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Rautatielaki

N:o 555

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on edistää rau-
tatieliikennettä, rautatiejärjestelmän yhteen-
toimivuutta ja rataverkon käyttöä. Lain tar-
koituksena on lisäksi kehittää rautateiden
turvallisuutta.

Lakia sovelletaan yksityisraiteita koske-
vaan määräyksenantovaltaan siten kuin 28 §:n
3 momentissa säädetään, rakenteellisen osa-
järjestelmän käyttöönottolupaan siten kuin 35
ja 36 §:ssä säädetään, liikkuvan kaluston
rekisteröintiin siten kuin 37 §:ssä säädetään,

yksityisraiteiden turvallisuuden ja yhteentoi-
mivuuden valvontaan siten kuin 46 §:ssä
säädetään samoin kuin oikeuteen käyttää
yksityisraiteita siten kuin 57 §:n 3 momen-
tissa säädetään. Lakia ei sovelleta niihin
ratoihin ja yksityisraiteisiin, joita käytetään
ainoastaan paikalliseen tai historialliseen
käyttöön tai matkailukäyttöön, eikä muusta
rataverkosta erillään oleviin ratoihin ja niillä
käytettävään liikkuvaan kalustoon.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rautatieyrityksellä yksityisoikeudellista

yhtiötä tai muuta yhteisöä, joka Euroopan
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talousalueella myönnetyn asianomaisen toi-
miluvan nojalla päätoimenaan harjoittaa rau-
tatieliikennettä ja jolla on hallinnassaan lii-
kenteen harjoittamiseen tarvittavaa liikkuvaa
kalustoa; rautatieyrityksenä pidetään myös
yksinomaan vetovoimapalveluja tarjoavia yh-
teisöjä;

2) rataverkolla Ratahallintokeskuksen hal-
linnassa olevaa valtion rataverkkoa;

3) rautatieliikenteen harjoittamisella rau-
tatieyrityksen ja museoliikenteen harjoittajan
liikennettä rataverkolla;

4) ratakapasiteetilla rataverkon ominai-
suuksista johtuvaa aikaan sidottua rautatie-
reitin junaliikenteen välityskykyä, ei kuiten-
kaan radanpitoon välittömästi liittyvää juna-
liikennettä;

5) ratakapasiteetin hakijalla rautatieyri-
tystä ja rautatieyritysten kansainvälistä yh-
teenliittymää;

6) museoliikenteellä museokalustolla tai
sellaiseen rinnastettavalla kalustolla rataver-
kolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä
liikennettä, jota harjoittava yhteisö ei tavoit-
tele toiminnallaan liiketaloudellista voittoa;

7) yksityisraiteella muuta kuin valtion
omistamaa ja Ratahallintokeskuksen hallin-
noimaa raidetta, jolla on liityntä rataverk-
koon;

8) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa ja
yksityisraiteita sekä liikennöinnissä käytettä-
viä raidekulkuneuvoja;

9) Euroopan laajuisella rautatiejärjestel-
mällä Euroopan laajuisen tavanomaisen rau-
tatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2001/16/EY, jäljempänä tavan-
omaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivi, tarkoitetun tavanomaisen rau-
tatiejärjestelmän ja Euroopan laajuisen suur-
ten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteen-
toimivuudesta annetussa neuvoston direktii-
vissä 96/48/EY, jäljempänä suurten nopeuk-
sien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus-
direktiivi, tarkoitetun suurten nopeuksien rau-
tatiejärjestelmän muodostamaa kokonai-
suutta;

10) yhteentoimivuudella Euroopan laajui-
sen rautatiejärjestelmän soveltuvuutta junien
varmaan ja keskeytymättömään liikennöintiin
sellaisella suoritustasolla, joka näiltä radoilta
vaaditaan;

11) olennaisilla vaatimuksilla niitä tavan-
omaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivin liitteessä III sekä suurten
nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivin liitteessä III tarkoitettuja ylei-
siä ja erityisiä teknisiä vaatimuksia, jotka
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän, osa-
järjestelmien ja yhteentoimivuuden osateki-
jöiden sekä liitäntöjen on täytettävä;

12) yhteentoimivuuden teknisellä eritel-
mällä kutakin osajärjestelmää tai osajärjes-
telmän osaa koskevia vaatimuksia, joilla
mahdollistetaan olennaisten vaatimusten nou-
dattaminen ja varmistetaan Euroopan laajui-
sen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus;

13) osajärjestelmällä Euroopan laajuisen
rautatiejärjestelmän jakamista rakenteellisin
tai toiminnallisin perustein;

14) yhteentoimivuuden osatekijällä osajär-
jestelmässä olevaa tai siihen tarkoitettua
perusosaa, perusosien ryhmää, osakokonai-
suutta tai kokonaisuutta, josta Euroopan
laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuus riippuu;

15) parantamisella osajärjestelmän tai osa-
järjestelmän osan muuttamiseen liittyviä mer-
kittäviä töitä, joilla parannetaan osajärjestel-
män yleistä suoritustasoa;

16) uudistamisella osajärjestelmän tai osa-
järjestelmän osan korvaamiseen liittyviä mer-
kittäviä töitä, joilla ei muuteta osajärjestelmän
yleistä suoritustasoa;

17) käyttöönotolla kaikkia toimenpiteitä,
joilla osajärjestelmä saatetaan suunniteltuun
toimintakuntoon;

18) yhteisillä turvallisuusindikaattoreilla
niitä turvallisuustavoitteiden saavuttamisen
arvioimisen helpottamiseksi ja yleisen kehit-
tymisen seuraamiseksi kerättäviä tietoja, jotka
luetellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/49/EY yhteisön rautateiden
turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimi-
luvista annetun direktiivin 95/18/EY ja rau-
tateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoi-
keuden myöntämisestä ja rautateiden infra-
struktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä
turvallisuustodistusten antamisesta annetun
direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta, jäl-
jempänä rautatieturvallisuusdirektiivi, liit-
teessä I;

19) yhteisillä turvallisuustavoitteilla rauta-
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tieturvallisuusdirektiivin 7 artiklassa tarkoi-
tettua rautatiejärjestelmän vähimmäisturvalli-
suustasoa;

20) yhteisillä turvallisuusmenetelmillä rau-
tatieturvallisuusdirektiivin 6 artiklassa tarkoi-
tettuja turvallisuuden tason ja turvallisuusta-
voitteiden saavuttamisen ja muiden turvalli-
suusvaatimusten noudattamisen arviointia ku-
vaamaan kehitettyjä menetelmiä;

21) ilmoitetulla laitoksella viranomaista tai
suomalaista oikeushenkilöä, joka tekee osa-
järjestelmien tarkastuksia tai yhteentoimivuu-
den osatekijöiden vaatimuksenmukaisuuden
tai käyttösoveltuvuuden arviointeja.

3 §

Radanpidon rahoitus

Rataverkkoa ylläpidetään ja rakennetaan
valtion talousarviossa osoitettujen määrära-
hojen ja muun rahoituksen sallimassa laajuu-
dessa. Tämän lain 3 luvussa tarkoitettu
ratamaksu käytetään radanpidon rahoituk-
seen. Ratamaksu otetaan huomioon valtion
talousarviossa.

4 §

Verkkoselostus

Ratahallintokeskus julkaisee aikataulukau-
sittain ratakapasiteetin hakijoita varten verk-
koselostuksessa tiedot niistä tämän lain sään-
nöksistä tai lain nojalla annetuista säännök-
sistä ja määräyksistä, jotka koskevat:

1) oikeutta rataverkolle pääsyyn;
2) ratamaksujen määräytymisperusteita;
3) ratakapasiteetin hakemista ja siihen

liittyviä määräaikoja;
4) rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevia

vaatimuksia ja hyväksyntää; sekä
5) muita rautatieliikenteen harjoittamista ja

sen aloittamisen edellytyksiä koskevia seik-
koja.

Ratahallintokeskus julkaisee verkkoselos-
tuksessa tiedot rataverkon laadusta ja laajuu-
desta sekä antaa tarkemmat tiedot 13 §:ssä
tarkoitetusta rataverkon vähimmäiskäyttöpal-
velujen sekä rataverkon käyttömahdollisuuk-
sien ja raideyhteyksien yksityiskohdista ja
saatavuudesta. Verkkoselostuksessa julkais-

taan myös ne määräykset, jotka Ratahallin-
tokeskus antaa:

1) erikoistuneesta ratakapasiteetista 19 §:n
1 momentin nojalla;

2) ylikuormitetun ratakapasiteetin etusija-
järjestyksistä 19 §:n 2 momentin nojalla; sekä

3) rautatiereittikohtaisista ratakapasiteetin
vähimmäiskäytön kynnysmääristä 24 §:n 2
momentin nojalla.

Ratahallintokeskuksen on kuultava verk-
koselostusta laatiessaan Suomeen sijoittautu-
neita ratakapasiteetin hakijoita ja muita Suo-
men rataverkolle pyrkiviä ratakapasiteetin
hakijoita. Ratahallintokeskuksen on julkais-
tava verkkoselostus määräyskokoelmassaan
viimeistään neljä kuukautta ennen ratakapa-
siteettia koskevien hakemusten jättämiselle
valtioneuvoston asetuksella säädetyn määrä-
ajan päättymistä. Jos 1 ja 2 momentissa
tarkoitetut tiedot muuttuvat verkkoselostuk-
sen voimassaoloaikana, Ratahallintokeskuk-
sen on julkaistava muuttuneet tiedot määrä-
yskokoelmassaan.

2 luku

Rautatieliikenteen harjoittaminen

5 §

Toimilupa

Rautatieliikenteen harjoittamista varten on
oltava liikenne- ja viestintäministeriön (mi-
nisteriö) myöntämä toimilupa, johon voidaan
sisällyttää erityisesti harjoitettavan liikenteen
laajuuteen ja luonteeseen liittyviä tämän lain
säännöksiä tai lain nojalla annettuja säännök-
siä tai määräyksiä täydentäviä ehtoja.

Toimilupa voidaan hakemuksesta myöntää
rajoitettuna koskemaan ainoastaan henkilö-
tai tavaraliikennettä.

Ministeriö tarkastaa toimiluvan ja sen
ehdot joka viides vuosi sen myöntämisestä.
Lisäksi ministeriö voi tarkastaa, noudattaako
rautatieyritys sille tässä laissa tai tämän lain
nojalla rautatieliikenteen harjoittamista varten
asetettuja velvoitteita, jos on syytä vakavasti
epäillä, ettei velvoitteita noudateta.

Yhdessä Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa myönnetty toimilupa on voi-
massa koko Euroopan talousalueella. Minis-
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teriö ilmoittaa asianomaiselle toimivaltaiselle
viranomaiselle, jos muussa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saanut rautatieyritys ei enää täytä luvan
saamisen edellytyksiä.

6 §

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Ministeriö myöntää toimiluvan Suomeen
sijoittautuneelle hakijalle rautatieliikenteen
harjoittamiseen, jos:

1) hakijan tarkoituksena on päätoimenaan
harjoittaa rautaliikennettä hallinnassaan ole-
valla liikkuvalla kalustolla tai tarjota veto-
voimapalveluja;

2) hakijalla on Rautatieviraston antama tai
hyväksymä 31 §:ssä tarkoitettu turvallisuus-
todistus tai se antaa toiminnastaan vastaavan
selvityksen;

3) hakija on luotettava ja sen liikkeenjoh-
totehtäviin määrätyt henkilöt ovat hyvämai-
neisia ja ammatillisesti päteviä;

4) hakija on riittävän vakavarainen, niin
että se kykenee tiedossa olevien seikkojen
perusteella arvioiden täyttämään vähintään
vuoden ajalta todelliset ja odotettavissa olevat
velvoitteensa ja sitoumuksensa;

5) hakijalla on 11 §:ssä tarkoitettu riittävä
vastuuvakuutus tai muu sitä vastaava järjes-
tely.

Liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö ei
täytä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua
hyvämaineisuuden vaatimusta, jos hänet on
tuomittu viimeksi kuluneiden viiden vuoden
aikana vankeusrangaistukseen tai viimeksi
kuluneiden kolmen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen vakavasta työsuhdetta, elinkeinon
harjoittamista, kirjanpitoa, velkasuhdetta, lii-
kenteen harjoittamista taikka liikenneturval-
lisuutta koskevien säännösten tai määräysten
rikkomisesta ja teko osoittaa hänen olevan
ilmeisen sopimaton harjoittamaan rautatielii-
kennettä. Sama koskee tullimääräysten rik-
komista siinä tapauksessa, että hakijan tar-
koituksena on ryhtyä harjoittamaan kansain-
välistä rautatieliikennettä. Liikkeenjohtoteh-
täviin määrätyllä henkilöllä on oikeus saada
toimiluvan myöntämistä varten itseään kos-
keva ote rikosrekisterilaissa (770/1993) tar-
koitetusta rikosrekisteristä sekä sakon täytän-

töönpanosta annetussa laissa (672/2002) tar-
koitetusta sakkorekisteristä.

Hakija täyttää 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun ammatillista pätevyyttä koskevan
vaatimuksen, kun:

1) hakijalla on tarvittavat tiedot ja kokemus
rautatieliikenteen turvalliseen harjoittamiseen
ja sen valvontaan hakemuksen edellyttämässä
laajuudessa;

2) hakijan turvallisuudesta vastaavalla hen-
kilökunnalla on tehtävien edellyttämä päte-
vyys; sekä

3) hakija voi taata korkean turvallisuusta-
son tarjoamissaan palveluissa henkilöstönsä,
liikkuvan kalustonsa ja organisaationsa
osalta.

Hakija ei täytä 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettua vakavaraisuuden vaatimusta, jos:

1) hakija tai sen liikkeenjohtotehtäviin
määrätty henkilö on asetettu konkurssiin tai
määrätty liiketoimintakiellosta annetun lain
(1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon;

2) liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö
on hakenut yksityishenkilön velkajärjeste-
lystä annetun lain (57/1993) mukaista velka-
järjestelyä; tai

3) hakijalla on toiminnastaan aiheutuneita
huomattavia erääntyneitä ja maksamattomia
veroja tai lakisääteisiä sosiaalimaksuja.

Ministeriö voi erityisestä syystä poiketa 4
momentissa säädetystä vaatimuksesta.

7 §

Toimiluvan hakeminen ja myöntäminen

Hakijan on toimitettava hyvämaineisuuden,
ammatillisen pätevyyden ja vakavaraisuuden
arvioimiseksi ministeriölle tiedot:

1) hakijan liikkeenjohtotehtäviin määrätyn
henkilön hyvämaineisuudesta;

2) liikkuvan kaluston ominaispiirteistä ja
ylläpidosta, erityisesti turvallisuusvaatimus-
ten osalta;

3) turvallisuudesta vastaavan henkilöstön
pätevyydestä ja ammatillisesta koulutuksesta;

4) varoistaan ja veloistaan;
5) omasta ja vieraasta pääomastaan riittä-

västi eriteltyinä;
6) toiminnasta saatavista tuloistaan ja siitä

aiheutuvista menoistaan mukaan lukien rau-
tateiden liikkuvan kaluston, rakennusten, ra-
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kennelmien sekä maa-alueiden hankinnasta
johtuvat menot.

Ministeriö voi vaatia hakijalta kauppaka-
marin tai Keskuskauppakamarin hyväksymän
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön arvi-
oinnin hakijan taloudellisesta tilasta.

Päätös toimilupahakemukseen on tehtävä
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun minis-
teriölle on toimitettu kaikki asian ratkaisemi-
seksi tarvittavat tiedot.

8 §

Hakemusmaksu

Hakijan on suoritettava valtiolle toimilu-
pahakemuksen yhteydessä hakemusmaksu,
joka on 1 000 euroa.

9 §

Toimiluvan peruuttaminen

Jos luvanhaltija ei enää täytä luvan saami-
sen edellytyksiä, ministeriön on varattava
luvanhaltijalle mahdollisuus korjata puute
kohtuullisessa määräajassa, joka ei saa olla
kahta kuukautta lyhyempi siitä lukien, kun
ministeriö on saanut tiedon puutteellisuu-
desta. Jos luvanhaltija ei ole korjannut puut-
teellisuutta asetetussa määräajassa tai jos
luvanhaltija on asetettu konkurssiin eikä
luvanhaltijan taloudellista asemaa voida saada
luvan mukaisen rautatieliikenteen harjoitta-
misen edellyttämälle tasolle kohtuullisessa
ajassa, ministeriön on peruutettava toimilupa
kokonaan tai määräajaksi.

Todetessaan, ettei toimiluvan haltija enää
täytä taloudellista vakavaraisuutta koskevaa
vaatimusta, ministeriö voi samalla päättää,
että rautatieliikenteen harjoittamista saadaan
jatkaa toimiluvan mukaisesti tai rajoitettuna
enintään kuuden kuukauden ajan. Lupaa
rautatieliikenteen harjoittamisen jatkamiseen
ei saa kuitenkaan antaa, jos toiminnan jatka-
minen voi vaarantaa rautatieliikenteen turval-
lisuutta.

Ministeriö voi peruuttaa toimiluvan koko-
naan tai määräajaksi, jos luvanhaltija on

toimivaltaisen viranomaisen huomautuksesta
huolimatta rikkonut vakavasti ja toistuvasti
toimiluvassa asetettuja ehtoja tai rautatielii-
kennettä koskevia säännöksiä tai määräyksiä.
Jos rikkomukset ovat vähäisiä, ministeriö voi
antaa luvanhaltijalle varoituksen.

10 §

Rautatieliikenteen harjoittamiseen vaikutta-
vat muutokset rautatieyrityksen toiminnassa

Jos rautatieyritys aikoo muuttaa tai laajen-
taa toimintaansa merkittävästi, sen on toimi-
tettava ministeriölle uusi hakemus tai minis-
teriön pyytämä lisäselvitys. Ministeriö voi
hakemuksen perusteella myöntää uuden toi-
miluvan tai lisäselvityksen perusteella antaa
suostumuksen toiminnan jatkamiseen.

Ministeriö voi vaatia selvityksen, jos lu-
vanhaltijan oikeudellinen asema muuttuu si-
ten, että sillä voi olla vaikutusta luvan
mukaisen rautatieliikenteen harjoittamiseen.
Ministeriön on arvioitava toiminnan jatkami-
sen edellytykset mahdollisimman pian saatu-
aan luvanhaltijalta tarvittavan selvityksen.

Jos ministeriö katsoo, että rautatieturvalli-
suus voi 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa
muutostilanteessa vaarantua, sen on peruutet-
tava toimilupa noudattaen vastaavasti, mitä 9
§:ssä säädetään.

11 §

Vakuuttamisvelvollisuus

Rautatieliikenteen harjoittajalla ja lain
53 §:ssä tarkoitetulla radanpidon töitä teke-
vällä yhtiöllä tai muulla yrityksellä on oltava
voimassa oleva riittävä vastuuvakuutus tai
muu sitä vastaava järjestely raidekulkuneu-
von käyttämisestä rataverkolla toiselle aiheu-
tuneen sellaisen vahingon varalle, josta toi-
minnan harjoittaja on lain tai sopimuksen
perusteella vastuussa. Vakuutuksen tai muun
sitä vastaavan järjestelyn riittävyyttä arvioi-
taessa on otettava huomioon harjoitettavan
toiminnan luonne ja laajuus sekä toiminnasta
aiheutuvat riskit. Vakuutuksen on oltava
voimassa koko sinä aikana, jolloin toimintaa
harjoitetaan.
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12 §

Rautatieliikenteen harjoittamisen aloittami-
nen ja keskeyttäminen

Toimiluvan haltijalla on oikeus rautatielii-
kenteen harjoittamisen aloittamiseen edellyt-
täen, että:

1) toimiluvan haltijalla on 31 §:n mukainen
Rautatieviraston myöntämä tai hyväksymä
turvallisuustodistus, joka kattaa kaikki ne
rautatiereitit, joilla liikennettä aiotaan harjoit-
taa;

2) toimiluvan haltijalle on myönnetty ai-
ottua liikennettä varten tarvittava ratakapasi-
teetti;

3) toimiluvan haltija on tehnyt Ratahallin-
tokeskuksen kanssa 25 §:ssä tarkoitetun rata-
verkon käyttösopimuksen;

4) tämän lain tai sen nojalla säädetyt tai
määrätyt rautatieliikenteen harjoittamisen
edellytykset täyttyvät muutoin.

Toimiluvan haltijan on aloitettava toimin-
tansa kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan
myöntämisestä. Ministeriö voi toimiluvan
haltijan pyynnöstä ottaen huomioon tarjotta-
vien palvelujen erityinen luonne päättää, että
toiminta saadaan aloittaa myöhemmin kuin
kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan
myöntämisestä. Jos toimiluvan haltija ei ole
aloittanut toimintaansa kuuden kuukauden
kuluessa toimiluvan myöntämisestä tai on
keskeyttänyt toimintansa yhtäjaksoisesti vä-
hintään kuudeksi kuukaudeksi, ministeriö voi
pyytää toimiluvan haltijalta lisäselvitystä toi-
miluvan voimassaolon edellytysten selvittä-
miseksi.

3 luku

Rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat
palvelut ja ratamaksu

13 §

Ratahallintokeskuksen rautatieliikenteen har-
joittajille tarjoamat palvelut

Ratahallintokeskuksen on tarjottava rauta-
tieliikenteen harjoittajille tasapuolisin ja syr-
jimättömin ehdoin rataverkon vähimmäis-
käyttöpalveluja ja rataverkon käyttömahdol-
lisuuksiin kuuluvia raideyhteyksiä palvelui-

hin pääsemiseksi noudattaen, mitä rautateiden
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden
myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin
käyttömaksujen perimisestä annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/14/EY, jäljempänä kapasiteetti- ja ra-
tamaksudirektiivi, liitteessä II säädetään.
Näistä palveluista säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Tieto palvelujen
yksityiskohdista ja saatavuudesta ja käytettä-
vissä olevista raideyhteyksistä on sisällytet-
tävä verkkoselostukseen.

Ratahallintokeskus voi tarjota rautatielii-
kenteen harjoittajille rataverkon käyttömah-
dollisuuksiin kuuluvia palveluja, rataverkon
käytön lisäpalveluja ja oheispalveluja sekä
sopia näistä palveluista ja muista hyödyk-
keistä. Tarkemmat säännökset rataverkon
käytön lisäpalveluista ja oheispalveluista an-
netaan valtioneuvoston asetuksella. Tieto tar-
jottavista palveluista ja muista hyödykkeistä
sekä niiden yksityiskohdista ja saatavuudesta
on sisällytettävä verkkoselostukseen. Ratahal-
lintokeskuksen on tarjottava tässä momen-
tissa tarkoitettuja palveluja ja muita hyödyk-
keitä verkkoselostuksesta julkaistujen tietojen
mukaisesti kaikille rautatieliikenteen harjoit-
tajille rautatiereittikohtaisesti yhtäläisin ja
tasapuolisin ehdoin.

14 §

Ratamaksu

Ratamaksuna peritään ratamaksun perus-
maksua ja muita ratamaksuun liittyviä erik-
seen säädettyjä maksuja (ratamaksu).

Ratahallintokeskuksen on perittävä rata-
maksun perusmaksua rautatieliikenteen har-
joittajilta tasapuolisesti ja syrjimättömin eh-
doin 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista pal-
veluista ja muista momentissa tarkoitetuista
hyödykkeistä niiden käytön mukaisesti nou-
dattaen, mitä kapasiteetti- ja ratamaksudirek-
tiivin II luvussa säädetään. Rautatieliikenteen
harjoittajille tarjottavista 13 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista palveluista ja muista hyödyk-
keistä perittävän ratamaksun perusmaksun
tulee perustua aina niihin radanpidon kustan-
nuksiin, joita rautatieliikenteen harjoittami-
nen aiheuttaa suoraan rataverkolle ja radan-
pidolle.
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Ratamaksun perusmaksun määrästä anne-
taan tarkemmat säännökset liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella.

15 §

Ratamaksun periminen

Ratahallintokeskus päättää ratamaksun pe-
rusmaksun maksuunpanosta ja perii maksut
kalenterikuukausittain rautatieliikenteen har-
joittajilta. Ratahallintokeskuksen maksuunpa-
nemat ratamaksut ovat ulosottokelpoisia il-
man tuomiota tai päätöstä.

4 luku

Rataverkon käyttö ja ratakapasiteetti

16 §

Rataverkolle pääsyyn oikeutetut rautatieyri-
tykset ja rautatieyritysten kansainväliset yh-

teenliittymät

Tämän luvun mukaisesti myönnettyä rata-
kapasiteettia saavat käyttää seuraavat rauta-
tieyritykset ja rautatieyritysten kansainväliset
yhteenliittymät harjoitettavan rautatieliiken-
teen mukaisesti:

1) Euroopan talousalueeseen kuuluvien
valtioiden välisessä kansainvälisessä rautatie-
liikenteessä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu
rautatieyritys, jolla on Euroopan talousalu-
eella myönnetty asianomainen toimilupa, tai
tällaisten rautatieyritysten kansainvälinen yh-
teenliittymä;

2) kotimaan tavaraliikenteessä 1 kohdassa
tarkoitettu rautatieyritys tai tällaisten rauta-
tieyritysten kansainvälinen yhteenliittymä;

3) kotimaan henkilöliikenteessä sekä Suo-
men ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliiken-
teessä rataverkolla Valtionrautateiden muut-
tamisesta osakeyhtiöksi annetun lain
(20/1995) 1 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön
rautatieliikennettä harjoittava tytäryhtiö.

Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetut
rautatieyritykset ja rautatieyritysten kansain-
väliset yhteenliittymät saavat käyttää rataver-
kon liikennepaikkoja harjoittamaansa liiken-
nettä varten 25 §:ssä tarkoitetun rataverkon
käyttösopimuksen mukaisin ehdoin. Myös
muu yritys tai yhteisö saa käyttää rataverkon

yksittäistä liikennepaikkaa rautatieliikentee-
seen edellyttäen, että liikennöinti palvelee
liikennepaikkaan liitettyä yksityisraidetta ja
että liikennöinnistä on sovittu Ratahallinto-
keskuksen kanssa.

17 §

Puitesopimus ja sen julkisuus

Ratahallintokeskus voi tehdä ratakapasitee-
tin hakijan kanssa ratakapasiteetin käytöstä
puitesopimuksen, jonka tarkoituksena on
määrittää hakijan tarvitseman ratakapasiteetin
ominaispiirteet. Puitesopimus ei kuitenkaan
oikeuta ratakapasiteetin hakijaa saamaan so-
pimuksen mukaista ratakapasiteettia. Ratahal-
lintokeskuksen tulee myöntää myös puiteso-
pimuksen mukainen ratakapasiteetti hake-
muksesta tämän luvun mukaisessa menette-
lyssä ja tässä luvussa säädetyin perustein.
Puitesopimus ei muutoinkaan rajoita tämän
luvun muiden säännösten soveltamista mui-
hin ratakapasiteetin hakijoihin.

Puitesopimus on tehtävä enintään viideksi
vuodeksi. Ratahallintokeskus voi erityisestä
syystä tehdä pitempiaikaisia puitesopimuksia.
Viittä vuotta pitempien sopimusten tekemisen
perusteena voivat kuitenkin olla vain sopija-
puolen kuljetusliiketoimintaan liittyvät sopi-
mukset, erityisinvestoinnit tai erityiset liike-
toimintariskit sekä erityisen painavat syyt,
jotka perustuvat sopijapuolen laajoihin ja
pitkäaikaisiin investointeihin ja tällaisiin toi-
miin sisältyviin sopimussitoumuksiin.

Siitä riippumatta, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään, julkisia ovat tieto pui-
tesopimuksesta ja pääpiirteet siinä sovitusta
ratakapasiteetista.

Rautatievirastolla on kuitenkin oikeus
saada tiedot salassapitosäännösten estämättä
puitesopimuksia koskevista neuvotteluista,
sopimusten tekemisestä ja niiden perusteista
sekä puitesopimusten ehdoista, jos tietojen
saaminen on viraston tehtävien kannalta
välttämätöntä.

18 §

Ratakapasiteetin hakeminen

Ratakapasiteettia on haettava Ratahallinto-
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keskukselta kutakin aikataulukautta varten
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
dettävässä määräajassa. Uutta ratakapasiteet-
tia tai ratakapasiteetin muutosta voidaan
hakea säännöllistä liikennettä varten myös
ratakapasiteetin jakamista koskevan päätök-
sen antamisen jälkeen aikataulukauden ai-
kana.

Tarkemmat säännökset ratakapasiteetin ha-
kemisesta ja hakuajoista sekä rautatieliiken-
teen aikataulukaudesta, muutosajankohdista
aikataulukauden aikana ja niihin liittyvistä
määräajoista annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella noudattaen, mitä kapasiteetti- ja
ratamaksudirektiivin liitteessä III säädetään.
Ratahallintokeskus voi antaa tarkemmat mää-
räykset ratakapasiteettihakemuksesta.

Rautatieyritys ja rautatieyritysten kansain-
välinen yhteenliittymä voivat hakea Ratahal-
lintokeskukselta ratakapasiteettia myös sel-
laista Euroopan talousalueen kansainvälistä
rautatiereittiä varten, josta vain osa kuuluu
tässä laissa tarkoitettuun rataverkkoon.

19 §

Ratakapasiteettihakemusten etusijajärjestyk-
set

Jos muulle liikenteelle on osoitettavissa
riittävästi vaihtoehtoisia rautatiereittejä, voi-
daan tietty rautatiereitti tai sen osa osoittaa
Ratahallintokeskuksen antamalla määräyk-
sellä erikoistuneeksi ratakapasiteetiksi nou-
dattaen, mitä siitä kapasiteetti- ja ratamaksu-
direktiivin 24 artiklassa säädetään. Erikois-
tuneen ratakapasiteetin rautatiereitillä tai sen
osalla ratakapasiteetin etusija on liikenteellä,
jota varten ratakapasiteetti on erikoistunut.

Jos haetun ratakapasiteetin yhteensovitta-
minen ei ole 20 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla mahdollista, Ratahallintokeskuk-
sen on päätöksellään tällöin todettava rauta-
tiereitti tai sen osa tältä osin ylikuormitetuksi
ratakapasiteetiksi. Ratakapasiteetti voidaan
todeta ylikuormitetuksi myös, jos ratakapa-
siteetin ylikuormittuminen on aikataulukau-
den aikana ilmeistä. Ratahallintokeskus voi
antaa tarkemmat määräykset rautatiereitin
etusijajärjestyksistä, joiden mukaisesti mää-
rätty liikennetyyppi voi saada etusijan yli-
kuormittuneen ratakapasiteetin jakamisessa.

20 §

Yksittäistä etusijajärjestystä koskeva päätös

Jos samaa ratakapasiteettia on hakenut
useampi hakija tai haettu ratakapasiteetti
vaikuttaa toisen hakijan hakemaan ratakapa-
siteettiin, Ratahallintokeskuksen on ensisijai-
sesti pyrittävä sovittelemaan ratakapasiteetin
hakemista koskeva asia hakijoiden kesken.
Ratahallintokeskus voi tällöin tarjota hakijalle
sellaista ratakapasiteettia, joka ei oleellisesti
poikkea tämän hakemasta ratakapasiteetista.

Jos 1 momentissa tarkoitetussa ratakapasi-
teettihakemusten yhteensovittamismenette-
lyssä ei saada hakijoiden kesken sovintoa,
Ratahallintokeskus voi aikatauluehdotuksen
laatimista varten ratkaista yksittäistapausta
koskevan etusijajärjestyksen tässä luvussa
säädetyin perustein. Ratahallintokeskuksen
on ratkaistava etusijajärjestys kymmenen päi-
vän kuluessa 1 momentissa tarkoitetun sovit-
telun päättymisestä.

Ylikuormitetun ratakapasiteetin osalta Ra-
tahallintokeskus voi etusijajärjestystä koske-
valla päätöksellään poiketa tämän luvun
mukaisesta etusijajärjestyksestä sellaisen ha-
kijan eduksi, joka harjoittaa kansainvälistä
liikennettä tai jonka harjoittama liikenne
ylläpitää tai parantaa rautatiekuljetusjärjestel-
män tai joukkoliikenteen toimivuutta muutoin
taikka jonka hakemuksen hylkääminen ai-
heuttaa hakijalle tai sen asiakkaan liiketoi-
minnalle kohtuutonta haittaa.

21 §

Aikatauluehdotuksen laadinta ja asianosais-
ten kuuleminen

Ratahallintokeskuksen on laadittava hake-
musten perusteella aikatauluehdotus seuraa-
vaa aikataulukautta varten neljän kuukauden
kuluessa ratakapasiteetin hakuajan päättymi-
sestä. Aikatauluehdotukseen voidaan sisällyt-
tää tiedot hakijalle myönnettäväksi ehdotet-
tavasta ratakapasiteetista ainoastaan siinä laa-
juudessa ja sellaisin rajoituksin kuin mitä
ratakapasiteetin käyttö liikenteenohjauksen
toteuttamiseksi edellyttää.

Aikatauluehdotuksen tulee perustua ensi-
sijaisesti haetun ratakapasiteetin myöntämi-
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seen edellyttäen, että ratakapasiteetin mukai-
silla aikatauluilla voidaan harjoittaa rautatie-
liikennettä teknisten vaatimusten ja turvalli-
suusvaatimusten mukaisesti. Ratahallintokes-
kus voi kuitenkin tarjota ratakapasiteetinjaon
parantamiseksi hakijalle sellaista ratakapasi-
teettia, joka ei oleellisesti poikkea tämän
hakemasta ratakapasiteetista. Ratakapasiteetti
voidaan jättää myös jakamatta, jos aikatau-
lukautta varten tarvitaan varakapasiteettia
rautatieliikenteen etusijajärjestyksen vuoksi.

Ratahallintokeskuksen on toimitettava ai-
katauluehdotus tiedoksi ratakapasiteetin ha-
kijoille viimeistään 1 momentissa tarkoitet-
tuun määräaikaan mennessä ja varattava
hakijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Kuulemis-
aika on 30 päivää aikatauluehdotuksen tie-
doksiannosta. Tavaraliikenteen rautatiekulje-
tuspalveluita hankkivilla asiakkailla ja rauta-
tiekuljetuspalveluiden ostajia edustavilla yh-
teisöillä on oikeus antaa lausunto aikatau-
luehdotuksesta 30 päivän kuulemisaikana,
joka alkaa kulua näiden asianosaisten osalta
Ratahallintokeskuksen määräyskokoelmassa
julkaistavasta aikatauluehdotuksen valmistu-
mista koskevasta ilmoituksesta.

22 §

Ratakapasiteetin jakaminen

Ratahallintokeskuksen on päätettävä aika-
tauluehdotuksen ja 21 §:n 3 momentin mu-
kaisen kuulemisen perusteella ratakapasitee-
tin jakamisesta tasapuolisin ja syrjimättömin
perustein. Ratahallintokeskuksen on tällöin
otettava erityisesti huomioon henkilö- ja
tavaraliikenteen sekä radanpidon tarpeet sa-
moin kuin rataverkon tehokas käyttö. Päätöstä
tehtäessä on otettava huomioon myös erikois-
tuneen ja ylikuormittuneen ratakapasiteetin
mukaan määräytyvät etusijajärjestykset, jollei
tämän luvun säännöksistä muuta johdu.

Päätös säännöllisen liikenteen ratakapasi-
teetin muuttamisesta tai uudelleenjakamisesta
aikataulukauden aikana on tehtävä 1 momen-
tin mukaisin perustein noudattaen, mitä me-
nettelystä 18 §:n 1 ja 2 momentissa ja niiden
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa
säädetään.

23 §

Kiireellinen ratakapasiteetti

Ratakapasiteetin hakija ja museoliikennettä
harjoittava yhteisö voivat hakea Ratahallin-
tokeskukselta kiireellistä ratakapasiteettia, jos
hakija tarvitsee viipymättä ratakapasiteettia
tilapäisesti yhtä tai useampaa rautatiereittiä
varten. Tässä pykälässä tarkoitettua rataka-
pasiteettia voidaan hakea Ratahallintokeskuk-
selta valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vässä määräajassa. Ratahallintokeskuksen on
tällöin annettava päätös hakemukseen viiden
työpäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Ratahallintokeskuksen on myönnettävä
haettu ratakapasiteetti, jos hakemuksessa tar-
koitettuun käyttöön on osoitettavissa riittä-
västi ratakapasiteettia. Jollei 22 §:n 1 mo-
mentista muuta johdu, ratakapasiteetti on
myönnettävä sitä ensin hakeneelle.

Kiireellinen ratakapasiteettihakemus on
tehtävä kirjallisesti. Hakemus voidaan saattaa
käsiteltäväksi kuitenkin myös sähköisesti si-
ten kuin siitä säädetään sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003). Lain säännöksistä poiketen säh-
köisesti vireille tulleeseen hakemukseen an-
nettu ratkaisu voidaan antaa hakijalle tiedoksi
myös telekopiona tai sähköpostina. Päätös
katsotaan tällöin annetuksi tiedoksi, kun
telekopio tai sähköposti on lähetetty hakijalle.

24 §

Ratakapasiteetin käyttö ja peruuttaminen

Ratakapasiteetin hakija ei saa luovuttaa
myönnettyä ratakapasiteettia toiselle. Jos rau-
tatieyritys käyttää myönnettyä ratakapasiteet-
tia tämän momentin vastaisesti, Ratahallinto-
keskuksen on tältä osin peruutettava hakijalle
myönnetty ratakapasiteetti.

Ratahallintokeskus antaa tarkemmat mää-
räykset rautatiereittikohtaisista ratakapasitee-
tin vähimmäiskäytön kynnysmääristä. Rata-
hallintokeskus voi peruuttaa hakijalle myön-
netyn ratakapasiteetin tai osan siitä, jos hakija
on käyttänyt ratakapasiteettia vähintään 30
päivän aikana vähemmän kuin rautatiereitin
tai sen osan mukainen kynnysmäärä edellyt-
tää.
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Ratakapasiteettia ei saa kuitenkaan peruut-
taa, jos käyttämättä jättäminen on johtunut
hakijasta tai ratakapasiteettia käyttävästä rau-
tatieyrityksestä riippumattomista muista kuin
taloudellisista syistä. Ratahallintokeskus voi
peruuttaa ratakapasiteetin aina siltä ajalta,
jolloin rautatieyrityksellä ei ole turvallisuus-
todistusta rautatieliikenteen harjoittamista
varten.

Ratahallintokeskus voi poistaa ratakapasi-
teetin käytöstä kokonaan tai osittain sellai-
sella rautatiereitillä, joka on rataverkon tek-
nisestä viasta taikka onnettomuudesta tai
vauriotapahtumasta johtuvasta syystä tilapäi-
sesti poissa käytöstä. Ratahallintokeskuksen
on tällöin mahdollisuuksien mukaan tarjot-
tava vaihtoehtoisia rautatiereittejä ratakapasi-
teetin haltijalle. Ratahallintokeskus ei ole
kuitenkaan velvollinen korvaamaan ratakapa-
siteetin haltijalle mahdollisesti aiheutuvaa
vahinkoa, jollei 25 §:n nojalla ole muuta
sovittu.

25 §

Rataverkon käyttösopimus

Ratahallintokeskuksen tulee tehdä rautatie-
liikenteen harjoittajan kanssa rataverkon käyt-
töä koskeva sopimus. Siinä tulee sopia
13 §:ssä tarkoitettujen Ratahallintokeskuksen
tarjoamien palveluiden käytöstä ja muista
tarvittavista käytännön järjestelyistä.

Ratahallintokeskuksen tulee tehdä käyttö-
sopimus jokaisen rautatieliikenteen harjoitta-
jan kanssa tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin.
Käyttösopimus tehdään kutakin aikataulu-
kautta varten ottaen huomioon aikataulukau-
delle myönnetty ratakapasiteetti. Käyttösopi-
musta voidaan muuttaa, jos aikataulukauden
aikana tehdyt ratakapasiteetin jakamista kos-
kevat päätökset tai muut sopimukseen vai-
kuttavat seikat sitä edellyttävät.

Ratahallintokeskus ei saa tehdä käyttöso-
pimusta ennen kuin rautatieliikenteen harjoit-
taja täyttää 12 §:ssä säädetyt edellytykset
rautatieliikenteen aloittamiselle.

26 §

Liikenteenohjaus

Ratahallintokeskus vastaa rataverkon lii-

kenteenohjauksesta. Ratahallintokeskus jär-
jestää liikenteenohjauksen tai hankkii liiken-
teenohjauspalvelut julkisilta tai yksityisiltä
palvelujen tuottajilta. Ratahallintokeskus voi
myös sopia yksityisraiteen haltijan kanssa
liikenteenohjauksen järjestämisestä yksityis-
raiteella tai jollakin sen osalla.

5 luku

Rautatiejärjestelmän turvallisuus ja yh-
teentoimivuus

27 §

Rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja yh-
teentoimivuuden perusteet

Rautatiejärjestelmän on oltava mahdolli-
simman turvallinen ja teknisesti yhteentoi-
miva. Rautatiejärjestelmän turvallisuustasoa
ja yhteentoimivuutta on kehitettävä alan
teknisen ja muun rautatiejärjestelmän turval-
lisuuteen ja yhteentoimivuuteen vaikuttavan
kehityksen mahdollistamalla tavalla.

Ratahallintokeskus, rautatieliikenteen har-
joittaja ja radanpidon töitä tekevä yritys
vastaavat toiminnassaan rautatiejärjestelmän
turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvien ris-
kien hallinnasta. Ratahallintokeskuksella ja
rautatieyrityksellä on oltava turvallisuuden
takaava organisaatio ja 30 §:ssä tarkoitettu
turvallisuusjohtamisjärjestelmä.

Rautatiejärjestelmän vähimmäisturvalli-
suustaso määritellään rautatieturvallisuusdi-
rektiivin 7 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä
turvallisuustavoitteissa. Rautatieviraston on
tarvittaessa muutettava rautatieturvallisuutta
koskevat määräyksensä siten, että yhteiset
turvallisuustavoitteet voidaan saavuttaa.

Yhteisten turvallisuustavoitteiden saavutta-
mista ja muiden turvallisuutta koskevien
vaatimusten noudattamista arvioidaan rauta-
tieturvallisuusdirektiivin 6 artiklassa tarkoi-
tetuissa yhteisissä turvallisuusmenetelmissä.
Yhteisiä turvallisuusmenetelmiä käytetään
turvallisuuden tason ja turvallisuustavoittei-
den saavuttamisen ja muiden turvallisuutta
koskevien vaatimusten noudattamisen arvi-
oinnissa.

Rautatiejärjestelmässä käytettävien osajär-
jestelmien ja yhteentoimivuuden osatekijöi-
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den on oltava olennaisten vaatimusten ja niitä
täydentävien yhteentoimivuuden teknisten
eritelmien tai Rautatieviraston antamien mää-
räysten mukaisia. Näitä vaatimuksia on nou-
datettava osajärjestelmän ja yhteentoimivuu-
den osatekijän suunnittelussa, valmistuksessa,
markkinoille saattamisessa, käyttöönotossa,
parantamisessa, uudistamisessa ja käytössä.

28 §

Rautatiejärjestelmää koskevat vaatimukset

Rautatiejärjestelmässä on noudatettava
niitä turvallisuutta, luotettavuutta ja käyttö-
kuntoa, terveyttä, ympäristönsuojelua ja tek-
nistä yhteensopivuutta koskevia olennaisia
vaatimuksia, joista säädetään tavanomaisen
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektii-
vin liitteessä III ja suurten nopeuksien rau-
tatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin
liitteessä III. Valtioneuvoston asetuksella an-
netaan tarkemmat säännökset rautatiejärjes-
telmää koskevista olennaisista vaatimuksista.

Rautatievirasto voi antaa rautatiejärjestel-
män turvallisuuden ja yhteentoimivuuden
varmistamiseksi tarkemmat määräykset:

1) rataverkolla tapahtuvasta liikennöin-
nistä;

2) radanpidosta, ratalaitteista ja rataraken-
teista;

3) liikkuvasta kalustosta ja sen käyttämi-
sestä liikenteeseen.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut määräykset
voivat koskea myös yksityisraiteilla olevia
radan rakenteita ja laitteita, yksityisraiteilla
käytettävää liikkuvaa kalustoa ja liikennöintiä
yksityisraiteilla.

Rautatievirasto antaa tarkemmat määräyk-
set yhteentoimivuuden teknisten eritelmien
täytäntöönpanosta Suomessa. Liikenneturval-
lisuustehtäviä rataverkolla hoitavien henkilöi-
den kelpoisuusvaatimuksia koskevien yhteen-
toimivuuden teknisten eritelmien täytäntöön-
panosta on kuitenkin voimassa, mitä niistä
muutoin säädetään.

29 §

Turvallisuustavoitteiden saavuttamisen seu-
ranta

Rautatievirasto seuraa yhteisten turvalli-

suustavoitteiden saavuttamista ja rautatietur-
vallisuuden kehittymistä. Se esittää vuosiker-
tomuksessaan rautatieturvallisuusdirektiivin
liitteessä I luetellut turvallisuusindikaattorit.
Virasto julkaisee vuosikertomuksen edellisen
vuoden toiminnasta ja toimittaa sen 30
päivään syyskuuta mennessä ministeriölle ja
Euroopan rautatievirastolle.

Ratahallintokeskuksen ja rautatieyritysten
on laadittava vuosittain turvallisuuskertomus,
joka sisältää tiedot edellisen vuoden turval-
lisuustavoitteiden saavuttamisesta. Kertomus
on toimitettava Rautatievirastolle 30 päivään
kesäkuuta mennessä.

Tarkempia säännöksiä yhteisistä turvalli-
suusindikaattoreista, Rautatieviraston vuosi-
kertomuksesta ja Ratahallintokeskuksen ja
rautatieyrityksen turvallisuuskertomuksesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

30 §

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Rautatieyrityksellä ja Ratahallintokeskuk-
sella on oltava rautatieturvallisuutta koske-
vien säännösten ja määräysten mukainen
turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka täyttää
rautatieturvallisuusdirektiivin liitteessä III
turvallisuusjohtamisjärjestelmälle asetetut
vaatimukset. Turvallisuusjohtamisjärjes-
telmällä on varmistettava organisaation toi-
mintaan oleellisesti kuuluvien riskien hallinta.

Rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjär-
jestelmää laadittaessa on otettava huomioon
sen harjoittaman toiminnan luonne ja laajuus.
Ratahallintokeskuksen turvallisuusjohtamis-
järjestelmässä on otettava huomioon rautatie-
yritysten toiminnan vaikutukset rataverkkoon
sekä huolehdittava siitä, että kaikki rautatie-
yritykset voivat toimia yhteentoimivuuden
teknisten eritelmien ja kansallisten turvalli-
suusmääräysten sekä turvallisuustodistuk-
sessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.
Rautatieyrityksen ja Ratahallintokeskuksen
on ilmoitettava välittömästi Rautatievirastolle
turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehdyistä
merkittävistä muutoksista.

Rautatieyrityksen toimitusjohtaja tai muu
liikkeenjohtamisesta vastaava henkilö ja Ra-
tahallintokeskuksen ylijohtaja vastaavat tur-
vallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöön otta-
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misesta ja ylläpitämisestä johtamassaan or-
ganisaatiossa.

Tarkemmat säännökset rautatieturvalli-
suusdirektiivin liitteessä III turvallisuusjohta-
misjärjestelmälle asetettavista vaatimuksista
annetaan valtioneuvoston asetuksella.

31 §

Rautatieyrityksen turvallisuustodistus

Rautatieyrityksellä on oltava rautatieliiken-
teen harjoittamista varten turvallisuustodistus,
joka voi kattaa rataverkon kokonaan tai osan
siitä. Rautatieviraston on tässä pykälässä
säädetyin edellytyksin hakemuksesta myön-
nettävä turvallisuustodistus tai hyväksyttävä
muualla Euroopan talousalueella myönnetty
turvallisuustodistus enintään viideksi vuo-
deksi kerrallaan. Muualla Euroopan talous-
alueella myönnetyn turvallisuustodistuksen
osalta Rautatievirasto voi edellyttää hakijalta
lisäselvitystä Suomessa harjoitettavaksi aio-
tusta liikenteestä tai muusta toiminnasta.

Rautatievirasto myöntää hakijalle turvalli-
suustodistuksen, jos:

1) hakijalla on turvallisuusjohtamisjärjes-
telmä ja muu vastaava järjestelmä hakijan
sisäisistä järjestelyistä, joilla varmistetaan
rautatieliikenteen harjoittamista koskevien
säännösten ja määräysten noudattaminen;

2) hakijan liikenneturvallisuudesta vas-
taava johto ja henkilöstö on tehtäväänsä
pätevä ja ammatillisesti koulutettu;

3) hakijan liikkuva kalusto täyttää sille
asetetut vaatimukset ja sen huolto ja kunnos-
sapito on järjestetty asianmukaisesti;

4) hakijalla on 11 §:ssä tarkoitettu riittävä
vakuutus tai muu järjestely.

Hakijan on turvallisuustodistuksen myön-
tämiseksi tai hyväksymiseksi toimitettava
Rautatievirastolle selvitykset 2 momentissa
säädettyjen edellytysten täyttymisestä sekä
tarvittaessa rautatieturvallisuusdirektiivin liit-
teessä IV tarkoitetut selvitykset turvallisuus-
todistuksen verkkokohtaisen osan saamiseksi.

Rautatievirasto hyväksyy turvallisuustodis-
tuksella tai erillisellä päätöksellä rautatieyri-
tyksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja ne
rautatieyrityksen sisäiset ohjeet, jotka koske-
vat rautatieyrityksen liikennöinnin ja sen
harjoittaman muun toiminnan turvallisuuden
varmistamista.

Rautatievirasto voi myöntää tai hyväksyä
rautatieyrityksen turvallisuustodistuksen kos-
kemaan valtion rataverkkoa kokonaisuudes-
saan tai yksittäisiä rautatiereittejä. Turvalli-
suustodistukseen voidaan muutoinkin sisäl-
lyttää rautatieliikenteen turvallisuutta koske-
via ehtoja, joiden perusteena on rautatielii-
kenteen turvallisuuden varmistaminen ottaen
huomioon hakijan harjoittaman toiminnan
luonne ja laajuus. Rautatievirasto voi tarkistaa
turvallisuustodistuksen tai sen osan, jos rau-
tatiejärjestelmän turvallisuutta koskevia sään-
nöksiä tai määräyksiä muutetaan olennaisesti.

Jos rautatieyrityksen harjoittaman rautatie-
liikenteen luonne tai laajuus muuttuu oleel-
lisesti, sen on haettava uusi turvallisuusto-
distus tai pyydettävä Rautatievirastoa hyväk-
symään turvallisuustodistuksen uudelleen.

32 §

Ratahallintokeskuksen turvallisuuslupa

Ratahallintokeskuksella on oltava valtion
rataverkon suunnittelua, rakentamista ja kun-
nossapitämistä varten Rautatieviraston myön-
tämä turvallisuuslupa. Rautatieviraston on
tässä pykälässä säädetyin edellytyksin myön-
nettävä Ratahallintokeskukselle turvallisuus-
lupa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Rautatievirasto myöntää turvallisuusluvan,
jos Ratahallintokeskus osoittaa turvallisuus-
johtamisjärjestelmällään ja muilla järjeste-
lyillä voivansa varmistaa rataverkon turval-
lisen suunnittelun, rakentamisen ja kunnos-
sapidon. Lisäksi Ratahallintokeskuksella on
oltava palveluksessaan asiantunteva ja pätevä
turvallisuudesta vastaava johto ja muu hen-
kilöstö.

Ratahallintokeskuksen on turvallisuuslu-
van myöntämiseksi toimitettava Rautatievi-
rastolle tiedot:

1) turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja sen
muista sisäisistä turvallisuusjärjestelyistä,
joilla varmistetaan valtion rataverkon turval-
linen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossa-
pito sekä rataverkon hallinnointia koskevien
säännösten ja määräysten noudattaminen;

2) turvallisuudesta vastaavan johdon ja
henkilöstön pätevyydestä ja ammatillisesta
koulutuksesta.

Rautatievirasto hyväksyy myöntämällään
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turvallisuusluvalla tai erillisellä päätöksellä
Ratahallintokeskuksen turvallisuusjohtamis-
järjestelmän ja ne Ratahallintokeskuksen si-
säiset ja muut ohjeet, jotka koskevat rataver-
kon turvallisen suunnittelun, kunnossapidon
ja rataverkon käytön kannalta välttämättömiä
erityisvaatimuksia.

Rautatievirasto voi tarkistaa Ratahallinto-
keskuksen turvallisuusluvan, jos rautatiejär-
jestelmän turvallisuutta koskevia säännöksiä
ja määräyksiä muutetaan olennaisesti.

33 §

Turvallisuustodistusta ja -lupaa koskevan
asian käsittely ja niiden muuttaminen tai

peruuttaminen

Rautatieviraston on ratkaistava turvalli-
suustodistuksen ja -luvan myöntämistä tai
hyväksymistä koskeva hakemus neljän kuu-
kauden kuluessa siitä, kun hakija on toimit-
tanut sille kaikki hakemuksen käsittelyä var-
ten tarpeelliset tiedot. Turvallisuustodistusta
ja -lupaa koskeva päätös on kuitenkin aina
tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen
vastaanottamisesta.

Rautatieyrityksen on ilmoitettava välittö-
mästi Rautatievirastolle turvallisuustodistuk-
seen vaikuttavista muutoksista ja kun se ottaa
palvelukseensa uusia turvallisuustehtäviä hoi-
tavia henkilöstöryhmiä tai ottaa käyttöönsä
uutta liikkuvaa kalustoa. Ratahallintokeskuk-
sen on ilmoitettava välittömästi Rautatievi-
rastolle rataverkon ja sillä olevien laitteiden
tai kunnossapidon tai sitä koskevien menet-
telyjen oleellisista muutoksista sekä muista
turvallisuuslupaan vaikuttavista merkittävistä
muutoksista.

Rautatievirasto voi turvallisuustodistuksen
haltijaa kuultuaan muuttaa rautatieyrityksen
turvallisuustodistusta ja Ratahallintokeskusta
kuultuaan Ratahallintokeskuksen turvalli-
suuslupaa, jos turvallisuustodistuksen tai -lu-
van myöntämisen edellytykset ovat muuttu-
neet.

Rautatievirasto voi turvallisuustodistuksen
haltijaa kuultuaan peruuttaa toistaiseksi tai
määräajaksi rautatieyrityksen turvallisuusto-
distuksen ja Ratahallintokeskusta kuultuaan
Ratahallintokeskuksen turvallisuusluvan tai
muualla Euroopan talousalueella myönnetyn

turvallisuustodistuksen hyväksynnän, jos to-
distuksen- tai luvanhaltija ei enää täytä
turvallisuustodistuksen tai -luvan saamisen
edellytyksiä tai toimii vakavasti vastoin sille
säädettyjä tai määrättyjä velvollisuuksia.

34 §

Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henki-
löiden kelpoisuusvaatimukset

Rautateiden liikkuvan kaluston kuljetta-
jilla, liikenteenohjaukseen osallistuvilla sekä
muilla välittömästi rautatiejärjestelmän lii-
kenneturvallisuustehtäviä hoitavilla henki-
löillä tulee olla tehtävien asianmukaisen
hoitamisen vaatima terveys, koulutus ja muu
kelpoisuus sen mukaan kuin siitä erikseen
säädetään tai määrätään.

Muilla rautatiejärjestelmän liikenneturval-
lisuuteen vaikuttavia tehtäviä hoitavilla hen-
kilöillä on oltava tehtävien asianmukaisen
hoitamisen vaatima terveys, koulutus ja muu
kelpoisuus. Heidän on oltava vähintään 18
vuoden ja enintään 65 vuoden ikäisiä ja
muutoinkin sopivia hoitamaansa tehtävään.

Rautatieyrityksen, rautatieyritysten kan-
sainvälisen yhteenliittymän ja radanpitoa har-
joittavan yrityksen on annettava palvelukses-
saan olevalle 2 momentissa säädetyt kelpoi-
suusvaatimukset täyttävälle henkilölle kelpoi-
suustodistus. Kelpoisuustodistuksen antajan
on pidettävä palveluksessaan olevista kelpoi-
suustodistuksen saaneista henkilöistä kelpoi-
suusrekisteriä. Rekisterin pitämiseen sovelle-
taan, mitä rautatiejärjestelmän liikenneturval-
lisuustehtävistä annetun lain (1167/2004)
16—20 §:ssä säädetään.

Rautatievirasto voi antaa tarkemmat mää-
räykset 2 momentissa tarkoitettujen henkilöi-
den kelpoisuusvaatimuksista, jollei niistä
muuta säädetä tai määrätä. Rautatievirasto voi
erityisestä syystä myöntää tämän momentin
nojalla antamistaan määräyksistä erivapau-
den. Erivapauden myöntämisellä ei saa vaa-
rantaa rautatieliikenteen turvallisuutta.

35 §

Rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönotto-
lupa

Rautatiejärjestelmässä käytettävän raken-
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teellisen osajärjestelmän käyttöön ottamiseen
on oltava Rautatieviraston myöntämä käyt-
töönottolupa, jollei Suomea koskevasta kan-
sainvälisestä velvoitteesta muuta johdu. Tä-
män pykälän säännökset rakenteellisen osa-
järjestelmän käyttöönottoluvasta koskevat
myös yksityisraiteilla käytettäviä rakenteelli-
sia osajärjestelmiä.

Rautatieviraston on myönnettävä käyttöön-
ottolupa sellaiselle rakenteelliselle osajärjes-
telmälle, joka täyttää yhteentoimivuuden tek-
nisen eritelmän vaatimukset. Lisäksi osajär-
jestelmän on täytettävä Rautatieviraston
28 §:n nojalla antamien määräysten vaati-
mukset, jos ne koskevat asianomaista osajär-
jestelmää. Rautatievirasto voi hyväksyä ra-
kenteellisen osajärjestelmän käyttöön otetta-
vaksi myös turvallisuusjohtamisjärjestelmän
hyväksymisen yhteydessä.

Rautatievirasto voi myöntää käyttöönotto-
luvan määräaikaisena sekä sisällyttää siihen
sellaisia rajoituksia ja ehtoja, joilla varmis-
tetaan yhteentoimivuuden teknisten eritel-
mien tai tässä laissa säädettyjen tai sen nojalla
määrättyjen vaatimusten noudattaminen.
Käyttöönottoluvan ehdot eivät saa olla risti-
riidassa olennaisten vaatimusten kanssa.

Jos rakenteellista osajärjestelmää paranne-
taan tai uudistetaan käyttöönottoluvan myön-
tämisen jälkeen, siitä on ilmoitettava Rauta-
tievirastolle. Jos rakenteellista osajärjestel-
mää parannetaan tai uudistetaan olennaisesti,
sitä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin sille on
myönnetty uusi käyttöönottolupa.

36 §

Rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönotto-
lupaa ja yhteentoimivuuden osatekijän hy-

väksyntää koskevat erinäiset säännökset

Jos rakenteellinen osajärjestelmä ei kuulu
yhteentoimivuuden teknisen eritelmän sovel-
tamisalan piiriin, sen on täytettävä 28 §:n
nojalla säädetyt tai määrätyt vaatimukset,
jollei Suomea koskevasta kansainvälisestä
velvoitteesta muuta johdu. Tämän pykälän
säännökset rakenteellisen osajärjestelmän
käyttöönottoluvasta koskevat myös yksityis-
raiteilla käytettäviä rakenteellisia osajärjestel-
miä.

Rakenteellisella osajärjestelmällä, jolle on

myönnetty käyttöönottolupa muualla Euroo-
pan talousalueella tai talousalueen ulkopuo-
lisessa valtiossa, on oltava Rautatieviraston
myöntämä käyttöönottolupa ennen sen otta-
mista käyttöön.

Suomen ja Venäjän välisessä rautateiden
yhdysliikenteessä käytettävältä liikkuvalta
kalustolta ei vaadita 35 §:ssä tarkoitettua
käyttöönottolupaa. Yhdysliikenteessä käytet-
tävästä liikkuvasta kalustosta on ilmoitettava
tässä laissa vaaditut rekisteröintitiedot
37 §:ssä tarkoitettuun liikkuvan kaluston re-
kisteriin ennen kuin kalusto voidaan ottaa
käyttöön Suomen rataverkolla. Lisäksi kalus-
ton on oltava tarkastettu siten kuin Suomen ja
Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä
on sovittu ennen sen käyttöönottoa Suomen
rataverkolla.

Rautatievirasto voi hakemuksesta myöntää
yhteentoimivuuden osatekijälle tyyppikohtai-
sen hyväksynnän, jos osatekijä täyttää 28 §:n
nojalla säädetyt tai määrätyt vaatimukset,
jollei Suomea koskevasta kansainvälisestä
velvoitteesta muuta johdu.

37 §

Liikkuvan kaluston rekisteri

Rautatievirasto pitää rautatiejärjestelmän
turvallisuuden edistämiseksi ja liikkuvan ka-
luston yksilöimiseksi rekisteriä, jonka avulla
valvotaan liikkuvan kaluston kelpoisuutta ja
liikenneturvallisuutta. Liikkuva kalusto rekis-
teröidään Rautatieviraston ylläpitämään re-
kisteriin, jos liikkuva kalusto on saanut
käyttöönottoluvan Suomessa. Rekisteriin
merkitään myös sellainen valtion rataverkolla
käytettävä liikkuva kalusto, joka on saanut
käyttöönottoluvan muualla Euroopan talous-
alueella tai talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa, sekä yksityisraiteilla käytettävä liik-
kuva kalusto.

Rautatievirasto voi rekisteröidä liikkuvan
kaluston hakemuksesta myös määräajaksi.
Myös sellainen liikkuva kalusto, joka on
saanut käyttöönottoluvan toisessa valtiossa,
voidaan rekisteröidä määräajaksi, jos sille on
myönnetty käyttöönottolupa Suomessa ja sitä
käytetään valtion rataverkolla ainoastaan vä-
liaikaisesti.
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Liikkuvan kaluston rekisteriin on merkit-
tävä tiedot liikkuvan kaluston omistajasta,
haltijasta ja vuokraajasta. Muista liikkuvan
kaluston rekisteriin merkittävistä tiedoista
annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvos-
ton asetuksella.

Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyh-
dysliikenteessä käytettävästä liikkuvasta ka-
lustosta on rekisteriin merkittävä tiedot kul-
kuneuvon omistajasta tai vuokraajasta, kul-
kuneuvon käyttöön liittyvistä mahdollisista
rajoituksista sekä kulkuneuvon huoltosuunni-
telmaan liittyvistä turvallisuuden kannalta
olennaisista tiedoista.

38 §

Liikkuvan kaluston rekisteröinti ja kaluston
poistaminen rekisteristä

Liikkuvan kaluston rekisteröintiä haetaan
Rautatievirastolta. Hakemukseen on liitettävä
selvitys siitä, että 37 §:ssä säädetyt rekiste-
röinnin edellytykset täyttyvät, ja muut rekis-
teröintiä varten tarvittavat selvitykset, joista
Rautatievirasto antaa tarkemmat määräykset.

Jos liikkuvan kaluston omistaja, haltija tai
vuokraaja vaihtuu tai muut rekisteriin mer-
kityt tiedot tai muut rekisteröinnin edellytyk-
set muuttuvat, rautatieyrityksen tai muun
liikkuvasta kalustosta vastaavan yhtiön tai
yhteisön on ilmoitettava siitä Rautatieviras-
tolle. Muutoksesta on ilmoitettava Rautatie-
virastolle 14 päivän kuluessa siitä, kun
rautatieyritys tai muu liikkuvasta kalustosta
vastaava yhtiö tai yhteisö on saanut muutok-
sesta tiedon. Jollei ilmoitusta ole tehty tässä
momentissa säädetyssä määräajassa, Rauta-
tievirasto voi kieltää liikkuvan kaluston käyt-
tämisen valtion rataverkolla.

Rautatieviraston on poistettava liikkuva
kalusto rekisteristä, jos:

1) rekisteröinnin edellytykset eivät enää
täyty;

2) liikkuva kalusto on tuhoutunut, romu-
tettu tai muuten poistettu käytöstä; tai

3) rekisteriin merkityn liikkuvan kaluston
katsastus ei ole ollut voimassa kahteen
vuoteen eikä liikkuvaa kalustoa ole sen
jälkeen Rautatieviraston määräämässä ajassa
uudelleen todettu liikennekelpoiseksi.

39 §

Liikkuvan kaluston katsastusjärjestelmä

Rataverkolla kansallisessa liikenteessä
käytettävä liikkuva kalusto kuuluu Rautatie-
viraston katsastusjärjestelmän piiriin, jos sille
ei ole myönnetty 35 §:ssä tarkoitettua osajär-
jestelmän käyttöönottolupaa. Rautatievirasto
järjestää katsastuksen tai hankkii katsastus-
palvelut julkisilta tai yksityisiltä palvelujen
tuottajilta. Rautatievirasto antaa kuitenkin
katsastusta koskevat ja siihen liittyvät hallin-
topäätökset.

40 §

Ratarekisteri

Ratahallintokeskus pitää yhteentoimivuu-
den edistämiseksi ratarekisteriä, johon on
sisällytettävä tiedot osajärjestelmistä ja niiden
ominaisuuksista sekä muut asianomaisessa
yhteentoimivuuden teknisessä eritelmässä
edellytetyt tiedot.

41 §

Ilmoitetun laitoksen nimeäminen ja nimeämi-
sen peruuttaminen

Rautatievirasto nimeää hakemuksesta il-
moitetun laitoksen tavanomaista rautatiejär-
jestelmää ja suurten nopeuksien rautatiejär-
jestelmää varten määräajaksi tai toistaiseksi.
Laitoksen nimeämisen edellytyksenä on, että:

1) laitos on viranomainen tai suomalainen
oikeushenkilö;

2) laitos on luotettava sekä toiminnallisesti,
kaupallisesti ja taloudellisesti rautatiejärjes-
telmämarkkinoiden osapuolista riippumaton;

3) laitoksella on toiminnan laajuuden kan-
nalta riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava
järjestely;

4) laitoksella on käytössään riittävästi
ammattitaitoista henkilöstöä sekä toiminnan
edellyttämät järjestelmät, laitteet ja välineet.

Jos ilmoitetun laitoksen tehtäviä hoitaa
erillinen ja tunnistettavissa oleva osa oikeus-
henkilöä, laitoksen ei 1 momentin 2 kohtaa
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sovellettaessa katsota tämän perusteella me-
nettävän riippumattomuuttaan.

Rautatievirasto voi sisällyttää ilmoitetun
laitoksen nimeämistä koskevaan päätökseen
sellaisia laitoksen toimintaan liittyviä rajoi-
tuksia tai ehtoja, joilla varmistetaan, että
laitokselle kuuluvat tehtävät hoidetaan asian-
mukaisesti.

Rautatievirasto voi peruuttaa ilmoitetun
laitoksen nimeämisen kokonaan tai määrä-
ajaksi, jos laitos ei täytä säädettyjä vaatimuk-
sia taikka jos laitos toimii olennaisesti tämän
lain tai tavanomaisen rautatiejärjestelmän
yhteentoimivuusdirektiivin tai suurten nope-
uksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus-
direktiivin vastaisesti.

Tarkemmat säännökset ilmoitetulle laitok-
selle asetettavista vaatimuksista annetaan val-
tioneuvoston asetuksella.

42 §

Ilmoitetun laitoksen tehtävät ja valvonta

Ilmoitettu laitos tekee osajärjestelmien vaa-
timuksenmukaisuuden tarkastuksia ja antaa
tarkastuksia koskevia vaatimuksenmukai-
suustodistuksia sekä yhteentoimivuuden osa-
tekijöille vaatimuksenmukaisuuden tai käyt-
töönsoveltuvuuden arviointeja ja antaa niitä
koskevia vaatimuksenmukaisuus- ja tarkas-
tustodistuksia. Tarkemmat säännökset tässä
momentissa tarkoitetuissa tarkastuksissa so-
vellettavasta menettelystä sekä vaatimuksen-
mukaisuus- ja tarkastustodistusten antami-
sesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Ilmoitettu laitos voi teettää alihankkijalla
osatoimenpiteitä tässä pykälässä tarkoitettu-
jen tehtäviensä suorittamisessa, jos alihank-
kija täyttää 41 §:n 1 momentin mukaiset
ilmoitetun laitoksen nimeämistä koskevat
edellytykset lukuun ottamatta 1 kohdan vaa-
timusta ja jos alihankkija suorittaa tehtävän
tässä laissa tai sen nojalla säädettyjen tai
määrättyjen vaatimusten mukaisesti. Ilmoi-
tettu laitos vastaa alihankintana teettämistään
toimenpiteistä.

Ilmoitetun laitoksen edustajalla on tässä
pykälässä tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan
oikeus päästä tarkastuksen kohteena olevalle

työmaalle, tuotantolaitokseen, varastoalueel-
le, testauslaitoksiin ja muihin sellaisiin paik-
koihin, joihin pääsy on välttämätöntä tarkas-
tuksen suorittamiseksi. Ilmoitetulla laitoksella
on tarkastuksia suorittaessaan salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada tutkitta-
vakseen tarkastusta varten tarvittavat toteut-
tamissuunnitelmat ja muut tarvittavat asiakir-
jat.

Ilmoitettua laitosta voidaan käyttää liikku-
van kaluston sekä radan laitteen ja rakenteen
vaatimuksenmukaisuuden arviointiin ja tar-
kastukseen myös silloin, kun liikkuva kalusto
sekä radan laite ja rakenne eivät kuulu
yhteentoimivuuden teknisen eritelmän sovel-
tamisalan piiriin.

Rautatievirasto valvoo ilmoitetun laitoksen
toimintaa. Rautatievirastolla on oikeus salas-
sapitosäännösten estämättä saada valvonta-
tehtävänsä suorittamiseksi tarpeelliset tiedot
laitoksen hallinnosta, taloudesta, henkilökun-
nan teknisestä pätevyydestä, laitoksen teke-
mistä arvioinneista sekä tämän lain mukai-
sista arviointimenettelyistä ja laitoksen anta-
mista vaatimuksenmukaisuustodistuksista ja
tarkastustodistuksista. Ilmoitetun laitoksen on
ilmoitettava Rautatievirastolle sellaisista toi-
mintansa muutoksista, joilla voi olla vaiku-
tusta ilmoitettuna laitoksena toimimisen edel-
lytyksiin.

43 §

Hyvän hallinnon vaatimukset ilmoitetun lai-
toksen toiminnassa

Ilmoitetun laitoksen on noudatettava tässä
laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan,
mitä hallintolaissa (434/2003), viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, säh-
köisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
annetussa laissa ja kielilaissa (423/2003)
säädetään. Vaatimuksenmukaisuustodistuk-
sessa ja tarkastustodistuksessa voidaan kui-
tenkin käyttää sitä kieltä, jolla arviointia
koskevat tekniset asiakirjat on laadittu. Il-
moitetun laitoksen tai tämän alihankkijan
palveluksessa olevaan sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä
hänen suorittaessaan 42 §:ssä tarkoitettuja
tehtäviä.
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44 §

Osajärjestelmän ja yhteentoimivuuden osate-
kijän vaatimuksenmukaisuuden tarkastami-

nen ja arviointi

Rautatiejärjestelmän osajärjestelmän ja yh-
teentoimivuuden osatekijän vaatimuksenmu-
kaisuus arvioidaan 28 §:n nojalla annettujen
vaatimusten perusteella. Jos yhteisön oikeu-
den nojalla on muutoin asetettu yhteentoimi-
vuuden osatekijöihin sovellettavia teknisiä
vaatimuksia, vaatimuksenmukaisuuden arvi-
oinnissa otetaan huomioon myös nämä vaa-
timukset.

Osajärjestelmän vaatimuksenmukaisuus
voidaan osoittaa EY-tarkastusvakuutuksella,
jos ilmoitettu laitos on antanut tätä varten
osajärjestelmää koskevan vaatimuksenmukai-
suustodistuksen. Yhteentoimivuuden osateki-
jän vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa
EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksella tai
EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksella, jos il-
moitettu laitos on antanut tätä varten yhteen-
toimivuuden osatekijää koskevan tarkastus-
todistuksen.

Osajärjestelmälle annettavasta EY-tarkas-
tusvakuutuksesta sekä yhteentoimivuuden
osatekijälle annettavasta EY-vaatimuksenmu-
kaisuusvakuutuksesta ja EY-käyttöönsoveltu-
vuusvakuutuksesta sekä niiden antamisen
edellytyksistä ja antamista koskevasta menet-
telystä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

45 §

Osajärjestelmän ja yhteentoimivuuden osate-
kijän markkinakelpoisuus sekä vaatimuksen-

mukaisuusolettama

Jos osajärjestelmä tai yhteentoimivuuden
osatekijä ei täytä olennaisia vaatimuksia,
osajärjestelmää tai yhteentoimivuuden osate-
kijää ei saa saattaa markkinoille, pitää kau-
pan, myydä tai muutoin luovuttaa toiselle
rautatiejärjestelmässä käytettäväksi tai käyt-
tää tässä järjestelmässä. Olennaiset vaatimuk-
set täyttävän osajärjestelmän tai yhteentoimi-
vuuden osatekijän saattamista markkinoille,
kaupan pitämistä, myyntiä tai muuta luovu-
tusta taikka käyttöä ei saa kieltää, rajoittaa tai
vaikeuttaa muulla kuin tässä laissa säädetyllä

tai lain nojalla määrätyllä olennaisten vaati-
musten noudattamisesta johtuvalla tai muussa
laissa säädetyllä perusteella.

Jos osajärjestelmällä on EY-tarkastusva-
kuutus tai vastaava muu Euroopan talousalu-
eella annettu vakuutus taikka yhteentoimi-
vuuden osatekijällä EY-vaatimuksenmukai-
suusvakuutus tai EY-käyttöönsoveltuvuusva-
kuutus tai vastaava muu Euroopan talousalu-
eella annettu vakuutus ja vakuutusta osajär-
jestelmälle tai yhteentoimivuuden osatekijälle
annettaessa on otettu huomioon 28 §:n nojalla
säädetyt tai määrätyt vaatimukset, osajärjes-
telmää tai yhteentoimivuuden osatekijää on
pidettävä olennaisten vaatimusten mukaisena.
Tämä vaatimuksenmukaisuusolettama on voi-
massa, jollei näytetä, että osajärjestelmä tai
yhteentoimivuuden osatekijä on olennaisten
vaatimusten vastainen.

46 §

Turvallisuuden ja yhteentoimivuuden val-
vonta

Rautatievirasto on tässä laissa tarkoitettu
valvontaviranomainen, ja se vastaa rautatie-
järjestelmän turvallisuuden ja yhteentoimi-
vuuden valvonnasta. Virasto valvoo turvalli-
suutta ja yhteentoimivuutta myös yksityisrai-
teilla.

Rautatievirasto valvoo, että rautatieyrityk-
sen ja Ratahallintokeskuksen turvallisuusjoh-
tamisjärjestelmät täyttävät tässä laissa ja
rautatieturvallisuusdirektiivin liitteessä III
turvallisuusjohtamisjärjestelmälle asetetut
vaatimukset. Onnettomuustutkintakeskus voi
onnettomuustutkinnan toimittamiseksi tarkas-
taa rautatieyrityksen ja Ratahallintokeskuksen
turvallisuusjohtamisjärjestelmän.

Rautatievirastolla on oikeus valvontatehtä-
vän hoitamiseksi päästä Ratahallintokeskuk-
sen, rautatieliikenteen harjoittajan, yksityis-
raiteen haltijan, radanpidon töitä tekevän
yrityksen, liikenteenohjauspalveluja tarjoavan
yrityksen ja rautateiden liikkuvan kaluston
katsastuspalveluja tarjoavan yrityksen hallin-
nassa oleviin tiloihin, tarkastaa 30 §:ssä tar-
koitettu turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja
saada salassapitosäännösten estämättä nähtä-
väkseen valvonnan toimittamiseksi tarvittavat
rekisterit, luettelot ja muut asiakirjat. Rauta-
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tievirasto voi käyttää valvonnassa asiantun-
tijan apua, jos se on valvonnan toimittami-
seksi tarpeellista. Poliisin tulee tarvittaessa
antaa virka-apua tämän lain tai sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten valvon-
taa koskevissa asioissa.

Edellä 3 momentissa tarkoitettujen yritys-
ten ja yhteisöjen on salassapitosäännösten
estämättä annettava Rautatievirastolle sen
valvontatehtävän hoitamiseksi tarvitsemat tie-
dot.

47 §

Osajärjestelmän ja yhteentoimivuuden osate-
kijän markkinavalvonta

Rautatievirasto valvoo rautatiejärjestelmän
yhteentoimivuusvaatimusten noudattamista.
Virastolla on oikeus salassapitosäännösten
estämättä saada valvontatehtävänsä suoritta-
miseksi tarvittavat tiedot ilmoitetulta laitok-
selta, osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden
osatekijöiden valmistajalta, näiden edusta-
jalta, niiltä, jotka saattavat osajärjestelmiä tai
yhteentoimivuuden osatekijöitä markkinoille,
pitävät kaupan, myyvät tai muutoin luovut-
tavat niitä, sekä niiltä, jotka ottavat käyttöön
tai käyttävät osajärjestelmiä ja yhteentoimi-
vuuden osatekijöitä.

Jos 44 §:ssä tarkoitettu vakuutus ei ole
asianmukainen taikka osajärjestelmä tai yh-
teentoimivuuden osatekijä ei muutoin vastaa
tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä ja
määrättyjä vaatimuksia, Rautatieviraston on
vaadittava 1 momentissa tarkoitettua yhteisöä
tai muuta tahoa ryhtymään toimenpiteisiin
osajärjestelmän tai yhteentoimivuuden osate-
kijän saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi.
Jos osajärjestelmän tai yhteentoimivuuden
osatekijän vaatimuksenmukaisuuden vastai-
suus vaarantaa rautatiejärjestelmän turvalli-
suuden tai vaatimuksenmukaisuuden vastai-
suus on muutoin olennainen, viraston on
ryhdyttävä toimenpiteisiin osajärjestelmän tai
yhteentoimivuuden osatekijän käytön rajoit-
tamiseksi tai kieltämiseksi taikka sen poista-
miseksi markkinoilta. Viraston on ilmoitet-
tava tässä momentissa tarkoitetusta toimen-
piteestä Euroopan yhteisöjen komissiolle.

48 §

Onnettomuuden tai muun uhkaavan tilanteen
estäminen

Rautatievirastolla on oikeus keskeyttää
rautatieliikennettä tai rautateitä uhkaava toi-
menpide tai muu tapahtuma, jos on perustel-
tua syytä olettaa, että rautatieliikenteen tai
rautateiden turvallisuus tai ihmisten henki tai
terveys on uhattuna. Samoin perustein Rau-
tatievirasto voi keskeyttää huomattavaa omai-
suus- tai ympäristövahinkoa aiheuttavan toi-
menpiteen tai tapahtuman.

49 §

Rautateitä uhkaavaan vaaraan ja onnetto-
muuteen varautuminen

Rautatieliikenteen harjoittajan, Ratahallin-
tokeskuksen ja radanpitoon liittyvää liiken-
nettä harjoittavan yrityksen on riittävällä
tavalla varauduttava rautateitä uhkaavan vaa-
ran tai onnettomuuden varalta. Rautatievi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä varau-
tumisesta onnettomuuteen ja vaaratilantee-
seen.

Rautatievirasto voi velvoittaa rautatieyri-
tyksen ja sen, joka suorittaa liikenneturvalli-
suuteen liittyviä tehtäviä rautatieliikenteessä,
osallistumaan pelastusharjoituksiin ja rauta-
tieliikenteen pelastustoimintaan, kuitenkin
enintään viideksi vuorokaudeksi vuodessa.

50 §

Rautatieonnettomuuksien ja vaaratilanteiden
tutkinta

Rautatiellä tapahtuneen onnettomuuden ja
vaaratilanteen tutkinnasta säädetään onnetto-
muuksien tutkinnasta annetussa laissa
(373/1985).

Rautatieliikenteen harjoittajan ja Ratahal-
lintokeskuksen on ilmoitettava onnettomuus-
tutkintakeskukselle ja Rautatievirastolle vii-
pymättä niiden tietoon tulleista onnettomuuk-
sista ja vaaratilanteista.

Rautatievirasto voi tutkia muut kuin 1
momentin mukaan tutkittavana olevat vaara-
tilanteet ja tapahtumat, jos se on tarpeen
rautateiden turvallisuuden edistämiseksi.
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6 luku

Sääntelyelin ja sen tehtävät

51 §

Sääntelyelin

Rautatieviraston on sääntelyelimenä sen
lisäksi, mitä sen tehtävistä tämän lain nojalla
muutoin säädetään, valvottava lain mukaisten
vaatimusten noudattamista. Sen on erityisesti
varmistettava, että 14 §:ssä tarkoitettu rata-
maksu ei ole syrjivä tai muutoin tämän lain
tai sen nojalla annettujen säännösten vastai-
nen ja että ratakapasiteetin jakaminen hoide-
taan tässä laissa säädettyjen vaatimusten
edellyttämällä tavalla.

Rautatievirastolla on oikeus salassapito-
säännösten estämättä ilman aiheetonta viivy-
tystä saada tämän lain mukaisten tehtäviensä
hoitamiseksi tarvittavat tiedot rautatieliiken-
teen harjoittajilta ja Ratahallintokeskukselta.

52 §

Erimielisyyksien ratkaiseminen Rautatie-
virastossa

Rautatieyritys tai muu taho, jonka etua tai
oikeutta asia koskee, voi saattaa asian Rau-
tatieviraston tutkittavaksi, jos se katsoo, että
joku toimii tämän lain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten vastaisesti. Rautatievirasto
voi myös omasta aloitteestaan ottaa asian
tutkittavakseen.

Rautatieviraston on ratkaistava 1 momen-
tissa tarkoitettu asia ilman aiheetonta viivy-
tystä. Osapuolille päätöksen yhteydessä ase-
tettavien velvoitteiden tulee olla tämän lain
säännösten mukaisia.

Rautatieviraston käsitellessä 57 ja 58 §:ssä
tarkoitettujen palveluiden hinnoittelua koske-
vaa erimielisyyttä palvelua tarjoavan rauta-
tieyrityksen ja koulutuspalveluja tarjoavan
yhteisön tulee Rautatieviraston pyynnöstä
esittää selvitys siitä, että sen palvelusta
perimä hinta on kohtuullinen ja tasapuolinen.

Rautatieviraston tulee edistää rautatieyri-
tysten yhteistyötä. Viraston on pyrittävä rat-
kaisemaan niiden väliset erimielisyydet ensi-
sijaisesti sovittelemalla. Jos sovittelu ei johda

tulokseen, viraston on riidan osapuolen vaa-
timuksesta annettava asiassa päätös kohtuul-
lisessa ajassa sovittelun päättymisestä.

7 luku

Erinäiset säännökset

53 §

Radanpitoon liittyvä liikenne

Radanpitoon liittyvän liikenteen edellytyk-
siin ja sen harjoittamiseen sovelletaan, mitä
liikennöinnistä, rautatieliikenteen harjoittami-
sesta, rautatieliikenteen harjoittajan vakuu-
tuksista ja liikenneturvallisuustehtävistä tässä
laissa tai muussa laissa säädetään taikka
niiden nojalla säädetään tai määrätään. Ra-
danpitoon liittyvään liikenteeseen ei vaadita
5 §:n mukaista toimilupaa.

Radanpitoon liittyvä liikenne voidaan jär-
jestää Ratahallintokeskuksen liikenteenohja-
uksen johdolla siten, että radanpidon liikenne
ei vaikuta ratakapasiteetin hakijoiden oikeu-
teen käyttää näille myönnettyä ratakapasiteet-
tia.

54 §

Museoliikenne

Museoliikenteen harjoittamisen edellytyk-
siin ja museoliikenteen harjoittamiseen so-
velletaan, mitä liikennöinnistä, rautatieliiken-
teen harjoittamisesta, rautatieliikenteen har-
joittajan vakuutuksista ja liikenneturvalli-
suustehtävistä tässä laissa tai muussa laissa
säädetään taikka niiden nojalla säädetään tai
määrätään. Museoliikenteen harjoittajalta ei
kuitenkaan vaadita 5 §:n mukaista toimilupaa.
Museoliikenteen harjoittajaan sovelletaan li-
säksi, mitä 12 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa
säädetään toimiluvan haltijan oikeudesta
aloittaa rautatieliikenteen harjoittaminen sekä
24 §:ssä ratakapasiteetin hakijasta. Museolii-
kenteen harjoittajan ratakapasiteettihakemus
käsitellään aina kiireellisenä sen mukaan kuin
23 §:ssä säädetään.
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55 §

Liikennöintilupa

Tämän lain 53 §:ssä tarkoitettua radanpi-
toon liittyvää liikennöintiä ja 54 §:ssä tarkoi-
tettua museoliikennettä varten on oltava Rau-
tatieviraston myöntämä liikennöintilupa.

Liikennöintilupa myönnetään hakemuk-
sesta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan,
jos:

1) hakijalla on 11 §:ssä tarkoitettu vastuu-
vakuutus tai muu vastaava järjestely;

2) hakijan liikennöintiä hoitavilla henki-
löillä on tehtäviin vaadittu kelpoisuus;

3) hakijan liikennöintiin käyttämä kalusto
on hyväksytty ja täyttää sille asetetut vaati-
mukset;

4) hakijalla on järjestelmä, jolla varmiste-
taan organisaation toimintaan oleellisesti kuu-
luvien riskien hallinta.

56 §

Yksityisraiteiden liityntä valtion rataverkkoon

Rautatieyritykset ja muut yksityisoikeudel-
liset yhtiöt tai yhteisöt sekä kunnat ja valtion
viranomaiset voivat liittää raiteitaan valtion
rataverkkoon, jos Ratahallintokeskus myön-
tää liityntää varten yksityisraideliityntäluvan.
Liitynnän käyttöönotosta ja ylläpidosta on
sovittava Ratahallintokeskuksen ja luvan saa-
jan kesken.

57 §

Velvollisuus palvelujen tarjoamiseen

Rautatieyritys, rautatieyritysten kansainvä-
linen yhteenliittymä ja rautatieliikenteen pal-
veluja tarjoava yhtiö tai muu yhteisö on
velvollinen tarjoamaan kapasiteetti- ja rata-
maksudirektiivin liitteen II 2 kohdassa tar-
koitettuja rataverkon käyttömahdollisuuksiin
kuuluvia palveluja raideyhteyksineen rauta-
tieliikenteen harjoittajan käyttöön tasapuoli-
sella ja syrjimättömällä tavalla korvausta
vastaan, jos palveluja tarjoaa ainoastaan yksi
yhtiö tai muu yhteisö eikä palveluja voida
muutoin kohtuudella järjestää. Velvollisuutta
palvelujen tarjoamiseen ei kuitenkaan ole, jos
palvelu on yrityksen tai muun yhteisön

omassa käytössä ja palvelu on välttämätön
yrityksen tai muun yhteisön omaa tarvetta
varten.

Korvauksen tulee olla tasapuolinen kaikkia
rautatieyrityksiä kohtaan ja kohtuullinen ot-
taen huomioon palveluista aiheutuneet kus-
tannukset ja kohtuullinen voitto. Palveluiden
hinnoittelussa ei saa olla perusteettomia tai
kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja tai ra-
jauksia.

Rautatieyrityksellä on oikeus käyttää yk-
sityisraiteita, jotka johtavat useampaan kuin
yhtä loppukäyttäjää palveleviin terminaalei-
hin ja satamiin, ja tarjota terminaaleissa ja
satamissa asiakkailleen palveluja.

Tarkemmat säännökset tässä pykälässä tar-
koitetuista palveluista ja raideyhteyksistä an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.

58 §

Velvollisuus koulutuspalvelujen tarjoamiseen

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuus-
tehtävistä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuja
liikenneturvallisuuteen liittyviä koulutuspal-
veluja tai muita rautatieliikenteen koulutus-
palveluja tarjoavan yhtiön tai muun yhteisön
on tarjottava tasapuolisella ja syrjimättömällä
tavalla korvausta vastaan koulutuspalveluja
muille tässä laissa tarkoitettua toimintaa
harjoittaville yhtiöille ja muille yhteisöille,
jos koulutus on tarpeellista turvallisuustodis-
tuksen saamista koskevien vaatimusten täyt-
tämiseksi. Korvauksen tulee olla tasapuolinen
ja kohtuullinen ottaen huomioon koulutuk-
sesta aiheutuneet kustannukset ja kohtuulli-
nen voitto.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista koulu-
tuspalveluista voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella.

59 §

Ratakapasiteettia koskeva arviointi ja rata-
kapasiteetin vahvistamissuunnitelma

Jos Ratahallintokeskus toteaa rautatiereitin
19 §:n 2 momentin nojalla ylikuormitetuksi,
sen on laadittava kuuden kuukauden kuluessa
ylikuormittumisen toteamisesta ratakapasi-
teettia koskeva arviointi. Arvioinnissa on
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selvitettävä rautatiereitin ylikuormittumisen
syyt sekä ne Ratahallintokeskuksen toimen-
piteet, joilla se voi poistaa tai vähentää
ylikuormittumista arvioitavana olevalla rau-
tatiereitillä.

Jos Ratahallintokeskus on tehnyt 1 mo-
mentissa tarkoitetun ratakapasiteettia koske-
van arvioinnin, sen on tämän jälkeen tehtävä
ratakapasiteetin vahvistamissuunnitelma kuu-
den kuukauden kuluessa arvioinnin valmis-
tumisesta. Ratakapasiteetin vahvistamissuun-
nitelmassa on yksilöitävä ylikuormituksen
syyt, rautatieliikenteen todennäköinen kehit-
tyminen, rataverkon kehittämistä koskevat
rajoitukset sekä ratakapasiteetin vahvistami-
sen vaihtoehdot ja kustannukset ottaen huo-
mioon kustannus-hyötyanalyysiin perustuvat
arviot esitetyistä vaihtoehdoista sekä edelly-
tykset ratamaksuun liittyvien maksujen muut-
tamiseen.

60 §

Liikenteenohjauspalveluille ja rautateiden
liikkuvan kaluston katsastuspalveluille asetet-

tavat vaatimukset

Liikenteenohjauspalveluja ja rautateiden
liikkuvan kaluston katsastuspalveluja tarjoa-
valla yrityksellä tulee olla Rautatieviraston
hyväksymä turvallisuuden takaava organisaa-
tio ja järjestelmä, jolla varmistetaan organi-
saation toimintaan oleellisesti kuuluvien ris-
kien hallinta. Järjestelmään tehdyistä merkit-
tävistä muutoksista on ilmoitettava välittö-
mästi Rautatievirastolle. Palveluja on tarjot-
tava tasapuolisesti kaikille rautatieyrityksille.
Liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yrityk-
sen toiminnassa on noudatettava hyvän hal-
linnon vaatimuksia.

Rautateiden liikkuvan kaluston katsastus-
tehtäviä hoitavien henkilöiden on oltava
tehtäviin sopivia ja ammatillisesti päteviä.
Liikkuvan kaluston katsastustehtäviä hoita-
van yrityksen on toiminnassaan soveltuvin
osin noudatettava, mitä hallintolaissa, viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa, sähköisestä asioinnista viranomaistoi-
minnassa annetussa laissa ja kielilaissa sää-
detään.

Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun
yrityksen palveluksessa olevaan henkilöön

sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 26
tai 39 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

61 §

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin

Rautatieviraston, Ratahallintokeskuksen ja
rautatieyrityksen on varautumisen avulla huo-
lehdittava siitä, että niiden toiminta jatkuu
mahdollisimman häiriöttömästi myös valmi-
uslaissa (1080/1991) tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa sekä niihin verrattavissa normaali-
olojen häiriötilanteissa. Oman toimintansa
varmistamisen lisäksi Rautatieviraston ja Ra-
tahallintokeskuksen tulee varmistaa rataver-
kon liikennöitävyys myös erilaisissa poik-
keusoloissa ja häiriötilanteissa.

Varautumistoimenpiteitä johtaa ja sovittaa
yhteen ministeriö, joka antaa tarpeelliset
ohjeet varautumiseen ja valmiussuunnitteluun
liittyvistä yksityiskohdista.

62 §

Viranomaisen tiedonsaantioikeus ratamaksun
määräämistä, tilastointia ja tutkimusta varten

Rautatieliikenteen harjoittajan on pyyn-
nöstä annettava Ratahallintokeskukselle rata-
maksun määräämistä varten sekä tilastointia
ja tutkimusta varten tarpeelliset tiedot talou-
destaan ja harjoittamastaan liikenteestä. Sama
oikeus tiedonsaantiin on Rautatievirastolla
tilastointia ja tutkimusta varten.

63 §

Rautatieyrityksen kirjanpito

Rautatieyrityksen on kirjanpidossaan nou-
datettava asiaa koskevia Euroopan yhteisössä
ja Suomessa voimassa olevia säännöksiä.
Lisäksi rautatieyrityksen on tehtävä tavara-
liikenteen kannattavuutta koskeva laskelma
sekä sen tuotantovälineiden määrää, arvoa ja
niihin liittyviä taloudellisia vastuita koskeva
vuotuinen yhteenveto, joka on julkaistava.
Julkisina palveluina ostettavasta henkilölii-
kenteestä saatavat tulot on kirjattava erikseen,
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eikä niitä saa käyttää muun liiketoiminnan
kulujen kattamiseen.

64 §

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämis-
uhka

Rautatievirasto ja Ratahallintokeskus voi-
vat asettaa tämän lain nojalla antamansa
velvoitteen tai kiellon tehosteeksi uhkasakon,
teettämisuhan tai keskeyttämisuhan siten kuin
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

65 §

Oikaisuvaatimus

Asianosainen saa hakea oikaisua Rautatie-
virastolta, jos päätös koskee:

1) yksittäistä etusijajärjestystä ratakapasi-
teetin jaossa;

2) ratamaksua;
3) ratakapasiteetin jakamista;
4) kiireellisen ratakapasiteetin myöntä-

mistä; tai
5) ilmoitetun laitoksen vaatimuksenmukai-

suustodistuksen tai tarkastustodistuksen
myöntämistä.

Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, ei
saa hakea valittamalla muutosta. Päätökseen
on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen teke-
miseksi. Oikaisua on haettava 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Rautatieviraston on ratkaistava tässä pykä-
lässä tarkoitettu oikaisuvaatimus kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuk-
sen tekijä on toimittanut sille kaikki ratkaisun
tekemiseksi tarvittavat tiedot. Päätös oikai-
suvaatimukseen on yksittäistä etusijajärjes-
tystä, ratakapasiteetin jakamista ja kiireellistä
ratakapasiteetin myöntämistä koskevassa asi-
assa kuitenkin annettava 10 päivän kuluessa
kaikkien tarvittavien tietojen toimittamisesta.

66 §

Muutoksenhaku

Rautatieviraston ja Ratahallintokeskuksen

64 §:n nojalla tekemään päätökseen haetaan
muutosta siten kuin uhkasakkolaissa sääde-
tään. Rautatieviraston päätökseen, jonka Rau-
tatievirasto tekee 57 ja 58 §:ssä tarkoitettujen
palvelujen tarjoamista tai niiden hinnoittelua
koskevan erimielisyyden ratkaisemiseksi
52 §:n nojalla, haetaan muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Rautatie-
viraston 65 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaati-
muksen johdosta tai muutoin antamaan pää-
tökseen samoin kuin Ratahallintokeskuksen
ja ministeriön päätökseen haetaan muutosta
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.

Jos ministeriö ei ole antanut päätöstä
toimilupahakemukseen 7 §:n 3 momentissa
säädetyssä määräajassa tai Rautatievirasto
ratkaissut oikaisupyyntöä 65 §:n 3 momen-
tissa säädetyssä määräajassa taikka ratkaissut
turvallisuustodistuksen tai -luvan myöntä-
mistä tai hyväksymistä koskevaa asiaa
33 §:ssä säädetyssä määräajassa, hakija voi
tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin
kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätök-
seen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes
hakemukseen on annettu päätös. Ministeriön
ja Rautatieviraston on ilmoitettava päätöksen
antamisesta valitusviranomaiselle. Tässä mo-
mentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja
käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voi-
massa, mitä hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään.

67 §

Lain suhde kilpailulainsäädäntöön

Jos Rautatieviraston käsiteltävänä oleva
asia koskee menettelyä, joka saattaa rikkoa
kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992)
kilpailunrajoituksia koskevia säännöksiä,
Rautatievirasto voi siirtää asian kilpailunra-
joituksia koskevilta osin käsiteltäväksi mai-
nitun lain mukaisesti.

Rautatiemarkkinoilla ilmeneviä kilpailun-
rajoituksia ja niiden vahingollisia vaikutuksia
arvioitaessa on otettava huomioon tämän lain
ja sen nojalla annetut säännökset ja määräyk-
set.
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68 §

Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa luvanvaraista rautatieliiken-
nettä ilman asianmukaista toimilupaa, on
tuomittava luvattomasta rautatieliikenteen
harjoittamisesta sakkoon.

Joka tahallaan
1) harjoittaa rautatieliikennettä 12 §:n mu-

kaisten edellytysten puuttuessa,
2) käyttää ratakapasiteettia 22 §:n vastai-

sesti,
3) harjoittaa radanpitoon liittyvää liiken-

nettä tai museoliikennettä ilman 55 §:ssä
tarkoitettua liikennöintilupaa,

4) liikkuu tai oleskelee asiattomasti rata-
piha-alueella, ratalinjalla, rautatiesillalla tai
rautatietunnelissa, joka ei ole yleisön käytet-
tävissä,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, rautatielainsäädännön rikkomisesta
sakkoon.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
35 §:n 1 momentin tai 45 §:n 1 momentin
vastaisesti tai 28 §:n 2 momentin nojalla
annetun määräyksen vastaisesti ottaa käyt-
töön, parantaa tai uudistaa osajärjestelmän tai
yhteentoimivuuden osatekijän tai käyttää sitä,
saattaa sen markkinoille, pitää kaupan, myy
tai muuten luovuttaa sen, on tuomittava, jollei
teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, rautatiejär-
jestelmän yhteentoimivuusvaatimusten rikko-
misesta sakkoon.

Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla mää-
rättyä uhkasakolla, teettämisuhalla tai kes-
keyttämisuhalla tehostettua velvoitetta tai
kieltoa, ei voida tuomita 3 momentin nojalla
rangaistukseen samasta teosta.

69 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan 7 päivänä maalis-
kuuta 2003 annettu rautatielaki (198/2003) ja
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yh-

teentoimivuudesta 28 päivänä kesäkuuta 2002
annettu laki (561/2002) niihin myöhemmin
tehtyine muutoksineen.

Tämän lain 16 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja
34 §:n 3 momenttia sovelletaan 1 päivästä
tammikuuta 2007.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.

70 §

Siirtymäsäännökset

Tällä lailla kumotun rautatielain, jäljem-
pänä vanha laki, 5 §:n nojalla myönnetty
toimilupa on voimassa yhden vuoden ajan
tämän lain voimaantulosta tässä laissa tarkoi-
tettuna toimilupana. Toimiluvan haltijalla on
tämän jälkeen oltava tämän lain mukainen
toimilupa rautatieliikenteen harjoittamiseksi.

Vanhan lain 11 §:n nojalla myönnetyt
turvallisuustodistukset ovat sellaisinaan voi-
massa 1 päivään toukokuuta 2007, jonka
jälkeen rautatieyrityksellä on oltava tämän
lain 31 §:ssä tarkoitettu turvallisuustodistus.

Ratahallintokeskuksella on oltava 32 §:ssä
tarkoitettu turvallisuuslupa sekä radanpitoon
liittyvää liikennettä harjoittavalla yhtiöllä tai
muulla yhteisöllä ja museoliikenteen harjoit-
tajalla 55 §:ssä tarkoitettu liikennöintilupa 1
päivään toukokuuta 2007 mennessä.

Valtion rataverkosta, radanpidosta ja rata-
verkon käytöstä annetun lain (21/1995) 6 §:n
nojalla ja Euroopan laajuisen rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuudesta annetun lain
3 §:n 2 ja 3 momentin nojalla annettuja
Ratahallintokeskuksen määräyksiä sovelle-
taan sellaisinaan siihen saakka, kunnes niiden
soveltamisesta muuta säädetään tai määrä-
tään. Valtion rataverkosta, radanpidosta ja
rataverkon käytöstä annetun lain 12 §:ään
perustuvat tai Ratahallintokeskuksen myön-
tämät yksityisraideliittymät jäävät sellaisi-
naan voimaan.

Vanhan lain 4 luvun mukaisesti tehtyjä
ratakapasiteetin jakamista koskevia Ratahal-
lintokeskuksen päätöksiä sovelletaan sellaisi-
naan siihen saakka, kunnes ratakapasiteetin
jakamisesta 22 §:n nojalla muuta päätetään.

Vanhan lain 4 luvun mukaisesti myönnet-
tyä ratakapasiteettia kotimaisessa tavaralii-
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kenteessä saa käyttää ainoastaan Valtionrau-
tateiden muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun
lain (20/1995) 1 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön
rautatieliikennettä harjoittava tytäryhtiö 31
päivään joulukuuta 2006 saakka.

Vanhan lain 26 §:n 5 momentin nojalla
annettuja Ratahallintokeskuksen määräyksiä
sovelletaan sellaisinaan siihen saakka, kunnes
niiden soveltamisesta 34 §:n 4 momentin
nojalla muuta säädetään tai määrätään.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 556

rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä 21 päivänä joulukuuta 2004

annetun lain (1167/2004) 6 §, 7 §:n 1 ja 3 momentti, 8 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 ja 3 momentti,
11 ja 14 §, 16 §:n 3 momentin 4 kohta sekä 20 ja 23 §, ja

lisätään 25 §:ään uusi 5—8 momentti seuraavasti:

6 §

Oppilaitoksen hyväksyminen

Rautatievirasto hyväksyy tässä laissa tar-
koitetun koulutuksen järjestäjäksi sellaisen
liikenneturvallisuuskoulutusta antavan yhtiön
tai muun yhteisön (oppilaitos), jonka henki-
löstöllä on koulutustehtävän hoitamisen edel-
lyttämä rautatiejärjestelmän hyvä ammatilli-
nen osaaminen.

7 §

Koulutusohjelmat ja koulutusta vastaavat
pätevyydet

Rautatievirasto hyväksyy liikenneturvalli-
suustehtävien koulutusohjelmat. Koulutusoh-
jelmaan on sisällytettävä ainakin rautatiejär-
jestelmän perustiedot, tehtävissä sovellettavat
säännökset ja määräykset sekä perehdyttämi-
nen koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin.
— — — — — — — — — — — — —

Koulutusohjelma voidaan rajata vain osaan
2 momentissa tarkoitetuista tehtäväkokonai-
suuksista. Rautatievirasto voi hyväksyä yk-

sityisraiteiden liikennettä varten koulutusoh-
jelman ottaen huomioon yksityisraiteiden lii-
kenteen laadun ja laajuuden.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Pätevyyden voimassaolo

— — — — — — — — — — — — —
Kertauskoulutusta saa antaa 6 §:ssä tarkoi-

tettu oppilaitos tai Rautatieviraston tehtävään
hyväksymä liikenneturvallisuusasioihin pe-
rehtynyt henkilö.

10 §

Erityiset terveydentilavaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Rautatievirasto voi antaa tarkemmat mää-

räykset tehtäväkohtaisesti vaadittavista aisti-
vaatimuksista sekä liikenneturvallisuustehtä-
vien hoitamiseen vaikuttavista sairauksista,
vioista, vammoista, muusta toimintakyvyn
heikentymisestä tai muusta vastaavasta lii-
kenneturvallisuustehtävän hoitamista heiken-
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tävästä ominaisuudesta sekä niiden arvioin-
nista.

Lisäksi Rautatievirasto voi antaa tarkem-
mat määräykset 1 momentissa tarkoitetun
terveydentilan lääketieteellisistä arviointipe-
rusteista ja -menetelmistä.

11 §

Asiantuntijalääkäreiden ja muiden asiantun-
tijoiden hyväksyminen

Rautatievirasto hyväksyy hakemuksesta lii-
kenneturvallisuustehtävissä toimivien tervey-
dentilan arviointia ja arviointimenettelyä var-
ten laillistetun lääkärin (rautatiealan asian-
tuntijalääkäri), joka on perehtynyt erityisesti
liikennelääketieteeseen ja jolla on hyvä pe-
rehtyneisyys rautatieliikenteessä vaadittavaan
terveydentilaan ja käytännön kokemusta siitä.

Rautatievirasto hyväksyy hakemuksesta lii-
kenneturvallisuustehtävissä toimivien ter-
veystarkastuksia varten työterveysaseman
työterveyshuollon ammattihenkilöt, joilla on
riittävä perehtyneisyys rautatiealan liikenne-
turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden
työn edellyttämiin erityisvaatimuksiin.

14 §

Erivapauden myöntäminen

Rautatievirasto voi erityisestä syystä
myöntää erivapauden liikenneturvallisuusteh-
tävien tehtäväkohtaisesta pätevyydestä ja ter-
veydentilavaatimuksista. Erivapaus voidaan
myöntää toistaiseksi tai määräajaksi. Eriva-
pauden myöntämisellä ei saa vaarantaa rau-
tatieliikenteen turvallisuutta.

16 §

Kelpoisuusrekisteri

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriin talletetaan kelpoisuustodistuk-

sen antamista, kelpoisuuden valvomista sekä
kelpoisuusasioiden muuta käsittelyä varten
tarpeelliset tiedot:
— — — — — — — — — — — — —

4) Rautatieviraston myöntämistä erivapa-
uksista.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Valvonta

Rautatievirasto valvoo liikenneturvalli-
suustehtävien kelpoisuusvaatimusten noudat-
tamista.

Rautatievirasto valvoo myös oppilaitosten,
kertauskouluttajien, rautatiealan asiantuntija-
lääkäreiden sekä työterveyshuollon ammatti-
henkilöiden toimintaa niiden hoitaessa tässä
laissa tarkoitettuja tehtäviä.

Rekisterinpitäjän, toiminnanharjoittajan,
oppilaitoksen, kertauskouluttajan sekä liiken-
neturvallisuustehtävää hoitavan henkilön,
työterveyshuollon ammattihenkilön ja rauta-
tiealan asiantuntijalääkärin on salassapito-
säännösten estämättä annettava Rautatieviras-
tolle sen tässä pykälässä säädetyn valvonta-
tehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot.

23 §

Muutoksenhaku

Rautatieviraston tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Päätöstä on valituk-
sesta huolimatta kuitenkin noudatettava, jollei
valitusviranomainen toisin määrää.

25 §

Siirtymäsäännökset

— — — — — — — — — — — — —
Ratahallintokeskuksen 7 §:n 1—3 momen-

tin nojalla hyväksymiä koulutusohjelmia ja
10 §:n 2 ja 3 momentin nojalla antamia
määräyksiä sovelletaan sellaisinaan siihen
saakka, kunnes Rautatievirasto on antanut
uudet voimassa olevat korvaavat koulutusoh-
jelmat ja määräykset.

Ratahallintokeskuksen 6 §:n nojalla antama
oppilaitoksen hyväksyminen ja 8 §:n 3 mo-
mentin nojalla antama kertauskoulutusta an-
tavan henkilön hyväksyminen ovat voimassa
yhden vuoden ajan tämän lain voimaantu-
losta, jonka jälkeen oppilaitoksella ja ker-
tauskouluttajalla on oltava Rautatieviraston
antama hyväksyntä tehtävään.

Ratahallintokeskuksen 11 §:n 1 momentin
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nojalla antama rautatiealan asiantuntijalääkä-
rin hyväksyminen ja 2 momentin nojalla
antama työterveysaseman työterveyshuollon
ammattihenkilön hyväksyminen ovat sellaisi-
naan voimassa 31 päivään toukokuuta 2007,
jonka jälkeen rautatiealan asiantuntijalääkä-
reillä ja työterveyshuollon ammattihenkilöillä
on oltava Rautatieviraston antama hyväksyntä
tehtävään.

Ratahallintokeskuksen 14 §:n nojalla
myöntämä erivapaus terveydentilavaatimuk-

sista on sellaisenaan voimassa seuraavaan
12 §:n 4 momentissa tarkoitettuun määräai-
kaiseen terveystarkastukseen tai rautatiealan
asiantuntijalääkärin erikseen määräämään ter-
veystarkastukseen asti, jonka jälkeen liiken-
neturvallisuustehtävää hoitavalla henkilöllä
on oltava Rautatieviraston myöntämä eriva-
paus tehtävään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 557

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain

(719/1994) 6 §:n 1 momentti ja 12 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 215/2005,
seuraavasti:

6 §

Muut viranomaiset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten noudattamista val-
vovat Merenkulkulaitos, Ilmailuhallinto, tul-
lilaitos, poliisiviranomaiset, Rautatievirasto,
rajavartiolaitos, satamaviranomaiset, turva-
tekniikan keskus, Ajoneuvohallintokeskus,
säteilyturvallisuuskeskus ja työsuojeluviran-
omaiset kukin toimialallaan siten kuin siitä
säädetään tässä laissa ja tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Näiden viranomaisten
vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäi-
seen säilytykseen liittyvistä muista, niiden
toimialaan liittyvistä tehtävistä sekä kotimais-
ten ja ulkomaisten viranomaisten yhteistyöstä
säädetään tässä laissa ja tarvittaessa valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-

tuksella voidaan säätää myös muille viran-
omaisille kuuluvista niiden toimialaan liitty-
vistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on var-
mistaa vaarallisten aineiden kuljetuksen tur-
vallisuus.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa

— — — — — — — — — — — — —
Rautatieyrityksellä tulee olla ajan tasalla

oleva turvallisuusselvitys ratapihalle, jonka
kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaaral-
lisia aineita. Ratapihan turvallisuusselvityk-
sen hyväksyy Rautatievirasto.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 558

kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n

muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2004
annetun lain (525/2004) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §

Toimivaltainen viranomainen

COTIF-yleissopimuksen liitteen G
(ATMF) 5 artiklassa tarkoitettu toimivaltai-
nen viranomainen on Rautatievirasto.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen

HE 16/2006
LiVM 11/2006
EV 69/2006
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Sisäasiainministeriön päätös

N:o 559

kuntajaon muuttamisesta Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin välillä

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997)
11 §:n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla
päättänyt:

Kuntajaon muutos

Lempäälän kunnasta siirretään Tampereen
kaupunkiin Kuokkalan kylästä nro 418 ko-
konaan kiinteistö Metsä-Lähteenmäki 3:113
sekä osa kiinteistöstä Tientaka 3:158.

Muista rekisteriyksiköistä osittain lunastus-
yksikkö Sääksjärvi-Hervanta maantie 418-
895-2-3.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien
kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-

nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin
vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla
valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen
perusteet.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Ylitarkastaja Suvi Savolainen
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Sisäasiainministeriön päätös

N:o 560

kuntajaon muuttamisesta Luodon kunnan ja Pietarsaaren kaupungin välillä

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997)
11 §:n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla
päättänyt:

Kuntajaon muutos

Luodon kunnasta siirretään Pietarsaaren
kaupunkiin Pietarsaaren kaupunkiin kameraa-
lisesti kuuluvasta Kyrkobyn kylän tilasta
Pihlaja 6:249 se alue, jonka yksikkö on saanut
Luodon kunnan Larsmon kylän yhteisestä
alueesta samfälla områden 878:18 17 päivänä
kesäkuuta 2005 kiinteistörekisteriin merki-
tyssä lohkomisessa ja yhteisen alueen lunas-
tuksessa Tno 2003-869949.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien
kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-

nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin
vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla
valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen
perusteet.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Ylitarkastaja Suvi Savolainen
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