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Lak i

N:o 195

Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2002
tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja
Namibian tasavallan hallituksen välisen sijoi-
tusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén
HE 252/2002
UaVM 31/2002
EV 252/2002
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Lak i

N:o 196

Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Teheranissa 4 päivänä marraskuuta 2002
tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja
Iranin islamilaisen tasavallan hallituksen vä-
lisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista
koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén

HE 263/2002
UaVM 33/2002
EV 251/2002
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Lak i

N:o 197

Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
New Delhissä 7 päivänä marraskuuta 2002
tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja
Intian tasavallan hallituksen välisen sijoitus-
ten edistämistä ja suojaamista koskevan so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén

HE 262/2002
UaVM 32/2002
EV 250/2002
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Rautatielaki

N:o 198

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on edistää rau-
tatieliikennettä ja rataverkon käyttöä sekä
parantaa rautatieliikenteen turvallisuutta.
Laissa säädetään rautatieliikenteen harjoit-
tamisesta ja turvallisuudesta valtion rataver-
kolla sekä rataverkon käytöstä ja rahoituk-
sesta. Lakia sovelletaan lisäksi yksityisraitei-
siin siten kuin 27 §:ssä, 30 §:n 1 momentissa
ja 38 §:ssä säädetään samoin kuin palvelujen
tarjontaan yksityisraiteilla rautatieliikenteen
käyttöön siten kuin 34 §:ssä säädetään.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rautatieyrityksellä yksityisoikeudellista
yhtiötä tai muuta yhteisöä, joka Euroopan

talousalueella myönnetyn asianomaisen toi-
miluvan nojalla päätoimenaan harjoittaa rau-
tatieliikennettä ja jolla on hallinnassaan lii-
kenteen harjoittamiseen tarvittavaa liikkuvaa
kalustoa; rautatieyrityksenä pidetään myös
yksinomaan vetovoimapalveluja tarjoavia yh-
teisöjä;
2) rataverkolla Ratahallintokeskuksen hal-

linnassa olevaa valtion rataverkkoa;
3) radanpidolla radan ja siihen kuuluvien

rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sekä
radanpidon tarvitseman kiinteän omaisuuden
rakentamista ja ylläpitoa;
4) rautatieliikenteen harjoittamisella rau-

tatieyrityksen ja museoliikenteen harjoittajan
liikennettä rataverkolla;
5) liikennöinnillä rautatieliikenteen harjoit-

tajan tai radanpitoon kuuluviin töihin tai
niihin liittyviin toimintoihin kuuluvaa liiken-
nöintiä raidekulkuneuvoilla rataverkolla sekä
muuta rataverkon raidealueelle ulottuvaa lii-
kennettä, ei kuitenkaan tieliikennelain
(267/1981) mukaista tieliikennettä tasoriste-
yksessä;
6) ratakapasiteetilla rataverkon ominai-

suuksista johtuvaa aikaan sidottua rautatie-

HE 162/2002
LiVM 27/2002
EV 297/2002

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/12/EY (32001L0012); EYVL N:o L 075, 15.3.2001,
s. 0001—0025, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/13/EY (32001L0013); EYVL N:o L 075,
15.3.2001, s. 0026—0028, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY (32001L0014); EYVL
N:o L 075, 15.3.2001, s. 0029—0046.
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reitin junaliikenteen välityskykyä, ei kuiten-
kaan radanpitoon välittömästi liittyvää juna-
liikennettä;
7) ratakapasiteetin hakijalla rautatieyritys-

tä ja rautatieyritysten kansainvälistä yhteen-
liittymää;
8) liikenteenohjauksella myönnetyn rata-
kapasiteetin jaon toteuttamista sekä rataver-
kon liikennöinnin ohjaamista ja hallintaa
yksittäisillä rautatiereiteillä ja rataverkon lii-
kennepaikkojen raiteistoilla käytettävissä ole-
vien liikenteenohjausjärjestelmien ja rataver-
kolla liikennöintiä koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti;
9) ylikuormitetulla ratakapasiteetilla sel-
laista rautatiereittiä, jolle ei voida osoittaa
haettua ratakapasiteettia ratakapasiteettihake-
musten yhteensovittamisesta huolimatta;
10) museoliikenteellä museokalustolla tai
sellaiseen rinnastettavalla kalustolla rataver-
kolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä
liikennettä, jota harjoittava yhteisö ei tavoit-
tele toiminnallaan liiketaloudellista voittoa;
11) yksityisraiteella muuta kuin Ratahal-

lintokeskuksen hallinnassa olevaa raidetta,
jolla on liittymä valtion rataverkkoon.

3 §

Radanpidon rahoitus

Rataverkkoa ylläpidetään ja rakennetaan
valtion talousarviossa osoitettujen määrära-
hojen ja muun rahoituksen sallimassa laajuu-
dessa. Tämän lain 3 luvussa tarkoitettu
ratamaksu käytetään radanpidon rahoituk-
seen. Ratamaksu otetaan huomioon valtion
talousarviossa.

4 §

Verkkoselostus

Ratahallintokeskus julkaisee aikataulukau-
sittain ratakapasiteetin hakijoita varten verk-
koselostuksessa tiedot niistä tämän lain ja
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuudesta annetun lain (561/2002),
jäljempänä rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuuslaki, säännöksistä tai näiden lakien no-
jalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä,
jotka koskevat:

1) oikeutta rataverkolle pääsyyn;
2) ratamaksujen määräytymisperusteita;
3) ratakapasiteetin hakemista ja siihen

liittyviä määräaikoja;
4) rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevia

vaatimuksia ja hyväksyntää; sekä
5) muita rautatieliikenteen harjoittamista ja

sen aloittamisen edellytyksiä koskevia seik-
koja.
Ratahallintokeskus julkaisee verkkoselos-

tuksessa tiedot rataverkon laadusta ja laajuu-
desta sekä antaa tarkemmat tiedot tämän lain
13 §:ssä tarkoitetusta rataverkon vähimmäis-
käyttöpalveluiden sekä rataverkon käyttö-
mahdollisuuksien ja raideyhteyksien yksityis-
kohdista ja saatavuudesta. Verkkoselostuk-
sessa julkaistaan myös ne määräykset, jotka
Ratahallintokeskus antaa:
1) erikoistuneesta ratakapasiteetista 18 §:n

1 momentin nojalla;
2) ylikuormitetun ratakapasiteetin etusija-

järjestyksistä 18 §:n 2 momentin nojalla; sekä
3) rautatiereittikohtaisista ratakapasiteetin

vähimmäiskäytön kynnysmääristä 23 §:n 2
momentin nojalla.
Ratahallintokeskuksen on kuultava verk-

koselostusta laatiessaan Suomeen sijoittautu-
neita ratakapasiteetin hakijoita ja muita Suo-
men rataverkolle pyrkiviä ratakapasiteetin
hakijoita. Ratahallintokeskuksen on julkais-
tava verkkoselostus määräyskokoelmassaan
viimeistään neljä kuukautta ennen ratakapa-
siteettia koskevien hakemusten jättämiselle
valtioneuvoston asetuksella säädetyn määrä-
ajan päättymistä. Jos 1 ja 2 momentissa
tarkoitetut tiedot muuttuvat verkkoselostuk-
sen voimassaoloaikana, Ratahallintokeskuk-
sen on julkaistava muuttuneet tiedot määrä-
yskokoelmassaan.

2 luku

Rautatieliikenteen harjoittaminen

5 §

Toimilupa

Rautatieliikenteen harjoittamista varten on
oltava liikenne- ja viestintäministeriön (mi-
nisteriö) myöntämä toimilupa, johon voidaan
sisällyttää erityisesti harjoitettavan liikenteen
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laajuuteen ja luonteeseen liittyviä tämän lain
säännöksiä tai lain nojalla annettuja säännök-
siä tai määräyksiä täydentäviä ehtoja.
Toimilupa voidaan hakemuksesta myöntää
rajoitettuna koskemaan ainoastaan henkilö-
tai tavaraliikennettä.
Ministeriö tarkistaa toimiluvan ja sen ehdot
joka viides vuosi sen myöntämisestä. Lisäksi
ministeriö voi tarkistaa, noudattaako rautatie-
yritys sille tässä laissa tai tämän lain nojalla
rautatieliikenteen harjoittamista varten asetet-
tuja velvoitteita, jos on syytä vakavasti
epäillä, ettei velvoitteita noudateta.
Yhdessä Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa myönnetty toimilupa on voi-
massa koko Euroopan talousalueella. Minis-
teriö ilmoittaa asianomaiselle toimivaltaiselle
viranomaiselle, jos muussa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saanut rautatieyritys ei enää täytä luvan
saamisen edellytyksiä.

6 §

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Ministeriö myöntää toimiluvan Suomeen
sijoittautuneelle hakijalle rautatieliikenteen
harjoittamiseen edellyttäen, että:
1) hakijan tarkoituksena on päätoimenaan
harjoittaa rautaliikennettä hallinnassaan ole-
valla liikkuvalla kalustolla tai tarjota veto-
voimapalveluja;
2) hakijalla on Ratahallintokeskuksen an-
tama tai hyväksymä 11 §:ssä tarkoitettu tur-
vallisuustodistus tai se antaa toiminnastaan
vastaavan selvityksen;
3) hakija on luotettava ja sen liikkeenjoh-
totehtäviin määrätyt henkilöt ovat hyvä-
maineisia ja ammatillisesti päteviä;
4) hakija on riittävän vakavarainen, niin
että se kykenee tiedossa olevien seikkojen
perusteella arvioiden täyttämään vähintään
vuoden ajalta todelliset ja odotettavissa olevat
velvoitteensa ja sitoumuksensa; sekä
5) hakijalla on 10 §:ssä tarkoitettu riittävä
vastuuvakuutus tai muu sitä vastaava järjes-
tely.
Liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö ei
täytä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua
hyvämaineisuuden vaatimusta, jos hänet on

tuomittu viimeksi kuluneiden viiden vuoden
aikana vankeusrangaistukseen tai viimeksi
kuluneiden kolmen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen vakavasta työsuhdetta, elinkeinon
harjoittamista, kirjanpitoa, velkasuhdetta, lii-
kenteen harjoittamista taikka liikenneturval-
lisuutta koskevien säännösten tai määräysten
rikkomisesta ja teko osoittaa hänen olevan
ilmeisen sopimaton harjoittamaan rautatielii-
kennettä. Sama koskee tullimääräysten rik-
komista siinä tapauksessa, että hakijan tar-
koituksena on ryhtyä harjoittamaan kansain-
välistä rautatieliikennettä.
Hakija täyttää 1 momentin 3 kohdassa

tarkoitetun ammatillista pätevyyttä koskevan
vaatimuksen, kun:
1) hakijalla on tarvittavat tiedot ja kokemus

rautatieliikenteen turvalliseen harjoittamiseen
ja sen valvontaan hakemuksen edellyttämässä
laajuudessa;
2) hakijan turvallisuudesta vastaavalla hen-

kilökunnalla on tehtävien edellyttämä päte-
vyys; sekä
3) hakija voi taata korkean turvallisuusta-

son tarjoamissaan palveluissa henkilöstönsä,
liikkuvan kalustonsa ja organisaationsa osal-
ta.
Hakija ei täytä 1 momentin 4 kohdassa

tarkoitettua vakavaraisuuden vaatimusta, jos:
1) se tai sen liikkeenjohtotehtäviin määrätty

henkilö on asetettu konkurssiin tai määrätty
liiketoimintakiellosta annetun lain
(1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon;
2) liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö

on hakenut yksityishenkilön velkajärjestelys-
tä annetun lain (57/1993) mukaista velkajär-
jestelyä; tai
3) hakijalla on toiminnastaan aiheutuneita

huomattavia erääntyneitä ja maksamattomia
veroja tai lakisääteisiä sosiaalimaksuja.
Ministeriö voi erityisestä syystä poiketa 4

momentissa säädetystä vaatimuksesta.

7 §

Toimiluvan hakeminen ja myöntäminen

Hakijan on toimitettava hyvämaineisuuden,
ammatillisen pätevyyden ja vakavaraisuuden
arvioimiseksi ministeriölle tiedot:
1) hakijan liikkeenjohtotehtäviin määrätyn

henkilön hyvämaineisuudesta;
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2) liikkuvan kaluston ominaispiirteistä ja
ylläpidosta, erityisesti turvallisuusvaatimus-
ten osalta;
3) turvallisuudesta vastaavan henkilöstön
pätevyydestä ja ammatillisesta koulutuksesta;
4) varoistaan ja veloistaan;
5) omasta ja vieraasta pääomastaan riittä-
västi eriteltyinä; sekä
6) toiminnasta saatavista tuloistaan ja siitä
aiheutuvista menoistaan mukaan lukien rau-
tateiden liikkuvan kaluston, rakennusten, ra-
kennelmien sekä maa-alueiden hankinnasta
johtuvat menot.
Ministeriö voi vaatia hakijalta kauppaka-
marin tai Keskuskauppakamarin hyväksymän
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ar-
vioinnin hakijan taloudellisesta tilasta.
Päätös toimilupahakemukseen on tehtävä
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä,
kun ministeriölle on toimitettu kaikki asian
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

8 §

Toimiluvan peruuttaminen

Jos luvanhaltija ei enää täytä luvan saami-
sen edellytyksiä, ministeriön on varattava
luvanhaltijalle mahdollisuus korjata puute
kohtuullisessa määräajassa, joka ei saa olla
kahta kuukautta lyhyempi siitä lukien, kun
ministeriö on saanut tiedon puutteellisuudes-
ta. Mikäli luvanhaltija ei ole korjannut puut-
teellisuutta asetetussa määräajassa tai jos
luvanhaltija on asetettu konkurssiin eikä
luvanhaltijan taloudellista asemaa voida saada
luvan mukaisen rautatieliikenteen harjoitta-
misen edellyttämälle tasolle kohtuullisessa
ajassa, ministeriön on peruutettava toimilupa
kokonaan tai määräajaksi.
Todetessaan, ettei toimiluvan haltija enää
täytä taloudellista vakavaraisuutta koskevaa
vaatimusta, ministeriö voi samalla päättää,
että rautatieliikenteen harjoittamista saadaan
jatkaa toimiluvan mukaisesti tai rajoitettuna
enintään kuuden kuukauden ajan. Lupaa
rautatieliikenteen harjoittamisen jatkamiseen
ei saa kuitenkaan antaa, jos toiminnan jatka-
minen voi vaarantaa rautatieliikenteen turval-
lisuutta.
Ministeriö voi peruuttaa toimiluvan koko-
naan tai määräajaksi, jos luvanhaltija on

toimivaltaisen viranomaisen huomautuksesta
huolimatta rikkonut vakavasti ja toistuvasti
toimiluvassa asetettuja ehtoja tai rautatielii-
kennettä koskevia säännöksiä tai määräyksiä.
Jos rikkomukset ovat vähäisiä, ministeriö voi
antaa luvanhaltijalle varoituksen.

9 §

Rautatieliikenteen harjoittamiseen vaikutta-
vat muutokset rautatieyrityksen toiminnassa

Jos rautatieyritys aikoo muuttaa tai laajen-
taa toimintaansa merkittävästi, sen on toimi-
tettava ministeriölle uusi hakemus tai minis-
teriön pyytämää lisäselvitystä. Ministeriö voi
hakemuksen perusteella myöntää uuden toi-
miluvan tai lisäselvityksen perusteella antaa
suostumuksen toiminnan jatkamiseen.
Ministeriö voi salassapitosäännösten estä-

mättä vaatia selvityksen, jos luvanhaltijan
oikeudellinen asema muuttuu siten, että sillä
voi olla vaikutusta luvan mukaisen rautatie-
liikenteen harjoittamiseen. Ministeriön on
arvioitava toiminnan jatkamisen edellytykset
mahdollisimman pian saatuaan luvanhaltijalta
tarvittavan selvityksen.
Jos ministeriö katsoo, että rautatieturvalli-

suus voi 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa
muutostilanteessa vaarantua, sen on peruutet-
tava toimilupa noudattaen vastaavasti, mitä
8 §:ssä säädetään.

10 §

Rautatieyrityksen vakuutukset

Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava
voimassa oleva riittävä ja vastuunkantokyvyn
mukainen vastuuvakuutus tai muu sitä vas-
taava järjestely rautatieliikenteen harjoittami-
sesta toiselle aiheutuneen sellaisen vahingon
varalle, josta rautatieliikenteen harjoittaja on
lain tai sopimuksen perusteella vastuussa.
Tällaisen vakuutuksen tai sitä vastaavan
järjestelyn on oltava voimassa koko sen ajan,
jolloin rautatieliikennettä harjoitetaan.

11 §

Turvallisuustodistus

Ratahallintokeskuksen on tässä pykälässä
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säädetyin edellytyksin hakemuksesta myön-
nettävä turvallisuustodistus tai hyväksyttävä
muualla Euroopan talousalueella myönnetty
turvallisuustodistus enintään viiden vuoden
määräajaksi. Muualla Euroopan talousalueel-
la myönnetyn turvallisuustodistuksen osalta
Ratahallintokeskus voi edellyttää hakijalta
lisäselvitystä Suomessa harjoitettavaksi aio-
tusta liikenteestä.
Hakijan on turvallisuustodistuksen myön-
tämiseksi tai hyväksymiseksi toimitettava
Ratahallintokeskukselle tiedot:
1) hakijan turvallisuudenhallintajärjestel-
mästä ja muista hakijan sisäisistä järjestelyis-
tä, joilla varmistetaan rautatieliikenteen har-
joittamista koskevien säännösten ja määräys-
ten noudattaminen;
2) liikenneturvallisuudesta vastaavan joh-
don ja henkilöstön pätevyydestä ja ammatil-
lisesta koulutuksesta; sekä
3) käytettävästä rautateiden liikkuvasta
kalustosta sekä huolto- ja kunnossapitojärjes-
telmästä siltä osin kuin niistä ei ole aikai-
semmin toimitettu selvitystä Ratahallintokes-
kukselle muussa yhteydessä.
Ratahallintokeskuksen on ratkaistava tur-
vallisuustodistuksen myöntämistä tai hyväk-
symistä koskeva asia neljän kuukauden ku-
luessa siitä, kun hakija on toimittanut 2
momentissa tarkoitetut tiedot. Ratahallinto-
keskus voi myöntää tai hyväksyä turvalli-
suustodistuksen koskemaan valtion rataverk-
koa kokonaisuudessaan tai yksittäisiä rauta-
tiereittejä. Turvallisuustodistukseen voidaan
muutoinkin sisällyttää rautatieliikenteen tur-
vallisuutta koskevia ehtoja, joiden perusteena
on rautatieliikenteen turvallisuuden varmista-
minen ottaen huomioon hakijan rautatielii-
kenteen luonne ja laajuus. Tietyllä rataosalla
liikennöitäessä rautatieliikenteen harjoittajien
tulee kuitenkin aina täyttää yhtäläiset turval-
lisuusehdot.
Jos rautatieyrityksen tai rautatieyritysten
kansainvälisen yhteenliittymän harjoittaman
rautatieliikenteen luonne tai laajuus muuttuu
oleellisesti, tulee sen hakea uusi turvallisuus-
todistus tai pyytää Ratahallintokeskusta hy-
väksymään turvallisuustodistus uudelleen.
Ratahallintokeskus voi peruuttaa turvallisuus-
todistuksen tai muualla Euroopan talousalu-
eella myönnetyn turvallisuustodistuksen hy-
väksynnän, jos rautatieyritys tai rautatieyri-

tysten kansainvälinen yhteenliittymä toimii
vakavasti vastoin sitä, mitä rautatieliikenteen
harjoittamisesta säädetään tai määrätään.

12 §

Rautatieliikenteen harjoittamisen aloittami-
nen ja keskeyttäminen

Toimiluvan haltijalla on oikeus rautatielii-
kenteen harjoittamisen aloittamiseen edellyt-
täen, että:
1) toimiluvan haltijalla on 11 §:n mukainen

Ratahallintokeskuksen myöntämä tai hyväk-
symä turvallisuustodistus, joka kattaa kaikki
ne rautatiereitit, joilla liikennettä aiotaan
harjoittaa;
2) toimiluvan haltija on tehnyt Ratahallin-

tokeskuksen kanssa sopimuksen liikenteenoh-
jauspalvelujen käytöstä, turvallisuusasioiden
tarkemmasta järjestämisestä, järjestelyratapi-
hojen, seisontaraiteiden ja muiden raiteistojen
käytöstä sekä muista tarvittavista käytännön
järjestelyistä; sekä
3) tämän lain ja rautatiejärjestelmän yh-

teentoimivuuslain sekä näiden lakien nojalla
säädetyt tai määrätyt rautatieliikenteen har-
joittamisen edellytykset täyttyvät muutoin.
Ratahallintokeskuksen tulee tehdä 1 mo-

mentin 2 kohdassa tarkoitettu sopimus jokai-
sen toimiluvan haltijan kanssa tavanomaisin
ja kohtuullisin ehdoin. Ratahallintokeskus ei
saa kuitenkaan tehdä sopimusta ennen kuin
toimiluvan haltija täyttää 1 momentin mu-
kaiset muut edellytykset rautatieliikenteen
aloittamiselle.
Toimiluvan haltijan on aloitettava toimin-

tansa kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan
myöntämisestä. Ministeriö voi toimiluvan
haltijan pyynnöstä ottaen huomioon tarjotta-
vien palvelujen erityinen luonne päättää, että
toiminta saadaan aloittaa myöhemmin kuin
kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan
myöntämisestä. Jos toimiluvan haltija ei ole
aloittanut toimintaansa kuuden kuukauden
kuluessa toimiluvan myöntämisestä tai on
keskeyttänyt toimintansa yhtäjaksoisesti vä-
hintään kuudeksi kuukaudeksi, ministeriö voi
pyytää toimiluvan haltijalta lisäselvitystä toi-
miluvan voimassaolon edellytysten selvittä-
miseksi.
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3 luku

Rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat
palvelut ja ratamaksu

13 §

Ratahallintokeskuksen rautatieliikenteen
harjoittajille tarjoamat palvelut

Ratahallintokeskuksen on tarjottava rauta-
tieliikenteen harjoittajille tasapuolisin ja syr-
jimättömin ehdoin rataverkon vähimmäis-
käyttöpalveluja ja rataverkon käyttömahdol-
lisuuksiin kuuluvia raideyhteyksiä palvelui-
hin pääsemiseksi noudattaen, mitä rautateiden
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden
myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin
käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuus-
todistusten antamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/14/EY, jäljempänä kapasiteetti- ja rata-
maksudirektiivi, liitteessä II säädetään. Näistä
palveluista säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Tieto palvelujen yksityis-
kohdista ja saatavuudesta ja käytettävissä
olevista raideyhteyksistä on sisällytettävä
verkkoselostukseen.
Ratahallintokeskus voi tarjota rautatielii-
kenteen harjoittajille rataverkon käyttömah-
dollisuuksiin kuuluvia palveluja, rataverkon
käytön lisäpalveluja ja oheispalveluja sekä
sopia näistä palveluista ja muista hyödyk-
keistä. Tarkemmat säännökset rataverkon
käytön lisäpalveluista ja oheispalveluista an-
netaan valtioneuvoston asetuksella. Tieto tar-
jottavista palveluista ja muista hyödykkeistä
sekä niiden yksityiskohdista ja saatavuudesta
on sisällytettävä verkkoselostukseen. Ratahal-
lintokeskuksen on tarjottava tässä momentis-
sa tarkoitettuja palveluja ja muita hyödykkeitä
verkkoselostuksesta julkaistujen tietojen mu-
kaisesti kaikille rautatieliikenteen harjoittajil-
le rautatiereittikohtaisesti yhtäläisin ja tasa-
puolisin ehdoin.

14 §

Ratamaksu

Ratamaksuna peritään ratamaksun perus-
maksua ja muita ratamaksuun liittyviä erik-
seen säädettyjä maksuja (ratamaksu).

Ratahallintokeskuksen on perittävä rata-
maksun perusmaksua rautatieliikenteen har-
joittajilta tasapuolisesti ja syrjimättömin eh-
doin 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista pal-
veluista ja muista momentissa tarkoitetuista
hyödykkeistä niiden käytön mukaisesti nou-
dattaen, mitä kapasiteetti- ja ratamaksudirek-
tiivin II luvussa säädetään. Rautatieliikenteen
harjoittajille tarjottavista 13 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista palveluista ja muista hyödyk-
keistä perittävän ratamaksun perusmaksun
tulee perustua aina niihin radanpidon kustan-
nuksiin, joita rautatieliikenteen harjoittami-
nen aiheuttaa suoraan rataverkolle ja radan-
pidolle.
Ratamaksun perusmaksun määrästä anne-

taan tarkemmat säännökset liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella.

15 §

Ratamaksun periminen

Ratahallintokeskus päättää ratamaksun pe-
rusmaksun maksuunpanosta ja perii maksut
kalenterikuukausittain rautatieliikenteen har-
joittajilta. Ratahallintokeskuksen maksuun-
panemat ratamaksut ovat ulosottokelpoisia
ilman tuomiota tai päätöstä.

4 luku

Rataverkon käyttö ja ratakapasiteetti

16 §

Rataverkolle pääsyyn oikeutetut rautatie-
yritykset ja rautatieyritysten kansainväliset

yhteenliittymät

Tämän luvun mukaisesti myönnettyä rata-
kapasiteettia saavat käyttää seuraavat rauta-
tieyritykset ja rautatieyritysten kansainväliset
yhteenliittymät harjoitettavan rautatieliiken-
teen mukaisesti:
1) Euroopan talousalueeseen kuuluvien

valtioiden välisessä kansainvälisessä rautatie-
liikenteessä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu
rautatieyritys tai rautatieyritysten kansainvä-
linen yhteenliittymä; sekä
2) kotimaisessa tavara- ja henkilöliiken-

teessä sekä Suomen ja Venäjän välisessä
rautatieyhdysliikenteessä Valtionrautateiden
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muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain
(20/1995) 1 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön
rautatieliikennettä harjoittava tytäryhtiö.
Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetut
rautatieyritykset ja rautatieyritysten kansain-
väliset yhteenliittymät saavat käyttää rataver-
kon liikennepaikkoja harjoittamaansa liiken-
nettä varten 12 §:n 1 momentin 2 kohdan
mukaisen sopimuksen mukaisin ehdoin.
Myös muu yritys tai yhteisö saa käyttää
rataverkon yksittäistä liikennepaikkaa rauta-
tieliikenteeseen edellyttäen, että liikennöinti
palvelee liikennepaikkaan liitettyä yksityis-
raidetta ja että liikennöinnistä on sovittu
Ratahallintokeskuksen kanssa.

17 §

Ratakapasiteetin hakeminen

Ratakapasiteettia on haettava Ratahallinto-
keskukselta kutakin aikataulukautta varten
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
dettävässä määräajassa. Uutta ratakapasiteet-
tia tai ratakapasiteetin muutosta voidaan
hakea säännöllistä liikennettä varten myös
aikataulukauden aikana. Tarkemmat säännök-
set ratakapasiteetin hakemisesta ja hakuajois-
ta sekä rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja
siihen liittyvistä määräajoista annetaan val-
tioneuvoston asetuksella noudattaen, mitä
kapasiteetti- ja ratamaksudirektiivin liitteessä
III säädetään.
Rautatieyritys ja rautatieyritysten kansain-
välinen yhteenliittymä voivat hakea Ratahal-
lintokeskukselta ratakapasiteettia myös sel-
laista Euroopan talousalueen kansainvälistä
rautatiereittiä varten, josta vain osa kuuluu
tässä laissa tarkoitettuun rataverkkoon.

18 §

Ratakapasiteettihakemusten etusijajärjes-
tykset

Jos muulle liikenteelle on osoitettavissa
riittävästi vaihtoehtoisia rautatiereittejä, voi-
daan tietty rautatiereitti tai sen osa osoittaa
Ratahallintokeskuksen antamalla määräyksel-
lä erikoistuneeksi ratakapasiteetiksi noudat-

taen, mitä siitä kapasiteetti- ja ratamaksudi-
rektiivin 24 artiklassa säädetään. Erikoistu-
neen ratakapasiteetin rautatiereitillä tai sen
osalla ratakapasiteetin etusija on liikenteellä,
jota varten ratakapasiteetti on erikoistunut.
Jos haetun ratakapasiteetin yhteensovitta-

minen ei ole 19 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla mahdollista, Ratahallintokeskuk-
sen on päätöksellään tällöin todettava rauta-
tiereitti tai sen osa tältä osin ylikuormitetuksi
ratakapasiteetiksi. Ratakapasiteetti voidaan
nimetä ylikuormitetuksi myös, jos ratakapa-
siteetin ylikuormittuminen on aikataulukau-
den aikana ilmeistä. Ratahallintokeskus voi
antaa tarkemmat määräykset rautatiereitin
etusijajärjestyksistä, joiden mukaisesti mää-
rätty liikennetyyppi voi saada etusijan yli-
kuormittuneen ratakapasiteetin jakamisessa.

19 §

Yksittäistä etusijajärjestystä koskeva päätös

Jos samaa ratakapasiteettia on hakenut
useampi hakija tai haettu ratakapasiteetti
vaikuttaa toisen hakijan hakemaan ratakapa-
siteettiin, Ratahallintokeskuksen on ensisijai-
sesti pyrittävä sovittelemaan ratakapasiteetin
hakemista koskeva asia hakijoiden kesken.
Ratahallintokeskus voi tällöin tarjota hakijalle
sellaista ratakapasiteettia, joka ei oleellisesti
poikkea tämän hakemasta ratakapasiteetista.
Jos 1 momentissa tarkoitetussa ratakapasi-

teettihakemusten yhteensovittamismenette-
lyssä ei saada hakijoiden kesken sovintoa,
Ratahallintokeskus voi aikatauluehdotuksen
laatimista varten ratkaista yksittäistapausta
koskevan etusijajärjestyksen tässä luvussa
säädetyin perustein. Ratahallintokeskuksen
on ratkaistava etusijajärjestys viimeistään
kymmenen päivän kuluessa 1 momentissa
tarkoitetun sovittelun päättymisestä.
Ylikuormitetun ratakapasiteetin osalta Ra-

tahallintokeskus voi etusijajärjestystä koske-
valla päätöksellään poiketa tämän luvun
mukaisesta etusijajärjestyksestä sellaisen ha-
kijan eduksi, joka harjoittaa kansainvälistä
liikennettä tai jonka harjoittama liikenne
ylläpitää tai parantaa rautatiekuljetusjärjestel-
män tai joukkoliikenteen toimivuutta muutoin
taikka jonka hakemuksen hylkääminen ai-
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heuttaa hakijalle, rautatieyritykselle, rautatie-
yritysten kansainväliselle yhteenliittymälle tai
näiden asiakkaan liiketoiminnalle kohtuuton-
ta haittaa.

20 §

Aikatauluehdotuksen laadinta ja asian-
osaisten kuuleminen

Ratahallintokeskuksen on laadittava hake-
musten perusteella aikatauluehdotus seuraa-
vaa aikataulukautta varten viimeistään neljän
kuukauden kuluessa ratakapasiteetin haku-
ajan päättymisestä. Aikatauluehdotukseen
voidaan sisällyttää tiedot hakijalle myönnet-
täväksi ehdotettavasta ratakapasiteetista aino-
astaan siinä laajuudessa ja sellaisin rajoituksin
kuin mitä ratakapasiteetin käyttö liiken-
teenohjauksen toteuttamiseksi edellyttää.
Aikatauluehdotuksen tulee perustua ensi-
sijaisesti haetun ratakapasiteetin myöntämi-
seen edellyttäen, että ratakapasiteetin mukai-
silla aikatauluilla voidaan harjoittaa rautatie-
liikennettä teknisten vaatimusten ja turvalli-
suusvaatimusten mukaisesti. Ratahallintokes-
kus voi kuitenkin tarjota ratakapasiteetinjaon
parantamiseksi hakijalle sellaista ratakapasi-
teettia, joka ei oleellisesti poikkea tämän
hakemasta ratakapasiteetista. Ratakapasiteetti
voidaan jättää myös jakamatta edellyttäen,
että aikataulukautta varten tarvitaan varaka-
pasiteettia rautatieliikenteen etusijajärjestyk-
sen vuoksi.
Ratahallintokeskuksen on toimitettava ai-
katauluehdotus tiedoksi ratakapasiteetin ha-
kijoille viimeistään 1 momentissa tarkoitet-
tuun määräaikaan mennessä ja varattava
hakijoille tilaisuus tulla kuulluksi. Kuulemis-
aika on 30 päivää aikatauluehdotuksen tie-
doksiannosta. Tavaraliikenteen rautatiekulje-
tuspalveluita hankkivilla asiakkailla ja rauta-
tiekuljetuspalveluiden ostajia edustavilla yh-
teisöillä on oikeus antaa lausunto aikatau-
luehdotuksesta 30 päivän kuulemisaikana,
joka alkaa kulua näiden asianosaisten osalta
Ratahallintokeskuksen määräyskokoelmassa
julkaistavasta aikatauluehdotuksen valmistu-
mista koskevasta ilmoituksesta.

21 §

Ratakapasiteetin jakaminen

Ratahallintokeskuksen on päätettävä aika-
tauluehdotuksen ja 20 §:n 3 momentin kuu-
lemisen perusteella ratakapasiteetin jakami-
sesta tasapuolisin ja syrjimättömin perustein.
Ratahallintokeskuksen on tällöin otettava eri-
tyisesti huomioon henkilö- ja tavaraliikenteen
sekä radanpidon tarpeet samoin kuin rataver-
kon tehokas käyttö. Päätöstä tehtäessä on
otettava huomioon myös erikoistuneen ja
ylikuormittuneen ratakapasiteetin mukaan
määräytyvät etusijajärjestykset, jollei tämän
luvun säännöksistä muuta johdu.
Päätös säännöllisen liikenteen ratakapasi-

teetin muuttamisesta tai uudelleenjakamisesta
aikataulukauden aikana on tehtävä 1 momen-
tin mukaisin perustein noudattaen, mitä me-
nettelystä 17 §:n 1 momentissa ja sen nojalla
annetussa valtioneuvoston asetuksessa sääde-
tään.

22 §

Kiireellinen ratakapasiteettihakemus

Ratakapasiteetin hakija ja museoliikennettä
harjoittava yhteisö voivat hakea Ratahallin-
tokeskukselta ratakapasiteettia valtioneuvos-
ton asetuksella säädetyistä määräajoista riip-
pumatta, jos hakija tarvitsee viipymättä rata-
kapasiteettia tilapäisesti yhtä tai useampaa
rautatiereittiä varten. Ratahallintokeskuksen
on tällöin annettava päätös ratakapasiteetti-
hakemukseen viiden vuorokauden kuluessa
hakemuksen jättämisestä.
Ratahallintokeskuksen on myönnettävä ha-

ettu ratakapasiteetti, jos hakemuksessa tar-
koitettuun käyttöön on osoitettavissa riittä-
västi ratakapasiteettia. Jollei 19 §:stä tai
21 §:n 1 momentista muuta johdu, ratakapa-
siteetti on myönnettävä sitä ensin hakeneelle.
Kiireellinen ratakapasiteettihakemus on

tehtävä kirjallisesti. Hakemus voidaan saattaa
käsiteltäväksi kuitenkin myös sähköisesti si-
ten kuin siitä säädetään sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003). Lain säännöksistä poiketen säh-
köisesti vireille tulleeseen hakemukseen an-
nettu ratkaisu voidaan antaa hakijalle tiedoksi
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myös telekopiona tai sähköpostina. Päätös
katsotaan tällöin annetuksi tiedoksi, kun
telekopio tai sähköposti on lähetetty hakijalle.

23 §

Ratakapasiteetin käyttö ja peruuttaminen

Ratakapasiteetin hakija ei saa luovuttaa
myönnettyä ratakapasiteettia toiselle. Rauta-
tieyritys voi kuitenkin käyttää sellaista rata-
kapasiteettia, joka on myönnetty muulle kuin
rautatieliikenteen harjoittajan asemassa ole-
valle hakijalle ja jota käytetään tämän hake-
maa liikennettä varten. Jos rautatieyritys
kuitenkin käyttää ratakapasiteettia tämän mo-
mentin vastaisesti, Ratahallintokeskuksen on
tältä osin peruutettava hakijalle myönnetty
ratakapasiteetti.
Ratahallintokeskus antaa tarkemmat mää-
räykset rautatiereittikohtaisista ratakapasitee-
tin vähimmäiskäytön kynnysmääristä. Rata-
hallintokeskus voi peruuttaa hakijalle myön-
netyn ratakapasiteetin tai osan siitä, jos hakija
on käyttänyt ratakapasiteettia vähintään 30
päivän aikana vähemmän kuin rautatiereitin
tai sen osan mukainen kynnysmäärä edellyt-
tää.
Ratakapasiteettia ei saa kuitenkaan peruut-
taa, jos käyttämättä jättäminen on johtunut
hakijasta tai ratakapasiteettia käyttävästä rau-
tatieyrityksestä riippumattomista muista kuin
taloudellisista syistä. Ratahallintokeskus voi
peruuttaa ratakapasiteetin aina siltä ajalta,
jolloin rautatieyrityksellä ei ole turvallisuus-
todistusta rautatieliikenteen harjoittamista
varten.
Ratahallintokeskus voi poistaa ratakapasi-
teetin käytöstä kokonaan tai osittain sellai-
sella rautatiereitillä, joka on rataverkon tek-
nisestä viasta taikka onnettomuudesta tai
vauriotapahtumasta johtuvasta syystä tilapäi-
sesti poissa käytöstä. Ratahallintokeskuksen
on tällöin mahdollisuuksien mukaan tarjotta-
va vaihtoehtoisia rautatiereittejä ratakapasi-
teetin haltijalle. Ratahallintokeskus ei ole
kuitenkaan velvollinen korvaamaan ratakapa-
siteetin haltijalle mahdollisesti aiheutuvaa
vahinkoa, jollei tämän lain 12 tai 24 §:n
nojalla ole muuta sovittu.

24 §

Puitesopimukset

Ratahallintokeskus voi tehdä ratakapasitee-
tin hakijan kanssa ratakapasiteetin käytöstä
puitesopimuksen, jonka tarkoituksena on
määrittää hakijan tarvitseman ratakapasiteetin
ominaispiirteet. Puitesopimus ei kuitenkaan
oikeuta ratakapasiteetin hakijaa saamaan so-
pimuksen mukaista ratakapasiteettia. Ratahal-
lintokeskuksen tulee myöntää myös puiteso-
pimuksen mukainen ratakapasiteetti hake-
muksesta tämän luvun mukaisessa menette-
lyssä ja tässä luvussa säädetyin perustein.
Puitesopimus ei muutoinkaan rajoita tämän
luvun muiden säännösten soveltamista mui-
hin ratakapasiteetin hakijoihin.
Puitesopimus on tehtävä enintään kymme-

neksi vuodeksi. Ratahallintokeskus voi eri-
tyisestä syystä tehdä pitempiaikaisia puiteso-
pimuksia. Kymmentä vuotta pitempien sopi-
musten tekemisen perusteena voivat kuiten-
kin olla vain sopijapuolen kuljetusliiketoi-
mintaan liittyvät sopimukset, erityisinvestoin-
nit tai erityiset liiketoimintariskit sekä
erityisen painavat syyt, jotka perustuvat so-
pijapuolen laajoihin ja pitkäaikaisiin inves-
tointeihin ja tällaisiin toimiin sisältyviin so-
pimussitoumuksiin.
Tieto puitesopimuksesta ja pääpiirteet siinä

sovitusta ratakapasiteetista ovat julkisia.
Muilta osin sopimuksen julkisuuteen sovel-
letaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia (621/1999). Ministeriöllä on
kuitenkin oikeus saada tiedot salassapitosään-
nösten estämättä puitesopimuksia koskevista
neuvotteluista, sopimusten tekemisestä ja nii-
den perusteista sekä puitesopimusten ehdois-
ta.

5 luku

Rautatieliikenteen turvallisuus

25 §

Rautatieliikenteen turvallisuuden perusteet

Rautatieliikenteen harjoittajalla tulee olla
turvallisuuden takaava organisaatio ja tarvit-
tavat sisäiset ohjeet toiminnan johtamista ja
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valvontaa varten. Rautatieliikenteen harjoit-
taja vastaa toimintansa turvallisuudesta ja
siitä, että sen toiminnassa noudatetaan rauta-
tieliikennettä koskevia säännöksiä ja mää-
räyksiä. Rautatieliikenteen harjoittamista kos-
kevista teknisistä vaatimuksista ja turvalli-
suusvaatimuksista säädetään rautatiejärjestel-
män yhteentoimivuuslain 3 §:ssä.

26 §

Liikenneturvallisuustehtävissä toimivien
henkilöiden kelpoisuusvaatimukset

Rautateiden liikkuvan kaluston kuljettajil-
la, liikenteenohjaukseen osallistuvilla sekä
muilla välittömästi liikenneturvallisuustehtä-
vissä toimivilla henkilöillä tulee olla tehtävien
asianmukaisen hoitamisen vaatima terveys,
koulutus ja muu kelpoisuus sen mukaan kuin
siitä on erikseen säädetty tai määrätty.

27 §

Liikenteenohjaus

Ratahallintokeskus vastaa rataverkon lii-
kenteenohjauksesta. Ratahallintokeskus jär-
jestää liikenteenohjauksen tai hankkii liiken-
teenohjauspalvelut julkisilta tai yksityisiltä
palvelujen tuottajilta. Ratahallintokeskus voi
myös sopia yksityisraiteen haltijan kanssa
liikenteenohjauksen järjestämisestä yksityis-
raiteella tai jollakin sen osalla.

28 §

Rautateiden liikkuvan kaluston katsastus-
järjestelmä

Ratahallintokeskus vastaa sellaisen rauta-
teiden liikkuvan kaluston katsastusjärjestel-
mästä, jolle ei ole myönnetty rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuuslain 5 §:ssä tarkoitet-
tua osajärjestelmän käyttöönottolupaa. Tällai-
nen rautateiden liikkuva kalusto kuuluu Ra-
tahallintokeskuksen katsastusjärjestelmän pii-
riin. Ratahallintokeskus järjestää katsastuksen
tai hankkii katsastuspalvelut julkisilta tai
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Ratahallin-

tokeskus antaa kuitenkin katsastusta koskevat
ja siihen liittyvät hallintopäätökset.
Rautateiden liikkuva kalusto kuuluu kat-

sastusjärjestelmän piiriin myös siltä osin kuin
käyttöönottolupaa annettaessa tai kaluston
valvonnassa ei käytetä rautatiejärjestelmän
yhteentoimivuuslain 7 §:ssä tarkoitetun ilmoi-
tetun laitoksen suorittamaa arviointia.
Tämän pykälän 1 ja 2 momentin estämättä

myös 2 momentissa tarkoitettua ilmoitettua
laitosta voidaan käyttää tässä pykälässä tar-
koitettujen katsastusten suorittamiseen. Toi-
mintaan sovelletaan tällöin rautatiejärjestel-
män yhteentoimivuuslakia ja sen nojalla
annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

29 §

Liikenteenohjauspalveluille ja rautateiden
liikkuvan kaluston katsastuspalveluille asetet-

tavat vaatimukset

Liikenteenohjauspalveluja ja rautateiden
liikkuvan kaluston katsastuspalveluja tarjoa-
valla yrityksellä tulee olla turvallisuuden
takaava organisaatio ja Ratahallintokeskuk-
sen vahvistamat ohjeet toiminnan johtamista
ja valvontaa varten. Palveluja on tarjottava
tasapuolisesti kaikille rautatieyrityksille. Lii-
kenteenohjauspalveluja tarjoavan yrityksen
toiminnassa on noudatettava hyvän hallinnon
vaatimuksia.
Rautateiden liikkuvan kaluston katsastus-

tehtäviä hoitavien henkilöiden on oltava
tehtäviin sopivia ja ammatillisesti päteviä.
Liikkuvan kaluston katsastustehtäviä hoita-
van yrityksen on toiminnassaan soveltuvin
osin noudatettava, mitä hallintomenettelylais-
sa (598/1982), viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa, tiedoksiannosta
hallintoasioissa annetussa laissa (232/1966),
asiakirjain lähettämisestä annetussa laissa
(74/1954), sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetussa laissa ja kieli-
laissa (148/1922) säädetään.
Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun

yrityksen palveluksessa olevaan henkilöön
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 27
tai 28 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.
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30 §

Rautatieliikenteen turvallisuuden valvonta

Ratahallintokeskus valvoo rautatieliiken-
teen turvallisuutta valtion rataverkolla. Rata-
hallintokeskus valvoo rautatieliikenteen tur-
vallisuutta myös yksityisraiteilla.
Rautatieliikenteen harjoittajan, liiken-
teenohjauspalveluja tarjoavan yrityksen sekä
rautateiden liikkuvan kaluston katsastuspal-
veluja tarjoavan yrityksen on salassapitovel-
vollisuuden estämättä annettava Ratahallinto-
keskukselle sen valvontatehtävän suoritta-
miseksi tarvitsemat tiedot.

31 §

Rautatieliikenteessä tapahtuviin onnetto-
muuksiin varautuminen

Rautatieliikenteen harjoittajan on riittävällä
tavalla varauduttava rautatieliikenteessä mah-
dollisesti tapahtuviin onnettomuuksiin tai rau-
tatieliikennettä uhkaavan vaaran varalta. Ra-
tahallintokeskus voi yksittäistapauksessa
määrätä, mihin toimenpiteisiin rautatieliiken-
teen harjoittajan on ennakolta ryhdyttävä
rautatieliikenteessä sattuneen onnettomuuden
tai rautatieliikennettä uhkaavan vaaran varal-
ta.
Ratahallintokeskus voi velvoittaa rautatie-
yrityksen ja sen, joka suorittaa liikennetur-
vallisuuteen liittyviä tehtäviä rautatieliiken-
teessä, osallistumaan pelastuspalveluharjoi-
tuksiin ja rautatieliikenteen pelastuspalve-
luun, kuitenkin enintään viideksi vuorokau-
deksi vuodessa.

32 §

Rautatieonnettomuuksien ja vaaratilanteiden
tutkinta

Rautatiellä tapahtuneen onnettomuuden ja
vaaratilanteen tutkinnasta säädetään onnetto-
muuksien tutkinnasta annetussa laissa
(373/1985).
Ratahallintokeskus voi tutkia muut kuin 1
momentin mukaan tutkittavana olevat vaara-
tilanteet ja tapahtumat, jos se on tarpeen
rautateiden turvallisuuden edistämiseksi.

6 luku

Erinäiset säännökset

33 §

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriö-
tilanteisiin

Ratahallintokeskuksen ja rautatieyrityksen
on varautumisen avulla huolehdittava siitä,
että niiden toiminta jatkuu mahdollisimman
häiriöttömästi myös valmiuslaissa
(1080/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa
sekä niihin verrattavissa normaaliolojen häi-
riötilanteissa. Oman toimintansa varmistami-
sen lisäksi Ratahallintokeskuksen tulee var-
mistaa rataverkon liikennöitävyys myös eri-
laisissa poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa.
Varautumistoimenpiteitä johtaa ja sovittaa

yhteen ministeriö, joka antaa tarpeelliset
ohjeet varautumiseen ja valmiussuunnitteluun
liittyvistä yksityiskohdista.

34 §

Velvollisuus palvelujen tarjoamiseen

Rautatieyritys, rautatieyritysten kansainvä-
linen yhteenliittymä ja rautatieliikenteen pal-
veluja tarjoava yhtiö tai muu yhteisö on
velvollinen tarjoamaan kapasiteetti- ja rata-
maksudirektiivin II liitteen 2 kohdassa tar-
koitettuja rataverkon käyttömahdollisuuksiin
kuuluvia palveluja raideyhteyksineen rauta-
tieliikenteen harjoittajan käyttöön tasapuoli-
sella ja syrjimättömällä tavalla korvausta
vastaan, jos palveluja tarjoaa ainoastaan yksi
yhtiö tai muu yhteisö eikä palveluja voida
muutoin kohtuudella järjestää. Korvauksen
tulee olla tasapuolinen kaikkia rautatieyrityk-
siä kohtaan ja kohtuullinen palveluista aiheu-
tuneisiin kustannuksiin nähden.
Tarkemmat säännökset tässä pykälässä tar-

koitetuista palveluista ja raideyhteyksistä an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.

35 §

Ratakapasiteettia koskeva arviointi ja rata-
kapasiteetin vahvistamissuunnitelma

Jos Ratahallintokeskus toteaa rautatiereitin
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18 §:n 2 momentin nojalla ylikuormitetuksi,
sen on laadittava kuuden kuukauden kuluessa
ylikuormittumisen toteamisesta ratakapasi-
teettia koskeva arviointi. Arvioinnissa on
selvitettävä rautatiereitin ylikuormittumisen
syyt sekä ne Ratahallintokeskuksen toimen-
piteet, joilla se voi poistaa tai vähentää
ylikuormittumista arvioitavana olevalla rau-
tatiereitillä.
Jos Ratahallintokeskus on tehnyt 1 mo-
mentissa tarkoitetun ratakapasiteettia koske-
van arvioinnin, sen on tämän jälkeen tehtävä
ratakapasiteetin vahvistamissuunnitelma kuu-
den kuukauden kuluessa arvioinnin valmis-
tumisesta. Ratakapasiteetin vahvistamissuun-
nitelmassa on yksilöitävä ylikuormituksen
syyt, rautatieliikenteen todennäköinen kehit-
tyminen, rataverkon kehittämistä koskevat
rajoitukset sekä ratakapasiteetin vahvistami-
sen vaihtoehdot ja kustannukset ottaen huo-
mioon kustannus-hyötyanalyysiin perustuvat
arviot esitetyistä vaihtoehdoista sekä edelly-
tykset ratamaksuun liittyvien maksujen muut-
tamiseen.

36 §

Museoliikenne

Ratahallintokeskus voi 16 §:n estämättä
myöntää oikeuden rataverkolle pääsyyn mu-
seoliikennettä harjoittavalle yhteisölle museo-
liikennettä varten. Museoliikenteen harjoitta-
misen edellytyksiin ja museoliikenteen har-
joittamiseen sovelletaan, mitä liikennöinnistä,
rautatieliikenteen harjoittamisesta ja liikenne-
turvallisuustehtävistä tässä laissa tai muussa
laissa säädetään taikka sen nojalla säädetään
tai määrätään. Museoliikenteen harjoittajalta
ei kuitenkaan vaadita 5 §:n mukaista toimi-
lupaa. Museoliikenteen harjoittajan ratakapa-
siteettihakemus käsitellään aina kiireellisenä
sen mukaan kuin 22 §:ssä säädetään.
Museoliikenteen harjoittajalla tulee olla
11 §:ssä tarkoitettu turvallisuustodistus, jonka
Ratahallintokeskus voi myöntää pykälässä
säädetyin edellytyksin erikseen museoliiken-
nettä varten. Museoliikenteen harjoittajaan
sovelletaan lisäksi, mitä tämän lain 12 §:ssä
säädetään toimiluvan haltijasta sekä 23 §:ssä
ratakapasiteetin hakijasta.

37 §

Radanpitoon liittyvä liikenne

Ratahallintokeskus voi 16 §:n estämättä
myöntää oikeuden rataverkon käyttöön ra-
danpitoon välittömästi liittyvää ratatyö- ja
junaliikennettä varten radanpitoa harjoittaval-
le yritykselle edellyttäen, että toiminta ei
vaaranna rautatieliikenteen turvallisuutta. Oi-
keutta ei kuitenkaan voi myöntää rautatieyri-
tykselle tai rautatieyritysten kansainväliselle
yhteenliittymälle. Tällaiseen liikenteeseen so-
velletaan, mitä liikennöinnistä ja liikennetur-
vallisuustehtävistä tässä laissa tai muussa
laissa säädetään tai lain nojalla säädetään tai
määrätään.
Radanpitoa harjoittavalla yrityksellä tulee

olla 11 §:ssä tarkoitettu turvallisuustodistus,
jonka Ratahallintokeskus voi myöntää pykä-
lässä säädetyin edellytyksin erikseen ratatyö-
hön liittyvää liikennettä varten. Radanpitoon
liittyvä liikenne järjestetään Ratahallintokes-
kuksen liikenteenohjauksen johdolla siten,
että liikenne ei vaikuta ratakapasiteetin haki-
joiden oikeuteen käyttää näille myönnettyä
ratakapasiteettia.

38 §

Yksityisraiteiden liittymät valtion rata-
verkkoon

Rautatieyritykset ja muut yksityisoikeudel-
liset yhtiöt tai yhteisöt sekä kunnat ja valtion
viranomaiset voivat liittää raiteitaan valtion
rataverkkoon, jos Ratahallintokeskus myön-
tää liittymää varten yksityisraideliittymälu-
van. Liittymän käyttöönotosta ja ylläpidosta
on sovittava Ratahallintokeskuksen ja luvan
saajan kesken.

39 §

Ratahallintokeskuksen tiedonsaantioikeus
ratamaksun määräämistä, tilastointia ja

tutkimusta varten

Rautatieliikenteen harjoittajan on pyynnös-
tä annettava Ratahallintokeskukselle ratamak-
sun määräämistä varten sekä tilastointia ja
tutkimusta varten tarpeelliset tiedot taloudes-
taan ja harjoittamastaan liikenteestä.
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40 §

Rautatieyrityksen kirjanpito

Rautatieyrityksen on kirjanpidossaan nou-
datettava asiaa koskevia Euroopan yhteisössä
ja Suomessa voimassa olevia säännöksiä.
Lisäksi rautatieyrityksen on tehtävä tavara-
liikenteen kannattavuutta koskeva laskelma
sekä sen tuotantovälineiden määrää, arvoa ja
niihin liittyviä taloudellisia vastuita koskeva
vuotuinen yhteenveto, joka on julkaistava.
Julkisina palveluina ostettavasta henkilölii-
kenteestä saatavat tulot on kirjattava erikseen,
eikä niitä saa käyttää muun liiketoiminnan
kulujen kattamiseen.

41 §

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämis-
uhka

Ratahallintokeskus voi asettaa tämän lain
nojalla antamansa velvoitteen tai kiellon
tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan tai kes-
keyttämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.

42 §

Sääntelyelin

Ministeriön on sen lisäksi, mitä sen tehtä-
vistä tämän lain nojalla muutoin säädetään,
valvottava lain mukaisten vaatimusten nou-
dattamista. Ministeriön on erityisesti varmis-
tettava, että 14 §:ssä tarkoitettu ratamaksun
perusmaksu ei ole syrjivä tai muutoin tämän
lain tai sen nojalla annettujen säännösten
vastainen ja että ratakapasiteetin jakaminen
hoidetaan tässä laissa säädettyjen vaatimusten
edellyttämällä tavalla.
Ministeriöllä on oikeus saada tämän lain
mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi tarvitta-
vat tiedot rautatieliikenteen harjoittajilta sekä
salassapitosäännösten estämättä Ratahallinto-
keskukselta.

43 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Ratahallintokeskuksen tekemään päätök-

seen saa siihen tyytymätön asianosainen
hakea oikaisua ministeriöltä, jos päätös kos-
kee:
1) yksittäistä etusijajärjestystä ratakapasi-

teetin jaossa;
2) ratamaksun maksuunpanoa;
3) ratakapasiteetin jakamista;
4) kiireellisen ratakapasiteetin myöntämis-

tä;
5) turvallisuustodistuksen myöntämistä; tai
6) sopimusta, jonka Ratahallintokeskus

tekee 12 §:n 1 momentin 2 kohdan perus-
teella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä ministeriölle

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista.
Ministeriön on ratkaistava 1 momentin

nojalla tehty oikaisuvaatimus kahden kuukau-
den kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen
tekijä on toimittanut ministeriölle kaikki
ratkaisun tekemiseksi tarvittavat tiedot. Pää-
tös oikaisuvaatimukseen on yksittäistä etu-
sijajärjestystä, ratakapasiteetin jakoa ja kii-
reellistä ratakapasiteettihakemusta koskevas-
sa asiassa kuitenkin annettava kymmenen
päivän kuluessa kaikkien tarvittavien tietojen
toimittamisesta.
Ministeriön oikaisuvaatimuksen johdosta

antamaan päätökseen haetaan muutosta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Ratahallintokeskuksen 41 §:n nojalla
tekemään päätökseen haetaan muutosta siten
kuin uhkasakkolaissa säädetään. Ratahallin-
tokeskuksen tämän lain nojalla antamaan
päätökseen saa muutoin hakea muutosta
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Päätöstä on valituksesta huolimatta
kuitenkin noudatettava, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää.
Jos ministeriö ei ole antanut päätöstä

toimilupahakemukseen 7 §:n 3 momentissa
säädetyssä määräajassa tai ratkaissut oi-
kaisuvaatimusta tämän pykälän 3 momentissa
säädetyssä määräajassa taikka Ratahallinto-
keskus ratkaissut turvallisuustodistuksen
myöntämistä tai hyväksymistä koskevaa asiaa
11 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa,
rautatiereitin etusijajärjestystä 19 §:n 2 mo-
mentissa säädetyssä määräajassa, antanut ai-
katauluehdotusta 20 §:n 1 momentissa sääde-
tyssä määräajassa tai ratkaissut kiireellistä
ratakapasiteettihakemusta 22 §:n 1 momen-
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tissa säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä
valituksen. Valituksen katsotaan tällöin koh-
distuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen.
Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes hake-
mukseen on annettu päätös. Ministeriön ja
Ratahallintokeskuksen on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta valitusviranomaiselle.
Tässä momentissa tarkoitetun valituksen te-
kemisestä ja käsittelystä on muutoin sovel-
tuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttö-
laissa säädetään.

44 §

Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa luvanvaraista rautatieliiken-
nettä ilman asianmukaista toimilupaa, on
tuomittava luvattomasta rautatieliikenteen
harjoittamisesta sakkoon.
Joka tahallaan
1) harjoittaa rautatieliikennettä 12 §:n mu-
kaisten edellytysten puuttuessa,
2) käyttää ratakapasiteettia 21 §:n vastai-
sesti,
3) harjoittaa museoliikennettä vastoin
36 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ja vaatimuk-
sia,
4) toimii vastoin 37 §:ssä säädettyjä radan-
pitoon liittyvää liikennettä koskevia edelly-
tyksiä ja vaatimuksia, tai
5) liikkuu tai oleskelee asiattomasti rata-
piha-alueella, ratalinjalla, rautatiesillalla tai
rautatietunnelissa, joka ei ole yleisön käytet-
tävissä,
on tuomittava rautatielainsäädännön rik-
komisesta sakkoon, jollei teko ole vähäinen
tai muussa laissa ole säädetty ankarampaa
rangaistusta.

45 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
maaliskuuta 2003.
Tällä lailla kumotaan niihin myöhemmin
tehtyine muutoksineen:
1) valtion rataverkosta, radanpidosta ja
rataverkon käytöstä 5 päivänä tammikuuta
1995 annettu laki (21/1995), jäljempänä ra-
taverkkolaki;

2) yleistä keskuusliikettä varten rakennetun
yksityisen rautatien laillistuksesta ja kiinnit-
tämisestä 15 päivänä huhtikuuta 1889 annettu
laki (16/1889);
3) yksityisistä rautateistä yleistä keskuus-

liikettä varten 15 päivänä huhtikuuta 1889
annettu asetus (16/1889);
4) luvattoman rautatiealueella kulkemisen

ja muun järjestystä häiritsevän toiminnan
kieltämisestä rautatiealueella 6 päivänä kesä-
kuuta 1924 annettu asetus (145/1924).
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.

46 §

Siirtymäsäännökset

Rataverkkolain 7 §:n nojalla myönnetty
toimilupa on voimassa yhden vuoden ajan
tämän lain voimaantulosta tässä laissa tarkoi-
tettuna toimilupana. Toimiluvan haltijalla on
tämän jälkeen oltava tämän lain mukainen
toimilupa rautatieliikenteen harjoittamiseksi.
Rataverkkolain 8 §:n nojalla myönnetty

käyttöoikeus ja rautatieyrityksen toimiluvasta
annetun asetuksen (554/1997) 3 §:ssä tarkoi-
tettu turvallisuustodistus ovat sellaisinaan
voimassa ensimmäisen tämän lain nojalla
säädetyn aikataulukauden alkuun asti. Rata-
verkon käyttöoikeuden haltijan on haettava
ratakapasiteettia tässä laissa säädettäviä aika-
taulukausia varten tämän lain mukaisesti.
Rautatieliikenteen harjoittajalla ja lain
37 §:ssä tarkoitetulla radanpitoon liittyvää
liikennettä harjoittavalla yrityksellä on oltava
tämän lain nojalla myönnetty turvallisuusto-
distus tämän lain nojalla säädetyn ensimmäi-
sen aikataulukauden alkuun mennessä.
Ensimmäinen tämän lain mukainen verk-

koselostus on julkaistava viimeistään kuukau-
den kuluttua tämän lain voimaantulosta. Ra-
tahallintokeskuksen on kuultava tämän pykä-
län 4 momentissa tarkoitettuja ratakapasitee-
tin hakijoita ehdotuksestaan verkkoselostuk-
seksi ennen tämän lain voimaantuloa.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset ensimmäisen tämän lain
mukaisen aikataulukauden alkamisesta, rata-
kapasiteettia koskevien hakemusten ensim-
mäisestä määräajasta sekä ensimmäisestä
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20 §:ssä tarkoitetun aikatauluehdotuksen an-
tamisesta.
Rataverkkolain 6 §:n nojalla annettuja Ra-
tahallintokeskuksen määräyksiä sovelletaan
sellaisinaan siihen saakka, kunnes niiden

soveltamisesta muuta säädetään tai määrä-
tään. Rataverkkolain 12 §:ään perustuvat tai
Ratahallintokeskuksen myöntämät yksityis-
raideliittymäluvat jäävät sellaisinaan voi-
maan.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi

430 N:o 198



Lak i

N:o 199

Ratahallintokeskuksesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ratahallintokeskus

Ratahallintokeskus on liikenne- ja viestin-
täministeriön alainen virasto, joka toimii
valtion rataverkon haltijana ja rautatieviran-
omaisena.

2 §

Ratahallintokeskuksen tehtävät

Ratahallintokeskuksen tehtävänä on huo-
lehtia rataverkon ylläpidosta ja kehittämises-
tä, rautatieliikenteen liikenneturvallisuudesta,
radanpitoon ja rautatieliikenteen harjoittami-
seen liittyvistä viranomaistehtävistä sekä alan
kansainvälisestä yhteistyöstä.
Ratahallintokeskus huolehtii tarkastusmak-
sujen perimisestä ja siihen liittyvistä tehtä-
vistä rautateiden joukkoliikenteessä siten kuin
siitä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta an-
netussa laissa (469/1979) säädetään.

3 §

Johtokunta

Ratahallintokeskuksella on johtokunta, jon-
ka jäsenet määrää valtioneuvosto neljäksi
vuodeksi kerrallaan.

4 §

Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset Ratahallintokes-
kuksen tehtävistä, johtokunnasta ja viraston
sisäisen hallinnon järjestämisestä annetaan
valtioneuvoston asetuksella.

5 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
maaliskuuta 2003.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi
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Lak i

N:o 200

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 28 päivänä kesä-
kuuta 2002 annetun lain (561/2002) 3 §:n otsikko ja 3 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 8 §:n
3 momentti, sekä
lisätään 3 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 5 momentiksi,
seuraavasti:

3 §

Euroopan laajuista rautatiejärjestelmää
koskevat vaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Ratahallintokeskuksen päätöksellä anne-
taan olennaisia vaatimuksia täydentävät tar-
kemmat määräykset rautatieliikenteen turval-
lisuuden varmistamiseksi valtion rataverkol-
la:
1) radanpidosta, ratalaitteista ja rataraken-
teista;
2) rautateiden liikkuvasta kalustosta ja sen
käyttämisestä liikenteeseen; sekä
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ja muiden
osajärjestelmien käytön yhteensovittamisesta.
Ratahallintokeskus voi päätöksellään eri-
tyisen painavasta syystä poiketa tämän py-
kälän 3 momentin nojalla antamistaan mää-
räyksistä.
Tämän pykälän mukaisia vaatimuksia nou-
datetaan osajärjestelmien ja yhteentoimivuu-
den osatekijöiden suunnittelussa, valmistuk-
sessa, markkinoille saattamisessa, käyttöön-
otossa, parantamisessa, uudistamisessa ja
käytössä.

5 §

Osajärjestelmän käyttöönottolupa

— — — — — — — — — — — — —
Ratahallintokeskuksen on myönnettävä

käyttöönottolupa sellaisille osajärjestelmille,
jotka täyttävät 3 §:n mukaiset vaatimukset.
Ratahallintokeskus voi myöntää käyttöönot-
toluvan määräaikaisena sekä sisällyttää siihen
rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan 3 §:n
mukaisten vaatimusten noudattaminen. Käyt-
töönottoluvan myöntämisen edellytykset tai
käyttöönottoluvan ehdot eivät saa olla risti-
riidassa olennaisten vaatimusten kanssa.

8 §

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Ilmoitettu laitos voi teettää alihankkijalla

osatoimenpiteitä tässä pykälässä tarkoitettu-
jen tehtäviensä suorittamisessa, jos alihank-
kija täyttää 7 §:n 1 momentin mukaiset
ilmoitetun laitoksen nimeämistä koskevat
edellytykset lukuun ottamatta momentin 1
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kohdan vaatimuksia ja jos alihankkija suo-
rittaa tehtävät tässä laissa taikka sen nojalla
säädettyjen tai määrättyjen vaatimusten mu-
kaisesti. Ilmoitettu laitos vastaa alihankintana
teettämistään toimenpiteistä.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
maaliskuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
Lain 3 §:ssä tarkoitettuihin Euroopan laa-

juista rautatiejärjestelmää koskeviin vaati-
muksiin ja pykälän nojalla annettaviin sään-
nöksiin ja määräyksiin sekä lain 5 §:ssä
tarkoitettuun osajärjestelmän käyttöönottolu-
paan sovelletaan lain 15 §:ää.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi
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Lak i

N:o 201

rautatiekuljetuslain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun rautatiekuljetuslain (1119/2000) 2 §
seuraavasti:

2 §

Rautatieyritys

Tässä laissa tarkoitetaan rautatieyrityksellä

rautatielain (198/2003) 2 §:n 1 kohdassa
tarkoitettua rautatieyritystä.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
maaliskuuta 2003.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 202

mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vesilahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen

kumoamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä asetuksella kumotaan mehiläisten
esikotelomädän vuoksi Vesilahden kuntaan
perustettavasta rajoitusalueesta 25 päivänä
elokuuta 1997 annettu maa- ja metsätalous-
ministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosas-
ton päätös (820/1997).

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

maaliskuuta 2003.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Eläinlääkintötarkastaja Tiia Tuupanen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 203

mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä asetuksella kumotaan mehiläisten
esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoi-
tusalueesta 1 päivänä marraskuuta 1996 an-
nettu maa- ja metsätalousministeriön eläin-
lääkintä- ja elintarvikeosaston päätös
(789/1996).

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

maaliskuuta 2003.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Eläinlääkintötarkastaja Tiia Tuupanen
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