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567/2016

Laki
ratalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ratalain (110/2007) 17, 34 ja 86 § sekä 96 §:n 2 momentti, sellaisina kuin

niistä ovat 17 ja 34 § osaksi laissa 1243/2009 ja 96 §:n 2 momentti laissa 1243/2009,
muutetaan 2, 3, 7, 10, 16, 18, 19, 26, 29, 37—41, 46—48, 57, 65, 70, 74, 80, 83, 87, 89,

90, 92, 94 ja 95 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3, 7, 10, 26, 47, 83 ja 94 § osaksi laissa 1243/2009, 74 § laissa

242/2016, 80, 87 ja 95 § laissa 1243/2009 sekä 92 § laissa 1001/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 25 a ja 25 b §, uusi 2 a luku, lakiin uusi 42 a § ja 43 §:ään, sellaisena

kuin se on osaksi laissa 1243/2009, uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 43 a, 43 b, 46 a, 85 a,
88 a ja 89 a § seuraavasti: 

2 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään rataverkosta, radanpidosta, radan lakkauttamisesta sekä radanpi-
täjälle kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista samoin kuin kiinteistön omistajien ja
muiden asianosaisten oikeusasemasta radanpitoon liittyvissä asioissa sekä yksityisraiteis-
ta 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin.

Tätä lakia ei sovelleta yksityisraiteeseen kuuluvalla yleiseltä liikenteeltä eristetyllä sa-
tama-, varasto-, tehdas- tai muulla vastaavalla alueella. Tällaisella alueella rautatie on kui-
tenkin suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että juna- ja muu liikenne
voi toimia turvallisesti eikä rautatie aiheuta vaaraa alueella tapahtuvalle toiminnalle.

Yksityisraiteisiin ei sovelleta 18 §:n 4 momenttia, 31—33 §:ää, 43 §:n 4 momenttia
eikä 2 a ja 4 lukua. Tätä lakia ei sovelleta yksityisraiteen lakkauttamiseen. 

3 §

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rautatiellä yksi- tai useampiraiteista rataa sekä rautatiealuetta ja sillä olevia raken-

nuksia, rakennelmia ja laitteita, joita tarvitaan liikenteen hoitamiseksi ja turvaamiseksi
sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten;

2) rautatiealueella aluetta, joka tarvitaan rataa, rata-aluetta, rakennuksia ja laitteita
sekä liikenteen hoitamista sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten, ja tarpeellisia
rautatieliikenteen palvelualueita;

3) rautatieliikenteen palvelualueella rautatieliikenteen palvelutoimintojen välittömästi
tarvitsemia alueita;
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4) näkemäalueella tasoristeyksessä aluetta, jolta on esteetön näkyvyys radalle;
5) liitännäisalueella radanpidossa tarvittavaa maa-aineksen otto- tai sijoittamispaikkaa

tai radanpidossa tarpeelliselle laitteistolle varattua aluetta;
6) suoja-alueella rautatiealueen ulkopuolista aluetta, joka tarvitaan edistämään radan

turvallista käyttöä;
7) radanpidolla rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suunnittelua, hankin-

taa, rakentamista, hallintaa ja kunnossapitoa sekä olemassa olevan rautatien parantamista;
8) rakentamisella uuden rautatien rakentamista ja olemassa olevan rautatien paranta-

mista;
9) rataverkolla Liikenneviraston hallinnassa olevia valtion omistamia rautateitä ja

TEN -verkolla niitä rautateitä, jotka kuuluvat unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen
liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 tarkoitettuihin ydin-
verkkoon tai kattavaan verkkoon;

10) yksityisraiteella muuta kuin valtion omistamaa ja Liikenneviraston hallinnoimaa
rautatietä, jolla on liityntä rataverkkoon;

11) tiellä yksityisistä teistä annetussa laissa (358/1962) tarkoitettuja yksityisiä teitä
sekä muita yksityisiä teitä, maantielaissa (503/2005) tarkoitettuja maanteitä sekä maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja katuja; 

12) tienpitäjällä yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitettuja tieosakkaita yhteisesti
tai tiekuntaa, milloin sellainen on perustettu, tai kiinteistön omistajaa taikka maantielain
11 §:n 1 momentin mukaista tienpitoviranomaista tai kuntaa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisesti kadunpidon järjestämisestä vastaavana;

13) liikenteenohjauslaitteella liikennevaloja, liikennemerkkejä, sulku- ja varoituslait-
teita sekä tiemerkintöjä. 

Kiinteistöön rinnastetaan tätä lakia sovellettaessa määräala ja kiinteistöjen yhteinen
alue.

7 §

Radanpitoviranomainen, radanpitäjä ja radanpidon kustannukset

Liikennevirasto toimii radanpitoviranomaisena ja hallinnassaan olevan rataverkon ra-
danpitäjänä. Valtio vastaa rataverkon radanpidon kustannuksista. Muu taho voi osallistua
rataverkon radanpidon kustannuksiin Liikenneviraston kanssa tehtävän sopimuksen nojal-
la, jos radanpidosta huolehditaan laadultaan tai laajuudeltaan korkeampiluokkaisena kuin
yleisen liikenteen tarve edellyttää tai jos jokin taho erityisesti hyötyy tehtävistä toimenpi-
teistä taikka jos osallistumiseen on muu erityinen syy.

Yksityisraiteen radanpitäjänä toimii rautatien omistaja tai se, jonka hallinnassa rautatie
on. Yksityisraiteen omistaja tai haltija vastaa yksityisraiteen radanpidon kustannuksista.

Rataverkkoa kunnossapidetään ja rakennetaan sekä muista radanpitoon kuuluvista toi-
mista huolehditaan valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen ja muun rahoituksen
sallimassa laajuudessa. Radanpidon muusta rahoituksesta säädetään erikseen.

Liikennejärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi ja lain tavoitteiden toteuttamiseksi ra-
danpitäjä voi erityisestä syystä ja sopimuksen mukaisesti osallistua radanpitäjän tehtäviin
liittyvän muun toimenpiteen kuin rautatien rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksiin. 

10 §

Rautatiealueen suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu 

Rautatien rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman tulee perustua
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen
sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai
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muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoittei-
siin perustuvan yleis- tai ratasuunnitelman laatimiseksi.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otetta-
va huomioon siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voidaan olemassa olevan rautatien raken-
tamista koskeva yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma laatia, jos hankkeen luonne huo-
mioon ottaen suunnitelman suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan riittävästi selvittää
yhteistyössä liikenneviranomaisten, kunnan, maakunnan liiton sekä elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen kanssa.

Yleissuunnitelmaa tai ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oi-
keusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa ole-
vaa asemakaavaa, jos kunta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sitä puoltavat.
Ratasuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kyse on
vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin poik-
keus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat.

Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, mitä luonnonsuojelulais-
sa (1096/1996) ja sen nojalla säädetään.

16 §

Liitännäisalueet ja radanpitoa varten tarvittavat erityiset oikeudet

Ratasuunnitelmassa osoitetaan liitännäisalueet ja niiden käyttämiseen tarvittavat tieyh-
teydet.

Jos radan rakentamisen ajaksi on tarpeen perustaa oikeus maa-aineksen ottamiseen ra-
joitettuun määrään, työssä irrotettavien maa-ainesten tilapäiseen tai pysyvään sijoittami-
seen tai alueen käyttämiseen tilapäisenä kulkutienä, varasto- tai muuna sellaisena alueena
taikka oikeus työssä tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen, voidaan tämä
osoittaa ratasuunnitelmassa.

18 §

Tasoristeysten poistaminen

Tie- ja rautatieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja rautatieliikenteen tehostami-
seksi voidaan ratasuunnitelmassa osoittaa tasoristeys poistettavaksi tai tasoristeyksiä jär-
jesteltäviksi sekä osoittaa tasoristeykselle käyttörajoituksia tai tasoristeysten turvallisuu-
teen liittyviä järjestelmiä ja laitteita. Jos ratasuunnitelmassa osoitetaan tasoristeys poistet-
tavaksi, on uuden kulkuyhteyden järjestäminen osoitettava ratasuunnitelmassa. Radanpi-
täjä tekee tarvittavan uuden tien ja tasoristeyksen tai hankkii oikeuden ennestään olevaan
tiehen.

Radanpitäjä voi poistaa ratasuunnitelmassa poistettavaksi osoitetun yksityisen tien ta-
soristeyksen, kun hyväksytty ja suunnitelman mukainen korvaava kulkuyhteys on järjes-
tetty.

Radanpitäjä poistaa asemakaavan vastaisen tasoristeyksen, kun hyväksytty korvaava
kulkuyhteys on rakennettu ja kadunpitopäätös tehty. Jos kyseistä tasoristeystä käytetään
yleisesti liikenteeseen, tulee radanpitäjän ilmoittaa tasoristeyksen poistamisesta etukäteen
kuuluttamalla. 

Jos yksityisen tien tasoristeyksen käytöstä aiheutuu välitöntä vaaraa tie- tai rautatielii-
kenteen turvallisuudelle, radanpitäjä voi päätöksellään määrätä tienpitäjän tekemään taso-
risteykseen tai sille johtavalle tienosalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset muutokset taikka
määrätä tasoristeys suljettavaksi, poistettavaksi tai siirrettäväksi taikka määrätä rajoituk-
sia tasoristeyksen ajoneuvoliikenteelle. Radanpitäjän tulee ilmoittaa tässä momentissa tar-
koitetusta muutoksesta hyvissä ajoin etukäteen tienpitäjälle. Jos tämä laiminlyö päätök-
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sessä määrätyt velvoitteensa, radanpitäjä voi suorittaa tai teettää tarvittavat toimenpiteet
tienpitäjän kustannuksella sekä tieliikennelain (267/1981) 51 §:n 2 momentin estämättä
asettaa tielle tasoristeyksen liikennettä rajoittavan liikenteen ohjauslaitteen. Tasoristeyk-
sen muutoksesta, siirtämisestä tai poistamisesta johtuvat tarpeelliset korvaavat kulkuyhte-
ydet järjestetään ja niitä koskevat korvausasiat käsitellään yksityistietoimituksessa, jota
radanpitäjän on haettava päätöksen annettuaan.

19 §

Laskuojat ratasuunnitelmassa

Jos rautatiealueen kuivattamiseksi on tarpeen perustaa oikeus laskuojan pitämiseen toi-
sen maalla tai oikeus johtaa kuivatusvettä toisen ojaan tai puroon, on tästä mainittava ra-
tasuunnitelmassa, jossa on osoitettava laskuojaksi tarvittava alue. Laskuojaan sovelletaan
muutoin, mitä vesilaissa (587/2011) säädetään ojituksesta. 

25 a §

Tasoristeyksiä koskevat ratasuunnitelmat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun taso-
risteyksiä koskevan ratasuunnitelman laadinnasta ja siihen sovelletaan tällöin, mitä tässä
luvussa säädetään radanpitäjästä.

25 b §

Maantiet rautatien suunnittelussa

Rautatien rakentamisesta aiheutuvat muutokset maantiehen voidaan osoittaa rautatien
rakentamista koskevassa suunnitelmassa.

26 §

Suunnitelmien voimassaoloaika

Ratasuunnitelman laatiminen on aloitettava kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden
päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Muuten
yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa. Liikennevirasto voi pidentää yleissuunni-
telman voimassaoloaikaa enintään neljällä vuodella. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa
vain, jos 10 ja 12 §:ssä säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät. Ratasuunnitelman laati-
misen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoitettu 9 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa myös siltä osin, kuin sen perusteella laa-
dittu ratasuunnitelma on hyväksytty ja hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Ratasuunnitelma on hyväksyttävä neljän vuoden kuluessa sen laatimisen aloittamisesta.
Päätös ratasuunnitelman hyväksymisestä raukeaa, jos ratatyötä ei ole osaksikaan aloi-

tettu ennen kuin neljä vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona ratasuunnitelma
on lainvoimaisesti hyväksytty. Liikennevirasto voi pidentää ratasuunnitelman voimassa-
oloaikaa enintään neljällä vuodella ja erityisistä syistä sen lisäksi yhdellä enintään neljän
vuoden ajanjaksolla. Määräaikaa voidaan pidentää vain, jos ratasuunnitelma edelleen täyt-
tää 10 ja 15 §:ssä säädetyt edellytykset. Ratatyö katsotaan alkaneeksi, kun rautatien tar-
koituksiin tarvittava alue on otettu radanpitäjän haltuun 46 §:n mukaisesti.
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2 a luku

Tasoristeyslupa, tasoristeyksen rakentaminen ja kunnossapito sekä ylityslupa

28 a §

Lupa tasoristeyksen rakentamiseen ja siirtämiseen

Uuden tasoristeyksen saa rakentaa vain TEN-verkon ulkopuoliselle rataverkolle. Eri-
tyisistä syistä saa uuden tasoristeyksen rakentaa TEN-verkon sellaiselle rataosalle, jolla
radan suurin sallittu nopeus on pysyvästi enintään 50 kilometriä tunnissa. TEN-verkolla
olevan tasoristeyksen paikkaa voidaan siirtää, jos siirrolla voidaan merkittävästi parantaa
tasoristeyksen turvallisuutta taikka muusta erityisestä syystä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tasoristeyksen rakentamiseen tai siirtämiseen on oltava
radanpitäjän lupa. Tarvittaessa lupa voi olla määräaikainen. Radanpitäjä voi antaa tekni-
siä määräyksiä lupahakemuksen sisällöstä. Lupa voidaan myöntää tienpitäjälle, jos se on
tarpeen välttämätöntä kulkuyhteyttä varten ja tasoristeyksen turvallisuus varmistetaan tur-
valaitteilla tai muilla järjestelyillä. Lupaa ei tarvita, jos tasoristeys sisältyy maantielain
mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. 

Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, tien-
pitäjän on haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava radanpitäjän lupa.

Työnaikaista tarvetta varten tai muusta erityisestä syystä radanpitäjä voi myöntää luvan
tilapäisen tasoristeyksen rakentamiseen, jos siitä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudel-
le. Tilapäiseen tasoristeykseen sovelletaan, mitä jäljempänä 28 b ja 28 d §:ssä säädetään. 

Radanpitäjä voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista käyt-
töä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja.

Ennen tasoristeysluvan myöntämistä radanpitäjän on kuultava niitä rautatieliikenteen
harjoittajia, jotka liikennöivät kyseisellä rataosuudella.

28 b §

Tasoristeyksen ja sinne johtavan tien rakentaminen, muuttaminen ja kunnossapito

Tienpitäjän on rakennettava ja pidettävä kunnossa tasoristeykseen johtava tienosa lupa-
päätöksen mukaisesti ja sillä tavoin, ettei se vaaranna tie- tai rautatieliikenteen turvalli-
suutta taikka aiheuta haittaa radan kunnossapidolle. Tienpitäjän on kustannuksellaan ra-
kennettava tasoristeys ja tasoristeyksen käytön päätyttyä vastaavasti poistettava tasoriste-
ys. Tasoristeyksen kannen kunnossapidosta säädetään 89 §:n 1 momentissa.

Tienpitäjä on velvollinen kustannuksellaan poistamaan tai vähentämään tasoristeyksen
merkittävästi lisääntyneestä tai muuttuneesta käytöstä liikenteelle aiheutuvan vaaran tai
radanpidolle aiheutuvan haitan muuttamalla tietä tai tekemällä risteysjärjestelyjä.

Jos tienpitäjä laiminlyö 1 ja 2 momentin mukaiset velvollisuutensa, radanpitäjä voi suo-
rittaa tai teettää tarvittavat toimenpiteet tienpitäjän kustannuksella taikka keskeyttää ra-
kennustyön siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 

28 c §

Lupa rautatien ylittämiseen

Radanpitäjä voi myöntää luvan ylittää rautatie tasoristeyksessä moottorikelkalla tai
muulla maastoajoneuvolla vain TEN-verkon ulkopuoliselle rataosalle. Erityisistä syistä
voidaan ylityslupa myöntää TEN-verkolla olevan tasoristeyksen yhteyteen.

Ylityslupa voidaan myöntää vain, jos lupaehdoin varmistetaan, että maastoajoneuvon
käyttö ei vahingoita rataa tai rautatiealueen rakenteiden toimivuutta, haittaa radanpitoa
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eikä vaaranna liikenneturvallisuutta. Tarvittaessa ylityslupa voidaan myöntää määräaikai-
sena. 

Radanpitäjä voi myöntää poliisille, Tullille ja rajavartiolaitokselle maastossa tapahtu-
vien valvontatehtävien vuoksi määräajaksi luvan ylittää rautatie tasoristeyksessä mootto-
rikelkalla tai muulla maastoajoneuvolla myös muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla ra-
taosalla luvassa tarkemmin määritellyin ehdoin.   

Tässä pykälässä tarkoitettuun tasoristeykseen ja ylityslupaan sovelletaan, mitä 18 §:n
4 momentissa, 28 a §:n 3, 5 ja 6 momentissa sekä 28 b §:ssä säädetään.

28 d §

Tasoristeysluvan ja ylitysluvan peruuttaminen

Radanpitäjä voi päätöksellään peruuttaa myöntämänsä luvan, jos:
1) tasoristeystä tai sille johtavaa tienosaa ei rakenneta tai pidetä kunnossa 28 b §:ssä

säädetyllä tavalla eikä puutetta tai laiminlyöntiä korjata radanpitäjän asettamassa määrä-
ajassa; tai

2) tienpitäjä laiminlyö 28 a §:n 3 momentin mukaisen velvollisuutensa hakea tasoris-
teyksen lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttavaa radanpitäjän lupaa radanpitäjän
kehotuksesta huolimatta.

29 §

Kunnossapito

Rautatie on pidettävä luokitustaan vastaavassa ja verkkoselostuksen mukaisessa sekä
turvallisessa kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon liiken-
teen määrä ja laatu, radan liikenteellinen merkitys, alueen sijainti sekä säätila ja sen enna-
koitavissa olevat muutokset sekä muut olosuhteet.

Rautatien kunnossapidossa on liikenteen toimivuuden sekä tie- ja rautatieliikenteen tur-
vallisuuden lisäksi otettava huomioon ympäristönäkökohdat.

4 luku

Rautatiealueen ulkopuolisia alueita koskevat maankäyttörajoitukset

37 §

Rautatien suoja-alue

Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on
useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityi-
sestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi. 

Radanpitäjällä on tie- tai rautatieliikenteen turvallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa
suoja-alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden korkeutta. Suoja-alueella ei saa pi-
tää sellaista rakennusta, varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jon-
ka käytöstä voi aiheutua vaaraa tie- tai rautatieliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa ra-
danpidolle. 

38 §

Rautatien näkemäalue

Rautatien näkemäalue käsittää tasoristeyksessä olevan alueen, jolla näkemäalan vapaa-
na pitäminen sitä rajoittavista esteistä on tarpeen liikenneturvallisuuden vuoksi.
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Radanpitäjällä on oikeus poistaa näkemäalueelta näkemäalaa rajoittava kasvillisuus ja
luonnonesteet. Näkemäalueella ei saa pitää sellaista rakennusta, varastoa, aitaa taikka
muuta rakennelmaa tai laitetta, joka näkemäalaa rajoittamalla voi aiheuttaa vaaraa liiken-
neturvallisuudelle.

Rautatien näkemäalueiden määrittelystä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella. Maantien ja rautatien tasoristeyksen näkemäalueesta säädetään maantielain
45 §:ssä. 

39 §

Toimenpiderajoitukset

Rautatien suoja- ja näkemäalueella ei saa muuttaa maanpinnan muotoa eikä tehdä oji-
tusta tai muuta kaivutyötä siten, että muutoksesta voi aiheutua vaaraa tie- tai rautatielii-
kenteen turvallisuudelle taikka haittaa radanpidolle.

40 §

Poikkeamisvalta

Radanpitäjä voi myöntää poikkeuksen 37—39 §:ssä säädetyistä kielloista ja rajoituk-
sista, jos tie- tai rautatieliikenteen turvallisuus eivät vaarannu eikä radanpidolle aiheudu
haittaa. Poikkeamispäätökseen voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 

41 §

Poikkeukset rajoituksista

Mitä 37 ja 38 §:ssä säädetään, ei sovelleta, jos mainituissa pykälissä tarkoitettu kasvil-
lisuus on istutettu tai otettu erityiseen hoitoon taikka rakennus, varasto, aita tai muu raken-
nelma tai laite on tehty ennen kuin alueen käyttöoikeutta on mainituissa pykälissä sääde-
tyllä tavalla rajoitettu.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kasvillisuus taikka rakennus, rakennelma tai laite aiheuttaa
vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa radanpidolle, radanpitäjä voi määrätä sen pois-
tettavaksi tai siirrettäväksi taikka määrätä siihen tehtäväksi tarvittavan muutoksen. Jollei
omistaja suorita toimenpidettä sitä varten määrätyssä kohtuullisessa ajassa, radanpitäjällä
on oikeus suorittaa se kustannuksellaan.

Mitä 37 ja 38 §:ssä sekä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske rakennuksen pitämistä
asemakaava-alueella eikä sellaisen kasvillisuuden poistamista, jolla on ympäristön kan-
nalta erityinen merkitys. 

42 a §

Vähäisten laitteiden ja rakenteiden sijoittaminen

Kiinteistön tai alueen omistajan ja haltijan tulee sallia kiinteistölle tai alueelle sijoitet-
tavaksi turvalaitteita, opastimia, opasteita ja merkkejä sekä vähäisiä rautatierakenteen
osia. Näiden sijoittamiseen sovelletaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:ssä sää-
detään.

Jos sijoittamisesta aiheutuvista korvauksista ei sovita, ne käsitellään ja ratkaistaan rata-
toimituksessa. 
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43 §

Ratatoimitus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos rautatien kunnossapito tai parantaminen on muuttanut rautatiealueen ulottuvuutta,

eikä muutoksia ole käsitelty kiinteistötoimituksessa, voidaan niiden selvittämiseksi suo-
rittaa ratatoimitus ilman ratasuunnitelmaa. Tällainen toimitus voi koskea vain sellaisia
rautatiealueen muutoksia, jotka ovat tapahtuneet ennen vuotta 2007. Toimituksen hakija-
na voi olla radanpitäjä tai kiinteistönomistaja, jonka aluetta muutos koskee. Jos muutosten
johdosta rautatiealue on leventynyt yli sille aikaisemmin määrätyn rajan, määrätään tässä
toimituksessa rautatiealueelle uusi raja tarvittaessa radanpitäjän osoituksen mukaan ja
syntynyt lisäalue siirtyy radanpitäjän omistukseen toimituksen saatua lainvoiman. Toimi-
tuksessa käsitellään korvaukset rautatiealueen leventymisen tai muun muuttumisen joh-
dosta aiheutuneista menetyksistä sekä muut tarpeelliset asiat. Korko korvauksille laske-
taan jäljempänä 69 §:ssä säädetyn mukaisesti ratatoimituksen päättymisajankohdasta lu-
kien ja korvauksen arvohetki määräytyy jäljempänä 67 §:n mukaisesti.

43 a §

Puhevallasta ratatoimituksessa

Mitä tässä luvussa säädetään radanpitäjästä ratatoimituksen tai yksityistietoimituksen
hakijana ja puhevallan käyttäjänä ratatoimituksessa, koskee toimivaltaista elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusta rataverkkoa koskevissa asioissa.

43 b §

Maantiet ratatoimituksessa

Edellä 25 b §:n mukaisessa ratasuunnitelmassa osoitetut muutokset maantiehen käsitel-
lään ja ratkaistaan ratatoimituksessa. Rautatie- ja maantietarkoituksiin lunastetut alueet
muodostetaan eri lunastusyksiköiksi. Maantietä koskevasta lunastamisesta ja korvauksista
säädetään muutoin maantielain 5 luvussa.

46 §

Haltuunotto

Ratasuunnitelmassa osoitettu rautatiealue, tiealue ja muut radanpitäjän käyttöön osoite-
tut alueet sekä perustettavat oikeudet otetaan radanpitäjän haltuun ratatoimituksessa pidet-
tävässä haltuunottokatselmuksessa määrättävänä ajankohtana. Ratasuunnitelmassa osoi-
tetut yksityistä tietä varten tarvittavat alueet otetaan radanpitäjän haltuun tien tekemisen
ajaksi. Haltuun otettaessa radanpitäjälle syntyy oikeus käyttää alueita ja oikeuksia rata-
suunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun oikeuden estä-
mättä. Tässä momentissa tarkoitettu haltuunotto voi tapahtua myös vaiheittain radanpitä-
jän osoituksen mukaan. 

Jos haltuunotosta aiheutuu asunnon menetys, toimeentulon huonontuminen elinkeinon
tai ammatin harjoittamisen vaikeutumisen vuoksi taikka muu lunastuslain 57 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu seuraus, lunastustoimikunta voi asianosaisen vaatimuksesta määrätä,
että haltuunotto siltä osin saa tapahtua aikaisintaan toimikunnan määräämän enintään kol-
men kuukauden pituisen ajan kuluttua siitä, kun asianomaiselle määrätty ennakkokorvaus
tai ensimmäisessä toimituksessa määrätty korvaus on maksettu.

Edellä 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa vaikutuksiltaan vähäisiksi arvioiduissa radan
parantamisissa voi haltuunotto tapahtua suostumuksen perusteella. Haltuunoton jälkeen
tulee radanpitäjän kuitenkin viipymättä hakea ratatoimitusta.
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Jos haltuun otetulla alueella olevan omaisuuden poistamisesta tai siirtämisestä ei päästä
sopimukseen, radanpitäjän on asetettava poistettavan omaisuuden omistajalle tai haltijalle
kohtuullinen ja rakentamistyön kannalta sopiva määräaika, jonka päätyttyä radanpitäjä
poistaa omaisuuden. Tällöin radanpitäjän on ennen omaisuuden poistamista, mikäli mah-
dollista, ilmoitettava siitä poistettavan omaisuuden omistajalle tai haltijalle.

Jos radanpitäjän käyttöön luovutetulta tai luovutettavalta alueelta joudutaan poistamaan
tai siirtämään rakennuksia, varastoja tai laitteita taikka puita, kasvavaa satoa tai muuta
kasvillisuutta, on siitä aiheutuvan vahingon tai haitan lisäksi korvattava asianomaiselle ai-
heutuneet poistamis- tai siirtämiskustannukset.

46 a §

Yksityisen tien luovuttaminen

Edellä 46 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksityinen tie luovutetaan tienpitäjälle radanpi-
täjän määräämänä ajankohtana sen jälkeen kun tieosakkaista ja tien kunnossapidon jakau-
tumisesta osakkaiden kesken on ratatoimituksessa päätetty ja toimitusta koskevan muu-
toksenhaun estämättä. Tien luovuttamiseksi voidaan tieosakkaista ja kunnossapidosta
osakkaiden kesken määrätä ratatoimituksen kestäessä väliaikaisesti.

47 §

Lunastuksen kohteen vahvistaminen ja omistusoikeuden syntyminen rautatiealueeseen

Lunastuspäätöksessä vahvistetaan lunastuksen kohde ratasuunnitelman tai 14 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun kirjallisen suostumuksen perusteella tarvittaessa radanpitäjän osoi-
tuksen mukaan. Ratasuunnitelmasta voidaan vähäisessä määrin poiketa, jos siihen on eri-
tyinen syy.

Rautatiealueeksi vahvistettu alue siirtyy radanpitäjän omistukseen lunastuspäätöksen
saatua lainvoiman.

Rautatiealueesta, joka on tullut radanpitäjän omistukseen, muodostetaan lunastusyksik-
kö. Tällainen alue voidaan radanpitäjän suostumuksella liittää radanpitäjällä olevaan tai
radanpitäjälle muodostettavaan lunastusyksikköön. Yksityisraiteen omistajalle muodoste-
taan muu kiinteistö.

48 §

Käyttöoikeuden perustaminen

Jos rautatie rakennetaan kiinteistön alueella tunneliin, sillalle tai padolle taikka sellai-
selle alueelle, joka asemakaavassa on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun rautatien liikennealueen sijasta ensisijaisesti muihin käyttötarkoituk-
siin, perustetaan radanpitäjälle omistusoikeuden sijasta rautatiealueeseen lunastuslain
3 §:n mukainen käyttöoikeus siten kuin ratasuunnitelmassa määrätään. Jos rautatie raken-
netaan sellaisen lunastusyksikön alueelle, joka ei ole radanpitäjän omistuksessa ja jota
edelleen käytetään siihen tarkoitukseen, jota varten se on lunastettu, perustetaan radanpi-
täjälle rautatiealueeseen lunastuslain 3 §:n mukainen käyttöoikeus.

Radanpitäjälle syntyy liitännäisalueeseen sen käyttötarkoitusta vastaava käyttöoikeus
lunastuspäätöksen saatua lainvoiman.

57 §

Lunastuksen laajentaminen

Jos rautatiealueen aiheuttaman tilusten pirstoutumisen, tilusalan vähenemisen, tieoi-
keuksiin liittyvien muutosten, 37 tai 38 §:n mukaisen kiellon johdosta taikka muusta sel-
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laisesta syystä aiheutuu huomattavaa haittaa kiinteistön tai sen osan käyttämiselle eikä
haittaa voida poistaa tai olennaisesti vähentää tilusjärjestelyillä, kiinteistön omistajalla on
oikeus vaatia, jos tämä ei halua saada korvausta haitastaan, että radanpitäjä lunastaa kiin-
teistön tai sen osan. Jos rautatien rakentamisesta muutoin aiheutuu kiinteistön tai sen osan
käyttämiselle huomattavaa vahinkoa tai haittaa, on kiinteistön omistajalla oikeus vaatia
korvauksen sijasta radanpitäjää lunastamaan kiinteistö tai sen osa. Radanpitäjällä on oi-
keus lunastaa kiinteistö tai sen osa, jos haitan- tai vahingonkorvaus olisi huomattavan suu-
ri kiinteistön tai sen osan arvoon verrattuna.

Ratasuunnitelmassa voidaan osoittaa radanpitäjälle oikeus lunastaa kiinteistö tai sen
osa, jos kustannukset radasta kiinteistölle tai sen osalle aiheutuvien haitallisten vaikutus-
ten poistamiseksi tai vähentämiseksi taikka uuden kulkuyhteyden järjestämiseksi rauta-
tien katkaiseman kulkuyhteyden sijaan olisivat huomattavan suuret kiinteistön tai sen osan
arvoon verrattuna. Ratasuunnitelmasta tulee tällöin käydä ilmi haitallisten vaikutusten
poistamisen tai vähentämisen taikka uuden kulkuyhteyden järjestämisen kustannusten
suhde kiinteistön tai sen osan arvoon verrattuna. 

Kiinteistöistä tai niiden osista, jotka lunastetaan 1 tai 2 momentin nojalla, voidaan muo-
dostaa yksi tai useampi rautatiealueesta erillinen lunastusyksikkö noudattaen, mitä lunas-
tuslain 49 a §:n 1 momentissa säädetään.

65 §

Muut korvaukset ja korvauksia koskeva ratatoimitus

Jos rautatiestä aiheutuu kiinteistölle muuta kuin tässä luvussa tarkoitettua vahinkoa tai
haittaa, kiinteistön omistajalla on oikeus saada korvaus radanpitäjältä. Vahingon tai haitan
ollessa huomattava kiinteistön omistajalla on oikeus vaatia, jos tämä ei halua saada kor-
vausta menetyksestään, että radanpitäjä lunastaa kiinteistön tai sen osan. Jollei korvauk-
sesta tai lunastuksesta sovita, asia on ratkaistava ratatoimituksessa.

Jos tästä laista johtuva korvaus- tai lunastuskysymys tulee esille muulloin kuin ratatoi-
mituksen yhteydessä tai jos korvaus voidaan määrätä vasta ratatoimituksen päätyttyä eikä
korvauksista sovita, korvausasia on ratkaistava ratatoimituksessa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua ratatoimitusta voi hakea joko radanpitäjä tai kor-
vausta vaativa.

70 §

Riidanalaisen korvauksen tallettaminen

Jos radanpitäjä valittaa ratatoimituksessa määrätyistä korvauksista, saadaan riidanalai-
nen osa korvauksista tallettaa. Tallettamiseen sovelletaan muutoin, mitä lunastuslain
52 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 70 §:ssä säädetään.

74 §

Korvauksettomat luovutukset

Valtiolla ei ole oikeutta tässä laissa tarkoitettuun korvaukseen Liikennevirastolta. Kor-
vaukseen oikeutettuja ovat kuitenkin valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mu-
kaiset liikelaitokset. Valtioneuvosto voi päättää valtion korvausoikeudesta toisin, jos tä-
hän on erityisiä syitä.
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6 luku

Rautatien ja sen liitännäisalueen lakkauttaminen

80 §

Rautatiealueen luovuttaminen rautatien lakkauttamisen yhteydessä

Liikennevirasto luovuttaa 78 tai 79 §:ssä tarkoitetun päätöksen perusteella
rautatiealueen, jollei alueen säilyminen viraston hallinnassa ole perusteltua. Alueiden

luovutuksessa menetellään siten kuin oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta
annetussa laissa (973/2002) säädetään.

Rautatien lakkauttamista koskevassa ratasuunnitelmassa voidaan päättää luopua
rautatiealueesta korvauksetta, jos alueella on vähäinen arvo tai merkitys. Rautatiealue siir-
tyy siihen rajoittuviin kiinteistöihin radan raiteen tai raiteiden muodostaman alueen kes-
kilinjaa myöten. Rajaa saadaan entisellä rautatiealueella rajankäynnissä oikoa ja suorittaa
muita kiinteistöjaotuksen kannalta tarkoituksenmukaisia rajansovituksia siten, että pinta-
alaltaan ja arvoltaan vähäisiä alueita vaihtuu kiinteistöjen kesken tai, jollei sopivaa vasti-
kemaata ole, siirtyy kiinteistöstä toiseen. Rautatiealue siirtyy kuitenkin kunnan omistuk-
seen asemakaava-alueella ja alueella, jolle kunta on päättänyt laatia asemakaavan.

Kun rautatie on lakkautettu eikä rautatiealuetta ole määrätty käytettäväksi muihin ra-
danpidon tarpeisiin taikka kun Liikennevirasto lakkauttaa rautatiealueen käyttämisen mui-
hin tarpeisiin, lakkaa siihen kohdistunut 48 §:n 1 momentin mukainen käyttöoikeus. 

Ratasuunnitelmassa on määrättävä, mistä lukien alue lakkaa olemasta rautatie.

83 §

Liitännäisalueen lakkauttaminen

Radanpitäjä lakkauttaa liitännäisalueen, jos sitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota
varten se on perustettu. Kun liitännäisalue lakkautetaan, lakkaa samalla siihen
kohdistunut käyttöoikeus. Radanpitäjän on haettava viipymättä ratatoimitusta, kun liitän-

näisalue on lakkautettu. 
Jos liitännäisalueen lakkauttamisesta aiheutuu jollekulle hyötyä, jota ei ole pidettävä vä-

häisenä, hyödynsaaja on velvollinen korvaamaan radanpitäjälle saamansa hyödyn. Jollei
korvauksesta sovita, asia on ratkaistava 1 momentin mukaisessa ratatoimituksessa.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään liitännäisalueesta, sovelletaan myös sellaiseen tämän
lain mukaiseen liitännäisalueeseen verrattavaan alueeseen, johon radanpitäjä on lunasta-
malla saanut käyttöoikeuden ennen tämän lain voimaantuloa.

85 a §

Rautatiealueen osien luovuttaminen

Liikenneviraston oikeuteen luovuttaa radanpitoon tarpeetonta rautatiealuetta muulloin
kuin rautatien lakkauttamisen yhteydessä sovelletaan, mitä oikeudesta luovuttaa valtion
kiinteistövarallisuutta annetussa laissa säädetään. 

87 §

Hallinnolliset pakkokeinot

Liikennevirasto tai Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia
tai sen nojalla annettuja säännöksiä, jatkamasta tai toistamasta lainvastaista menettelyä.
Liikennevirasto tai Liikenteen turvallisuusvirasto voi myös määrätä sen, joka rikkoo tätä
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä, täyttämään velvollisuutensa. Liikennevirasto tai
11



567/2016  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi tehostaa päätöstään uhkasakolla tai uhalla, että tekemät-
tä jätetty toimenpide tehdään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään.
Uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koskevaan asiaan sovelletaan, mitä

uhkasakkolaissa säädetään.
Jos kiireellinen toimenpide on tarpeen liikennettä välittömästi uhkaavan vaaran poista-

miseksi taikka jos kysymys on rautatiealueeseen kohdistuvan luvattoman toimenpiteen oi-
kaisemisesta, Liikenteen turvallisuusvirastolla ja Liikennevirastolla on oikeus toimenpi-
teeseen tai luvattoman toimenpiteen oikaisemiseen siihen velvollisen kustannuksella.

Jos joku estää Liikenteen turvallisuusvirastoa tai Liikennevirastoa toimittamasta 2 mo-
mentissa tarkoitettua virkatehtävää tai 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua tutkimustyötä, po-
liisin on annettava Liikenteen turvallisuusviraston tai Liikenneviraston pyynnöstä virka-
apua.

88 a §

Maksut

Radanpitoviranomaisen tämän lain nojalla myöntämästä luvasta peritään valtion mak-
superustelaissa (150/1992) tarkoitettu maksu. Maksusta säädetään tarkemmin liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksella. 

89 §

Tasoristeyksen ja siltojen kunnossapito

Radanpitäjä pitää kunnossa tien ja rautatien tasoristeyksen sen kannen leveydeltä. Tien-
pitäjä vastaa tien talvikunnossapidosta. 

Radanpitäjä asettaa ja pitää kustannuksellaan kunnossa tiellä rautatien tasoristeyksen
kohdalla olevat liikennevalot, sulku- ja varoituslaitteet sekä tasoristeystä osoittavat liiken-
nemerkit, jollei kustannusvastuusta toisin sovita. Tienpitäjän ja radanpitäjän yhteisestä so-
pimuksesta radanpitäjä voi asettaa myös pakollista pysähtymistä osoittavat liikennemer-
kit. 

Kun uusi tie rakennetaan tienpitäjän aloitteesta rautatiealueelle, tienpitäjä huolehtii kus-
tannuksellaan liikennevalojen, sulku- ja varoituslaitteiden sekä liikennemerkkien asetta-
misesta. 

Tienpitäjä asettaa ja pitää kustannuksellaan kunnossa rautatien tasoristeyksestä varoit-
tavat liikennemerkit sekä tasoristeyksen lähestymismerkit.

Tien ja rautatien risteyssiltojen kunnossapidosta vastaa se väylänpitäjä, jonka vastuulla
oleva väylä ylittää toisen väylän, jollei toisin sovita. Tien ja rautatien yhteisten siltojen
kunnossapidosta osapuolet sopivat keskenään.

Edellä 2—4 momentissa tarkoitettujen liikenteen ohjauslaitteiden asettamiseen ei tarvi-
ta tieliikennelain 51 §:n 2 momentin mukaista kunnan suostumusta.

89 a §

Eräät vahingonkorvausasiat

Rataverkolla rautatieliikenteen palvelualueilla tapahtuneisiin esine- ja varallisuusva-
hinkoihin liittyvät korvausvaatimukset käsittelee ja ratkaisee elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus.
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90 §

Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti

Yleis- tai ratasuunnitelman hyväksymistä sekä niiden voimassaoloajan pidentämistä
koskeva päätös on annettava yleisesti tiedoksi. Päätöksen tiedoksi antamiseksi radanpitä-
jän on toimitettava päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat asianomaiseen kuntaan, jonka
on ilmoitettava niiden nähtäväksi asettamisesta siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnas-
sa kuntalain (410/2015) mukaisesti julkaistaan. Päätös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa
yleisesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun
päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

Merkitykseltään vähäinen ratasuunnitelman hyväksymispäätös voidaan antaa tiedoksi
todisteellisesti siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Päätösten sähköisestä tie-
doksi antamisesta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa (13/2003).

92 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Radanpitäjän päätöksestä
18 §:n 4 momentissa ja 2 a luvussa tarkoitetuissa tapauksissa valitetaan siihen hallinto-oi-
keuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu tasoristeys sijaitsee, sekä 40 ja
41 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätök-
sessä tarkoitettu kiinteistö sijaitsee.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kunnalla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja maakunnan liitolla on oikeus
hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen,
jonka vaikutukset ulottuvat kunnan alueelle tai viranomaisen toimialueelle.

Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimi-
alaansa kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja ratasuunnitel-
man hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toiminta-
alueelle.

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymis-
päätöstä koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

Muutoksenhausta ratatoimituksessa tehtyyn päätökseen säädetään 77 §:ssä.

94 §

Päätösten välitön täytäntöönpano

Yleis- tai ratasuunnitelman hyväksymistä taikka niiden voimassaoloajan pidentämistä
koskeva päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhaku-
tuomioistuin toisin määrää. 

Päätöksessä, jonka radanpitäjä antaa 18 §:n 4 momentin tai 41 §:n 2 momentin nojalla,
voidaan määrätä, että päätös on pantavissa täytäntöön valituksesta huolimatta.

95 §

Kuuluttaminen

Milloin tämän lain nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia yleisesti
tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, on asiasta tiedotettava kuu-
luttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa jul-
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kaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaiku-
tusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai il-
moittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkipanosta, mikä on kuulutuksessa ja ilmoituksessa
todettava. 

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.
Tämän lain voimaan tullessa liikenne- ja viestintäministeriössä vireillä olevat ratasuun-

nitelman voimassaoloajan pidentämistä koskevat asiat sekä Liikennevirastossa vireillä
olevat 89 a §:ssä tarkoitetut vahingonkorvausasiat käsitellään ja ratkaistaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. 

Yleis- ja ratasuunnitelmat, joiden laatiminen on aloitettu ennen tämän lain voimaantu-
loa, käsitellään ja ratkaistaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten
mukaan. 

Tätä lakia sovelletaan niihin ennen tämän lain voimaantuloa aloitetuissa ratatoimituk-
sissa ratkaistaviin kysymyksiin, jotka otetaan tämän lain voimaantulon jälkeen toimituk-
sessa ratkaistaviksi. Tämän lain 43 a §:ää sovelletaan kuitenkin vain niihin rata- ja yksi-
tyistietoimituksiin, joita koskeva hakemus tehdään tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Tätä lakia sovelletaan myös tämän lain voimaantullessa Liikennevirastossa vireillä ole-
viin tasoristeyslupaa ja 28 c §:ssä tarkoitettua radanylityslupaa koskeviin hakemuksiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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