
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUS SARJA
Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

(Suomen säädöskokoelman n:o 1332/2016)

Valtioneuvoston asetus

87/2016

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kan-
sainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän federaa-

tion liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvä-

lisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen (SopS 85/2016) täytäntöönpanosta Suomen
tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä
Moskovassa 22 päivänä joulukuuta 2016 tehty sopimus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta
2016 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat voimassa asetuksena.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2016.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola

(Sopimuksen liitteet ovat nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilta osoitteessa www.trafi.fi
sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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Sopimusteksti 

SOPIMUSTEKSTI 

 
S O P I M U S  
Suomen tasavallan liikenne- ja viestintä-
ministeriön ja Venäjän federaation liiken-
neministeriön välillä Suomen ja Venäjän 
välisestä suorasta kansainvälisestä rauta-
tieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytän-
töönpanosta  

 
 

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 прямом международном 
железнодорожном сообщении 
 

 
Suomen tasavallan liikenne- ja viestintämi-

nisteriö ja Venäjän federaation liikennemi-
nisteriö, joista jäljempänä käytetään nimitys-
tä Osapuolet, jotka   

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän 
federaation hallituksen välillä suorasta kan-
sainvälisestä rautatieliikenteestä 28 päivänä 
huhtikuuta 2015 tehdyn sopimuksen (jäljem-
pänä Valtiosopimus) 4 artiklan 1 kohdan no-
jalla ovat toimivaltaisia viranomaisia ja toi-
mivat 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 

 
 
pitävät lähtökohtana keskinäistä etua ja 

kunnioitusta,  
pitävät tärkeänä edistää ja kehittää yhteis-

työtä matkustaja- ja tavaraliikenteen alalla 
Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kan-
sainvälisessä rautatieliikenteessä,  

 
ovat sopineet seuraavasta: 

 

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 2 статьи 4 
Соглашения между Правительством 
Финляндской Республики и 
Правительством Российской Федерации о 
прямом международном 
железнодорожном сообщении от 28 
апреля 2015 г. (далее – 
Межправительственное соглашение), 

исходя из взаимной заинтересованности 
и уважения,  

придавая большое значение содействию 
и развитию сотрудничества в области 
организации перевозок грузов и 
пассажиров в финляндско-российском 
прямом международном 
железнодорожном сообщении,  

согласились о нижеследующем: 
 

 
1 artikla 

 
1. Osapuolet hyväksyvät Valtiosopimuksen 

4 artiklan 2 kohdan nojalla tekniset määräyk-
set, jotka koskevat: 

 
1) luovutettavia kalustoyksiköitä ja rauta-

Статья 1 
 

1.Стороны в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Межправительственного 
соглашения принимают технические 
правила, касающиеся: 

1) требований, предъявляемых к 
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tieraja-asemien välillä käytettävään vetoka-
lustoon kohdistuvia vaatimuksia; 
 
 

2) teknisiä rajatarkastuksia; 
3) tavaran kuormausta ja kiinnitystä; 
4) erikoiskuljetuksia; 
5) nopean henkilöjunan teknistä lähtötar-

kastusta ja rautatierajaliikenteen järjestämi-
seen liittyviä erityispiirteitä; 

 
 
6) rahtikirjan muotoa ja täyttämistä; 
 
7) rautatierajaliikenteen erityispiirteitä, 

mukaan lukien kuljetusyhtiöiden ja rautatie-
infrastruktuurin haltijoiden välinen vuorovai-
kutus (junaliikennemääräykset). 

 
 
 
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

tekniset määräykset ovat tämän sopimuksen 
liitteinä ja sen erottamaton osa.  
 
 

подвижному составу при передаче через 
пограничные станции и тяговому составу 
при движении между пограничными 
станциями; 

2) технических пограничных осмотров; 
3) размещения и крепления грузов; 
4) специальных перевозок; 
5) проведения технического осмотра 

перед отправлением скоростных 
пассажирских поездов и особенностей 
организации пограничного 
железнодорожного сообщения; 

6) формы накладной и порядка ее 
заполнения; 

7) особенностей пограничного 
железнодорожного сообщения, включая 
порядок взаимодействия между 
перевозчиками и управляющими 
железнодорожной инфраструктурой 
(Инструкция по организации движения 
поездов).  

 
2. Упомянутые в п. 1 настоящей статьи 

технические правила прилагаются к 
настоящему Соглашению и являются его 
неотъемлемой частью.    
 

 
2 artikla 

 
1. Tämän sopimuksen liitteiden täytäntöön 

panoa sekä niihin mahdollisesti tehtävien 
muutosten ja lisäysten valmistelemiseksi 
Osapuolet perustavat työryhmän, joka ko-
koontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään ker-
ran vuodessa. 

 
2. Osapuolten yhteisestä sopimuksesta tä-

hän sopimukseen ja sen liitteisiin voidaan 
tehdä muutoksia ja lisäyksiä, joista laaditaan 
erilliset pöytäkirjat. 

 
3. Päätökset muutoksista ja lisäyksistä tä-

män sopimuksen liitteisiin tekee työryhmä, 
jota johtavat Osapuolten edustajat.   
 

Статья 2 
 

1. Для реализации приложений к 
настоящему Соглашению, а также для 
подготовки возможных изменений и 
дополнений в данные приложения, 
Стороны создают рабочую группу, 
которая собирается по мере 
необходимости, но не менее одного раза в 
год. 

2. По взаимному согласию Сторон в 
настоящее Соглашение и приложения к 
нему могут вноситься изменения и 
дополнения, которые оформляются 
протоколами. 

3. Решения о внесении изменений и 
дополнений в приложения к настоящему 
Соглашению принимаются рабочей 
группой, возглавляемой представителями 
Сторон. 
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3 artikla 
 

1. Mahdolliset erimielisyydet, jotka synty-
vät tämän sopimuksen ja sen liitteiden tul-
kinnasta tai soveltamisesta, ratkaistaan Osa-
puolten välisillä neuvotteluilla.  
 

Статья 3 
 

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

 
Artikla 4 

 
1. Sopimus tulee voimaan allekirjoituspäi-

vänä. 
 
2. Sopimus on tehty toistaiseksi ja se on 

voimassa siihen saakka, kun on kulunut kak-
sitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin 
toinen Osapuoli saa toisen osapuolen kirjalli-
sen ilmoituksen sen aikomuksesta lakkauttaa 
sopimuksen voimassaolo.  

 
3. Jos Valtiosopimuksen voimassaolo päät-

tyy, lakkaa tämän sopimuksen voimassaolo 
samanaikaisesti. 
 

Статья 4 
 

1. Настоящее Соглашение вступает в 
силу в день его подписания.   

 
2. Настоящее Соглашение заключено на 

неопределенный срок и действует до 
истечения двенадцати (12) месяцев со дня 
получения одной Стороной письменного 
уведомления другой Стороны о своем 
намерении прекратить его действие.  

 
3. В случае прекращения действия 

Межправительственного Соглашения, 
действие настоящего Соглашения 
прекращается одновременно. 
 

 
 

Tehty Moskovassa 22 päivänä joulukuuta 2016 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappa-
leena, joiden molempien tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.  

 
 
 
 
 
Suomen tasavallan    Venäjän federaation 
liikenne- ja viestintäministeriön   liikenneministeriön puolesta 
puolesta  

 
 
 

Совершено в г. Москва 22 декабря 2016 г. в двух экземплярах, каждый на финском и 
русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 
 
 
За Министерство транспорта и связи 
Финляндской Республики 
 

 
За Министерство транспорта  
Российской Федерации 
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