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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 
muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rata-

verkon käyttösopimusta, liikenteenohjausta, 
osajärjestelmän käyttöönottoluvan myöntä-
mistä, kalustoyksikköjen käyttöönottoa, 
poikkeusoloihin varautumista, onnettomuuk-
sista ilmoittamista sekä muutoksenhakua 
koskevia rautatielain säännöksiä. Lisäksi 
eräisiin muihin lain säännöksiin tehtäisiin 
täsmennyksiä. Uusina säännöksinä lakiin 
otettaisiin oikeutta rataverkon käyttämiseen 
ja rataverkon käyttöoikeuden rajoittamista, 
museoraidetta ja onnettomuutta koskevan 
tiedon käyttöä koskevat säännökset.   

Kalustoyksikön käyttöönottoa koskeviin 
säännöksiin tehtäisiin rakenteellisia muutok-
sia ja niitä selkeytettäisiin siten, että ne vas-

taisivat nykyistä selkeämmin rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuutta Euroopan unionis-
sa koskevan direktiivin kalustoyksikköjen 
käyttöönottolupaa koskevia säännöksiä. Eh-
dotuksen mukaan kalustoyksikköön kuulu-
valle osajärjestelmälle voitaisiin myöntää 
käyttöönottolupa jo ennen kuin kaikki vaati-
musten mukaiset muut kuin rautatieturvalli-
suuteen vaikuttavat testit on suoritettu. Uute-
na lupana otettaisiin käyttöön koeajolupa ka-
lustoyksikköön kuuluvien osajärjestelmien 
testausta varten.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Huhtikuun 15 päivänä 2011 voimaan tul-
leella rautatielailla (304/2011) on pantu kan-
sallisesti täytäntöön muun muassa yhteisön 
rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyri-
tysten toimiluvista annetun neuvoston direk-
tiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuu-
rikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä 
ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksu-
jen perimisestä sekä turvallisuustodistusten 
antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY 
muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, jäljem-
pänä rautatieturvallisuusdirektiivi, siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen, sekä 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yh-
teisössä annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2008/57/EY, jäljempänä 
yhteentoimivuusdirektiivi. Euroopan komis-
sio on tammikuussa 2012 pyytänyt liikenne- 
ja viestintäministeriöltä selvityksen rautatie-
turvallisuusdirektiivin täytäntöönpanosta. 
Komissio on edelleen maaliskuussa 2012 
pyytänyt ministeriöltä selvityksen yhteen-
toimivuusdirektiivin täytäntöönpanosta. Mi-
nisteriö on antanut ensimmäiseen selvitys-
pyyntöön vastauksen komissiolle maalis-
kuussa 2012 ja jälkimmäiseen selvityspyyn-
töön toukokuussa 2012. Komissio on vasta-
usten perusteella pyytänyt ministeriöltä lisä-
selvityksen heinäkuussa 2012 rautatieturval-
lisuusdirektiivin täytäntöönpanosta ja yhteen-
toimivuusdirektiivin täytäntöönpanosta loka-
kuussa 2012. Ministeriö on vastannut lisäsel-
vityspyyntöihin syyskuussa ja marraskuussa 
2012. Komission selvityspyyntöjen johdosta 
on rautatielakiin tehty eräitä täsmennyksiä 
rautatielain muuttamisesta annetulla lailla 
(323/2013). Lakiin ehdotetaan tehtäväksi sa-
nottujen komission selvityspyyntöjen johdos-
ta eräitä jäljempänä esitettäviä täsmennyksiä. 
Lisäksi lakia täsmennettäisiin eräiltä muilta 
osin soveltamiskäytännön pohjalta ja lakiin 
lisättäisiin uutena pykälänä rataverkon käyt-
töoikeuden rajoittamista koskevat säännök-
set.  

Voimassa olevan lain 9 luku sisältää kalus-
toyksikköjen käyttöönottoa koskevat erityis-
säännökset. Luvun rakenne ei vastaa kaikilta 
osin kalustoyksiköitä koskevan yhteentoimi-
vuusdirektiivin V luvun rakennetta. Lain 9 
luvun rakennetta ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että lukuun otettaisiin omina pykäli-
nään säännökset yhteentoimivuuden teknis-
ten eritelmien mukaisen kalustoyksikön en-
simmäisestä käyttöönottoluvasta ja erikseen 
omana pykälänään säännökset muun kuin yh-
teentoimivuuden teknisten eritelmien mukai-
sen kalustoyksikön ensimmäisestä käyttöön-
ottoluvasta. 

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavaa laitosta koskevia säännöksiä täs-
mennettäisiin ja yhtenäistettäisiin vastaa-
maan ilmoitettua laitosta koskevia säännök-
siä. Onnettomuuksista ja vaaratilanteista il-
moittamista koskevaan pykälään lisättäisiin 
säännökset, joilla kiellettäisiin Liikenteen 
turvallisuusvirastoa ryhtymästä oikeudellisiin 
toimenpiteisiin virastolle tehdyn ilmoituksen 
perusteella sekä säännökset, joilla rautatie-
alan toimijoita kiellettäisiin kohtelemasta 
syrjivästi työntekijäänsä tai muuta henkilöä, 
joka on tehnyt ilmoituksen tiedossaan mah-
dollisesti olevasta vaaratilanteesta. Vastaavat 
ilmailua koskevat säännökset, joilla pyritään 
edistämään poikkeamatietojen ilmoittamista, 
sisältyvät voimassa olevaan ilmailulakiin 
(1194/2009).  

Rataverkon käyttöoikeuden rajoittamista 
koskevat säännökset otettaisiin lakiin uusina 
säännöksinä. Muut ehdotetut muutokset ovat 
lähinnä soveltamiskäytännön pohjalta tai 
komission EU -Pilot kyselyjen perusteella 
tehtäviä täsmennyksiä voimassa oleviin 
säännöksiin.  
 
2  Esityksen vaikutukset  

Esityksen taloudelliset vaikutukset viran-
omaistoiminnassa tai alan toimijoiden toi-
minnassa olisivat melko vähäiset.  

Ehdotetut muutokset eivät vaikuttaisi mer-
kittävästi rautatiealan kansallisena turvalli-
suusviranomaisena toimivan Liikenteen tur-
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vallisuusviraston tai muiden viranomaisten 
tehtäviin. Esityksen mukaan liikenteenoh-
jauspalveluja tarjoava yhtiö velvoitettaisiin 
tarjoamaan liikenteenohjauspalveluja rauta-
tieliikenteen harjoittajien lisäksi rataverkon 
haltijoille laissa säädettävien edellytysten 
täyttyessä. Muutoksella voitaisiin turvata, et-
tä edellytykset täyttävillä rataverkon haltijoil-
la olisi oikeus saada tarvittavat liikenteenoh-
jauspalvelut. Esityksellä arvioidaan olevan 
muutoin ainoastaan vähäisiä vaikutuksia rau-
tatieyritysten tai alan muiden toimijoiden 
toimintaan.  

 
3  Asian valmiste lu 

3.1 Valmisteluvaiheet 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriön ja Liikenteen turvallisuusviras-
ton yhteistyönä.  

 
3.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Hallituksen esitysehdotuksesta on pyydetty 
lausunnot Liikenteen turvallisuusvirastolta, 

Liikennevirastolta, Onnettomuustutkintakes-
kukselta, VR-Yhtymä Oy:ltä, Proxion Train 
Oy:ltä, Destia Rail Oy:ltä, Satamaliitolta, 
Museorautatieliitto ry:ltä sekä rautatiealan 
järjestöiltä. Museorautatieliitto ry on ottanut 
lausunnossaan kantaa erityisesti museoraidet-
ta koskevaan 32 a §:ään. Muutoin lausun-
noissa on kiinnitetty huomiota rataverkon 
käyttöoikeuden rajoittamista koskevaan 
20 a §:ään, liikenteenohjausta ja liikennöin-
nistä sopimista koskevaan lakiehdotuksen 
36 §:ään, kalustoyksikön koeajolupaa koske-
vaan 47 a §:ään, kalustoyksikköön kuuluvan 
osajärjestelmän käyttöönottolupaa koskevaan 
48 a §:ään, varautumista poikkeusoloihin 
koskevaan 81 §:ään sekä onnettomuuksista ja 
vaaratilanteista ilmoittamista koskevan 82 
§:ään. Lausunnot on otettu mahdollisuuksien 
mukaan huomioon esitysehdotuksen jatko-
valmistelussa. Jatkovalmistelussa on tehty 
lausuntojen pohjalta muutoksia muun muassa 
lakiehdotuksen 20 a §:ään ja 36 §:ään sekä 
47 a §:ään, joka on muutettu kokonaan. Osa 
säännösehdotuksista perustuu sitovaan EU-
lainsäädäntöön, minkä vuoksi niitä koskevia 
muutosehdotuksia ei ole voitu ottaa huomi-
oon. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Määritelmät. Kalustoyksikön määri-
telmää täsmennettäisiin nykytilanteen sel-
keyttämiseksi siten, että ne raiteilla ja rata-
alueella käytettävät työkoneet ja laitteet, joita 
käytetään ainoastaan muulta liikenteeltä sul-
jetulla rataosalla, rajattaisiin laissa tarkoite-
tun kalustoyksikön käsitteen ulkopuolelle. 
Kalustoyksikön määritelmään lisättäisiin 
edellytykseksi se, että se liikkuu liikennöin-
nille avoimilla raiteilla. Liikennöinniltä sul-
jettuja ovat muun muassa ratatyöalueet, joilla 
käytetään erilaisia radan ylläpito- ja kunnos-
sapitotehtävissä sekä uudistamis- ja paranta-
mistöissä käytettäviä omilla kiskopyörillä tai 
kumipyörillä liikkuvia työkoneita ja laitteita. 
Niitä ei käytetä rautatielaissa tarkoitetussa 
liikennöinnissä. Niitä eivät koske rautatielii-
kenteessä käytettäviä kalustoyksiköitä kos-
kevat tekniset vaatimukset tai käyttöönotto-
lupavaatimukset, minkä vuoksi ne ehdotetaan 
rajattaviksi pykälän 18 kohdassa tarkoitetun 
kalustoyksikön käsitteen ulkopuolelle. 

4 §. Turvallisuustodistus. Turvallisuusto-
distus koostuu 4 §:n mukaan A- ja B-osasta. 
Turvallisuustodistuksen hakemisesta sääde-
tään 5 §:ssä ja sen myöntämisen edellytyksis-
tä 6 §:ssä. Turvallisuustodistuksen A-osa on 
lain 5 §:n mukaan voimassa kaikissa Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa. 
Ennen kuin rautatieliikenteen harjoittaminen 
Suomessa voidaan aloittaa, rautatieliikenteen 
harjoittajan on saatava turvallisuustodistuk-
sen B-osa Liikenteen turvallisuusvirastolta. 
Se on voimassa ainoastaan Suomessa. Haki-
essaan turvallisuustodistuksen B-osaa haki-
jan on osoitettava muun ohella, että se täyttää 
sitä rataverkon osaa koskevat säännöt ja mää-
räykset, jolla se aikoo liikennöidä, ja voi 
varmistaa niiden noudattamisen. Pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi rajaus tur-
vallisuustodistuksen B-osaa koskevasta vaa-
timuksesta sellaisen liikennöinnin osalta, jos-
sa Suomen rataverkkoa koskevaa B-osaa ei 
pidetä rautatieturvallisuuden varmistamiseksi 
tai muustakaan syystä tarpeellisena.  Tällaista 
liikennöintiä on liikennöinti, joka tapahtuu 
Suomessa satama-alueella tai rautatieraja-

asemalla sijaitsevilla raiteilla, joiden raidele-
veys poikkeaa Suomessa käytettävästä raide-
leveydestä.  Käytännössä tämä tarkoittaisi 
liikennöintiä Turun satama-alueella tai Tor-
nion ratapiha-alueella hyvin rajatulla rataver-
kolla kalustolla, jolla ei voi liikennöidä Suo-
messa muulla rataverkolla. Liikennöintiä har-
joittavalta rautatieliikenteen harjoittajalta 
vaaditaan näissäkin tapauksissa aina turvalli-
suustodistuksen A-osa. Poikkeus ei koskisi 
Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennet-
tä, koska Suomen ja Venäjän välisen rajan 
rautatieraja-asemilla raideleveys on sama 
kuin muulla rataverkolla Suomessa.  

Turun satama-alueella on rajoitetusti 1435 
mm raideleveydellä rakennettuja raiteita, 
joilla voidaan liikennöidä junalauttaliiken-
teessä Suomeen Saksasta tai Ruotsista tul-
leella kalustolla. Tällä hetkellä junalauttalii-
kennettä ei ole kuitenkaan toiminnassa. Vas-
taavasti Tornion ratapiha-alueella on rajoite-
tusti 1435 mm raideleveydellä rakennettuja 
raiteita, joilla voidaan liikennöidä Ruotsin ra-
taverkolta tulevalla kalustolla. Tämä Suomen 
ja Ruotsin välinen rautatieyhdysliikenne on 
yksinomaan tavaraliikennettä ja määrältään 
melko vähäistä. 

9 §. Turvallisuustodistuksen peruuttami-
nen. Voimassa olevan lain 9 §:n 3 momentin 
mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi 
harkintansa mukaan peruuttaa myöntämänsä 
turvallisuustodistuksen silloin, kun virasto 
toteaa, että turvallisuustodistuksen haltija ei 
ole harjoittanut rautatieliikennettä 12 kuu-
kauden kuluessa turvallisuustodistuksen 
myöntämisestä.  Rautatieturvallisuusdirektii-
vin 10 artiklan 5 kohdan mukaan turvalli-
suusviranomaisen on peruutettava turvalli-
suustodistus silloin, kun ilmenee, että sen 
haltija ei ole käyttänyt sitä tarkoitetulla taval-
la todistuksen antamista seuraavan vuoden 
aikana. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että viraston olisi ilman harkintaa pe-
ruutettava myöntämänsä turvallisuustodistus 
todettuaan, että jokin momentissa säädettä-
vistä turvallisuustodistuksen peruuttamisen 
edellytyksistä on täyttynyt. Rautatieliikenne 
aloitetaan pääsääntöisesti 12 kuukauden ku-
luessa turvallisuustodistuksen myöntämises-
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tä. Kuitenkin on katsottava, että tietyissä ti-
lanteissa se, että turvallisuustodistuksen hal-
tija on hakenut toimilupaa rautatieliikenteen 
harjoittamista varten taikka ryhtynyt muihin 
toimenpiteisiin rautatieliikenteen harjoittami-
sen käynnistämiseksi edellä mainitun määrä-
ajan kuluessa, on riittävä osoitus siitä, että 
rautatieliikenne aiotaan aloittaa turvallisuus-
todistuksen mukaisesti. Toimilupaa ei vält-
tämättä ole hakijasta riippumattomista syistä 
johtuen ehditty myöntää 12 kuukauden kulu-
essa turvallisuustodistuksen myöntämisestä.  
Muita momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä 
voisivat olla esimerkiksi liikennöinnissä tar-
vittavan kaluston hankkiminen tai tarvittavan 
henkilöstön palvelukseen ottaminen. Näissä 
tilanteissa turvallisuustodistusta ei tulisi pe-
ruuttaa ilman harkintaa, vaan viraston olisi 
selvitettävä turvallisuustodistuksen haltijan 
aikomus ja suunniteltu aikataulu liikenteen 
harjoittamisen käynnistämiseksi. 

20 §. Oikeus rataverkolle pääsyyn ja oike-
us sen käyttämiseen. Pykälään lisättäisiin uu-
si 3 ja 4 momentti, joilla pantaisiin täytän-
töön yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatie-
alueesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2012/34/EU 10 artiklan 
2 ja 3 kohta. Vastaavat säännökset sisältyivät 
myös sanotulla direktiivillä kumottuun yhtei-
sön rautateiden kehittämisestä annetun neu-
voston direktiivin 91/440/ETY ja rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin 
käyttömaksujen perimisestä annetun direktii-
vin 2001/14/EY muuttamisesta annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
viin 2007/58/EY. Rautatielailla ei ole toistai-
seksi pantu täytäntöön sanottuja säännöksiä. 
Pykälän uusilla säännöksillä ei ole Suomessa 
käytännön merkitystä, koska Suomessa ei ole 
säännöksissä tarkoitettua Suomen ja toisen 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
välistä henkilöliikennettä. Säännökset on kui-
tenkin sisällytetty lakiehdotukseen edellä 
mainitun direktiivin riittävän täytäntöönpa-
non varmistamiseksi.   

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin pykä-
lässä tarkoitettua kansainvälistä henkilölii-
kennettä harjoittavan rautatieyrityksen oi-
keudesta ottaa ja jättää matkustajia asemilla, 
jotka sijaitsevat rautatiereitillä, jolla sanottua 
liikennettä harjoitetaan. Momentissa myös 

määriteltäisiin kansainvälinen henkilöliiken-
ne yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealu-
eesta annetun direktiivin 10 artiklan 3 kohtaa 
vastaavasti. Direktiivin johdantokappaleen 
18 mukaan sen arvioimiseksi, onko rautatie-
yrityksen tarjoamien palvelujen päätarkoi-
tuksena kansainvälisten henkilöliikennepal-
velujen tarjoaminen, olisi otettava huomioon 
eri arviointiperusteita, kuten kotimaisen ja 
kansainvälisen liikenteen matkustajien kul-
jettamisesta saatu osuus liikevaihdosta ja 
matkustajamäärät sekä matkaosuuden pituus.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin edellä 
mainitun direktiivin 10 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti 71 §:ssä tarkoitetun sääntelyeli-
men oikeudesta päättää, onko rautatieyrityk-
sen pääasiallisena tarkoituksena harjoittaa 
momentissa tarkoitettua kansainvälistä hen-
kilöliikennettä. Sääntelyelin ottaisi asian rat-
kaistavaksi, jos sitä pyytää valtion rataverkon 
käyttöoikeudesta vastaava Liikennevirasto, 
rataverkon käyttöoikeutta 3 momentissa tar-
koitetun kansainvälisen henkilöliikenteen 
harjoittamista varten hakenut rautatieyritys 
tai samalla rautatiereitillä henkilöliikennettä 
harjoittava muu rautatieyritys.  

20 a §. Rataverkon käyttöoikeuden rajoit-
taminen. Yhtenäisestä eurooppalaisesta rau-
tatiealueesta annetun direktiivin 11 artikla si-
sältää rataverkon käyttöoikeuden ja matkus-
tajien ottamista ja jättämistä koskevan oikeu-
den rajoittamista koskevat säännökset. Myös 
sanotut säännökset sisältyivät kumottuun di-
rektiiviin 2007/58/EY. Direktiivin täytän-
töönpanon riittäväksi varmistamiseksi ehdo-
tetaan myös mainitut säännökset sisällytettä-
viksi lakiin otettavaan uuteen 20 a §:ään.  

Pykälän 1 momentin mukaan Liikennevi-
rasto voisi rajoittaa oikeutta käyttää valtion 
rataverkkoa 20 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuun kansainväliseen henkilöliikenteeseen 
sekä rautatieyrityksen oikeutta ottaa ja jättää 
matkustajia momentissa tarkoitetussa kan-
sainvälisessä henkilöliikenteessä rautatierei-
tillä, jolla jokin toinen rautatieyritys harjoit-
taa rautateiden ja maanteiden julkisista hen-
kilöliikennepalveluista sekä neuvoston ase-
tusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 
1107/70 kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1370/2007, jäljempänä  palvelusopimusase-



 HE 168/2013 vp  
  

 

7

tus, nojalla tehdyn palveluhankintoja koske-
van sopimuksen mukaista henkilöliikennettä.  

Momentissa tarkoitettua oikeutta ottaa ja 
jättää matkustajia saisi kuitenkin rajoittaa ai-
noastaan, jos 71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin 
katsoisi, että oikeuden käyttäminen voisi vaa-
rantaa julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen taloudellisen tasapainon. Mo-
mentti vastaisi yhtenäistä eurooppalaista rau-
tatiealuetta koskevan direktiivin 11 artiklan 1 
kohtaa. Myös tässä pykälässä tarkoitettaisiin 
kansainvälisellä liikenteellä Suomen ja jon-
kin toisen Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion välistä henkilöliikennettä. 

Sääntelyelin ottaisi 2 momentin nojalla kä-
siteltäväkseen kysymyksen julkisia palvelu-
sopimuksia koskevan sopimuksen taloudelli-
sen tasapainon vaarantumisesta, jos asian kä-
sittelyä pyytäisi julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen tehnyt toimivaltainen 
viranomainen, sopimuksen tehnyt rautatieyri-
tys tai valtion rataverkon haltijana toimiva 
Liikennevirasto. Yhtenäisestä eurooppalai-
sesta rautatiealueesta annetun direktiivin joh-
dantolauseissa on esitetty seikkoja, joita 
sääntelyelimen olisi otettava huomioon arvi-
oidessaan, voiko julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten taloudellinen tasapai-
no vaarantua. Tällaisia seikkoja ovat muun 
muassa vaikutus julkisia palveluhankintoja 
koskevaan sopimukseen sisältyvän palvelun 
kannattavuuteen, matkustajien kysyntä, lip-
pujen hinnoittelu, lipunmyyntijärjestelyt sekä 
ehdotetun uuden palvelun ajoitus ja vuoroti-
heys. 

Pykälän 3 momentissa velvoitettaisiin jul-
kisia palveluhankintoja koskevan sopimuk-
sen tehnyt toimivaltainen viranomainen ja 
sopimuksen tehnyt rautatieyritys toimitta-
maan sääntelyelimelle päätöksen tekemistä 
varten kaikki tarvittavat tiedot. Sääntelyelin 
velvoitettaisiin tiedot saatuaan aloittamaan 
osapuolten kuuleminen yhden kuukauden ku-
luessa 2 momentissa tarkoitetun pyynnön 
vastaanottamisesta ja antamaan perusteltu 
päätöksensä kuuden viikon kuluttua siitä lu-
kien, kun se on saanut kaikki tarvittavat tie-
dot. Pykälän 2 ja 3 momentti vastaisivat yh-
tenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 
annetun direktiivin 11 artiklan 2 kohtaa. 

Osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi 
Liikennevirasto, 2 momentissa tarkoitettu 

toimivaltainen viranomainen, palvelusopi-
muksen tehnyt rautatieyritys sekä rataverkon 
käyttöoikeutta hakenut rautatieyritys oikeu-
tettaisiin 4 momentissa pyytämään sääntely-
elimen päätöksen uudelleen käsittelyä säänte-
lyelimen määräämin edellytyksin ja sen mää-
räämässä enintään yhden kuukauden määrä-
ajassa. Momentti vastaisi yhtenäisestä eu-
rooppalaisesta rautatiealueesta annetun direk-
tiivin 11 artiklan 3 kohtaa.  

30 §. Rataverkon käyttösopimus. Voimassa 
olevan lain 30 §:n mukaan Liikenneviraston 
on tehtävä pykälässä tarkoitettu rataverkon 
käyttösopimus rautatieyrityksen ja museolii-
kenteen harjoittajan kanssa. On kuitenkin 
tarpeellista, että virasto voi tarvittaessa tehdä 
rataverkon käyttösopimuksen myös muiden 
rautatieliikenteen harjoittajien kanssa. Näitä 
muita rautatieliikenteen harjoittajia ovat ra-
dan kunnossapitoa harjoittavat yritykset, jot-
ka harjoittavat radan rakentamiseen ja kun-
nossapitoon liittyvää liikennöintiä rataverkol-
la sekä ne yksityisraiteilla liikennöivät muut 
toimijat kuin rautatieyritykset, jotka liiken-
nöivät myös valtion rataverkolla. Viraston 
olisi voitava tarvittaessa sopia kaikkien valti-
on rataverkkoa käyttävien toimijoiden kanssa 
verkon käytöstä ja varmistaa muun muassa, 
että ratapihoilla noudatetaan yhtäläisesti an-
nettuja määräyksiä ja ohjeita. Edellä esitetyn 
vuoksi pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jonka nojalla Liikennevirasto 
voisi tehdä rataverkon käyttösopimuksen sa-
moin edellytyksin kuin rautatieyrityksen 
kanssa myös muiden edellä tarkoitettujen 
rautatieliikenteen harjoittajien kanssa. Vas-
taavasti nykyistä 3 momenttia täsmennettäi-
siin ja se siirrettäisiin 4 momentiksi. 

32 a §. Museoraide. Osaa valtion rataver-
kosta käytetään nykyään käytännössä ainoas-
taan museoliikenteeseen. Tämän vuoksi on 
katsottu tarpeelliseksi, että Liikennevirasto 
voisi valtion rataverkon haltijana laissa sää-
dettävin edellytyksin päättää, että tällainen 
valtion rataverkkoon kuuluva raide on mu-
seoraide, jolla voisi liikennöidä pääsääntöi-
sesti ainoastaan museokalustolla. Virasto 
voisi määrätä museoraiteeksi sellaisen vähä-
liikenteisen raiteen, jolla ei ole museoliiken-
teen lisäksi muuta henkilöliikennettä eikä ta-
varaliikennettä. Raiteen määrääminen mu-
seoraiteeksi ei estäisi kunnossapitokaluston 
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liikennöintiä raiteella silloin, kun se on mu-
seoraiteen kunnossapitämiseksi tarpeellista. 
Ennen päätöksentekoa Liikenneviraston olisi 
kuultava Liikenteen turvallisuusvirastoa, joka 
voisi ottaa kantaa asiaan erityisesti rautatie-
järjestelmän liikenneturvallisuuden kannalta. 
Lisäksi Liikenneviraston olisi ennen asian 
ratkaisemista varattava niille rautatieliiken-
teen harjoittajille, jotka liikennöivät radalla, 
jolta on suora liikennöintiyhteys museorai-
teeksi määriteltävään raiteeseen, tilaisuus tul-
la kuulluksi asiasta.  

Liikenneviraston olisi sisällytettävä turval-
lisuusjohtamisjärjestelmäänsä ne museorai-
teella noudatettavat menettelyt, jotka poik-
keaisivat muulla rataverkolla noudatettavista 
menettelyistä. Menettelyjen merkittävistä 
muutoksista Liikenneviraston olisi ilmoitet-
tava viipymättä Liikenteen turvallisuusviras-
tolle vastaavasti kuin sen on rataverkon halti-
jana 18 §:n nojalla ilmoitettava turvallisuus-
lupaan vaikuttavista merkittävistä muutoksis-
ta. 

36 §. Liikenteenohjaus ja liikennöinnistä 
sopiminen. Pykälässä säädetään liikenteenoh-
jauksesta ja liikennöinnistä sopimisesta. Py-
kälän 1 momenttia täsmennettäisiin siten, että 
siinä otettaisiin nykyistä selkeämmin huomi-
oon nykytilanne. Momentissa todettaisiin, et-
tä rataverkon haltija vastaisi hallinnoimansa 
rataverkon liikenteenohjauksesta tai sen jär-
jestämisestä rataverkolla harjoitettavan lii-
kenteen edellyttämällä tavalla. Liikenteen 
määrä eri rataverkoilla vaihtelee huomatta-
vasti. Jatkossakin olisi mahdollista, että vä-
häliikenteiset yksityisraiteet voitaisiin jättää 
valtion rataverkolla käytössä olevan liiken-
teenohjauksen ulkopuolelle. Rataverkon hal-
tijat voisivat turvallisuusjohtamisjärjestel-
mässään kuvata tarvitsemansa liikenteenoh-
jauspalvelut ja sen, miten ne voidaan turval-
lisesti järjestää.  

Pykälän 5 momentissa velvoitetaan liiken-
teenohjauspalveluja tarjoava yhtiö tai muu 
yhteisö tarjoamaan liikenteenohjauspalveluja 
tasapuolisesti kaikille rautatieliikenteen har-
joittajille. Myös rataverkon haltijat voivat 
tarvita liikenteenohjauspalveluja, minkä 
vuoksi liikenteenohjauspalveluja tarjoava yh-
tiö velvoitettaisiin tarjoamaan palveluja rau-
tatieliikenteen harjoittajien lisäksi myös rata-
verkon haltijoille pykälässä säädettävin edel-

lytyksin. Rataverkon haltijan olisi ensinnäkin 
pyydettävä liikenteenohjauspalveluja ja toi-
saalta sillä tulisi olla riittävät tekniset val-
miudet ja muut edellytykset palvelujen vas-
taanottamiseen. Liikenteenohjauspalveluja 
tarjoava yhtiö ja palveluja pyytävä rataver-
kon haltija sopisivat keskenään palvelujen 
laajuudesta ja palveluista perittävästä mak-
susta.  

39 §. Turvallisuuden perusteet. Pykälän li-
sättäisiin uusi 3 momentti laitevalmistajan, 
palvelujen tarjoajan ja hankintayksikön vas-
tuusta. Momentin mukaan se, mitä 2 momen-
tissa säädetään rataverkon haltijan ja rautatie-
liikenteen harjoittajan vastuusta, ei rajoittaisi 
rautatiejärjestelmässä käytettävien koneiden 
ja laitteiden ja lisävarusteiden ja muiden ma-
teriaalien valmistajien sekä huolto- ja muiden 
palvelujen tarjoajien ja hankintayksikön vas-
tuuta niiden toimittamien momentissa mainit-
tujen tavaroiden ja palvelujen vaatimusten-
mukaisuudesta ja turvallisuudesta. Säännök-
sellä pantaisiin täytäntöön rautatieturvalli-
suusdirektiivin 4 artiklan 4 kohta.  

42 §. Yhteentoimivuuden perusteet. Pykä-
län 2 momentissa todetaan, että olennaiset 
vaatimukset koskevat osajärjestelmien tur-
vallisuutta, luotettavuutta ja käyttökuntoa, 
terveysvaikutuksia, ympäristövaikutuksia ja 
teknistä yhteentoimivuutta. Lisäksi momen-
tissa viitataan olennaisten vaatimusten osalta 
yhteentoimivuusdirektiivin liitteeseen III, jo-
ta on muutettu rautatiejärjestelmän yhteen-
toimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/57/EY liitteen III muuttamisesta anne-
tulla komission direktiivillä 2013/9/EU. 
Muutoksen mukaan olennaiset vaatimukset 
koskevat edellä mainitun lisäksi osajärjes-
telmien esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 
Tämän vuoksi pykälän 2 momenttiin tehtäi-
siin vastaava lisäys. Erikseen muutetaan rau-
tatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteen-
toimivuudesta annettua valtioneuvoston ase-
tusta (372/2011), jossa säädetään olennaisten 
vaatimusten sisällöstä tarkemmin.  

46 §. Osajärjestelmän valmistamista, ra-
kentamista, parantamista ja uudistamista 
koskeva suunnitelma. Pykälä koskee muun 
muassa niitä edellytyksiä, joiden täyttyessä 
osajärjestelmälle on sen parantamisen tai uu-
distamisen jälkeen haettava uutta käyttöönot-



 HE 168/2013 vp  
  

 

9

tolupaa. Pykälän 1 momenttia täsmennettäi-
siin siten, että se vastaisi yhteentoimivuusdi-
rektiivin 20 artiklan 1 kohdan toista kappalet-
ta. Liikenteen turvallisuusviraston olisi aina 
vaadittava uutta käyttöönottolupaa, kun 
suunnitteilla olevat työt voivat vaikuttaa hai-
tallisesti osajärjestelmän turvallisuuden ylei-
seen tasoon. Haitallisuutta arvioidessaan Lii-
kenteen turvallisuusvirasto ottaisi huomioon, 
kuinka merkittäviä haitalliset vaikutukset 
ovat osajärjestelmän turvallisuuden yleiseen 
tasoon verrattuna. Haitallisuuden arviointi 
perustuisi viraston suorittamaan riskienarvi-
ointiin. Haitallisina vaikutuksina pidettäisiin 
ainoastaan vähäistä merkittävämpiä riskejä. 
Vaatiessaan uutta käyttöönottolupaa Liiken-
teen turvallisuusviraston olisi päätettävä, mi-
ten laajasti yhteentoimivuuden teknisiä eri-
telmiä on sovellettava hankkeeseen.  

Pykälään lisättäisiin yhteentoimivuusdirek-
tiivin 20 artiklan 2 kohdan riittäväksi täytän-
töön panemiseksi uusi 3 momentti. Momen-
tin mukaan Liikenteen turvallisuusviraston 
olisi ilmoitettava komissiolle momentissa 
tarkoitetut tiedot, jos uusi käyttöönottolupa 
on tarpeellinen, mutta yhteentoimivuuden 
teknistä eritelmää ei sovelleta kaikilta osin.  

47 a §. Koeajolupa kalustoyksikköön kuu-
luvien osajärjestelmien testausta varten. 
Voimassa olevan lain 48 §:n 1 momentin 
mukaan käyttöönottolupa voidaan myöntää 
määräaikaisena kalustoyksikölle tai turvalait-
teelle, jos kalustoyksikölle tai turvalaitteelle 
tai jollekin kalustoyksikköön kuuluvalle osa-
järjestelmälle on suoritettava yhteentoimi-
vuuden teknisessä eritelmässä tai kansallises-
sa määräyksessä vaadittuja testejä ennen kuin 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi päättää 
toistaiseksi myönnettävästä käyttöönottolu-
vasta. Kalustoyksikköön kuuluvan osajärjes-
telmän määräaikaista käyttöä testauksessa ja 
koeajossa ennen käyttöönottoluvan myöntä-
mistä koskevat säännökset ehdotetaan otetta-
viksi omaksi 47 a §:ksi. Pykälän 1 momentin 
mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voisi 
myöntää määräaikaisen koeajoluvan sellai-
selle kalustoyksikölle, johon kuuluvalle osa-
järjestelmälle on suoritettava yhteentoimi-
vuuden teknisessä eritelmässä tai rautatielain 
nojalla annetussa määräyksessä vaadittuja 
tarkastuksia, jotka edellyttävät osajärjestel-
män käyttöä rautatiejärjestelmässä. Lupa voi-

taisiin myöntää enintään kuudeksi kuukau-
deksi samoin edellytyksin kuin virasto voi 
nykyisin myöntää määräaikaisen käyttöönot-
toluvan kalustoyksikölle. Lupa nimettäisiin 
kalustoyksikön koeajoluvaksi, jotta se erot-
tuisi selkeästi osajärjestelmän tai kalustoyk-
sikön käyttöönottoluvasta. Kalustoyksikköön 
voivat kuulua osajärjestelminä liikkuva ka-
lusto sekä veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja 
merkinanto-osajärjestelmät. Koeajoluvan 
myöntäminen perustuisi osajärjestelmän vaa-
timuksenmukaisuuden arviointiin. Luvan no-
jalla ei saisi suorittaa muita kuin EY- ja FI-
tarkastuksiin liittyviä testejä tai tarkastuksia.  

Pykälän 2 momentissa velvoitettaisiin lu-
van hakija toimittamaan virastolle hakemuk-
sen yhteydessä suunnitelma kalustoyksikölle 
suoritettavista siirroista, osajärjestelmälle 
suoritettavista tarkastuksista sekä toimenpi-
teistä, joilla varmistetaan turvallisuus rauta-
tiejärjestelmässä. Suunnitelmassa olisi kuvat-
tava tarkastus, tarkastuksen suoritusaika ja – 
paikka sekä riskien arviointi mukaan lukien 
rautatiejärjestelmän turvallisuuden arviointi 
osajärjestelmän käyttämisestä luvan nojalla. 
Suunnitelman tulisi sisältää myös menettelyt, 
joiden mukaisesti osajärjestelmä siirretään 
tarkastuspaikalle. Koeajoluvan myöntämisen 
edellytyksenä olisi momentin mukaan, että 
rautatiejärjestelmän turvallisuus ei vaarannu. 
Koeajoluvan nojalla ei saisi liikennöidä kau-
pallisessa liikenteessä. 

Virasto voisi 3 momentin mukaan sisällyt-
tää lupaan rajoituksia ja ehtoja, joilla varmis-
tettaisiin rautatiejärjestelmän turvallisuus. 
Osajärjestelmää saisi käyttää ainoastaan eh-
tojen mukaisesti.  

Pykälän 4 momentin mukaan se, mitä 
48 §:ssä säädetään osajärjestelmän käyttöön-
ottoluvan peruuttamisesta, koskisi myös koe-
ajolupaa.  

48 §. Käyttöönottoluvan myöntäminen ja 
sen peruuttaminen. Edellä esitetyn mukaises-
ti 48 §:stä siirrettäisiin kalustoyksikön koe-
ajolupaa koskevat säännökset 47 a §:ään. 
Samalla 48 §:ään tehtäisiin eräitä rakenteelli-
sia muutoksia yhdistämällä 1 ja 2 momentit, 
niistä 2 momentti sellaisenaan kuin se on 
voimassa olevassa laissa. Muutoksilla ei 
muutettaisi nykykäytäntöä. Uuden 1 momen-
tin mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto 
myöntäisi rakenteellisen osajärjestelmän 
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käyttöönottoluvan 44 §:ssä säädettyjen edel-
lytysten täyttyessä. Käyttöönottolupa myön-
nettäisiin aina toistaiseksi ja siihen voitaisiin 
sisällyttää sellaisia rajoituksia ja ehtoja, joilla 
varmistettaisiin rautatiejärjestelmän turvalli-
suus ja yhteentoimivuus.  

Voimassa olevan pykälän 3 ja 4 momentti 
siirrettäisiin muutettavan 48 §:n 2 ja 3 mo-
mentiksi niitä sisällöllisesti muuttamatta. Py-
kälän 3 momentista poistettaisiin maininta 
kalustoyksiköstä, koska se ei ole pykälässä 
tarkoitettu rakenteellinen osajärjestelmä.  

48 a §. Kalustoyksikköön kuuluvan osajär-
jestelmän käyttöönottolupa. Pykälä olisi uusi. 
Sen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto 
voisi sille toimitetun hakemuksen perusteella 
myöntää käyttöönottoluvan liikkuvan kalus-
ton osajärjestelmille jo ennen kuin kaikki yh-
teentoimivuuden teknisten eritelmien tai kan-
sallisten määräysten mukaiset testit on tehty. 
Tällaisia tilanteita voi syntyä lähinnä silloin, 
kun kaikkia rautatiemelua koskevassa yh-
teentoimivuuden teknisessä eritelmässä edel-
lytettyjä testejä ei ole voitu talviolosuhteiden 
takia suorittaa ennen kuin kalustoyksikkö 
otetaan käyttöön. Siihen, että testejä ei ole 
voitu tehdä, tulisi olla esimerkiksi ilmasto-
olosuhteista johtuva syy, joka olisi osoitetta-
va tarkastuslaitokselta saatavalla selvityksel-
lä. Kaikki turvallisuuteen vaikuttavat testit 
tulisi kuitenkin tehdä jo ennen kuin pykälässä 
tarkoitettu lupa voidaan myöntää.  Hakijan 
olisi luvan myöntämiseksi toimitettava Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle hakemuksen ja 
edellä mainitun selvityksen lisäksi yhteen-
toimivuusdirektiivin liitteessä VI tarkoitettu 
välivaiheen tarkastusvakuutus sekä muut 
vaadittavat todistukset ja asiakirjat. Luvan 
ehtona olisi, että hakija toimittaa Liikenteen 
turvallisuusvirastolle enintään kahdeksan 
kuukauden määräajassa osajärjestelmästä 
laatimansa lopullisen EY-
tarkastusvakuutuksen. Määräajan pituutta 
harkitessaan viraston olisi otettava huomioon 
muun muassa luvan myöntämisen ajankohta 
ja testien suorittamisen ajankohdat. Hakijan 
olisi toimitettava osajärjestelmän lopullinen 
EY-tarkastustodistus ja EY-
tarkastusvakuutus virastolle luvassa asetetus-
sa määräajassa määräaikaisen käyttöönotto-
luvan myöntämisestä. Jos hakija ei toimittaisi 

kaikkia asiakirjoja määräajassa, viraston olisi 
estettävä kalustoyksikön käyttö. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voisi peruut-
taa kalustoyksikköön kuuluvan osajärjestel-
män käyttöönottoluvan 48 §:ssä säädetyin 
edellytyksin.  

49 §. Yhteentoimivuuden osatekijän vaati-
mustenmukaisuus. Yhteentoimivuus-
direktiivin 13 artiklan 5 kohdan a alakohdas-
sa velvoitetaan yhteentoimivuuden osatekijän 
valmistaja tai tämän unioniin sijoittunut 
edustaja saattamaan osatekijä vaatimusten- 
mukaiseksi ja poistamaan osatekijän sääntö-
jenvastaisuus jäsenvaltion määrittämien edel-
lytysten mukaisesti, jos jäsenvaltio katsoo, 
että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
laadittu epäasianmukaisesti. Saman kohdan b 
alakohdassa velvoitetaan jäsenvaltio toteut-
tamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet kysei-
sen osatekijän markkinoille saattamisen ra-
joittamiseksi tai kieltämiseksi tai varmista-
maan osatekijän poistaminen markkinoilta, 
jos vaatimustenvastaisuus jatkuu. Rautatie-
laissa ei ole sanottuja säännöksiä vastaavia 
kansallisia säännöksiä. Säännökset ehdote-
taan direktiivin riittävän täytäntöönpanon 
varmistamiseksi otettaviksi 49 §:ään lisättä-
vään uuteen 3 momenttiin. Direktiivissä jä-
senvaltiolle asetetusta velvollisuudesta vastaa 
Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto toi-
mivaltaisena viranomaisena.  

51 §. Kalustoyksikön käyttöönottolupa. Ka-
lustoyksikköjen käyttöönottoa koskevia eri-
tyissäännöksiä koskevaan rautatielain 9 lu-
kuun ehdotetaan komission EU Pilot-
kyselyssä tekemien huomautusten takia teh-
täviksi rakenteellisia muutoksia, jotta luvun 
rakenne vastaisi nykyistä selkeämmin yh-
teentoimivuusdirektiivin kalustoyksiköitä 
koskevan V luvun rakennetta.  

Lain 51 §:ään otettaisiin yhteentoimivuus-
direktiivin kalustoyksikköjen käyttöönotto- 
lupaa koskevan 21 artiklan säännöksiä vas-
taava yleinen säännös kalustoyksikköjen 
käyttöönottoluvasta.  

52 a §. Yhteentoimivuuden teknisten eri-
telmien mukaisen kalustoyksikön ensimmäi-
nen käyttöönottolupa. Lakiin lisättäisiin uusi 
52 a §, joka koskisi yhteentoimivuuden tek-
nisten eritelmien mukaisten kalustoyksiköi-
den ensimmäistä käyttöönottolupaa, jota 
koskee voimassa oleva rautatielain 51 §:n 2 
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momentin ensimmäinen virke. Pykälä vastai-
si yhteentoimivuusdirektiivin 22 artiklaa. 
Liikenteen turvallisuusviraston olisi pykälän 
1 momentin mukaan myönnettävä käyttöön-
ottolupa ilman muita tarkastuksia, jos mo-
mentissa mainitut edellytykset täyttyisivät.  

Pykälän 2 momentissa virasto velvoitettai-
siin tarkastamaan kalustoyksikön rakenteel-
listen osajärjestelmien yhteensopivuus ja nii-
den yhdistämisen turvallisuus, jos kalustoyk-
siköllä on kaikki 45 §:ssä tarkoitetut EY-
tarkastusvakuutukset, mutta kalustoyksikön 
rakenteellisia osajärjestelmiä ei ole hyväksyt-
ty lain 8 luvun mukaisesti. Viraston olisi täl-
löin otettava huomioon rautatie-
turvallisuusdirektiivin 4 artiklan 3 kohdan ja 
6 artiklan 3 kohdan säännökset. Direktiivin 4 
artiklan 3 kohdassa säädetään muun ohella 
rautatieyrityksen vastuusta sille kuuluvasta 
kalustosta ja kaluston turvallisesta käytöstä. 
Direktiivin 6 artikla koskee direktiivissä tar-
koitettuja yhteisiä turvallisuusmenetelmiä, 
joilla kuvataan, miten turvallisuuden tasoa ja 
turvallisuustavoitteiden saavuttamista ja 
muiden turvallisuusvaatimusten noudattamis-
ta arvioidaan. Artiklan 3 kohdassa viitataan 
niihin yhteisiin turvallisuusmenetelmiin, joil-
la valvotaan, että rautatiejärjestelmän raken-
teellisia osajärjestelmiä käytetään ja ylläpide-
tään niitä koskevien olennaisten vaatimusten 
mukaisesti. Yhteentoimivuuden teknisten eri-
telmien avoimiin kohtiin ja eritelmissä yksi-
löityihin erityistapauksiin sovellettaisiin 
momentin mukaisesti niitä koskevia kansalli-
sia säännöksiä tai määräyksiä. 

Pykälän nojalla myönnetty käyttöönottolu-
pa olisi yhteentoimivuusdirektiivin 21 artik-
lan 5 kohdan mukaisesti voimassa kaikissa 
Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valti-
oissa.  

52 b §. Muun kuin yhteentoimivuuden tek-
nisten eritelmien mukaisen kalustoyksikön 
ensimmäinen käyttöönottolupa. Lakiin otet-
taisiin myös uusi 52 b §, joka koskisi käyt-
töönottoluvan myöntämistä kalustoyksikölle, 
jonka rakenteelliset osajärjestelmät eivät täy-
tä kaikkia kalustoyksikön käyttöönottohet-
kellä voimassa olevia niitä koskevia yhteen-
toimivuuden teknisten eritelmien vaatimuk-
sia. Liikenteen turvallisuusviraston olisi 
myönnettävä käyttöönottolupa pykälässä tar-
koitetulle kalustoyksikölle pykälässä säädet-

tävää menettelyä noudattaen. Pykälä vastaisi 
yhteentoimivuusdirektiivin 24 artiklaa. Voi-
massa olevan rautatielain 51 §:n 3 momentin 
mukaan pykälässä tarkoitetuille kalustoyksi-
köille myönnetään käyttöönottolupa noudat-
taen osajärjestelmien ja osatekijöiden käyt-
töönottoa koskevan lain 8 luvussa säädettyä 
menettelyä. Käytännössä uuden pykälän mu-
kainen menettely vastaisi nykykäytäntöä.  

Pykälän nojalla myönnettävä käyttöönotto-
lupa olisi yhteentoimivuusdirektiivin 24 ar-
tiklan 2 kohdan mukaisesti voimassa ainoas-
taan Suomessa.  

53 §. Kalustoyksikkötyyppien hyväksyntä. 
Pykälän 1 momenttia täsmennettäisiin, jotta 
se vastaisi nykyistä selkeämmin kalustoyk-
sikkötyyppien hyväksyntää koskevan yhteen-
toimivuusdirektiivin 26 artiklan 2 kohtaa. 
Liikenteen turvallisuusviraston olisi momen-
tin mukaan hyväksyttävä kalustoyksikkö-
tyyppi antaessaan kalustoyksikön käyttöönot-
toluvan. Viraston olisi hyväksyttävä Suomes-
sa tyyppihyväksynnän saanut kalustoyksikkö 
ilman muita tarkastuksia hakijan virastolle 
toimittaman tyypinmukaisuusvakuutuksen 
perusteella. Tyypinmukaisuusvakuutuksen 
malli on esitetty hyväksyttyyn raideliikenteen 
kalustoyksikön tyyppiin viittaavan tyypin-
mukaisuusvakuutuksen mallista annetussa 
komission asetuksessa (EU) 201/2011. Me-
nettely vastaisi nykykäytäntöä. Momenttiin 
jätettäisiin edelleen säännös, jonka nojalla vi-
rasto voisi myös erikseen hakemuksesta 
myöntää tyyppihyväksynnän. 

Tyyppihyväksynnän uusiminen ei vaikut-
taisi kalustoyksiköille aikaisemmin hyväk-
syttyjen tyyppien perusteella jo myönnettyi-
hin hyväksyntöihin. 

54 §. Kalustoyksikköjä koskevat täydentä-
vät käyttöönottoluvat. Velvollisuuteen hakea 
täydentävää käyttöönottolupaa tehtäisiin täy-
dentäviä käyttöönottolupia koskevaan 
54 §:ään vastaava rajaus kuin turvallisuusto-
distusta koskevassa 4 §:ssä ehdotetaan tehtä-
väksi. Pykälän 1 momenttiin tehtävän lisäyk-
sen mukaisesti pykälässä tarkoitettua täyden-
tävää käyttöönottolupaa ei vaadittaisi kalus-
toyksiköiltä, joita käytetään ainoastaan sata-
ma-alueella tai rautatieraja-asemalla raiteilla, 
joiden raideleveys poikkeaa Suomessa käy-
tettävästä raideleveydestä. Alueita, joilla 
säännöksessä tarkoitetuilla kalustoyksiköillä 
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liikennöitäisiin, on kuvattu edellä 4 §:n pe-
rusteluissa. Sanotuilla kalustoyksiköillä ei 
voi liikennöidä muulla rataverkolla Suomes-
sa. Niiden liikennöinti on hyvin rajallista, 
minkä vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista 
vaatia niiltä täydentävää käyttöönottolupaa. 

56 §. Muiden kuin yhteentoimivuuden tek-
nisten eritelmien mukaisten kalustoyksiköi-
den täydentävät käyttöönottoluvat. Pykälän 1 
momentissa säädetään niistä selvityksistä ja 
asiakirjoista, jotka hakijan on toimitettava 
Liikenteen turvallisuusvirastolle hakiessaan 
täydentävää käyttöönottolupaa kalustoyksi-
köille, jotka eivät täytä niitä koskevien yh-
teentoimivuuden teknisten eritelmien vaati-
muksia. Momentin 1 kohtaa täydennettäisiin 
siten, että hakijan olisi toimitettava muiden 
kohdassa mainittujen selvitysten lisäksi selvi-
tys kalustoyksikölle yhteentoimivuus-
direktiivin 9 artiklan mukaisesti hyväksytystä 
poikkeuksesta. 

57 §. Venäjän federaatiosta saapuvien yh-
dysliikenteessä käytettävien kalustoyksiköi-
den käyttöönotto. Pykälää täsmennettäisiin 
siten, että 1 ja 2 momentissa säädettäisiin ka-
lustoyksiköiden tyypeille myönnetyistä käyt-
töönottoluvista kalustoyksiköiden sarjoille 
myönnettyjen käyttöönottolupien sijasta. 
Muutos vastaisi nykykäytäntöä. Muita muu-
toksia pykälään ei tehtäisi.  

62 §. Ilmoitetun laitoksen tehtävät. Ilmoite-
tun laitoksen tehtäviä koskevan 62 §:n 1 
momenttia täsmennettäisiin komission EU  -
 Pilot kyselyn johdosta siten, että ilmoitettu 
laitos voisi yhteentoimivuusdirektiivin 18 ar-
tiklan 5 kohdan mukaisesti antaa osajärjes-
telmien sarjaa tai näiden osajärjestelmien 
tiettyjä osia koskevia vaatimusten-
mukaisuustodistuksia, jos asianomaisissa yh-
teentoimivuuden teknisissä eritelmissä on sa-
notusta menettelystä määräyksiä.  

66 §. Riippumattomasta turvallisuusarvi-
oinnista vastaavan laitoksen tehtävät sekä 
laitoksen nimeäminen ja nimeämisen peruut-
taminen. Pykälän 7 momentin valtuutussään-
nöstä täsmennettäisiin siten, että valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin antaa tarkemmat 
säännökset riippumattomasta turvallisuus-
arvioinnista vastaavalle laitokselle asetettavi-
en vaatimusten ja sen tehtävien lisäksi laitok-
sen tarkastusmenettelyistä ja tarkastuslau-
sunnoista. 

66 a §. Riippumattomasta turvallisuusarvi-
oinnista vastaavan laitoksen käyttämä kieli 
ja virkavastuu. Lakiin ehdotetaan otettavaksi 
omaksi pykäläkseen säännökset riippumat-
tomasta turvallisuusarvioinnista vastaavan 
laitoksen käyttämästä kielestä ja sen palve-
luksessa olevan henkilöstön virkavastuusta. 
Pykälän säännökset vastaisivat ilmoitetun lai-
toksen käyttämää kieltä ja virkavastuuta kos-
kevan 64 §:n säännöksiä.  

67 §. Kalustoyksikön numerointi. Kalusto-
yksikön numerointia koskevaa pykälää täs-
mennettäisiin soveltamiskäytännön pohjalta. 
Voimassa olevan 67 §:n 1 momentin mukaan 
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa kalusto-
yksikölle kalustoyksikkönumeron, kun viras-
to myöntää sille ensimmäisen käyttöönotto-
luvan. Momenttia ehdotetaan kalustorekiste-
riä koskevasta yhteentoimivuuden teknisen 
eritelmästä tehdyn komission päätöksen 
2011/107/EU mukaisesti muutettavaksi siten, 
että virasto antaisi kalustoyksikölle kalusto-
yksikkönumeron, kun virasto rekisteröi ka-
lustoyksikön ensimmäisen kerran 68 §:ssä 
tarkoitettuun kalustorekisteriin.  

Vastaavasti muutettaisiin pykälän 2 mo-
menttia siten, että vastuu kalustoyksikkö- 
numeron merkitsemisestä kalustoyksikköön 
kuuluisi nimenomaan kalustoyksikön en-
simmäisen käyttöönottoluvan hakijalle.  

68 §. Kalustorekisteri. Kalustorekisteriä 
koskevan pykälän 3 momentissa säädetään 
niistä tiedoista, jotka Suomen ja Venäjän vä-
listä rautatieyhdysliikennettä Suomessa har-
joittavan rautatieyrityksen on ilmoitettava 
Liikenteen turvallisuusvirastolle Venäjän fe-
deraatiosta saapuvista kalustoyksiköistä ka-
lustorekisteriin merkitsemistä varten. Tiedot 
on voimassa olevan säännöksen mukaan il-
moitettava silloin, kun momentissa tarkoitet-
tu rautatieyritys hakee kalustoyksiköille 57 
§:ssä tarkoitettua käyttöönottolupaa. Sään-
nöstä täsmennettäisiin siten, että rautatieyri-
tyksen olisi tiedot saatuaan ilmoitettava ne 
Liikenteen turvallisuusvirastolle ilman aihee-
tonta viivytystä tai viimeistään hakiessaan 57 
§:ssä tarkoitettua käyttöönottolupaa.  

69 §. Kalustoyksikön rekisteröinti ja sen 
poistaminen rekisteristä. Pykälän 1 momen-
tissa todettaisiin, että kalustoyksikkö on re-
kisteröitävä ennen sen ottamista käyttöön 
Suomen tai jonkin muun Euroopan talous-
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alueeseen kuuluvan maan kalustorekisteriin. 
Jos kalustoyksikkö otetaan käyttöön ensim-
mäistä kertaa Suomessa, rekisteröintiä olisi 
haettava Liikenteen turvallisuusvirastolta. 
Suomessa voidaan ottaa käyttöön myös sel-
laisia kalustoyksiköitä, jotka on otettu käyt-
töön ensimmäistä kertaa jossakin muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
Tällöin kalustoyksikön tulisi olla ensin rekis-
teröity asianomaisen valtion kalusto-
rekisteriin. Yhteentoimivuusdirektiivin mu-
kaan kalustoyksikkö rekisteröidään sen jä-
senvaltion kalustorekisteriin, jossa kalusto-
yksikkö otetaan ensimmäisen kerran käyt-
töön. Säännös kalustoyksikön rekisteröinnis-
tä määräajaksi poistettaisiin tarpeettomana.  

75 §. Rautateitä koskevat viranomaismää-
räykset. Rautatiejärjestelmän turvallisuus-
viranomaisena toimivalle Liikenteen turvalli-
suusvirastolle on säädetty 75 §:ssä melko laa-
jat norminantovaltuudet, joiden nojalla viras-
to voi antaa tarkempia teknisluonteisia mää-
räyksiä rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja 
teknisen toimivuuden varmistamiseksi. Pykä-
län 8 kohdan mukaan virasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä kalustorekisteriin ja rata-
rekisteriin merkittävistä tiedoista. Kohtaa eh-
dotetaan täsmennettäväksi siten, että virasto 
valtuutettaisiin antamaan tarkempia määrä-
yksiä myös rekisteröintimenettelyistä.  

77 §. Viranomaisvalvonta. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto vastaa 77 §:n mukaan rauta-
tiejärjestelmän valvonnasta. Pykälän 2 mo-
mentissa säädetään viraston valvonnan koh-
teista. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uu-
tena kohtana viraston velvollisuus valvoa va-
rautumista rautatiejärjestelmässä. Virasto 
valvoisi säännöksen nojalla, että rautatiealan 
toimijoiden varautuminen poikkeusoloihin ja 
häiriötilanteisiin on riittävällä tasolla suh-
teessa toiminnan laajuuteen ja sen merkittä-
vyyteen huoltovarmuuden kannalta. Virasto 
ottaisi valvonnassa huomioon myös toimijoi-
den kyvyn ja valmiudet varmistaa kuljetus-
ketjujen toimivuus poikkeusoloissa ja häiriö-
tilanteissa. Virasto valvoo nykyisin lähinnä 
toimijoiden onnettomuuksiin ja vaaratilantei-
siin varautumista osana toimijoiden turvalli-
suusjohtamisjärjestelmiin kohdistuvaa val-
vontaa. Valvonta ei kata poikkeusoloihin ja 
häiriötilanteisiin varautumisen valvontaa. 

81 §. Varautuminen poikkeusoloihin ja häi-
riötilanteisiin. Voimassa olevan lain 81 §:ssä 
velvoitetaan Liikenteen turvallisuusvirasto, 
Liikennevirasto ja muut rataverkon haltijat 
sekä rautatieliikenteen harjoittajat huolehti-
maan varautumisen avulla siitä, että niiden 
toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttö-
mästi myös valmiuslaissa tarkoitetuissa 
poikkeusoloissa. Pykälää ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että se vastaisi varautumista 
poikkeusoloihin koskevaa ilmailulain 
(1194/2009) 167 §:ää. Pykälän 1 momentissa 
velvoitettaisiin kaikki turvallisuustodistuksen 
tai -luvan haltijat varautumaan poikkeusoloi-
hin ja huolehtimaan siitä, että niiden toiminta 
jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös 
uudessa valmiuslaissa (1552/2011) tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa ja niihin rinnastetta-
vissa normaaliajan häiriötilanteissa.  

Niiden olisi osallistuttava toimintansa edel-
lyttämässä laajuudessa valmiussuunnitteluun 
ja valmisteltava etukäteen poikkeusoloissa ja 
niihin rinnastettavissa normaaliajan häiriöti-
lanteissa tapahtuvaa toimintaa. Pykälässä 
tarkoitettuihin toimijoihin kuuluisivat kaikki 
rautatieliikenteen harjoittajat ja rataverkon 
haltijat. Rautatiealan toimijoiden toiminnan 
laajuus vaihtelee huomattavasti. Tämän 
vuoksi pidetään tarkoituksenmukaisena, että 
velvollisuus osallistua valmiussuunnitteluun 
mitoitetaan kunkin toimijan harjoittaman 
toiminnan laajuuden mukaisesti. Valmius-
suunnittelulla tarkoitettaisiin liikennealalla 
tehtävää valmiussuunnittelua ja siihen liitty-
viä valmiusharjoituksia.  

Liikenne- ja viestintäministeriö on hallin-
nonalansa varautumisesta vastaava ministe-
riö. Ministeriö valtuutettaisiin 2 momentissa 
sen lisäksi, mitä valmiuslaissa säädetään val-
tioneuvoston ja ministeriön toimivallasta, an-
tamaan varautumista poikkeusoloihin ja nii-
hin rinnastettaviin normaaliajan häiriötilan-
teisiin koskevia tarkempia säännöksiä. Uusil-
la säännöksillä ei muutettaisi nykytilannetta 
eikä liikenne- ja viestintäministeriön asemaa 
tai tehtäviä liikennealan varautumisessa.  

82 §. Onnettomuuksista ja vaaratilanteista 
ilmoittaminen. Pykälään lisättäisiin uusi 2 
momentti, johon otettaisiin viittaus asiakirja-
julkisuuslain 24 §:ään. Sen 1 momentin 15 
kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomai-
sen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät 
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tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä 
tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen 
liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niis-
tä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen 
toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi 
omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalli-
selle. Lisäksi momenttiin sisällytettäisiin tätä 
täydentävä nimenomainen säännös, jonka no-
jalla Liikenteen turvallisuusvirastolla olisi 
oikeus pitää salassa poikkeamatietoa koskeva 
seikka, jos tiedon antaminen siitä vaarantaisi 
tietojen saannin tulevaisuudessa.  

82 a §. Onnettomuutta ja vaaratilannetta 
koskevan tiedon käyttö. Lakiin lisättäisiin uu-
si onnettomuutta ja vaaratilannetta koskevan 
tiedon käyttöä koskeva 82 a §. Säännöksillä 
pyrittäisiin ilmoittajan suojaamiseen ja ilmoi-
tusten saannin varmistamiseen vastaavasti 
kuin ilmailulain 133–134 §:ssä on säädetty. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Liiken-
teen turvallisuusviraston velvollisuudesta pi-
dättäytyä ryhtymästä oikeudellisiin toimenpi-
teisiin sellaisten suunnittelemattomien tai ta-
hattomien rikkomusten johdosta, jotka tule-
vat viraston tietoon ainoastaan siksi, että niis-
tä on tehty ilmoitus 82 §:n 1 momentissa tar-
koitetun ilmoittamisvelvollisuuden perusteel-
la. Pidättäytymisvelvollisuutta ei kuitenkaan 
olisi, jos kyse on törkeänä huolimattomuute-
na pidettävästä velvollisuuksien laiminlyö-
misestä tai rikoslaissa rangaistavaksi sääde-
tystä menettelystä. Rikoslain soveltuvia 
säännöksiä olisi joka tapauksessa sovelletta-
va. Säännöksellä pyritään suojaamaan poik-
keamailmoitusten tekijöitä seuraamuksilta ja 
varmistamaan mahdollisimman kattavan tie-
don saaminen onnettomuuksista ja vaarati-
lanteista. 

Pykälän 2 momentissa kiellettäisiin rauta-
tieyrityksiä tai muita laissa tarkoitettuja toi-
mijoita kohtelemasta syrjivästi sellaisia sen 
palveluksessa olevia työntekijöitä tai muita 
henkilöitä, jotka tekevät ilmoituksen tiedos-
saan mahdollisesti olevista vaaratilanteista. 
Tälläkin säännöksellä pyrittäisiin suojaamaan 
poikkeamisilmoituksen tekijöitä seuraamuk-
silta ja edistämään poikkeamatietojen ilmoit-
tamista.  

86 §. Huomautus ja varoitus. Liikenteen 
turvallisuusvirasto voi voimassa olevan lain 
nojalla antaa rautatieyritykselle tai muulle 
rautatielaissa tarkoitetulle rautatieliikenteen 

harjoittajalle tai rataverkon haltijalle huo-
mautuksen tai varoituksen, jos tämä toimii 
rautatielain tai sen nojalla annettujen vaati-
musten vastaisesti. Pykälää ehdotetaan täs-
mennettäväksi, jotta virasto voisi antaa huo-
mautuksen tai varoituksen tarvittaessa myös 
muille rautatiealan toimijoille. Näitä muita 
toimijoita ovat esimerkiksi lain 61 §:ssä tar-
koitetut ilmoitetut laitokset ja 66 §:ssä tarkoi-
tetut riippumattomasta turvallisuusarvioinnis-
ta vastaavat laitokset, joita virasto lain 77 §:n 
nojalla valvoo. 

87 §. Liikenteen turvallisuusviraston oikeus 
tehostekeinoihin. Se, mitä 86 §:n perusteluis-
sa on todettu Liikenteen turvallisuusviraston 
oikeudesta antaa huomautus tai varoitus, 
koskee myös viraston oikeutta tehostekeinoi-
hin.  

93 §. Muutoksenhaku. Muutoksenhakua 
koskevaan 93 §:ään tehtäisiin rakenteellisia 
muutoksia ja lisäksi pykälään lisättäisiin 
säännökset oikaisuvaatimus- ja valituslupa- 
menettelyn piiriin siirrettävistä asioista, joi-
den osalta noudatettaisiin oikeusministeriös-
sä vireillä olevan oikaisuvaatimus- ja valitus-
lupamenettelyn laajentamista koskevan 
hankkeen mukaisia periaatteita. Pykälästä 
poistettaisiin voimassa olevan 93 §:n 1 mo-
mentissa oleva viittaus uhkasakkolakiin, sil-
loin kun muutosta haetaan Liikenteen turval-
lisuusviraston 87 §:n nojalla tekemään pää-
tökseen. Uhkasakkolaki soveltuisi yleislakina 
ilman lakiviittausta uhkasakkolain 1 §:n mu-
kaisesti, jos virasto päättäisi käyttää 87 §:n 
nojalla uhkasakkolain mukaisia tehostekeino-
ja. 

Pykälän 1 momentissa siirrettäisiin mo-
mentissa mainitut Liikenteen turvallisuusvi-
raston päätökset asioiden luonteen vuoksi oi-
kaisuvaatimusmenettelyn piiriin. Oikaisua 
voisi vaatia se, jolla nykyisin on valitusoike-
us päätöksestä. Momentissa säädettäisiin 
myös valitusoikeutta koskevasta pääsäännös-
tä, jonka mukaisesti oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen sekä muuhun tämän 
lain nojalla tehtyyn päätökseen saisi hakea 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään, jollei rautatielaissa 
toisin säädettäisi. Toisin säädettäisiin pykä-
län 4 momentissa. Myös liikenne- ja viestin-
täministeriön rautatielain nojalla tekemiin 
päätöksiin haettaisiin momentin mukaan 
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muutosta hallinto-oikeudesta korkeimman 
hallinto-oikeuden asemesta. Ministeriö tekee 
rautatielain nojalla päätöksiä ainoastaan rau-
tatieyritysten toimiluvista. Ministeriö tekee 
päätökset toimiluvan myöntämisestä oikeus-
harkinnalla. Toimilupa on myönnettävä, jos 
laissa säädetyt edellytykset täyttävät. Päätök-
siä annetaan lukumääräisesti vähän. Tällä 
hetkellä on voimassa ainoastaan kaksi rauta-
tielain nojalla annettua toimilupapäätöstä. 
Myös toimiluvan muuttamisesta ja peruutta-
misesta on säädetty rautatielaissa yksiselittei-
sesti. Tämän vuoksi ja ottaen myös huomi-
oon oikeusministeriössä vireillä olevan hal-
lintolainkäyttölain kehittämishankkeen linja-
ukset ehdotetaan, että ministeriön toimilupaa 
koskeviin päätöksiin saisi hakea muutosta 
hallinto-oikeudelta.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
asioista, joita koskevista hallinto-oikeuden 
päätöksistä voitaisiin hakea muutosta kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään. Näitä asioita 
olisivat toimiluvan, turvallisuustodistuksen ja 
turvallisuusluvan peruuttaminen, osajärjes-
telmän ja kalustoyksikön käyttöönottoluvan 
peruuttaminen, ilmoitetun laitoksen ja riip-
pumattomasta turvallisuusarvioinnista vas-
taavan laitoksen nimeämisen peruuttaminen, 
ratakapasiteetin peruuttaminen sekä 87 §:ssä 
tarkoitetut tehostekeinot ja 88 §:ssä tarkoitet-
tu toimenpiteeseen tai tapahtumaan puuttu-
minen. Ne koskevat asianomaisen toimijan 
elinkeinon harjoittamista tai muutoin toimi-
joiden toimintaedellytyksiä. Muut hallinto-
oikeuden ratkaisemat asiat kuuluisivat vali-
tuslupamenettelyn piiriin. Hallinto-oikeuden 
päätökseen, jotka koskisivat sen ratkaista-
vaksi rautatielain nojalla kuuluvia muita asi-
oita, saisi hakea muutosta korkeimmalta hal-
linto-oikeudelta ainoastaan, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslu-
pamenettelyn piiriin ehdotetut asiaryhmät 
ovat sellaisia, joissa asianosaisella on mah-
dollisuus tarvittaessa panna asia uudelleen 
vireille. Asiat ovat muutoinkin sen luonteisia, 
että ne sopisivat hyvin valituslupamenettelyn 
piiriin. Näitä asioita ovat muun muassa osa-
järjestelmän ja kalustoyksikön käyttöönotto-
luvan myöntäminen, ilmoitetun laitoksen ja 
riippumattoman turvallisuusarvioinnista vas-
taavan laitoksen nimeäminen, kalustoyksikön 

numerointi ja rekisteröinti sekä ratakapasitee-
tin jakaminen.  

Pykälän 3 momenttiin ei tehtäisi sisällölli-
siä muutoksia. Pykälän 4 momentiksi siirret-
täisiin vastaavasti voimassa olevan pykälän 2 
momentti siihen sisällöllisiä muutoksia te-
kemättä. 

Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jonka 
mukaan päätöstä noudatettaisiin muutoksen-
hausta huolimatta, jos päätöksessä niin mää-
rätään ja jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. Lisäksi pykälään lisättäisiin 
uusi 6 momentti, jossa säädettäisiin yhteen-
toimivuusdirektiivin 21 artiklan 10 kohdan 
pohjalta hallinto-oikeuden ja korkeimman 
hallinto-oikeuden oikeudesta pyytää lausunto 
Euroopan rautatievirastolta niiden käsitelles-
sä Liikenteen turvallisuusviraston kalustoyk-
sikön käyttöönottolupapäätöksestä tehtyä va-
litusta.  

94 a §. Eräät ilmoitusvelvollisuudet. Pykä-
lään ehdotetaan lisättäväksi valtuutus-
säännös, jonka nojalla valtioneuvoston ase-
tuksella annettaisiin tarkemmat säännökset 
pykälässä tarkoitetuista ilmoitusvelvollisuuk-
sista ja niitä koskevista määräajoista. Valtio-
neuvoston asetuksella pantaisiin täytäntöön 
rautatieturvallisuusdirektiivin 10 artiklan 6 
kohta ja 11 artiklan 3 kohta. Säännöksissä 
velvoitetaan kansallinen turvallisuusviran-
omainen ilmoittamaan Euroopan rautatievi-
rastolle turvallisuustodistuksen tai -luvan 
myöntämisestä, uusimisesta, muuttamisesta 
tai peruuttamisesta ilmoittamisen lisäksi 
muun muassa rautatieyritysten ja rataverkon 
haltijoiden nimet ja osoitteet. Ilmoitukset on 
säännösten mukaan tehtävä yhden kuukauden 
kuluessa päätöksen tekemisestä. 

 
2  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014. 

 
3  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Esitetyllä lailla laajennettaisiin jossakin 
määrin valtioneuvoston ja Liikenteen turval-
lisuusviraston norminantotoimivaltaa. Val-
tioneuvoston asetuksella annettavat säännök-
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set ja viraston määräykset olisivat teknis-
luonteisia ja ne koskisivat yleiseltä merkityk-
seltään vähäisiä asioita ja kohdistuisivat sup-
peaan kohderyhmään. Esitykseen ei sisälly 
muita perustuslain tai säätämisjärjestyksen 
kannalta huomioon otettavia säännösehdo-
tuksia. 

Edellä olevan perusteella esitystä valmis-
teltaessa on katsottu, että laki voidaan säätää 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

rautatielain muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rautatielain (304/2011) 2 §:n 18 kohta, 4 §, 9 §:n 3 momentti, 30 §:n 3 momentti, 

36 §:n 1 ja 5 momentti, 42 §:n 2 momentti, 46 §:n 1 momentti, 48 ja 51 §, 53 §:n 1 momentti, 
54 §:n 1 momentti, 56 §:n 1 momentti, 57 §:n 1 ja 2 momentti, 62 §:n 1 momentti, 66 §:n 
7 momentti, 67 §:n 1 ja 2 momentti, 68 §:n 4 momentti, 69 §:n 1 momentti, 75 §:n 8 kohta, 
77 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohta, 81 §, 86 §:n 1 momentti, 87 ja 93 §, sellaisena kuin niistä on 
81 § osaksi laissa 323/2013, ja  

lisätään 20 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, lakiin uusi 20 a §, 30 §:ään uusi 3 momentti, jolloin 
muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, lakiin uusi 32 a §, 39 §:ään uusi 3 momentti, jol-
loin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 46 §:ään uusi 3 momentti, lakiin 
uusi 47 a ja 48 a §, 49 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3-5 momentti siirtyvät 4-6 
momentiksi, lakiin uusi 52 a, 52 b ja 66 a §, 77 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta, 82 §:ään uusi 2 
momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin uusi 82 a § ja 94 a §:ään, 
sellaisena kuin se on laissa 323/2013, uusi 3 momentti seuraavasti: 
 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
18) kalustoyksiköllä rautatiejärjestelmässä 

käytettävää liikkuvan kaluston yksikköä, jo-
ka liikkuu omilla pyörillään liikennöinnille 
avoimilla raiteilla joko omalla konevoimal-
laan tai ilman sitä ja koostuu yhdestä tai use-
ammasta rakenteellisesta tai toiminnallisesta 
osajärjestelmästä taikka tällaisten osajärjes-
telmien osasta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 § 

Turvallisuustodistus 

Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava 
rautatieliikenteen harjoittamista varten tur-

vallisuustodistus, joka koostuu 7 §:ssä tarkoi-
tetusta A- ja B-osasta. Turvallisuustodistuk-
sen B-osaa ei kuitenkaan edellytetä siltä, joka 
harjoittaa rautatieliikennettä vain satama-
alueella tai rautatieraja-asemalla sijaitsevilla 
raiteilla, joiden raideleveys poikkeaa Suo-
messa käytettävästä raideleveydestä. 

 
9 § 

Turvallisuustodistuksen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viraston on peruutettava myöntämänsä 

turvallisuustodistus, jos virasto toteaa, että 
turvallisuustodistuksen haltija ei ole aloitta-
nut rautatieliikenteen harjoittamista tai hake-
nut toimilupaa rautatieliikenteen harjoitta-
mista varten taikka ryhtynyt muihin toimen-
piteisiin rautatieliikenteen käynnistämiseksi 
12 kuukauden kuluessa turvallisuustodistuk-
sen myöntämisestä. 
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4 luku 

Valtion rataverkon käyttö ja ratakapasi-
teetti 

 
20 § 

Oikeus rataverkolle pääsyyn ja oikeus sen 
käyttämiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen ja jonkin toisen Euroopan talous-

alueeseen kuuluvan valtion välistä kansain-
välistä henkilöliikennettä harjoittavalla rauta-
tieyrityksellä on oikeus ottaa ja jättää mat-
kustajia asemilla, jotka sijaitsevat rautatierei-
tillä, jolla kansainvälistä henkilöliikennettä 
harjoitetaan. Kansainvälisen henkilöliiken-
teen päätarkoituksena tulee olla kuljettaa 
matkustajia Euroopan talousalueeseen kuu-
luvissa eri valtioissa sijaitsevien asemien vä-
lillä.  

Lain 71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin päät-
tää, onko 3 momentissa tarkoitettua henkilö-
liikennettä harjoittavan rautatieyrityksen 
pääasiallisena tarkoituksena harjoittaa kan-
sainvälistä henkilöliikennettä Suomen ja jon-
kin toisen Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion välillä, jos asian ratkaisemista 
pyytää: 

1) Liikennevirasto; 
2) rataverkon käyttöoikeutta 3 momentissa 

tarkoitetun kansainvälisen henkilöliikenteen 
harjoittamista varten hakenut rautatieyritys;  

3) samalla rautatiereitillä henkilöliikennettä 
harjoittava muu rautatieyritys. 
 

20 a § 

Rataverkon käyttöoikeuden rajoittaminen 

Liikennevirasto voi rajoittaa oikeutta käyt-
tää valtion rataverkkoa 20 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuun kansainväliseen henkilöliiken-
teeseen sekä rautatieyrityksen oikeutta ottaa 
ja jättää matkustajia sanotussa momentissa 
tarkoitetussa kansainvälisessä henkilöliiken-
teessä rautatiereitillä, jolla jokin toinen rauta-
tieyritys harjoittaa rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista sekä 
neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja 

(ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1370/2007 nojalla julkisia pal-
veluhankintoja koskevan sopimuksen mu-
kaista henkilöliikennettä. Oikeutta ottaa ja 
jättää matkustajia saa rajoittaa ainoastaan, jos 
71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin katsoo, että 
oikeuden käyttäminen voi vaarantaa julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen ta-
loudellisen tasapainon.  

Sääntelyelin ottaa 1 momentissa tarkoitetun 
asian käsiteltäväkseen, jos sitä pyytää: 

1) julkisia palveluhankintoja koskevan so-
pimuksen tehnyt toimivaltainen viranomai-
nen; 

2) julkisia palveluhankintoja koskevan so-
pimuksen tehnyt rautatieyritys;  

3) Liikennevirasto. 
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 

viranomaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun rauta-
tieyrityksen on toimitettava sääntelyelimelle 
päätöksen tekemistä varten kaikki tarvittavat 
tiedot. Saatuaan kaikki tarvittavat tiedot 
sääntelyelimen on aloitettava osapuolten 
kuuleminen yhden kuukauden kuluessa 2 
momentissa tarkoitetun pyynnön vastaanot-
tamisesta. Sääntelyelimen on kuultuaan 
kaikkia osapuolia annettava perusteltu pää-
töksensä kuuden viikon kuluessa siitä, kun se 
on saanut kaikki tarvittavat tiedot. 

Liikennevirasto, 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu viranomainen, saman momentin 2 
kohdassa tarkoitettu rautatieyritys ja rataver-
kon käyttöoikeutta hakenut rautatieyritys 
voivat pyytää sääntelyelintä käsittelemään 1 
momentissa tarkoitetun asian uudelleen sään-
telyelimen määräämien edellytysten täyttyes-
sä ja sen asettamassa kohtuullisessa määrä-
ajassa, joka ei saa olla yhtä kuukautta lyhy-
empi. 
 

30 § 

Rataverkon käyttösopimus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikennevirasto voi tehdä tässä pykälässä 

tarkoitetun rataverkon käyttösopimuksen py-
kälässä säädetyin edellytyksin myös muun 
rautatieliikenteen harjoittajan kanssa. 

Liikennevirasto ei saa tehdä rataverkon 
käyttösopimusta rautatieyrityksen kanssa en-
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nen kuin rautatieyritys täyttää 3 §:n 1-3 koh-
dassa ja 5 kohdassa säädetyt rautatieliiken-
teen harjoittamisen edellytykset. Muun rauta-
tieliikenteen harjoittajan kanssa virasto ei saa 
tehdä rataverkon käyttösopimusta ennen kuin 
rautatieliikenteen harjoittajalla on 4 §:ssä 
tarkoitettu turvallisuustodistus, sille on 26 
§:n mukaisesti myönnetty aiottua liikennöin-
tiä varten tarvittava ratakapasiteetti ja se täyt-
tää muutoin rautatieliikenteen harjoittamisen 
edellytykset.  

 
32 a § 

Museoraide 

Liikennevirasto voi Liikenteen turvalli-
suusvirastoa kuultuaan päättää, että valtion 
rataverkkoon kuuluva raide on museoraide, 
jolla saa harjoittaa ainoastaan museoliiken-
nettä. Museoraiteeksi määrättävällä raiteella 
ei saa olla muuta henkilöliikennettä eikä ta-
varaliikennettä. Liikenneviraston on varatta-
va niille rautatieliikenteen harjoittajille, jotka 
harjoittavat liikennöintiä raiteella, jolta on 
liikennöintiyhteys museoraiteeksi määrättä-
vään raiteeseen, tilaisuus tulla kuulluiksi en-
nen kuin virasto päättää museoraiteesta. 
 

36 § 

Liikenteenohjaus ja liikennöinnistä sopimi-
nen 

Rataverkon haltija vastaa hallinnoimansa 
rataverkon liikenteenohjauksesta tai sen jär-
jestämisestä rataverkolla harjoitettavan lii-
kennöinnin edellyttämällä tavalla ja huolehtii 
liikenteenohjauspalvelujen tasapuolisuudesta. 
Rataverkon haltija voi järjestää liikenteenoh-
jauspalvelut itse tai hankkia ne julkisilta tai 
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Muu rata-
verkon haltija kuin Liikennevirasto voi myös 
sopia Liikenneviraston kanssa liikenteenoh-
jauksen järjestämisestä rataverkon haltijan 
raiteella tai jollakin sen osalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön 
tai muun yhteisön on tarjottava palveluita ta-
sapuolisesti kaikille rautatieliikenteen har-
joittajille sekä niille rataverkon haltijoille, 
jotka palveluja siltä pyytävät ja joiden raiteil-

la on riittävät tekniset valmiudet ja muut 
edellytykset palvelujen vastaanottamiseen. 
Yhtiön palveluksessa olevaan henkilöön so-
velletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 
tässä pykälässä tarkoitettuja liikenteenoh-
jauspalvelutehtäviä. Raideliikenteessä aiheu-
tuneiden henkilö- ja esinevahinkojen kor-
vaamisesta säädetään raideliikennevastuu-
laissa (113/1999).  
 

39 § 

Turvallisuuden perusteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 2 momentissa säädetään rataverkon 

haltijan ja rautatieliikenteen harjoittajan vas-
tuusta, ei rajoita rautatiejärjestelmässä käy-
tettävien koneiden, laitteiden sekä muiden 
varusteiden ja materiaalien valmistajien, 
huolto- tai muita palveluja tarjoajien eikä 
hankintayksikön vastuuta niiden toimittami-
en koneiden, laitteiden ja muiden materiaali-
en ja palvelujen vaatimustenmukaisuudesta 
ja turvallisuudesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 § 

Yhteentoimivuuden perusteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Olennaiset vaatimukset koskevat osajärjes-

telmien turvallisuutta, luotettavuutta ja käyt-
tökuntoa, terveysvaikutuksia, ympäristövai-
kutuksia, teknistä yhteensopivuutta sekä es-
teettömyyttä ja saavutettavuutta. Tarkemmat 
säännökset yhteentoimivuusdirektiivin liit-
teessä II tarkoitetuista rautatiejärjestelmän 
osajärjestelmistä ja liitteessä III tarkoitettujen 
olennaisten vaatimusten sisällöstä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella.  
 

46 § 

Osajärjestelmän valmistamista, rakentamis-
ta, parantamista tai uudistamista koskeva 

suunnitelma 

Uuden osajärjestelmän valmistamista tai 
rakentamista sekä osajärjestelmän paranta-
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mista tai uudistamista koskeva suunnitelma 
on toimitettava Liikenteen turvallisuusviras-
tolle. Suunnitelman toteutus voidaan käyn-
nistää vasta, kun virasto on päättänyt, tarvi-
taanko osajärjestelmän parantamista tai uu-
distamista koskevan suunnitelman perusteel-
la uusi käyttöönottolupa. Uusi käyttöönotto-
lupa on aina vaadittava, jos suunnitteilla ole-
vat työt voivat vaikuttaa haitallisesti kyseisen 
osajärjestelmän turvallisuuden yleiseen ta-
soon. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos virasto katsoo, että uusi käyttöönotto-
lupa parannetulle tai uudistetulle osajärjes-
telmälle on tarpeen, mutta yhteentoimivuu-
den teknistä eritelmää ei kaikilta osin sovel-
leta, viraston on ilmoitettava komissiolle pe-
rusteet sille, miksi yhteentoimivuuden teknis-
tä eritelmää ei sovelleta, sen sijasta sovellet-
tavat määräykset sekä ne arviointilaitokset tai 
muut yhteisöt, jotka vastaavat osajärjestel-
män tarkastusmenettelystä.  
 

47 a § 

Koeajolupa kalustoyksikköön kuuluvien osa-
järjestelmien testausta varten 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hake-
muksesta myöntää määräaikaisen koeajolu-
van testausta varten sellaiselle kalustoyksi-
kölle, johon kuuluvalle osajärjestelmälle on 
suoritettava yhteentoimivuuden teknisessä 
eritelmässä tai tämän lain nojalla annetussa 
määräyksessä vaadittuja tarkastuksia, jotka 
edellyttävät osajärjestelmän käyttöä rautatie-
järjestelmässä. Lupa voidaan myöntää enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

Hakijan on koeajoluvan edellytysten arvi-
oimiseksi toimitettava virastolle hakemuksen 
yhteydessä suunnitelma kalustoyksikön siir-
roista, osajärjestelmälle suoritettavista tarkas-
tuksista sekä toimenpiteistä, joilla varmiste-
taan turvallisuus rautatiejärjestelmässä. Koe-
ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
rautatiejärjestelmän turvallisuus ei vaarannu 
tarkastusten suorittamisen vuoksi. Kalusto-
yksiköllä, johon kuuluvalla osajärjestelmällä 
on koeajolupa, ei saa liikennöidä kaupallises-
sa liikenteessä. 

Virasto voi sisällyttää koeajolupaan rajoi-
tuksia ja ehtoja, joilla varmistetaan rautatie-

järjestelmän turvallisuus. Osajärjestelmää saa 
käyttää vain luvan ehtojen mukaisesti. 

Mitä 48 §:ssä säädetään osajärjestelmän 
käyttöönottoluvan peruuttamisesta, koskee 
myös tämän pykälän nojalla myönnettyä lu-
paa. 
 

48 § 

Käyttöönottoluvan myöntäminen ja peruut-
taminen 

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää ra-
kenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolu-
van 44 §:ssä säädettyjen edellytysten täytty-
essä toistaiseksi. Virasto voi sisällyttää käyt-
töönottolupaan sellaisia rajoituksia ja ehtoja, 
joilla varmistetaan osajärjestelmän turvalli-
suus ja yhteentoimivuus rautatiejärjestelmäs-
sä. Rajoitukset ja ehdot eivät saa olla ristirii-
dassa olennaisten vaatimusten kanssa.  

Jos osajärjestelmä ei täytä sille asetettuja 
olennaisia vaatimuksia tai jos luvanhaltija ei 
noudata luvassa asetettuja rajoituksia tai eh-
toja, viraston on kehotettava luvanhaltijaa 
korjaamaan havaitut virheet tai laiminlyönnit 
kohtuullisessa määräajassa, joka ei saa olla 
kahta kuukautta lyhyempi. Jos virhettä tai 
laiminlyöntiä on pidettävä olennaisena, eikä 
luvanhaltija ole korjannut sitä asetetussa 
määräajassa, virasto voi peruuttaa käyttöön-
ottoluvan kokonaan tai määräajaksi. Virasto 
voi myös rajoittaa osajärjestelmän käyttöä tai 
kieltää sen kokonaan.  

Virasto voi peruuttaa käyttöönottoluvan vä-
littömästi, jos kysymyksessä on erityisen va-
kava puutteellisuus, josta voi aiheutua vaaraa 
rautatiejärjestelmän turvallisuudelle. 
 

48 a § 

Kalustoyksikköön kuuluvan osajärjestelmän 
käyttöönottolupa 

Virasto voi hakemuksesta myöntää käyt-
töönottoluvan kalustoyksikköön kuuluvalle 
osajärjestelmälle 44 §:ssä säädetystä poiketen 
sen jälkeen, kun turvallisuuteen vaikuttavat 
yhteentoimivuuden teknisten eritelmien ja 
kansallisten määräysten mukaiset testit on 
tehty ja hakija on toimittanut virastolle ilmoi-
tetulta laitokselta saamansa välivaiheen tar-
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kastusmenettelyn mukaisen yhteentoimi-
vuusdirektiivin liitteessä VI tarkoitetun EY-
välivaiheen tarkastustodistuksen perusteella 
laatimansa EY-välivaiheen tarkastusvakuu-
tuksen ja 65 §:n mukaiseen FI-tarkastukseen 
perustuvan FI-tarkastusvakuutuksen sekä 
tarkastuslaitoksen selvityksen siitä, miksi 
kaikkia testejä ei ole voitu tehdä. Hakijan on 
toimitettava osajärjestelmästä tämän lain no-
jalla annetuissa rautatiejärjestelmän turvalli-
suutta ja yhteentoimivuutta koskevissa sään-
nöksissä tarkoitettu lopullinen EY-
tarkastusvakuutus virastolle tiedoksi luvan 
ehtojen mukaisesti kahdeksan kuukauden ku-
luessa käyttöönottoluvan myöntämisestä. Jos 
hakija ei toimita kaikkia asiakirjoja määrä-
ajassa, viraston on estettävä kaluston käyttö.  

Se, mitä 48 §:ssä säädetään käyttöönottolu-
van peruuttamisesta, koskee myös kalustoyk-
sikköön kuuluvan osajärjestelmän käyttöön-
ottolupaa. 
 

49 § 

Yhteentoimivuuden osatekijän vaatimuksen-
mukaisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo, 

että EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus on 
laadittu virheellisesti tai muutoin epäasian-
mukaisesti, valmistajan tai sen unioniin si-
joittuneen edustajan on viraston vaatimukses-
ta saatettava yhteentoimivuuden osatekijä 
vaatimustenmukaiseksi. Jos vaatimustenvas-
taisuus jatkuu, viraston on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sanotun yhteentoimi-
vuuden osatekijän markkinoille saattamisen 
rajoittamiseksi tai kieltämiseksi taikka var-
mistettava osatekijän poistaminen markki-
noilta 4 momentissa säädetyllä tavalla.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

51 § 

Kalustoyksikön käyttöönottolupa 

Kalustoyksikön käyttöön ottamiseen on ol-
tava Liikenteen turvallisuusviraston myön-
tämä käyttöönottolupa.  
 
 

52 a § 

Yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mu-
kaisen kalustoyksikön ensimmäinen käyt-

töönottolupa  

Liikenteen turvallisuusviraston on myön-
nettävä käyttöönottolupa ilman muita tarkas-
tuksia, jos:  

1) kalustoyksikkö täyttää kaikki sen käyt-
töönottohetkellä voimassa olevien yhteen-
toimivuuden teknisten eritelmien vaatimuk-
set; 

2) 1 kohdassa tarkoitetut yhteentoimivuu-
den tekniset eritelmät kattavat keskeisen osan 
42 §:ssä tarkoitetuista olennaisista vaatimuk-
sista; ja 

3) kalustoyksikön kaikki rakenteelliset osa-
järjestelmät on hyväksytty 8 luvun säännös-
ten mukaisesti. 

Jos kalustoyksiköllä on kaikki 45 §:ssä tar-
koitetut EY-tarkastusvakuutukset, mutta ka-
lustoyksikön rakenteellisia osajärjestelmiä ei 
ole hyväksytty 8 luvun säännösten mukaises-
ti, virasto tarkastaa kalustoyksikön rakenteel-
listen osajärjestelmien teknisen yhteensopi-
vuuden ja niiden yhdistämisen turvallisuuden 
ottaen huomioon rautatieturvallisuusdirektii-
vin 4 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 3 kohdan 
säännökset. Yhteentoimivuuden teknisten 
eritelmien avoimiin kohtiin ja eritelmissä yk-
silöityihin erityistapauksiin sovelletaan niitä 
koskevia Liikenteen turvallisuusviraston an-
tamia määräyksiä tai muita niitä koskevia 
säännöksiä tai määräyksiä. 

 
52 b § 

Muun kuin yhteentoimivuuden teknisten eri-
telmien mukaisen kalustoyksikön ensimmäi-

nen käyttöönottolupa  

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää 
käyttöönottoluvan kalustoyksikölle, jonka 
rakenteelliset osajärjestelmät eivät täytä 
kaikkia kalustoyksikön käyttöönottohetkellä 
voimassa olevien niitä koskevien teknisten 
eritelmien vaatimuksia:  

1) soveltamalla 45 §:ssä tarkoitettua EY-
tarkastusmenettelyä siltä osin, kuin yhteen-
toimivuuden tekniset eritelmät kattavat ka-
lustoyksikön rakenteelliset osajärjestelmät; ja  
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2) soveltamalla muiden teknisten näkökoh-
tien osalta antamiaan määräyksiä tai muita 
asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä, 
mitä 65 §:ssä säädetään vaatimuksenmukai-
suuden arvioinnista FI-tarkastuksessa. 

 
53 § 

Kalustoyksikkötyyppien hyväksyntä 

Liikenteen turvallisuusviraston on hyväk-
syttävä kalustoyksikkötyyppi samanaikaises-
ti, kun virasto myöntää kalustoyksikön käyt-
töönottoluvan.  Virasto voi myös hakemuk-
sesta myöntää kalustoyksiköille tyyppikoh-
taisen hyväksynnän.  Viraston on hyväksyt-
tävä hakijan virastolle toimittaman tyypin-
mukaisuusvakuutuksen perusteella Suomessa 
tyyppihyväksynnän saanut kalustoyksikkö 
ilman muita tarkastuksia.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

54 § 

Kalustoyksikköjä koskevat täydentävät käyt-
töönottoluvat   

Muualla Euroopan talousalueella käyttöön-
ottoluvan saaneilla kalustoyksiköillä on olta-
va täydentävä käyttöönottolupa ennen niiden 
ottamista käyttöön Suomessa. Täydentävällä 
käyttöönottoluvalla on varmistettava erityi-
sesti, että kalustoyksikkö on yhteensopiva ra-
taverkon ja kiinteiden laitteistojen kanssa se-
kä sopii käytettäväksi Suomen ilmastossa. 
Täydentävää käyttöönottolupaa ei kuitenkaan 
vaadita kalustoyksiköiltä, joita käytetään ai-
noastaan satama-alueella tai rautatieraja-
asemalla raiteilla, joiden raideleveys poikke-
aa Suomessa käytettävästä raideleveydestä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

56 § 

Muiden kuin yhteentoimivuuden teknisten 
eritelmien mukaisten kalustoyksiköiden täy-

dentävät käyttöönottoluvat  

Hakijan on 54 §:ssä tarkoitetun täydentä-
vän käyttöönottoluvan myöntämiseksi toimi-
tettava Liikenteen turvallisuusvirastolle seu-
raavat kalustoyksikköä tai kalustoyksikkö-

tyyppiä koskevat ja kalustoyksikön suunni-
teltua käyttöä rataverkolla koskevat asiakirjat 
niistä kalustoyksiköistä, jotka eivät täytä ra-
kenteellisia osajärjestelmiä koskevien yh-
teentoimivuuden teknisten eritelmien vaati-
muksia: 

1) selvitys kalustoyksikölle Euroopan talo-
usalueella myönnetystä käyttöönottoluvasta 
sekä tiedot menettelystä, jota on sovellettu 
sen osoittamiseksi, että kalustoyksikkö täyt-
tää voimassa olevat turvallisuusvaatimukset, 
sekä selvitys kalustoyksikölle yhteentoimi-
vuusdirektiivin 9 artiklan mukaisesti mahdol-
lisesti hyväksytystä poikkeuksesta; 

2) asiakirjat, joista käyvät ilmi kalustoyksi-
kön tekniset tiedot, kunnossapito-ohjelma ja 
toiminnalliset ominaisuudet; tallennuslaitteil-
la varustetuista kalustoyksiköistä tähän kuu-
luvat luettavassa ja arvioitavassa muodossa 
olevat tiedot tietojen kokoamismenettelystä 
edellyttäen, että kyseisiä tietoja ei ole yh-
denmukaistettu asianmukaisessa yhteentoi-
mivuuden teknisessä eritelmässä; 

3) asiakirjat, joista käyvät ilmi kalustoyksi-
kön aikaisempi käyttö, kunnossapito ja tarvit-
taessa käyttöönottoluvan myöntämisen jäl-
keen tehdyt tekniset muutokset; 

4) selvitys niistä teknisistä ja toiminnalli-
sista ominaisuuksista, jotka liittyvät kalusto-
yksikön yhteensopivuuteen infrastruktuurin 
ja kiinteiden laitteiden kanssa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

57 § 

Venäjän federaatiosta saapuvien yhdysliiken-
teessä käytettävien kalustoyksiköiden käyt-

töönotto 

Venäjän federaatiosta saapuvilla Suomen ja 
Venäjän välisessä yhdysliikenteessä käytet-
tävillä kalustoyksiköillä on oltava Liikenteen 
turvallisuusviraston myöntämä käyttöönotto-
lupa. Virasto myöntää käyttöönottoluvan sel-
laisille kalustoyksiköille tai kalustoyksikkö-
jen tyypeille, joilla on Venäjän federaatiossa 
voimassa oleva käyttöönottolupa tai siihen 
rinnastettava lupa. Kalustoyksiköillä saa lii-
kennöidä ainoastaan Suomen ja Venäjän vä-
lisessä rautatieyhdysliikenteessä. Kalustoyk-
sikköjä koskevista vaatimuksista määrätään 
Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdys- 
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liikenteestä tehdyssä Suomen tasavallan hal-
lituksen ja Venäjän federaation hallituksen 
välisessä sopimuksessa (SopS 48/1997) sekä 
sen liitännäissopimuksissa ja niiden liitteissä. 

Suomessa yhdysliikennettä harjoittavan 
rautatieyrityksen on haettava lupaa Liiken-
teen turvallisuusvirastolta ennen kuin rauta-
tieyritys liikennöi kalustoyksiköllä Suomen 
rataverkolla. Suomen ja Venäjän välisessä 
yhdysliikenteessä käytettävän kalustoyksikön 
vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa ilmoi-
tuksessa, jonka hakija toimittaa virastolle. 
Hakijan tulee ilmoittaa Venäjän federaatiossa 
kalustoyksikölle tai kalustoyksikköjen tyypil-
le myönnetystä käyttöönottoluvasta tai siihen 
rinnastettavasta luvasta. Virasto ratkaisee 
käyttöönottolupaa koskevan hakemuksen ha-
kijan toimittaman ilmoituksen perusteella. 
Lupa voidaan myöntää sähköistä menettelyä 
käyttäen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 luku 

Arviointilaitokset 

62 § 

Ilmoitetun laitoksen tehtävät 

Ilmoitettu laitos vastaa osajärjestelmien 
EY-tarkastusmenettelystä ja EY-
tarkastusvakuutukseen liitettäväksi vaadittu-
jen EY-tarkastustodistuksen sekä teknisten 
asiakirjojen laatimisesta. Lisäksi ilmoitettu 
laitos vastaa yhteentoimivuuden osatekijöi-
den vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönso-
veltuvuuden arviointimenettelystä sekä EY-
vaatimuksenmukaisuusvakuutukseen tai EY-
käyttöönsoveltuvuusvakuutukseen liitettä-
väksi vaaditun EY-
vaatimuksenmukaisuustodistuksen tai EY-
käyttöönsoveltuvuustodistuksen laatimisesta. 
Ilmoitettu laitos voi antaa osajärjestelmien 
sarjaa tai näiden osajärjestelmien tiettyjä osia 
koskevia vaatimuksenmukaisuustodistuksia, 
jos asianomaisissa yhteentoimivuuden tekni-
sissä eritelmissä on sanotusta menettelystä 
määräyksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
66 § 

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavan laitoksen tehtävät sekä laitoksen 
nimeäminen ja nimeämisen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkemmat säännökset riippumattomasta 

turvallisuusarvioinnista vastaavalle laitoksel-
le asetettavista vaatimuksista ja sen tehtävistä 
sekä laitoksen tarkastusmenettelystä ja tar-
kastuslausunnoista annetaan valtioneuvoston 
asetuksella.  
 

66 a § 

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavan laitoksen käyttämä kieli ja virka-

vastuu 

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavan laitoksen laatimat asiakirjat ja tar-
kastusmenettelyihin liittyvä kirjeenvaihto on 
laadittava jollakin sen jäsenvaltion virallisista 
kielistä, johon hakija on sijoittautunut. Vaih-
toehtoisesti voidaan käyttää muuta hakijan 
hyväksymää kieltä. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto voi tarvittaessa vaatia asiakirjoista 
suomen- tai ruotsinkielisen käännöksen.  

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavan laitoksen palveluksessa olevaan 
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 
66 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa. 
 

67 § 

Kalustoyksikön numerointi  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa kalus-
toyksikölle kalustoyksikkönumeron, kun vi-
rasto rekisteröi kalustoyksikön ensimmäisen 
kerran 68 §:ssä tarkoitettuun kalustorekiste-
riin. 

Kalustoyksikön ensimmäisen käyttöönotto-
luvan hakija vastaa siitä, että kalustoyksiköl-
le annettu kalustoyksikkönumero merkitään 
asianomaiseen kalustoyksikköön. Liikenteen 
turvallisuusvirasto voi tarvittaessa muuttaa 
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kalustoyksikölle annettua kalustoyksikkönu-
meroa ja vaatia kalustoyksikön haltijaa muut-
tamaan kalustoyksikön merkintää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

68 § 

Kalustorekisteri 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen ja Venäjän välistä rautatieyhdys-

liikennettä Suomessa harjoittavan rautatieyri-
tyksen on saatuaan tässä momentissa tarkoi-
tetut tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja 
viimeistään 57 §:ssä tarkoitettua käyttöönot-
tolupaa hakiessaan ilmoitettava Liikenteen 
turvallisuusvirastolle Venäjän federaatiosta 
saapuvista kalustoyksiköistä kalustorekiste-
riin merkittävät tiedot:   

1) kalustoyksikön omistajasta tai haltijasta; 
2) kalustoyksikön käyttöön liittyvistä rajoi-

tuksista; 
3) kalustoyksikön huoltosuunnitelmaan liit-

tyvistä turvallisuuden kannalta olennaisista 
tiedoista.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 § 

Kalustoyksikön rekisteröinti ja sen poistami-
nen rekisteristä 

Ennen kuin kalustoyksikkö otetaan käyt-
töön rautatiejärjestelmässä, se on rekisteröi-
tävä. Kalustoyksikön rekisteröintiä on haet-
tava Liikenteen turvallisuusvirastolta, jos ka-
lustoyksikkö otetaan ensimmäisen kerran 
käyttöön Suomessa. Kalusto rekisteröidään 
yksiköittäin Liikenteen turvallisuusviraston 
ylläpitämään kalustorekisteriin, jos kalusto-
yksikkö on saanut ensimmäisen käyttöönot-
toluvan Suomessa. Toisessa Euroopan talo-
usalueeseen kuuluvassa valtiossa ensi kertaa 
käyttöönotetun kalustoyksikön käyttöönot-
tamisen edellytyksenä Suomessa on, että yk-
sikkö on rekisteröity kyseisen valtion kalus-
torekisteriin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

75 § 

Rautateitä koskevat viranomaismääräykset 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi rautatie-
järjestelmän turvallisuuden ja teknisen toimi-
vuuden varmistamiseksi antaa tarkempia 
määräyksiä:  

— — — — — — — — — — — — — —  
8) kalustorekisteriin ja ratarekisteriin mer-

kittävistä tiedoista sekä rekisteröintimenette-
lyistä;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

77 § 

Viranomaisvalvonta 

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) ilmoitetun laitoksen sekä riippumatto-
masta turvallisuusarvioinnista vastaavan lai-
toksen toimintaa;  

7) kalustoyksiköiden rekisteröintiä ja ka-
lustorekisteriin merkittäviä tietoja;  

8) varautumista poikkeusoloihin sekä häi-
riötilanteisiin rautatiejärjestelmässä. 
 
 

81 § 

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin 

Turvallisuustodistuksen tai –luvan haltijoi-
den on varauduttava poikkeusoloihin ja huo-
lehdittava siitä, että niiden toiminta jatkuu 
mahdollisimman häiriöttömästi myös valmi-
uslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa ja niihin rinnastettavissa normaaliolo-
jen häiriötilanteissa. Niiden on osallistuttava 
toimintansa edellyttämällä tavalla valmius-
suunnitteluun ja valmisteltava etukäteen 
poikkeusoloissa ja niihin rinnastettavissa 
normaaliolojen häiriötilanteissa tapahtuvaa 
toimintaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi sen li-
säksi, mitä valmiuslaissa säädetään valtio-
neuvoston ja ministeriön toimivallasta, antaa 
poikkeusoloihin ja niihin rinnastettaviin 
normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumi-
sen edellyttämiä tarkempia säännöksiä val-
miussuunnittelun järjestämisestä. 
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82 § 

Onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoit-
taminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 24 §:n nojalla salassa pidettäviä. Li-
säksi Liikenteen turvallisuusvirasto voi pitää 
salassa 1 momentissa tarkoitettua tietoa kos-
kevan seikan, jos tiedon antaminen siitä vaa-
rantaisi tietojen saannin tulevaisuudessa. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

82 a § 

Onnettomuutta tai vaaratilannetta koskevan 
tiedon käyttö 

Liikenteen turvallisuusvirasto ei saa ryhtyä 
oikeudellisiin toimenpiteisiin suunnittelemat-
toman tai tahattoman rikkomuksen johdosta, 
joka tulee sen tietoon vain 82 §:n nojalla teh-
dyn ilmoituksen perusteella, ellei kyse ole 
törkeänä huolimattomuutena pidettävästä 
velvollisuuksien laiminlyömisestä tai rikos-
laissa (39/1889) rangaistavaksi säädetystä 
menettelystä. 

Rautatieyritys, rataverkon haltija ja muu 
tässä laissa tarkoitettu toimija eivät saa koh-
della syrjivästi palveluksessaan olevaa työn-
tekijää tai muuta henkilöä, joka tekee ilmoi-
tuksen tiedossaan mahdollisesti olevasta vaa-
ratilanteesta. 
 

86 § 

Huomautus ja varoitus  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
rautatieyritykselle, rataverkon haltijalle ja 
muulle tässä laissa tarkoitetulle rautatiealan 
toimijalle huomautuksen tai varoituksen, jos 
tämä toimii tässä laissa tai sen nojalla säädet-
tyjen vaatimusten vastaisesti. Varoitus voi-
daan antaa, jos huomautusta ei asiasta ilme-
nevät seikat kokonaisuudessaan huomioon 
ottaen voida pitää riittävänä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
87 § 

Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tehos-
tekeinoihin 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi varattu-
aan asianomaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi 
määrätä rautatieyrityksen, rataverkon haltijan 
ja muun tässä laissa tarkoitetun rautatiealan 
toimijan korjaamaan virheensä tai laimin-
lyöntinsä sekä asettaa sille velvoitteita taikka 
kieltää toimenpiteen, jos asianomainen toimii 
huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta 
tässä laissa tai sen nojalla säädettyjen vaati-
musten vastaisesti. Tehosteeksi virasto voi 
asettaa uhkasakon tai uhan, että toiminta 
keskeytetään osaksi tai kokonaan taikka että 
tekemättä jätetty toimenpide teetetään asian-
omaisen kustannuksella. Uhkasakosta, teet-
tämisuhasta ja keskeyttämisuhasta säädetään 
uhkasakkolaissa (1113/1990).  
 

93 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain 60, 67 ja 69 §:n nojalla tehtyyn 
päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen 
turvallisuusvirastolta siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään.  Oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen sekä muuhun tämän 
lain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen toimiluvan, 
turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan 
peruuttamista, osajärjestelmän käyttöönotto-
luvan peruuttamista, kalustoyksikön käyt-
töönottoluvan peruuttamista, ilmoitetun lai-
toksen tai riippumattomasta turvallisuusarvi-
oinnista vastaavan laitoksen nimeämisen pe-
ruuttamista, ratakapasiteetin peruuttamista, 
87 §:ssä tarkoitettua määräystä, velvoitetta 
tai kieltoa sekä 88 §:ssä tarkoitettua toimen-
piteeseen tai tapahtumaan puuttumista kos-
kevassa asiassa saa hakea muutosta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hal-
linto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.  
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Jos 7, 13, 17 tai 72 §:ssä tarkoitettua asiaa 
ei ole ratkaistu säädetyssä määräajassa, haki-
ja voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan 
kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätök-
seen. Valituksen voi tehdä, kunnes hakemuk-
seen on annettu päätös. Liikenne- ja viestin-
täministeriön ja Liikenteen turvallisuusviras-
ton on ilmoitettava päätöksen antamisesta va-
litusviranomaiselle. Valituksen tekemiseen ja 
käsittelyyn sovelletaan muutoin hallintolain-
käyttölakia.  

Päätökseen, jolla on ratkaistu erimielisyys 
34 tai 35 §:ssä tarkoitetussa asiassa, saa ha-
kea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään.  

Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä noudate-
taan muutoksenhausta huolimatta, jos pää-

töksessä niin määrätään ja jollei muutoksen-
hakuviranomainen toisin määrää. 

Käsitellessään Liikenteen turvallisuusviras-
ton kalustoyksikön käyttöönottolupapäätök-
sestä tehtyä valitusta hallinto-oikeus ja kor-
kein hallinto-oikeus voivat pyytää asiasta 
lausunnon Euroopan rautatievirastolta.  

 
94 a § 

Eräät ilmoitusvelvollisuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkemmat säännökset 1 ja 2 momentissa 

tarkoitetuista ilmoitusvelvollisuuksista ja nii-
tä koskevista määräajoista annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta  

20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2013 

 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 
 
 

Liikenneministeri Merja Kyllönen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

rautatielain muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rautatielain (304/2011) 2 §:n 18 kohta, 4 §, 9 §:n 3 momentti, 30 §:n 3 momentti, 

36 §:n 1 ja 5 momentti, 42 §:n 2 momentti, 46 §:n 1 momentti, 48 ja 51 §, 53 §:n 1 momentti, 
54 §:n 1 momentti, 56 §:n 1 momentti, 57 §:n 1 ja 2 momentti, 62 §:n 1 momentti, 66 §:n 
7 momentti, 67 §:n 1 ja 2 momentti, 68 §:n 4 momentti, 69 §:n 1 momentti, 75 §:n 8 kohta, 
77 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohta, 81 §, 86 §:n 1 momentti, 87 ja 93 §, sellaisena kuin niistä on 
81 § osaksi laissa 323/2013, ja  

lisätään 20 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, lakiin uusi 20 a §, 30 §:ään uusi 3 momentti, jolloin 
muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, lakiin uusi 32 a §, 39 §:ään uusi 3 momentti, jol-
loin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 46 §:ään uusi 3 momentti, lakiin 
uusi 47 a ja 48 a §, 49 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3-5 momentti siirtyvät 4-6 
momentiksi, lakiin uusi 52 a, 52 b ja 66 a §, 77 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta, 82 §:ään uusi 2 
momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin uusi 82 a § ja 94 a §:ään, 
sellaisena kuin se on laissa 323/2013, uusi 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) kalustoyksiköllä rautatiejärjestelmässä 
käytettävää liikkuvan kaluston yksikköä, joka 
liikkuu omilla pyörillään raiteilla joko omalla 
konevoimallaan tai ilman sitä ja koostuu yh-
destä tai useammasta rakenteellisesta tai toi-
minnallisesta osajärjestelmästä taikka tällai-
sen osajärjestelmän osasta; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) kalustoyksiköllä rautatiejärjestelmässä 
käytettävää liikkuvan kaluston yksikköä, joka 
liikkuu omilla pyörillään liikennöinnille 
avoimilla raiteilla joko omalla konevoimal-
laan tai ilman sitä ja koostuu yhdestä tai use-
ammasta rakenteellisesta tai toiminnallisesta 
osajärjestelmästä taikka tällaisten osajärjes-
telmien osasta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 §

Turvallisuustodistus 

Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava 
rautatieliikenteen harjoittamista varten turval-

4 § 

Turvallisuustodistus 

Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava 
rautatieliikenteen harjoittamista varten tur-
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lisuustodistus, joka koostuu 7 §:ssä tarkoite-
tusta A- ja B-osasta. 
 

vallisuustodistus, joka koostuu 7 §:ssä tarkoi-
tetusta A- ja B-osasta. Turvallisuustodistuk-
sen B-osaa ei kuitenkaan edellytetä siltä, jo-
ka harjoittaa rautatieliikennettä vain satama-
alueella tai rautatieraja-asemalla sijaitsevil-
la raiteilla, joiden raideleveys poikkeaa 
Suomessa käytettävästä raideleveydestä. 
 

 
9 § 

Turvallisuustodistuksen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virasto voi peruuttaa myöntämänsä turval-

lisuustodistus myös silloin, kun virasto toteaa, 
että turvallisuustodistuksen haltija ei ole har-
joittanut rautatieliikennettä 12 kuukauden ku-
luessa turvallisuustodistuksen myöntämisestä. 
 

9 § 

Turvallisuustodistuksen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viraston on peruutettava myöntämänsä 

turvallisuustodistus, jos virasto toteaa, että 
turvallisuustodistuksen haltija ei ole aloitta-
nut rautatieliikenteen harjoittamista tai ha-
kenut toimilupaa rautatieliikenteen harjoit-
tamista varten taikka ryhtynyt muihin toi-
menpiteisiin rautatieliikenteen käynnistämi-
seksi 12 kuukauden kuluessa turvallisuusto-
distuksen myöntämisestä. 
 

 
4 luku 

Valtion rataverkon käyttö ja ratakapasi-
teetti 

20 § 

Oikeus rataverkolle pääsyyn ja oikeus sen 
käyttämiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 3 ja 4 mom.) 

4 luku

Valtion rataverkon käyttö ja ratakapasi-
teetti 

20 § 

Oikeus rataverkolle pääsyyn ja oikeus sen 
käyttämiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen ja jonkin toisen Euroopan talous-

alueeseen kuuluvan valtion välistä kansain-
välistä henkilöliikennettä harjoittavalla rau-
tatieyrityksellä on oikeus ottaa ja jättää mat-
kustajia asemilla, jotka sijaitsevat rautatie-
reitillä, jolla kansainvälistä henkilöliikennet-
tä harjoitetaan. Kansainvälisen henkilölii-
kenteen päätarkoituksena tulee olla kuljettaa 
matkustajia Euroopan talousalueeseen kuu-
luvissa eri valtioissa sijaitsevien asemien vä-
lillä.  

Lain 71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin päät-
tää, onko 3 momentissa tarkoitettua henkilö-
liikennettä harjoittavan rautatieyrityksen 
pääasiallisena tarkoituksena harjoittaa kan-
sainvälistä henkilöliikennettä Suomen ja jon-
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kin toisen Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion välillä, jos asian ratkaisemista 
pyytää: 

1) Liikennevirasto; 
2) rataverkon käyttöoikeutta 3 momentissa 

tarkoitetun kansainvälisen henkilöliikenteen 
harjoittamista varten hakenut rautatieyritys;  

3) samalla rautatiereitillä henkilöliikennet-
tä harjoittava muu rautatieyritys. 
 

 
 20 a §

Rataverkon käyttöoikeuden rajoittaminen 

Liikennevirasto voi rajoittaa oikeutta käyt-
tää valtion rataverkkoa 20 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuun kansainväliseen henkilöliiken-
teeseen sekä rautatieyrityksen oikeutta ottaa 
ja jättää matkustajia sanotussa momentissa 
tarkoitetussa kansainvälisessä henkilöliiken-
teessä rautatiereitillä, jolla jokin toinen rau-
tatieyritys harjoittaa rautateiden ja maantei-
den julkisista henkilöliikennepalveluista sekä 
neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja 
(ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1370/2007 nojalla julkisia pal-
veluhankintoja koskevan sopimuksen mukais-
ta henkilöliikennettä. Oikeutta ottaa ja jättää 
matkustajia saa rajoittaa ainoastaan, jos 
71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin katsoo, että 
oikeuden käyttäminen voi vaarantaa julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen ta-
loudellisen tasapainon.  

Sääntelyelin ottaa 1 momentissa tarkoite-
tun asian käsiteltäväkseen, jos sitä pyytää: 

1) julkisia palveluhankintoja koskevan so-
pimuksen tehnyt toimivaltainen viranomai-
nen; 

2) julkisia palveluhankintoja koskevan so-
pimuksen tehnyt rautatieyritys;  

3) Liikennevirasto. 
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 

viranomaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun rau-
tatieyrityksen on toimitettava sääntelyelimel-
le päätöksen tekemistä varten kaikki tarvitta-
vat tiedot. Saatuaan kaikki tarvittavat tiedot 
sääntelyelimen on aloitettava osapuolten 
kuuleminen yhden kuukauden kuluessa 2 
momentissa tarkoitetun pyynnön vastaanot-
tamisesta. Sääntelyelimen on kuultuaan kaik-
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kia osapuolia annettava perusteltu päätök-
sensä kuuden viikon kuluessa siitä, kun se on 
saanut kaikki tarvittavat tiedot. 

Liikennevirasto, 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu viranomainen, saman momentin 2 
kohdassa tarkoitettu rautatieyritys ja rata-
verkon käyttöoikeutta hakenut rautatieyritys 
voivat pyytää sääntelyelintä käsittelemään 1 
momentissa tarkoitetun asian uudelleen 
sääntelyelimen määräämien edellytysten 
täyttyessä ja sen asettamassa kohtuullisessa 
määräajassa, joka ei saa olla yhtä kuukautta 
lyhyempi. 
 

 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 3 momentti) 
 
 
 

Liikennevirasto ei saa tehdä käyttösopimus-
ta ennen kuin rautatieyritys täyttää 3 §:n 1 
momentin 1–3 ja 5 kohdassa säädetyt ja mu-
seoliikenteen harjoittaja 3 §:n 1 momentin 1 
ja 5 kohdassa säädetyt edellytykset rautatie-
liikenteen harjoittamiselle. 
 

30 § 

Rataverkon käyttösopimus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikennevirasto voi tehdä tässä pykälässä 

tarkoitetun rataverkon käyttösopimuksen py-
kälässä säädetyin edellytyksin myös muun 
rautatieliikenteen harjoittajan kanssa. 

Liikennevirasto ei saa tehdä rataverkon 
käyttösopimusta rautatieyrityksen kanssa en-
nen kuin rautatieyritys täyttää 3 §:n 1-3 koh-
dassa ja 5 kohdassa säädetyt rautatieliiken-
teen harjoittamisen edellytykset. Muun rauta-
tieliikenteen harjoittajan kanssa virasto ei 
saa tehdä rataverkon käyttösopimusta ennen 
kuin rautatieliikenteen harjoittajalla on 
4 §:ssä tarkoitettu turvallisuustodistus, sille 
on 26 §:n mukaisesti myönnetty aiottua lii-
kennöintiä varten tarvittava ratakapasiteetti 
ja se täyttää muutoin rautatieliikenteen har-
joittamisen edellytykset.  
 

 
 32 a §

Museoraide 

Liikennevirasto voi Liikenteen turvallisuus-
virastoa kuultuaan päättää, että valtion rata-
verkkoon kuuluva raide on museoraide, jolla 
saa harjoittaa ainoastaan museoliikennettä. 
Museoraiteeksi määrättävällä raiteella ei saa 
olla muuta henkilöliikennettä eikä tavaralii-
kennettä. Liikenneviraston on varattava niille 
rautatieliikenteen harjoittajille, jotka harjoit-
tavat liikennöintiä raiteella, jolta on liiken-
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nöintiyhteys museoraiteeksi määrättävään 
raiteeseen, tilaisuus tulla kuulluiksi ennen 
kuin virasto päättää museoraiteesta. 
 

 
36 § 

Liikenteenohjaus ja liikennöinnistä sopiminen 

 
Rataverkon haltija vastaa hallinnoimansa 

rataverkon liikenteenohjauksesta ja huolehtii 
liikenteenohjauspalvelun tasapuolisuudesta. 
Rataverkon haltija voi järjestää liikenteenoh-
jauspalvelut itse tai hankkia ne julkisilta tai 
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Muu rata-
verkon haltija kuin Liikennevirasto voi myös 
sopia Liikenneviraston kanssa liikenteenohja-
uksen järjestämisestä rataverkon haltijan rai-
teella tai jollakin sen osalla. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön 
tai muun yhteisön on tarjottava palveluita ta-
sapuolisesti kaikille rautatieliikenteen harjoit-
tajille. Sen palveluksessa olevaan henkilöön 
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan täs-
sä pykälässä tarkoitettuja liikenteenohjaus-
palvelutehtäviä. Raideliikenteessä aiheutu-
neiden henkilö- ja esinevahinkojen korvaami-
sesta säädetään raideliikennevastuulaissa 
(113/1999). 
 

36 § 

Liikenteenohjaus ja liikennöinnistä sopimi-
nen 

Rataverkon haltija vastaa hallinnoimansa 
rataverkon liikenteenohjauksesta tai sen jär-
jestämisestä rataverkolla harjoitettavan lii-
kennöinnin edellyttämällä tavalla ja huolehtii 
liikenteenohjauspalvelujen tasapuolisuudesta. 
Rataverkon haltija voi järjestää liikenteenoh-
jauspalvelut itse tai hankkia ne julkisilta tai 
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Muu rata-
verkon haltija kuin Liikennevirasto voi myös 
sopia Liikenneviraston kanssa liikenteenoh-
jauksen järjestämisestä rataverkon haltijan 
raiteella tai jollakin sen osalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön 
tai muun yhteisön on tarjottava palveluita ta-
sapuolisesti kaikille rautatieliikenteen harjoit-
tajille sekä niille rataverkon haltijoille, jotka 
palveluja siltä pyytävät ja joiden raiteilla on 
riittävät tekniset valmiudet ja muut edellytyk-
set palvelujen vastaanottamiseen. Yhtiön pal-
veluksessa olevaan henkilöön sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä hänen suorittaessaan tässä pykä-
lässä tarkoitettuja liikenteenohjauspalvelu-
tehtäviä. Raideliikenteessä aiheutuneiden 
henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta 
säädetään raideliikennevastuulaissa 
(113/1999).  

 
39 § 

Turvallisuuden perusteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 3 mom.) 

39 §

Turvallisuuden perusteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 2 momentissa säädetään rataverkon 

haltijan ja rautatieliikenteen harjoittajan 
vastuusta, ei rajoita rautatiejärjestelmässä 
käytettävien koneiden, laitteiden sekä muiden 
varusteiden ja materiaalien valmistajien, 
huolto- tai muita palveluja tarjoajien eikä 
hankintayksikön vastuuta niiden toimittamien 
koneiden, laitteiden ja muiden materiaalien 
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ja palvelujen vaatimustenmukaisuudesta ja 
turvallisuudesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
42 § 

Yhteentoimivuuden perusteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Olennaiset vaatimukset koskevat osajärjes-

telmien turvallisuutta, luotettavuutta ja käyt-
tökuntoa, terveysvaikutuksia, ympäristövai-
kutuksia ja teknistä yhteentoimivuutta. Tar-
kemmat säännökset yhteentoimivuusdirektii-
vin liitteessä II tarkoitetuista rautatiejärjes-
telmän osajärjestelmistä ja liitteessä III tar-
koitettujen olennaisten vaatimusten sisällöstä 
annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 

42 § 

Yhteentoimivuuden perusteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Olennaiset vaatimukset koskevat osajärjes-

telmien turvallisuutta, luotettavuutta ja käyt-
tökuntoa, terveysvaikutuksia, ympäristövai-
kutuksia, teknistä yhteensopivuutta sekä es-
teettömyyttä ja saavutettavuutta. Tarkemmat 
säännökset yhteentoimivuusdirektiivin liit-
teessä II tarkoitetuista rautatiejärjestelmän 
osajärjestelmistä ja liitteessä III tarkoitettujen 
olennaisten vaatimusten sisällöstä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. 

 
46 § 

Osajärjestelmän valmistamista, rakentamista, 
parantamista tai uudistamista koskeva suun-

nitelma 

Uuden osajärjestelmän valmistamista tai 
rakentamista sekä osajärjestelmän paranta-
mista tai uudistamista koskeva suunnitelma 
on toimitettava Liikenteen turvallisuusviras-
tolle. Suunnitelman toteutus voidaan käynnis-
tää vasta, kun virasto on päättänyt, tarvitaan-
ko osajärjestelmän parantamista tai uudista-
mista koskevan suunnitelman perusteella uusi 
käyttöönottolupa. Uusi käyttöönottolupa on 
aina vaadittava, kun suunnitteilla olevat työt 
voivat vaikuttaa kyseisen osajärjestelmän tur-
vallisuuden yleiseen tasoon. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 3 mom.) 

46 § 

Osajärjestelmän valmistamista, rakentamis-
ta, parantamista tai uudistamista koskeva 

suunnitelma 

Uuden osajärjestelmän valmistamista tai 
rakentamista sekä osajärjestelmän paranta-
mista tai uudistamista koskeva suunnitelma 
on toimitettava Liikenteen turvallisuusviras-
tolle. Suunnitelman toteutus voidaan käyn-
nistää vasta, kun virasto on päättänyt, tarvi-
taanko osajärjestelmän parantamista tai uu-
distamista koskevan suunnitelman perusteella 
uusi käyttöönottolupa. Uusi käyttöönottolupa 
on aina vaadittava, jos suunnitteilla olevat 
työt voivat vaikuttaa haitallisesti kyseisen 
osajärjestelmän turvallisuuden yleiseen ta-
soon. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos virasto katsoo, että uusi käyttöönotto-
lupa parannetulle tai uudistetulle osajärjes-
telmälle on tarpeen, mutta yhteentoimivuu-
den teknistä eritelmää ei kaikilta osin sovel-
leta, viraston on ilmoitettava komissiolle pe-
rusteet sille, miksi yhteentoimivuuden teknis-
tä eritelmää ei sovelleta, sen sijasta sovellet-
tavat määräykset sekä ne arviointilaitokset 
tai muut yhteisöt, jotka vastaavat osajärjes-
telmän tarkastusmenettelystä.  
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 47 a § 

Koeajolupa kalustoyksikköön kuuluvien osa-
järjestelmien testausta varten 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hake-
muksesta myöntää määräaikaisen koeajolu-
van testausta varten sellaiselle kalustoyksi-
kölle, johon kuuluvalle osajärjestelmälle on 
suoritettava yhteentoimivuuden teknisessä 
eritelmässä tai tämän lain nojalla annetussa 
määräyksessä vaadittuja tarkastuksia, jotka 
edellyttävät osajärjestelmän käyttöä rautatie-
järjestelmässä. Lupa voidaan myöntää enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

Hakijan on koeajoluvan edellytysten arvi-
oimiseksi toimitettava virastolle hakemuksen 
yhteydessä suunnitelma kalustoyksikön siir-
roista, osajärjestelmälle suoritettavista tar-
kastuksista sekä toimenpiteistä, joilla varmis-
tetaan turvallisuus rautatiejärjestelmässä. 
Koeajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, 
että rautatiejärjestelmän turvallisuus ei vaa-
rannu tarkastusten suorittamisen vuoksi. Ka-
lustoyksiköllä, johon kuuluvalla osajärjes-
telmällä on koeajolupa, ei saa liikennöidä 
kaupallisessa liikenteessä. 

Virasto voi sisällyttää koeajolupaan rajoi-
tuksia ja ehtoja, joilla varmistetaan rautatie-
järjestelmän turvallisuus. Osajärjestelmää 
saa käyttää vain luvan ehtojen mukaisesti. 

Mitä 48 §:ssä säädetään osajärjestelmän 
käyttöönottoluvan peruuttamisesta, koskee 
myös tämän pykälän nojalla myönnettyä lu-
paa. 
 

 
48 § 

Käyttöönottoluvan myöntäminen ja peruutta-
minen 

Käyttöönottolupa voidaan myöntää toistai-
seksi. Käyttöönottolupa voidaan myöntää 
määräaikaisena kalustoyksikölle tai turvalait-
teelle, jos kalustoyksikölle tai turvalaitteelle 
tai jollekin kalustoyksikköön kuuluvalle osa-
järjestelmälle on suoritettava yhteentoimi-
vuuden teknisessä eritelmässä tai kansallises-

48 §

Käyttöönottoluvan myöntäminen ja peruut-
taminen 

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää ra-
kenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolu-
van 44 §:ssä säädettyjen edellytysten täytty-
essä toistaiseksi. Virasto voi sisällyttää käyt-
töönottolupaan sellaisia rajoituksia ja ehtoja, 
joilla varmistetaan osajärjestelmän turvalli-
suus ja yhteentoimivuus rautatiejärjestelmäs-
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sa määräyksessä vaadittuja testejä ennen kuin 
virasto voi päättää toistaiseksi myönnettäväs-
tä käyttöönottoluvasta. Hakiessaan määräai-
kaista lupaa hankintayksikön on toimitettava 
testausta koskeva suunnitelma Liikenteen 
turvallisuusvirastolle. Kalustoyksikköä ja tur-
valaitetta saa tällöin käyttää ainoastaan tes-
teissä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi sisällyttää 
käyttöönottolupaan rajoituksia ja ehtoja, joilla 
varmistetaan turvallisuus ja yhteentoimivuus 
rautatiejärjestelmässä. Käyttöönottoluvan eh-
dot eivät saa olla ristiriidassa olennaisten vaa-
timusten kanssa. 

Jos osajärjestelmä tai kalustoyksikkö ei täy-
tä sille asetettuja olennaisia vaatimuksia tai 
jos luvanhaltija ei noudata luvassa asetettuja 
rajoituksia tai ehtoja, viraston on kehotettava 
luvanhaltijaa korjaamaan havaitut virheet tai 
laiminlyönnit kohtuullisessa määräajassa, jo-
ka ei saa olla kahta kuukautta lyhyempi. Jos 
virhettä tai laiminlyöntiä on pidettävä olen-
naisena, eikä luvanhaltija ole korjannut sitä 
asetetussa määräajassa, virasto voi peruuttaa 
käyttöönottoluvan kokonaan tai määräajaksi. 
Virasto voi myös rajoittaa tai kieltää osajär-
jestelmän tai kalustoyksikön käytön. 

Virasto voi kuitenkin peruuttaa käyttöönot-
toluvan välittömästi, jos kysymyksessä on 
erityisen vakava puutteellisuus, josta voi ai-
heutua vaaraa rautatiejärjestelmän turvalli-
suudelle. 
 

sä. Rajoitukset ja ehdot eivät saa olla ristirii-
dassa olennaisten vaatimusten kanssa.  

Jos osajärjestelmä ei täytä sille asetettuja 
olennaisia vaatimuksia tai jos luvanhaltija ei 
noudata luvassa asetettuja rajoituksia tai eh-
toja, viraston on kehotettava luvanhaltijaa 
korjaamaan havaitut virheet tai laiminlyönnit 
kohtuullisessa määräajassa, joka ei saa olla 
kahta kuukautta lyhyempi. Jos virhettä tai 
laiminlyöntiä on pidettävä olennaisena, eikä 
luvanhaltija ole korjannut sitä asetetussa 
määräajassa, virasto voi peruuttaa käyttöön-
ottoluvan kokonaan tai määräajaksi. Virasto 
voi myös rajoittaa osajärjestelmän käyttöä tai 
kieltää sen kokonaan.  

Virasto voi peruuttaa käyttöönottoluvan vä-
littömästi, jos kysymyksessä on erityisen va-
kava puutteellisuus, josta voi aiheutua vaaraa 
rautatiejärjestelmän turvallisuudelle. 
 

 
 48 a § 

Kalustoyksikköön kuuluvan osajärjestelmän 
käyttöönottolupa 

Virasto voi hakemuksesta myöntää käyt-
töönottoluvan kalustoyksikköön kuuluvalle 
osajärjestelmälle 44 §:ssä säädetystä poike-
ten sen jälkeen, kun turvallisuuteen vaikutta-
vat yhteentoimivuuden teknisten eritelmien ja 
kansallisten määräysten mukaiset testit on 
tehty ja hakija on toimittanut virastolle ilmoi-
tetulta laitokselta saamansa välivaiheen tar-
kastusmenettelyn mukaisen yhteentoimivuus-
direktiivin liitteessä VI tarkoitetun EY-
välivaiheen tarkastustodistuksen perusteella 
laatimansa EY-välivaiheen tarkastusvakuu-
tuksen ja 65 §:n mukaiseen FI-tarkastukseen 
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perustuvan FI-tarkastusvakuutuksen sekä 
tarkastuslaitoksen selvityksen siitä, miksi 
kaikkia testejä ei ole voitu tehdä. Hakijan on 
toimitettava osajärjestelmästä tämän lain no-
jalla annetuissa rautatiejärjestelmän turval-
lisuutta ja yhteentoimivuutta koskevissa 
säännöksissä tarkoitettu lopullinen EY-
tarkastusvakuutus virastolle tiedoksi luvan 
ehtojen mukaisesti kahdeksan kuukauden ku-
luessa käyttöönottoluvan myöntämisestä. Jos 
hakija ei toimita kaikkia asiakirjoja määrä-
ajassa, viraston on estettävä kaluston käyttö.  

Se, mitä 48 §:ssä säädetään käyttöönotto-
luvan peruuttamisesta, koskee myös kalusto-
yksikköön kuuluvan osajärjestelmän käyt-
töönottolupaa. 
 

 
49 § 

Yhteentoimivuuden osatekijän vaatimuksen-
mukaisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 3 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Yhteentoimivuuden osatekijän vaatimuksen-
mukaisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo, 

että EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus on 
laadittu virheellisesti tai muutoin epäasian-
mukaisesti, valmistajan tai sen unioniin si-
joittuneen edustajan on viraston vaatimuk-
sesta saatettava yhteentoimivuuden osatekijä 
vaatimustenmukaiseksi. Jos vaatimustenvas-
taisuus jatkuu, viraston on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sanotun yhteentoimi-
vuuden osatekijän markkinoille saattamisen 
rajoittamiseksi tai kieltämiseksi taikka var-
mistettava osatekijän poistaminen markki-
noilta 4 momentissa säädetyllä tavalla.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
51 § 

Kalustoyksikön käyttöönottolupa 

Kalustoyksikön käyttöön ottamiseen on ol-
tava Liikenteen turvallisuusviraston myöntä-
mä käyttöönottolupa. 

Kalustoyksikölle, joka täyttää kaikki sen 
käyttöönottohetkellä voimassa olevien sitä 
koskevien yhteentoimivuuden teknisten eri-
telmien vaatimukset, käyttöönottolupa on 
myönnettävä ilman muita tarkastuksia, jos 

51 § 

Kalustoyksikön käyttöönottolupa 

Kalustoyksikön käyttöön ottamiseen on ol-
tava Liikenteen turvallisuusviraston myön-
tämä käyttöönottolupa.  
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kalustoyksikön kaikki rakenteelliset osajärjes-
telmät on hyväksytty 8 luvun säännösten mu-
kaisesti. Liikenteen turvallisuusvirasto tar-
kastaa kalustoyksikön osajärjestelmien tekni-
sen yhteensopivuuden ja niiden yhdistämisen 
turvallisuuden sekä kalustoyksikön ja rata-
verkon teknisen yhteensopivuuden, jos kalus-
toyksiköllä on kaikki 45 §:ssä tarkoitetut EY-
tarkastusvakuutukset, mutta kalustoyksikköön 
kuuluvia osajärjestelmiä ei ole hyväksytty 8 
luvun säännösten mukaisesti. Yhteentoimi-
vuuden teknisen eritelmän avointen kohtien ja 
siinä yksilöityjen erityistapausten osalta so-
velletaan muuten, mitä tässä laissa tai muus-
sa laissa säädetään tai lain nojalla säädetään 
tai määrätään. 

Kalustoyksikölle, joka ei täytä kaikkia sen 
käyttöönottohetkellä voimassa olevien sitä 
koskevien yhteentoimivuuden teknisten eri-
telmien vaatimuksia, myönnetään kalustoyk-
sikön ensimmäinen käyttöönottolupa noudat-
taen 8 luvussa säädettyä menettelyä. 
 
 
 52 a § 

Yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mu-
kaisen kalustoyksikön ensimmäinen käyt-

töönottolupa  

Liikenteen turvallisuusviraston on myön-
nettävä käyttöönottolupa ilman muita tarkas-
tuksia, jos:  

1) kalustoyksikkö täyttää kaikki sen käyt-
töönottohetkellä voimassa olevien yhteentoi-
mivuuden teknisten eritelmien vaatimukset; 

2) 1 kohdassa tarkoitetut yhteentoimivuu-
den tekniset eritelmät kattavat keskeisen osan 
42 §:ssä tarkoitetuista olennaisista vaati-
muksista; ja 

3) kalustoyksikön kaikki rakenteelliset osa-
järjestelmät on hyväksytty 8 luvun säännös-
ten mukaisesti. 

Jos kalustoyksiköllä on kaikki 45 §:ssä tar-
koitetut EY-tarkastusvakuutukset, mutta ka-
lustoyksikön rakenteellisia osajärjestelmiä ei 
ole hyväksytty 8 luvun säännösten mukaises-
ti, virasto tarkastaa kalustoyksikön rakenteel-
listen osajärjestelmien teknisen yhteensopi-
vuuden ja niiden yhdistämisen turvallisuuden 
ottaen huomioon rautatieturvallisuusdirektii-
vin 4 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 3 koh-
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dan säännökset. Yhteentoimivuuden teknisten 
eritelmien avoimiin kohtiin ja eritelmissä yk-
silöityihin erityistapauksiin sovelletaan niitä 
koskevia Liikenteen turvallisuusviraston an-
tamia määräyksiä tai muita niitä koskevia 
säännöksiä tai määräyksiä. 
 

 
 52 b § 

Muun kuin yhteentoimivuuden teknisten eri-
telmien mukaisen kalustoyksikön ensimmäi-

nen käyttöönottolupa  

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää 
käyttöönottoluvan kalustoyksikölle, jonka ra-
kenteelliset osajärjestelmät eivät täytä kaik-
kia kalustoyksikön käyttöönottohetkellä voi-
massa olevien niitä koskevien teknisten eri-
telmien vaatimuksia:  

1) soveltamalla 45 §:ssä tarkoitettua EY-
tarkastusmenettelyä siltä osin, kuin yhteen-
toimivuuden tekniset eritelmät kattavat kalus-
toyksikön rakenteelliset osajärjestelmät; ja  

2) soveltamalla muiden teknisten näkökoh-
tien osalta antamiaan määräyksiä tai muita 
asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä se-
kä, mitä 65 §:ssä säädetään vaatimuksenmu-
kaisuuden arvioinnista FI-tarkastuksessa. 
 

 
53 § 

Kalustoyksikkötyyppien hyväksyntä 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hake-
muksesta myöntää kalustoyksiköille tyyppi-
kohtaisen hyväksynnän. Viraston on hyväk-
syttävä hakijan toimittaman tyypinmukai-
suusvakuutuksen perusteella Suomessa tyyp-
pihyväksynnän saanut kalustoyksikkö ilman 
muita tarkastuksia. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

53 § 

Kalustoyksikkötyyppien hyväksyntä 

Liikenteen turvallisuusviraston on hyväk-
syttävä kalustoyksikkötyyppi samanaikaisesti, 
kun virasto myöntää kalustoyksikön käyt-
töönottoluvan.  Virasto voi myös hakemuk-
sesta myöntää kalustoyksiköille tyyppikoh-
taisen hyväksynnän.  Viraston on hyväksyt-
tävä hakijan virastolle toimittaman tyypin-
mukaisuusvakuutuksen perusteella Suomessa 
tyyppihyväksynnän saanut kalustoyksikkö 
ilman muita tarkastuksia.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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54 § 

Kalustoyksikköjä koskevat täydentävät käyt-
töönottoluvat   

Muualla Euroopan talousalueella käyttöön-
ottoluvan saaneilla kalustoyksiköillä on olta-
va täydentävä käyttöönottolupa ennen niiden 
ottamista käyttöön Suomessa. Täydentävällä 
käyttöönottoluvalla on varmistettava erityi-
sesti, että kalustoyksikkö on yhteensopiva ra-
taverkon ja kiinteiden laitteistojen sekä Suo-
men ilmasto-olosuhteiden kanssa. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

54 § 

Kalustoyksikköjä koskevat täydentävät käyt-
töönottoluvat   

Muualla Euroopan talousalueella käyttöön-
ottoluvan saaneilla kalustoyksiköillä on olta-
va täydentävä käyttöönottolupa ennen niiden 
ottamista käyttöön Suomessa. Täydentävällä 
käyttöönottoluvalla on varmistettava erityi-
sesti, että kalustoyksikkö on yhteensopiva ra-
taverkon ja kiinteiden laitteistojen kanssa se-
kä sopii käytettäväksi Suomen ilmastossa. 
Täydentävää käyttöönottolupaa ei kuitenkaan 
vaadita kalustoyksiköiltä, joita käytetään ai-
noastaan satama-alueella tai rautatieraja-
asemalla raiteilla, joiden raideleveys poikke-
aa Suomessa käytettävästä raideleveydestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
56 § 

Muiden kuin yhteentoimivuuden teknisten eri-
telmien mukaisten kalustoyksiköiden täyden-

tävät käyttöönottoluvat  

Niistä kalustoyksiköistä, jotka eivät täytä 
osajärjestelmää koskevien yhteentoimivuuden 
teknisten eritelmien vaatimuksia, hakijan on 
54 §:ssä tarkoitetun täydentävän käyttöönot-
toluvan myöntämiseksi toimitettava Liiken-
teen turvallisuusvirastolle kalustoyksikköä tai 
kalustoyksikkötyyppiä koskevat seuraavat 
asiakirjat sekä selvitykset sen suunnitellusta 
käytöstä rataverkolla: 

1) selvitys kalustoyksikölle Euroopan talo-
usalueella myönnetystä käyttöönottoluvasta 
sekä tiedot menettelystä, jota on sovellettu 
sen osoittamiseksi, että kalustoyksikkö täyttää 
voimassa olevat turvallisuusvaatimukset; 

2) asiakirjat, joista käyvät ilmi kalustoyksi-
kön tekniset tiedot, kunnossapito-ohjelma ja 
toiminnalliset ominaisuudet; tallennuslaitteil-
la varustetuista kalustoyksiköistä tähän kuu-
luvat luettavassa ja arvioitavassa muodossa 
olevat tiedot tietojen kokoamismenettelystä 
edellyttäen, että kyseisiä tietoja ei ole yhden-
mukaistettu asianmukaisessa yhteentoimi-
vuuden teknisessä eritelmässä; 

3) asiakirjat, joista käyvät ilmi kalustoyksi-

56 §

Muiden kuin yhteentoimivuuden teknisten 
eritelmien mukaisten kalustoyksiköiden täy-

dentävät käyttöönottoluvat  

Hakijan on 54 §:ssä tarkoitetun täydentä-
vän käyttöönottoluvan myöntämiseksi toimi-
tettava Liikenteen turvallisuusvirastolle seu-
raavat kalustoyksikköä tai kalustoyksikkö-
tyyppiä koskevat ja kalustoyksikön suunnitel-
tua käyttöä rataverkolla koskevat asiakirjat 
niistä kalustoyksiköistä, jotka eivät täytä ra-
kenteellisia osajärjestelmiä koskevien yh-
teentoimivuuden teknisten eritelmien vaati-
muksia: 

1) selvitys kalustoyksikölle Euroopan talo-
usalueella myönnetystä käyttöönottoluvasta 
sekä tiedot menettelystä, jota on sovellettu 
sen osoittamiseksi, että kalustoyksikkö täyt-
tää voimassa olevat turvallisuusvaatimukset, 
sekä selvitys kalustoyksikölle yhteentoimi-
vuusdirektiivin 9 artiklan mukaisesti mahdol-
lisesti hyväksytystä poikkeuksesta; 

2) asiakirjat, joista käyvät ilmi kalustoyksi-
kön tekniset tiedot, kunnossapito-ohjelma ja 
toiminnalliset ominaisuudet; tallennuslaitteil-
la varustetuista kalustoyksiköistä tähän kuu-
luvat luettavassa ja arvioitavassa muodossa 
olevat tiedot tietojen kokoamismenettelystä 
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kön aikaisempi käyttö, kunnossapito ja tarvit-
taessa käyttöönottoluvan myöntämisen jäl-
keen tehdyt tekniset muutokset; 

4) selvitys niistä teknisistä ja toiminnallisis-
ta ominaisuuksista, jotka liittyvät kalustoyk-
sikön yhteensopivuuteen infrastruktuurin ja 
kiinteiden laitteiden kanssa. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

edellyttäen, että kyseisiä tietoja ei ole yh-
denmukaistettu asianmukaisessa yhteentoi-
mivuuden teknisessä eritelmässä; 

3) asiakirjat, joista käyvät ilmi kalustoyksi-
kön aikaisempi käyttö, kunnossapito ja tarvit-
taessa käyttöönottoluvan myöntämisen jäl-
keen tehdyt tekniset muutokset; 

4) selvitys niistä teknisistä ja toiminnalli-
sista ominaisuuksista, jotka liittyvät kalusto-
yksikön yhteensopivuuteen infrastruktuurin 
ja kiinteiden laitteiden kanssa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
57 § 

Venäjän federaatiosta saapuvien yhdysliiken-
teessä käytettävien kalustoyksiköiden käyt-

töönotto 

Venäjän federaatiosta saapuvilla Suomen ja 
Venäjän välisessä yhdysliikenteessä käytettä-
villä kalustoyksiköillä on oltava Liikenteen 
turvallisuusviraston myöntämä käyttöönotto-
lupa. Virasto myöntää käyttöönottoluvan sel-
laisille kalustoyksiköille tai kalustoyksikkö-
jen sarjoille, joilla on Venäjän federaatiossa 
voimassa oleva käyttöönottolupa tai siihen 
rinnastettava lupa. Kalustoyksiköillä saa lii-
kennöidä ainoastaan Suomen ja Venäjän väli-
sessä rautatieyhdysliikenteessä. Kalustoyk-
sikköjä koskevista vaatimuksista määrätään 
Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdys-
liikenteestä tehdyssä Suomen tasavallan halli-
tuksen ja Venäjän federaation hallituksen vä-
lisessä sopimuksessa (SopS 48/1997) sekä 
sen liitännäissopimuksissa ja niiden liitteissä. 

Suomessa yhdysliikennettä harjoittavan 
rautatieyrityksen on haettava lupaa Liiken-
teen turvallisuusvirastolta ennen kuin rauta-
tieyritys liikennöi kalustoyksiköllä Suomen 
rataverkolla. Suomen ja Venäjän välisessä 
yhdysliikenteessä käytettävän kalustoyksikön 
vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa ilmoi-
tuksessa, jonka hakija toimittaa virastolle. 
Hakijan tulee ilmoittaa Venäjän federaatiossa 
kalustoyksikölle tai kalustoyksikköjen sarjalle 
myönnetystä käyttöönottoluvasta tai siihen 
rinnastettavasta luvasta. Virasto ratkaisee 
käyttöönottolupaa koskevan hakemuksen ha-
kijan toimittaman ilmoituksen perusteella. 
Lupa voidaan myöntää sähköistä menettelyä 

57 §

Venäjän federaatiosta saapuvien yhdysliiken-
teessä käytettävien kalustoyksiköiden käyt-

töönotto 

Venäjän federaatiosta saapuvilla Suomen ja 
Venäjän välisessä yhdysliikenteessä käytet-
tävillä kalustoyksiköillä on oltava Liikenteen 
turvallisuusviraston myöntämä käyttöönotto-
lupa. Virasto myöntää käyttöönottoluvan sel-
laisille kalustoyksiköille tai kalustoyksikkö-
jen tyypeille, joilla on Venäjän federaatiossa 
voimassa oleva käyttöönottolupa tai siihen 
rinnastettava lupa. Kalustoyksiköillä saa lii-
kennöidä ainoastaan Suomen ja Venäjän vä-
lisessä rautatieyhdysliikenteessä. Kalustoyk-
sikköjä koskevista vaatimuksista määrätään 
Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdys- 
liikenteestä tehdyssä Suomen tasavallan hal-
lituksen ja Venäjän federaation hallituksen 
välisessä sopimuksessa (SopS 48/1997) sekä 
sen liitännäissopimuksissa ja niiden liitteissä. 

Suomessa yhdysliikennettä harjoittavan 
rautatieyrityksen on haettava lupaa Liiken-
teen turvallisuusvirastolta ennen kuin rauta-
tieyritys liikennöi kalustoyksiköllä Suomen 
rataverkolla. Suomen ja Venäjän välisessä 
yhdysliikenteessä käytettävän kalustoyksikön 
vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa ilmoi-
tuksessa, jonka hakija toimittaa virastolle. 
Hakijan tulee ilmoittaa Venäjän federaatiossa 
kalustoyksikölle tai kalustoyksikköjen tyypil-
le myönnetystä käyttöönottoluvasta tai siihen 
rinnastettavasta luvasta. Virasto ratkaisee 
käyttöönottolupaa koskevan hakemuksen ha-
kijan toimittaman ilmoituksen perusteella. 
Lupa voidaan myöntää sähköistä menettelyä 
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käyttäen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

käyttäen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 luku 

Arviointilaitokset 

62 § 

Ilmoitetun laitoksen tehtävät 

Ilmoitettu laitos vastaa osajärjestelmien 
EY-tarkastusmenettelystä ja EY-
tarkastusvakuutukseen liitettäväksi vaadittu-
jen EY-tarkastustodistuksen sekä teknisten 
asiakirjojen laatimisesta. Lisäksi ilmoitettu 
laitos vastaa yhteentoimivuuden osatekijöiden 
vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsovel-
tuvuuden arviointimenettelystä ja EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutukseen tai EY-
käyttöönsoveltuvuusvakuutukseen liitettäväk-
si vaadittujen EY-
vaatimustenmukaisuustodistuksen tai EY-
käyttöönsoveltuvuustodistuksen laatimisesta. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 luku 

Arviointilaitokset 

62 § 

Ilmoitetun laitoksen tehtävät 

Ilmoitettu laitos vastaa osajärjestelmien 
EY-tarkastusmenettelystä ja EY-
tarkastusvakuutukseen liitettäväksi vaadittu-
jen EY-tarkastustodistuksen sekä teknisten 
asiakirjojen laatimisesta. Lisäksi ilmoitettu 
laitos vastaa yhteentoimivuuden osatekijöi-
den vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönso-
veltuvuuden arviointimenettelystä sekä EY-
vaatimuksenmukaisuusvakuutukseen tai EY-
käyttöönsoveltuvuusvakuutukseen liitettä-
väksi vaaditun EY-
vaatimuksenmukaisuustodistuksen tai EY-
käyttöönsoveltuvuustodistuksen laatimisesta. 
Ilmoitettu laitos voi antaa osajärjestelmien 
sarjaa tai näiden osajärjestelmien tiettyjä 
osia koskevia vaatimuksenmukaisuustodis-
tuksia, jos asianomaisissa yhteentoimivuuden 
teknisissä eritelmissä on sanotusta menette-
lystä määräyksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
66 § 

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavan laitoksen tehtävät sekä laitoksen 
nimeäminen ja nimeämisen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkemmat säännökset riippumattomasta 

turvallisuusarvioinnista vastaavalle laitokselle 
asetettavista vaatimuksista ja sen tehtävistä 
annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 

66 § 

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavan laitoksen tehtävät sekä laitoksen 
nimeäminen ja nimeämisen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkemmat säännökset riippumattomasta 

turvallisuusarvioinnista vastaavalle laitoksel-
le asetettavista vaatimuksista ja sen tehtävistä 
sekä laitoksen tarkastusmenettelystä ja tar-
kastuslausunnoista annetaan valtioneuvoston 
asetuksella.  
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 66 a § 

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavan laitoksen käyttämä kieli ja virka-

vastuu 

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavan laitoksen laatimat asiakirjat ja 
tarkastusmenettelyihin liittyvä kirjeenvaihto 
on laadittava jollakin sen jäsenvaltion viral-
lisista kielistä, johon hakija on sijoittautunut. 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muuta haki-
jan hyväksymää kieltä. Liikenteen turvalli-
suusvirasto voi tarvittaessa vaatia asiakir-
joista suomen- tai ruotsinkielisen käännök-
sen.  

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaavan laitoksen palveluksessa olevaan 
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 
66 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa. 
 

 
67 § 

Kalustoyksikön numerointi  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa kalus-
toyksikölle kalustoyksikkönumeron, kun vi-
rasto myöntää sille 51 §:ssä tarkoitetun en-
simmäisen käyttöönottoluvan. Käyttöönotto-
luvan hakija voi hakea virastolta kalustoyksi-
kölle kalustoyksikkönumeroa jo ennen käyt-
töönottoluvan hakemista. 

Käyttöönottoluvan hakija vastaa siitä, että 
kalustoyksikölle annettu kalustoyksikkönu-
mero merkitään asianomaiseen kalustoyksik-
köön. Liikenteen turvallisuusvirasto voi tar-
vittaessa muuttaa kalustoyksikölle annettua 
kalustoyksikkönumeroa ja vaatia kalustoyksi-
kön haltijaa muuttamaan kalustoyksikön 
merkintää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

67 § 

Kalustoyksikön numerointi  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa kalus-
toyksikölle kalustoyksikkönumeron, kun vi-
rasto rekisteröi kalustoyksikön ensimmäisen 
kerran 68 §:ssä tarkoitettuun kalustorekiste-
riin. 

Kalustoyksikön ensimmäisen käyttöönotto-
luvan hakija vastaa siitä, että kalustoyksiköl-
le annettu kalustoyksikkönumero merkitään 
asianomaiseen kalustoyksikköön. Liikenteen 
turvallisuusvirasto voi tarvittaessa muuttaa 
kalustoyksikölle annettua kalustoyksikkönu-
meroa ja vaatia kalustoyksikön haltijaa muut-
tamaan kalustoyksikön merkintää. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
68 § 

Kalustorekisteri 

— — — — — — — — — — — — — —  

68 § 

Kalustorekisteri 

— — — — — — — — — — — — — —  
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Suomen ja Venäjän välistä rautatieyhdyslii-
kennettä Suomessa harjoittavan rautatieyri-
tyksen on 57 §:ssä tarkoitettua käyttöönotto-
lupaa hakiessaan ilmoitettava Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle Venäjän federaatiosta saa-
puvista kalustoyksiköistä kalustorekisteriin 
merkittävät tiedot: 

1) kalustoyksikön omistajasta tai haltijasta; 
2) kalustoyksikön käyttöön liittyvistä rajoi-

tuksista; 
3) kalustoyksikön huoltosuunnitelmaan liit-

tyvistä turvallisuuden kannalta olennaisista 
tiedoista. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Suomen ja Venäjän välistä rautatieyhdys-
liikennettä Suomessa harjoittavan rautatieyri-
tyksen on saatuaan tässä momentissa tarkoi-
tetut tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja 
viimeistään 57 §:ssä tarkoitettua käyttöönot-
tolupaa hakiessaan ilmoitettava Liikenteen 
turvallisuusvirastolle Venäjän federaatiosta 
saapuvista kalustoyksiköistä kalustorekiste-
riin merkittävät tiedot:   

1) kalustoyksikön omistajasta tai haltijasta; 
2) kalustoyksikön käyttöön liittyvistä rajoi-

tuksista; 
3) kalustoyksikön huoltosuunnitelmaan liit-

tyvistä turvallisuuden kannalta olennaisista 
tiedoista.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
69 § 

Kalustoyksikön rekisteröinti ja sen poistami-
nen rekisteristä 

Kalustoyksikön rekisteröintiä on haettava 
Liikenteen turvallisuusvirastolta. Kalusto re-
kisteröidään yksiköittäin viraston ylläpitä-
mään kalustorekisteriin, jos kalustoyksikkö 
on saanut käyttöönottoluvan Suomessa. Lii-
kenteen turvallisuusvirasto voi rekisteröidä 
kalustoyksikön hakemuksesta myös määrä-
ajaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 § 

Kalustoyksikön rekisteröinti ja sen poistami-
nen rekisteristä 

Ennen kuin kalustoyksikkö otetaan käyt-
töön rautatiejärjestelmässä, se on rekisteröi-
tävä. Kalustoyksikön rekisteröintiä on haet-
tava Liikenteen turvallisuusvirastolta, jos ka-
lustoyksikkö otetaan ensimmäisen kerran 
käyttöön Suomessa. Kalusto rekisteröidään 
yksiköittäin Liikenteen turvallisuusviraston 
ylläpitämään kalustorekisteriin, jos kalusto-
yksikkö on saanut ensimmäisen käyttöönotto-
luvan Suomessa. Toisessa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa ensi kertaa 
käyttöönotetun kalustoyksikön käyttöönotta-
misen edellytyksenä Suomessa on, että yksik-
kö on rekisteröity kyseisen valtion kalustore-
kisteriin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
75 § 

Rautateitä koskevat viranomaismääräykset 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi rautatie-
järjestelmän turvallisuuden ja teknisen toimi-
vuuden varmistamiseksi antaa tarkempia 
määräyksiä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) kalustorekisteriin ja ratarekisteriin mer-
kittävistä tiedoista; 

75 §

Rautateitä koskevat viranomaismääräykset 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi rautatie-
järjestelmän turvallisuuden ja teknisen toimi-
vuuden varmistamiseksi antaa tarkempia 
määräyksiä:  

— — — — — — — — — — — — — —  
8) kalustorekisteriin ja ratarekisteriin mer-

kittävistä tiedoista sekä rekisteröintimenette-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

lyistä;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
77 § 

Viranomaisvalvonta 

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) ilmoitetun laitoksen sekä riippumatto-
masta turvallisuusarvioinnista vastaavan lai-
toksen toimintaa; ja 

7) kalustoyksiköiden rekisteröintiä ja kalus-
torekisteriin merkittäviä tietoja. 
 

77 § 

Viranomaisvalvonta 

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) ilmoitetun laitoksen sekä riippumatto-
masta turvallisuusarvioinnista vastaavan lai-
toksen toimintaa;  

7) kalustoyksiköiden rekisteröintiä ja ka-
lustorekisteriin merkittäviä tietoja;  

8) varautumista poikkeusoloihin sekä häi-
riötilanteisiin rautatiejärjestelmässä. 
 

 
81 § 

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin 

Liikenteen turvallisuusviraston, Liikennevi-
raston ja muiden rataverkon haltijoiden sekä 
rautatieliikenteen harjoittajien on varautumi-
sen avulla huolehdittava siitä, että niiden toi-
minta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi 
myös valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuis-
sa poikkeusoloissa. Liikenteen turvallisuusvi-
raston ja Liikenneviraston on oman toimin-
tansa varmistamisen lisäksi varmistettava ra-
taverkon liikennöitävyys myös erilaisissa 
poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. 
 

Varautumistoimenpiteitä johtaa ja sovittaa 
yhteen ministeriö. 

 

81 § 

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin 

Turvallisuustodistuksen tai –luvan haltijoi-
den on varauduttava poikkeusoloihin ja huo-
lehdittava siitä, että niiden toiminta jatkuu 
mahdollisimman häiriöttömästi myös valmi-
uslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa ja niihin rinnastettavissa normaa-
liolojen häiriötilanteissa. Niiden on osallis-
tuttava toimintansa edellyttämällä tavalla 
valmiussuunnitteluun ja valmisteltava etukä-
teen poikkeusoloissa ja niihin rinnastettavis-
sa normaaliolojen häiriötilanteissa tapahtu-
vaa toimintaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi sen li-
säksi, mitä valmiuslaissa säädetään valtio-
neuvoston ja ministeriön toimivallasta, antaa 
poikkeusoloihin ja niihin rinnastettaviin 
normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumi-
sen edellyttämiä tarkempia säännöksiä val-
miussuunnittelun järjestämisestä. 
 

 
82 § 

Onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoit-
taminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 2 mom.) 

82 § 

Onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoit-
taminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat 
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viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 24 §:n nojalla salassa pidettäviä. Li-
säksi Liikenteen turvallisuusvirasto voi pitää 
salassa 1 momentissa tarkoitettua tietoa kos-
kevan seikan, jos tiedon antaminen siitä vaa-
rantaisi tietojen saannin tulevaisuudessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 82 a § 

Onnettomuutta tai vaaratilannetta koskevan 
tiedon käyttö 

Liikenteen turvallisuusvirasto ei saa ryhtyä 
oikeudellisiin toimenpiteisiin suunnittelemat-
toman tai tahattoman rikkomuksen johdosta, 
joka tulee sen tietoon vain 82 §:n nojalla 
tehdyn ilmoituksen perusteella, ellei kyse ole 
törkeänä huolimattomuutena pidettävästä 
velvollisuuksien laiminlyömisestä tai rikos-
laissa (39/1889) rangaistavaksi säädetystä 
menettelystä. 

Rautatieyritys, rataverkon haltija ja muu 
tässä laissa tarkoitettu toimija eivät saa koh-
della syrjivästi palveluksessaan olevaa työn-
tekijää tai muuta henkilöä, joka tekee ilmoi-
tuksen tiedossaan mahdollisesti olevasta 
vaaratilanteesta. 
 

 
86 § 

Huomautus ja varoitus  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa rau-
tatieyritykselle tai muulle tässä laissa tarkoi-
tetulle rautatieliikenteen harjoittajalle tai ra-
taverkon haltijalle huomautuksen tai varoi-
tuksen, jos tämä toimii tämän lain tai sen no-
jalla annettujen vaatimusten vastaisesti. Va-
roitus voidaan antaa, jos huomautusta ei asi-
asta ilmenevät seikat kokonaisuudessaan 
huomioon ottaen voida pitää riittävänä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

86 § 

Huomautus ja varoitus  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
rautatieyritykselle, rataverkon haltijalle ja 
muulle tässä laissa tarkoitetulle rautatiealan 
toimijalle huomautuksen tai varoituksen, jos 
tämä toimii tässä laissa tai sen nojalla sää-
dettyjen vaatimusten vastaisesti. Varoitus 
voidaan antaa, jos huomautusta ei asiasta il-
menevät seikat kokonaisuudessaan huomioon 
ottaen voida pitää riittävänä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
87 § 

Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tehos-
tekeinoihin 

87 § 

Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tehos-
tekeinoihin 
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Liikenteen turvallisuusvirasto voi toimialan 
turvallisuusviranomaisena ja sääntelyelimenä 
varattuaan asianomaiselle tilaisuuden tulla 
kuulluksi määrätä rautatieliikenteen harjoitta-
jan tai rataverkon haltijan korjaamaan vir-
heensä tai laiminlyöntinsä sekä asettaa sille 
velvoitteita taikka kieltää toimenpiteen, jos 
asianomainen toimii huomautuksesta tai va-
roituksesta huolimatta tämän lain tai sen no-
jalla annettujen vaatimusten vastaisesti. Te-
hosteeksi virasto voi asettaa uhkasakon, teet-
tämisuhan tai keskeyttämisuhan siten kuin 
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi varattu-
aan asianomaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi 
määrätä rautatieyrityksen, rataverkon haltijan 
ja muun tässä laissa tarkoitetun rautatiealan 
toimijan korjaamaan virheensä tai laimin-
lyöntinsä sekä asettaa sille velvoitteita taikka 
kieltää toimenpiteen, jos asianomainen toimii 
huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta 
tässä laissa tai sen nojalla säädettyjen vaati-
musten vastaisesti. Tehosteeksi virasto voi 
asettaa uhkasakon tai uhan, että toiminta 
keskeytetään osaksi tai kokonaan taikka että 
tekemättä jätetty toimenpide teetetään asian-
omaisen kustannuksella. Uhkasakosta, teet-
tämisuhasta ja keskeyttämisuhasta säädetään 
uhkasakkolaissa (1113/1990).  
 

 
93 § 

Muutoksenhaku 

Liikenteen turvallisuusviraston 87 §:n no-
jalla tekemään päätökseen haetaan muutosta 
siten kuin uhkasakkolaissa säädetään. Muu-
toin Liikenteen turvallisuusviraston, Liiken-
neviraston ja ministeriön päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei tässä 
laissa toisin säädetä. 

Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen, 
jonka virasto tekee 34 ja 35 §:ssä tarkoitettu-
jen palvelujen tarjoamisesta tai niitä ja niiden 
hinnoittelua koskevan erimielisyyden ratkai-
semiseksi, haetaan muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Markkinaoikeuden an-
tamaan päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Jos ministeriö ei ole antanut päätöstä toimi-
lupahakemukseen 13 §:n 1 momentissa sää-
detyssä määräajassa tai Liikenteen turvalli-
suusvirasto ratkaissut oikaisupyyntöä 72 §:n 3 
momentissa säädetyssä määräajassa taikka 
ratkaissut turvallisuustodistuksen myöntämis-
tä tai hyväksymistä koskevaa asiaa 7 §:n 2 
momentissa säädetyssä määräajassa tai tur-
vallisuusluvan myöntämistä tai hyväksymistä 
koskevaa asiaa 17 §:n 2 momentissa sääde-
tyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituk-
sen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan 

93 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain 60, 67 ja 69 §:n nojalla tehtyyn 
päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen 
turvallisuusvirastolta siten kuin hallintolais-
sa (434/2003) säädetään.  Oikaisuvaatimuk-
seen annettuun päätökseen sekä muuhun tä-
män lain nojalla tehtyyn päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen toimiluvan, 
turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan 
peruuttamista, osajärjestelmän käyttöönotto-
luvan peruuttamista, kalustoyksikön käyt-
töönottoluvan peruuttamista, ilmoitetun lai-
toksen tai riippumattomasta turvallisuusar-
vioinnista vastaavan laitoksen nimeämisen 
peruuttamista, ratakapasiteetin peruuttamis-
ta, 87 §:ssä tarkoitettua määräystä, velvoitet-
ta tai kieltoa sekä 88 §:ssä tarkoitettua toi-
menpiteeseen tai tapahtumaan puuttumista 
koskevassa asiassa saa hakea muutosta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hal-
linto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.  

Jos 7, 13, 17 tai 72 §:ssä tarkoitettua asiaa 
ei ole ratkaistu säädetyssä määräajassa, haki-
ja voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan 
kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätök-
seen. Valituksen voi tehdä, kunnes hakemuk-
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hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällai-
sen valituksen voi tehdä, kunnes hakemuk-
seen on annettu päätös. Ministeriön ja Liiken-
teen turvallisuusviraston on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta valitusviranomaiselle. 
Tässä momentissa tarkoitetun valituksen te-
kemiseen ja käsittelyyn sovelletaan muutoin 
hallintolainkäyttölakia. 
 

seen on annettu päätös. Liikenne- ja viestin-
täministeriön ja Liikenteen turvallisuusviras-
ton on ilmoitettava päätöksen antamisesta va-
litusviranomaiselle. Valituksen tekemiseen ja 
käsittelyyn sovelletaan muutoin hallintolain-
käyttölakia.  

Päätökseen, jolla on ratkaistu erimielisyys 
34 tai 35 §:ssä tarkoitetussa asiassa, saa ha-
kea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään.  

Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä nouda-
tetaan muutoksenhausta huolimatta, jos pää-
töksessä niin määrätään ja jollei muutoksen-
hakuviranomainen toisin määrää. 

Käsitellessään Liikenteen turvallisuusvi-
raston kalustoyksikön käyttöönottolupapää-
töksestä tehtyä valitusta hallinto-oikeus ja 
korkein hallinto-oikeus voivat pyytää asiasta 
lausunnon Euroopan rautatievirastolta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
(lisätään uusi 3 mom.) 

94 a § 

Eräät ilmoitusvelvollisuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkemmat säännökset 1 ja 2 momentissa 

tarkoitetuista ilmoitusvelvollisuuksista ja nii-
tä koskevista määräajoista annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta  

20  . 
——— 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


