ME NIKOLAI TOINEN,
Jumalan Armosta,
Koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Moskovan. Kiovan, Wladimirin ja Novgorodin
Keisari ja Itsevaltias; Kasanin Tsaari, Astrakanin Tsaari, Puolanmaan Tsaari, Siperian
Tsaari, Taurian Kersoneeson Tsaari, Grusian Tsaari, Pihkovan Herra ja Smolenskin,
Liettuan, Wolhynian, Podolian ja Suomen Suuriruhtinas; Vironmaan, Liivinmaan, Kuurinmaan ja Semigallin, Samogitian, Bjälostokin, Karjalan, Tverin, Jugorian, Perman,
Wjatkan, Bulgarian y. m. Ruhtinas; Ali-Nowgorodin, Tschernigovin, Rjäsanin, Polotskin,
Rostovin, Jaroslavin, Bjälozerskin, Udorian, Obdorian, Kondian, Vitebskin, Mstislavin
Herra ja Suuriruhtinas ja koko Pohjoisen maan Hallitsija; Iberian, Kartalinian, Kabardan ja
Armenian maakunnan Herra; Tsherkassien ja vuoriruhtinasten ynnä muitten Perintöruhtinas ja Ylivaltias; Turkestanin Herra; Norjan Perillinen, Schlesvig- Holsteinin, Stormarnin, Dittmarsin ja Oldenburgin Herttua y. m., y. m., y. m. Teemme täten tiettäväksi,
että Meidän ja Hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuninkaan välisen keskinäisen suostumuksen mukaan on Meidän Valtuutettumme tehnyt ja allekirjoittanut Petrogradissa 2/15
p:nä heinäkuuta 1916 sopimuksen Venäjän ja Ruotsin rautateiden yhdistämisestä sillan
rakentamisella Tornion joen poikki, niin myös siihen liittyvän lisäartiklan, jotka sanasta
sanaan kuuluvat niinkuin seuraa:

Sopimus

Venäjän ja Ruotsin kesken molempien maiden rautatieverkkojen yhdistämisestä
sillan rakentamisella Tornion joen poikki.

HÄNEN MAJESTEETTINSA koko Venäjänmaan KEISARI ja Hänen Majesteettinsa Ruotsin
Kuningas, yhtäläisesti haluten helpottaa maaliikennettä maittensa välillä yhdistämällä
Venäjän ja Ruotsin rautatieverkot rakennuttamalla sillan Tornion joen poikki, ovat
päättiineet tehdä tätä varten sopimuksen sekä määränneet valtuutetuikseen
HÄNEN MAJESTEETTINSA koko Venäjänmaan KEISARI: Hänen Ylhäisyytensä Herra
Sasonovin, Valtakunnanneuvoston Jäsenen, Hovimestarinsa, Ulkoministerinsä
ja Hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuningas: Herra Kenraali Brändströmin, Petrogradissa olevan Erityislähettiläänsä ja Täysivaltaisen Ministerinsä, jotka, vaihdettuaan
asianmukaiseen ja lailliseen muotoon laadituiksi huomatut valtakirjansa, ovat hyväksyneet seuraavat artiklat:
1 artikla.
Korkeat Sopimuskumppanit ovat sopineet sillan rakentamisesta Tornion joen poikki
yksinomaan asianomaisten rautateiden käytettäväksi. Tähän siltaan on tehtävä käännettävä osa pylvään varaan, molempien valtioiden rajalinjan lähistöön. Kummallekin puolelle jokea ja mahdollisimman lähelle sitä rakennetaan asema. Kummankin maan rautatieraiteet jatkuvat yli sillan toisella puolella olevalle asemalle. Silta on johdettava joen

poikki Venäjän puolelta eräästä paikasta Björkön saaresta ja Ruotsin puolelta eräästä
paikasta Haaparannan kaupungin eteläpuolelta alkaen. Yhdistäminen suoritetaan piirustuksissa esitetyn suunnitelman mukaan.
Korkeat Sopimuskumppanit pitävät huolla raja-asemain varustamisesta sellaisilla
laitelmilla, joita tarvitaan jotta mahdollisimman lyhyessä ajassa ja niin vähillä kustannuksilla kuin suinkin voitaisiin suorittaa ne tavarain uudestaankuormaukset, mitkä käyvät
välttämättömiksi erilaisen raideleveyden vuoksi.
2 artikla.
Molempain raja-asemain välinen yhteys aikaansaadaan kaksien yksinkertaisten,
samoille ratapölkyille asetettujen raiteiden avulla, toiset raiteet venäläistä, toiset
ruotsalaista raideleveyttä.
Radan ja sillan rakenne pitää asianmukaisesti vastata venäläisiä teknillisiä pääradan
ehtoja ja ruotsalaisia teknillisiä, suurten rautatielinjain ehtoja.
Jokainen alusten esteetön läpikulkuaukko pitää olla vähintäänkin 20 metriä, jokaisen
läpikulkuaukon syvyys vähintään 3,5 metriä alimman vedenkorkeuden aikana.
Molempain asemain kuljetuskyky kansainväliseen liikenteeseen nähden on niitä ensin
rakennettaessa määrättävä molempain maiden rautatiehallintojen keskinäisellä sopimuksella, ja on laajennuksen mahdollisuus otettava huomioon.
Raja-asemat ovat yhdistettävät erityisillä sähkölennätin- ja puhelinjohdoilla, jotka
kuitenkaan eivät saa olla yhdistettyjä keskelliseen sähkölennätin- ja puhelinverkkoon
eikä kummankaan valtion rautateiden sähkölennätin- ja puhelinverkkoon.
Yhdistysratoja ja asemia, sillan sulkemista ja linjain blokkausta molempain asemain
välillä koskevista suunnitelmista ja teknillisestä suorittamisesta on asianomaisten
rautateiden hallintojen kesken tehtävä eri sopimus.
Sillan ja asemain rakentamistyöt ovat molemmin puolin alotettavat viimeistäänkin 1
p:nä syyskuuta 1916 uutta lukua ja taukoamatta jatkettavat.
3 artikla
Korkeat Sopimuskumppanit ottavat kumpikin omalla alueellaan suorittaakseen ja
pitääkseen vireillä puheenalaista yhdistämistä varten tarpeellisia sillan ja asemain
rakentamistöitä.
Sillan käännettävästä osasta ovat Korkeat Sopimuskumppanit sopineet, että Ruotsin
Hallitus yksinään ottaa sen tehdäkseen, sitä kunnossapitääkseen ja käyttääkseen. Muulloin kuin niinä tunteina, jolloin junia kulkee, on silta pidettävä auki.

4 artikla
Korkeat Sopimuskumppanit ovat sopineet että puheenalainen yhdistäminen on julki
kuulutettava niiden rautateiden luetteloon merkittäväksi, joihin sovellutetaan tavarankuljetusta rautateillä koskevaa, 2/14 p:nä lokakuuta 1890 annettua Kansainvälistä
Sopimusta.
5 artikla.
Tornion joen laivaliikkeelle älköön määrättäkö minkäänlaisia maksuja rautatiesillan
alitse kulkemisesta.
6 artikla.
Kun jompikumpi rautatiehallinto panee junia kulkemaan toisen valtion alueella, on se
tämän liikenteen kautta ehkä syntyvän vahingon korvaamiseen nähden sen valtion
lakien ja tuomioistuinten alainen, jonka alueella vahinko on tapahtunut.
7 artikla.
Molempain raja-asemain välinen juna-aikataulu samoin kuin muutkin matkustaja- ja
tavaraliikennettä koskevat määräykset vahvistetaan erityisillä molempain maiden
rautatiehallintojen välisillä sopimuksilla.
8 artikla.
Matkustajain tulevan ja lähtevän pakaasin ja tavarain tullikatsastuksessa ja toimituksessa noudatettavat muototavat joutuvat erityisten, molempain maiden tulli- ja rautatiehallintojen välisten sopimusten esineeksi.
9 artikla.
Postipalveluksen järjestäminen toimitetaan erityisellä molempain maiden posti- ja
rautatiehallintojen välisellä sopimuksella.
10 artikla.
Tämä sopimus on vahvistettava ja vahvistuskirjat ovat vaihdettavat niin pian kuin
suinkin Petrogradissa.
Tämän varmistukseksi ovat asianomaiset valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuskirjan kaksin kappalein.
Joka tapahtui Petrogradissa 2/15 p:nä heinäkuuta 1916.
(Allekirj.) Sasonov.
(L. S.)
(Allekirj.) Brändström.
(L. S.)

Lisäartikla
Venäjän ja Ruotsin väliseen sopimukseen molempien valtioiden rautatieverkkojen
yhdistämisestä sillan rakentamisella Tornion joen poikki, joka sopimus on allekirjoitettu Petrogradissa 2/15 p:nä heinäkuuta 1916.
Korkeat Sopimuskumppanit, jotka ovat yhtäläisesti vakuutetut siitä, että olisi kaikissa
suhteissa edullista antaa sillan rakentaminen Tornion joen poikki yksistään toiselle Korkeista Sopimuskumppaneista, ovat keskenänsä sopineet, että tämän sillan rakentamisen, huolimatta Korkeiden Sopimuskumppanien kesken tänään allekirjoitetun sopimuksen 3 artiklan 1 osassa olevasta määräyksestä, tulee suorittamaan Ruotsi molempien
Sopimuskumppanien yhteisillä kustannuksilla.
Rakentaminen on suoritettava yksityiskohtaisten piirustusten mukaan, jotka venäläisten ja ruotsalaisten teknillisten valtuutettujen komitea on valmistanut ja joiden Helsingissä 1/14 p:nä joulukuuta 1915 allekirjoittaman raportin asianomaiset Hallitukset
ovat hyväksyneet.
Rakennuskustannukset, mikäli ne koskevat Venäjän alueella olevaa osaa sillasta,
korvaa Venäjän Keisarillinen Hallitus viipymättä Ruotsin Kuninkaalliselle Hallitukselle,
sittenkun on esitetty yksityiskohtaiset laskut todella suoritetuista menoista.
Ylläolevan vakuudeksi ovat asianomaiset valtuutetut allekirjoittaneet tämän lisäartiklan, joka vahvistetaan samalla kuin itse sopimuskin.
(Allekirj.) Sasonov.
(L. S.)

(Allekirj.) Brändström.
(L. S.)

Tämän johdosta ja sittenkun M e olemme tämän sopimuksen ja artiklan ottaneet
asianmukaisesti harkittavaksemme. Olemme M e sanotun sopimuksen ja artiklan
hyväksyneet, vakuuttaneet ja vahvistaneet, kuten ne nytkin täten koko sisällykseltään
hyväksymme, vakuutamme ja vahvistamme, luvaten Keisarillisella sanallamme Omasta,
Perillistemme ja Seuraajaimme puolesta, että kaikkea mitä sanotut asiakirjat sisältävät
on rikkomatta noudatettava.
Vakuudeksi olemme M e tämän Keisarillisen vahvistuksemme omakätisesti allekirjoittaneet ja käskeneet valtiosinetillämme varmistaa.
Annettu Keisarillisessa Päämajassa toisena päivänä elokuuta vuonna Kristuksen
syntymän jälkeen tuhat yhdeksänsataa kuudentenatoista sekä Hallituksemme toisenakolmatta.
Alkuperäiseen on HÄNEN KEISARILLINEN MAJESTEETTINSA Korkeimmanomakätisesti kirjoittanut:
»NIKOLAI"

(L. S.)
Varmentanut: Ministerineuvoston Puheenjohtaja. Ulkoministeri
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Stürmer.

