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kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se
onmuutettunaVilnassa3päivänäkesäkuuta1999 tehdylläpöytäkirjalla, sekäyleissopimuk-
sen liitteen F (APTU) ja liitteen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa,
että valtioiden välisen kansainvälisten rauta-
tiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten
asiantuntijoiden komitea on 7. kokoukses-
saan 5 päivänä kesäkuuta 2014 päättänyt kan-
sainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleis-
sopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on
muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vil-
nassa tehdyllä pöytäkirjalla ja yleissopimuk-
sen liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeus-
säännökset kansainvälisessä liikenteessä käy-
tettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknis-
ten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten
teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liit-
teen G (ATMF – Yhtenäiset oikeussäännök-
set kansainvälisessä liikenteessä käytettä-
väksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä
hyväksymisestä) nojalla antaa vetureita ja
henkilöliikenteen liikkuvaa kalustoa koskevat
tekniset määräykset (UTP LOC&PAS 2015),
vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden
esteetöntä pääsyä koskevat tekniset määräyk-
set (UTP PRM 2015) sekä vaunujen merkin-
töjä koskevat tekniset määräykset (UTP

MARKING 2015). Lisäksi komitea on päät-
tänyt muuttaa olennaisia vaatimuksia koske-
vat tekniset määräykset (UTP GEN-A 2015),
teknisiä asiakirjoja koskevat tekniset mää-
räykset (UTP GEN-C 2015), tavaravaunuja
koskevat tekniset määräykset (UTP WAG
2015) sekä kansallisia kalustorekistereitä
koskevat tekniset määräykset (NVR 2015).
Määräykset tulevat voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.
Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä

rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimuk-
seen (COTIF), sellaisena kuin se on muutet-
tuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa teh-
dyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta
2011. Määräykset kuuluvat Euroopan unio-
nin yksinomaiseen toimivaltaan, eikä niitä
Suomessa sovelleta.
Määräykset ovat nähtävinä ja saatavissa

englanninkielisinä osoitteessa
http://www.otif.org/en/technology ja Liiken-
teen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvit-
taessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruot-
siksi.
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