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Kommunikationsministeriets meddelande

16/2016

om ikraftträdande av protokollet till det den 27 maj 2010 mellan Republiken Finland och
Ryska federationen ingångna fördraget om utarrendering av den del av Saima kanal som
tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till Republiken Finland samt om

fartygstrafiken genom Saima kanal

Kommunikationsministeriet meddelar att protokollet till det den 27 maj 2010 mellan
Republiken Finland och Ryska federationen ingångna fördraget om utarrendering av den del av
Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till Republiken Finland
samt om fartygstrafiken genom Saima kanal har trätt i kraft den 20 april 2016.

Helsingfors den 22 april 2016

Kommunikationsminister Anne Berner

Regeringsråd Silja Ruokola
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Bilaga 1 
 
 

PROTOKOLL 
 
till det den 27 maj 2010 mellan republiken 
Finland och Ryska federationen ingångna 
fördraget om utarrendering av den del av 
Saima kanal som tillhör Ryssland och av det 
därtill hörande området till Republiken Fin-
land samt om fartygstrafiken genom Saima 
kanal 

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 

 
Republiken Finland och Ryska federatio-

nen, nedan parterna, som, i enlighet med ar-
tikel 21 i det den 27 maj 2010 mellan Repu-
bliken Finland och Ryska federationen in-
gångna fördraget om utarrendering av den 
del av Saima kanal som tillhör Ryssland och 
av det därtill hörande området till Republiken 
Finland samt om fartygstrafiken genom Sai-
ma kanal (nedan fördraget), 
 
 
 

erkänner behovet av att flytta på placering-
en av det för kanaltrafiken avsedda gränskon-
trollstället i Saima kanal vid riksgränsen till 
Ryska federationen och  
 
 
 

hänvisar till bestämmelsen i artikel 3 
stycke 1 punkt 2 i fördraget, enligt vilken till 
arrendeområdet inte hör det område som in-
nefattar avrinningsområdet och på vilket är 
beläget gränskontrollstället vid riksgränsen 
till Ryska federationen i Saima kanal, med 
undantag för farleden i den del av Saima ka-
nal som tillhör Ryssland och de vattenbygg-
nadstekniska konstruktioner som är nödvän-
diga för nyttjandet av kanalen,   
 
 
 
 

har kommit överens om följande: 

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: 

 
Artikel 1  

 
Den karta som avbildar den ryska del av 

Saima kanal och det därtill hörande vatten- 

Статья 1 
 
Карту арендуемой Финляндской 

Стороной части территории Российской 



 16/2016  
  

 

   

 

3

och markområde som den finska parten ar-
renderar av Ryska federationen och som i en-
lighet med artikel 3 stycke 2 i fördraget ingår 
som bilaga till och är en oskiljaktig del av 
fördraget ersätts av den karta som avbildar 
den ryska del av Saima kanal och det därtill 
hörande vatten- och markområde som Repu-
bliken Finland arrenderar av Ryska federa-
tionen och som ingår som bilaga till detta 
protokoll. 

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. 

 
Artikel 2  

 
Den finska parten ska inte förorsakas några 

extra kostnader av varken byggande eller un-
derhåll av gränskontrollstället vid riksgrän-
sen till Ryska federationen i Saima kanal el-
ler av den väg som leder dit från vägen mel-
lan Brusnitjnoje och Nuijamaa gränsöver-
gångsställen för landsvägstrafik, och dessa 
aktiviteter får enligt artikel 10 stycke 4 inte 
medföra olägenheter för kanaltrafiken. 

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. 

 
Artikel 3  

 
Protokollet träder i kraft den dag då det un-

dertecknas. 
 

Protokollet upphör att vara i kraft samtidigt 
som giltigheten för fördraget upphör. 
 
 

Upprättat i Sankt Petersburg den 20 april 
2016 i två originalexemplar på finska och 
ryska, vilka båda texter har samma giltighet.   

Статья 3 
 
Настоящий Протокол вступает в силу с 

даты подписания. 
 
Настоящий Протокол прекращает свое 

действие одновременно с прекращением 
действия Договора. 
 
Совершено в г. Санкт-Петербургe 20 

апреля 2016  в двух экземплярах, каждый 
на финском и русском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу.   

 
 

För Republiken Finland 
 
 
 

För Ryska federationen 

За Финляндскую Республику 
 

 
 
За Российскую Федерацию 
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