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• Pinta-ala 3 216 kvm

• Asukasluku yht. 31 221 

• Kolme kieltä suomi, ruotsi, meänkieli

• Kaksi valuuttaa EUR, SEK

• Kaksi aikaa yhden tunnin ero

• Organisoitu yhteistyö

Freistata, pruuvata = 

Jopata = 

Hantuuki = 

Kläppi = 

Kahveli = 

TornioHaparanda tänään ❑ 1621 Tornio perustetaan, 

kaupunkioikeudet (Kung Gustav II 

Adolf)

❑ 1821 Haaparanta perustetaan, 

kaupunkioikeudet 1842



Liikenne ja logistiikka

• HaparandaTornio: 14 miljoonaa rajanylitystä 

vuosittain (työ, koulut, matkailu, harrastukset)

• Ainoa rautatieyhteys idän ja lännen välillä, yli 100-

vuotias rautatiesilta jossa kahdet raideleveydet

• Kaikki valtaväylät kohtaavat täällä

• Röyttän satama, avoinna vuoden ympäri

• Kemi-Tornio lentokenttä(18 km)

• HaparandaTornio Matkakeskus



Pääsopimus yhteistyöstä

Päiväkoti ja koulut (vapaus valita)

Kielikoulu

Palo- ja pelastustoimi

HaparandaTornio Matkakeskus

Vedenpuhdistamo

Kaukolämpö

Tulvasuojelu

Tornionlaakson museo

Tapahtumat, kulttuuri

Liikuntamahdollisuudet

20 yhteistyösopimusta



Tornio 

KUNNANVALTUUSTO

Haparanda  

KUNNANVALTUUSTO

1 yhteinen kokous 
vuodessa

Tornio 

KUNNANHALLITUS

Haparanda 

KUNNANHALLITUS

2 yhteistä kokousta 
vuodessa

Yhteistyö

organisaatio

5 + 5 

Elinkeinoelämä

Johtoryhmä

Rajayhteistyön 

kehittäjä

Projektit ja yhteistyöryhmät

TORNIOHAPARANDA YHTEISTYÖ/HALLINTO

Kulttuuri ja 
vapaa-aika

TekniikkaKoulutusOhjausryhmät 
projekteille













Kukkolankoski ja Unesco

https://www.youtube.com/watch?v=cKp7t4g-Lpo

- Yli 500 vuotta vanha lippousperinne       

- https://kukkolankoski.fi/lippoaminen/

- Haku ehdokkaaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle 
3/2022 yhdessä Ruotsin Kukkolan kanssa

- Kalastus, kalastusvälineet (krenkut, lipot, säilytys) , ruokaperinne, 
tarinat, kalastuspaikat

- varrassiika

- Perinteen jatkuminen perinteenharjoittajien, kylien, apajapaikkojen 
asiana

- Vaellussiika: siika nousee nykyään paljon myöhemmin ja keskikoko 
pienempää

- Siiasta tiedetään aika vähän, tarvittaisiin lisää tutkimusta

Miksi tukea Tornionjoen elävää lippousperinnettä? 

https://www.youtube.com/watch?v=cKp7t4g-Lpo
https://kukkolankoski.fi/lippoaminen/


Mitä muuta meneillään?  
- SeaCombo-hanke: https://www.seacombo.com/the-archipelago-of-kemi-tornio-

haparanda/

”Vuonna 2018 tämä pohjoisen Perämeren rannikkoalue nimettiin
EBSA- alueeksi (ekologisesti tai biologisesti merkittävä merialue), koska alueella on 

niin ainutlaatuinen meriluonto ja suuret luontoarvot, sekä paljon uhanalaisia ja 
kotoperäisiä lajeja.”

- Rajajokikomissio: TRIWA life: Tavoitteena metsänhoidon vesistövaikutusten haittojen 
vähentäminen

• TRIWA on lyhenne Lapin ympäristökeskuksen ja Norrbottenin lääninhallituksen 
hallinnoimille Tornionjoen valuma-alueen yhteistyöhankkeille.

https://www.seacombo.com/the-archipelago-of-kemi-tornio-haparanda/
https://www.cbd.int/ebsa/


- Tanskinsaari

- Haaparannan saaristostrategia 2020-2030 (kestävä matkailu, kunnossapito, 
suojelu, saavutettavuus)  

- Tornion laivaväylän oikaisu geometrian osalta 

- Perämeren Kalaleader

(https://oulunseudunleader.fi/kalatalous/kalataloushankkeen-rahoitus/)

- Merituulivoimapuisto kaavoitettu Röyttään (holdissa)

- Tuulivoimapuisto Haaparannan saaristoon (suunnitteilla)

- Junaradan sähköistäminen Laurila-Tornio-Haaparanta → rautatiesillan kunnostus 

https://oulunseudunleader.fi/kalatalous/kalataloushankkeen-rahoitus/


Mitä kokemuksia ja oppia pitkään kestäneestä 
rajayhteistyöstä voisitte jakaa merialuesuunnittelulle?

- Organisoitu yhteistyö

- Ota selvää kv-kumppanin työkulttuurista

- Sopimukset

- Tiedotus

- Selvät roolit ja vastuut

- Hankkeet

- Rohkeus

- Keskustelut



Tack! 

Hanna-Leena Ainonen

Gränssamarbetsutvecklare

hanna-leena.ainonen@tornio.fi

hanna-leena.Ainonen@haparanda.se
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