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säännöllisistä rajankäynneistä on sovittu vuoden 
1926–27 rajankäynnin vahvistamisen yhteydessä ja sen jälkeen 
rajankäynnit on suoritettu vuosina 1956–57 sekä 1981. Seuraava 
määrävuosi oli siten 2006. Rajankäynti aloitettiin vuonna 2004 ja ra-
jankäyntivaltuuskunnat allekirjoittivat loppuasiakirjat maaliskuussa 
2007. Rajankäynnin tulokset tulivat voimaan vapunpäivänä 2010.

Haminan rauhassa 1809 Ruotsi joutui luovuttamaan Suomen 
alueen Venäjälle. Raja määritettiin kulkemaan pitkin Tornion- ja 
Muonionjokea siten, että saaret, jotka sijaitsivat syvemmän vene-
väylän itäpuolella, kuuluivat Venäjälle. Rajasta on vain yleispiirteinen 
kuvaus rauhansopimuksen V artiklassa. Seuraavana vuonna tehtiin 
tarkempi määritys ja merkintä. Ja silloin laadittiin rajankuvaus, joka 
on ollut perusta myöhemmille rajankäynneille.

Kiinteistöoikeudellisissa ja eräissä muissa oikeudellisissa suh-
teissa vuoden 1810 asiakirjoissa esitettiin vain tilapäisiä ratkaisuja. 
Myöhemmät jatkoselvitykset ja sopimukset tulivat voimaan 1821 
tehdyllä sopimuksella. Vuonna 1888 suoritettiin perusteellinen 
rajankäynti.

Venäjän ja Norjan välisen rajankäynnin yhteydessä vuonna 
1897 rakennettiin kolmen valtakunnan pyykki. Ja neljä vuotta 
myöhemmin venäläis-ruotsalainen valtuuskunta rakensi kolme 
rajamerkkiä paikallisessa rajankäynnissä osuudelle kolmen valta-
kunnan pyykistä etelään.

suomi ja ruotsi rajanaaPureina
Suomen itsenäistyttyä suoritettiin ensimmäinen Suomen ja Ruotsin 
välinen rajankäynti vuosina 1926–27. Tässä rajankäynnissä tehtiin 
monia huomattavia parannuksia rajan määritykseen, merkintään 
ja asiakirjoihin. Yhtenä tärkeimpänä oli rajan kulun periaatteellinen 
muutos ja rajamerkkien määrän huomattava lisäys Tornion–Haa-
parannan saaristossa. Tässä rajankäynnissä laadittiin myös uudet 
raja-asiakirjat ja -kartat. Ruotsin ilmavoimat suoritti ilmakuvauksen 
vuonna 1926 kolmen valtakunnan pyykiltä Svansteinin tasalle. 

Kuvista tehtiin kuvakartat 
mittakaavassa 1:10 000. 
Rajan eteläisemmät osat kar-
toitettiin maastomittauksilla.

Toisen maailmansodan 
jälkimainingeissa seuraava 
rajankäynti siirtyi viidellä 

vuodella. Olosuhteet olivat muuttuneet huomattavasti muun 
muassa sodan vihollisuuksien ja niitä seuranneen jälleenrakennuk-
sen vuoksi. Koko raja-alueelle Kilpisjärveltä avomerelle laadittiin 
ilmakuvakartta. Sen monien yksityiskohtien avulla valtuuskuntien 
oli yleensä mahdollista piirtää syväväylän sijainti kartalle ilman 
erityisiä mittauksia, mutta luotauksia jouduttiin tekemään kuitenkin 
noin 120 kohdalla.

Vuoden 1981 rajankäynnissä laadittiin ortokartat maastotöiden 
pohja-aineistoksi ja lopullisten rajakarttojen pohjaksi. Tämän rajan-
käynnin tuloksena useiden suurehkojen suvereniteettisaarien koh-
dalla raja tuli kulkemaan niin, että saaret tulivat siihen maahan, josta 
niiden omistajatkin ovat. Näin myös niiden suvereniteettisaaren 
asema poistui. Tässä rajankäynnissä määritettiin ensimmäistä kertaa 
valtakunnan raja Märketin luodolle. Haminan rauhansopimuksessa 
oli maininta rajasta, mutta se oli merkitsemättä maastoon. Vuoden 
1981 rajankäynnissä raja vedettiin ja merkittiin siten, että luodon 
pinta-ala jakautuu puoliksi kummallekin valtiolle.

valtuuskunnat vuoden 2006  
rajankäynnissä
Suomen hallitus asetti 10. helmikuuta 2005 Suomen ja Ruotsin 
välisen valtakunnanrajan vuoden 2006 rajankäyntivaltuuskunnan. 
Samalla vahvistettiin ohjeet rajankäyntiä varten. Puheenjohtajaksi 
nimitettiin pääjohtaja Jarmo Ratia Maanmittauslaitoksesta ja 
jäseniksi prikaatikenraali Mikko kirjavainen Rajavartiolaitoksesta 
sekä maanmittausneuvos Risto nuuros ja yli-insinööri Pekka 
tätilä Maanmittauslaitoksesta.

Ruotsin rajankäyntivaltuuskuntaan kuuluivat pääjohtaja Stig 
Jönsson, geodesiajohtaja anders Olsson ja osastopäällikkö 
Stefan Gustafsson Ruotsin karttalaitoksesta.

tornionjoen saarimaisemaa  Karunginjärvellä. 
Etualalla likasaari ja keskemmällä osin 
 metsäinen Mustasaari, jonka takana olevassa 
uomassa syväväylä ja siten rajakin kulkee.
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”Pyykki on mitattu ja 
pysyy” – kirjoittaja kolmen 
 valtakunnan pyykillä.

suomen ja Ruotsin välisen 
 valta kunnanrajan rajankäynti 
 suoritetaan 25 vuoden välein.
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Rajankäynnin valmistelujen yhteydessä sovittiin maastotöiden 
työnjaosta. Suomi suoritti koko raja-alueen ilmakuvauksen kesällä 
2005. Ruotsi suoritti kiintopistemittauksia ja signaloinnit ilmaku-
vausta varten ja mittasi kaikille rajamerkeille koordinaatit. Kaikki 
mittaukset ja kartoitukset tehtiin ETRS-järjestelmän mukaisessa 
TM34-tasokoordinaatistossa. Kumpikin valtuuskunta on valvonut 
ja tarkastanut toisen töitä, ja rajankäynnin valmistuttua ne ovat 
luovuttaneet toisilleen aineistojen kopiot

veteen Piirretty viiva valtakunnan rajana
Yleisenä periaatteena Suomen ja Ruotsin välisellä jokirajalla on, 
että raja seuraa virtaavien jokien syväväylää ja joen muodosta-
mien järvien keskiviivaa. Johtuen veden ja jään kuluttavasta ja 
hiekkamassoja siirtävästä vaikutuksesta syväväylä ja siten myös 
periaatteessa rajan sijainti muuttuu jatkuvasti. Kuitenkin rajan 
paikka on säännönmukaisten rajankäyntien välisen ajan se, miksi 
sen sijainti on määritetty viimeisimmässä rajankäynnissä.

Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanraja kulkee Tornion-
joessa, Muonionjoessa ja Könkämäenossa 555,5 kilometrin mat-
kalla. Jokiraja alkaa 230 metrin päästä kolmenvaltakunnan pyykistä 
etelään rajamerkiltä 1b kulkee ensin pienien purojen ja järvien 
kautta Kilpisjärveen. Seuraa sitten järven keskilinjaa ja edelleen 
jokien syväväylää Tornion Suensaaren pohjoiskärjen tasalle. Syvä-
väylästä poiketaan vain eräiden järvien alueella, joilla noudatetaan 
siis keskilinjaa. Tornion ja Haaparannan välillä raja kulkee suorina 
linjoina kiinteiden rajamerkkien kautta. Kaupunkien eteläpuolella 
jokisuistossa ja merialueella raja kulkee myös suorina linjoina, 
mutta ei rajamerkkien osoittamia linjoja vaan koordinaateiltaan 
määrättyjen taitepisteiden kautta.

Syväväylän määritys on työmäärältään rajankäynnin 
suurin tehtävä. Jokirajalla rajankäynnin maastotyöt suoritet-
tiin kesällä 2006. Valtuuskuntien yhteinen työryhmän oli jo 
talvella selvittänyt digitaalisten ortokuvien avulla syväväylän 
kulun maastotöiden pohjaksi. Kaikkia kohteita ei kuitenkaan 
voitu tulkita ortokuvilta ja koko rajan kulku oli tarkistettava 
maastossa. Se tehtiin helikopterikuljetusta käyttäen. Tässä-
kään tarkastuksessa ei saatu selvitetyksi kaikkia kohteita, ja 
ne selvitettiin joella suoritetuilla luotauksilla.

Lopputarkastuksessa elokuussa 2006 Suomen ja Ruotsin 
valtuuskunnat suoritetun maastotarkastuksen jälkeen vah-
vistivat työryhmän tekemän selvityksen syväväylän kulusta. 
Lopputarkastukseen kuului myös kolmen valtakunnan 
pyykin tarkastus Suomen, Ruotsin ja Norjan valtakunnan-
rajojen yhtymäkodassa. Tarkastuksessa oli mukana myös 
Norjan edustaja ja tarkastuksen päätteeksi maiden edustajat 
allekirjoittivat kolmella kielellä laaditun tarkastuspöytäkirjan.

tulokset kartoille ja 
rajamerkkiPöytäkirjoiHin
Rajankäynnin perusasiakirjoihin koottiin Suomen ja Ruotsin valta-
kunnanrajaa koskevat perussopimukset alkaen Haminan rauhasta 
vuodelta 1809. Asiakirjoissa on selvitetty lyhyesti myös aikaisempia 
Suomen ja Ruotsin välisiä rajankäyntejä. Edelleen asiakirjat sisältävät 
valtuuskuntien yhteisten kokouksien pöytäkirjat sekä selvityksen 
rajankäynnin työvaiheista ja tuloksista. Perusasiakirjoista laadittiin 
sekä suomen- että ruotsinkielinen nidos. Muut asiakirjat ovat 
kaksikielisiä.

Vuoden 1981 rajankäynnissä oli laadittu 1:20 000-mittakaavai-
nen painettu ortokartta koko rajan mitalta. Vuoden 2006 rajakartta 
laadittiin myös ortopohjalle, mutta nyt digitaalisena. Vain neljä kart-
tasarjaa tulostettiin paperille. Ne kuuluvat osana allekirjoitettuihin 
raja-asiakirjoihin. Kartan pohjaksi laadittu digitaalinen ortokuva 
tehtiin käyttämällä kesällä 2005 rajankäyntiä varten suoritettua 
ilmakuvausta. Kartan tärkein teema on tietysti itse valtakunnanraja 
rajamerkkeineen. Niiden lisäksi ortopohjalla esitetään korkeuskäy-
rät ja nimistö sekä normaalit kartan peruselementit kuten raamit, 
koordinaattitieto ja nimiö.

kiinteät rajamerkit saaristossa Historiaan
Rajamerkeistä laaditut pöytäkirjat muodostavat lopullisten asia-
kirjojen yhden perusosan. Pöytäkirjoja on kaikkiaan 40 kappaletta, 
joista puolet kuvaa rakennettuja rajamerkkejä ja puolet koordinaa-
teiltaan määritettyjä, maastossa merkitsemättömiä rajan taitepis-
teitä. Näiden Tornion ja Haaparannan eteläpuolella jokisuistossa 
ja merialueella olevien taitepisteiden merkintä uudistettiin tässä 
rajankäynnissä – tai oikeammin maastomerkinnöistä luovuttiin 
kokonaan.

Historiallisen kehityksen myötä on palattu alkutilanteeseen. 
Vuonna 1888 vesialueella kaupunkien välissä olevat rajan tai-
tepisteet oli merkitty rannoille pystytetyillä rajamerkkipareilla. 
Vastaavasti vuoden 1925 rajankäynnissä ulkomerellä oleva 
käyräviivainen raja oli määritetty suorilla linjoilla, ja näiden leik-
kauspisteet eli rajan taitepisteet oli merkitty saariin asetetuilla 
linjataulupareilla. Nyt vuoden 2006 rajankäynnissä sovittiin, että 
näitä vesialueen taitepisteitä osoittavat rajamerkit ja linjataulut 
lakkaavat toimimasta rajamerkkeinä. Näillä merkeillä on enää 
vain historiallinen arvo. Rajan paikan määrittävät rajankäynnin 

suomen läntisin kolkka – 
Märketin majakan alue.
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suomen rajojen Pituudet
 Ruotsi 614
 Norja 736
 Venäjä 1340
 Aluevesiraja 1250
 yhteensä 3940



yhteydessä määritetyt rajan taitepisteiden koordinaatit ja 
niiden väliset suorat linjat.

raja tarvitsee HuolenPitoa myös 
rajankäyntien välillä
Valtuuskunnat laativat myös yhteisen ehdotuksen ”Sopi-
mukseksi rajan tulevasta hoidosta”. Se sisältää periaatteet 
niiksi järjestelyiksi ja toimiksi, joilla rajankäynnissä sovittu rajan 
määrittely ja merkintä voidaan pitää jatkuvasti yksikäsitteisenä 
ja selvänä. Vastaava sopimus on ollut voimassa vuoden 1981 
ja vuoden 2006 rajankäyntien välillä. Sopimuksen mukaisesti 
kummassakin maassa on nimetty rajanhoitovaltuuskunta. Ne 
vastaavat maarajan kunnossapidosta kumpikin lohkollaan toi-
sen valvoessa näitä töitä, ja syväväylän osuudella valtuuskunnat 
tekevät tarpeelliset työt yhteisesti.

valtuuskuntien työn ja tulosten 
Hyväksyminen
Suomen ja Ruotsin rajankäyntivaltuuskunnat allekirjoittivat 
rajankäynnin asiakirjat Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 
2007. Näin rajankäynti oli valtuuskuntien osalta saatu pää-
tökseen ja kumpikin valtuuskunta luovutti asiakirjat maansa 
ulkoasiainministeriölle.

Syväväylän muutoksista johtuen rajankäynnin tulos merkit-
see muutosta valtakunnan alueeseen joidenkin hiekkasärkkien 
ja vesialueiden siirtyessä valtiolta toiselle. Koska valtion alueen 
muutoksiin tarvitaan eduskunnan suostumus, antoi Suomen 
hallitus valtuuskuntien päätösasiakirjojen pohjalta eduskunnal-
le esityksen rajankäynnin tulosten vahvistamiseksi. Eduskunta 
antoi suostumuksensa 28. päivänä marraskuuta 2007. Myös 
Ruotsissa on suoritettu vastaavat valtion sisäiset toimenpiteet. 
Ruotsissa nämä vaiheet ottivat kuitenkin suhteellisen pitkän 
ajan. Ruotsin lainsäädännön mukaan rajankäynnissä valtiosta 
toiseen siirtyvien alueiden osalta on ennen rajankäynnin 
vahvistamista suoritettava eräitä kiinteistöteknisiä tehtäviä. 
Ruotsin hallitus hyväksyi rajankäynnin tulokset osaltaan 28. 
päivänä tammikuuta 2010.

Viimeisenä vaiheena rajankäynnin vahvistamisessa on 
maiden välillä suoritettu noottienvaihto, jolla todetaan molem-
missa maissa suoritettu rajankäyntivaltuuskuntien yhteisten 
päätösten ratifiointi. Noottien vaihto tapahtui 25. päivänä 
maaliskuuta 2010. Rajankäynnin voimaanpanosta on annettu 
asetus 9. päivänä huhtikuuta 2010 (256/2010). Se on julkaistu 
myös Sopimussarjassa (SopS 35/2010).

Voimaanpanoasetuksen mukaan Suomen ja Ruotsin vä-
linen rajankäynti on voimassa 1. päivästä toukokuuta 2010 
al kaen, ja valtakunnanrajan sijainti seuraavaan säännönmukai-
seen rajankäyntiin asti vuoteen 2031 on se, miksi se vuoden 
2006 rajankäynnissä määritettiin.

Rakentaminen ja maankäyttö 2011

Teokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva 
lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen 
lainsäädäntö. Mukana ovat kattavasti sekä maankäytön 
suunnitteluun, rakentamiseen että rakentamisen työsuoje-
luun liittyvät säädökset. Lisäksi kirjassa on otteita Suomen 
rakentamismääräyskokoelmasta. 

Säädösmuutoksia on tullut mm. maankäyttö- ja rakennuslak-
iin, ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen, kemikaalilakiin, 
asetukseen ympäristövahinkovakuutuksesta ja terveyden-
suojelulakiin sekä useisiin työsuojelusäädöksiin. Muutoksia 
seurataan huhtikuun puoli väliin asti. Kirja sisältää runsaasti 
oikeustapauksia, toimituksellisia huomautuksia sekä kätevän 
asiahakemiston.

62 euroa l 700 sivua
Ilmestyy kesäkuussa 2011.

Rakennustyön lait 2010

Teos sisältää keskeisen työlainsäädännön ja rakennusalaa 
koskevan työturvallisuuslainsäädännön tiiviissä muodossa. 
Teoksessa on mukana kaikki työpaikalla nähtävänä 
pidettävä lainsäädäntö ja lisäksi rakennustyön 
järjestysohjeet. 

58 euroa l 270 sivua

Tutustu muutoksiin

TILAUKSET
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Puhelin 020 450 05
www.edita.fi/netmarket

Kirjoittaja on yli-insinööri maanmittauslaitoksessa. 
sähköposti pekka.tatila nls.fi.


