
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUS SARJA
Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014

(Suomen säädöskokoelman n:o 853/2014)

Valtioneuvoston asetus

96/2014

vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainväli-
sessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpa-
nosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen
ja Venäjän välisessä suorassa kansainväli-
sessä rautatieliikenteessä Suomen tasavallan
hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen
välillä tehdyn sopimuksen (SopS 77/2014)
täytäntöönpanosta Suomen tasavallan lii-
kenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän fe-
deraation liikenneministeriön välillä Taipa-
leessa 8 päivänä lokakuuta 2014 tehty sopi-

mus tulee voimaan 8 päivänä marraskuuta
2014 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä mar-

raskuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Tiina Ranne

(Sopimuksen liite on nähtävänä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilta
osoitteessa www.trafi.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa siitä myös tietoja

suomeksi ja ruotsiksi.)
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Liite 
Sopimusteksti 

 
S O P I M U S 

 
SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA 

VIESTINTÄMINISTERIÖN JA 
VENÄJÄN FEDERAATION LIIKENNE-

MINISTERIÖN VÄLILLÄ 
VAARALLISTEN AINEIDEN KULJE-

TUKSISTA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄ-
LISESSÄ 

SUORASSA KANSAINVÄLISESSÄ RAU-
TATIELIIKENTEESSÄ TEHDYN SOPI-

MUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 
 
 
 
 
 

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintämi-
nisteriö, ja Venäjän federaation liikennemi-
nisteriö, joista jäljempänä käytetään nimitystä 
”osapuolet”, jotka   
 

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän 
federaation hallituksen välillä vaarallisten ai-
neiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän väli-
sessä suorassa kansainvälisessä rautatieliiken-
teessä 25 päivänä kesäkuuta 2013 tehdyn so-
pimuksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla ovat 
toimivaltaisia viranomaisia ja toimivat 5 ar-
tiklan 1 kohdan mukaisesti,  
 

pitävät lähtökohtana keskinäistä etua ja 
kunnioitusta,  
 

pitävät tärkeänä edistää ja kehittää yhteis-
työtä vaarallisten aineiden kuljetuksissa 
Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kan-
sainvälisessä rautatieliikenteessä,  
 

ovat sopineet seuraavasta: 
 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
 

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О ПЕРЕВОЗКАХ 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

В ФИНЛЯНДСКО-РОССИЙСКОМ 
ПРЯМОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ 
 
Министерство транспорта и связи 

Финляндской Республики и 
Министерство транспорта Российской 
Федерации,  именуемые в дальнейшем 
Сторонами,  
 
являясь компетентными органами 

согласно пункту 1 статьи 4 и действуя в 
соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Соглашения между Правительством 
Финляндской Республики и 
Правительством Российской Федерации о 
перевозках опасных грузов в финляндско-
российском прямом международном 
железнодорожном сообщении от 25 июня 
2013 года, 
исходя из взаимной заинтересованности 

и уважения,  
 
придавая большое значение содействию 

и развитию сотрудничества в области 
организации перевозок опасных грузов в 
финляндско-российском прямом 
международном железнодорожном 
сообщении,  
согласились о нижеследующем: 

 
1 artikla 

 
Osapuolet hyväksyvät vaarallisten aineiden 

kuljetuksia Suomen tasavallan ja Venäjän fe-
deraation välisessä suorassa kansainvälisessä 

Статья 1 
 
Стороны принимают Правила перевозок 

опасных грузов в прямом международном 
железнодорожном сообщении между 
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rautatieliikenteessä koskevat kuljetusmäärä-
ykset (jäljempänä ”kuljetusmääräykset”), jot-
ka ovat tämän sopimuksen liitteenä ja sen 
erottamaton osa.  
 

Финляндской Республикой и Российской 
Федерацией (далее – Правила), которые 
являются Приложением к настоящему 
Соглашению и его неотъемлемой частью.  
 

 
2 artikla 

 
1. Osapuolten yhteisestä sopimuksesta tä-

hän sopimukseen ja kuljetusmääräyksiin voi-
daan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, joista laa-
ditaan erilliset pöytäkirjat. 
 

2. Kuljetusmääräyksiin tehtävien muutosten 
ja lisäysten valmistelemiseksi osapuolet pe-
rustavat työryhmän, joka kokoontuu tarvitta-
essa, vähintään kerran vuodessa. 
 

Статья 2 
 

1. По взаимному согласию Сторон в 
настоящее Соглашение и Правила  могут 
вноситься изменения и дополнения, 
которые оформляются отдельными 
протоколами.  

2. Для подготовки изменений и 
дополнений в Правила Стороны создают 
Рабочую группу, которая собирается по 
мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

 
3 artikla 

 
1. Osapuolet ovat sopineet, että kuljetus-

määräysten soveltaminen alkaa kuuden kuu-
kauden kuluttua tämän sopimuksen voimaan-
tulosta. 

2. Kun tehdään muutoksia ja lisäyksiä kul-
jetusmääräyksiin, muutosten soveltamista 
koskeva siirtymäkausi määrätään sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitetuissa pöytäkirjoissa. 
 

Статья 3 
 

1. Стороны согласовали период до 
начала применения Правил, который 
составляет шесть месяцев с момента 
вступления в силу настоящего 
Соглашения.  

2. При внесении изменений в Правила 
переходный период до начала применения 
изменений определяется Протоколами, 
предусмотренными статьей 2 настоящего 
Соглашения.  
 

 
4 artikla 

 
1. Mahdolliset erimielisyydet, jotka synty-

vät tämän sopimuksen ja kuljetusmääräysten 
tulkinnasta tai soveltamisesta, ratkaistaan 
osapuolten välisillä neuvotteluilla.  
 

 
2. Elleivät osapuolet pääse asiassa yhteis-

ymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan 
diplomaattiteitse.  
 

Статья 4 
 

1. Возможные разногласия между 
Сторонами, возникающие в связи с 
толкованием или применением  
настоящего Соглашения и Правил, 
подлежат урегулированию путем 
переговоров между Сторонами.  

2. Разногласия, не урегулированные 
таким способом, разрешаются по 
дипломатическим каналам.   
 

 
5 artikla  

 
1. Sopimus tulee voimaan kolmenkymme-

nen päivän kuluttua allekirjoituksesta.  
 

2. Sopimus on tehty toistaiseksi ja se on 

Статья 5 
 

1. Настоящее Соглашение вступает в 
силу через тридцать дней с даты 
подписания. 

2. Настоящее Соглашение заключено на 
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voimassa siihen saakka, kun on kulunut kuusi 
kuukautta siitä päivästä, jolloin toinen osa-
puoli saa toisen osapuolen kirjallisen ilmoi-
tuksen sen aikomuksesta lakkauttaa sopimuk-
sen voimassaolo.  

3. Jos Suomen tasavallan hallituksen ja Ve-
näjän federaation hallituksen välisen vaaral-
listen aineiden kuljetuksista Suomen ja Venä-
jän välisessä suorassa kansainvälisessä rauta-
tieliikenteessä tehdyn sopimuksen voimassa-
olo päättyy, lakkaa tämän sopimuksen voi-
massaolo samanaikaisesti. 
 

неопределенный срок и действует до 
истечения шести месяцев с даты 
получения одной Стороной письменного 
уведомления другой Стороны о своем 
намерении прекратить его действие.  

3. В случае прекращения действия 
Соглашения между Правительством 
Финляндской Республики и 
Правительством Российской Федерации о 
перевозках опасных грузов в финляндско-
российском прямом международном 
железнодорожном сообщении, действие 
настоящего Соглашения прекращается 
одновременно. 
 

 
Tehty Taipaleessa 8 päivänä lokakuuta 

2014 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä 
kappaleena, joiden molempien tekstit ovat 
yhtä todistusvoimaiset.  
 

Совершено в г. Тайпале  8 октября 2014 
г. в двух экземплярах, каждый на финском 
и русском языках, причем оба текста 
имеют одинаковую силу. 
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