SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUSSARJA
nMuu
M
Suomen
vvvv
ro asiaja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa tehdystä pöytäkirjasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2018

51/2018
(Suomen säädöskokoelman n:o 534/2018)

Valtioneuvoston asetus
Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa
tehdystä pöytäkirjasta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan
hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Imatralla 19 päivänä kesäkuuta 2017
tehty pöytäkirja tulee voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 22 päivänä toukokuuta 2018 ja tasavallan presidentti 13 päivänä kesäkuuta 2018. Hyväksymisestä on ilmoitettu Venäjän ulkoministeriölle 19 päivänä kesäkuuta 2018.
2§
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2018.
Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2018
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto

(Pöytäkirjan erottamattomana osana oleva rajankuvaus liitteineen on saatavilla
suomeksi ja venäjäksi Maanmittauslaitoksen ulkoisilta sivuilta osoitteesta
https://www.maanmittauslaitos.fi/valtakunnanrajat. Maanmittauslaitos antaa
tarvittaessa niistä tarkempia tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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Sopimusteksti
PÖYTÄKIRJA

ПРОТОКОЛ

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN
JA VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUKSEN VÄLILLÄ SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN VALTAKUNNANRAJAN
KULUN KUVAUKSESTA

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОПИСАНИИ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ФИНЛЯНДСКО-РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän fedeПравительство
Финляндской
raation hallitus, jäljempänä osapuolet,
Республики и Правительство Российской
Федерации, в дальнейшем именуемые –
Стороны,
noudattaen Suomen tasavallan ja Venäjän
federaation suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden keskinäisen kunnioituksen
periaatteita sekä vahvistaen Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen valtakunnanrajan (Suomen ja Venäjän välinen valtakunnanraja) muuttumattomuutta,

соблюдая
принципы
взаимного
уважения суверенитета, территориальной
целостности Финляндской Республики и
Российской
Федерации,
а
также
подтверждая
неизменность
государственной
границы
между
Финляндской Республикой и Российской
Федерацией
(финляндско-российской
государственной границы),

todeten, että Suomen ja Venäjän välinen
valtakunnanraja on vahvistettu Suomen Tasavallan ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen
Neuvostotasavallan kesken 14 päivänä lokakuuta 1920 tehdyllä rauhansopimuksella,
Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken 12 päivänä maaliskuuta 1940 tehdyllä rauhansopimuksella,
Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken 3 päivänä helmikuuta 1947 tehdyllä sopimuksella Suomeen
kuuluvan Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja
Niskakosken säännöstelypadon alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen, rauhansopimuksella, jonka Suomi toiselta puolen ja
Liittoutuneet ja Liittyneet Vallat toiselta puolen ovat tehneet keskenään 10 päivänä helmikuuta 1947 ja Suomen Tasavallan hallituksen
ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton
hallituksen välisellä merialueiden ja mannermaajalustan rajoja Suomenlahdella koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1965 tehdyllä sopimuksella,

констатируя,
что
финляндскороссийская
государственная
граница
установлена Мирным договором между
Финляндской Республикой и Российской
Социалистической
Федеративной
Советской Республикой от 14 октября
1920 года, Мирным Договором между
Финляндской Республикой и Союзом
Советских Социалистических Республик
от 12 марта 1940 года, Договором между
Финляндской Республикой и Союзом
Советских Социалистических Республик о
передаче в состав территории Советского
Союза части государственной территории
Финляндии в районе гидроэлектростанции
Янискоски и регулирующей плотины
Нискакоски от 3 февраля 1947 года,
Мирным Договором между Финляндией, с
одной
стороны,
и
Союзными
и
Соединенными Державами, с другой, от 10
февраля 1947 года и Соглашением между
Правительством Финляндской Республики
и Правительством СССР о границах
морских вод и континентального шельфа в
Финском заливе от 20 мая 1965 года,
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исходя из результатов проведенной в
vuosina 2007 - 2016 yhteisesti suoritetun
Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan 2007-2016 годах совместной проверки
прохождения
финляндско-российской
rajankäynnin tulosten perusteella,
государственной границы,
договорились о нижеследующем:

ovat sopineet seuraavasta:
1 artikla

Статья 1

Suomen ja Venäjän välinen valtakunnanraja
Финляндско-российская
kulkee maastossa siten kuin se on määritelty государственная граница проходит на
Suomen tasavallan ja Venäjän federaation vä- местности таким образом, как она
lisen valtakunnanrajan kuvauksessa.
определена
Описанием
прохождения
государственной
границы
между
Финляндской Республикой и Российской
Mainittu rajankuvaus on tämän pöytäkirjan Федерацией.
liitteenä ja on sen erottamaton osa.
Указанное
Описание
является
приложением к настоящему Протоколу и
Mitään tässä pöytäkirjassa ei voida pitää составляет его неотъемлемую часть.
muutoksena aiemmin määriteltyyn Suomen ja
Ничто в настоящем Протоколе не может
Venäjän välisen valtakunnanrajan sijaintiin рассматриваться
как
изменение
tai oikeudelliseen asemaan.
определенных ранее прохождения и
правового
положения
финляндскороссийской государственной границы.
2 artikla

Статья 2

Tämä pöytäkirja korvaa voimaantulopäiväsНастоящий Протокол с даты его
tään alkaen seuraavat asiakirjat:
вступления в силу заменяет следующие
документы:
Yleinen pöytäkirja Suomen Tasavallan ja
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen valtakunnanrajan käynnistä Suomenlahdesta Pohjoiseen Jäämereen, joka on tehty
Moskovassa 28 päivänä huhtikuuta 1938.

Общий протокол прохождения линии
государственной
границы
между
Финляндской Республикой и СССР от
Финского залива до залива Вайда-губа
Северного
Ледовитого
океана,
подписанный 28 апреля 1938 года в
Москве.

Rajankuvaus-pöytäkirja huhtikuun 29 p:nä
1940 tehdyn pöytäkirjan mukaan käydyn
Suomen
ja
Sosialististen
NeuvostoTasavaltojen liiton välisen valtakunnanrajan
kulusta, joka on tehty Imatralla 18 päivänä
marraskuuta 1940.

Протокол-описание прохождения линии
государственной
границы
между
Финляндией
и
Союзом
Советских
Социалистических
Республик,
демаркированной согласно Протоколу от
29 апреля 1940 года, подписанный
18 ноября 1940 года в Иматре.

Kuvauspöytäkirja Suomen ja Sosialististen
Протокол-описание прохождения линии
Neuvostotasavaltain Liiton välisestä Petsa- государственной
границы
между
mon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta Финляндией
и
Союзом
Советских
valtakunnanrajasta, joka on maastoon merkit- Социалистических Республик на участке
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ty toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä
toiselta puolen Suomen välillä Moskovan
kaupungissa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7 artiklan
liitteen mukaisesti, joka on tehty Helsingissä
26 päivänä lokakuuta 1945.

области
Печенга
(Петсамо),
демаркированной согласно Приложению к
статье 7 «Соглашения о перемирии между
Союзом Советских Социалистических
Республик и Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, с
одной стороны, и Финляндией, с другой»,
подписанного в Москве 19 сентября 1944
г., подписанный 26 октября 1945 года в
Хельсинки.

Kuvauspöytäkirja Suomen ja Sosialististen
Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken
säännöstelypadon alueen kohdalla kulkevasta
valtakunnanrajasta, joka on maastoon merkitty Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Suomen Tasavaltaan kuuluvan Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen
Helsingin kaupungissa 3 päivänä helmikuuta
1947 tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti, joka on tehty Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1947.

Протокол-описание прохождения линии
государственной
границы
между
Финляндией
и
Союзом
Советских
Социалистических Республик в районе
гидроэлектростанции
Янискоски
и
регулирующей
плотины
Нискакоски,
демаркированной согласно статье 3
«Договора
между
Финляндской
Республикой и Союзом Советских
Социалистических Республик о передаче в
состав территории Советского Союза
части
государственной
территории
Финляндии в районе гидроэлектростанции
Янискоски и регулирующей плотины
Нискакоски», совершенного в г.Хельсинки
3 февраля 1947 г., подписанный 7 декабря
1947 года в Хельсинки.

Rajankuvauspöytäkirja Suomen Tasavallan
ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton
välisen merirajan kulusta Suomenlahdella
Suursaaren (Gogland) koillispuolella, joka on
tehty Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1967.

Протокол-описание прохождения линии
морской границы между Финляндской
Республикой и Союзом Советских
Социалистических Республик в Финском
заливе к северо-востоку от острова
Гогланд (Суурсаари), подписанный 5
апреля 1967 года в Хельсинки.

3 artikla

Статья 3

Tämän pöytäkirjan voimaantulosta 25 vuoden kuluttua osapuolet käyvät diplomaattiset
neuvottelut valtakunnanrajan rajankäynnin
määräaikaisen suorituksen tarpeesta, ajoituksesta ja edellytyksistä.

Стороны через 25 лет после вступления
в силу настоящего Протокола проведут
дипломатические
консультации
о
необходимости, сроках и условиях
проведения
очередной
проверки
прохождения государственной границы.
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4 artikla

Статья 4

Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä kun
diplomaattiteitse on vastaanotettu viimeinen
kirjallinen ilmoitus siitä, että osapuolet ovat
toteuttaneet valtionsisäiset menettelyt, jotka
ovat välttämättömiä pöytäkirjan voimaantulemiseksi.
Tehty Imatralla 19 päivänä kesäkuuta 2017
kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Настоящий Протокол вступает в силу на
тридцатый день с даты получения по
дипломатическим каналам последнего
письменного уведомления о выполнении
Сторонами
внутригосударственных
процедур,
необходимых
для
его
вступления в силу.
Совершено в городе Иматра, 19 июня
2017 года в двух экземплярах, каждый на
русском и финском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
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