotografering och
kartframställning, Sverige inmätning och signalering av stödpunkter
och gränsobjekt. Utjämning av dessa kostnader ska göras så att de
fördelas jämnt mellan parterna. Kostnaderna för iståndsättande av
markeringar, röjning m.m. fördelas enligt gällande
gränsunderhållsavtal.
Båda myndigheterna har framfört behov av tilldelning av medel för
genomförandet hos respektive utrikesdepartement.
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4.

Läget i beslutsprocessen i respektive land

Båda parter har gjort framställan om tillsättande av
gränskommissioner med tillhörande instruktioner och
budgetunderlag till respektive utrikesdepartement.
Beredning pågår.

5.

Planerade aktiviteter

Inmätning av stöd, signalering och flygfotografering genomförs
under sommaren 2005 enligt plan som ska beredas vidare mellan
verkens geodesi- och fotogrammetriavdelningar.
Ortofotokartframställning sker under hösten 2005. På grundval av
detta kartmaterial påbörjas tolkningen av riksgränsens läge i
gränsälvarna under januari 2006. Under sommaren 2006 sker
kompletteringar i de fall osäkerhet om gränsens läge kvarstår.
Iståndsättande och inmätning av gränsobjekt påbörjas sommaren
2005.

6.

Fastighetsrättsliga frågor i anslutning till
gränsöversynen

I Sverige ska i det fall mark avstås till det andra landet
fastighetsindelningen anpassas inför en gränsöversyn så att mark
överförs från svenska fastigheter till en av staten ägd fastighet som
vid översynens fastställande kan ”överlämnas” och avregistreras ur
det svenska fastighetsregistret. Markägarna kompenseras för
eventuell förmögenhetsförlust enligt reglerna i
fastighetsbildningslagen eller expropriationslagen beroende på valt
tillvägagångssätt. Lagstiftningen medför att dessa frågor måste
beredas i samband med översynen.
I Finland krävs inte motsvarande åtgärder.

7.

Övriga frågor

- Då sedan förra översynen även Finland har utökat sitt
territorialvatten till 12 nautiska mil, kommer översynen att utökas i
skärgården utanför Haparanda/Torneå och vid bägge sidor av
skäret Märket.
- Beslutades att använda webtjänsten ”Projektplatsen” för gemensam
dokumentation
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PROTOKOLL
Möte för gränsöversynen mellan Sverige och Finland år 2006

Plats:
Tid:

Mariehamn och Märket
29 – 30. augusti 2005

Närvarande:
Från Sverige

Generaldirektör
Geodesichef
Projektledare

Stig Jönsson
Anders Olsson
Stefan Gustafsson

Från Finland

Generaldirektör
Brigadgeneral
Lantmäteriråd
Överingenjör

Jarmo Ratia
Mikko Kirjavainen
Risto Nuuros
Pekka Tätilä

1

Öppnande

Jarmo Ratia hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2

Protokollet av mötet i Gävle, 27-28. januari 2005

Protokollet godkänns efter justering.

3

Läget i beslutprocessen i respektive land

Den finska kommissionen för gränsöversynen har tillsatts den 10 februari 2005 medan
beredningen fortfarande pågår i Sverige.

4

Aktiviteter genomförda under sommaren 2005

Stödpunkter har mätts in och signalerats och flygfotografering genomförts. Vidare har
inmätning av gränsmärken i Haparanda/Torneå-området skett. Arbetet har utförts enligt
överenskommen fördelning mellan länderna.

61

62

Översyn av riksgränsen mellan Finland och Sverige 2006

Tid:
Plats:

16 februari 2006 kl 9:00-14:00
Lantmäteriverket, Helsinki

Från Finland:
Generaldirektör Jarmo Ratia
Brigadgeneral Mikko Kirjavainen
Lantmäteriråd Risto Nuuros
Överingenjör Pekka Tätilä
Från Sverige:
Generaldirektör Stig Jönsson
Geodesichef Anders Olsson
Avdelningsdirektör Stefan Gustafsson

1 Mötets öppnande
Jarmo Ratia hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2 Status för svenska kommissionen
Den svenska kommissionen tillsattes genom beslut av regeringen
2005-11-24

3 Protokoll från mötet i Åland 29-30 augusti 2004
Protokollet från mötet föredrogs och godkändes. Undertecknande av
protokollen skall ske i ett sammanhang vid slutförande av
dokumentationen

4 Märket, återstående arbeten
Återstår att markera en gränspunkt i anslutning till punkt nummer 2
som är en excentrisk markering.

5 Aktiviteter genomförda under hösten 2005 – februari 2006
-

Geodetiska mätningar har genomförts under sommaren och
hösten 2005. Vissa delar återstår, rösena i anslutning till
treriksröset samt några punkter i Torneå/Haparanda. Dessa
ska mätas under 2006.
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-

På grundval av genomförd flygfotografering har ortofoto och
bladindelning till ortofotokartor tagits fram.

-

Tolkning av djupfårans läge har genomförts i samarbete
mellan kommissionernas sekreterare på framtaget ortofoto.
Med hänsyn bland annat till det förhållandevis höga
vattenflödet i Torneälven under sommare 2005 återstår cirka
15 platser samt broarna att studera närmare

6 Aktiviteter under tiden fram till slutinspektionen
-

Fältarbeten 2006
o slutförande av bestämningen av djupfåran
o komplettering av geodetiska mätningar
o reparation av bestående gränsmarkeringar
o röjning av riksgränsen

-

Bearbetning av dokumentationen

7 Slutinspektionen
-

Sluinspektionen genomförs den 28-30 augusti 2006. Den
påbörjas med inspektion av Treriksröset med medverkan från
Norge och avslutas i Torneå.

-

Sverige ansvarar för att Norge bjuds in till inspektionen av
Treriksröset

-

Efter sommarens fältarbete kvarstående oklarheter avgörs i
samband med inspektionen

8 Överenskommelse om riksgränsens framtida skötsel
Uppdras åt sekreterarna att upprätta ett förslag till avtal om gränsens
framtida skötsel att överämna till respektive lands regering.

9 Övriga frågor
Hantering av olika gränsmarkeringar
Efter diskussion beslutades att följande principer ska läggas till
grund för det fortsatta arbetet:
− Märken som står på och definierar riksgränsen ska sättas i
stånd och mätas in
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PROTOKOLL
Inspektion av Treriksriiset
1.
I samband
meddenallmiinnagrdnsdversynen
Sverige- Finland2006harTreriksroset
i Golddaluokta
dar
riksgriinserna
mellanSverige,FinlandochNorgestritersammanrestaurerats.
Arbetetsharutftirtsav
pd uppdragav denfinskagriinskommissionen.
Griinsbevakningen
2.
Vid inspektionen
deltog:
D enfins ka grrinskommissi onen:
Generaldirektor
JarmoRatia
LantmtterirddRistoNuuros
PekkaTatila
Overingenjdr
Brigadgeneral
Mikko Kirjavainen
Densvenska grdnskommissionen:
Generaldirektrir
StigJ0nsson
AndersOlsson
Geodesichef
Avdelningsdirektdr
StefanGustafsson
Fr dn norska myndigheter:
Fylkeskartchef
Arne-OlavBerg
a
J.

konstaterades:
Underinspektionen
o Treriksr6set
platsochharsitt tidigareutforande.
liggerpAsin ursprungliga
. Overdelenpi r<isetsomiir i betongharreparerats.
o Rosetsgulmdlningharft)myats,ochgravyrenav statemas
harsomtidigareocksd
emblemp6 hjiirtstenen
milats.
De utftirdaarbetena
ans6gs
varadndamAlsenliga
ochriksrdsetharsattsi gott skick.
4.
pAsvenska,
harfttt ett
finskaochnorska,ochliindernas
berordamyndigheter
Dettaprotokollharupprtittats
pi vartsprik.
originalexemplar
Kilpisjdrvi28.8.2006

StigJdnsson

%

AndorsOlsson
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PROTOKOLL
Inspeksjon av Treriksroysa
1.
I forbindelsemed den alminneligeGrenseoppgangen
Finland- Sverige2006er Treriksroysa
i Golddaluoktader riksgrensenemellom Finland, Sverigeog Norge stotersammenrestaurert.
Arbeidet er utfsrt av GriinsbevakningenpA oppdragfra den finske grensekommisjonen.

Ved inspeksjonen
deltok:
D enfinske grensekommisjonen;
GeneraldirektsrJarmoRatia
LantmiiterirAdRisto Nuuros
OveringeniorPekkaTiitila
BrigadegeneralMikko Kirj avainen
D en svenske gr ensekommisjonen:
GeneraldirektorStig Jdnsson
Geodesisj
ef AndersOlsson
Avdelningsdirektsr StefanGustafsson
Fra norskemyndigheter:
Fylkeskartsjef Ame-Olav Berg
3.
Under inspeksjonen
ble det konstatert:
r Treriksroysaligger p6 sin opprinneligeplassog har sin tidligerekonstruksjon.
r OverflatenpAroysasom er i betonger reparert.
. Roysasgulmaling er fornyet, og statsemblemenes
inngraveringpAhjertesteinener som for og nymalt.
De utfsrte arbeideneble ansettfor 6 vere form6lstjeneligeog riksroysaer satt i god stand.
4.
Denneprotokollen er opprettetpAfinsk, svenskog norsk, og landenesberartemyndigheterhar fhtt ett
originaleksemplar
pi hverl sprik.

Kilpisjiirvi 28.8.2006
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Översyn av riksgränsen mellan Finland och Sverige 2006

Tid:

28 augisti 2006 kl 15:00-17:00, 29 augusti 2006 kl 09:0012:00

Plats:

Stadshotellet, Haparanda

Från Finland:
Generaldirektör Jarmo Ratia
Brigadgeneral Mikko Kirjavainen
Lantmäteriråd Risto Nuuros
Överingenjör Pekka Tätilä
Från Sverige:
Generaldirektör Stig Jönsson
Geodesichef Anders Olsson
Avdelningsdirektör Stefan Gustafsson

1 Mötets öppnande
Stig Jönsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2 Protokoll från mötet i Helsingfors 15 februari 2006
Protokollet från mötet föredrogs och godkändes.

3 Aktiviteter genomförda under 2006
-

Kompletterande geodetiska mätningar har genomförts under
sommaren 2006. Viss kontroll av mätdata återstår.

-

Den tolkning av djupfårans läge som genomfördes under
vintern har kontrollerats och justerats under juli innevarande
år av respektive gränskommissions medlemmar Pekka Tätilä
och Stefan Gustafsson. Till detta möte föreligger ett
gemensamt förslag för kommissionerna att ta ställning till.
Förslaget omfattar även sex platser där kommissionernas
uttalande erfordras:
•

Utloppet ur Kilpisjärvi

•

Norr om Isosaari

•

Iso Aareansaari
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•

Bron i Pello

•

Hedenäset/Hietaniemi

•

Vähänärä

Efter inspektion i fält och diskussion ansluter sig
kommissionerna till förslaget i sin helhet.

-

En inspektion av gränsområdet vid Stadsviken genomförs.

4 Återstående arbete
-

Beräkningar av gränslinjen på grundval av företagna
mätningar

-

Viss kompletterande röjning i Haparanda/Tornio

-

Förslag till gränssträckning av gränserna i havet i
Haparanda/Tornio skärgård, Kvarken och Ålands hav skall
utarbetas

5 Dokumentation
-

Dokumentationen ska färdigställas i enlighet med den modell
som tillämpades vid 2000 års översyn mellan Finland och
Norge

-

Förslag till layout på gränskartorna fastställs

-

Finland svarar för framställning av teknisk information och
kartor. Sverige svarar för traktat och gränsbeskrivning

-

Båda lantmäteriverken skall ha rätt att fritt disponera och
sprida information som upprättats vid översynen.

6 Överenskommelse om riksgränsens framtida skötsel
Kommissionerna beslöt att till slutdokumentationen tas ett förslag till
överenskommelse om riksgränsens framtida underhåll.
Överenskoms att fördelningen av underhållet i framtiden ändras i
Haparanda/Tornio-området så att Sverige ansvarar för gränsen och
märken från och med att gränsen lämnar djupfåran norr om städerna
till den sista gränspunkten på land söder om tullstationen i Tornio.
Finland svarar för underhållet av gränsen och samtliga märken i
skärgården.
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Om forslaget till avtal blir giillande beslot kommissionerna att det som
overenskommits vid foregAendemote angAendeden geografiska
fordelningen av underhAllsansvaretska giilla tillsvidare.
4 Sammanfattning av kostnadernavid Ars2005iiversyn
BAdakommissionerna hade gjort en beriikning av sina kostnader vid
oversynen.Man konstateradeatt i bagge liinderna kostnaderna lir lika
stora. Detta har Astadkommits genom att varje land har bekostat sina
egna kostnader for personal och arbetenutforda inom landet och att
gemensarrunaarbetenhar delat sAatt kostnaderna har blivit jamnt
fordelade.
5 Oversynensdokumentation
Man konstateradeatt griinsoversynensdokumentation fardigstallts och
bestArav ett huvuddokument pA finska, ett huvuddokument pA
svenskaoch serieav 49 griinskartor.

6. Underskrift av grinsprotokoll
Medlemmarna av kommissionerna undertecknade griinsdokumenten.

7. Oversynensavslutande
GeneraldirektorJarmoRatia tackademedlemmarnaav bAda
kommissionerna och uttryckte sin gladja for det goda samarbetetsom
hade prAglat griinsoversynen.GeneraldirektorStig Jonssontackadealla
medlemmarna och framhavde den viinliga atmosfiiren som hade varit
kiinnetecknandehela griinsoversynen.

Ordforande i den svenska
komrnissionen
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6.

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA UNDERHÅLLSAVTAL
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6.

Kommissionernas förslag angående gränsens framtida skötsel

Enligt avtal mellan länderna en periodisk gränsöversyn skall utföras varje 25 år. Efter
denna översyn skall nästa översyn genomföras år 2031.
Eftersom tiden mellan de allmänna gränsöversynerna är lång är frågan om gränsens
tekniska definition och gränsmarkeringarnas tillsyn och skötsel – också under
mellanperioderna – av väsentlig betydelse med hänsyn till de behov av ändringar och
kompletteringar som uppkommer från tid till annan samt behovet att finansiera dessa
åtgärder.
Mellan gränsöversynen 1981 och gränsöversynen 2006 har Överenskommelse mellan
konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan de båda
länderna varit i kraft. Avtalet har fungerat bra och försäkrat att riksgränsen alltid varit i
bra skick. Gränskommissionerna är eniga om att det även framledes finns behov av ett
speciellt avtal mellan länderna om gränsens underhåll. Gränskommissionerna föreslår
därför att om ett motsvarande avtal bör ingås. Avtalets syftar till att säkra beredskapen
för snabbt genomförande av nödvändiga arbeten, se till att gränsarbetena om möjligt kan
koordineras med andra arbeten och ombesörja enklare uppdatering och arkivering av
gränsdokumenten.
Gränskommissionerna har utarbetat ett gemensamt förslag till ett nytt avtal. Principerna
är samma som i det förra avtalet, med den skillnaden att förslaget inte innehåller någon
tidsbegränsning till nästa allmänna gränsöversyn.
Nedanför följer förslaget för avtalstexten:
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ÖVERENSKOMMELSE MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH
REPUBLIKEN FINLAND OM SKÖTSELN AV RIKSGRÄNSEN MELLAN DE
BÅDA LÄNDERNA

Artikel l
Med riksgränsen mellan Konungariket Sverige och Republiken Finland avses i denna
överenskommelse den gräns som fastställts vid den sista allmänna översynen mellan
länderna.
Artikel 2
De fördragsslutande parterna förbinder sig genom denna överenskommelse att ombesörja
gränsens tekniska definition, tillsyn och skötsel samt vidta nödvändiga åtgärder för att
vidmakthålla gränsutmärkningen i det skick den erhållit vid gränsöversynen. Till dessa
åtgärder hör bland annat:
- underhåll av gränsens tekniska definition
- reparationer av skador på gränsmärken
- underhåll av gränsmärkenas målning
- siktröjning vid gränsmärken och i gränsgator
- komplettering med nya gränsmärken respektive iordningställande av äldre markeringar
i de fall tekniska arbeten eller andra förändringar i terrängen inom begränsade områden
nödvändiggör ändrad eller förbättrad utmärkning av riksgränsen.
Arbetena skall utföras i överensstämmelse med instruktionerna för Sveriges respektive
Finlands kommission vid den senaste gränsöversynen och med de ytterligare riktlinjer
för de tekniska arbeten vid denna översyn som anges i därvid upprättade
gränshandlingar.
Artikel 3
Gränsens och gränsmärkenas skötsel fördelas geografiskt mellan de båda länderna så att
insatserna blir jämnt fördelade mellan länderna efter överenskommelse mellan respektive
myndighet med ansvar för underhållet av riksgränsen.
Artikel 4
Innan myndighet, som i det ena landet har ansvar för gränsunderhållet, vidtar åtgärder för
skötsel av riksgränsen eller av gränsmärken, skall myndighet som har motsvarande
ansvar i det andra landet underrättas. Representanter för ansvarig myndighet i det andra
landet har rätt att närvara då arbetena utförs.
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Artikel 5
Om myndighet, som i det ena landet är ansvarig för gränsunderhållet, finner att åtgärder
är nödvändiga i fråga om gränsavsnitt eller gränsmärken, vilka sköts av det andra landet,
skall för detta underhåll ansvarig myndighet underrättas.
Artikel 6
Utförda arbeten för riksgränsens eller gränsmärkenas skötsel skall redovisas i rapporter,
varav kopia tillställs den myndighet som i det andra landet svarar för denna skötsel.
Artikel 7
Ansvarig myndighet för gränsunderhållet enligt tidigare artikel är i Sverige
lantmäteriverket och i Finland den utnämnda finska gränsunderhållskommissionen.
Artikel 8
Vardera fördragsslutande part svarar själv för utgifter för underhåll som överenskommits
enligt artikel 3.
Efter närmare överenskommelse fördelar länderna mellan sig utgifter för sådana
förändringar eller förbättringar av gränsens utmärkning, som företas på grund av tekniska
arbeten eller andra ändringar i terrängen inom begränsade områden.
Artikel 9
Denna överenskommelse träder i kraft trettio dagar efter den dag då de fördragsslutande
parterna på diplomatisk väg meddelat varandra att de konstitutionella kraven för
överenskommelsens ikraftträdande har uppfyllts.
Artikel 10
De för gränsunderhållet ansvariga myndigheterna som nämns i artikel 7 skall i god tid
förbereda och framlägga förslag för nästa allmänna gränsöversyn.
Uppgjord i
den
vilka båda texter är lika giltiga.

200

i två exemplar på svenska och finska språken,

Till bekräftelse härav har de befullmäktigade för vederbörande stater undertecknat denna
överenskommelse.

För Konungariket Sveriges regering

För Republiken Finlands regering
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7.

BESKRIVNING AV GRÄNSEN
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7.1

Gränsbeskrivning

Beskrivning av riksgränsen mellan Sverige och Finland
Upprättad vid gränsöversynen 2006
Med riksgränsen avses den del av respektive lands territorialgräns som direkt
sammanfaller med det andra landets på land, i sjöar, vattendrag och i havet.
Till denna beskrivning hör gränskartor i 49 blad.
Samtliga gränsmärken som definierar gränsens läge på marken är inmätta och
redovisade i ETRS89. Gränsens brytpunkter är redovisade på samma sätt.
Gränsens läge i avsnitten I – IV och VII där den följer djupfåran, delar sjöar eller
har ett annat läge, redovisas på kartorna. Till stöd för tolkning av dessa kartor
finns koordinater för riksgränsen i EUREF 89 bifogade gränshandlingarna.

Gränsavsnitt I.

Treriksröset - Lätäsenos sammanflöde med
Könkämä älv.
Med nedan angivna undantag följer riksgränsen inom detta avsnitt djupfåran i
Könkämä älv.
Gränsens sträckning i detalj framgår av gränskartorna nummer 1-11.
Gränsen mellan Sverige och Finland tar sin början på dessa länders gräns mot
Norge vid treriksröset i Golddajavri.
Härifrån går gränsen i rät linje till riksröse nr l. Från riksröse nr l fortsätter gränsen
i rät linje till riksröse nr l a och vidare i rät linje riksröse nr l b.
Från riksröse nr l b går riksgränsen mitt igenom Kuokkimajärvi och följer dess
utlopp, Kuokkimajoki, till Koltalahti i Kilpisjärvi, vidare mitt genom denna sjö
och genom Salmi (sundet) samt mitt genom Alajärvi.
Från Alajärvi följer riksgränsen djupfåran i Könkämäälven i hela gränsavsnittet
med följande undantag:
Kartblad
Blad 3
Blad 3
Blad 3
Blad 3
Blad 6

Plats
Taatsajärvi
Kiellijärvi
Mukkavuopio
Mukkajärvi
Ainavarppijärvi

Blad 7

Risantomansaari

Blad 7

Naimakkajärvi

Gränsens sträckning
Gränsen följer mittlinjen
Gränsen följer mittlinjen
Gränsen följer mittlinjen
Gränsen följer mittlinjen
Gränsen följer mittlinjen. I inlopp och
utlopp följer gränsen älvens djupfåra
Gränsen avviker från Könkämäälvens
djupfåra och följer djupfåran av den
älvgren som går norr om den svenska
holmen Risantomansaari, belägen norr om
Isosaari
Gränsen följer mittlinjen
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Blad 8

Rautukukkio

Blad 9

Kenttäsaari

9, 10

Kelottijärvi

Gränsen lämnar djupfåran och går norr om
två svenska holmar mellan Ylinen
Rautokurkkio och Alainen Rautukurkkio
Gränsen lämnar älvens djupfåra och går
mitt emellan den finska ön Harvissaari och
den svenska ön Kenttäsaari, följer det
djupaste vattnet mellan Kenttäsaari på
svenska sidan och fastlandet på finska
sidan till sjön Kelottijärvi
Gränsen följer mittlinjen

Gränsavsnitt II.
Muonio älv
Med nedan angivna undantag följer riksgränsen inom detta avsnitt djupfåran i
Muonio älv.
Gränsens sträckning i detalj framgår av gränskartorna nummer 11-29.
Kartblad Plats
Blad 25 Iso Aareansaari

Gränsens sträckning
Gränsen lämnar djupfåran 400 m ovanför
den svenska ön Iso Aareansaari och går
enligt vad som överenskommits i
anslutning till 1926 års gränsöversyn
mellan Iso Aareansaari och finska
älvstranden, vilket även innebär att den skär
över en norr om öns västra del bildad
klapperstensbank, Pikkukari. Gränsen
förenar sig åter med älvens djupfåra
ovanför forsen Aareankoski.

Gränsavsnitt III.
Torne älv till Torneå
Med nedan angivna undantag följer riksgränsen inom detta avsnitt djupfåran i
Torne älv.
Gränsens sträckning i detalj framgår av gränskartorna nummer 29-44.
Kartblad Plats
Blad 44 Torneå

Gränsens sträckning
Gränsen följer djupfåran till en punkt i dess
skärning med den räta linjen Aa-56b/62a

Gränsavsnitt IV.
Torneå – brytpunkt IV
Gränsens sträckning i detalj framgår av gränskartorna nummer 44-48.
Gränsen går rak mellan sistnämnda skärningspunkt – 56b/62a – ab – ac – ad – ae 57a/63a – ag – ah – ai – ak – al - al1 - al2 – am – an – ao – ap – aq – aq-ar1 – as –
at – au – aw – ax – 62/65 – az – I – 65a/66a – 65b/66b – II – III – IV .
Gränsavsnitt V.

Brytpunkt IV – punkt 2 enligt
kontinentalsockelöverenskommelsen 1972
Från brytpunkten IV fortsätter riksgränsen i rät linje till den i kontinentalsockelöverenskommelsen mellan länderna (av den 29 september 1972) nämnda
punkten nr 2.
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Gränsavsnitt VI.
Punkt 2 till Märket
Sedan föregående översyn har båda länderna utökat sitt territorialvatten till 12
nautiska mil. Befintligt underlag från översyner, nationella förhållanden för
beräkning av territorialhavet och överenskommelsen 1972 om kontinentalsockeln
är inte av den beskaffenheten att det enkelt går att tekniskt bestämma riksgränsens
läge. Kommissionerna föreslår därför principer för genomförandet.
Principförslaget innebär att enbart tekniska åtgärder krävs för ett senare
genomförande. Detta kan ske inom ramen för det avtal om underhåll av gränsen
som träffas mellan länderna.
Principförslaget redovisas i avsnitt 7.2
De föreslagna principerna möjliggör bestämning av
-

Den punkt på riksgränsen utanför Torneå - Haparanda skärgård där det finska
territorialhavet skall lämna kontinentalsockelgränsen

-

De punkter på riksgränsen i Kvarken där det svenska territorialhavet skall lämna
kontinentalsockelgränsen

-

Den punkt på riksgränsen norr om Märket där det svenska territorialhavet skall
lämna kontinentalsockelgränsen
Gränsavsnitt VII.
Skäret Märket
Gränsens sträckning på Märket framgår i detalj av gränskarta nummer 49.
Riksgränsen når skäret norrifrån i en vid dess norra strand belägen punkt, vilken
betecknats med nr 11 och markerats med mässingsdubb och fortsätter därefter i
samma räta linje till punkt nr 2. Från sistnämnda punkt följer riksgränsen räta
linjer mellan punkterna 2 - 3 - 4 - 5 - l - 6 - 7 - 8 - 9 över skäret. Punkterna 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 och 9 är samtliga markerade med borrhål i berghällar. Punkten nr 1 är
markerad med mässingsdubb.
Från punkten nr 9 följer riksgränsen den räta linjen mellan skärets mittpunkt - nr 1
- och den i avtal om avgränsningen av Sveriges ekonomiska zon och Finlands
kontinentalsockel och fiskezon (den 2 juni 1994) angivna punkten nr 1 söder om
Märket, över en med mässingsdubb markerad punkt nr 12 nära skärets södra
strand.
Gränsavsnitt VIII.
Söder om Märket
Från punkten nr 12 fortsätter riksgränsen i räta linjer (geodetiska linjer) så långt
till havs som det på båda sidor av gränsen finns av Sverige respektive Finland
hävdat territorialvatten, det vill säga i räta linjer mellan punkterna 12 - 1 – 2 – 3,
vilka tre sistnämnda är angivna i ovannämnda avtal från året 1994, och vidare till
punkten nr 129, där Finlands territorialvattengräns lämnar den ovannämnda
gränsen i avtalet från 1994.
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7.2

Gränsen i Bottenhavet och Bottenviken

Gränsen mellan Finland och Sverige i Bottenhavet och Bottenviken
Bakgrund
Mellan Sverige och Finlands finns en överenskommelse om avgränsning av
kontinentalsockeln i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och nordligaste
delen av Östersjön sedan 29 september 1972. Vidare finns en överenskommelse
från 2 juni 1994 rörande avgränsningen mellan Sveriges ekonomiska zon och
Finlands kontinentalsockel och fiskezon i Ålands hav och norra Östersjön.
I den senare överenskommelsen avtalades även om att gränsen för Sveriges
ekonomiska zon och Finlands kontinentalsockel och fiskezon norr om Märket,
i avvaktan på en teknisk revision av avgränsningslinjen, skall följa
kontinentalsockelgränsen från 1972 .
Riksgräns i havsområde (princip)
Kontinentalsockelgränsen mellan Finland och Sverige utgörs av mittlinjen
mellan baslinjer från vilka bredden av ländernas territorialhav (12 nautiska
mil, 22 224 m) räknas. I de fall respektive stats territorialhav möts kommer
kontinentalsockelgränsen även att vara riksgräns.
För varje sådant riksgränsområde måste de punkter i vilka något lands
territorialhavsgräns lämnar kontinentalsockelgränsen bestämmas. Varvid den
punkt som ligger närmast det gränsavsnittet utgör den yttersta
riksgränspunkten, se principfigur nedan.

Kontinentalsockelgräns
Territorialhavsgräns
Riksgräns

Stat A

Stat B
Punkt, som definierar kontinentalsockelgräns
Riksgränspunkt
Riksgränspunkt, som definierar kontinentalsockelgräns
Skärningspunkt mellan territorialhav och
kontinentalsockelgräns
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Förslag till arbetsgång för punktbestämning
Kontinentalsockelgränsen (ekonomisk zon)
Kontinentalsockelgränsen bestäms ursprungligen av sjutton (17) punkter givna
som positioner (latitud och longitud i grader och minuter med en decimal) i tre
finska sjökort.
Vid överenskommelsen 1994 transformerades de aktuella punkterna till det
globala ”World Geodetic System 1984” (WGS 84). Positionerna angavs efter
transformation i grader och minuter med tre decimaler. Vid transformationen
användes väl känt samband mellan det gamla finska systemet och WGS 84.
Riksgränsen
För att bibehålla kontinentalsockelgränsen transformeras aktuella punkter norr
om Märket till WGS 84 på samma sätt som vid 1994 års överenskommelse.
Gränslinjen från 1972 års överenskommelse ligger därigenom fast och likaledes
berörs ej heller området söder om Märket som behandlades i
överenskommelsen år 1994.
De ”nya” riksgränspunkterna bestäms enligt följande procedur:
Varje aktuellt område projiceras i en lokal transversal Merkatorprojektion,
varefter skärningspunkter för aktuella linjer beräknas i projektionsplanet.
Dessa punkters lägen omräknas till en position uttryckt i latitud och longitud i
WGS 84. Mellan dessa och övriga punkter norr om Märket utgörs gränslinjerna
av loxodromer (linjer med konstant azimut) eller geodetiska linjer (kortaste
avståndet.
Lämpliga medelmeridianer för de tre projektionerna är:
Haparanda skärgård

24° 09′ O

Kvarken

20° 49′ O

Norr om Märket

19° 10′ O
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7.3

Rajan koordinaatit
Koordinater för gränsen

SUOMEN - RUOTSIN RAJANKÄYNTI 2006
Valtakunnanpyykkien ja -rajan taitepisteiden koordinaatit

GRÄNSÖVERSYNEN SVERIGE - FINLAND 2006
Koordinater för riksrösen och brytpunkter på riksgränsen

RAJAOSAT I - III
GRÄNSAVSNITT I - III

Valtakunnanpyykit (Vp) kolmen valtakunnan pyykiltä Golddajavrilta etelään
Riksrösena (Rr) från treriksröset från Golddajavri och söderut

r

Pnr
Tunnus

Pnr
Tunnus

Kolmen vp
Vp 1
Vp 1a
Vp 1b

Treriksröset
Rr 1
Rr 1a
Rr 1b

SWEREFF99 34 N
Euref-Fin34: N

7 661 115,170
7 661 039,422
7 660 989,207
7 660 957,286

SWEREFF99 34 E
Euref-Fin34: I

481 997,390
482 007,304
482 056,080
482 133,855

Vesistöosuus valtakunnanpyykiltä 1 b Suensaaren pohjoispuolelle
Riksgränsen i Könkämäälven, Muonioälven och Torneälven

ETRS89 N
[ggmmss,dddd]

690335,8873
690333,4441
690331,8345
690330,8224

ETRS89 E
[ggmmss,dddd]

203255,0912
203256,0362
203300,4717
203307,5120

Gk nr
Rk nr

1
1
1
1
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RAJAOSA IV
GRÄNSAVSNITT IV
Valtakunnanpyykit (Vp) ja valtakunnanrajan merkitsettömät taitepisteet (Tp) osuudella
Tornion pohjoispuolelta (pisteestä, jossa raja jättää syväväylän) ulkosaaristoon
Riksrösena (Rr) och riksgränsens omarkerad brytpunker ( Bp) vid avsnittet
norr om Torneå (där gränsen lämnar djupfåran) till utkanten av skärgården
r

Pnr
Tunnus

Pnr
Tunnus

Tp Tornionjoella
Vp 56b/62a
Tp ab
Vp ac
Vp ad
Vp ae
Vp 57a/63a
Vp ag
Vp ah
Vp ai
Vp ak
Vp al
Vp al 1
Vp al 2
Vp am
Vp an
Vp ao
Vp ap
Vp aq
Vp aq-ar1
Tp ar
Tp as
Tp at
Tp au
Tp aw
Tp ax
Vp 62/65
Tp az
Tp I
Vp 65a/66a
Vp 65b/66b
Tp II
Tp III
Tp IV

Bp vid Torneälv
Rr 56b/62a
Bp ab
Rr ac
Rr ad
Rr ae
Rr 57a/63a
Rr ag
Rr ah
Rr ai
Rr ak
Rr al
Rr al 1
Rr al 2
Rr am
Rr an
Rr ao
Rr ap
Rr aq
Rr aq-ar1
Bp ar
Bp as
Bp at
Bp au
Bp aw
Bp ax
Rr 62/65
Bp az
Bp I
Rr 65a/66a
Rr 65b/66b
Bp II
Bp III
Bp IV

SWEREFF99 34 N
Euref-Fin34: N

7 308 205,473
7 308 144,158
7 308 190,675
7 308 209,474
7 308 216,329
7 308 228,006
7 308 219,821
7 308 187,448
7 308 123,125
7 307 976,355
7 307 878,699
7 307 780,990
7 307 706,750
7 307 607,919
7 307 571,995
7 306 906,365
7 306 677,217
7 306 283,605
7 305 780,944
7 305 611,867
7 304 844,394
7 302 968,714
7 301 504,591
7 300 823,575
7 300 007,347
7 299 466,697
7 298 771,654
7 298 027,971
7 292 961,605
7 290 307,741
7 290 178,747
7 289 628,165
7 285 745,954
7 281 134,996

SWEREFF99 34 E
Euref-Fin34: I

643 822,221
643 420,373
643 237,110
643 062,452
643 001,199
642 932,583
642 847,599
642 825,389
642 818,041
642 764,049
642 711,627
642 643,343
642 631,968
642 600,819
642 604,065
642 619,209
642 755,455
643 260,160
643 563,422
643 608,177
643 811,627
644 194,753
643 725,808
643 313,864
643 236,416
643 119,435
643 132,385
643 364,509
645 472,461
645 339,058
645 332,950
645 304,394
646 090,265
645 581,833

ETRS89 N
[ggmmss,dddd]

655145,2906
655143,9637
655145,7600
655146,6481
655146,9679
655147,4551
655147,3280
655146,3197
655144,2571
655139,6106
655136,5456
655133,5042
655131,1282
655127,9910
655126,8272
655105,3361
655057,7270
655044,2200
655027,5194
655021,9944
654956,9144
654855,8037
654809,3451
654748,0467
654721,8477
654704,5996
654642,1632
654617,8058
654331,0025
654205,6336
654201,4835
654143,7738
653937,2943
653709,4186

ETRS89 E
[ggmmss,dddd]

240910,5705
240838,6726
240824,4196
240810,7347
240805,9364
240800,5769
240753,8498
240751,9728
240751,1410
240746,3109
240741,7979
240736,0355
240734,8481
240732,0067
240732,1214
240730,7022
240740,5309
240818,7185
240840,6088
240843,4641
240856,4446
240919,1677
240836,5264
240801,4778
240752,1924
240740,8864
240739,1833
240754,4959
241019,8661
240958,9278
240957,9406
240953,5332
241039,6677
240941,7943

Gk nr
Rk nr

44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,45,48
44,45,48
44,45,48

45,48
45,48
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
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RAJAOSA V
GRÄNSAVSNITT V

Valtakunnanrajan pisteet mannermaajalustan (MJ) rajalla Tornion-Haaparannan saariston ulkopuolella Perämerellä
Riksgränsens punktrer på kontinentalsockelgränsen (KS) utanför Torneå - Haparanda skärgård i Bottenviken
r

Pnr
Tunnus

Pnr
Tunnus

MJ 2
Am fin)

KS 2
Th (fin)

SWEREFF99 34 N
Euref-Fin34: N

SWEREFF99 34 E
Euref-Fin34: I

7 269 498,539

ETRS89 N
[ggmmss,dddd]

ETRS89 E
[ggmmss,dddd]

Gk nr
Rk nr

644 830,485

653055,3457
240757,9102
Vrt. rajakuvaus, Se gränsbeskrivning

524 559,524

634000,7620

496 826,657
484 701,749
469 766,061

Vrt. rajakuvaus, Se gränsbeskrivning
633118,6855
205610,3538
632906,6537
204134.3228
632000,5973
202346.3429
Vrt. rajakuvaus, Se gränsbeskrivning

424 335,225
403 392,828

624200,4139
604042,1131

Mannermaajalustan raja (Talousvyöhykeraja), Perämeri
Kontinentalsockelgränsen (Ekonomiska zonen), Bottenviken
MJ 3

KS 3

7 059 989,675

212946.3904

Valtakunnan rajan pisteet Merenkurkussa (Am Aluemeri)
Riksgränsens punkter vid Kvarken (Th Territorialhavet)
Am (swe)
MJ 4
MJ 5
MJ 6
Am (swe)

Th (swe)
KS 4
KS 5
KS 6
Th (swe)

7 043 736,739
7 039 685,279
7 022 889,969

Mannermaajalustan raja (Talousvyöhyke), Selkämeri
Kontinentalsockelgränsen (Ekonomiska zonen), Bottenhavet
MJ 7
MJ 8

KS 7
KS 8

6 953 045,349
6 728 263,087

193116.5093
191353.4829

Valtakunnan rajan piste Märketin pohjoispuolella Selkämerellä
Riksgränsens punkt norr om Märket på Bottenhavet
Am (swe)

Th (swe)

Vrt. rajakuvaus, Se gränsbeskrivning
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RAJAOSA VI
GRÄNSAVSNITT VI
Valtakunnanrajan pisteet Märketillä
Riksgränsens punkter på Märket
r

Pnr
Tunnus

Pnr
Tunnus

M 11
M2
M3
M4
M5
M1
M6
M7
M8
M9
M 12

M 11
M2
M3
M4
M5
M1
M6
M7
M8
M9
M 12

SWEREFF99 34 N
Euref-Fin34: N

6 686 434,049
6 686 421,494
6 686 397,611
6 686 338,087
6 686 344,388
6 686 389,142
6 686 435,107
6 686 414,972
6 686 344,249
6 686 363,378
6 686 352,419

SWEREFF99 34 E
Euref-Fin34: I

396 784,855
396 782,866
396 856,243
396 837,704
396 814,478
396 777,742
396 743,338
396 711,090
396 720,640
396 771,208
396 768,429

ETRS89 N
[ggmmss,dddd]

601804,8590
601804,4516
601803,7471
601801,8072
601801,9895
601803,4017
601804,8552
601804,1752
601801,8991
601802,5634
601802,2068

ETRS89 E
[ggmmss,dddd]

190756,4525
190756,3461
190801,1670
190800,0698
190758,5462
190756,0722
190753,7477
190751,6855
190752,4377
190755,6944
190755,5337

Gk nr
Rk nr

49
49
49
49
49
49,00
49
49
49
49
49

RAJAOSA VII
GRÄNSAVSNITT VII
Valtakunnanrajan pisteet Märketin eteläpuolella Ahvenanmerellä (Eez Talousvyöhyke)
Riksgränsens punkter söder om Märket i Ålands hav (Eez Ekonomiska zonen)
r

Pnr
Tunnus

Pnr
Tunnus

Eez 1
Eez 2
Eez 3
Am 129 (fin)

Eez 1
Eez 2
Eez 3
Th 129 (fin)

SWEREFF99 34 N
Euref-Fin34: N

6 679 121,192
6 674 301,694
6 628 973,840
6 606 792,649

SWEREFF99 34 E
Euref-Fin34: I

ETRS89 N
[ggmmss,dddd]

ETRS89 E
[ggmmss,dddd]

394 934,973
393 714,452
424 695,561
440 192,823

601406,9000
601130,0600
594730,0600
593542,2300

190609,7200
190459,5200
193929,8200
195626,3299

451987,0280
469502,6110
470075,0430

592642,0600
585146,5600
585040,2000

200912,0000
202816,5600
202853,2800

Talousvyöhyke Itämeren pohjoisosassa
Ekonomiska zonen i norra delen av Östersjön
Eez 4
Eez 5
Eez FI-SE-EE

Eez 4
Eez 5
Eez FI-SE-EE

6589912,0820
6524910,1750
6522853,0960

Gk nr
Rk nr
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Rajapyykit
Gränsrösena

Rajapyykit (Rp) osuudella Tornion pohjoispuolelta pisteestä, jossa raja jättää syväväylän, saariston ulkoreunalle
Gränsrösena (Gr) vid avsnittet norr om Torneå, där gränsen lämnar djupfåran, och där gränsen lämnar av skärgården
r

Pnr
Tunnus

Pnr
Tunnus

Rp Aa
Rp 67 (swe)
Rp 67 (fin)

Gr Aa
Gr 67 (swe)
Gr 67 (fin)

SWEREFF99 34 N
Euref-Fin34: N

7 308 247,278
7 281 190,758
7 281 079,233

SWEREFF99 34 E
Euref-Fin34: I

644 096,195
644 919,192
646 244,473

ETRS89 N
[ggmmss,dddd]

655146,1942
653712,2897
653706,5427

ETRS89 E
[ggmmss,dddd]

240932,3186
240850,3016
241033,2837

Gk nr
Rk nr

44,48
47
47

Kilvet silloilla
Skytarna på broarna
Kilvet rajasilloilla, ylävirran puolella
Skyltarna på gränsbroarna är placerade uppströms
r

Pnr
Tunnus

Kaaresuvanto
Muonio
Kolari
Pello
Ylitornio
Rautatiesilta

Pnr
Tunnus

Karesuando
Muonio
Kolari
Pello
Övertorneå
Järnvägsbron

SWEREFF99 34 N
Euref-Fin34: N

7 592 971,894
7 538 559,125
7 468 733,131
7 412 374,823
7 364 761,026
7 304 377,126

SWEREFF99 34 E
Euref-Fin34: I

560 563,405
611 613,168
618 121,253
631 206,628
620 057,952
643 915,244

ETRS89 N
[ggmmss,dddd]

682634,4637
675623,3298
671841,9164
664804,7375
662245,2624
654941,6774

ETRS89 E
[ggmmss,dddd]

222837,6153
233949,0973
234441,8519
235908,6992
234108,9975
240902,7510

Gk nr
Rk nr

12
20
27
33
38
45
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Taitepisteiden määrittelyyn käytettyjen vv. 2005 ja 2006
mitattujen rajapyykkien ja suuntamerkkien koordinaatit
Koordinater för de under 2005-2006 mätta gränsrösen och ensmärken
som använts som utgångspunkter för beräkningen av brytpunkter

Koordinaatit rajapyykeille (Rp), jotka poistuvat käytöstä rajamerkkeinä ja joita käytetty taitepisteiden laskentaan
Koordinater förgränsrösen (Gr), som tas ur bruk, vilka har användts i beräkningen av brytpunkter
r

Pnr
Tunnus

Pnr
Tunnus

Rp A
Rp D 1
Rp L 1
Rp M
Rp O
Rp P
Rp Q
Rp P 1
Rp Q 1
Rp R
Rp S
Rp ax 1
Rp W
Rp X
Rp III 1

Gr A
Gr D 1
Gr L 1
Gr M
Gr O
Gr P
Gr Q
Gr P 1
Gr Q 1
Gr R
Gr S
Gr ax 1
Gr W
Gr X
Gr III 1

SWEREFF99 34 N
Euref-Fin34: N

7 308 046,307
7 306 980,133
7 304 705,203
7 304 956,714
7 302 908,740
7 301 681,373
7 301 255,665
7 300 960,778
7 300 683,689
7 299 934,403
7 300 041,667
7 299 621,765
7 297 974,035
7 298 063,573
7 286 508,183

SWEREFF99 34 E
Euref-Fin34: I

643 413,884
642 991,326
643 564,175
644 011,363
643 908,560
643 495,138
644 050,635
642 967,413
643 667,259
643 584,157
643 072,842
642 659,449
643 852,822
643 042,268
644 815,830

ETRS89 N
[ggmmss,dddd]

655140,8186
655107,1164
654952,8257
655000,2131
654854,3332
654815,4187
654800,7919
654753,0288
654742,9655
654718,9350
654723,2176
654710,3388
654615,2792
654619,4719
654003,9464

ETRS89 E
[ggmmss,dddd]

Gk nr
Rk nr

240837,7751
240800,2937
240836,4255
240912,6046
240856,4274
240819,0924
240901,0730
240734,7923
240828,6954
240819,2217
240739,4775
240705,3645
240832,6155
240729,3393
240903,0455

Koordinaatit suuntamerkeille (Sm), jotka poistuvat käytöstä rajamerkkeinä ja joita käytetty taitepisteiden laskentaan
Koordinater för enmsmärken (Em), som tas ur bruk, vilka har användts i beräkningen av brytpunkter
r

Pnr
Tunnus

Pnr
Tunnus

(Sm as-at 1)
(Sm ar-as 1)
Sm au-aw 2
Sm au-aw 1
Sm ay-az 2
Sm az-I 2 (swe)
Sm at-au 3
Sm at-au 4
Sm aw-ax 1
Sm aw-ax 2
Sm az-I 1 (swe)
Sm II-III 1
Sm II-III 2
Sm I-II 3
Sm III 2
Sm az-I 1 (fin)
Sm az-I 2 (fin)
Sm IV 1
Sm IV 2
Sm IV 1 A
Sm IV 2 A

(Em as-at 1)
(Em ar-as 1)
Em au-aw 2
Em au-aw 1
Em ay-az 2
Em az-I 2 (swe)
Em at-au 3
Em at-au 4
Em aw-ax 1
Em aw-ax 2
Em az-I 1 (swe)
Em II-III 1
Em II-III 2
Em I-II 3
Em III 2
Em az-I 1 (fin)
Em az-I 2 (fin)
Em IV 1
Em IV 2
Em IV 1 A
Em IV 2 A

SWEREFF99 34 N
Euref-Fin34: N

7 303 483,356
7 302 124,205
7 301 697,289
7 301 498,594
7 300 536,293
7 300 385,944
7 299 700,867
7 299 641,241
7 298 882,399
7 298 645,074
7 298 619,607
7 290 643,544
7 290 980,829
7 286 922,961
7 286 671,286
7 289 294,509
7 288 044,949
7 281 187,159
7 281 288,965
7 280 918,988
7 280 700,356

SWEREFF99 34 E
Euref-Fin34: I

644 359,581
644 367,778
643 398,578
643 378,891
642 584,060
642 383,312
642 637,515
642 601,673
642 993,132
642 941,998
643 118,191
645 098,793
645 030,770
645 169,022
644 543,031
646 998,127
647 519,041
646 184,721
647 383,548
646 378,561
647 182,131

ETRS89 N
[ggmmss,dddd]

654912,1331
654828,2879
654816,0877
654809,7114
654739,9539
654735,4264
654712,9251
654711,0595
654645,9585
654638,3867
654637,2824
654216,8536
654227,8414
654016,7510
654009,6474
654130,2453
654049,0912
653710,1206
653711,4426
653701,1562
653652,7911

ETRS89 E
[ggmmss,dddd]

240934,1659
240929,4305
240811,5655
240809,2377
240703,0113
240646,6527
240703,9504
240700,9025
240728,6821
240723,7395
240737,4740
240941,4423
240937,4455
240932,2897
240842,3556
241204,7588
241240,5213
241029,0466
241203,0006
241043,1145
241144,9470

Gk nr
Rk nr

