
S U O M E N  S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N

SOPIMUSSARJA

1

Muu asiaMnrovvvvsuoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista(Sopimuksen liitteet ja niihin tehtävät muutokset ovat saatavilla Liikenteen turvallisuusvirastosta) Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2018

1/2018
(Suomen säädöskokoelman n:o 10/2018)

Valtioneuvoston asetus
suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintä-
ministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin 

tehtävistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

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

sainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Suomen tasaval-
lan ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen voimaansaatta-
misesta (SopS 87/2016, jäljempänä ministeriöiden välinen sopimus) 2 artiklan nojalla
Suomen ja Venäjän osapuolet ovat Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017 allekirjoitta-
neet pöytäkirjan, jonka mukaisesti ne ovat sopineet muutoksista ministeriöiden välisen so-
pimuksen liitteisiin.

2 §
Ministeriöiden välisen sopimuksen liitteisiin pöytäkirjan mukaisesti tehtävät määräys-

ten muutokset ovat voimassa asetuksena.
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Liikenneneuvos Risto Saari

(Sopimuksen liitteet ja niihin tehtävät muutokset ovat saatavilla Liikenteen turvallisuus-
virastosta)



 1/2018  
  
 

 

2 

 

 
 

 
 PÖYTÄKIRJA 

muutoksista suorasta kansainvälisestä 
rautatieliikenteestä Suomen tasavallan 
hallituksen ja Venäjän federaation halli-
tuksen välillä tehdyn sopimuksen täytän-
töönpanosta 22 päivänä joulukuuta 2016 
Suomen tasavallan liikenne- ja viestintä-
ministeriön ja Venäjän federaation liiken-
neministeriön välillä tehtyyn sopimukseen 

П Р О Т О К О Л 

о внесении изменений в Соглашение 
между Министерством транспорта и 
связи Финляндской Республики и Ми-
нистерством транспорта Российской 
Федерации о реализации Соглашения 
между Правительством Финляндской 
Республики и Правительством Россий-
ской Федерации о прямом международ-
ном железнодорожном сообщении от 22 
декабря 2016 года 

 
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 
nojalla ovat toimivaltaisia viranomaisia ja 

 
 
 
tunnustavat tarpeen muuttaa suorasta kan-

sainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen ta-
savallan hallituksen ja Venäjän federaation 
hallituksen välillä 22 päivänä joulukuuta 
2016 tehdyn sopimuksen (jäljempänä ”minis-
teriöiden välinen sopimus”) 1 artiklassa mai-
nittuja teknisiä määräyksiä, jotka ovat sopi-
muksen erottamaton osa,  

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

 
признавая необходимость внесения 

изменений в технические правила, 
упомянутые в статье 1 Соглашения 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 от 22 
декабря 2016 года (далее – Соглашение 
между Министерствами), являющиеся 
неотъемлемой частью Соглашения,  
 
согласились о нижеследующем: 

 
 
 



 1/2018  
  

 

 3  
 
 

 

1 artikla  
 

Ministeriöiden välisen sopimuksen rauta-
tieraja-asemien välillä kansainvälisessä suo-
rassa rautatieliikenteessä luovutettavien ka-
lustoyksiköiden vaatimuksia koskevan 1 liit-
teen II ja IV osiin tehdään tämän pöytäkirjan 
1 liitteessä esitetyt muutokset.  
 

Статья 1 
 

Внести в разделы II и IV Приложения 1 
«Требования к подвижному составу, 
передаваемому между пограничными 
станциями в прямом международном 
железнодорожном сообщении» к 
Соглашению между Министерствами 
изменения, изложенные в Приложении 1 к 
настоящему Протоколу. 

 
2 artikla  

 
Ministeriöiden välisen sopimuksen kuor-

mausmääräyksiä (kuormaamisen ja kiinnit-
tämisen tekniset ehdot) Suomen ja Venäjän 
välisessä suorassa kansainvälisessä rautatie-
liikenteessä koskevaan 3 liitteeseen tehdään 
seuraavanlaiset muutokset:  

 
1. Vaunujen ja liikkuvan kaluston kuor-

maamista ja kuormien kiinnittämiseen liitty-
viä vaatimuksia koskevan 1 luvun 1 kohtaan, 
NTU:n laatimisohjetta koskevaan 1 luvun 11 
kohtaan sekä 1 luvun eripituisten, vaunun lat-
tiaan nähden eri kulmiin sijoitettujen rauta-
lankavetositeiden mitoitusmenetelmiä koske-
vaan 4 liitteeseen tehdään tämän pöytäkirjan 
liitteessä 2 esitetyt muutokset.  
 

2. Konttien ja vaihtokorien kuormausta ja 
kiinnitystä koskevaan 9 lukuun tehdään tä-
män pöytäkirjan 3 liitteessä esitetyt muutok-
set.  

 
3. Lisätään Suomen ja Venäjän välisessä 

suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä 
kuljettavien kuormien kuormausmääräyksiin 
uusi 15 luku ”Tavaroiden kuormaaminen ja 
kiinnitys kontteihin”, siten kuin se on esitetty 
tämän pöytäkirjan 4 liitteessä.   
 

Статья 2 
 

Внести в Приложение 3 «Правила 
погрузки грузов (технические условия 
размещения и крепления), перевозимых в 
финляндско-российском прямом 
международном железнодорожном 
сообщении» к Соглашению между 
Министерствами следующие изменения:  

1. В главе 1 «Требования к размещению 
и креплению грузов в вагонах, 
подвижному составу» пункт 1 раздела 1; 
раздел «11. Порядок разработки НТУ»; 
приложение № 4 к главе 1 «Методика 
расчета проволочных растяжек различной 
длины, расположенных под разными 
углами к полу вагона», изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему Протоколу. 

2. Главу 9 «Размещение и крепление 
контейнеров и съемных кузовов» 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему 
Протоколу. 

3. Дополнить Правила погрузки грузов 
(технические условия размещения и 
крепления), перевозимых в финляндско-
российском прямом международном 
железнодорожном сообщении новой 
главой 15 «Размещение и крепление 
грузов в контейнерах» в редакции 
согласно Приложению № 4 к настоящему 
Протоколу. 

 
3 artikla  

 
Ministeriöiden välisen sopimuksen nopean 

henkilöjunan liikennöintiä ja lähtötarkastusta 
koskevaan 5 liitteeseen tehdään tämän pöytä-
kirjan 5 liitteessä esitetyt muutokset.  

 

Статья 3 
 

Внести в Приложение 5 «Организация 
движения и технический осмотр 
скоростных пассажирских поездов» к 
Соглашению между Министерствами 
изменения, изложенные в Приложении 5 к 
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Raporttia Sm6-junalle varikolla tai asemal-

la suoritetusta teknisestä lähtötarkastuksesta 
koskevaan 5A liitteeseen tehdään tämän pöy-
täkirjan liitteessä 6 esitetyt muutokset.  
 

настоящему Протоколу. 
Внести в Приложение 5А «Отчет о 

проведенном техосмотре состава Sm6 в 
депо СПб / в депо Хельсинки / на 
станции» к Соглашению между 
Министерствами изменения, изложенные 
в Приложении 6 к настоящему Протоколу. 

 
4 artikla  

 
Ministeriöiden välisen sopimuksen rahtikir-

jaa koskevan 6 liitteen täyttöohjeita koske-
vaan 3 osaan tehdään tämän pöytäkirjan 7 
liitteessä esitetyt muutokset.  
 

Статья 4 
 

Внести в Раздел 3 Приложения 6 
«Накладная» к Соглашению между 
Министерствами  изменения, изложенные 
в Приложении 7 к настоящему Протоколу. 

 
5 artikla 

 
Tämä pöytäkirja tulee voimaan 30 päivän 

kuluttua allekirjoituksesta. 
Tämä pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa 

samanaikaisesti, kun ministeriöiden välisen 
sopimuksen voimassaolo päättyy.    

 
Tehty Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 

2017 kahtena alkuperäisenä suomen- ja venä-
jänkielisenä kappaleena, joista kumpikin on 
yhtä todistusvoimainen.    
 

Статья 5 
 

Настоящий Протокол вступает в силу 
через тридцать дней с даты подписания. 

Настоящий Протокол прекращает свое 
действие одновременно с прекращением 
действия Соглашения между 
Министерствами. 

Совершено в г. Хельсинки «14» декабря 
2017 г. в двух подлинных экземплярах, 
каждый на финском и русском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую 
силу. 

 
Harri Pursiainen  
Kansliapäällikkö  
Suomen tasavallan  
liikenne- ja viestintäministeriön puolesta 
 
  
Sergei Aristov  
Valtiosihteeri, varaministeri  
Venäjän federaation liikenneministeriön  
puolesta 

Харри Пурсиайнен 
Статс-секретарь 
За Министерство транспорта и связи 

Финляндской Республики 
 
 
Аристов С.А. 
Статс-секретарь – заместитель министра  
За Министерство транспорта 

Российской Федерации 
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PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:  
1liite: Rautatieraja-asemien välillä kansainvälisessä suorassa rautatieliikenteessä luovutetta-

vien kalustoyksiköiden vaatimukset, 1 liite  
2 liite: Kuormausmääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen 3 liite, 1 luvun 1 kohta, 11 

kohta ja 4 liite  
3 liite: Kuormausmääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen 3 liite, 9 luku   
4 liite: Kuormausmääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen 3 liite 3, 15 luku  
5 liite: Nopean henkilöjunan liikennöinti ja lähtötarkastus, 5 liite 
6 liite: Raportti Sm6-junalle suoritetusta teknisestä lähtötarkastuksesta Pietarin varikol-

la/Helsingin varikolla/asemalla, 5A liite 
7 liite: Rahtikirja, ministeriöiden välisen sopimuksen 6 liite, 3 osa 
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Приложения к Протоколу:  
 
Приложение 1: Требования к подвижному составу, передаваемому между погранич-

ными станциями в прямом международном железнодорожном сообщении, Приложение 
1;  

Приложение 2: Правила погрузки грузов, Приложение 3 к Соглашению между мини-
стерствами, пункт 1 главы 1; пункт 11 главы 1, приложение 4 к главе 1;  

Приложение 3: Правила погрузки грузов, Приложение 3 к Соглашению между мини-
стерствами, глава 9; 

Приложение 4: Правила погрузки грузов, Приложение 3 к Соглашению между мини-
стерствами, глава 15; 

Приложение 5: Организация движения и технический осмотр скоростных поездов, 
Приложение 5;  

Приложение 6: Извещение о проведенном техосмотре состава Sm6 в депо СПб / в де-
по Хельсинки / на станции, Приложение 5A;  

Приложение 7: Накладная, Приложение 6 к Соглашению между министерствами, 
пункт 3.  
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