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rautatielain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rautatielain (304/2011) 9 §:n 4 momentti ja 19 §:n 3 momentti,
muutetaan 2 §:n 27, 30 ja 31 kohta, 44 §:n 3 momentti, 59 ja 70 §, 71 §:n 3 momentti, 81 §:n

1 momentti ja 91 §:n 1 momentti sekä
lisätään 2 §:ään uusi 32 kohta ja lakiin uusi 94 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

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

27) hankintayksiköllä luonnollista henkilöä
tai oikeushenkilöä, joka tilaa osajärjestelmän
suunnittelun, rakentamisen, uudistamisen tai
parantamisen;
— — — — — — — — — — — — —

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

31) ilmoitetulla laitoksella toimielimiä, joi-
den tehtävänä on yhteentoimivuuden osateki-
jöiden vaatimuksenmukaisuuden tai osajär-
jestelmien EY-tarkastusmenettelyn suoritta-
minen;

32) pitkälle edenneellä hankkeella han-
ketta, joka on edennyt sellaiseen suunnittelu-
tai rakennusvaiheeseen, että sen teknisten toi-
mitusehtojen muuttaminen ei ole mahdollista
oikeudellisesta, taloudellisesta, rahoitukselli-
sesta tai sopimukseen muutoin perustuvasta
syystä taikka yhteiskunnallisesta tai ympäris-
töön liittyvästä taikka niihin verrattavasta
syystä.

44 §

Rakenteellisen osajärjestelmän
käyttöönottolupa

— — — — — — — — — — — — —
Viraston on lupahakemusta käsitellessään

tarkastettava myös, että osajärjestelmä täyttää
yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä ole-
vat käyttötoimintaa ja kunnossapitoa koske-
vat vaatimukset siltä osin kuin niitä on sovel-
lettava.
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59 §

Sertifiointielin ja kunnossapidosta vastaavan
yksikön sertifiointi

Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaa-
valla yksiköllä tulee olla rautatieturvallisuus-
direktiivin 14 a artiklan mukainen sertifiointi.

Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaa-
van yksikön sertifiointia haetaan Euroopan
talousalueella toimivaltaiselta sertifiointieli-
meltä. Sertifiointielimenä voi Suomessa toi-
mia Liikenteen turvallisuusvirasto ja sertifi-
ointitehtävään erikseen akkreditoitu elin.

Sertifiointi on myönnettävä hakemuksesta
tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien
yksiköiden sertifiointijärjestelmästä ja ase-
tuksen (EY) N:o 653/2007 muuttamisesta an-
netun komission asetuksen (EU) N:o
445/2011 mukaisesti. Sertifiointi on voi-
massa Euroopan talousalueella.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvitta-
essa käyttää sertifiointitehtävien hoitamisessa
apunaan ulkopuolista asiantuntijaa, jolla on
riittävä asiantuntemus ja muutoin tarvittavat
edellytykset avustamistehtävien hoitamiseen.

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta sel-
laiseen kunnossapidosta vastaavaan yksik-
köön, jonka vastuulla olevia tavaravaunuja
käytetään ainoastaan museo- tai vaihtotyölii-
kenteessä.

Tarkemmat säännökset kunnossapidosta
vastaavan yksikön tai kunnossapitotoiminnon
sertifioinnista ja ulkopuoliselle asiantuntijalle
asetettavista vaatimuksista annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.

70 §

Ratarekisteri

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuuden edistämi-
seksi ratarekisteriä. Ratarekisteriin sisällyte-
tään tiedot rataverkkoon kuuluvien osajärjes-
telmien tai osajärjestelmien osien ominai-
suuksista sekä siitä, ovatko ne yhteensopivia
yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä esi-
tettyjen ominaisuuksien kanssa.

Rataverkon haltijoiden on toimitettava re-
kisteriin ajantasaiset tiedot hallinnoimastaan
rataverkosta. Lisäksi rataverkon haltijoiden

on toimitettava rekisteriin ajantasaiset tiedot
rataverkkoon tehtävistä muutoksista.

Tarkemmat säännökset tietojen toimittami-
sesta rekisteriin ja siihen liittyvistä määrä-
ajoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

71 §

Liikenteen turvallisuusvirasto
sääntelyelimenä

— — — — — — — — — — — — —
Virastolla on oikeus salassapitosäännösten

estämättä ilman aiheetonta viivästystä saada
asian käsittelyä varten tarvittavat tiedot ja
selvityksen rautatieliikenteen harjoittajilta ja
rataverkon haltijoilta. Virasto voi sääntelyeli-
menä käyttää niitä keinoja, joita sillä on
78 §:n nojalla oikeus käyttää valvontatehtä-
vää suorittaessaan.

81 §

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin

Liikenteen turvallisuusviraston, Liikenne-
viraston ja muiden rataverkon haltijoiden
sekä rautatieliikenteen harjoittajien on varau-
tumisen avulla huolehdittava siitä, että niiden
toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttö-
mästi myös valmiuslaissa (1552/2011) tarkoi-
tetuissa poikkeusoloissa. Liikenteen turvalli-
suusviraston ja Liikenneviraston on oman
toimintansa varmistamisen lisäksi varmistet-
tava rataverkon liikennöitävyys myös erilai-
sissa poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa.
— — — — — — — — — — — — —

91 §

Lain suhde kilpailulainsäädäntöön

Jos Liikenteen turvallisuusviraston käsitel-
tävänä oleva asia koskee menettelyä, joka
saattaa rikkoa kilpailulain (948/2011) kilpai-
lunrajoituksia koskevia säännöksiä, virasto
voi siirtää asian kilpailunrajoituksia koske-
vilta osin käsiteltäväksi mainitun lain mukai-
sesti.
— — — — — — — — — — — — —
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94 a §

Eräät ilmoitusvelvollisuudet

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava viipymättä 4 §:ssä tarkoitetun turvalli-
suustodistuksen myöntämisestä, uusimisesta,
muuttamisesta ja peruuttamisesta ministeri-
ölle, rautatieliikenteen harjoittajille, rataver-
kon haltijoille ja Euroopan rautatievirastolle.
Lisäksi viraston on viipymättä ilmoitettava
turvallisuustodistuksen A- tai B-osan peruut-
tamisesta sen jäsenvaltion turvallisuusviran-
omaiselle, joka on antanut turvallisuustodis-
tuksen toisen osan.

Viraston on ilmoitettava viipymättä 16
§:ssä tarkoitetun turvallisuusluvan myöntä-
misestä, uusimisesta, muuttamisesta ja pe-
ruuttamisesta ministeriölle, rautatieliikenteen
harjoittajille, rataverkon haltijoille ja Euroo-
pan rautatievirastolle.

Tämä laki tulee voimaan 7 päivänä touko-
kuuta 2013.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa
70 §:ssä tarkoitetusta ratarekisteristä 1 päi-
västä tammikuuta 2015 lukien. Liikennevi-
raston on siirrettävä hallinnassaan olevaan
ratarekisteriin sisältyvät tiedot Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2014. Niiden yksityisraiteiden
haltijoiden, joiden hallinnassa olevat raiteet
ovat yhteisön suuntaviivoista Euroopan laa-
juisen liikenneverkon kehittämiseksi anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätöksessä N:o 1692/96/EY tarkoitettuun
Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuulu-
vassa merisatamassa tai satama-alueella, on
toimitettava 70 §:n 2 momentissa tarkoitetut
tiedot Liikenteen turvallisuusvirastolle vii-
meistään 16 päivänä maaliskuuta 2017. Mui-
den rataverkon haltijoiden on toimitettava 70
§:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot Liiken-
teen turvallisuusvirastolle viimeistään 16 päi-
vänä maaliskuuta 2019.
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