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Eduskunta
Ulkoasiainvaliokunta

Viite: Ulkoasiainvaliokunta keskiviikko 02.05.2018 klo 11:00 / HE 22/2018 vp / Asiantuntijapyyntö
MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNTO
Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen hallituksen ja
Venäjän federaation hallituksen välillä 19.6.2017 tehdyn pöytäkirjan voimaan tuleminen on
Maanmittauslaitoksen näkemyksen mukaan ensiarvoisen tärkeää. Maanmittauslaitos ja
Rajavartiolaitos esittivät jo 1990-luvun alkupuolella raja-asiakirjojen ja -karttojen päivittämistä, koska vanhimmat rajankuvausaineistot perustuivat 1930-luvulla suoritettuun rajankäyntiin. Vuonna 2001 uudistettu aloite johti vuosien 2007 - 2016 rajankäyntiin.
Nyt käsittelyssä olevalla hallitusten välisellä pöytäkirjalla vahvistetaan valtakunnanrajan
kulku sellaisena kuin se on esitetty vuosina 2007–2016 suoritetussa Suomen ja Venäjän
välisen valtakunnanrajan teknisen rajankäynnin rajankuvauksessa ja sen liitteissä. Näin
pitkäaikainen hanke rajankuvauksen uusimisesta Suomen ja Venäjän valtakunnanrajan
koko pituudelta saadaan päätökseen.
Itsenäisen valtion peruselementit ovat valtion suvereeni alue, valtion kansalaiset ja toimiva
valtion hallinto. Suomen suvereenin alueen määrittävistä valtakunnanrajoista on sovittu
useissa eri rauhansopimuksissa ja muissa sopimuksissa. Näiden sopimusten kirjalliset kuvaukset rajan kulusta on toteutettu ja merkitty maastoon valtioiden välisissä rajankäynneissä. Suomen ja Venäjän välisiä rajankäyntejä on ollut voimassa eri rajaosuuksia koskien viisi. Vuosien 2007 - 2016 rajankäynnillä nämä korvautuvat yhden yhtenäisen ja ajantasaisen rajankuvauksen aineistolla.
Rajankäynnissä ajantasaistettu Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvaus mahdollistaa Maanmittauslaitokselle rajan yksikäsitteisen esittämisen kansallisessa
paikkatietoaineistoissa. Tätä aineistoa puolestaan hyödyntävät muut viranomaiset ja toimijat. Näin kaikilla on käytössä sama, ajantasainen yleiseurooppalaiseen koordinaatistoon
sidottu tieto.
Pöytäkirjassa on myös sovittu, että sen voimaantulosta 25 vuoden kuluttua osapuolet käyvät diplomaattiset neuvottelut valtakunnanrajan rajankäynnin määräaikaisen suorituksen
tarpeesta, ajoituksesta ja edellytyksistä. Tätä tarkastelulauseketta Maanmittauslaitos pitää
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erittäin hyödyllisenä. Siten varmistetaan, että rajan kulun kuvaus ei menetä ajantasaisuuttaan kuten kävi ennen vuosien 2007 - 2016 rajankäyntiä.
Edellä selostettujen seikkojen lisäksi Maanmittauslaitos toteaa, että se yhtyy kaikilta osin
hallituksen esityksen HE 22/2018 vp perusteluihin ja kannanottoihin. Maanmittauslaitos
pitää tärkeänä, että hallitusten välinen pöytäkirja Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta tulee voimaan, kuten siitä on sovittu.
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