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Valtioneuvoston asetus

N:o 749

Euroopan unionin eräiden jäsenvaltioiden liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa
lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomiois-
tuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen

voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta

2005 tehty yleissopimus Tšekin tasavallan,
Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Lat-
vian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin
tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasaval-
lan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasa-
vallan liittymisestä Roomassa 19 päivänä
kesäkuuta vuonna 1980 allekirjoittamista var-
ten avattuun sopimusvelvoitteisiin sovelletta-

vaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä
sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomiois-
tuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen
pöytäkirjaan, jonka valtioneuvosto on hyväk-
synyt 8 päivänä kesäkuuta 2006 ja jota
koskeva hyväksymisasiakirja on talletettu
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin
huostaan 22 päivänä kesäkuuta 2006, tulee
voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006 niin kuin
siitä on sovittu.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 67/2006)
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2 §
Yleissopimuksen määräykset ovat asetuk-

sena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

syyskuuta 2006.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos Antti T. Leinonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 750

rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä, säädetään 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun rautatielain (555/2006) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Asetuksen tarkoitus ja soveltamisala

Asetusta sovelletaan rautatiejärjestelmän
turvallisuuden ja yhteentoimivuuden varmis-
tamiseksi ja kehittämiseksi siten kuin rauta-
tielaissa (555/2006) säädetään, jollei Suomea
koskevasta kansainvälisestä velvoitteesta
muuta johdu.

Asetuksessa säädetään rautatiejärjestelmän
osajärjestelmistä, yhteentoimivuuden osateki-
jöistä, olennaisista vaatimuksista, vaatimuk-
senmukaisuuden arvioinnista, ilmoitetusta lai-
toksesta ja arviointimenettelyistä.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) infrastruktuuri-osajärjestelmällä rai-

teita, vaihteita, teknisiä rakenteita, asemien
perusrakenteita sekä turva- ja suojalaitteita;

2) energia-osajärjestelmällä sähköistämis-
järjestelmää, ilmajohtoihin liittyviä laitteita ja
sähkönottolaitteita;

3) liikenteenohjaus- ja -valvonta- sekä
opasteet ja merkinanto-osajärjestelmällä nii-

tä laitteita, jotka tarvitaan varmistamaan
rataverkolla luvallisesti liikennöivän liikku-
van kaluston turvallisuus, ohjaus ja valvonta;

4) käyttötoiminta ja liikenteen hallinta-
osajärjestelmällä niitä menettelyjä ja menet-
telyihin liittyviä laitteita, joiden avulla voi-
daan varmistaa erilaisten rakenteellisten osa-
järjestelmien yhdenmukainen käyttö rautatie-
järjestelmän tavanomaisen toiminnan ja va-
jaatoiminnan aikana sekä sitä ammatillista
kelpoisuutta, joka vaaditaan rajat ylittävässä
rautatieliikenteessä;

5) telemaattiset sovellukset-osajärjestel-
mällä matkustajille tarkoitettuja tiedotusjär-
jestelmiä, tavaroiden ja junien ajantasaista
seurantaa varten tarvittavia tiedotusjärjestel-
miä, lajittelu- ja jakelujärjestelmiä sekä yh-
teyksien järjestämistä muiden liikennemuo-
tojen kanssa ja asiakirjojen tuottamista säh-
köisessä muodossa ja muita matkustajille ja
tavaraliikenteen osapuolille tarkoitettuja tie-
dotusjärjestelmiä;

6) liikkuva kalusto-osajärjestelmällä ra-
kenteita, liikkuvan kaluston laitteiden ohjaus-
ja valvontajärjestelmiä, vetolaitteita, energian
muuntolaitteita, jarrulaitteita, kytkinlaitteita,
pyörästölaitteita ja jousitusta, ovia, turvalait-
teita sekä matkustajien ja junahenkilökunnan
terveyttä turvaavia laitteita;

7) huolto-osajärjestelmällä niitä menette-
lyjä, niihin liittyviä välineitä, huoltotyön
logistisia laitteistoja sekä varastoja, jotka

Neuvoston direktiivi 96/48/EY (396L0048); EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 6–24
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/16/EY (32001L0016); EYVL N:o L 110, 20.4.2001, s. 1–27
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/50/EY (32004L0050); EYVL N:o L 164, 30.4.2004, s. 44–163
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tarvitaan huoltotehtävien suorittamista varten
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden var-
mistamiseksi ja rautatieliikenteen suoritusky-
vyn takaamiseksi;

8) EY-tarkastuksella rautatielain 2 §:n 21
kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen suo-
rittamaa osajärjestelmän arviointia;

9) EY-tarkastusvakuutuksella sen, joka
hankkii osajärjestelmän käyttöönsä, tai tämän
Euroopan talousalueelle (jäljempänä ETA-
alue) sijoittuneen edustajan antamaa vakuu-
tusta siitä, että osajärjestelmä vastaa olennai-
sia vaatimuksia;

10) EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuk-
sella ja EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksella
yhteentoimivuuden osatekijän valmistajan, tä-
män ETA-alueelle sijoittuneen edustajan tai
sen, joka saattaa yhteentoimivuuden osateki-
jän markkinoille, antamaa vakuutusta siitä,
että yhteentoimivuuden osatekijä vastaa olen-
naisia vaatimuksia sekä muita yhteisön oi-
keuden mukaisia vaatimuksia;

11) hankintayksiköllä yhtiötä tai muuta
yhteisöä, joka hankkii käyttönsä tai edelleen
luovutettavaksi osajärjestelmän;

12) yksityisraiteen haltijalla yhtiötä tai
muuta yhteisöä, joka hallinnoi muuta kuin
valtion omistamaa ja Ratahallintokeskuksen
hallinnoimaa raidetta, jolla on liityntä rata-
verkkoon.

2 luku

Olennaisten vaatimusten perusteet

3 §

Turvallisuus

Turvallisuuden kannalta olennaisten raken-
neosien ja erityisesti liikkuvaan kalustoon
liittyvien laitteiden suunnittelulla, rakentami-
sella tai valmistamisella sekä huollolla ja
valvonnalla on taattava turvallisuustaso, joka
vastaa Euroopan laajuisen rautatiejärjestel-
män yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä
vahvistettuja tavoitteita. Turvallisuustaso on
taattava myös yhteentoimivuuden teknisissä
eritelmissä määritellyissä vajaatoimintatilan-
teissa.

Liikkuvan kaluston ja radan teknisten
ominaisuuksien on oltava sellaisia, että niillä

voidaan liikennöidä turvallisesti sallituilla
enimmäisnopeuksilla. Käytettävien laitteiden
on kestettävä käyttöaikanaan niille määritetyt
tavanomaiset tai poikkeukselliset rasitukset.
Myös turvallisuuteen vaikuttavien laitteiden
satunnaisista vioista aiheutuvia haitallisia vai-
kutuksia on voitava rajoittaa tarkoituksenmu-
kaisella tavalla.

Rataverkko ja liikkuva kalusto on suunni-
teltava ja näissä osajärjestelmissä käytettävät
materiaalit on valittava siten, että tulipalon ja
savun syntymistä ja leviämistä sekä näiden
vaikutuksia voidaan tehokkaasti rajoittaa.
Käyttäjien käsiteltäviksi tarkoitetut laitteet on
suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna lait-
teiden turvallista käyttöä tai käyttäjien ter-
veyttä ja turvallisuutta, jos niitä käytetään
ohjeiden vastaisesti.

4 §

Luotettavuus ja käyttökunto

Liikkuvaan kalustoon ja sen käyttöön liit-
tyvien osatekijöiden seuranta ja huolto on
järjestettävä ja toteutettava sekä näiden toi-
mintojen laajuus määritettävä siten, että ne
pysyvät toimintakuntoisina niille tarkoite-
tuissa olosuhteissa.

5 §

Terveys

Sellaisia materiaaleja, jotka voivat käyttö-
tavastaan johtuen vaarantaa niiden kanssa
kosketuksiin joutuvien ihmisten terveyden, ei
saa käyttää liikkuvassa kalustossa eikä rata-
verkon rakenteissa. Käytettävät materiaalit on
muutoinkin valittava ja niitä on käytettävä
siten, että erityisesti mahdollisen tulipalon
yhteydessä materiaalien haitallisten vaikutus-
ten esiintymistä voidaan vähentää.

6 §

Ympäristönsuojelu

Rautatiejärjestelmään kuuluvien osajärjes-
telmien suunnittelussa ja toteuttamisessa on
arvioitava rautatiejärjestelmästä sekä rautatie-
liikenteen harjoittamisesta aiheutuvat ympä-
ristövaikutukset ja otettava mahdolliset ym-
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päristövaikutukset huomioon osajärjestelmän
käytössä siten kuin siitä muutoin säädetään tai
määrätään. Rautatieliikenteestä aiheutuvan
melun rajoittamisesta on voimassa, mitä siitä
erikseen säädetään tai määrätään.

Rautatiejärjestelmän suunnittelemisen, to-
teuttamisen ja rautatieliikenteen harjoittami-
sen ympäristövaikutusten arvioinnista ja huo-
mioonottamisesta sekä rautatieliikenteestä ai-
heutuvan melun rajoittamisesta on voimassa,
mitä niistä muutoin säädetään tai määrätään.
Rautatiejärjestelmän käyttö ei saa aiheuttaa
maaperässä sen tasoista värähtelyä, että rau-
tatiejärjestelmän tavanomainen käyttö häirit-
see kohtuuttomasti rataverkon lähellä suori-
tettavia toimintoja tai rataverkon ympäristöä.
Sallitusta värähtelystä on voimassa, mitä siitä
muutoin säädetään tai määrätään.

Liikkuva kalusto ja energiansyöttöjärjes-
telmä on suunniteltava ja toteutettava siten,
että ne ovat sähkömagneettisilta ominaisuuk-
siltaan yhteensopivia sellaisten laitteistojen,
laitteiden ja verkkojen kanssa, joihin ne
saattavat olennaisesti vaikuttaa.

7 §

Tekninen yhteensopivuus

Rautatiejärjestelmässä käytettävän liikku-
van kaluston ja rataverkon rakenteiden ja
kiinteiden laitteistojen tekniset ominaisuudet
on sovitettava yhteen erilaisten ominaisuuk-
siensa ja eri osajärjestelmien kanssa. Yhteen-
sopivien ominaisuuksien sijaan voidaan kui-
tenkin käyttää väliaikaisesti myös sellaisia
ominaisuuksia, jotka tukevat tarkoituksenmu-
kaisella tavalla rautatiejärjestelmän yhteenso-
pivuutta.

3 luku

Osajärjestelmiä koskevat erityiset vaati-
mukset

8 §

Rataverkkoa koskevat erityiset vaatimukset

Ratahallintokeskuksen ja yksityisraiteen
haltijan on varmistettava, että

1) rautatieliikenteestä aiheutuvaa turvalli-
suusriskiä rautatiealueen läheisyydessä asu-

ville tai muutoin oleville ihmisille vähenne-
tään siltä osin kuin Ratahallintokeskus ja
yksityisraiteen haltija voi siihen kohtuudella
vaikuttaa;

2) sellaiset rataverkon osat, joihin yleisöllä
on pääsy, suunnitellaan ja toteutetaan siten,
että ihmisille aiheutuvia turvallisuusriskejä
vähennetään siltä osin kuin Ratahallintokes-
kus ja yksityisraiteen haltija voi siihen koh-
tuudella vaikuttaa;

3) rataverkon laitteistot suojataan tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla;

4) tunneleiden asettamat erityiset turvalli-
suusvaatimukset otetaan rautatiejärjestel-
mässä huomioon.

9 §

Energiaa koskevat erityiset vaatimukset

Energian syöttölaitteiden toiminta ei saa
vaarantaa rautatieliikenteen tai ihmisten tur-
vallisuutta. Sähkö- tai lämpöenergian syöttö-
laitteiden toiminnasta aiheutuvien ympäristö-
haittojen on pysyttävä yhteentoimivuuden
teknisissä eritelmissä määritellyissä rajoissa.

Sähkö- tai lämpöenergian syöttöjärjestel-
mien on mahdollistettava se, että liikkuva
kalusto saavuttaa rataverkolla sallitut suori-
tustasot. Liikkuvan kaluston virranottolaittei-
den on sovittava yhteen rataverkon sähkön-
syöttöjärjestelmän kanssa sellaisina kuin ne
on yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä
kuvattu.

10 §

Liikenteenohjaus-, valvonta- ja opastinjärjes-
telmää koskevat erityiset vaatimukset

Liikenteenohjaus-, valvonta- ja opastinjär-
jestelmän toiminnalla on luotava edellytykset
sellaiselle rautatieliikenteelle, jonka turvalli-
suustaso vastaa rataverkolle asetettuja tavoit-
teita. Ohjaus-, valvonta- ja opastinjärjestel-
mien on mahdollistettava rataverkossa luval-
lisesti liikkuvien junien ja muun rataverkolla
käytettävän liikkuvan kaluston turvallinen
liikkuminen myös yhteentoimivuuden tekni-
sissä eritelmissä määritellyssä vajaatoiminta-
tilanteessa.

Rataverkko ja sillä käytettävä liikkuva
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kalusto, joka on otettu käyttöön yhteentoimi-
vuuden teknisten eritelmien mukaan kehitet-
tyjen ohjaus-, valvonta- ja opastinjärjestel-
mien käyttöönoton jälkeen, on sovitettava
yhteen ja mukautettava ohjaus-, valvonta- ja
opastinjärjestelmien käyttöön. Liikkuvan ka-
luston ohjaamoihin asennettujen ohjaus-, val-
vonta- ja opastelaitteiden on mahdollistettava
tavanomainen käyttö yhteentoimivuuden tek-
nisissä eritelmissä määritellyissä olosuhteissa
rautatiejärjestelmässä.

11 §

Liikkuvaa kalustoa koskevat erityiset vaati-
mukset

Liikkuvan kaluston rakenteet on suunnitel-
tava siten, että matkustaja- ja ohjaamotilat
ovat riittävästi suojattuja törmäys- ja suistu-
mistilanteissa. Liikkuvan kaluston muut säh-
kölaitteet eivät saa vaarantaa ohjaus-, hal-
linta- ja opastinlaitteiden toimintavarmuutta.
Jarrutustekniikan ja -tehojen on oltava yh-
teensopivia raiteiden, teknisten rakenteiden ja
opastinjärjestelmien kanssa. Liikkuvan kalus-
ton haltijan on varmistettava, että kaikki
sähköisesti varautuneet laitteet tai niiden osat
suojataan siten, ettei niistä aiheudu ihmisille
vaaraa.

Liikkuvassa kalustossa on oltava laitteita,
joiden avulla matkustajat voivat ilmoittaa
uhkaavasta vaarasta kuljettajalle ja joiden
avulla junahenkilökunta voi olla yhteydessä
matkustajiin. Liikkuvassa kalustossa on li-
säksi oltava kuulutusjärjestelmä tai järjestely,
jonka avulla junahenkilökunta ja liikenteen-
ohjaus voivat välittää viestejä matkustajille.
Liikkuvan kaluston ovissa on oltava matkus-
tajien turvallisuuden takaava ovien sulkemis-
ja avausjärjestelmä. Käytössä on oltava myös
riittävästi hätäuloskäyntejä, jotka on merkit-
tävä asianmukaisesti. Liikkuvassa kalustossa
on oltava riittävän tehokas hätävalaistusjär-
jestelmä, jolla on oma tehonlähde.

Oleelliset ajo-, veto- ja jarrutuslaitteet sekä
ohjaus- ja hallintalaitteet on suunniteltava
siten, että määritellyssä vajaatoimintatilan-
teessa liikkuva kalusto voi jatkaa matkaansa
ilman haittaa käyttöön jääville laitteille. Liik-
kuvan kaluston sähkölaitteiden on oltava
yhteensopivia ohjaus-, hallinta- ja opastinjär-

jestelmän toiminnan kanssa. Liikkuvan ka-
luston suunnittelussa ja valmistamisessa on
otettava myös huomioon tunnelien edellyttä-
mät erityiset turvallisuusvaatimukset.

Jos liikkuvan kaluston vetovoima tuotetaan
sähköllä, virranottolaitteiden on oltava sellai-
sia, että kalusto voi liikkua rataverkolla
käytössä olevan energiansyöttöjärjestelmän
avulla. Liikkuvan kaluston ominaisuuksien on
oltava sellaisia, että kalusto voi kulkea kai-
killa rataosuuksilla, joilla sitä aiotaan käyttää.

12 §

Huoltoa koskevat erityiset vaatimukset

Rautatiejärjestelmän huollossa käytettävien
teknisten laitteiden ja menetelmien on taat-
tava kyseisen osajärjestelmän turvallinen
käyttö eikä niistä saa aiheutua vaaraa tervey-
delle ja turvallisuudelle. Huoltojärjestelmässä
käytettävistä teknisistä laitteista ja menetel-
mien ympäristövaatimuksista on voimassa,
mitä siitä on säädetty tai määrätty.

Liikkuvan kaluston huoltolaitteiden on ol-
tava sellaisia, että niillä voidaan suorittaa
turvallisuuteen, terveyteen ja matkustusmu-
kavuuteen liittyvät toimet sille kalustolle,
joita varten ne on suunniteltu.

13 §

Henkilö- ja tavaraliikenteen telemaattisia
sovelluksia koskevat erityiset vaatimukset

Henkilö- ja tavaraliikenteen telemaattisissa
sovelluksissa on eri osajärjestelmien välillä
varmistettava, että käytettävät tiedot, ohjelmat
ja tiedonsiirtokäytännöt suunnitellaan eri so-
vellusten ja eri rautatieyritysten tiedonvaihtoa
ja -välitystä varten. Järjestelmässä siirrettä-
vien julkisten tietojen tulee olla eri käyttäjien
saatavilla.

Telemaattisissa sovelluksissa tiedostojen,
ohjelmien ja tiedonsiirtokäytäntöjen käyttö-,
hallinta-, päivitys- ja ylläpitotavoissa on
otettava huomioon järjestelmien tehokkuus ja
palvelujen laatu. Järjestelmien käyttäjäliitty-
missä on noudatettava ergonomiaa ja tervey-
densuojelua koskevia vaatimuksia. Sovellus-
ten haltijoiden on varmistettava turvallisuu-
teen liittyvien tietojen osalta riittävä yhtenäi-
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syys ja luotettavuus tietojen tallentamisessa ja
siirrossa.

4 luku

Osajärjestelmän vaatimuksenmukaisuu-
den arviointi

14 §

EY-tarkastus ja EY-tarkastusvakuutus

Osajärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden
arvioi EY-tarkastuksessa se ilmoitettu laitos,
jolle osajärjestelmän hankintayksikkö tai tä-
män edustaja on antanut tehtävää varten
toimeksiannon. Ilmoitettu laitos vastaa osa-
järjestelmän EY-tarkastuksesta osajärjestel-
män suunnittelusta sen käyttöönottoa edeltä-
vään luovutukseen saakka. EY-tarkastus kat-
taa osajärjestelmän suunnittelun ja rakenta-
misen sekä käyttöön otettavan osajärjestel-
män koekäytön.

Ilmoitetun laitoksen antaman vaatimuksen-
mukaisuustodistuksen perusteella osajärjes-
telmän hankintayksikkö tai sen edustaja voi
antaa osajärjestelmälle EY-tarkastusvakuu-
tuksen. Vakuutus voidaan antaa, jos osajär-
jestelmä on vaatimuksenmukaisuustodistuk-
sen perusteella olennaisten vaatimusten mu-
kainen.

15 §

EY-tarkastusvakuutuksen sisältö

EY-tarkastusvakuutus osoitetaan Rautatie-
virastolle ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) viittaus sovellettuun Euroopan yhteisö-
jen direktiiviin;

2) hankintayksikkö tai sen Euroopan ta-
lousalueelle sijoittuneen edustajan nimi tai
toiminimi ja osoite, edustajan osalta myös
hankintayksikön toiminimi;

3) lyhyt kuvaus osajärjestelmästä;
4) EY-tarkastuksen suorittaneen ilmoitetun

laitoksen nimi ja osoite;
5) viittaukset arvioinnin perusteena ollei-

siin teknisiin asiakirjoihin;
6) asian kannalta merkitykselliset väliai-

kaiset tai lopulliset ehdot, joita osajärjestel-
mässä on noudatettava, tarvittaessa erityisesti
käyttörajoitukset tai -ehdot;

7) EY-tarkastusvakuutuksen voimassaolo-
aika, jos vakuutus on määräaikainen; sekä

8) päiväys, allekirjoitus ja allekirjoittajan
henkilötiedot.

EY-tarkastusvakuutukseen on liitettävä
seuraavat tekniset asiakirjat siltä osin kuin
arviointi niitä koskee:

1) rataverkon osalta rakennussuunnitelmat,
maaperä- ja raudoitustöiden katselmuspöytä-
kirjat sekä betonitöiden testaus- ja tarkastus-
selosteet; sekä;

2) muiden osajärjestelmien osalta toteutta-
mista vastaavat yleissuunnitelmat ja yksityis-
kohtaiset suunnitelmat, sähkö- ja hydrauliset
kaaviot, ohjauspiirikaaviot, tieto- ja automaa-
tiojärjestelmien kuvaus, käyttö- ja huolto-
ohjeet ja muut vastaavat asiakirjat;

3) luettelo osajärjestelmään sisältyvistä
yhteentoimivuuden osatekijöistä;

4) jäljennökset yhteentoimivuuden osate-
kijöiden EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyt-
töönsoveltuvuusvakuutuksista sekä lisäksi
tarvittaessa vastaavat laskelmat ja jäljennök-
set niiden testausten ja tutkimusten pöytäkir-
joista, joita ilmoitettu laitos on suorittanut
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/17/EY perusteella; sekä

5) EY-tarkastuksesta vastaavan ilmoitetun
laitoksen todistus siitä, että osajärjestelmä
vastaa olennaisia vaatimuksia, sekä vastaavat
ilmoitetun laitoksen tarkastamat laskelmat
sekä tarvittaessa arvioinnin aikana esitetyt,
voimassa olevat varaumat.

16 §

Ilmoitetun laitoksen suorittama valvonta

Osajärjestelmän valmistukseen tai rakenta-
miseen liittyvän hankkeen toteutuksen tarkas-
tamisesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on
tehtävä tarvittavia tarkastuksia säännösten ja
määräysten noudattamisen varmistamiseksi.
Sen on annettava tarkastuskertomus hankin-
tayksikölle tai tämän edustajalle.

Valvonnalla on varmistettava, että teknis-
ten asiakirjojen mukaiset velvoitteet täytetään
osajärjestelmän toteuttamisen aikana. Hank-
keen toteutuksen tarkastamisesta vastaavan
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ilmoitetun laitoksen oikeuksista sen suoritta-
essa valvontaa säädetään rautatielain 42 §:n 3
momentissa.

17 §

Teknisten asiakirjojen säilyttäminen

Hankintayksikön tai sen edustajan on säi-
lytettävä 15 §:ssä tarkoitetut asiakirjat osajär-
jestelmän tarkastamisesta vastaavan ilmoite-
tun laitoksen laatiman vaatimustenmukai-
suustodistuksen tukena. Asiakirjat liitetään
EY-tarkastusvakuutukseen, joka hankintayk-
sikön on toimitettava Rautatievirastolle. Asia-
kirjat on pyydettäessä toimitettava Euroopan
unionin muiden jäsenvaltioiden viranomai-
sille.

5 luku

Yhteentoimivuuden osatekijän vaatimuk-
senmukaisuuden arviointi

18 §

Yhteentoimivuuden osatekijän arviointime-
nettely sekä EY-vaatimuksenmukaisuusvakuu-

tus ja EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutus

Yhteentoimivuuden osatekijän arvioi se
ilmoitettu laitos, jolle yhteentoimivuuden osa-
tekijän valmistaja tai sen edustaja on antanut
tehtävää varten toimeksiannon.

Ilmoitetun laitoksen antaman tarkastusto-
distuksen perusteella valmistaja tai sen edus-
taja voi antaa yhteentoimivuuden osatekijälle
EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen tai
EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen Rauta-
tieviraston määräyksen mukaisesti, jos yh-
teentoimivuuden osatekijä vastaa tarkastusto-
distuksen perusteella olennaisia vaatimuksia.

Mitä tässä pykälässä säädetään valmista-
jasta tai tämän ETA-alueelle sijoittuneesta
edustajasta, koskee myös sitä, joka saattaa
osajärjestelmän tai yhteentoimivuuden osate-
kijän markkinoille.

19 §

EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen ja
EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen sisältö

EY-vaatimustenmukaisuus- tai EY-käyt-

töönsoveltuvuusvakuutuksen tulee sisältää
seuraavat tiedot:

1) viittaus sovellettuun Euroopan yhteisö-
jen direktiiviin;

2) valmistajan tai sen ETA-alueelle sijoit-
tuneen edustajan nimi tai toiminimi ja osoite,
edustajan osalta myös valmistajan tai raken-
tajan toiminimi;

3) yhteentoimivuuden osatekijän kuvaus,
kuten merkki, tyyppi tai muu vastaava ku-
vaus;

4) EY-vaatimustenmukaisuus- tai EY-käyt-
töönsoveltuvuusvakuutuksen laatimisessa
noudatettu menettely;

5) asian kannalta merkitykselliset kuvauk-
set, jotka yhteentoimivuuden osatekijä täyt-
tää, ja erityisesti käyttörajoitukset;

6) vaatimustenmukaisuuden tai käyttöön-
soveltuvuuden arviointimenettelyyn osallistu-
neen ilmoitetun laitoksen tai ilmoitettujen
laitosten nimi ja osoite sekä tarkastustodis-
tuksen päivämäärä ja tarvittaessa tarkastus-
todistuksen voimassaoloaika ja voimassaoloa
koskevat ehdot;

7) tarvittaessa viittaus eurooppalaisiin eri-
telmiin;

8) päiväys, allekirjoitus ja allekirjoittajan
henkilötiedot; sekä

9) allekirjoittajan valtuutus, jos tämä edus-
taa valmistajaa tai tämän ETA-alueelle sijoit-
tautunutta edustajaa.

6 luku

Ilmoitettua laitosta, EY-tarkastusta ja ar-
viointimenettelyä koskevat tarkemmat

säännökset

20 §

Ilmoitetun laitoksen henkilöstöä koskevat
vaatimukset

Sen lisäksi, mitä rautatielain 41 §:ssä sää-
detään ilmoitettua laitosta koskevista vaati-
muksista, ilmoitetun laitoksen johdon ja
muun henkilöstön on oltava toiminnallisesti
riippumaton toimialan viranomaisista.

Laitoksen tarkastuksista vastaavalla henki-
löstöllä on oltava tehtävien hoitamisen edel-
lyttämä tekninen ja ammatillinen koulutus
sekä riittävät tiedot tehtäviä tarkastuksia
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koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus
tällaisten tarkastusten suorittamisesta. Ilmoi-
tetun laitoksen ja sen henkilöstön on tehtävä
tarkastukseen liittyvät toimet mahdollisim-
man suurta ammattietiikkaa ja teknistä päte-
vyyttä osoittaen.

Laitoksen henkilöstön palkkaus ei saa
perustua suoritettujen tarkastusten määrään
tai niiden tuloksiin.

21 §

EY-tarkastuksen ja arviointimenettelyn vaa-
timukset

Ilmoitetun laitoksen tulee EY-tarkastuk-
sessa arvioida osajärjestelmän kokonaissuun-
nittelu ja osajärjestelmän rakentaminen sekä
koekäyttää valmis osajärjestelmä. Ilmoitetun
laitoksen on arviointimenettelyssä selvitet-
tävä, täyttääkö osajärjestelmä olennaiset vaa-
timukset. Ilmoitettu laitos antaa tässä mo-
mentissa tarkoitetun arvioinnin hyväksyn-
nästä vaatimuksenmukaisuustodistuksen.

Ilmoitetun laitoksen arviointimenettelyssä
on selvitettävä, täyttääkö yhteentoimivuuden
osatekijä olennaiset vaatimukset sekä vas-
taako yhteentoimivuuden osatekijä käyttötar-
koitustaan rautatiejärjestelmässä. Ilmoitettu
laitos antaa tässä momentissa tarkoitetun
arvioinnin hyväksynnästä tarkastustodistuk-
sen.

7 luku

Erinäiset säännökset

22 §

Tietojen julkaiseminen ja asiakirjoissa käy-
tettävä kieli

Ilmoitetun laitoksen on julkaistava tarvit-
tavat tiedot EY-tarkastuspyynnöistä ja vaati-
mustenmukaisuustodistuksia koskevista rat-
kaisuistaan.

Asiakirjat ja EY-tarkastusmenettelyihin
liittyvä kirjeenvaihto on laadittava jollakin
sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon
hankintayksikkö tai sen edustaja on sijoittau-
tunut, tai jollakin muulla hankintayksikön
hyväksymällä yhteisön virallisella kielellä.

23 §

Liikkuvan kaluston rekisteriin merkittävät
tiedot

Sen lisäksi, mitä rautatielain 37 §:n 3
momentissa säädetään liikkuvan kaluston re-
kisteriin merkittävistä tiedoista, rekisteriin
merkitään tiedot:

1) EY-tarkastusvakuutuksesta ja sen anta-
jasta;

2) liikkuvan kaluston käyttöön liittyvistä
rajoituksista;

3) liikkuvan kaluston huoltoon liittyvistä
turvallisuuden kannalta merkittävistä sei-
koista.

Lisäksi rekisteriin merkitään ne muut tie-
dot, jotka liikkuvan kaluston rekisteriä kos-
kevissa yhteentoimivuuden teknisissä eritel-
missä määrätään rekisteriin merkittäviksi.

24 §

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Rautatieyrityksen ja Ratahallintokeskuksen
on valmisteltava rautatielain 30 §:ssä tarkoi-
tettu turvallisuusjohtamisjärjestelmä siten,
että siinä kuvataan riittävällä tarkkuudella
organisaation vastuunjako rautatieturvalli-
suusasioissa. Turvallisuusjohtamisjärjestel-
mässä on osoitettava, miten turvallisuusval-
vonta järjestetään organisaation eri tasoilla,
henkilöstön osallistuminen turvallisuustehtä-
vien hoitamiseen ja miten turvallisuusjohta-
misjärjestelmän kehittäminen varmistetaan.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmään on sisäl-
lytettävä asetuksen liitteessä I mainitut tur-
vallisuusjohtamisjärjestelmän perusosat.

25 §

Yhteiset turvallisuusindikaattorit

Rautatieviraston on rautatiejärjestelmän
turvallisuustavoitteiden saavuttamisen seu-
rantaa varten esitettävä rautatielain 29 §:n 3
momentissa tarkoitetussa vuosikertomukses-
saan asetuksen liitteessä II mainitut yhteiset
turvallisuusindikaattorit. Vuosikertomuksessa
on ilmoitettava kaikki siinä käytetyt määri-
telmät ja laskentatavat. Jos virasto saa vuo-
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sikertomuksen julkaisemisen jälkeen uusia
yhteisiin turvallisuusindikaattoreihin vaikut-
tavia tietoja, sen on muutettava sanottua
vuotta koskevia indikaattoreita viimeistään
seuraavassa vuosikertomuksessaan.

26 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

27 §

Siirtymäsäännökset

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa sää-
detään, tämän asetuksen voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten ja määräysten
mukaisesti käyttöönotettua osajärjestelmää ja
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten ja määräysten mukaista yhteen-
toimivuuden osatekijää saa edelleen käyttää
rataverkolla.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Hallitusneuvos Hannu Pennanen
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LIITE I

Turvallisuusjohtamisjärjestelmät

1. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän perusosat

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän perusosat ovat seuraavat:

a) organisaation ylimmän johdon hyväksymä ja koko henkilöstön tiedoksi annettu turvalli-
suuspolitiikka;

b) laadulliset ja määrälliset tavoitteet turvallisuuden ylläpitämisen ja parantamisen organisoi-
miseksi sekä suunnitelmat ja menettelyt kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

c) voimassa olevien, uusien ja muutettujen teknisten ja toiminnallisten vaatimusten tai muiden
määräävien ehtojen täyttämistä koskevat menettelyt, jotka on vahvistettu

- yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä, tai

- Rautatieviraston antamissa turvallisuusmääräyksissä tai;

- muissa asiaa koskevissa säännöksissä tai määräyksissä tai;

- viranomaisten päätöksissä

sekä menettelyt, jotka koskevat asianomaisten vaatimusten täyttämisen varmistamista laitteiden
ja toiminnan koko elinkaaren ajan;

d) menettelyt ja menetelmät, jotka koskevat riskien arvioinnin suorittamista ja riskinhallin-
tatoimenpiteiden toteuttamista, jos toimintaolosuhteiden muutoksesta tai uudesta materiaalista
aiheutuu uusia riskejä rataverkolle tai toiminnalle;

e) sellaiset henkilöstön koulutusohjelmat ja -järjestelmät, joilla varmistetaan henkilöstön
pätevyyden ylläpitäminen ja tehtävien asianmukainen suorittaminen;

f) järjestelyt, jotka koskevat riittävien tietojen antaminen organisaatiossa ja tarvittaessa samaa
rataverkkoa käyttävien rautatieyritysten tai muiden yritysten välillä;

g) menettelyt ja mallit, jotka liittyvät turvallisuutta koskevien tietojen dokumentointitapaan sekä
menettelyn määräämiseen turvallisuutta koskevien olennaisten tietojen esittämistavan valvontaa
varten;

h) menettelyt, joilla varmistetaan onnettomuuksista, vaaratilanteista, ’’läheltä piti’’-tilanteista
ja muista vaarallisista tapahtumista ilmoittaminen, niiden tutkinta ja arviointi sekä tarvittavien
ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen;

i) hätätilanteessa noudatettavat toimintasuunnitelmat sekä varoitus- ja tiedotussuunnitelmat,
joista sovitaan toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

j) määräykset ja ohjeet, jotka koskevat turvallisuusjohtamisjärjestelmän säännöllistä sisäistä
tarkastusta.
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LIITE II

Yhteiset turvallisuusindikaattorit

1. Onnettomuuksiin liittyvät indikaattorit:

Onnettomuuksien kokonaismäärä ja junakilometreihin suhteutettu määrä sekä onnettomuus-
tyypit jaoteltuina seuraavasti

- junien yhteentörmäykset, mukaan lukien törmäykset aukean tilan ulottuman sisäpuolella
oleviin esteisiin;

- junien raiteilta suistumiset;

- tasoristeysonnettomuudet, mukaan lukien onnettomuudet, joissa on osallisina jalankulkijoita;

- liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamat henkilöonnettomuudet itsemurhia lukuun
ottamatta;

- itsemurhat;

- liikkuvan kaluston tulipalot;

- muut.

Kaikki onnettomuudet on ilmoitettava ensisijaisesti onnettomuuden tyypin mukaan luokiteltuna,
vaikka toissijainen onnettomuus, esimerkiksi raiteilta suistumisen jälkeinen tulipalo, olisi
seurauksiltaan ensisijaista onnettomuutta vakavampi.

2. Vakavasti loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärä ja junakilometreihin suhteutettu
määrä onnettomuustyypeittäin jaoteltuina seuraaviin henkilöryhmiin

- matkustajat (myös suhteessa henkilökilometrien kokonaismäärään);

- työntekijät, mukaan lukien alihankkijoiden henkilöstö;

- tasoristeysten käyttäjät;

- rautatiealueilla luvattomasti liikkuvat henkilöt;

- muut.

2. Vaaratilanteisiin ja ’’läheltä piti’’-tilanteisiin liittyvät indikaattorit

1. Kiskomurtumien, raiteen siirtymien ja väärällä opasteella annettujen opasteiden kokonais-
määrä ja junakilometreihin suhteutettu määrä.
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2. Ohitettujen seis – opastetta näyttävien opastimien kokonaismäärä ja junakilometreihin
suhteutettu määrä.

3. Käytössä olevan liikkuvan kaluston rikkoutuneiden pyörien ja akselien kokonaismäärä ja
junakilometreihin suhteutettu määrä.

3. Onnettomuuksien seurauksiin liittyvät indikaattorit

1. Kaikkien onnettomuuksien kokonaiskustannukset ja junakilometreihin suhteutetut kustan-
nukset euroina siten, että tarvittaessa olisi laskettava ja otettava mukaan seuraavat kustannukset

- kuolleet ja loukkaantuneet;

- korvaukset matkustajien, henkilökunnan tai kolmansien osapuolten menetetystä omaisuudesta
tai sille aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien ympäristölle aiheutuneet vahingot;

- vaurioituneen liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden korvaaminen tai korjaaminen;

- liikenteen myöhästymiset, häiriöt ja ohjaaminen toisille reiteille, mukaan lukien ylimääräiset
henkilöstökustannukset ja vastaiset tulonmenetykset.

Edellä olevista kustannuksista on vähennettävä kolmansilta osapuolilta, kuten tasoristeyson-
nettomuuksissa osallisena olleiden moottoriajoneuvojen omistajilta, perityt korvaukset tai
määrät, jotka arvioidaan saatan perityksi. Kustannuksista ei vähennetä rautatieyritysten tai
rataverkon haltijan vakuutusten perusteella saatuja korvauksia.

2. Onnettomuuksien johdosta menetettyjen henkilöstön ja alihankkijoiden työtuntien koko-
naismäärä ja työtuntien määrän suhteutettu määrä.

4. Infrastruktuurin tekniseen turvallisuuteen ja sen toteuttamiseen liittyvät indikaattorit

1. Niiden raiteiden, joilla on käytössä kulunvalvontajärjestelmä, prosenttiosuus; niiden ajettujen
junakilometrien, joilla käytetään toiminnallisia kulunvalvontajärjestelmiä, prosenttiosuus.

2. Tasoristeysten lukumäärä (kokonaismäärä ja ratakilometriä kohti). Automaattisilla tai
käsikäyttöisillä turvalaitteilla varustettujen tasoristeysten prosenttiosuus.

5. Turvallisuuden hallinnointiin liittyvät indikaattorit

Ratahallintokeskuksen ja rautatieyrityksen suorittamat sisäiset tarkastukset turvallisuusjohta-
misjärjestelmää koskevien asiakirjojen mukaisesti. Suoritettujen tarkastusten kokonaismäärä ja
lukumäärä prosenttiosuutena vaadituista (ja/tai suunnitelluista) tarkastuksista.
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Valtioneuvoston asetus

N:o 751

rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä, säädetään 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun rautatielain (555/2006) 18 §:n 1 ja
2 momentin ja 23 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Aikataulukausi

Rautatielain (555/2006) 18 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu rautatieliikenteen aikataulu-
kausi alkaa kunakin vuonna joulukuun toi-
sena viikonvaihteena lauantain ja sunnuntain
välisenä yönä kello 00.00 ja päättyy seuraa-
vana vuonna vastaavana aikana.

2 §

Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muu-
tokset aikataulukauden aikana

Ratahallintokeskus voi muuttaa säännölli-
sen liikenteen ratakapasiteetin jakamisesta
antamiaan päätöksiä siten, että muutokset
voivat tulla voimaan:

1) aikataulukauden alkaessa;
2) perusopetuslain (628/1998) 23 §:n 2

momentin nojalla säädettävän lukuvuoden
koulutyön päättymistä seuraavana viikon-
vaihteena lauantain ja sunnuntain välisenä
yönä; sekä

3) Ratahallintokeskuksen erityisistä syistä
päättäminä muina ajankohtina.

Ratahallintokeskuksen 1 momentin 3 koh-
dan perusteella tekemät päätökset on julkais-
tava Ratahallintokeskuksen määräyskokoel-
massa.

3 §

Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin ha-
keminen ja sitä koskeva päätös

Ratakapasiteetin hakijan on haettava rata-
kapasiteettia Ratahallintokeskukselta 1 §:ssä
tarkoitettua aikataulukautta varten aikaisin-
taan 12 ja viimeistään kahdeksan kuukautta
ennen aikataulukauden voimaantuloa.

Ratakapasiteetin hakijan on haettava rata-
kapasiteettia Ratahallintokeskukselta 2 §:ssä
tarkoitettua muutosta varten viimeistään neljä
viikkoa ennen säännöllisen liikenteen rataka-
pasiteetin muutoksen voimaantuloa.

Ratahallintokeskuksen on annettava muu-
tettua säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin
jakamista koskeva päätös ilman kohtuutonta
viivytystä.

4 §

Kiireellisen ratakapasiteetin hakuajat

Ratakapasiteetin hakija voi hakea rautatie-
lain 23 §:ssä tarkoitettua kiireellistä rataka-
pasiteettia 2 §:ssä tarkoitettujen muutosajan-
kohtien väliselle ajalle 3 §:n 2 momentissa
tarkoitetun hakuajan päättymisen jälkeen.

Sen estämättä, mitä 3 §:n 1 ja 2 momentissa
säädetään, museoliikenteen harjoittaja voi
hakea rautatielain 54 §:ssä tarkoitettua mu-
seoliikennettä varten ratakapasiteettia sään-
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nöllisen liikenteen muutosajankohdista riip-
pumatta, kuitenkin aikaisintaan neljä kuu-
kautta ennen aiottua liikennettä.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

6 §

Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen mukainen ensimmäinen
aikataulukausi alkaa 9 päivänä joulukuuta
2007.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Hallitusneuvos Hannu Pennanen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 752

metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikanto-
hinnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden
rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin nojalla,
sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §

Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun
maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
(144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu
kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien
2003–2005 puukuutiometrin keskikantohinto-
jen aritmeettinen keskiarvo on:

Metsäkeskus
euroa

Rannikko/Etelärannikko 28,72
Rannikko/Pohjanmaa 25,14
Lounais-Suomi 31,91
Häme-Uusimaa 34,27
Kaakkois-Suomi 32,31
Pirkanmaa 33,93
Etelä-Savo 32,79
Etelä-Pohjanmaa 26,94

Keski-Suomi 32,09
Pohjois-Savo 31,40
Pohjois-Karjala 29,84
Kainuu 25,39
Pohjois-Pohjanmaa 21,67
Lappi 21,41

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2006. Tätä asetusta sovelletaan
sellaisiin ympäristötukihakemuksiin, jotka
ovat tulleet vireille 1 päivänä syyskuuta 2006
tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden
ympäristötuen laskennassa käytettävästä puu-
kuutiometrin keskikantohinnasta 25 päivänä
elokuuta 2005 annettu maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus (648/2005).

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Anna Rakemaa
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