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Hallituksen esitys Eduskunnalle Neuvostoliiton kanssa talous
vyöhykkeen, kalastusvyöhykkeen ja mannerjalustan rajaamisesta 
Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa tehdyn sopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväk
syisi Neuvostoliiton kanssa talousvyöhykkeen, ka
lastusvyöhykkeen ja mannerjalustan rajaamisesta 
Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa 5 päivä
nä helmikuuta 1985 tehdyn sopimuksen. Sopi
muksen mukaan raja noudattaa sitä keskiviivalin
jaa, josta on Suomen ja Neuvostoliiton kesken 
sovittu aiemmissa, ennen vuonna 1984 tapahtu
nutta Neuvostoliiton talousvyöhykkeen perusta-

mista tehdyissä merivyöhykkeiden rajaamista kos
kevissa sopimuksissa. Läntisimmältä osaltaan me
rivyöhykkeiden rajalinjan määrittäminen Suomen 
ja Neuvostoliiton välillä jää vielä avoimeksi, sillä 
tältä osin ovat neuvottelut Bogskärin saarten 
huomioon ottamisesta merivyöhykkeiden rajaa
misessa vielä kesken. 

Sopimus on ratif"ioitava ja se on voimassa 
ratifioimiskirjojen vaihtopäivästä lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä on tällä het
kellä voimassa kolme merivyöhykkeiden rajaamis
ta koskevaa sopimusta: 

1) Sopimus merialueiden ja mannermaajalus
tan rajoista Suomenlahdella (SopS 20/66); 

2) Sopimus mannermaajalustan rajasta Suo
men ja Neuvostoliiton välillä Itämeren koillis
osassa (SopS 111 68); 

3) Sopimus Suomen ja Neuvostoliiton lain
käyttövallan alueiden rajaamisesta kalastuksen 
alalla Suomenlahdella ja Itämeren koillisosasa 
(SopS 43/80). 

Edellä mainittujen sopimusten mukainen raja
linja koskee suurelta osin sekä vesi- että pohja
alueita mutta ulottuu lännessä vesialueiden osal
ta jonkin verran vastaavaa pohjalinjaa pitemmäl
le. Rajalinjan läntisin osa on jäänyt Bogskärin 
saarten vaikutusta rajanvetoon koskevan kysy-
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myksen johdosta avoimeksi. Suomen, Ruotsin ja 
Neuvostoliiton mannerjalustat yhtyvät Itämerellä 
Myöskin Ruotsin kanssa ovat neuvottelut rajanve
dosta Bogskärin kohdalla vielä kesken. 

Neuvostoliiton perustettua maaliskuusta 1984 
lukien aluevesiensä edustalle talousvyöhykkeen, 
se esitti Suomelle vyöhykkeen rajaamista koske
van sopimuksen tekemistä. Neuvostoliiton ta
lousvyöhykettä perustettaessa oli otettu huo
mioon YK:n III merioikeuskonferenssin vuonna 
1982 hyväksymän merioikeusyleissopimuksen 
vastaavat säännökset. Sekä Suomi että Neuvosto
liitto ovat allekirjoittaneet YK:n merioikeusyleis
sopimuksen, joka ei ole vielä tullut voimaan. 
Suomi ei ole perustanut talousvyöhykettä, mutta 
sillä on aluevesiensä edustalla kalastusvyöhyke ja 
kansainvälisen oikeuden mukainen mannerjalus
ta. 
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2. Sopimuksen merkitys 

Sopimuksessa määritellään rajalinja toisaalta 
Suomen kalastusvyöhykkeen ja mannerjalustan ja 
toisaalta Neuvostoliiton talousvyöhykkeen välillä 
sopimuksessa tarkoitettuun läntiseen koordinaat
tipisteeseen asti. Rajalinja koskee sekä vesi- että 
merenpohja-aluetta. Näin ollen sopimuksen tul
tua voimaan Suomen ja Neuvostoliiton välinen 
merivyöhykeraja on kokonaisuudessaan määritet
ty sanottuun pisteeseen asti. Neuvotteluja vielä 
avoimeksi jääneen rajalinjan määrittämisestä täs
tä länteen päin on sopimukseen liittyvässä kir
jeenvaihdossa sovittu jatkettavan niin, että myös 
tältä osin voitaisin saavuttaa sopimus mahdolli
simman lyhyessä ajassa. 

3. Sopimuksen sisältö 

Sopimus sisältää johdannon ja kaksi artiklaa. 
Sopimuksen 1 artiklan mukaan talousvyöhyk

keen, kalastusvyöhykkeen ja mannerjalustan raja
na Suomen ja Neuvostoliiton välillä Suomenlah
della ja Itämeren koillisosassa on se linja, joka on 
määritelty edellä mainituissa kolmessa aikaisem
massa sopimuksessa. 

Sopimuksen 2 artiklan mukaan sopimus on 
ra~ifioitaya ja se tulee voimaan ratifioimiskirjojen 
vaihtopäivästä lukien. Artiklan mukaan ratifioi
miskirjojen vaihto suoritetaan Helsingissä ensi 
tilassa. 

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1985 

4. Eduskunnan suostumuksen tar
peellisu us 

Rantavaltiolla on perinteisesti täysivaltaiset oi
keudet mannerjalustaosa luonnonvarojen tutki
miseen ja hyväksikäyttöön. Erityisesti uuden me
rioikeusyleissopimuksen määräykset huomioon 
ottaen rantavaltiolla on kansainvälisen oikeuden 
mukaisella kalastusvöhykkeellään niin ikään vas
taavat oikeudet vyöhykkeen kalavaroihin. Suo
m~n kalastus_vyöhyk_~een ja mannerjalustan rajaa
mmen merkitsee nnden aluemeren edustalla si
jaitsevien vesi- ja merenpohja-alueiden rajaamis
ta, joilla Suomi voi käyttää sanottuja oikeuksia. 
Koska kysymys on alueista, joilla Suomi voi 
määrätyltä osin käyttää täysivaltaisia oikeuksia, 
eduskunnan suostumus on tarpeen rajalinjasta 
sopimiseksi vieraan valtion kanssa. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 
33 §:n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi ne Mosko
vassa 5 päivänä helmikuuta 1985 Suomen 
tasavallan hallituksen ja Sosialististen 
neuvostotasavaltojen lziton hallituksen 
vältllä talousvyöhykkeen, kalastusvyöhyk
keen ja mannerjalustan rajaamista Suo
menlahdella ja Itämeren kozllisosassa teh
dyn sopimuksen määräykset, jotka vaati
vat Eduskunnan suostumuksen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen 
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SOPIMUS 

Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen 
neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä ta
lousvyöhykkeen, kalastusvyöhykkeen ja manner
jalustan rajaamisesta Suomenlahdella ja Itämeren 

koillisosassa 

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen 
neuvostotasavaltojen liiton hallitus, 

pitäen lähtökohtanaan molempien maiden vä
lisiä ystävällisiä naapuruussuhteita, jotka perustu
vat Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvosto
tasavaltojen liiton välillä ystävyydestä, yhteistoi
minnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä 
huhtikuuta 1948 tehtyyn sopimukseen, 

nojautuen Suomen tasavallan hallituksen ja 
Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituk
sen kesken merialueiden ja mannermaajalustan 
rajoista Suomenlahdella 20 päivänä toukokuuta 
1965 tehtyyn sopimukseen, Suomen tasavallan 
hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen 
liiton hallituksen kesken mannermaajalustan ra
jasta Suomen ja Neuvostoliiton välillä Itämeren 
koillisosassa 5 päivänä toukokuuta 1967 tehtyyn 
sopimukseen ja Suomen tasavallan hallituksen ja 
Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituk
sen kesken Suomen ja Neuvostoliiton lainkäyttö
vallan alueiden rajaamisesta kalastuksen alalla 
Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa 25 päi
vänä helmikuuta 1980 tehtyyn sopimukseen, 

ottaen huomioon molempien maiden pyrki
myksen turvata luonnonvarojen säilyttäminen ja 
hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla 
sekä muut kansainvälisen oikeuden mukaiset 
etunsa merialueilla rannikoittensa edustalla, 

ottaen huomioon YK:n vuoden 1982 merioi
keusyleissopimuksen, jonka kumpikin sopimus
puoli on allekirjoittanut, 

haluten määrittää Suomen ja Neuvostoliiton 
rannikoiden edustalla olevien merivyöhykkei-

COr JIAIIIEHME 

Mem;:J.y flpaBHTeJJbCTBOM <I>HHJJHH,[{CKOH 

Pecny6JJHKH H llpaBHTeJJbCTBOM CmoJa 

CoseTCKHX CouuaJJHCTH'Iec~eux Pecny6JJHK 

0 paJrpaHH'IeHHH 3KOHOMH'IeCKOH 30Hbl, 

pb160JJOBHOH 30Hbl H KOHTHHeHTaJJbHOrO 

lUeJib..,a B <I>HHCKOM 3aJJHBe H B cesepo

BOCTO'IHOH lfaCTH BaJJTHHc~eoro MOPH 

llpaBifTeJihCTBO <I>HHJIHH,ncKoii Pecny6nHKH 

H llpaBHTeJihCTBO Co103a CoBeTCKHX CouHa

JIHCTHqecKHX Pecny6nHK, 

HCXO,[{H H3 ,npy)KeCTBeHHhiX ,no6pococe,nCKHX 

OTHOllleHHH, cymeCTBYIOIUHX Me)K,ny o6eHMH 

CTpaHaMH H OCHOBbJBaiOIUHXCH Ha ,llorOBOpe 0 

,npy)K6e, COTPYAHHqeCTBe H B3aHMHOH ITOMO

IUH Me)K,ny <I>HHJIHHACKOH Pecny6nHKOH H Co

IOJOM CoBeTCKHX CouHanHCTHqecKHX Pecny6-

JIHK OT 6 anpenH 1948 ro,na, 

ocHOBhiBaHch Ha CornarneHHH Me)K,ny llpa

BHTeJihCTBOM <I>HHJIHH,ncKoii Pecny6nHKH H 

llpaBHTeJihCTBOM Co103a CoBeTCKHX CouHa

JIHCTHqecKHX Pecny6JIHK o rpaHHuax MOpCKHX 

BO,[{ H KOHTHHeHTaJihHOrO rueJib..,a B <I>HHCKOM 

3amme OT 20 MM 1965 ro.na, CornarneHHH 

Me)K,ny llpaBHTeJihCTBOM <I>HHJIHHACKOH Pec

ny6JIHKH H llpaBHTeJihCTBOM Co103a CoBeT

CKHX CoUHaJIHCTHqecKHX Pecny6JIHK o rpaHH

ue KOHTHHeHTaJibHOrO rneJihi}Ja Me)K,ny <I>HH

JISIH,[{HeH H CoBeTCKHM Coi030M B ceBepo

BOCTOqHoii qaCTH OaJITHHCKOrO MOpSI OT 5 
MaSI 1967 ro.na H CornarneHHH Me)K,ny llpaBH

TenhCTBOM <I>HHJIHHACKOH Pecny6JIHKH H llpa

BHTeJihCTBOM Co103a CoBeTcKHX CouHanHCTH

qecKHX Pecny6nHK o pa3rpaHHqeHHH paiioHOB 

IOPHCAHKUHH <I>HHJIHHAHH H CoBeTCKoro 

Co103a B o6nacTH phl6onoscTsa B <I>HHCKOM 

3aJIHBe H B cesepo-BocToqHoii qacTH EanTHiic

Koro MOPSI OT 25 I}JeBpaJIH 1980 ro,na, 

yqHThiBaH cTpeMneHHe o6eHx CTpaH o6ecne

qHTh COXpaHeHHe H OITTHMaJihHOe HCITOJih30Ba

HHe ITPHPOAHhiX pecypCOB, a TaK)Ke HHhie HH

TepeChl B COOTBeTCTBHH C Me)K,nyHapOAHhiM 

npaBOM B MOpCKHX paHoHaX, ITpHJieraiOIUHX K 

HX no6epe)KhHM, 

npHHHMaH so BHHMaHHe KoHBeHUHIO OOH 
llO MOpCKOMY npaBy 1982 ro,na, ITOAITHCaHHYIO 

o6eHMH ,lloroBapHBaiOIUHMHCSI CTopoHaMH, 

)KeJiaH YCTaHOBHTh npe,neJihl MOpCKHX 30H, 

npHJieraiOIUHX K no6epe)KhHM <I>HHJIHHAHH H 
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den rajat Suomenlahdella Ja Itämeren 
koillisosassa, 

ovat sopineet seuraavasta: 

1 artikla 
Talousvyöhykkeen, kalastusvyöhykkeen ja 

mannerjalustan rajana Suomen ja Neuvostoliiton 
välillä Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa 
on se linja, joka on määritelty Suomen tasavallan 
hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen 
liiton hallituksen kesken merialueiden ja man
nermaajalustan rajoista Suomenlahdella 20 päivä
nä toukokuuta 1965 tehdyssä sopimuksessa, Suo
men tasavallan hallituksen ja Sosialististen neu
vostotasavaltojen liiton hallituksen kesken man
nermaajalustan rajasta Suomen ja Neuvostoliiton 
välillä Itämeren koillisosassa 5 päivänä toukokuu
ta 1967 tehdyssä sopimuksessa ja Suomen tasaval
lan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavalto
jen liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvos
toliiton lainkäyttövallan alueiden rajaamisesta ka
lastuksen alalla Suomenlahdella ja Itämeren koil
lisosassa 25 päivänä helmikuuta 1980 tehdyssä 
sopimuksessa. 

2 artikla 
Tämä sopimus on ratifioitava ja se tulee voi

maan ratifioimiskirjojen vaihtopäivästä lukien. 

Ratifioimiskirjojen vaihto suoritetaan Helsin
gissä ensi tilassa. 

Tehtiin Moskovassa 5 päivänä helmikuuta 
1985 kahtena suomen-ja venäjänkielisenä kappa
leena, molempien tekstien ollessa yhtä todistus
voimaiset. 

Suomen tasavallan hallituksen 
puolesta 

Aarno Karhzlo 

Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton 
hallituksen puolesta 

V. Maltsev 

Coae-rcKoro Cmo3a B <l>uucKoM Januae u B 
ceaepo-aocToquou qacTH EanTuiicKoro MopH, 

cornacunuch o HH)I(ecneJlyiOll.J,eM: 

CTaThSI 1 
rpaHHIJ;eH 3KOHOMHqecKOH 30Hhl, phi60JIOB

HOH 30Hhl H KOHTHHeHTaJlhHOrO llleJihl}>a Me)I(
JlY <l>HHJISIHJlHeii u CoBeTCKHM Coi030M a 
<l>HHCKOM 3aJIHBe H B ceaepO-BOCTOqHOH qaCTH 
EanTHiicKoro MopSI SIBJISieTCSI JIHHHSI, onpe
JleneuHaSI B Cornalllenuu Me)I(JlY npaBuTenh
cTBOM <l>uHJISIHJlCKoii Pecny6JIHKH u npaau
TeJihCTBOM Co103a CoaeTcKHX CouuanucTu
qecKux Pecny6nuK o rpauuuax MopcKux BOJl u 
KOHTHHeHTaJlhHOrO llleJihl}>a B <l>HHCKOM 3aJIH
Be OT 20 MaSI 1965 roJla, Cornalllenuu Me)I(JlY 
npaBHTeJihCTBOM <l>HHJISIHJlCKOH Pecny6nuKu 
u npaBHTeJihCTBOM Co103a Coae-rcKux Cou;ua
JIHCTuqecKHX Pecny6nuK o rpauuu;e KOHTHHeH
TaJihuoro lllenhl}>a Me)I(JlY <l>unmiHJlHeii u Co
BeTCKHM Coi030M B ceaepo-aocToquou qacTu 
EanTuiicKoro MOPSI OT 5 MaSI 1967 ro)la u 
Cornallleuuu Me)I(JlY npaBHTenhCTBOM 
<l>HHJISIHJlCKoii Pecny6nHKH u npaBHTeJih
CTBOM Co103a CoaeTcKux CouuanucTuqecKux 
Pecny6nuK o pa3rpauuqeuuu pauouoa IOpuc
JlHKu;uu <l>HHJISIHJlHH u CoaeTCKoro Co103a B 
o6nacTH phi6onoBCTBa B <l>uncKoM JanHae u B 
ceaepo-aocToquou qacTu EanTuiicKoro MOpSI 
OT 25 l}>eapanH 1980 ro)la. 

CTaThSI 2 
HacToHmee Cornalllenue nOJlJie)I(HT paTu

l}>uKau;uu H BCTYflHT B CHJIY CO JlHSI 06Mena 
paTHI}>HKaiJ;HOHHhiMH rpaMOTaMH. 

06MeH paTHI}>HKaiJ;HOHHhiMH rpaMOTaMH 
6YJleT npoH3BeJleH B XenhCHHKH B B03MO)I(HO 
KOPOTKHH cpoK. 

Coaepllleno B MocKBe 5 l}>eapanSI 1985 roJla 
B JlBYX 3K3eMnJISipax, Ka)I(JlhiH Ha I}>HHCKOM H 
pyCCKOM Sl3hiKaX, npuqeM o6a TeKCTa HMeiOT 
OJlHHaKOByiO CHJIY. 

no YllOJIHOMOqHIQ 
npaBHTeJihCTBa <l>HHJI.SIHJlCKOii Pecny6nuKH 

AapHo Kapxu.11o 

no ynOJIHOMOqHIQ 
npaauTeJihCTBa Co103a CoaeTcKux 

CouuanucTuqecKux Pecny6nuK 

B. Ma.l1bljeB 


