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Suomen ja Ruotsin rajankiiyntivaltuuskunnat ovat wosien 2004 - 2A07 ukana suorittaneet

vuoden 2006 yleisen valtakunnanrajanktiynnin Suomen ja Ruotsin viilillii perustaen tyonsii

yhteisiin ohjeisiin. Rajankiiynnin loppuasiakirjat ktisittiiviit suomenkielisen perusasiakirjan,

ruotsinkieli sen perusasi akirj an j a 49 karttaa si siiltiiviin raj akartaston.

Suomen ja Ruotsin rajanktiyntivaltuuskunnat toteavat, ettti vuoden 2006 yleinen valtakunnan-

rajankiiynti Suomen ja Ruotsin vdlillti on saatettu rajankiiyntivaltuuskuntien osalta piiiitokseen

tiimiin poytiikirj an allekirj oituksella.

Helsingissii, 20. maaliskuuta 2001 .
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 1. VALTIOSOPIMUKSIA JA MUITA SOPIMUKSIA 
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 1.1 Ote vuoden 1809 rauhansopimuksesta 

 Utdrag ur 1809 års fredsavtal 
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 1.2 Vuoden 1810 rajajärjestelysopimus 

1810 års demarkationsavtal 

 

3



  

 
 
 

4



  

 
 
 

5



  

 

6



  
 
1.3 Vuoden 1810 topografinen kuvaus, täydennetty 1888 
 1810 års topografiska beskrivning, reviderad år 1888 
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1.4 Vuoden 1821 tilusvaihto 
1821 års ägoutbyte 
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1.5 Noottienvaihto 1907 koskien vuoden 1901 pöytäkirjan hyväksymistä 

Notväxling 1907 gällande godkännande av 1901 års protokoll 
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1.6 Vuoden 1936 sopimus rajankäyntien väliajasta 

1936 års överenskommelse om intervall mellan översyner 
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         1.7        Noottienvaihto 1936 koskien 1925-26 rajankäynnin hyväksymistä
              Notväxling 1936 med godkännande av 1925-25 översyn 

 

22



  

 

23



 

 
         1.8             Noottienvaihto 1939 koskien 1925-26 rajankäynnin hyväksymistä 
                                        Notväxling 1939 med godkännande av 1925-25 översyn 
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1.9             Noottienvaihto 1961 vuoden 1956 rajankäynnin hyväksymisestä 
 
 
 
Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuosina 1956-1957 toimitetun 
tarkastuksen hyväksymisestä tehty sopimus 
 
NOOTTIENVAIHTO 1.  
Ruotsin Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministerille.  
 
Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1961. 
 
Herra Ministeri, 
Saamieni ohjeiden mukaisesti minulla on kunnia saattaa Teidän Ylhäisyytenne tietoon, 
että Ruotsin hallitus on puolestaan hyväksynyt vuonna 1956 toimeenpannun Ruotsin ja 
Suomen välisen valtakunnanrajan tarkastuksen siten kuin siitä tehdään selkoa 
asianomaisten Ruotsin ja Suomen rajavaltuuskuntien laatimissa asiakirjoissa. Ruotsin 
hallitus on lisäksi hyväksynyt valtuuskuntien esittämät ehdotukset siitä, että riippumatta 
rajajokien syväväylän vastaisista asteittaisista muutoksista on valtakunnanraja säilytettävä 
muuttumattomana siten kuin raja-asiakirjoista ilmenee, kunnes uudessa täydellisessä tai 
osittaisessa rajankäynnissä muutoin sovitaan, sekä siitä, että rajamerkkien hoidosta ym. 
ovat voimassa ne yleiset määräykset, jotka sisältyvät rajantarkastuksesta annetun 
selostuksen IV luvun 2 kohtaan. 
 
Minulla on kunnia esittää, että tätä kirjelmää ja sitä vastausta, jonka tulette siihen 
antamaan, on pidettävä Ruotsin ja Suomen hallitusten välillä asiasta tehtynä sopimuksena. 
Vastaanottakaa, Herra Ministeri, suurimman kunnioitukseni vakuutus.  
 
NOOTTIENVAIHTO 2.  
Suomen ulkoasiainministeri Ruotsin Helsingissä olevalle suurlähettiläälle.  
 
Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1961. 
 
Herra Suurlähettiläs, 
Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänä päivänä päivätyn kirjelmänne, joka on 
näin kuuluva: 
"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" 
Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus puolestaan on 
hyväksynyt tämän ehdotuksen ja että Teidän kirjelmäänne ja tätä vastausta on pidettävä 
Suomen ja Ruotsin hallitusten välillä asiasta tehtynä sopimuksena. 
Vastaanottakaa jne.  
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1.10             Noottienvaihto 1985 vuoden 1981 rajankäynnin hyväksymisestä 
 
 
 
Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuoden 1981 rajankäynnin osittaisesta 
vahvistamisesta tehty sopimus 
 
NOOTTIENVAIHTO 1.  
Ruotsin Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministerille  
 
Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 
 
Herra Ministeri, 
Minulla on täten kunnia saattaa Teidän Ylhäisyytenne tietoon, että Ruotsin Valtiopäivät 
on puolestaan hyväksynyt Ruotsin ja Suomen välisen valtakunnanrajan vuoden 1981 
rajankäynnin, siten kuin siitä tehdään selkoa asianomaisten Ruotsin ja Suomen 
rajankäyntivaltuuskuntien laatimissa asiakirjoissa, kuitenkin lukuun ottamatta aluetta 
Vähänärän kosken kohdalla Ylitornion kunnassa. 
 
Hyväksymättä jätetty rajan osa rajoittuu pohjoisessa voimassaolevan valtakunnanrajan ja 
65ø56'00" pohjoista leveyttä leikkauskohtaan ja etelässä voimassaolevan 
valtakunnanrajan ja 65ø55'28" pohjoista leveyttä leikkauskohtaan. Leveyspiiriarviot ovat 
suomalaisen järjestelmän mukaisia. Ruotsalaisen järjestelmän mukaan vastaavat arvot 
ovat 65ø56'05,8" ja 65ø55'33,8" pohjoista leveyttä. 
 
Ruotsin hallitus ehdottaa, että valtakunnanrajan kulku määrätään 
rajankäyntivaltuuskuntien vuoden 1981 rajankäynnin tuloksena yhteisesti esittämän 
ehdotuksen mukaisesti, kuitenkin lukuun ottamatta edellä mainittua rajan osaa Vähänärän 
kosken kohdalla, olemaan voimassa 1 päivästä elokuuta 1985 lukien. 
 
Vähänärän kosken kohdalla olevan rajaosuuden osalta Ruotsin hallitus ehdottaa, että 
toimeenpannaan uusi rajankäynti ja syväväylän sijainti määrätään. Syväväylän 
määrittämisessä ovat voimassa samat rajan määräämisperiaatteet kuin vuoden 1981 
rajankäynnissä. Ruotsin ja Suomen rajankäyntivaltuuskunnat käyvät yhdessä rajan niin 
pian kuin mahdollista vuoden 1985 aikana. Kumpikin valtio vahvistaa ohjeet 
rajankäyntivaltuuskunnilleen. 
Minulla on kunnia esittää, että tätä kirjelmää sekä Teidän vastaustanne siihen yhdessä 
pidetään Ruotsin ja Suomen hallitusten välillä asiasta tehtynä sopimuksena. 
 
Vastaanottakaa, Herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.  
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NOOTTIENVAIHTO 2.  
Suomen ulkoasiainministeri Ruotsin Helsingissä olevalle suurlähettiläälle  
 
Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 
 
Herra Suurlähettiläs, 
Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty seuraavan sisältÃ¶inen 
kirjelmänne: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(Ruotsin edellä olevan nootin teksti) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus omalta osaltaan on 
hyväksynyt kirjelmässä esitetyt ehdotukset, ja vahvistaa, että Teidän kirjelmäänne ja tätä 
vastausta yhdessä pidetään Ruotsin ja Suomen hallitusten välisenä sopimuksena asiasta. 
 
Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.  
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1.11       Noottienvaihto 1986 vuoden 1985 Vähänärän rajankäynnin hyväksymisestä 
 
Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 1985 Vähänärän kohdalla 
suoritetussa rajankäynnissä todetun rajalinjan muutoksesta tehty sopimus 
 
NOOTTIENVAIHTO 1.  
Suomen Tukholmassa oleva suurlähettiläs Ruotsin ulkoasiainministerille  
 
Tukholmassa 19 päivänä kesäkuuta 1986 
 
Herra Ministeri, 
Minulla on täten kunnia saattaa Teidän Ylhäisyytenne tietoon, että Suomen eduskunta on 
omalta osaltaan hyväksynyt Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuoden 1985 
rajankäynnin Vähänärän kohdalla, siten kuin siitä tehdään selkoa asianomaisten Suomen 
ja Ruotsin rajankäyntivaltuuskuntien laatimissa asiakirjoissa. 
 
Rajankäyntiin kuuluva rajan osa, joka jätettiin hyväksymättä vahvistettaessa vuoden 1981 
rajankäynti, rajoittuu pohjoisessa voimassaolevan valtakunnanrajan ja 65ø56'00" 
pohjoista leveyttä leikkauskohtaan ja etelässä voimassaolevan valtakunnanrajan ja 
65ø55'28" pohjoista leveyttä leikkauskohtaan. Leveyspiiriarviot ovat suomalaisen 
järjestelmän mukaisia. Ruotsalaisen järjestelmän mukaan vastaavat arvot ovat 
65ø56'05,8" ja 65ø55'33,8" pohjoista leveyttä. 
 
Suomen hallitus ehdottaa, että valtakunnanrajan kulku rajan mainitun osan kohdalla 
määrätään rajankäyntivaltuuskuntien vuoden 1985 rajankäynnin tuloksena yhteisesti 
esittämän ehdotuksen mukaisesti olemaan voimassa 1 päivästä syyskuuta 1986 lukien. 
 
Minulla on kunnia esittää, että tämä kirjelmä ja Teidän vastauksenne siihen yhdessä 
muodostavat Suomen ja Ruotsin hallitusten välisen sopimuksen asiasta. 
 
Vastaanottakaa, Herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.  
 
NOOTTIENVAIHTO 2.  
Ruotsin ulkoasiainministeri Suomen Tukholmassa olevalle suurlähettiläälle  
 
Tukholmassa 19 päivänä kesäkuuta 1986 
 
Herra Suurlähettiläs, 
Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty kirjelmänne, joka kuuluu 
seuraavasti: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(Suomen edellä olevan nootin teksti) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus omalta osaltaan on 
hyväksynyt kirjelmässä esitetyt ehdotukset, ja vahvistaa, että Teidän kirjelmänne ja tämä 
vastaus muodostavat Ruotsin ja Suomen välisen sopimuksen asiasta. 
Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.  
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2.  AIKAISEMMAT RAJANKÄYNNIT –  
 

YLEISKATSAUS JA YHTEENVETO 
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2.1 Aika 1809-1917 
 

Venäjän ja Ruotsin välisessä Haminan rauhansopimuksen V artiklassa on vain 
yleispiirteinen kuvaus silloin syntyneestä uudesta valtakunnanrajasta. Tämän artiklan 
perusteella suoritettiin rajan tarkempi määritys ja merkintä jo vuonna 1810. Koska sovittu 
raja muodostui kaarevista linjoista rajavesistössä, ei sen sijaintia voitu merkitä maastoon, 
vaan raja merkittiin kansallisuuspyykeillä, jotka osoittivat vain sen maan, johon saaret ja 
rannat kuuluivat. Suurin osa näistä pyykeistä pystytettiin rajajokien varsille ja Tornion - 
Haaparannan saaristoon sekä muutamia harvoja myös Merenkurkun ja Ahvenanmeren 
saarille. 
 

Vuoden 1810 rajanmäärityksessä laadittiin rajankuvaus, joka - vaikka sitä on sittemmin 
täydennetty ja eräin paikoin korvattu myöhemmillä kuvauksilla ja sopimuksilla - siitä 
lähtien on ollut perustana eri rajankäynneille. Liittyen rajankäyntiasiakirjaan, joka on 
päivätty 20. (8.) marraskuuta 1810, laadittiin maarajasta kartta ja kaksi topografista 
kuvausta, joista toinen vuodelta 1810 koskee maarajaa ja toinen - allekirjoitettu 19. (7.) 
tammikuuta 1811 - merirajaa. Vuoden 1810 rajanjärjestelysopimuksen (demarkaatio-
asiakirjan) 6. artiklassa todetaan, että topografisella kuvauksella on "sama voima ja 
vaikutus kuin sillä olisi sana sanalta tähän sopimukseen otettuna". 
 

Kiinteistöoikeudellisissa kysymyksissä ja eräissä muissa oikeudellisissa suhteissa vuoden 
1810 rajankäyntiasiakirjassa esitettiin vain tilapäisiä ratkaisuja, ja näiden kysymysten 
jatkoselvitykset ja sopimukset olivat tarpeen. Maiden välinen tilusvaihto tuli voimaan 17. 
tammikuuta 1821 tehdyllä sopimuksella, jonka jälkeen kummatkin maat säätelivät itse 
olojaan omien rajojensa sisäpuolella. 
 

Vuoden 1821 tilusvaihdon yhteydessä suoritettiin eräillä osuuksilla myös varsinaisia 
rajalinjan tarkistuksia. Näin tapahtui muun muassa Torniossa ja Tornionjoen suun 
alueella, jossa vuoden 1810 kartassa osoitetut vesialueella ja soistuneella maalla kulkevat 
kaarevat rajalinjat korvattiin vuonna 1823 laaditussa kartassa suorilla osuuksilla. 
Taitepisteet merkittiin kuitenkin vain maahan lyödyillä puupaaluilla. Kiinnostavaa on 
myös se, että valtuuskunnat tällöin totesivat valtakunnanrajan Matkakoskessa kulkevan 
jokihaarojen välistä Isokallion yli. 
 

Vuonna 1888 suoritettiin perusteellinen valtakunnan-rajankäynti. Vuoden 1810 
rajankäynnin asiakirjoihin liittyneitä topografisia kuvauksia tarkennettiin ja joissakin 
kohdin muutettiin myös asiasisältöä. Rajan taitepisteet (vuoden 1823 kartan mukaiset) 
Suensaaren pohjoiskärjen ja Tornionjoen suun välisellä alueella rekonstruoitiin ja 
merkittiin pareittain asetetuilla rajakivillä. 
 

Tältä alueelta laadittiin kartta mittakaavassa 1:8000 ja topografiseen kuvaukseen liitettiin 
tiedot uusista merkeistä ja niiden etäisyyksistä rajapisteisiin. Hietaniemen suvannon 
alueesta ja tämän alueen monista saarista - joista useat ovat suvereniteettisaaria - laadittiin 
yksityiskohtainen kartta mittakaavassa 1:8000. 
 

Vuoden 1888 kuvauksessa todettiin myös, että raja Matkakoskessa kulkee Isokallion yli 
siten kuin rajavaltuutetut olivat päättäneet jo vuonna 1823. Tältä kohdin Venäjän hallitus 
ei kuitenkaan hyväksynyt vuoden 1888 kuvausta, mistä aiheutui v. 1892, että raja tuli 
seuraamaan läntistä joenhaaraa jättäen koko luodon Venäjän alueelle.  
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Norjan ja Venäjän välisen rajankäynnin yhteydessä vuonna 1897 rakennettiin kolmen 
valtakunnan pyykki. Joitakin vuosia myöhemmin, vuonna 1901,  rakensi ruotsalais-
venäläinen valtuuskunta valtakunnanpyykit 1, 1a ja 1b paikallisessa rajankäynnissä 
välittömästi kolmen valtakunnan pyykin eteläpuolelle; hallitukset hyväksyivät tämän 
1907. 
 

Ruotsalais-venäläinen rajavaltuuskunta suoritti vuonna 1912 rajankäynnin maarajoilla, 
mutta tämä työ käsitti vain rajamerkkien tarkastuksen ja kunnostamisen. Tällöin todettiin 
muun muassa, että vuoden 1888 jälkeen oli monia Venäjän kansallisuuspyykkejä tehty 
kaksinkertaisiksi - ilmoittamatta Ruotsille - rakentamalla uusi pyykki aikaisemman 
viereen. (Vaikka vanhempia pyykkejä ei ole pidetty kunnossa on niitä vielä monessa 
paikoin jäljellä.) 
 
2.2 Aika 1918-1980 
 

Suomen itsenäisyys muutti monin paikoin seuraavan valtakunnanrajankäynnin 
lähtökohtia, vaikka aikaisemmat sopimukset ja asiakirjat rajan kulusta yhä pysyivätkin 
voimassa. Tämä vuosina 1926 ja 1927 suoritettu rajankäynti käsitti monessa suhteessa 
huomattavia parannuksia rajan määritykseen, merkintään ja asiakirjoihin. 
 

Tämän rajankäynnin yhtenä tärkeimpinä tuloksena olivat valtakunnanrajan 
periaatteellinen muutos Tornion - Haaparannan saaristossa ja rajamerkkien määrän suuri 
lisäys tällä alueella. Raja oli alueella Röytän satamasta viimeisille luodoille tähän asti 
seurannut epäsäännöllistä kaarevaa linjaa, joka sitä paitsi oli merkitty hieman eri tavalla 
maiden vuoden 1810 karttoihin, jotka vielä silloin olivat rajan määrityksen perustana.  
 

Tällöin päätettiin (vuoden 1926-27 rajankäynnin hyväksymisen yhteydessä), että tällä 
alueella raja seuraa neljää suoraa linjaa, jotka oli asetettu siten, että tämä rajanoikaisu ei 
aiheuttaisi muutoksia maiden pinta-aloihin. 
 

Rajankäynnissä 1926-27 laadittiin myös uudet raja-asiakirjat ja rajakartat. Ruotsin 
ilmavoimat suoritti vuonna 1926 ilmakuvauksen rajan pohjoisosalla (kolmen valtakunnan 
pyykki - Svanstein) ja kuvista tehtiin kuvakartta mittakaavassa noin 1:10000. 
Eteläisimmät alueet kartoitettiin maastomittauksilla. Saariston uudet rajamerkit mitattiin 
geodeettisesti merikarttalaitoksen toimesta. 
 

Ruotsi hyväksyi vuoden 1926-27 rajankäynnin 14. kesäkuuta 1928 tehdyllä päätöksellä 
sekä Suomi - seuraavassa kappaleessa mainitulla poikkeuksella - nootilla 15. huhtikuuta 
1929. Tässä yhteydessä laadittiin Suomen ja Ruotsin hallitusten välillä myös sopimus 
siitä, että rajankäynti suoritetaan kahdenkymmenenviiden vuoden välein ja sen 
tarkoituksena on rajan kulun täydellinen tutkiminen sekä kaikkien rajamerkkien 
kunnossapito kansallisuuspyykkejä lukuun ottamatta. 
 

Eräitä tehtäviä rajan merkitsemiseksi Närän puron luona Tornion-Haaparannan alueella 
oli jouduttu siirtämään sen vuoksi, että Suomen hallitus ei katsonut voivansa hyväksyä 
valtuuskuntien tässä asiassa tekemää ehdotusta. Sitten kun sopimus viimein tehtiin 
noottien vaihdolla, 13 kesäkuuta 1936, töitä täydennettiin tällä kohdalla 1937-38. 
 

Tässä yhteydessä tehtiin myös eräillä muilla kohdin osuudella rajamerkistä Aa 
(Tornionjoen itärannalla) merelle Tornion - Haaparannan ulkopuolelle eräitä 
lisämerkintätöitä. Vuonna 1939 hallitukset hyväksyivät nämä täydentävät työt. 
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Suomi, Ruotsi ja Norja sopivat v. 1925 kolmen valtakunnan pyykin uudelleen 
rakentamisesta ja norjalaiset suorittivat tämän työn vuonna 1926. 
 

Toisen maailmansodan jälkeen ensimmäisen rajankäynnin maastotyöt suoritettiin vuonna 
1956. Olosuhteet olivat monessa suhteessa muuttuneet huomattavasti sitten vuosien 1926-
27 rajankäynnin muun muassa sodan vihollisuuksien ja Pohjois-Suomen 
jälleenrakennuksen vuoksi sekä Kilpisjärvelle ja sieltä edelleen Norjaan johtavan autotien 
rakentamisen takia. 
 

Välittömästi kolmen valtakunnan pyykin eteläpuolella raja muutettiin kulkemaan suoria 
linjoja kolmen valtakunnan pyykin, valtakunnanpyykin 1, valtakunnanpyykin 1a ja 
valtakunnanpyykin 1b välillä. 
 

Rajankäynnissä 1956-57 muutettiin rajaa edelleen yhdessä kohdassa Muonionjoen 
yläjuoksulla, missä Niittysaari siirrettiin Suomelle. 
Rajamerkkien osalta on mainittava, että nyt otettiin käyttöön uusi merkki - etäisyyskilpi. 
Uudet raja-asiakirjat laadittiin ja ne sisälsivät muun muassa rajankuvauksen ja 
rajamerkkikuvaukset. 
 

Koko raja-alueelta kolmen valtakunnan pyykiltä alue-vesirajalle Tornion - Haaparannan 
ulkopuolelle laadittiin ilmakuvakartta. Ilmakuvakartan monien yksityiskohtien vuoksi 
valtuuskuntien oli yleensä mahdollista joelle tekemänsä matkan aikana piirtää syväväylän 
sijainti ilman erityisiä mittauksia, mutta luotauksia jouduttiin tekemään kuitenkin noin 
120 paikalla. 
 

Vuosien 1956-57 rajankäynnin vahvistaminen tapahtui noottien vaihdolla 18. helmikuuta 
1961. 
 
2.3 Vuoden 1981 rajankäynti 
 

Vuoden 1981 rajankäynnissä laadittiin ortokartat maastotöiden pohja-aineistoksi. Niitä 
käytettiin myöhemmin lopullisten rajakarttojen laatimiseksi. 
 

Erityisesti on todettava, että valtuuskuntien ehdotus käsitti myös yksityiskohtaisen 
esityksen valtakunnanrajasta Märketin luodolla Ahvenanmerellä. Esitys merkitsi, että 
poikettiin keskilinjan periaatteesta. Kuitenkin edelleen luodon pinta-ala jakautuu puoliksi 
kummallekin valtiolle. 
 

Tämän rajankäynnin tuloksena eräitä suurehkoja suvereniteettisaari tuli kuulumaan siihen 
maahan, josta niiden maanomistajat ovat , ja näin poistui myös niiden suvereniteettisaaren 
asema.  
 

Rajankäynti hyväksyttiin noottien vaihdolla 14 kesäkuuta 1985 esityksen mukaisena 
lukuun ottamatta kahden kilometrin mittaista osuutta Tornionjoella Vähänärässä, jossa 
maanomistajat väittivät valtuuskuntien määrittäneen syväväylän sijainnin väärin. 
 
2.4 Vuoden 1985 Vähänärän rajankäynti 
 

Vuonna 1985 suoritettiin kyseisellä rajaosuudella Tornionjoella luotauksia. 
Valtuuskuntien valmistelema uusi ehdotus rajan kuluksi vahvistettiin noottien vaihdolla 
19 kesäkuuta 1986. 
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3.3     Komissioiden samansisältöiset ohjeet 

 

Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuoden 2006 rajankäynti 

Ohjeet rajankäyntivaltuuskunnalle 

 

1 Valtakunnanrajan määrityksen yleiset perusteet 

1.1 Raja kolmen valtakunnan pyykistä valtakunnanpyykkiin lb 

Raja kulkee valtakunnanpyykistä toiseen suorina linjoina alkaen kolmen 
valtakunnan pyykistä Koltajärvestä ja päätyen valtakunnanpyykkiin lb siten kuin 
vuoden 1981 rajankäynnissä laaditut asiakirjat osoittavat. 

1.2 Raja valtakunnanpyykistä lb Suensaarelle 

Raja seuraa valtakunnanpyykistä lb lähtien syväväylää Könkämäenossa, 
Muonionjoessa ja Tornionjoessa aina siihen kohtaan Suensaaren pohjoispuolelle 
Tornionjoessa, missä raja vuoden 1981 rajankäynnissä laadittujen karttojen ja 
kuvauksen mukaan eroaa joen syväväylästä, kuitenkin niillä poikkeuksilla, jotka 
aiheutuvat kahden seuraavan kappaleen määräyksistä. 

Niissä kohdin, missä rajajoet virtaavat järvien kautta eikä syväväylää voida selvästi 
erottaa, määritetään raja siten, että kumpikin maa hallitsee vettä ja sen alaista 
pohjaa niillä alueilla, jotka ovat lähempänä sen kiinteää rantaa kuin toisen. 

Muuten sovelletaan rajan määrityksessä niiltä osin kuin raja vuoden 1981 
rajankuvauksen mukaan poikkeaa syväväylästä edelleen mainitussa kuvauksessa 
esitettyjä perusteita. Saaria, jotka voimassa olevien raja-asiakirjojen mukaan 
kuuluvat toiselle maalle, ei siirretä toiseen maahan, vaan raja kulkee samalta 
puolen niitä saaria kuin tähänkin asti. 

Niissä tapauksissa, joissa jokien ja järvien vedenkorkeudella on merkitystä rajan 
määritykselle, on ratkaisevana loppukesän keskivedenkorkeus. 

Jos syväväylä ei ole yksikäsitteinen, vaan useassa kohden tiettyä profiilia on sama 
syvyys, otetaan syväväylän määrityksessä huomioon myös suurimman vesimäärän 
virtaus. Jos syväväylän kulkua rajajoissa järvien ulkopuolella ei täten saada 
märitetyksi ja syväväylä tällaisessa paikassa määrää rajan paikan, määritetään raja 
samaan paikkaan kuin sillä on vuoden 1981 rajankäynnin mukaan. 

1.3 Raja Suensaarelta taitepisteeseen IV 

Siitä pisteestä Tornionjoella Suensaaren pohjoispuolelta, jossa raja vuoden 1981 
rajankäynnissä laadittujen karttojen ja kuvauksen mukaan eroaa joen syväväylästä 
vain ajoittain merkittyyn taitepisteeseen IV asti, joka sijaitsee saarien Sarvenkataja 
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(Ruotsi) ja Linnanklupu (Suomi) välissä, rajan määrittävät ne suorat linjat, jotka on 
esitetty vuoden 1981 raja-asiakirjoissa. 

1.4 Raja taitepisteestä IV aluevesirajalle Perämeren pohjoisimpaan osaan 

Raja jatkuu taitepisteestä IV edelleen etelään vuoden 1981 rajankäynnin 
kuvauksessa osoitettua suoraa linjaa, kunnes se saavuttaa pisteen 1, joka on 
osoitettu 2 artiklassa maiden välisessä, 29 päivänä syyskuuta 1972 allekirjoitetussa 
sopimuksessa Suomen ja Ruotsin välillä mannermaajalustan rajan määräämisestä 
Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa 
(SopS 7/1973, SÖ 1973:1). 

Valtakunnanraja jatkuu tämän jälkeen siihen pohjoisimpaan pisteeseen, jossa avoin 
meri joltakin sivulta kohtaa ne linjat, jotka Perämeren pohjoisosassa rajoittavat 
molempien maiden aluevedet toisistaan. Rajamääritys tällä alueella perustuu 
mainitun 29 syyskuuta 1972 sopimuksen lisäksi Suomen osalta 18 elokuuta 1956 
annettuun lakiin Suomen aluevesien rajoista (463/1956), viimeksi muutettu 3 
maaliskuuta 1995 (981/1995), ja Ruotsin osalta lakiin Ruotsin aluevesistä 
(1966:374), viimeksi muutettu 30 heinäkuuta 1995 (1995:959). 

1.5 Raja Perämerellä, Merenkurkussa, Selkämerellä, Ahvenanraumassa ja 
Ahvenanmerellä 

Valtakannanraja muodostuu kyseessä olevilla vesialueilla vain niistä osuuksista, 
joilla molempien maiden aluevedet rajoittuvat toisiinsa. 

Rajamääritys Märketin luodon pohjoispuolella perustuu mainitun 29 syyskuuta 
1972 sopimuksen lisäksi Suomen osalta mainittuun lakiin Suomen aluevesien 
rajoista ja Ruotsin osalta mainittuun lakiin Ruotsin aluevesistä. 

Ahvenanmerellä olevalla Marketin luodolla raja kulkee taitepisteestä toiseen 
suorina linjoina siten kuin vuoden 1981 rajankäynnissä laaditut asiakirjat 
osoittavat. 

Rajamääritys Märketin luodon eteläpuolella perustuu 2 päivänä kesäkuuta 1994 
allekirjoitettuun sopimuksen Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä 
Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen välisen sekä Ruotsin 
talousvyöhykkeen välisen rajan määräämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella 
Itämerellä (SopS 39/1995, SÖ 1995:18) lisäksi Suomen osalta mainittuun lakiin 
Suomen aluevesien rajoista ja Ruotsin osalta mainittuun lakiin Ruotsin aluevesistä. 

Rajan määritys päättyy Ahvenanmerellä siihen eteläisimpään pisteeseen, jossa 
molempien maiden aluevedet rajoittuvat toisiinsa. 

 

2 Valtakunnanrajan merkintä 

2.1 Niillä osuuksilla, joilla valtakunnanraja seuraa syväväylää joessa tai kulkee 
järvissä ja suvannoissa, rajaa ei merkitä. 
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Niillä osuuksilla, joilla valtakunnanraja poikkeaa syväväylästä osuudella 
valtakunnanpyykistä lb siihen pisteeseen Tornionjoessa Suensaaren 
pohjoispuolella, jossa raja eroaa syväväylästä, merkitään raja vain, jos jompi kumpi 
rajankäyntivaltuuskunta sitä vaatii. 

Niillä valtakunnanrajan osilla, joilla raja tähän saakka on määritetty suorilla 
linjoilla kiinteillä merkeillä osoitettujen taitepisteiden väleille, säilytetään tämä 
merkintätapa. 

Pisteestä IV etelään olevia taitepisteitä, jotka ovat vesialueella, ei merkitä. 

2.2 Valtakunnanrajan taitepisteet merkitään mikäli mahdollista itse rajalle 
asetetulla valtakunnanpyykillä. Pyykkien materiaalin pitää olla kestävää. 
Valtakunnanpyykin rakentamisen tai kunnostuksen yhteydessä merkitään rajapiste 
merkin pohjan keskelle joko teräspultilla, joka kiinnitetään kallioon taikka 
maanpinnan tasoon upotettuun vähintään 0,1 m3:n suuruiseen kiveen tai pehmeällä 
maalla maahan lyödyllä vähintään 3 m pituisella terästangolla. Pyykin 
rakentamisessa otetaan lisäksi huomioon paikan olosuhteet, kuten perustan laatu ja 
näkyvyys. 

Uusiin pyykkeihin merkitään nimet SUOMI ja SVERIGE, pyykin numero ja 
rakennusvuosi, jos se pyykin laatuun nähden on mahdollista. 

Rajan kulkua osoittamaan asetetaan sopivan matkan päähän pyykistä rajaviitta, jos 
esteetöntä näkyvyyttä osuuden toisen pään merkkiin ei ole. 

2.3 Jos valtakunnanrajan taitepisteitä vesillä tai soistuvilla alueilla ei 
tarkoituksenmukaisesti voida merkitä valtakunnanpyykeillä, määritetään ne 
molemmin puolin rajavesistöä rakennetuilla rajapyykeillä. Jos rajapyykkejä ei 
voida asettaa pareittain, merkitään taitepiste toiselle rannalle asetetulla rajapyykillä, 
johon merkitään etäisyys ja suunta, lisäksi asetetaan rajaviitta osoittamaan suuntaa 
rajapyykistä taitepisteeseen. 

Rajapyykit, jotka yhdessä määrittävät taitepisteen, rakennetaan niin, että niiltä 
voidaan vaivatta nähdä toisilleen. Rajapyykkiin merkitään sen etäisyys 
taitepisteestä. 

Valtakunnanrajan leikkaus siltojen ja muiden kulkuväylien kanssa osoitetaan 
kulkijoille helposti havaittavissa olevilla merkeillä. 

2.4 Osuudella taitepisteestä ar taitepisteeseen IV osoitetaan suorat rajalinjat mikäli 
mahdollista myös maalle tai saariin asetetuilla suuntamerkeillä. Näiden merkkien 
rakennusaineen tulee olla kestävää. Merkkien koko ja maalaus sovitetaan niiden 
tehtävän mukaan. 

2.5 Kohdissa 2.2 - 2.4 mainittujen rajamerkkien tulee olla sijoitukseltaan ja 
laadultaan sellaisia, että niiden rajan pisteiden ja linjojen, joita merkit selventävät. 
märittely on mahdollisimman helppoa. Rajamerkeille käytetään varamerkkejä 
milloin se on mahdollista ja tuntuu perustellulta. 

42



   
 

2.6 Kansallisuuspyykit ovat vanhoja merkkejä, joita ei käytetä rajalinjojen eikä 
yksittäisten rajapisteiden osoittamiseen, vaan ne osoittavat vain mihin maahan alue 
kuuluu. Kansallisuuspyykkejä ei kunnosteta. 

2.7 Kumpikin maa numeroi rajamerkit alueellaan, jolloin tähänastisia merkintöjä 
pidetään muuttamattomana mikäli mahdollista. Merkintöjen pitää mahdollisuuksien 
mukaan osoittaa mihin rajamerkin tyyppiin merkintä kuuluu. 

2.8 Valtakunnanpyykkien ja muiden rajalla olevien merkkien rakentamisen ja 
kunnostamisen kustantavat molemmat maat yhdessä. Rajapyykkien ja 
suuntamerkkien rakentamisen ja kunnostamisen kustantaa kumpikin maa omalla 
alueellaan. 

2.9 Valtuuskunnat valmistelevat rajankäynnin yhteydessä ehdotuksen rajamerkkien 
tulevasta kunnossapidosta aiheutuvien töiden jaosta. Valtakunnanpyykkien ja 
muiden rajalla olevien merkkien osalta sovitaan mitkä pidetään kunnossa minkin 
maan toimesta. Muuten sovelletaan kohdassa 2.8 mainittuja periaatteita. 

 

3 Kartat ja muut raja-asiakirjat 

3.1 Valtakunnanrajan kulku kolmen valtakunnan pyykiltä noin kolme kilometriä 
taitepisteestä IV etelään, Tornion-Haaparannan saaristoon, ja Märketin luodolla 
esitetään sopivan mittakaavaisilla kartoilla siten kuin valtuuskunnat tarkemmin 
keskenään sopivat. 

3.2 Valtakunnanraja, rajalinjat koskien mannerjalustaa, talousalueita ja 
kalastusalueita, molempien maiden aluevesirajat sekä muut asianomaiset 
rajanmääritykset Pohjanlahdella, Merenkurkussa, Selkämerellä, Ahvenanraumassa 
ja Ahvenanmerellä esitetään sopivan mittakaavaisilla yleissilmäyskartoilla siten 
kuin valtuuskunnat tarkemmin keskenään sopivat. 

3.3 Seuraavat asiakirjat laaditaan 

a.  Pöytäkirja rajankäynnistä 

b.  Kuvaus kaikista rajamerkeistä 

c. Rajakuvaus sekä luettelo saarista, joilla on merkitystä rajan kulun määrityksessä 

d.  Selvitys rajankäynnin teknisistä töistä 

e. Luettelo taitepisteiden koordinaateista sekä muista matemaattisista tiedoista, 
joilla esitetään valtakunnanraja ja rajalinjat, jotka on mainittu kohdassa 3.2. 
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4 Poikkeamat edellä olevien lukujen 1 – 3 määräyksistä 

4.1 Mikäli perustellut syyt vaativat paikallisesti poikkeamaan edellä kohdassa 1 
mainituista yleisistä perusteista rajanmäärityksessä, voi valtuuskunta sovittuaan 
asiasta Ruotsin/Suomen valtuuskunnan kanssa, esittää sellaisia poikkeamisia 
määräyksistä kohdassa 1.2 kappaleista 1, 3 ja 5 sekä kohdassa 1.3. 

4.2 Jos molemmat valtuuskunnat rajan käytännön merkintätöiden tai rajakarttojen 
laadinnan yhteydessä toteavat, että on perusteltua tietyissä kohdin poiketa edellä 2 
ja 3 kohdissa annetuista määräyksistä, on valtuuskunnalla oikeus sopia 
Ruotsin/Suomen valtuuskunnan kanssa sellaisesta poikkeamisesta. 

 

5 Rajankäynnin suoritus 

5.1 Maastotyöt rajan määrittämiseksi suoritetaan mikäli mahdollistas vuoden 2006 
kuluessa. Työt rajankäynnin karttojen ja asiakirjojen laatimiseksi tehdään 
mahdollisimman pian tämän jälkeen. Muiden tehtävien ajankohdat sovitetaan 
tämän mukaisesti. 

5.2 Tarvittavasta menettelystä, että molempien maiden kustannukset 
rajankäynnissä sovitetaan yhtä suuriksi ja maiden välisiltä suorituksilta täten 
vältytään, sopivat valtuuskunnat töiden jaolla maiden kesken. 

5.3 Työt, jotka jompikumpi maa suorittaa omalla puolellaan rajaa, se kustantaa itse 
samalla, kun kokonaistyömäärää ja -kustannuksia säädellään kohdan 5.2 
mukaisesti. 

5.4 Kumpikin maa suorittaa ne tehtävät, jotka vaaditaan, että rajankäyntiin 
osallistuva henkilöstö voi olla ja suorittaa rajankäynnin töitä molemmin puolin 
rajaa siinä laajuudessa kuin tehtävät sitä vaativat. 

5.5 Jos maiden valtuuskunnat päätyvät eri ratkaisuun rajan kulun suhteen tai 
jossakin muussa oleellisessa asiassa ei saavuteta yksimielisyyttä, alistetaan asia 
molempien maiden hallitusten ratkaistavaksi. Rajankäynti ei saa muilta osin tämän 
takia viivästyä. 

5.6 Rajankäynti katsotaan päättyneeksi silloin, kun rajankäynnin asiakirjat on 
luovutettu Suomen ulkoasianministeriölle ja Ruotsin ulkoasiainministeriölle. 
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4.          VUODEN  2006  RAJANKÄYNTI 
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4. Vuoden 2006 rajankäynti 
 

Suomen ja Ruotsin hallitusten välisen aikaisemman sopimuksen mukaan – tehty tämän 
valtakunnanrajan vuosien 1926-27 rajankäynnin hyväksymisen yhteydessä – suoritetaan 
rajankäynti 25 vuoden välein ja sen tarkoituksena on rajan kulun täydellinen tutkiminen 
ja kaikkien rajamerkkien kunnostaminen. Vuoden 1981 rajankäynnin jälkeen seuraava 
rajankäynti tuli suorittaa siten vuonna 2006. 

Suomen hallitus nimitti 10 päivänä helmikuuta 2005 Suomen rajankäyntivaltuuskuntaan 
pääjohtaja Jarmo Ratian puheenjohtajaksi, maanmittausneuvos Risto Nuuroksen 
varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi prikaatikenraali Mikko Kirjavaisen ja yli-insinööri 
Pekka Tätilän. 

Ruotsin hallituksen päätöksellä 24 päivänä marraskuuta 2005 nimitettiin Ruotsin 
rajakäyntivaltuuskuntaan puheenjohtajaksi pääjohtaja Stig Jönsson, geodesiajohtaja 
Anders Olsson varapuheenjohtajaksi ja osastopäällikkö Stefan Gustafsson sihteeriksi. 
He olivat aikaisemmin muodostaneet Maanmittauslaitoksen työryhmän, joka oli 
valmistellut rajankäyntiä. 

Käytännön töihin on osallistunut henkilöstöä Suomen Maanmittauslaitoksesta, Suomen 
Rajavartiolaitoksesta, Ruotsin Maanmittauslaitoksesta ja Luulajan maanmittauspiiristä. 

Rajankäyntivaltuuskuntien työ on perustunut samansisältöisiin ohjeisiin. Suomen 
valtuuskunnan ohjeet vahvistettiin 10 helmikuuta 2005. Ruotsin ohjeet annettiin 
valtuuskunnan asettamisen yhteydessä 24 marraskuuta 2005. 

Heinäkuun 2004 ja maaliskuun 2007 välisenä aikana valtuuskunnat (ensimmäisissä 
kokouksissa Suomen rajanhoitovaltuuskunta ja Ruotsin työryhmä) ovat kokoontuneet 
yhteensä kuusi kertaa valmistelemaan ja suorittamaan rajankäyntiä. Erityisesti käsiteltiin 
asioita, jotka koskevat 

− koordinaattien esittämistä yhtenäisessä geodeettisessa järjestelmässä, ETRS89, jota 
käytetään rajankäynnissä 

− ilmakuvausta ja ortokarttojen valmistamista mittakaavassa 1:20000 koko rajan 
pituudelta 

− edellytyksiä rajan kulun osoittamisen yksinkertaistamiseksi. Tämän tuloksena 
esitetään, että jatkossa pidetään voimassa vain ne rajan merkit, jotka ovat itse 
rajalinjalla. Ne varamerkit, jotka ovat esimerkiksi määrittäneet taitepisteitä mitataan 
ja koordinaatit arkistoidaan, mutta ne eivät jatkossa sisälly rajan määritykseen eikä 
niitä siten enää kunnosteta. 

− koska suuntamerkit, jotka sijaitsevat Tornion - Haaparannan saaristossa, ovat 
teknisen kehityksen myötä menettäneet merkityksensä, myöskään niitä ei 
tulevaisuudessa ylläpidetä rajamerkkeinä. 

− etäisyyskilpien poisto rajan varrelta. Niiden merkitys on todettu vähäiseksi ja sen 
vuoksi niitä ei tulla käyttämään rajan osoitukseen. 

Koska suvereniteettisaarikysymystä säännellään erillisen sopimuksen puitteissa, sitä ei 
ole tarpeen käsitellä enää tämän rajankäynnin yhteydessä. 

Vuoden 2006 rajankäynnin valmistelun ja suorituksen perusaineistona on ollut vuosien 
1981 ja 1985 rajankäyntien aineisto. Lisäksi tausta-aineistona ovat olleet vuoden 1809 
rauhansopimus ja muut valtiosopimukset ja sopimukset, joita on esitelty luvussa 1. 
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Perehdyttyään vuoden 1981 rajakarttoihin ja niiden ilmakuvausten ja kartoitustöiden 
aineistoihin, joita oli kerätty molemmissa maissa vuoden 1981 rajankäynnin jälkeen, 
valtuuskunnat päättivät, että suoritetaan uusi ilmakuvaus, ja että koko rajalta laaditaan 
rajakartat kolmen valtakunnan pyykiltä aluevesirajalle Tornion – Haaparannan 
saaristoon sekä Märketin luodosta Ahvenanmereltä. 

Ilmakuvaus suoritettiin kesällä 2005 Suomen toimesta. Ilmakuvaus tehtiin alueella 
kolmenvaltakunnan pyykiltä Perämeren pohjoisosaan mittakaavassa 1:30 000. Märketin 
alueelle todettiin vuoden 1981 ilmakuvaus mittakaavassa 1:10000 käyttökelpoiseksi. 

Ruotsin toimesta signaloitiin ennen vuoden 2005 ilmakuvausta lähes kaikki rajamerkit ja 
tarvittavat tukipisteet. 

Suomen rajankäyntivaltuuskunta on sopimuksen mukaisesti toisaalta talven 2006 aikana 
laatinut ortokartat rajankäynnin maastotöitä varten ja toisaalta sen jälkeen vastannut 
lopullisten rajakarttojen laatimisesta. 

Ilmakuvaus, karttojen laatiminen ja geodeettiset työt on tehty niiden yleisten 
menetelmien ja säännösten mukaisesti, jotka ovat käytössä molempien maiden 
maanmittauslaitoksissa. 

Talvella 2006 suoritettiin yhdessä syväväylän tulkinta laadittujen ortokarttojen pohjalla. 
Tämän työn jälkeen avoimeksi jäi vain noin kaksikymmentä kohdetta maastossa 
tutkittavaksi. 

Mainittujen kohteiden yhteinen tarkastus suoritettiin heinäkuussa 2006 osin helikopteria 
käyttäen – tarkastusta helpotti vedenpinnan alhaisuus – ja osin maastokäynneillä. 

Rajankäynnissä on kunnostettu rajamerkit, jotka ovat itse rajalla ja määrittävät rajan 
paikan. Lisäksi on kunnostettu merkki, joka osoittaa pistettä, jossa raja jättää syväväylän 
Tornion pohjoispuolella ja merkit, jotka osoittavat pistettä Tornion – Haaparannan 
saaristossa, jossa raja jättää saariston. 

Muita rajamerkkejä ei ole kunnostettu ja jatkossa niillä on vain historiallinen arvo eikä 
rajanosoitustehtävää. 

Rajankäyntivaltuuskunnat suorittivat 28 - 29 elokuuta 2006 yhteisen töiden ja rajan 
kulun lopputarkastuksen osuudella kolmenvaltakunnan pyykiltä Tornion – Haaparannan 
saaristoon. Vastaava tarkastus on suoritettu Märketillä elokuussa 2005. 

Elokuun 2006 ja maaliskuun 2007 välisenä aikana molemmat valtuuskunnat ovat 
yhdessä saattaneet päätökseen lopullisten rajakarttojen ja muiden raja-asiakirjojen 
valmistuksen. 

Rajankäynnissä on suoritettu sellaiset laskennat sekä tekniset selvitykset ja yhdistelmien 
laatimiset, joilla – vaikka ne eivät sisälly varsinaisiin raja-asiakirjoihin – on kuitenkin 
oleellista merkitystä rajankäynnin tulosten kannalta. Nämä laskennat, selvitykset ja 
vastaavat asiakirjat säilytetään Suomen Maanmittauslaitoksessa ja vastaavasti Ruotsin 
Maanmittauslaitoksessa. 
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5.           KOKOUSPÖYTÄKIRJAT  2004 - 2007 
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M U I S T I O  
 

2004-02-05 

 
 

  

 

Suomen ja Ruotsin vuoden 2006 valtakunnanrajan 
rajankäynnin suunnittelu 

 
Aika: Torstai 5. helmikuuta 2004 
Paikka: Maanmittauslaitos, Ruotsi 
Osallistujat: Pekka Tätilä, Maanmittauslaitos, Suomi 

Stefan Gustafsson, Maanmittauslaitos, Ruotsi 
Anders Olsson, Maanmittauslaitos, Ruotsi 

 
 
 

   

1 Kokouksen tarkoitus 
Päivän kokous on ensimmäinen yhteinen tapaaminen 
suunniteltaessa vuoden 2006 yleistä rajankäyntiä.  

Kokous perustuu maiden väliseen sopimukseen, jonka mukaan 
vastuullisten viranomaisten ”tulee hyvissä ajoin valmistella ja tehdä 
ehdotus mainittua yleistä vuoden 2006 rajankäyntiä varten”. 

2 Olemassa oleva aineisto  
Edellisen rajankäynnin (1981 sekä 1985) aineistot. 

Todettiin: 

- Aikaisemmat tekstit, jotka sisältävät sopimukset ja muut rajan 
määrityksen kannalta tärkeät tapahtumat, sisällytetään myös 
tulevan rajankäynnin aineistoon.  

- Lisätään tulevaan aineistoon vuosien 1981 - 2006 välisten 
tapahtumien tiedot 

- Laaditaan uusi rajakartta 

3 Rajankäynnin tavoitteet  
Rajankäynnin tarkoituksena on rajan kulun yksikäsitteinen ja selvä 
esittäminen siten, että vältetään erimielisyydet tulevaisuudessa.  
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Rajankäynti suoritetaan taloudellisin menetelmin ottaen huomioon 
niiden hyödyllisyys. Tällöin arvioitavina ovat muun muassa 
dokumentoinnin tarve, rajan merkintä ja paikanmäärityksen 
tarkkuus.  

4 Teknisiä kysymyksiä 
Keskusteltiin käytettävistä teknikoista.  

Todettiin: 

- Kaikki maastossa rajaa osoittavat kohteet esitetään ETRS89 -
järjestelmässä. 

- Mittaukset tehdään pääosin GPS:llä käyttäen ympäristössä olevia 
kiinteitä referenssiasemia (Suomi, Ruotsi, Norja). Määrittelyn 
keskivirhe on <0,1 m. Suomen ja Ruotsin ETRS89 – järjestelmien 
eron todettiin olevan 1 cm luokkaa. 

- Myös olemassa olevaa runkoverkkoa voidaan käyttää, jos siten 
saavutetaan vastaava tarkkuus (esimerkiksi Kilpisjärvellä ja 
Tornion - Haaparannan seudulla). 

- Otetaan yhteyttä molempien maiden viranomaisiin, joille on 
tehtävissään merkitystä rajan sijainnista. Näin selvitetään rajan 
merkinnän tarvetta maastossa (rajavartiosto, rannikkovartiosto, 
tulli, poliisi, suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio). 

- Selvitetään rajan molemmin puolin olevien etäisyyskilpien ja 
saaristossa olevien suuntamerkkien tarvetta. Näiden tarve on 
mahdollisesti vähentynyt käytön muuttuessa.  

- Uusi kartta-aineisto (ortokartat) otetaan joella syväväylän 
tulkinnan ja valtuuskuntien ehdotuksen pohjaksi. Kartoitus 
perustuu ilmakuvaukseen. Filmin valinta (mustavalkoinen, väri 
tai IR) tehdään tulevana kesänä eteläisellä alueella tehtävän 
ruotsalaisen ilmakuvauksen ja aikaisempien alueella tehtyjen 
suomalaisten ilmakuvausten perusteella. Ruotsin 
maanmittauslaitos laatii keväällä 2004 kuvaussuunnitelman ja 
kartoituksen kustannusarvion. 

5 Työnjako eri rajanosuuksilla 
Todettiin:  

Samaa työnjakoa, joka on kuvattu hoitosopimuksessa, noudatetaan 
rajankäynnissä.  
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6 Ohjeiden laatiminen rajankäyntivaltuuskunnille 
Sovittiin, että Stefan Gustafsson laatii vastaavia Suomen - Norjan 
rajankäyntiohjeita apuna käyttäen ruotsinkielisen luonnoksen 
ohjeiksi. Pekka Tätilä kommentoi tätä ehdotusta. Esitys ohjeiksi 
viimeistellään yhteisen, kesällä rajalle suoritettavan tarkastusmatkan 
yhteydessä. 

7 Yhteinen rajantarkastus 
Kesäksi 2004 suunnitellaan ensimmäistä valtuuskuntien yhteistä 
kokousta, mahdollisesti heinäkuulle. Tarkoituksena on paikanpäällä 
tutustua tilanteeseen ja keskustella rajankäynnissä esiin tulevista 
periaatteellisista kysymyksistä. 

Kokous pidetään pääosin Tornion - Haaparannan seudulla. Siellä on 
esimerkkejä useimmista tapauksista (jokiosuuksia, joissa syväväylä 
on muuttunut, suvereniteettisaaria, suuntalinjoja, etäisyyskylttejä ja 
kiinteitä rajamerkkejä). 

8 Rajankäynnin alustava aikataulu 
Kevät 2004 

- laaditaan ehdotus ohjeiksi 

- ilmakuvaussuunnitelma 

Kesä  2004 

- yhteinen käynti rajalle, jolloin perehdytään tilanteeseen ja 
selvitetään tarvittavat työt 

Syksy/talvi 2004-05 

- päätös yhteisiä ohjeista / teknisistä ohjeista 

- rajankäyntivaltuuskuntien nimitys molemmissa maissa 

- lopullinen suunnitelma rajankäynnille 

Kesä 2005 

- maastotyöt, geodeettiset (= GPS) mittaukset, rajamerkkien 
kunnostukset, raivaukset, yms.  

- ilmakuvaus ja signalointi sekä mahdollisesti tarvittavat 
tukipistemittaukset 

Talvi 2005-06 

- ortokarttojen valmistus 
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PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
Kokous Suomen ja Ruotsin välisen, vuoden 2006  
yleisen valtakunnanrajankäynnin valmistelemiseksi 
 
 
 
Paikka: Tornio, Kaupunginhotelli 
 Rajan tarkastus merellä Tornion - Haaparannan saaristossa ja  

jokiosuudella Tornio / Haaparanta – Ylitornio / Övertorneå  
Aika: 29 – 30. heinäkuuta 2004 
 
 
 
Osallistujat: 
 
Suomesta Pääjohtaja Jarmo Ratia 
 Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen 
 Maanmittausneuvos Risto Nuuros 
 Yli-insinööri Pekka Tätilä 
   
Ruotsista Pääjohtaja Stig Jönsson 
 Geodesian päällikkö Anders Olsson 
 Projektipäällikkö Stefan Gustafsson 
 
 
 

1 Avaus 
 
Pääjohtaja Ratia toivotti Ruotsin valtuuskunnan tervetulleeksi ja avasi kokouksen. 
   

2 Valtuuskuntien toteaminen  
 
Todettiin, että sopimuksen ”Suomen Tasavallan ja  Ruotsin Kuningaskunnan välinen 
Sopimus näiden maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta” 7 artiklan mukaan 
asianomainen viranomainen on 
 
“...Suomessa erityinen rajanhoitovaltuuskunta ja Ruotsissa valtion maanmittauslaitos.” 
 
Suomessa sopimuksen voimaansaattamisasetuksen 2 §:ssä olevan valtuutuksen 
nojalla rajanhoitovaltuuskunnan nimittäminen kuuluu suoraan Maanmittauslaitokselle ja 
Rajavartiolaitokselle. Maanmittauslaitos on nimittänyt Jarmo Ratian puheenjohtajaksi, 
Risto Nuuroksen hänen varamiehekseen ja Pekka Tätilän jäseneksi, ja Rajavartiolaitos 
on nimittänyt Mikko Kirjavaisen jäseneksi. 

53



  

 
Ruotsissa tehtävän suorittaa maanmittauslaitoksen työryhmä, johon kuuluvat Stig 
Jönsson puheenjohtajana sekä Anders Olsson ja Stefan Gustafsson jäseninä. 
 

3 Valtuutus valmistelutöihin 
 
Valtuutus töiden käynnistämiseen on todettu rajanhoitosopimuksen 10. artiklassa. Sen 
mukaan 
 
“Niiden rajan hoidosta vastuussa olevien viranomaisten, jotka on mainittu 7 artiklassa, 
tulee hyvissä ajoin valmistella ja tehdä ehdotus mainittua vuoden 2006 rajankäyntiä 
varten.” 
 
Todettiin, että tällä kokouksella aloitetaan Suomen ja Ruotsin välisen, vuoden 2006 
rajankäynnin yhteiset valmistelut. 
 

4 Viralliset perusaineistot 
 
Todettiin, että valmistelun ja itse rajankäynnin virallisena aineistona on: 
 
1) Suomen Tasavallan ja  Ruotsin Kuningaskunnan välinen Sopimus näiden maiden 
välisen valtakunnanrajan hoidosta. 
 
2) Suomen ja Ruotsin välisen yleisen rajankäynnin 1981 asiakirjat, jotka ovat 

I) Perusasiakirja, sekä suomen- että ruotsin kielellä 
II) Rajankuvaus ja rajamerkit 
III) Valtakunnanraja Märketin luodolla 
IV) Kartat valtakunnanrajasta kolmen valtakunnan pyykki - Perämeri 
V) Liite A, Liite B ja Liite C 

 
3) Vuoden 1985 rajankäynti Suomen ja Ruotsin välillä Vähänärän alueella, asiakirjat 
 

5 Rajankäynnin päämäärät 
 
Todettiin, että vuoden 2006 rajankäynnin päämääränä on saavuttaa rajan kulun 
yhtenäinen ja selvä esittäminen, jotta epäselvyyksiltä vältytään tulevaisuudessa. 
Rajankäynnissä käytettäviä menetelmiä valittaessa otetaan huomioon niiden 
kustannukset hyötyyn verrattuna. 
 

6 Periaatteellisia teknisiä kysymyksiä 
 
Todettiin yksimielisesti, että kumpikin maa suorittaa työt niillä osuuksilla, jotka on 
kuvattu nyt voimassa olevassa hoitosopimuksessa. 
 
Sovittiin, että kumpikin maa vastaa omista rajankäynnin kustannuksistaan. 
Kustannukset pyritään jakamaan tasan jakamalla työt. Jos se ei ole mahdollista, 
esimerkiksi joidenkin suurempien teknisten töiden osalta, voidaan kustannuksia jakaa 
myös maiden välisillä rahasuorituksilla.  
 
Sovittiin, että koko rajasta otetaan ilmakuvat mittakaavassa n. 1:30 000. Rajakartat ja 
kaikki maastokohteet, jotka määrittävät valtakunnanrajaa, esitetään ETRS89- 
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järjestelmässä. Rajamerkkien mittaus suoritetaan GPS- määrityksinä käyttäen alueen 
lähistöllä olevia kiinteitä tukiasemia.  
 
Todettiin yksimielisesti, että ilmakuvaus ja karttojen valmistus tehdään kokonaan joko 
Suomen tai Ruotsin toimesta. Päätös tehdään myöhemmin tarkempien selvitysten 
jälkeen.  
 
Aamupäivällä 29.7.2004 suoritettiin yhteinen rajan ja rajamerkkien tarkastus 
merialueella Suomen merivartioston venekuljetuksiin tukeutuen. Oltiin yksimielisiä siitä, 
että rajamerkit pidetään periaatteessa entisellään, mutta joitakin muutoksia joudutaan 
tekemään maastossa tapahtuneiden muutosten takia. 
 
Aamupäivällä 30.7.2004 suoritettiin yhteinen rajan ja rajamerkkien tarkastus jokirajalla 
Tornion - Haaparannan ja Ylitornio - Övertorneå alueiden välillä. Rajan merkinnän 
osalta todettiin, että etäisyyskilpiä ei enää tulla käyttämään. Niillä ei ole nyttemmin 
varsinaista tehtävää rajan osoittamisessa. Historiallisia merkkejä jokirajalla pidetään 
kunnossa vain, mikäli siitä ei aiheudu sanottavasti kustannuksia. 
 
Oltiin yksimielisiä siitä, että rajankäynnin yhteydessä suvereniteettisaarien tila ja 
käsittely molemmissa maissa otetaan tarkasteltavaksi. 
 

7 Rajankäynnin aikataulu 
 
Laadittiin seuraavan kaltainen alustava aikataulu rajankäynnille. Syksyn 2004 aikana 
saadaan valmiiksi esitys rajankäynnin ohjeiksi ja laaditaan ilmakuvaussuunnitelma. 
Kesällä 2005 suoritetaan maastotyöt, geodeettiset mittaukset ja ilmakuvaus tarvittavine 
signalointeineen. Talven 2005-206 aikana valmistetaan ortokartat, suoritetaan 
syväväylän tulkinta niin pitkälle kuin mahdollista ortokarttoja käyttäen ja valmistellaan 
rajankäyntiasiakirjoja.  
 
Kesällä 2006 suoritetaan syväväylän määritys maastossa samoin kuin muut jäljellä 
olevat maastotyöt. Silloin suoritetaan myös molempien maiden yhteinen 
maastotarkastus. Talven 2006-2007 aikana valmistetaan ja allekirjoitetaan lopulliset 
rajankäyntiasiakirjat. Keväällä 2007 loppuasiakirjat luovutetaan kummankin maan 
ulkoasianministeriölle ja rajankäynnin katsotaan tällöin tulleen päätökseen. 
 

8 Valtuuskuntien ohjeet 
 
Pekka Tätilä oli laatinut luonnoksen ”Ohjeet valtuuskunnalle”. Keskusteltiin yleisesti 
ohjeiden sisällöstä. Todettiin, että Ruotsin valtuuskunta perehtyy ohjeisiin ja palaute 
toimitetaan Suomen valtuuskunnalle. Lopulliset, yhteiset molempien valtuuskuntien 
ehdotukset molempien maiden ulkoasiaministeriöille valmistellaan myöhemmin 
yhteistyössä valtuuskuntien toimesta. 
 

9 Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään 21 tammikuuta 2005 Gävlessä, Ruotsissa. 
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PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanrajankäynti 
 
 
 
Paikka: Lantmäteriverket, Gävle 
  
Aika: 28. tammikuuta 2005, klo 9:00 – 13:00 
 
 
 
Osallistujat: 
 
Suomesta Pääjohtaja Jarmo Ratia 
 Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen 
 Maanmittausneuvos Risto Nuuros 
 Yli-insinööri Pekka Tätilä 
   
Ruotsista Pääjohtaja Stig Jönsson                     Puheenjohtaja 
 Geodesian päällikkö Anders Olsson 
 Projektipäällikkö Stefan Gustafsson                   Sihteeri 
 
 
 

1 Avaus 
 
Stig Jönsson toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 
 

2 Pöytäkirja Tornion kokouksesta, 29-30 kesäkuuta 2004  
 
Pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 
 

3 Syksyn 2004 aikana suoritetut valmistelut 
 
Valtuuskunnat ovat sekä Suomessa että Ruotsissa jättäneet ohje-ehdotuksensa 
ulkoasiainministeriölle joulukuun 2004 alkupuolella.  
 
Helsingissä 29 marraskuuta 2004 pidetyssä kokouksessa (Tätilä/Gustafsson) on 
keskusteltu Suomen ja Ruotsin välisen rajankäynnin vaatimien tehtävien jaosta sekä 
kustannusarvioista. 
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Päätettiin, että Suomi tekee ilmakuvauksen ja laatii kartat; Ruotsi suorittaa 
tukipisteiden mittauksen ja signaloinnin sekä rajakohteiden mittaukset. Näiden töiden 
kustannukset tasataan osapuolten kesken. Merkintöjen kunnostuksen sekä raivausten 
ja muiden vastaavien töiden kustannusten jaon osalta noudatetaan voimassaolevaa 
rajanhoitosopimusta. 
 
Kumpikin valtuuskunta on pyytänyt ulkoasiainministeriötä osoittamaan tarvittavat varat 
rajankäyntiä varten. 
 

4 Maiden päätösvalmistelujen tilanne 
 
Kumpikin valtuuskunta on esittänyt maansa ulkoasiainministeriölle rajankäynti-
valtuuskunnan asettamisesta. Esitykseen liittyvät ohjeet ja kustannusarvio. Valmistelut 
ovat edelleen käynnissä. 
 

5 Suunnitellut tehtävät 
 
Todettiin, että tukipisteiden mittaus, signalointi ja ilmakuvaus suoritetaan suunnitelmien 
mukaisesti kesän 2005 aikana. Suunnitelmia tarkennetaan vielä laitosten geodesian ja 
ilmakuvauksen yksiköiden kesken. 
 
Ortokartat laaditaan syksyn 2005 aikana. Tämän aineiston pohjalta aloitetaan 
rajajokien rajankulun tulkinta tammikuussa 2006. Kesän 2006 aikana tehdään 
täydennykset rajankulun tulkintaan vielä avoinna olevilla osuuksilla. 
 
Rajakohteiden kunnostus ja mittaus aloitetaan kesällä 2005. 
 

6 Kiinteistöoikeudellisia kysymyksiä rajankäynnin yhteydessä 
 
Ruotsissa rajankäynnin seurauksena toiseen valtioon siirtyvien maa-alueiden osalta 
tehdään ennen rajankäyntiä tietyt sopeuttamistehtävät. Tällöin maa-alue siirretään 
ruotsalaisista kiinteistöistä valtion omistamaan kiinteistöön, joka rajankäynnin 
hyväksymisessä voidaan ”luovuttaa” ja samalla se poistetaan Ruotsin 
kiinteistörekisteristä. Maanomistajille korvataan mahdolliset omaisuudenmenetykset 
kiinteistömuodostuslain tai pakkolunastuslain mukaan riippuen käsittelytavan 
valinnasta. Lainsäädännön mukaan nämä kysymykset on käsiteltävä rajankäynnin 
yhteydessä. 
 
Suomessa ei vastaavaa menettelyä edellytetä. 
 

7 Muut asiat 
 
Koska Suomi on viime rajankäynnin jälkeen laajentanut aluevesiään 12 
meripeninkulmaan, tulee rajankäynti ulottumaan pidemmälle Tornion/Haaparannan 
saariston edustalla ja Marketin luodon molemmin puolin. 
 
Päätettiin käyttää ”Projektplatsen” -verkkopalvelua yhteisten aineistojen tallennukseen. 
 
Uusi Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus on valmisteilla. Se on tulossa voimaan 
vuoden 2006 alussa. Keskusteluissa Ruotsin ulkoasiainministeriön kanssa Stefan on 
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PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanrajankäynti 2006 
 
 
 
Paikka: Maarianhamina ja Märket 
Aika: 29-30. elokuuta 2005 
 
 
 
Osallistujat: 
 
Suomesta Pääjohtaja Jarmo Ratia                        
 Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen 
 Maanmittausneuvos Risto Nuuros 
 Yli-insinööri Pekka Tätilä 
   
Ruotsista Pääjohtaja Stig Jönsson                      
 Geodesian päällikkö Anders Olsson 
 Projektipäällikkö Stefan Gustafsson 
 
 
 

1 Avaus 
 
Jarmo Ratia toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 
 

2 Pöytäkirja Gävlen kokouksesta, 27-28. tammikuuta 2005  
 
Pöytäkirja hyväksyttiin tarkennuksen jälkeen. 
 

3 Maiden päätösvalmistelujen tilanne 
 
Suomen rajankäyntivaltuuskunta asetettu 10. helmikuuta 2005, mutta Ruotsissa 
valmistelut ovat edelleen käynnissä. 
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PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanrajankäynti 2006 
 
 
Aika: 16 helmikuuta 2006, 9:00-14:00 
Paikka: Maanmittauslaitos, Helsinki 
  
 
 
 
Osallistujat: 
 
Suomesta: Pääjohtaja Jarmo Ratia 
 Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen 
 Maanmittausneuvos Risto Nuuros 
 Yli-insinööri Pekka Tätilä 
   
Ruotsista: Pääjohtaja Stig Jönsson 
 Geodesian päällikkö Anders Olsson 
 Projektipäällikkö Stefan Gustafsson 
 
 
 

1 Avaus 
 
Jarmo Ratia toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 
 

2 Ruotsin valtuuskunnan asettaminen 
 
Ruotsin rajankäyntivaltuuskunta on asetettu hallituksen päätöksellä 2005-11-24. 
 

3 Pöytäkirja Ahvenanmaan kokouksesta 29-30 elokuuta 2005 
 
Kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. Pöytäkirjat allekirjoitetaan lopullisten 
rajankäyntiasiakirjojen laatimisen yhteydessä. 
 

4 Märket, jäljellä olevat työt 
 
Merkitään maastossa piste 2, joka toistaiseksi on ollut epäkeskisesti merkitty. 
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5 Suoritetut työt, syksy 2005 – helmikuu 2006 
 
Kesän ja syksyn 2005 aikana suoritettiin geodeettisia mittauksia. Vielä mittaamatta 
ovat kolmen valtakunnan pyykin lähellä olevat rajapyykit sekä muutama piste Tornion-
Haaparannan seudulla. Nämä mitataan kesällä 2006. 
 
Ilmakuvauksesta on tehty ortokuvat ja rajakarttojen lehtijako on laadittu. 
 
Syväväylän tulkinta on tehty ortokuville yhteistyössä molempien valtuuskuntien 
sihteerien toimesta. Muun muassa osin kesällä 2005 Tornionjoella vallinneen 
suhteellisen runsaan vedenkorkeuden takia tarkistetaan noin 15 kohdetta ja siltojen 
seudut kesällä 2006. 
 

6 Tehtävät lopputarkastukseen mennessä 
 
Maastotyöt 

− syväväylän määrityksen loppuunsaattamien 
− geodeettisten mittausten loppuunsaattaminen 
− pysyvien rajamerkkien kunnostus 
− rajan raivaus 

Asiakirjojen laatiminen 
 

7 Lopputarkastus 
 
Lopputarkastus suoritetaan 28-30. elokuuta 2006. Se aloitetaan kolmen valtakunnan 
pyykin tarkastuksella, johon osallistuu myös Norjan edustaja. Lopputarkastus päättyy 
Tornion-Haaparannan saaristoon. 
 
Ruotsi hoitaa Norjan edustajan kutsumisen kolmen valtakunnan pyykin tarkastukseen. 
 
Kesän maastotöiden jälkeen avoinna olevat kysymykset ratkaistaan lopputarkastuksen 
yhteydessä. 
 

8 Sopimus rajan tulevasta hoidosta 
 
Annettiin sihteereille tehtäväksi luonnostella molemmille hallituksille jätettävä ehdotus 
sopimukseksi rajan tulevasta hoidosta. 
 

9 Muut asiat 
 
Rajamerkit 
Keskustelun jälkeen päätettiin, että jatkotöiden yhteydessä käytetään seuraavia 
periaatteita: 

− Valtakunnanpyykit eli rajalla olevat, rajan kulkua osoittavat merkit 
kunnostetaan ja niiden sijainti mitataan 

− Rajapyykit; näistä taitepisteitä epäsuorasti osoittavista merkeistä 
kunnostetaan ja mitataan vain Aa, jonka osoittamalla linjalla raja eroaa 
syväväylästä, sekä merkit 67 (Suomi) ja 67 (Ruotsi), jotka ovat eteläisimmät 
rajamerkit. Muut pisteet mitataan ja dokumentoidaan, mutta ne eivät 
vastaisuudessa osoita valtakunnan rajan sijaintia 

63



  
64



POYTAKIRJA

Kolmen valtakunnan pyykin tarkastus

l .
Suomen ja Ruotsin vuoden 2006 siiiinn<inmukaisen rajankiiynnin yhteydessii on Rajavartiolaitos Suomen
rajankliyntivaltuuskunnan toimeksiannosta suorittanut Suomen, Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajan
yhtymiikohdassa Golddaluoktassa sijaitsevan Kolmen valtakunnan pyykin kunnostustyot.

2 .
Tarkastukseen osallistui :
Suo m e n r aj an ldynt iv al tuus kunt a :
Piiiij ohtaj a Jarmo Ratia
Maanmittausneuvos Risto Nuuros
Yli-insino<iri Pekka Tiitilii
Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen

Ruotsin r aj ankdyntivaltuuskunta :
Ptiiij ohtaj a Stig Jdnsson
Geodesian pAdllikko Anders Olsson
Proj ektipiiZillikkd Stefan Gustafsson

Norjan edustajana:
Liiiinin kartastopiiiillikkd Ame-Olav B erg

Tarkastuksessa todettiin:
o Kolmen valtakunnan pyykki sijaitsee alkuper2iisessli paikassa ja sen rakenne on entiselliiiin
. Pyykin betoninen pintakerros on kunnostettu
. Pyykin keltamaalaus on uusittu ja valtioiden tunnusten kaivenukset sydiinkivess?i ovat entiselliitin ja

niiden maalaukset on uusittu.
Suoritetut tyot todettiin tarkoituksenmukaisiksi ja pyykin kunto hyviiksi.

A
a .

T?imii poytiikirja on laadittu suomen-, ruotsin ja norjankielellii, ja osapuolille on annettu yksi kullakin kielellii
laadittu kappale.

Kilpisjarvi 28.8.2006

Stig Jonsson

**?

f A ,

n4*4^I^f
Stefan Gustafsson I
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PROTOKOLL

Inspeksjon av Treriksroysa

1 .
I forbindelse med den alminnelige Grenseoppgangen Finland - Sverige 2006 er Treriksroysa
i Golddaluokta der riksgrensene mellom Finland, Sverige og Norge stoter sammen restaurert.
Arbeidet er utfsrt av Griinsbevakningen pA oppdrag fra den finske grensekommisjonen.

Ved inspeksjonen deltok:
D en finske grens ekommisj onen ;
Generaldirektsr Jarmo Ratia
LantmiiterirAd Risto Nuuros
Overingenior Pekka Tiitila
Brigadegeneral Mikko Kirj avainen

D en sv ens ke gr e ns e kommi sj onen :
Generaldirektor Sti g Jdnsson
Geodesisj ef Anders Olsson
Avdelningsdirektsr Stefan Gustafsson

Fra norske myndigheter :
Fylkeskartsj ef Ame-Olav Berg

3 .
Under inspeksjonen ble det konstatert:
r Treriksroysa ligger p6 sin opprinnelige plass og har sin tidligere konstruksjon.
r Overflaten pA roysa som er i betong er reparert.
. Roysas gulmaling er fornyet, og statsemblemenes inngravering pA hjertesteinen er som for og nymalt.
De utfsrte arbeidene ble ansett for 6 vere form6lstjenelige og riksroysa er satt i god stand.

4.
Denne protokollen er opprettet pA finsk, svensk og norsk, og landenes berarte myndigheter har fhtt ett
originaleksemplar pi hverl sprik.

Kilpisj iirvi 28.8.2006
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PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanrajankäynti 2006 
 
 
Aika: 28 elokuuta 2006, klo 15:00-17:00, 29 elokuuta 2006, klo 09:00-

12:00 
 

Paikka: Kaupunginhotelli, Haaparanta 
  
 
 
 
Osallistujat: 
 
Suomesta: Pääjohtaja Jarmo Ratia 
 Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen 
 Maanmittausneuvos Risto Nuuros 
 Yli-insinööri Pekka Tätilä 
   
Ruotsista: Pääjohtaja Stig Jönsson 
 Geodesian päällikkö Anders Olsson 
 Projektipäällikkö Stefan Gustafsson 
 
 
 

1 Avaus 
 
Stig Jönsson toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 
 

2 Pöytäkirja Helsingin kokouksesta 15 helmikuuta 2006 
 
Kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.  
 

3 Vuonna 2006 suoritetut työt 
 
Kesän 2006 aikana on suoritettu täydentävät geodeettiset mittaukset. Jäljellä on vielä 
eräitä mittaustulosten tarkistuksia. 
 
Valtuuskuntien jäsenet Pekka Tätilä ja Stefan Gustafsson ovat heinäkuussa 
yhteistyössä tarkastaneet ja käyneet läpi talvella tehdyn syväväylän tulkinnan. Tässä 
kokouksessa valtuuskunnilla on käsiteltävänä tarkastuksen tuloksena syntynyt 
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yhteinen ehdotus. Ehdotuksessa on kuusi yksittäistä kohdetta, joihin valtuuskuntien on 
otettava kantaa: 

o Laskujoki Kilpisjärvestä 
o Isosaaresta pohjoiseen 
o Iso Aareansaari 
o Pellon sillan seutu 
o Hietaniemi / Hedenäset 
o Vähänärä 
 

Maastotarkastuksen ja käydyn keskustelun jälkeen valtuuskunnat vahvistivat 
ehdotuksen kokonaisuudessaan. 
 
Suoritettiin raja-alueen tarkastus Kaupunginlahden ympäristössä. 
 

4 Jäljellä olevat työt 
 
Rajalinjan laskenta suoritettujen mittausten perusteella. 
 
Vähäisiä raivauksia Haaparannan / Tornion alueella. 
 
Laaditaan esitys rajanlinjojen  kulusta merellä Tornion - Haaparannan saaristossa, 
Merenkurkussa ja Ahvenanmerellä. 
 

5 Asiakirjojen laadinta 
 
Asiakirjat laaditaan Suomen ja Norjan välisessä, vuoden 2000 rajankäynnissä 
noudatetun mallin mukaisesti. 
 
Hyväksyttiin rajakarttojen malli ja sisältö 
 
Suomi vastaa teknisen aineiston ja karttojen valmistelusta. Ruotsi vastaa sopimuksista 
ja rajankuvauksesta. 
 
Molempien maiden maanmittauslaitoksilla on oikeus käyttää ja jakaa aineistoa, joka on 
laadittu rajankäynnin yhteydessä. 
 

6 Sopimus rajan tulevasta hoidosta 
 
Valtuuskunnat päättivät, että loppuasiakirjoihin liitetään ehdotus rajan tulevasta 
hoidosta. Sovittiin, että hoitovastuu Tornion - Haaparannan alueella jaetaan uudelleen 
siten, että Ruotsi vastaa rajasta ja merkeistä alkaen siitä, kun raja eroaa syväväylästä 
kaupunkien pohjoispuolella aina viimeiseen maalla olevaan rajamerkkiin Tornion 
tulliaseman eteläpuolella. Suomi vastaa rajan ja kaikkien merkkien hoidosta 
saaristossa. 

7 Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous, joka ilmeisesti on myös rajankäynnin loppukokous, pidetään 19-20 
maaliskuuta 2007. 
 
Tähän kokoukseen mennessä pitää kaikkien kohdissa 4-6 mainittujen töiden olla 
valmiina. 
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Suomen - Ruotsin rajankliynti 2006

povrAxrRIA

Aika: 20 maaliskuuta 2007 kl9:30-11:30

Paikka: Maanmittauslaitos,Helsinki

Suomesta:
Pdiijohtaja Jarmo Ratia
Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen
Maanmittausneuvos Risto Nuuros
Yli-insinoori Pekka Tatila

FrAn Sverige:
Ptitijohtaja Stig Jonsson
Geodesiapaallikkd Anders Olsson
Osastopiiiillikkd Stefan Gustafsson

1. Kokouksen avaus

Jarmo Ratia toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 Valtuuskuntien esitys Periimeren ja Selkiimeren raioiksi

Keskusteltiin kiiytiinnon tehtlivistii, joita tarvitaan esityksen toteuttamiseksi.
Todettiin, ettA rajankiiynnin molemmissa maissa tapahtuvan tulosten
hyvaksymisen jiilkeen on tehtiivti tekninen tiiytiintoonpano, joka voidaan
suorittaa niiden periaatteiden mukaan, joista sovitaan tulevassa
hoitosopimuksessa.

Todettiin myos, ettii ennen niiiden rajapisteiden lopullista sovitusta ja
projisointia tarvitaan kummassakin maassa eriiitii aluemeren miiiirityksiii
kansainviilisen aluemerta koske v an 12 meripeninkulman siiiinnon
mukaisesti.

3 Valtuuskuntien esitys tulevaksi hoitosopimukseksi

Todettiin, ettii esityksen mukaan sopimus olisi voimassa toistaiseksi eikii
vain seuraavaan yleiseen rajankiiyntiin asti. Valtuuskunnat piiiittiviit, ettEi se
mita yilapitoalueista viime kokouksessa sovittiin piitee edelleen jaoksi niihin
alueisiin, jotka on mainittu 3 artiklassa.
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4 Yhteenveto vuoden 2006 rajankliynnin kustannuksista

Molemmat valtuuskunnat ovat laatineet laskelman rajanktiynnin
kustannuksista. Todettiin, ettii maiden kustannukset ovat yhtii suuret.
TAmii on toteutunut siten, ettii kumpikin maa on maksanut omat
henkilokustannuksensa ja ne tyot jotka sen alueella on tehty ja yhteiset
tyot on jaettu siten, ettA kustannukset niissii ovat tulleet yhta suuriksi.

5 Rajankiiynnin asiakirjat

Todettiin, ettii rajanktiynnin asiakirjat ovat valmistuneet ja kiisittiiviit
suomenkieliset perusasiakirjat, ruotsinkieliset perusasiakiqat ja 49
lehteii sisiiltiiviin rajakartaston.

6. Raj apiiytiikirjan allekirj oitus

Valtuuskunnat allekirj oittivat raja-asiakirj at.

7. Raj ankliynnin piilitiis

Piiiijohtaja Ratia kiitti molempien valtuuskuntien jiiseniii ja ilmaisi
tyytyviiisyytensEi siitii hyviistii yhteistyostii, joka oli vallinnut
rajankliynnin aikana. Paajohtaja Stig Jonsson kiitti kaikkia ja korosti
miellyttiiviiii ilmapiiriii, joka oli leimaa-antavaa koko rajankiiynnin
ajan.

a--.._ = ;, _
a . )  !

Stig |onson-

Ruotsin valtuuskunnan

puheenjohtaja

altuuskunnan
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6.             ESITYS  TULEVAKSI  HOITOSOPIMUKSEKSI 
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6. Valtuuskuntien esitys rajan tulevasta hoidosta 
 
 
Maiden välisen sopimuksen mukaisesti jaksottainen rajankäynti suoritetaan joka 
25. vuosi. Tämän rajankäynnin jälkeen seuraava rajankäynti suoritetaan vuonna 
2031.  
 
Koska yleisten rajankäyntien väliaika on pitkä, on kysymys rajan tarkastuksesta ja 
hoidosta tärkeä myös jaksojen välillä, kun otetaan huomioon aika ajoin esiintyvät 
muutos- ja täydennystarpeet sekä tarve rahoittaa nämä tehtävät. 
 
Rajankäynnin 1981 ja rajankäynnin 2006 välillä on ollut voimassa Suomen 
tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus näiden maiden välisen 
valtakunnanrajan hoidosta. Sopimus on ollut toimiva ja se on taannut, että 
valtakunnanraja on ollut koko ajan hyvässä kunnossa. Rajankäyntivaltuuskunnat 
ovat yksimielisiä siitä, että myös jatkossa tarvitaan maiden välillä erityistä 
sopimusta rajan hoidosta. Rajankäyntivaltuuskunnat esittävät siten, että vastaava 
sopimus solmittaisiin. Sopimuksen tarkoituksena on taata valmius tarpeellisten 
töiden suorittamiseen, huolehtia, että rajatyöt mahdollisuuksien mukaan tehdään 
yhteistyössä muiden tehtävien kanssa ja taata raja-asiakirjojen selvä päivitys- ja 
arkistointimenettely. 
 
Rajankäyntivaltuuskunnat ovat laatineet yhteisen esityksen uudeksi sopimukseksi. 
Periaatteet ovat samat kuin aikaisemmassakin sopimuksessa kuitenkin sillä erolla, 
että esitys ei sisällä sen voimassaolon päättymistä seuraavaan yleiseen 
rajankäyntiin. 
 
Jäljempänä on esitys sopimustekstiksi:
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SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS MAIDEN 
VÄLISEN VALTAKUNNANRAJAN HOIDOSTA 

 
 
1 artikla 
 
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisellä valtakunnanrajalla 
tarkoitetaan tässä sopimuksessa raja, joka on määritelty maiden välisessä 
viimeisimmässä säännönmukaisessa rajankäynnissä. 
 
2 artikla 
 
Sopimuspuolet sitoutuvat tällä sopimuksella huolehtimaan rajan teknisestä 
määrittelystä, tarkastuksesta ja hoidosta sekä suorittamaan tarpeelliset tehtävät 
pitääkseen rajan ja merkinnän sellaisena kuin se on rajankäynnin tuloksena. Näihin 
tehtäviin kuuluvat muun muassa: 
- rajan teknisen määrittelyn ylläpito,  
- vahingoittuneiden rajamerkkien korjaus,  
- rajamerkkien maalauksen kunnossapito, 
- näkemien raivaus rajamerkkien luona ja raja-aukoilla  
- työt uusien rajamerkkien tekemiseksi tai vanhojen merkintöjen kuntoon 
laittamiseksi tapauksissa, joissa tekniset työt tai muut muutokset maastossa 
rajoitetulla alueella aiheuttavat tarvetta muuttaa tai parantaa valtakunnanrajan 
merkintää 
. 
 
Työt suoritetaan Suomen ja vastaavasti Ruotsin valtuuskunnalle annettujen 
viimeisimmän rajankäynnin ohjeiden mukaan ja niiden kyseisen rajankäynnin 
teknisissä töissä noudatettujen suuntalinjojen mukaisesti, jotka on esitetty tällöin 
laadituissa asiakirjoissa. 

3 artikla 
 
Rajan ja rajamerkkien hoito jaetaan osuuksittain molempien maiden kesken siten, 
että kustannukset jakautuvat tasan maiden kesken sopimalla siitä valtakunnanrajan 
hoidosta vastuullisten viranomaisten kesken. 
 
4 artikla 

Ennen valtakunnanrajan tai rajamerkkien hoitotöiden aloittamista on kyseisen 
maan hoitotyöstä vastuullisen viranomaisen ilmoitettava töistä toisen maan 
vastuulliselle  viranomaiselle. Toisen maan vastuullisen viranomaisen edustajilla 
on oikeus olla läsnä töiden suorituksessa. 

 
5 artikla 
 
Jos viranomainen, jolla toisessa maassa on vastuu rajamerkkien ja 
valtakunnanrajan kunnossapidosta, huomaa, että tehtävät toisen maan hoitamalla 
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raja-osuudella tai rajamerkeillä ovat tarpeen, tulee siitä ilmoittaa tälle hoitotöistä 
vastuulliselle viranomaiselle. 
 
6 artikla 
 
Suoritetuista valtakunnanrajan ja rajamerkkien hoitotöistä laaditaan muistiot, joista 
toimitetaan jäljennökset toisen maan hoidosta vastaavalle viranomaiselle.  
 
7 artikla 
 
Edellä olevien artiklojen mukainen rajamerkkien hoidosta vastuullinen 
viranomainen on Suomessa nimetty Suomen rajanhoitovaltuuskunta ja Ruotsissa 
Maanmittauslaitos. 
 
8 artikla 
 
Kumpikin sopijapuoli vastaa itse kustannuksista niissä rajamerkkien 
kunnostustöissä, joista on sovittu 3 artiklan mukaisesti. 
 
Lähemmin sovittavalla tavalla jaetaan maiden kesken ne kustannukset, jotka 
aiheutuvat sellaisista rajan merkinnän  muutoksista tai parannuksista, jotka tehdään 
teknisten töiden tai maaston muiden muutosten takia rajoitetulla alueella. 
 
9 artikla 
 
Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun 
sopijapuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että voimaantulon 
edellyttämät maassa voimassa olevien säädösten mukaiset toimenpiteet on 
suoritettu. 
 
10 artikla 
 
Artiklassa 7 mainittujen rajan hoidoista vastuullisten viranomaisten tulee hyvissä 
ajoin valmistella ja tehdä ehdotus koskien seuraavaa säännönmukaista 
rajankäyntiä. 
 
 
Tehty                  päivänä        kuuta  200     kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä 
kappaleena, joiden tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. 
 
Tämän vakuudeksi asianomaisten valtioiden valtuutetut ovat allekirjoittaneet 
tämän sopimuksen. 
 
 
Suomen tasavallan puolesta   Ruotsin kuningaskunnan puolesta 

74



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                 VALTAKUNNANRAJAN KUVAUS
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7.1 Rajankuvaus 

 

Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan kuvaus  

Laadittu rajankäynnissä 2006 

 

Valtakunnanrajalla tarkoitetaan sitä osaa maiden rajasta, jolla niiden alueet suoraan liittyvät 
rajoittuvat toisiinsa maalla, järvillä, joilla ja merellä. 
 
Tähän kuvaukseen liittyy 49 rajakarttaa.  
 
Kaikki rajan paikkaa maastossa määrittävät rajamerkit on mitattu ja esitetty ETRS89:n 
mukaisessa koordinaattijärjestelmässä. Rajan taitepisteet on esitetty vastaavasti. 
 
Rajan sijainti osuuksilla I-IV ja VII, joilla se seuraa syväväylää, kulkee järvien kautta tai 
jonkin muun määrittelyn mukaisesti, on esitetty rajakartoilla. Näiden karttojen tulkinnan 
tueksi valtakunnarajan EUREF89 -koordinaatit on liitetty raja-asiakirjoihin. 
 
Rajaosuus  I.  Kolmen valtakunnan pyykki – Lätäsenon ja  
   Könkämäenon yhtymäkohta 
 
Alla esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta valtakunnanraja seuraa tällä osuudella 
Könkämäenon syväväylää. Rajan yksityiskohtainen kulku on esitetty rajakartoilla numerot 1-
11. 
 
Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanraja alkaa näiden maiden Norjan vastaiselta rajalta, 
Golddajavrilla sijaitsevasta kolmen valtakunnan pyykistä. Siitä raja kulkee suoraa linjaa 
valtakunnanpyykkiin nro 1. Valtakunnanpyykistä nro 1 raja jatkuu suoraa linjaa 
valtakunnanpyykkiin nro 1 a, ja edelleen suoraa linjaa valtakunnanpyykkiin nro 1 b. 
 
Valtakunnanpyykistä nro 1 b valtakunnanraja kulkee keskilinjaa Kuokkimajärven läpi ja 
seuraa sen laskujokea, Kuokkimajokea, Koltalahteen Kilpisjärveen, edelleen tämän järven 
keskilinjaa ja Salmen läpi sekä Alajärven kautta sen keskilinjaa.  
 
Alajärven jälkeen valtakunnanraja seuraa Könkämäenon syväväylää koko rajaosuudelle 
lukuun ottamatta seuraavia poikkeamia: 
 
Karttalehti Kohde Rajan kulku 
Lehti 3 Taatsajärvi Raja seura keskilinjaa 
Lehti 3 Kiellijärvi Raja seura keskilinjaa 
Lehti 3 Mukkavuopio Raja seura keskilinjaa 
Lehti 3 Mukkajärvi Raja seura keskilinjaa 
Lehti 6 Ainavarppijärvi Raja seura keskilinjaa. Raja seuraa joen syväväylää 

sisään- ja ulosvirtausalueella 
Lehti 7 Risantomansaari Raja erkanee Könkämäenon syväväylästä ja seuraa sen 
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haaran syväväylää, joka on pohjoiseen ruotsalaisesta 
Risantomansaaresta, joka puolestaan on Isosaaresta 
pohjoiseen 

Lehti 7 Naimakkajärvi Raja seura keskilinjaa 
Lehti 8 Rautukukkio Raja eroaa syväväylästä kulkien kahden ruotsalaisen 

saaren pohjoispuolella Ylisen Rautokurkkion ja Alaisen 
Rautukurkkion välissä 

Lehti 9 Kenttäsaari Raja eroaa joen syväväylästä kulkien suomalaisen 
Harvissaaren ja ruotsalaisen Kenttäsaaren keskivälistä, ja 
seuraa sen jälkeen veden syvintä kohtaa Ruotsin 
Kenttäsaaren ja Suomen puoleisen rannan välillä 
Kelottijärveen saakka.  

9, 10 Kelottijärvi Raja seura keskilinjaa 
 
Rajaosuus  II.  Muonionjoki 
 
Valtakunnanraja seuraa tällä osuudella alla lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta 
Muonionjoen syväväylää. Rajan yksityiskohtainen kulku on esitetty rajakartoilla numerot  
11-29. 
 
Karttalehti Kohde Rajan kulku 
Lehti 25 Iso Aareansaari Raja eroaa syväväylästä 400 m ruotsalaisen Iso 

Aareansaaren pohjoispuolella ja kulkee kuten vuoden 
1926 rajankäynnissä on sovittu Iso Areansaaren ja 
Suomen puoleisen jokirannan välistä. Tällöin se myös 
leikkaa pohjoisesta saaren länsipuolelle muodostunutta 
sorasärkkää, Pikkukaria. Raja yhtyy jälleen joen 
syväväylään Aareankosken yläpuolella. 
 

Rajaosuus  III.   Tornionjoki Tornion tasalle 
 
Alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta valtakunnanraja seuraa tällä osuudella 
syväväylää Tornionjoessa. Rajan yksityiskohtainen kulku on esitetty rajakartoilla numerot 
29-44. 
 
Karttalehti Kohde Rajan kulku 
Lehti 44 Tornio Raja seuraa syväväylää pisteeseen, joka on sen ja suoran Aa 

– 56b/62a leikkauspiste.  
 
Rajaosuus  IV.   Tornio – taitepiste IV 
 
Rajan yksityiskohtainen kulku on esitetty rajakartoilla numerot 44-48. 
Raja kulkee edellä mainitusta leikkauspisteestä edelleen – 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. 
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Rajaosuus  V.   Taitepiste IV – Mannermaajalustasopimuksen 1972 piste 2 
 
Taitepisteestä IV raja jatkuu maiden välisen mannermaajalustasopimuksen (20. syyskuuta 
1972) mukaiseen pisteeseen nro 2. 
 
 
Rajaosuus  VI.   Pisteestä 2  Märketille 
 
Edellisen rajankäynnin jälkeen molemmat maat ovat laajentaneet aluemerensä 12 
meripeninkulmaan. Käytettävissä olevien rajankäyntien aineistot, kansallisten aluemerien 
määrittelyjen tilanne ja 1972 mannermaajalustasopimus eivät ole niin yhteneväisiä, että olisi 
mahdollista helposti teknisesti määrittää valtakunnanrajan sijainti. Tämän vuoksi 
rajankäyntivaltuuskunnat esittävät menettelyn periaatteet. Periaate-ehdotuksen myöhempi 
täytäntöönpano edellyttää vain teknisiä tehtäviä. Nämä voidaan toteuttaa maiden välillä rajan 
hoidosta tehtävän sopimuksen mukaisin toimenpitein. 
 
Periaate-ehdotus on esitetty kappaleessa 7.2. 
 
Esitetyt periaatteet mahdollistavat määrittämään  
- sen valtakunnanrajan pisteen Tornion – Haaparannan saariston ulkopuolella missä 

Suomen aluemeri eroaisi mannermaajalustan rajasta. 
- ne valtakunnanrajan pisteet Merenkurkussa, joissa Ruotsin aluemeri eroaisi 

mannermaajalustan rajasta. 
- sen valtakunnanrajan pisteen Märketin pohjoispuolella, missä Ruotsin aluemeri eroaisi 

mannermaajalustan rajasta. 
 
Rajaosuus  VII.  Märketin luoto 
 
Rajan teknisesti yksityiskohtainen kulku on esitetty rajakartalla nro 49.  
Valtakunnanraja tulee pohjoisesta luodolle sen pohjoisrannalla sijaitsevaan pisteeseen, jolle 
on annettu numero 11 ja joka on merkitty messinkipultilla, ja jatkuu sen jälkeen samaa 
suoraa linjaa pitkin pisteeseen nro 2. Tästä pisteestä raja jatkaa suorina linjoina luodon yli 
pisteiden 2 - 3 - 4 - 5 - l - 6 - 7 - 8 – 9 kautta. Pisteet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 on kaikki merkitty 
kallioon poranreiällä. Piste nro 1 on merkitty messinkipultilla. 
Pisteestä nro 9 raja seuraa suoraa linjaa, jonka määrittävät luodon keskipiste - nro 1 - ja 
Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen välisestä sekä Ruotsin talousvyöhykkeen 
välisestä rajasta (2. kesäkuuta 1994) tehdyn sopimuksen piste nro 1, luodon etelärannan 
lähellä olevaan, messinkipultilla merkittyyn pisteeseen nro 12. 
 
Rajaosuus  VIII. Märketin eteläpuoli 
 
Pisteestä 12 valtakunnanraja jatkuu pitkin suoria linjoja (geodeettisia linjoja) merelle niin 
pitkälle kuin molemmin puolin rajaa on Suomen ja vastaavasti Ruotsin hallitsemaa 
aluemerta. Toisin sanoen suorina linjoina pisteiden 12 – 1 – 2 – 3 kautta, joista kolme 
viimeksi mainittua on määritelty edellä mainitussa vuoden 1994 sopimuksessa, ja jatkuu 
edelleen pisteeseen 129, jossa Suomen aluemeren raja eroaa edellä mainitusta vuoden 1994 
sopimuksen mukaisesta rajasta. 
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7.2 Raja Perämerellä ja Selkämerellä 
 
 
Suomen ja Ruotsin välinen raja Perämerellä ja Selkämerellä 
 
 
Tausta 
 
Suomella ja Ruotsilla on sopimus mannermaajalustan rajan määrittämisestä Perämerellä, 
Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa, 29. syyskuuta 1972. 
Lisäksi on voimassa 2 kesäkuuta 1994 tehty sopimus Suomen mannermaajalustan ja 
kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välillä Ahvenanmerellä ja pohjoisella 
Itämerellä. 
 
Viimeksi mainitussa sopimuksessa sovittiin myös, että raja Suomen mannermaajalustan ja 
kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välillä Märketin pohjoispuolella, 
odotettaessa rajan teknistä tarkastamista,  seuraa mannermaajalustan rajaa vuodelta 1972. 
 
 
Valtakunnanraja merialueella (periaate) 
 
Suomen ja Ruotsin välinen mannermaajalustan raja on niiden perusviivojen välinen 
keskiviiva, joista maiden aluemerien (12 meripeninkulmaa, 22224 m) lasketaan. Niissä 
tapauksissa, joissa maiden aluemeret kohtaavat, on mannermaajalustan raja myös 
valtakunnanraja. 
 
Jokaisella tällaisella valtakunnanrajan alueella pitää määrittää ne pisteet, joissa maiden 
aluemerien rajat eroavat mannermaajalustan rajasta. Tällöin se näistä pisteistä, joka on 
lähempänä kyseistä raja-aluetta, määrittää valtakunnanrajan päätepisteen, periaatepiirros 
ohessa. 
 
 
 
 
 

Valtakunnanrajapiste, joka määrittää mannermaajalustan 

Aluemeren ja mannermaajalustan rajan leikkauspiste 

Piste, joka määrittää mannermaajalustan rajaa 

Valtak.rajan piste

Mannermaajalustan raja 

Aluemeren raja 

Valtakunnanraja 

Valtio A Valtio B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79



 
  

 
 
Esitys menettelyksi pisteitä  määriteltäessä 
 
Mannermaajalustan raja (talousvyöhyke) 
 
Mannermaajalustan raja määritettiin alun perin 17 pisteen avulla määrittämällä niiden 
sijainnit kolmen suomalaisen merikortin pohjalla (latitudi ja longitudi asteissa ja 
minuuteissa; minuutit yhdellä desimaalilla). 
 
Vuoden 1994 sopimuksessa sen kohteena olleet pisteet muunnettiin yleismaailmallisen 
”World Geodetic System 1984” ( WGS84) –järjestelmän mukaisiksi. Sijainnit annettiin 
muunnoksen jälkeen asteissa ja minuuteissa, minuutit kolmella desimaalilla. 
Muunnokseen käytettiin yleisesti tunnettuja, vanhan suomalaisen järjestelmän ja 
WGS84:n välisiä kaavoja.  
 
 
Valtakunnanraja 
 
Säilytetään mannermaajalustan raja entisellään muuntamalla asianomaiset Märketistä 
pohjoiseen olevat pisteet WGS84 -järjestelmään samalla tavalla kuin 1994 sopimuksessa.  
 
Vuoden 1972 sopimuksen rajalinja pysyy siten paikallaan, eikä myöskään Märketin 
eteläpuoliseen alueeseen kosketa. 
 
Valtakunnanrajan ”uudet” pisteet määritetään seuraavalla tavalla: 
 
Kaikille kyseessä oleville alueille tehdään paikallinen transversal-merkator –projektio, 
jonka jälkeen kyseessä olevien linjojen leikkauspisteet lasketaan projektiotasolla. Nämä 
pisteet muunnetaan WGS84-järjestelmän mukaisiksi longitudeiksi ja latitudeiksi. Näiden 
ja muiden Märketin pohjoispuolisten pisteiden väliset linjat muodostuvat loxodromeista 
(linjat, joilla on vakio suunta) tai geodeettisista viivoista (lyhin etäisyys). 
 
Sopivat keskimeridiaanit näille kolmelle projisoinnille ovat: 
 
Etelään Tornion - Haaparannan saaristosta 24º 09΄ O 
Merenkurkku    20º 49΄ O 
Märketin pohjoispuolella   19º 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 Pnr SWEREFF99 34 N SWEREFF99 34 E ETRS89 N ETRS89 E Gk nr
Tunnus Tunnus Euref-Fin34: N Euref-Fin34: I [ggmmss,dddd] [ggmmss,dddd] Rk nr

Kolmen vp Treriksröset 7 661 115,170 481 997,390 690335,8873 203255,0912 1
Vp 1 Rr 1 7 661 039,422 482 007,304 690333,4441 203256,0362 1
Vp 1a Rr 1a 7 660 989,207 482 056,080 690331,8345 203300,4717 1
Vp 1b Rr 1b 7 660 957,286 482 133,855 690330,8224 203307,5120 1

Vesistöosuus valtakunnanpyykiltä 1 b Suensaaren pohjoispuolelle
Riksgränsen i Könkämäälven, Muonioälven och Torneälven
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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 Pnr SWEREFF99 34 N SWEREFF99 34 E ETRS89 N ETRS89 E Gk nr
Tunnus Tunnus Euref-Fin34: N Euref-Fin34: I [ggmmss,dddd] [ggmmss,dddd] Rk nr

Tp Tornionjoella Bp vid Torneälv 7 308 205,473 643 822,221 655145,2906 240910,5705 44,48
Vp 56b/62a Rr 56b/62a 7 308 144,158 643 420,373 655143,9637 240838,6726 44,48

Tp ab Bp ab 7 308 190,675 643 237,110 655145,7600 240824,4196 44,48
Vp ac Rr ac 7 308 209,474 643 062,452 655146,6481 240810,7347 44,48
Vp ad Rr ad 7 308 216,329 643 001,199 655146,9679 240805,9364 44,48
Vp ae Rr ae 7 308 228,006 642 932,583 655147,4551 240800,5769 44,48

Vp 57a/63a Rr 57a/63a 7 308 219,821 642 847,599 655147,3280 240753,8498 44,48
Vp ag Rr ag 7 308 187,448 642 825,389 655146,3197 240751,9728 44,48
Vp ah Rr ah 7 308 123,125 642 818,041 655144,2571 240751,1410 44,48
Vp ai Rr ai 7 307 976,355 642 764,049 655139,6106 240746,3109 44,48
Vp ak Rr ak 7 307 878,699 642 711,627 655136,5456 240741,7979 44,48
Vp al Rr al 7 307 780,990 642 643,343 655133,5042 240736,0355 44,48

Vp al 1 Rr al 1 7 307 706,750 642 631,968 655131,1282 240734,8481 44,48
Vp al 2 Rr al 2 7 307 607,919 642 600,819 655127,9910 240732,0067 44,48
Vp am Rr am 7 307 571,995 642 604,065 655126,8272 240732,1214 44,48
Vp an Rr an 7 306 906,365 642 619,209 655105,3361 240730,7022 44,45,48
Vp ao Rr ao 7 306 677,217 642 755,455 655057,7270 240740,5309 44,45,48
Vp ap Rr ap 7 306 283,605 643 260,160 655044,2200 240818,7185 44,45,48
Vp aq Rr aq 7 305 780,944 643 563,422 655027,5194 240840,6088 45,48

Vp aq-ar1 Rr aq-ar1 7 305 611,867 643 608,177 655021,9944 240843,4641 45,48
Tp ar Bp ar 7 304 844,394 643 811,627 654956,9144 240856,4446 45
Tp as Bp as 7 302 968,714 644 194,753 654855,8037 240919,1677 45
Tp at Bp at 7 301 504,591 643 725,808 654809,3451 240836,5264 45
Tp au Bp au 7 300 823,575 643 313,864 654748,0467 240801,4778 45
Tp aw Bp aw 7 300 007,347 643 236,416 654721,8477 240752,1924 45
Tp ax Bp ax 7 299 466,697 643 119,435 654704,5996 240740,8864 45

Vp 62/65 Rr 62/65 7 298 771,654 643 132,385 654642,1632 240739,1833 45
Tp az Bp az 7 298 027,971 643 364,509 654617,8058 240754,4959 45
Tp I Bp I 7 292 961,605 645 472,461 654331,0025 241019,8661 46

Vp 65a/66a Rr 65a/66a 7 290 307,741 645 339,058 654205,6336 240958,9278 46
Vp 65b/66b Rr 65b/66b 7 290 178,747 645 332,950 654201,4835 240957,9406 46

Tp II Bp II 7 289 628,165 645 304,394 654143,7738 240953,5332 46
Tp III Bp III 7 285 745,954 646 090,265 653937,2943 241039,6677 47
Tp IV Bp IV 7 281 134,996 645 581,833 653709,4186 240941,7943 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 Pnr SWEREFF99 34 N SWEREFF99 34 E ETRS89 N ETRS89 E Gk nr
Tunnus Tunnus Euref-Fin34: N Euref-Fin34: I [ggmmss,dddd] [ggmmss,dddd] Rk nr

MJ 2 KS 2 7 269 498,539 644 830,485 653055,3457 240757,9102
Am  fin) Th (fin)              Vrt. rajakuvaus, Se gränsbeskrivning

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

MJ 3 KS 3 7 059 989,675 524 559,524 634000,7620 212946.3904

Valtakunnan rajan pisteet Merenkurkussa (Am Aluemeri)
Riksgränsens punkter vid Kvarken (Th Territorialhavet)

Am (swe) Th (swe)              Vrt. rajakuvaus, Se gränsbeskrivning
MJ 4 KS 4 7 043 736,739 496 826,657 633118,6855 205610,3538
MJ 5 KS 5 7 039 685,279 484 701,749 632906,6537 204134.3228
MJ 6 KS 6 7 022 889,969 469 766,061 632000,5973 202346.3429

Am (swe) Th (swe)              Vrt. rajakuvaus, Se gränsbeskrivning

Mannermaajalustan raja (Talousvyöhyke), Selkämeri
Kontinentalsockelgränsen (Ekonomiska zonen), Bottenhavet

MJ 7 KS 7 6 953 045,349 424 335,225 624200,4139 193116.5093
MJ 8 KS 8 6 728 263,087 403 392,828 604042,1131 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 Pnr SWEREFF99 34 N SWEREFF99 34 E ETRS89 N ETRS89 E Gk nr
Tunnus Tunnus Euref-Fin34: N Euref-Fin34: I [ggmmss,dddd] [ggmmss,dddd] Rk nr

M 11 M 11 6 686 434,049 396 784,855 601804,8590 190756,4525 49
M 2 M 2 6 686 421,494 396 782,866 601804,4516 190756,3461 49
M 3 M 3 6 686 397,611 396 856,243 601803,7471 190801,1670 49
M 4 M 4 6 686 338,087 396 837,704 601801,8072 190800,0698 49
M 5 M 5 6 686 344,388 396 814,478 601801,9895 190758,5462 49
M 1 M 1 6 686 389,142 396 777,742 601803,4017 190756,0722 49,00
M 6 M 6 6 686 435,107 396 743,338 601804,8552 190753,7477 49
M 7 M 7 6 686 414,972 396 711,090 601804,1752 190751,6855 49
M 8 M 8 6 686 344,249 396 720,640 601801,8991 190752,4377 49
M 9 M 9 6 686 363,378 396 771,208 601802,5634 190755,6944 49

M 12 M 12 6 686 352,419 396 768,429 601802,2068 190755,5337 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 Pnr SWEREFF99 34 N SWEREFF99 34 E ETRS89 N ETRS89 E Gk nr
Tunnus Tunnus Euref-Fin34: N Euref-Fin34: I [ggmmss,dddd] [ggmmss,dddd] Rk nr

Eez 1 Eez 1 6 679 121,192 394 934,973 601406,9000 190609,7200
Eez 2 Eez 2 6 674 301,694 393 714,452 601130,0600 190459,5200
Eez 3 Eez 3 6 628 973,840 424 695,561 594730,0600 193929,8200

Am 129 (fin) Th 129 (fin) 6 606 792,649 440 192,823 593542,2300 195626,3299

Talousvyöhyke Itämeren pohjoisosassa
Ekonomiska zonen i norra delen av Östersjön

Eez 4 Eez 4 6589912,0820 451987,0280 592642,0600 200912,0000
Eez 5 Eez 5 6524910,1750 469502,6110 585146,5600 202816,5600

Eez FI-SE-EE Eez FI-SE-EE 6522853,0960 470075,0430 585040,2000 202853,2800
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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 Pnr SWEREFF99 34 N SWEREFF99 34 E ETRS89 N ETRS89 E Gk nr
Tunnus Tunnus Euref-Fin34: N Euref-Fin34: I [ggmmss,dddd] [ggmmss,dddd] Rk nr

Rp Aa Gr Aa 7 308 247,278 644 096,195 655146,1942 240932,3186 44,48
Rp 67 (swe) Gr 67 (swe) 7 281 190,758 644 919,192 653712,2897 240850,3016 47
Rp 67   (fin) Gr 67   (fin) 7 281 079,233 646 244,473 653706,5427 241033,2837 47

Kilvet silloilla
Skytarna på broarna

Kilvet rajasilloilla, ylävirran puolella
Skyltarna på gränsbroarna är placerade uppströms

r Pnr Pnr SWEREFF99 34 N SWEREFF99 34 E ETRS89 N ETRS89 E Gk nr
Tunnus Tunnus Euref-Fin34: N Euref-Fin34: I [ggmmss,dddd] [ggmmss,dddd] Rk nr

Kaaresuvanto Karesuando 7 592 971,894 560 563,405 682634,4637 222837,6153 12
Muonio Muonio 7 538 559,125 611 613,168 675623,3298 233949,0973 20
Kolari Kolari 7 468 733,131 618 121,253 671841,9164 234441,8519 27
Pello Pello 7 412 374,823 631 206,628 664804,7375 235908,6992 33
Ylitornio Övertorneå 7 364 761,026 620 057,952 662245,2624 234108,9975 38
Rautatiesilta Järnvägsbron 7 304 377,126 643 915,244 654941,6774 240902,7510 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 Pnr SWEREFF99 34 N SWEREFF99 34 E ETRS89 N ETRS89 E Gk nr
Tunnus Tunnus Euref-Fin34: N Euref-Fin34: I [ggmmss,dddd] [ggmmss,dddd] Rk nr

Rp A Gr A 7 308 046,307 643 413,884 655140,8186 240837,7751
Rp D 1 Gr D 1 7 306 980,133 642 991,326 655107,1164 240800,2937
Rp L 1 Gr L 1 7 304 705,203 643 564,175 654952,8257 240836,4255
Rp M Gr M 7 304 956,714 644 011,363 655000,2131 240912,6046
Rp O Gr O 7 302 908,740 643 908,560 654854,3332 240856,4274
Rp P Gr P 7 301 681,373 643 495,138 654815,4187 240819,0924
Rp Q Gr Q 7 301 255,665 644 050,635 654800,7919 240901,0730

Rp P 1 Gr P 1 7 300 960,778 642 967,413 654753,0288 240734,7923
Rp Q 1 Gr Q 1 7 300 683,689 643 667,259 654742,9655 240828,6954
Rp R Gr R 7 299 934,403 643 584,157 654718,9350 240819,2217
Rp S Gr S 7 300 041,667 643 072,842 654723,2176 240739,4775

Rp ax 1 Gr ax 1 7 299 621,765 642 659,449 654710,3388 240705,3645
Rp W Gr W 7 297 974,035 643 852,822 654615,2792 240832,6155
Rp X Gr X 7 298 063,573 643 042,268 654619,4719 240729,3393

Rp III 1 Gr III 1 7 286 508,183 644 815,830 654003,9464 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 Pnr SWEREFF99 34 N SWEREFF99 34 E ETRS89 N ETRS89 E Gk nr
Tunnus Tunnus Euref-Fin34: N Euref-Fin34: I [ggmmss,dddd] [ggmmss,dddd] Rk nr

(Sm as-at 1) (Em as-at 1) 7 303 483,356 644 359,581 654912,1331 240934,1659
(Sm ar-as 1) (Em ar-as 1) 7 302 124,205 644 367,778 654828,2879 240929,4305
Sm au-aw 2 Em au-aw 2 7 301 697,289 643 398,578 654816,0877 240811,5655
Sm au-aw 1 Em au-aw 1 7 301 498,594 643 378,891 654809,7114 240809,2377
Sm ay-az 2 Em ay-az 2 7 300 536,293 642 584,060 654739,9539 240703,0113

Sm az-I 2 (swe) Em az-I 2 (swe) 7 300 385,944 642 383,312 654735,4264 240646,6527
Sm at-au 3 Em at-au 3 7 299 700,867 642 637,515 654712,9251 240703,9504
Sm at-au 4 Em at-au 4 7 299 641,241 642 601,673 654711,0595 240700,9025
Sm aw-ax 1 Em aw-ax 1 7 298 882,399 642 993,132 654645,9585 240728,6821
Sm aw-ax 2 Em aw-ax 2 7 298 645,074 642 941,998 654638,3867 240723,7395

Sm az-I 1 (swe) Em az-I 1 (swe) 7 298 619,607 643 118,191 654637,2824 240737,4740
Sm II-III 1 Em II-III 1 7 290 643,544 645 098,793 654216,8536 240941,4423
Sm II-III 2 Em II-III 2 7 290 980,829 645 030,770 654227,8414 240937,4455
Sm I-II 3 Em I-II 3 7 286 922,961 645 169,022 654016,7510 240932,2897
Sm III 2 Em III 2 7 286 671,286 644 543,031 654009,6474 240842,3556

Sm az-I 1 (fin) Em az-I 1 (fin) 7 289 294,509 646 998,127 654130,2453 241204,7588
Sm az-I 2 (fin) Em az-I 2 (fin) 7 288 044,949 647 519,041 654049,0912 241240,5213

Sm IV 1 Em IV 1 7 281 187,159 646 184,721 653710,1206 241029,0466
Sm IV 2 Em IV 2 7 281 288,965 647 383,548 653711,4426 241203,0006

Sm IV 1 A Em IV 1 A 7 280 918,988 646 378,561 653701,1562 241043,1145
Sm IV 2 A Em IV 2 A 7 280 700,356 647 182,131 653652,7911 241144,9470
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