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Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan
osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kana-
van kautta tapahtuvasta alusliikenteestä tehtyä sopimusta koskevan pöytäkirjan voi-

maantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että pöytäkirja Suomen tasavallan ja Venäjän
federaation välillä 27 päivänä toukokuuta 2010 tehtyyn sopimukseen Saimaan kanavan Venä-
jälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Sai-
maan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä on tullut voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Hallitusneuvos Silja Ruokola
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Liite 1 
 
 

PÖYTÄKIRJA 
 
Suomen tasavallan ja Venäjän federaation 
välillä 27 päivänä toukokuuta 2010 tehtyyn 
sopimukseen Saimaan kanavan Venäjälle 
kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen 
vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä 
Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alus-
liikenteestä 

ПРОТОКОЛ 

к Договору между Финляндской 
Республикой и Российской Федерацией 
об аренде Финляндской Республикой 
российской части Сайменского канала 
и прилегающей к нему территории и об 
осуществлении судоходства через 
Сайменский канал от 27 мая 2010 года 

 
 

Suomen tasavalta ja Venäjän federaatio, 
jäljempänä sopimuspuolet, jotka Suomen ta-
savallan ja Venäjän federaation välillä Sai-
maan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja 
siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suo-
men tasavallalle sekä Saimaan kanavan kaut-
ta tapahtuvasta alusliikenteestä 27 päivänä 
toukokuuta 2010 tehdyn sopimuksen (jäl-
jempänä sopimus) 21 artiklan mukaisesti, 
 
 
 

tunnustavat tarpeen muuttaa Saimaan ka-
navalla sijaitsevan kanavaliikenteelle tarkoi-
tetun Venäjän federaation valtakunnanrajan 
rajatarkastuspaikan sijaintia ja  
 
 
 

viittaavat sopimuksen 3 artiklan 1 kappa-
leen 2 kohdan määräykseen, jonka mukaan 
vuokra-alueeseen ei kuulu vesistöalueen si-
sältävä alue, jolla sijaitsee Saimaan kanavalla 
oleva Venäjän federaation valtakunnanrajan 
rajatarkastuspaikka, lukuun ottamatta Sai-
maan kanavan Venäjälle kuuluvassa osassa 
olevaa väylää ja kanavan käytölle välttämät-
tömiä vesirakennusteknisiä rakenteita,   
 
 
 
 
 

ovat sopineet seuraavasta: 

Финляндская Республика и Российская 
Федерация, в дальнейшем именуемые 
Сторонами, в соответствии со статьей 21 
Договора между Финляндской 
Республикой и Российской Федерацией об 
аренде Финляндской Республикой 
российской части Сайменского канала и 
прилегающей к нему территории и об 
осуществлении судоходства через 
Сайменский канал от 27 мая 2010 года 
(далее – Договор), 

 
признавая необходимость изменения 

места расположения пункта пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации на Сайменском 
канале, открытого для сообщения по 
каналу, 

 
ссылаясь на положение подпункта 2 

пункта 1 статьи 3 Договора, в 
соответствии с которым в состав 
арендуемой территории не входит 
территория с прилегающей к ней 
акваторией, на которой располагается 
пункт пропуска через государственную 
границу Российской Федерации на 
Сайменском канале, исключая трассу 
российской части Сайменского канала и 
гидротехнические сооружения, 
необходимые для эксплуатации 
Сайменского канала,  
 
договорились о следующем: 

 
 

1 artikla  
 

Suomen sopimuspuolen Venäjän federaati-
olta vuokraamien Saimaan kanavan Venäjäl-

Статья 1 
 
Карту арендуемой Финляндской 

Стороной части территории Российской 
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le kuuluvan osan ja siihen liittyvän vesi- ja 
maa-alueen kartta, joka sopimuksen 3 artik-
lan 2 kappaleen mukaisesti on sopimuksen 
liite ja sen erottamaton osa, korvataan tämän 
pöytäkirjan liitteenä olevalla Suomen tasa-
vallan Venäjän federaatiolta vuokraamien 
Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja 
siihen liittyvän vesi- ja maa-alueen kartalla. 

Федерации, включающей российскую 
часть Сайменского канала с 
прилегающими к нему акваторией и 
земельным участком, являющуюся в 
соответствии с пунктом 2 статьи 3 
Договора приложением к Договору и его 
неотъемлемой частью, заменить на Карту 
арендуемой Финляндской Республикой 
части территории Российской Федерации, 
включающей российскую часть 
Сайменского канала с прилегающими к 
нему акваторией и земельным участком, 
являющуюся приложением к настоящему 
Протоколу. 

 
 
 
 

2 artikla  
 

Suomen sopimuspuolelle ei aiheudu mitään 
lisäkuluja Saimaan kanavalla sijaitsevan Ve-
näjän federaation valtakunnanrajan rajatar-
kastuspaikan ja sille Brusnitshnojen ja Nui-
jamaan maantieliikenteen raja-asemien väli-
seltä tieltä johtavan tien rakentamisesta tai 
kunnossapidosta eikä niistä sopimuksen 10 
artiklan 4 kappaleen mukaisesti saa aiheutua 
haittaa kanavaliikenteelle. 

Статья 2  
 
Строительство, обеспечение содержания 

пункта пропуска через государственную 
границу Российской Федерации на 
Сайменском канале и подъезда к нему от 
автомобильной дороги, проходящей 
между международными автомобильными 
пунктами пропуска Брусничное и 
Нуйямаа, не влекут дополнительных 
расходов Финляндской Стороны, а также 
не должны создавать помех для 
осуществления судоходства по 
Сайменскому каналу в соответствии с 
пунктом 4 статьи 10 Договора. 
 

 
 
 
 

3 artikla  
 

Pöytäkirja tulee voimaan allekirjoituspäi-
vänä. 
 

Pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa sa-
manaikaisesti, kun sopimuksen voimassaolo 
päättyy. 

Статья 3 
 
Настоящий Протокол вступает в силу с 

даты подписания. 
 
Настоящий Протокол прекращает свое 

действие одновременно с прекращением 
действия Договора. 

 
 
 

Tehty Pietarissa 20 päivänä huhtikuuta 
2016 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä 
kappaleena, joista kumpikin on yhtä todis-
tusvoimainen.    

Совершено в г. Санкт-Петербургe 20 
апреля 2016  в двух экземплярах, каждый 
на финском и русском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу.   
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Suomen tasavallan puolesta 
 
 
 

Venäjän federaation puolesta 
 

За Финляндскую Республику 
 
 
 
За Российскую Федерацию 
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