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Laki
rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rautatielain (304/2011) 57 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 939/2013,

sekä
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 939/2013, uusi 2 momentti seuraavasti:

4 §

Turvallisuustodistus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Turvallisuustodistusta ei vaadita rautatieyritykseltä, joka liikennöi suorasta kansainvä-

lisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituk-
sen välillä Pietarissa 28 päivänä huhtikuuta 2015 tehdyssä sopimuksessa tarkoitetussa rau-
tatierajaliikenteessä ainoastaan valtakunnanrajan ja rautatieraja-aseman välillä ja rautatie-
raja-asemalla sijaitsevilla raiteilla, jos rautatieyritys on rekisteröity muussa kuin Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

57 § 

Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettävien 
kalustoyksiköiden käyttöönotto 

Venäjän federaatiosta saapuvilla Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälises-
sä rautatieliikenteessä käytettävillä kalustoyksiköillä on oltava Liikenteen turvallisuusvi-
raston myöntämä käyttöönottolupa. Virasto myöntää käyttöönottoluvan sellaisille kalus-
toyksiköille ja kalustoyksikköjen tyypeille, joilla on Venäjän federaatiossa tai muussa rau-
tateiden yhteistyöjärjestöön (OSJD) kuuluvassa valtiossa voimassa oleva käyttöönottolu-
pa tai siihen rinnastettava lupa. Kalustoyksiköillä saa liikennöidä ainoastaan Suomen ja
Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Kalustoyksikköjä koske-
vista vaatimuksista määrätään suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasa-
vallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen Pietarissa 28 päivänä huhtikuuta
2015 välillä tehdyssä sopimuksessa ja sen nojalla tehdyssä liikenne- ja viestintäministeri-
ön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välisessä sopimuksessa ja sen liitteissä. 

Suomessa 1 momentissa tarkoitettua suoraa kansainvälistä liikennettä harjoittavan rau-
tatieyrityksen on haettava käyttöönottolupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta ennen kuin
rautatieyritys liikennöi kalustoyksiköllä Suomen rataverkolla. Kalustoyksikön vaatimus-
tenmukaisuus on osoitettava ilmoituksessa, jonka hakija toimittaa virastolle. Hakijan on
ilmoitettava Venäjän federaatiossa tai muussa rautateiden yhteistyöjärjestöön (OSJD)
kuuluvassa valtiossa kalustoyksikölle tai kalustoyksikköjen tyypille myönnetystä käyt-
töönottoluvasta tai siihen rinnastettavasta luvasta. Virasto ratkaisee käyttöönottolupaa
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koskevan hakemuksen hakijan toimittaman ilmoituksen perusteella. Lupa voidaan myön-
tää sähköistä menettelyä käyttäen.

————
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