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Lag
om ändring av 4 och 57 § i järnvägslagen 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i järnvägslagen (304/2011) 57 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 939/2013,

samt 
fogas till 4 §, sådan den lyder i lag 939/2013, ett nytt 2 mom. som följer:

4 §

Säkerhetsintyg

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Säkerhetsintyg krävs inte av ett järnvägsföretag som bedriver i den i Sankt Petersburg

den 28 april 2015 mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering
ingångna överenskommelsen om direkt internationell järnvägstrafik avsedd järnvägs-
gränstrafik enbart på spåranläggningar mellan riksgränsen och en järnvägsgränsstation
och på spåranläggningar på en järnvägsgränsstation, om järnvägsföretaget har registrerats
i någon annan stat än en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

57 § 

Ibruktagande av fordon som används i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland 
och Ryssland 

Fordon som används i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland
och anländer från Ryska federationen ska ha Trafiksäkerhetsverkets tillstånd för ibrukta-
gande. Verket beviljar tillstånd för sådana fordon och fordonstyper som i Ryska federatio-
nen eller i en annan stat som hör till organisationen för järnvägssamarbete (OSJD) har gil-
tigt tillstånd för ibruktagande eller därmed jämförbart tillstånd. Fordonen får gå i trafik en-
dast i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland. Bestämmelser om
de krav som gäller för fordon finns i den i Sankt Petersburg den 28 april 2015 mellan Re-
publiken Finlands regering och Ryska federationens regering ingångna överenskommel-
sen om direkt internationell järnvägstrafik och i den med stöd av den överenskommelsen
ingångna överenskommelsen mellan kommunikationsministeriet i Finland och Ryska fe-
derationens transportministerium och dess bilagor. 

Järnvägsföretag som bedriver i 1 mom. avsedd direkt internationell järnvägstrafik i Fin-
land ska ansöka om tillstånd för ibruktagande hos Trafiksäkerhetsverket innan de inleder
trafik med fordon på Finlands bannät. Överensstämmelsen hos fordon ska påvisas med en
anmälan som sökanden ger in till verket. Sökanden ska anmäla att det för fordonet eller
fordonstyperna har beviljats tillstånd för ibruktagande eller ett därmed jämförbart tillstånd
i Ryska federationen eller någon annan stat som hör till organisationen för järnvägssam-
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arbete (OSJD). Verket avgör ansökan om tillstånd för ibruktagande på basis av det med-
delande som sökanden lämnat in. Tillstånd kan beviljas på elektronisk väg.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
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