
Venäjän ja  Suomen sosialististen 
tasavaltain välillä.

Venäjän Federatiivisen  Neuvostotasavallan Kansan komi- 

saarien Neuvosto ja  Suomen Sosialistisen Työväentasavallan 

Kansanvaltuuskunta ovat näiden vapaitten tasavaltain ystä

vyyden  ja veljeyden lujittam iseksi telineet seuraa van sopi

muksen.

1 §.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta luovuttaa riip 

pumattomalle Suomen Sosialistiselle Tvöväentasavalla lle  kai

ken Venäjän Tasavallan tai Venäjän va ltio l ai tosien omista
man ta i hallinnassaan pitämän, entisen Suomen Suuriruhti

naanmaan alueen rajain sisällä sijaitsevan kiinteän omaisuu

den, kuten maaomaisuuden, vesialueet, kaupungeissa olevat 
tontit, rakennukset, tehtaat ja  teollisuuslaitokset, kuin myös 

lennätinlaitokset, rautatiet, linnoitukset, majakat, loistot ja 

reimarit.

2 §.
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta puolestaan luovut

taa Venäjän Federatiiviselle Neuvostotasavallalle kaiken (Suo

men valtion  tai Suomen valtiolaitosten omistaman ta i hallin
nassaan pitämän, Venäjän Federatiiv isen  Neuvostotasavallan 

alueen rajain sisällä sijaitsevan kiinteän omaisuuden, kuten 

maaomaisuuden, vesialueet, kaupungeissa olevat tontit, raken
nukset, tehtaat ja  teollisuuslaitokset, kuin myös rautatiet, 

majakat, loistot ja reimarit.
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3 §.
SuoDien Sosialistinen Työväen tasavalta  ilm oittaa suos

tuvansa ostamaan muutakin kuin tämän sopimuksen 1 §:ssä 

tarkoitettua Venäjän Federa tiiv ise lle  Neuvostotasavalla lle 

kuuluvaa ja entisen Suomen Suuriruhtinaanmaan alueen ra

juin sisällä sijaitsevaa omaisuutta, ja nauttii Suomen Sosia

listinen Työväentasavalta sellaiseen omaisuuteen nähden etu

osto-oikeutta, m ikäli ,se ei toukkaa Venäjän Federatiivisen 
Neuvostotasavallan etuja.

4 §.
Y lläm ain itusta  Suomen Sosialistiselle Työväen  tasa va l

la lle  luovutettavasta omaisuudesta luetaan pois se, joka, V e 

näjän ja  Suomen asiain S e lv itte ly  komitean päätöksellä, vä
littöm ästi luovutetaan työväen järjestö ille .

5 §.

Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta luovuttaa Suo
men kauppalaivaston kansallistuttam isen edistämiseksi 

Suomen Sosialistiselle T y ö  väen tasa va lla lle  kaikki Suomen 
valtio lle , kunnille ta i yk s ity is ille  kuuluneet, Venäjän h a lli

tuksen ennen sotaa tai sodan aikana rekviro im at la ivat niiden 

nykyisessä kunnossa. Samaten on luovutettava kaikk i muu
kin rekviro itu  omaisuus, m ikä li se tätä sopimusta päätet

täessä on entisen Suomen Suuriruhtinaanmaan alueen ra- 
ja in  sisällä.

6 §.
Fdelläoleva in  pykäläin määräykset eivät koske n iitä  

kiinteim istöjä, jotka Suomen Sosialistisen Työväentasaval- 

lan alueella ovat Venäjän Federa tiiv ise lle  Neuvostotasaval

la lle  ja  Venäjän Federatiivisen  Neuvostotasavallan  alueella 

Suomen Sosialistiselle T yöväen tasava lla lle  välttäm ättöm ät 

diplomaattisten, konsuli- ja kauppaviranomaisten virastoja ja 
henkilökuntaa, kuin myös siv istys- ja valistuslaitoksia sekä 
parantoloita varten.



7 §.
Korvauksen suuruuden tämän sopimuksen 1, 2, 3 ja  4 '§:n 

mukaan omaisuutta luovutettaessa määrittelee erityinen V e 
näjän ja  Suomen asiain S e lv itte ly  komitea.

K ä istä  luovutuksista johtuneista maksuista, jotka suorite

taan Suomen asioita varten asetetun venäläisen likvidatsioni- 
komitean vaatimuksesta, pidetään eri tili, joka päätetään lo
pullisessa tilien selvityksessä.

f

8 §.
Venäjän valtion ja valtiolaitosten saatavat Suomen va l

tiolta ja  valtio la itoksilta  sekä päinvastoin, samoin kuin m yös 

Venäjän  Suomen Pankin vä litykse llä  ottamat 1 yhyta ikaiset 

velkasitoumukset tunnustetaan molempien Sosialististen tasa
valtaan hallitusten puolelta voimassa o leviksi, ja niiden kuo- 

letustapaa, riippum atta 7 §:n  mukaisesti suoritettavista m ak
suista, tulee, valm istelem aan erikoinen Venäjän ja  Suomen 

asiain Selvitte lykom itean  alainen yhteinen finanssikomitea.

9 §.

Tämän sopimuksen tek ijä t takaavat molemminpuolisesti 

Venäjän ja  Suomen sosialististen tasavaltain kauppa-aluksille 
kaik iksi ajoiksi vapaan ja esteettömän pääsyn kaikkiin  meri-, 
jä rv i- ja jokisatamiin, ankkuripaikkoihin ja  kanaviin sekä 

m yöntävät m aituille aluksille vapaan ja  esteettömän tavaran 
lastaus- ja  purkamisoikeuden sekä luotsilaitoksen käytön. 

Y lläm ain itu n  vapaan käytön tekn illiset ehdot määrätään eri 
sopimuksilla.

10 §.
Venäjän ja. Suomen rautateitten vä lille  järjestetään p ysy 

väinen ja  suoranainen yhdysliikenne ilman matkustajain s iir

toa ja tavarain uudestaan lastausta.

11 §■
Ehdot, jo illa  Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta 

saa Suomen Sosialistisen Työväentasavallan  alueella käyt-
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tää sähkölennätintä, postia ja. maanteitä ja  Suomen Sosia

listinen Työväentasavalta Venäjän Federatiivisen Neuvosto

tasavallan alueella vastaavia laitoksia, määritellään eri sopi
m uksilla ; jo llo in , poikkeuksena tämän sopimuksen 1 §:n  y le i

sistä m ääräyksistä, huomioon ottaen voimassa olevat kan
sainväliset tava t ja  sopimukset, Venäjän  Federatiiv isen  N eu 

vostotasavallan omaksi jää  viideksikym m eneksi vuodeksi, 
eksterritoriaalioikeudella, kolm e Suomen Sosialistisen Työ- 

väentasavallan kautta kulkevaa, P ie tarin  Tukholmaan, N ew - 

castleen ja Fredericiaan yhdistävää lennätinjohtoa (N  :o 13, 
60 ja 42) sekä yk s i yhtäjaksoinen, suora johto linjalla, P ie 
tari— V arton iem i— Aleksandrovsk (Muurinani 11a), joka johto 
kulkee V iipu rin , Kuopion, K em in  ja  Rovaniem en kautta, 

sekä pidätetään Venäjän F edera tiiv ise lle  Neuvostotasaval

la lle  ka ikk i Tanskalaisen yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen 

mukaiset oikeudet kolmeen kaapeliin, jo tka kulkevat suo

raan Uudestakaupungista Ruotsiin  Ahvenanm aan kautta.

12 §.
Molemmat sopimuksen tek ijä t asettavat viipym ättä  V enä

jän ja Suomen asiain Selvittelykom itean alaisen yhteisen ko

mitean laatimaan ehdotusta molempien tasavalta!n väliseksi 

kauppasopimukseksi.

13 §.
Suomalaista alkuperää o lev ille  Venäjän kansalaisille V e 

näjällä kuin myös venäläistä alkuperää o lev ille  Suomen kan
sala isille  Suomessa myönnetään samanlaiset oikeudet kuin 

m uillak in  vastaavan maan kansalaisilla on.
Suomen kansalaiset. V enä jä llä , samoin kuin Venäjän kan

salaiset Suomessa nauttivat samoja yksityisoikeuksia, kansa

laisvapauksia ja kunnallisia oikeuksia kuin vastaavan maan 

kansalaisilla on.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta myöntää kaik

ki V enäjän  kansalaisille kuuluvat va ltio llise t oikeudet Suo

men kansalaisille Venäjällä , jo tka kuuluvat työväenluokkaan 

tai talonpoikaisväestöön, joka ei käytä  vierasta työvoim aa, 
m ikäli he ansiotyössä ollen asuvat Venäjän alueella.

i
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Suomen Sosialistinen Työväen  tasa va lta  puolestaäinnlm i- 

tuu myöntämään Venäjän  Federatiiv isen  Neuvostotasaval

lan kansalaisille Suomessa mahdollisimman helpot ehdot 
täysien va ltio llis ten  oikeuksien saamiseen, erityisesti huo

mioonottaen vakinaista asuinpaikkaa va illa  olevan työtäteke

vän väestön edut.

14 §.
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta sitoutuu olemaan 

m illään tava lla  estämättä ja  lupautuu edistämään Suomen 

Sosialistisen Työväen tasava llan  alueelta jo  alettua Venäjän 
Federatiiv isen  Neuvostotasavallan aseellisten maa- ja  meri- 
sotavoim ien sekä maa- ja  m erisotilasvirastoih in kuuluvien 

laitosten jatkuvaa poissiirtämistä ja  tämän poissiirtämisen p i

kaista loppuun saattamista.

15 §.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta luovuttaa Suo

men Sosialistisen Työväentasavallan täydelliseksi omaisuu
deksi alempana m ääritellyn  alueen, jos paikallinen väestö 

vapaasti k ysyttyn ä  ilmaisee siihen suostuvansa.
Venäjän ja  Suomen välinen valtakunnan raja kulkee täst

edes n yk y ise llä  Venäjän ja  Suomen vä lise llä  ra ja lla  olevasta 

Korvatunturista suorassa linjassa Petsamon joen lähteille, 

sieltä, Petsamon joen itäistä vedenjakajaa pitkin sekä suorassa 
linjassa Muotkavuonon ja  Kalastajaniem en y li.  päättyen Jää

meren rannalle Supuskan kohdalla.
17 §:ssä mainitun komitean tulee m ääritellä erity iset eh

dot, jotka takaavat:

1) kalastusta ja  muita elinkeinoja luovutetulla alueella 

harjoittavan Venäjän  väestön oikeudet;
2) Venäjän  Federatiivisen Neuvostotasavallan esteettö

män oikeuden vapaaseen kauppa-kauttakulkuun N orjaan  ja 

sieltä takaisin; ja
3 ) Venäjän  ja  N orjan  vä lillä  solmituista ja voimassa o le 

vista sopimuksista johtuvat oikeudet.
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Y lläm ain itun  alueen luovutuksesta johtuvat maksut suo

ritetaan tämän sopimuksen 7 § :n  perusteella.

16 §.
Sopijapuolet asettavat Venäjän ja Suomen asiain Sel- 

v itte lykom itean  alaisen komitean Venäjän  ja Suomen ra jo

jen muutosten tarkkaa m ääritte lyä  varten. Suomen Sosia
listinen Työväen tasava lta  luovuttaa kuitenkin heti V e 

näjän Federatiiv iselle  Neuvostotasavallalle täydellisefc&i 

omaisuudeksi Suomenlahden rannalla sijaitsevan Inon linnak
keen alueen ja  takaa välttämättömän kauttaku lkuyhtey- 

den mainittuun linnakkeeseen.

17 §.

Täm än pääsopimuksen eri määräysten kehittämiseksi 
valm istetaan m olempain sopijapuolten hallitusten asetta
massa Venäjän  ja  Suomen asiain S e lv itte ly  komiteassa ehdo

tukset yksity iskoh ta is iksi sopimuksiksi, jotka Venäjän  F ede
ratiivisen Neuvostotasavallan  ja  Suomen Sosialistisen T yö -  

väentasavallan hallitukset vahvistavat.

18 §.
E rim ie lisyyd e t, jo ita  syn tyy  y lläm ain ittu ja  yks ity iskoh 

taisia sopimuksia laadittaessa ja joita johtuu tämän sopimuk
sen sekä sen perusteella teh tyjen  erikoissopimusten tu lk in
nasta, kuin m yös tämän sopimuksen ja  erikoissopimusten 

määräysten rikkomiset, annetaan sovinto-oikeuden ratkaista
v iksi, johon puheenjohtajan määrää Ruotsin  Sosia lide
mokraattisen vasemmistopuolueen puoluetoim ikunta, ellei 

m yöhem m in toisin sovita.

19 §.
Täm ä sopimus astuu lailliseen voim aan heti kun molem: 

pien Sosialististen tasavaltain hallitusten valtuutetut ovat 

sen a llek irjo ittaneet.



Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan ja. Suomen 

Sosialistisen Työväentasavallan  hallitusten valtuutetut ovat 
allekirjoittaneet ja  sineteillään vahvistaneet kaksi kappaletta 
tätä sopimusta venäjän ja  suomen kielillä .

20 §.


