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Ahvenanmaan sopimuksen rajojen tekninen määritys

Kansainliiton Ahvenanmaan saaria koskevan 24.6.1921 tehdyn päätöksen seurauksena
tehtiin Ahvenanmaansaarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskeva sopimus, ns. Ahvenanmaan sopimus, 20.10.1921. Suomi ratifioi sopimuksen 28.1.1922
(SopS 1/1922).
Demilitarisoidun Ahvenanmaan rajat määritellään Ahvenanmaan sopimuksen 2 artiklassa.
Oikeusministeriö asetti 14.3.2005 työryhmän selvittämään Ahvenanmaan neutralisoidun
ja demilitarisoidun vyöhykkeen rajoja. Työryhmän mietinnön (Ahvenanmaan demilitarisoinnin rajoja koskeva selvitys, OM 2006:18) pohjalta oikeusministeriö laati vielä erillisen muistion Ahvenanmaan demilitarisoinnin rajat Kihdin alueella - jatkotoimet asiasta.
Mietinnöstä ja siihen liittyvästä muistiosta pyydettiin eri viranomaisten lausunnot. Lausunto- ja kuulemiskierroksen jälkeen asiaa käsiteltiin valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan (UTVA) ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa.
Asiassa päätettiin edetä oikeusministeriön työryhmän mietinnössä ja muistiossa esitetyn
vaihtoehdon 1 mukaisesti.
Edellä mainitun linjauksen mukaisesti vuoden 1921 Ahvenanmaan linnoittamattomuutta
ja puolueettomuutta koskevassa sopimuksessa esiintyvä koordinaattiluettelo nykyaikaistetaan siten, että demilitarisoitu vyöhyke olisi mahdollista piirtää kartalle; koordinaatit
muunnetaan mahdollisimman pienin muutoksin, demilitarisointirajan ja itsehallintorajan
väliset erot säilyttäen, modernin EUREF-FIN koordinaatiston mukaisesti; sekä, että
koordinaatit ja kartta notifioidaan sopimusosapuolille, Venäjälle ja muille Itämeren valtioille.
Yllä olevan perusteella ulkoasiainministeriö pyytää Maanmittauslaitosta tekemään Ahvenanmaan sopimuksen rajojen teknisen määrityksen. Työssä tulee noudattaa em. oikeusministeriön työryhmämietinnössä jo esitettyjä rajojen määrityksiä sekä työryhmän
esittämien geofysikaalisten ja maantieteellisten olosuhteiden tulkintaperiaatteita siltä
osin, kun kyse on puuttuvien rajaosuuksien määrittelystä. Teknisten määritysten sisältö
ja työvaiheet on kuvattu oikeusministeriön yllä mainitussa muistiossa kappaleissa 4.1 ja
4.2.
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Työn tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi työn pohjana käytetään valtakunnallista digitaalisessa muodossa olevaa maastotietokantaa. Mikäli tietokanta ei ulottuisi riittävän
pitkälle avomerelle, maastotietokannan lisäksi tulee käyttää Liikenneviraston hallussa
olevia merenmittauksen yhteydessä hankittuja tietoja. Käytettävä aineisto tulee siten
käydä läpi Liikenneviraston asiantuntijoiden kanssa ennen varsinaisen työn aloittamista.
Tekniseen rajanmääritysasiakirjaan sisältyvät kirjallinen seloste tehtävästä, koordinaatit
sekä kartat. Asiakirjat laaditaan suomen-, ruotsin- ja englannin kielillä. Asiakirjan muista
yksityiskohdista, kuten karttojen koosta, sovitaan vielä erikseen.
Työ tulisi pyrkiä saattamaan valmiiksi 1.10.2012 mennessä.
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