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1412/2015

Laki
kaupunkiraideliikenteestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain soveltamisala 

Lakia sovelletaan metro- ja raitioliikenteeseen (kaupunkiraideliikenne) sekä metrorata-
verkon ja raitiorataverkon hallintaan, jollei muussa laissa toisin säädetä.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rataverkon hallinnalla metro- tai raitiorataverkon rakentamista, kunnossapitoa ja

hallinnointia raitioliikenteessä;
2) rataverkon haltijalla kuntaa, kunnan liikelaitosta tai yhtiötä taikka muuta yhtiötä tai

yhteisöä, joka on vastuussa metro- tai raitiorataverkon hallinnasta;
3) liikenteen harjoittamisella henkilöliikenteen harjoittamista metro- tai raitiorataver-

kolla; 
4) liikenteenharjoittajalla kuntaa, kunnan liikelaitosta tai yhtiötä taikka muuta yhtiötä

tai yhteisöä, joka harjoittaa liikennettä metrorataverkolla tai raitiorataverkolla;
5) toiminnanharjoittajalla rataverkon haltijaa ja liikenteenharjoittajaa;
6) turvallisuusjohtamisjärjestelmällä järjestelmää, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan

tunnistaa vaaroja ja hallita riskejä varmistaen samalla, että tunnistettujen vaarojen ja ris-
kien hallintatoimet ovat tehokkaita.

3 §

Toiminnanharjoittajaa koskevat vaatimukset

Toiminnanharjoittajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
1) toiminnanharjoittajalla on oltava turvallisuuden takaava organisaatio ja turvallisuus-

johtamisjärjestelmä; 
2) toiminnanharjoittajan on osoitettava, että se voi turvallisuusjohtamisjärjestelmällään

varmistaa rataverkon turvallisen suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja hallinnan
tai turvallisen liikenteen harjoittamisen;

3) toiminnanharjoittaja on luotettava ja sen liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö on
hyvämaineinen ja ammatillisesti pätevä;

4) toiminnanharjoittajan liikenneturvallisuustehtäviin määrätyt henkilöt täyttävät sää-
detyt kelpoisuusvaatimukset ja ovat ammatillisesti päteviä; 
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5) toiminnanharjoittaja on riittävän vakavarainen niin, että se kykenee tiedossa olevien
seikkojen perusteella arvioiden täyttämään vähintään vuoden ajan todelliset ja odotetta-
vissa olevat velvoitteensa ja sitoumuksensa;

6) toiminnanharjoittajalla on toiminnan harjoittamista varten riittävä vastuuvakuutus
tai muu sitä vastaava järjestely.

4 §

Toiminnanharjoittajaa koskevat tarkemmat vaatimukset ja rajoitukset

Liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö ei täytä 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua hyvämai-
neisuuden vaatimusta, jos hänet on tuomittu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana
vankeusrangaistukseen tai viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana sakkorangaistuk-
seen vakavasta työsuhdetta, elinkeinon harjoittamista, kirjanpitoa, velkasuhdetta, liiken-
teen harjoittamista taikka liikenneturvallisuutta koskevien säännösten tai määräysten rik-
komisesta ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan rataverkon haltijan
tai liikenteenharjoittajan liikkeenjohdosta vastaavana henkilönä. 

Liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö täyttää 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetun ammatil-
lista pätevyyttä koskevan vaatimuksen, kun hänellä on harjoitettavan toiminnan edellyttä-
mässä laajuudessa tarvittavat tiedot ja kokemus rataverkon turvalliseen hallintaan ja sen
valvontaan tai liikenteen turvalliseen harjoittamiseen ja sen valvontaan.

Toiminnanharjoittaja ei täytä 3 §:n 5 kohdassa tarkoitettua vakavaraisuuden vaatimus-
ta, jos:

1) toiminnanharjoittaja tai sen liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö on asetettu kon-
kurssiin tai määrätty liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) mukaiseen liiketoi-
mintakieltoon;

2) liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö on hakenut yksityishenkilön velkajärjeste-
lystä annetun lain (57/1993) mukaista velkajärjestelyä; tai

3) toiminnanharjoittajalla on toiminnastaan aiheutuneita huomattavia erääntyneitä ja
maksamattomia veroja tai lakisääteisiä sosiaalimaksuja.

5 §

Toiminnanharjoittajan velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan

Toiminnanharjoittajan on tehtävä harjoittamastaan tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta
kirjallinen ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoituksessa on oltava toiminnan-
harjoittajan nimi ja täydelliset yhteystiedot. Lisäksi toiminnanharjoittajan on osoitettava
ilmoituksessa täyttävänsä 3 §:ssä säädetyt vaatimukset. Ilmoitus on tehtävä viimeistään
kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa
tapahtuneista muutoksista kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoitus on tehtä-
vä myös toiminnan lopettamisesta ja rataverkon hallinnan siirtämisestä toiselle toiminnan-
harjoittajalle. 

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toi-
minnanharjoittajaa ja sen toimitusjohtajaa tai muuta liikkeenjohtotehtäviin määrättyä hen-
kilöä koskevia tietoja rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, ulosottorekisteristä ja verotuk-
sen tietojärjestelmästä tässä pykälässä tarkoitetun ilmoituksen käsittelyä ja 13 §:ssä tar-
koitettua viranomaisvalvontaa varten. 

Jos ilmoitetut tiedot ovat puutteellisia tai ilmoitus on muutoin puutteellinen, Liikenteen
turvallisuusviraston on viipymättä varattava toiminnanharjoittajalle tilaisuus täydentää il-
moitustaan kohtuullisessa määräajassa, joka ei saa olla kahta viikkoa lyhyempi. 
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Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa valvontatoimen takia tarpeellisia tarkempia
määräyksiä tässä pykälässä tarkoitettujen ilmoitettavien tietojen sisällöstä ja niiden toimit-
tamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle. 

6 § 

Toiminnanharjoittajan vastuu 

Toiminnanharjoittaja vastaa metro- ja raitioliikennejärjestelmän turvallisesta käytöstä
ja käyttöön liittyvien riskien hallinnasta harjoittamansa toiminnan osalta. Toiminnanhar-
joittajan on otettava toiminnassaan huomioon Liikenteen turvallisuusviraston 3 momentin
nojalla määräämät metro- ja raitioliikennejärjestelmän turvallisuustavoitteet. Toiminnan-
harjoittajien on toteutettava tarvittavia riskienhallintatoimenpiteitä tarvittaessa toistensa
kanssa yhteistyössä. 

Kaupunkiraideliikenteessä aiheutuneiden henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta
säädetään raideliikennevastuulaissa (113/1999). 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä metro- ja raitioliikenne-
järjestelmän ja sen osien vähimmäisturvallisuustasosta sekä metro- ja raitioliikennejärjes-
telmän turvallisuustavoitteista.

7 § 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmällä on varmistettava kaikkien or-
ganisaation toimintaan kuuluvien riskien hallinta. 

Toiminnanharjoittajan toimitusjohtaja tai muu liikkeenjohtamisesta vastaava henkilö
vastaa turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehokkaasta käyttöön ottamisesta ja ylläpitämi-
sestä johtamassaan organisaatiossa.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on laadittava kirjallisesti. Siinä on oltava organisaa-
tion toimitusjohtajan tai organisaation ylimpään johtoon kuuluvan muun johtajan hyväk-
symä ja koko henkilökunnalle tiedoksi annettu turvallisuuspolitiikka, laadullisia ja mää-
rällisiä tavoitteita turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä suunnitelmia ja
toimintatapoja kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmässä on kiinnitettävä erityistä huomiota organisaation
vastuunjakoon, organisaation kaikilla tasoilla tapahtuvaan valvontaan, henkilöstön osal-
listumiseen johtamisjärjestelmää koskevaan päätöksentekoon sekä turvallisuusjohtamis-
järjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä turvallisuusjohtamisjär-
jestelmän sisällöstä.

8 §

Kaupunkiraideliikenteessä liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien kelpoisuusvaatimukset 
ja terveystarkastukset

Tässä laissa tarkoitettuja liikenneturvallisuustehtäviä, jotka vaikuttavat välittömästi
kaupunkiraideliikenteen turvallisuuteen, ovat:

1) metrojunan, raitiovaunun tai rataverkon kunnossapidossa käytettävän kalustoyksi-
kön kuljettaminen;

2) liikenteenohjaus, jos sillä voidaan välittömästi puuttua 1 kohdassa tarkoitetun lii-
kennevälineen kulkuun. 

Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän:
1) on tehtävään sopiva;
2) täyttää terveytensä puolesta tässä laissa tai sen nojalla määrätyt vaatimukset;
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3) osaa ja ymmärtää riittävästi liikenteenhoidossa käytettävää kieltä;
4) on vähintään 18-vuotias. 
Liikenneturvallisuustehtäviä saa hoitaa vain henkilö, joka on lääkärintodistuksella

osoittanut olevansa terveydentilansa perusteella kelpoinen hoitamaan mainittuja tehtäviä.
Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että henkilö käy terveystarkastuksessa ennen
kuin hän aloittaa 1 momentissa tarkoitetussa liikenneturvallisuustehtävässä. Sen jälkeen
liikenneturvallisuustehtävää hoitavan on käytävä säännöllisesti lääkärintarkastuksessa.

Toiminnanharjoittajalla on oikeus siirtää liikenneturvallisuustehtävää hoitava muuhun
tehtävään, jos tämä on laiminlyönyt vaaditun lääkärintarkastuksen.

Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnassaan siitä, että sen palveluksessa tai toiminnassa
mukana olevat liikenneturvallisuustehtäviä hoitavat täyttävät tässä laissa säädetyt kelpoi-
suusvaatimukset ja tämän lain nojalla määrätyt muut liikenneturvallisuustehtävää hoita-
vaa koskevat vaatimukset. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä liikenneturvallisuusteh-
täviä hoitavien kelpoisuutta ja terveydentilaa koskevista vaatimuksista ja lääkärintarkas-
tuksista ja siitä, kuinka usein liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien on osoitettava kelpoi-
suutensa.

9 §

Rataverkon liikenteenohjaus

Rataverkon liikenteenohjauksen on oltava turvallista ja tasapuolista. Toiminnanharjoit-
taja vastaa liikenteenohjauspalvelujen järjestämisestä. Rataverkon haltija vastaa liiken-
teenohjauksesta silloin, jos rataverkolla liikennöi yhtä useampi liikenteenharjoittaja. Toi-
minnanharjoittaja voi järjestää liikenteenohjauspalvelut itse tai hankkia ne toiselta toimin-
nanharjoittajalta taikka julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 

10 § 

Kaupunkiraideliikennerekisteri 

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää metro- ja raitioliikennettä koskevaa kaupunkiraide-
liikennerekisteriä. Virasto saa käyttää rekisteriä sille lain mukaan kuuluvien tehtävien ja
velvoitteiden hoitamisessa.

Rekisteriin merkitään toiminnanharjoittajan nimi ja yritys- ja yhteisötunnus, mahdolli-
nen aputoiminimi, osoite- ja muut yhteystiedot sekä toiminnanharjoittajan 5 §:n nojalla
antamassaan ilmoituksessa ilmoittamat muut tiedot. 

Toiminnanharjoittajan on toimitettava tiedot teknisen käyttöyhteyden avulla tai muu-
toin sähköisessä muodossa siten kuin siitä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa sovi-
taan. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietojen lähettäjän on esitettävä selvitys
siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 2 momentissa tarkoite-
tuista tiedoista ja niiden toimittamisesta. 

11 § 

Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta

Liikenteen turvallisuusvirastolla on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta sääde-
tään, oikeus saada tämän lain mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi väestötietojärjestelmästä
tiedot henkilön nimestä, nimenmuutoksesta, henkilötunnuksesta, osoitteesta ja muista yh-
teystiedoista, kotikunnasta, asiointikielestä, Suomen kansalaisuudesta ja kuolemasta sekä
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) an-
netun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitetusta turvakiellosta.
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Tiedot toimitetaan teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa
siten kuin siitä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa sovitaan.

12 § 

Valvonta 

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa metro- ja raitioliikennejärjestelmän valvonnasta. 
Virasto valvoo:
1) metro- ja raitioliikennejärjestelmää koskevien vaatimusten noudattamista;
2) rataverkon haltijan ja liikenteenharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmien vaati-

mustenmukaisuutta ja suorituskykyä; 
3) varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin metro- ja raitioliikennejärjestel-

mässä. 

13 § 

Viranomaisvalvonnan suorittaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi suorittaa valvontatehtäväänsä ennakkoilmoituksen
perusteella tai ennalta ilmoittamatta. Viraston on valvontatehtävää hoitaessaan noudatet-
tava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään. 

Virastolla on valvontatehtävän hoitamiseksi oikeus:
1) päästä valvonnan edellyttämässä laajuudessa ja, jos se on valvonnan suorittamiseksi

perusteltua, rataverkon haltijan, liikenteenharjoittajan ja metro- ja raitioliikennejärjestel-
mään kuuluvaa tehtävää suorittavan yrityksen toimitiloihin, muihin tiloihin ja valvonnan
kohteen omistamiin tai hallinnassa oleviin kalustoyksiköihin lukuun ottamatta pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettäviä tiloja;

2) valvoa 1 kohdassa tarkoitettujen toiminnanharjoittajien palveluksessa olevan henki-
löstön toimintaa; 

3) saada salassapitosäännösten estämättä nähtäväkseen valvontatehtävän kannalta tar-
peelliset asiakirjat; 

4) päästä tarkastamaan toiminnanharjoittajan kaupunkiraideliikenteeseen liittyviä val-
vontatehtävän kannalta tarpeellisia tietoja.

Virasto voi käyttää valvonnassa asiantuntijan apua, jos se on valvonnan toimittamiseksi
tarpeellista. Asiantuntijan on oltava perehtynyt kaupunkiraideliikenteeseen ja sen harjoit-
tamista koskeviin vaatimuksiin. Asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahin-
gonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Poliisin velvollisuu-
desta antaa virka-apua säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:ssä. 

14 §

Onnettomuustutkinta 

Metro- ja raitioliikenteessä tapahtuneen onnettomuuden ja vaaratilanteen tutkinnasta
säädetään turvallisuustutkintalaissa (525/2011). Jos onnettomuutta tai vaaratilannetta ei
kuitenkaan oteta mainitun lain nojalla tutkittavaksi, Liikenteen turvallisuusvirasto voi tut-
kia sen, jos tutkiminen on tarpeen metro- tai raitioliikenteen turvallisuuden edistämiseksi.

Muiden kuin turvallisuustukintalain mukaan tutkittavien onnettomuuksien tutkinnasta
säädetään tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (24/2001). 
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15 §

Onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen

Toiminnanharjoittajan on sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, ilmoitettava Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle viipymättä tietoonsa tulleista vakavista onnettomuuksista ja
muista kuin yleiseltä merkitykseltään vähäisistä metroliikenteen onnettomuuksista ja vaa-
ratilanteista. Velvollisuudesta ilmoittaa onnettomuuksista ja vaaratilanteista Onnetto-
muustutkintakeskukselle säädetään turvallisuustutkintalaissa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoite-
tusta virastolle tehtävästä ilmoituksesta ja sen sisällöstä. 

16 § 

Onnettomuutta tai vaaratilannetta koskevan tiedon käyttö

Liikenteen turvallisuusvirasto ei saa ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin suunnittele-
mattoman tai tahattoman rikkomuksen johdosta, joka tulee sen tietoon vain 15 §:n nojalla
tehdyn ilmoituksen perusteella, jollei kyse ole törkeänä huolimattomuutena pidettävästä
velvollisuuksien laiminlyömisestä tai rikoslaissa (39/1889) rangaistavaksi säädetystä me-
nettelystä.

Toiminnanharjoittaja ei saa kohdella syrjivästi palveluksessaan olevaa työntekijää tai
muuta henkilöä, joka tekee ilmoituksen tiedossaan mahdollisesti olevasta vaaratilanteesta.

17 §

Kaupunkiraideliikenteen viestintä ja tallenteet

Toiminnanharjoittaja saa käyttää kaupunkiraideliikenteen viestintään viestintäverkkoa
varmistuttuaan, että viestintäverkon käyttäminen on tietoturvallista. Kaupunkiraideliiken-
teen liikenneturvallisuuteen ja liikenteenohjaukseen liittyvään viestintään käytettäviä
viestintäyhteyksiä ei saa käyttää muuhun viestintään.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että kaupunkiraideliikenteen viestiliiken-
ne, kaupunkiraideliikenteessä käytettävien turvalaitteiden tuottamat tiedot sekä muut on-
nettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnassa tarpeelliset tiedot tallennetaan ja säilytetään
tavalla, joka turvaa ne oikeudettomalta puuttumiselta. Tiedot on hävitettävä sen jälkeen,
kun tietoja ei enää tarvita käyttötarkoitukseensa. 

Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, Liikenteen turvallisuusvirasto ja toimin-
nanharjoittaja saavat käyttää tässä pykälässä tarkoitettuja kaupunkiraideliikenteen viestin-
nän tallenteita ja niitä koskevia tunnistamistietoja:

1) Liikenteen turvallisuusvirasto viranomaisvalvontaan liittyvien tehtäviensä suoritta-
miseksi; ja

2) toiminnanharjoittaja turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä liittyvän valvonnan suo-
rittamiseksi, liikenneturvallisuuden valvontaan ja kehittämiseen sekä toiminnassaan ta-
pahtuneiden vaaratilanteiden ja onnettomuuksien tutkintaan vastaavien tapahtuminen en-
naltaehkäisemiseksi.

Edellä 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tiedonsaantioikeus koskee vain sellaisia tal-
lenteita, joissa toiminnanharjoittaja itse tai sen henkilöstö on osapuolena. 

Jos Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää tapahtumaa koskevan turvallisuus-
tutkinnan, tallenteita ja niitä koskevia tunnistamistietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ja
käyttää vasta sen jälkeen, kun Onnettomuustutkintakeskus on saanut tutkintaa varten tar-
vittavat tallenteet ja tunnistamistiedot, eikä niiden luovuttamisesta ja käytöstä ole Onnet-
tomuustutkintakeskuksen arvion mukaan haittaa tutkinnalle.
6



1412/2015  
18 §

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin

Toiminnanharjoittajan on varauduttava poikkeusoloihin ja huolehdittava siitä, että sen
toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös valmiuslaissa (1552/2011) tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa ja niihin rinnastettavissa häiriötilanteissa.

Toiminnanharjoittajan on osallistuttava toimintansa edellyttämällä tavalla valmius-
suunnitteluun ja valmisteltava etukäteen poikkeusoloissa ja niihin rinnastettavissa nor-
maaliolojen häiriötilanteissa tapahtuvaa toimintaa. 

19 § 

Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tehostekeinoihin ja toiminnan harjoittamisen 
kieltäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä toiminnanharjoittajan korjaamaan virheensä
tai laiminlyöntinsä, asettaa sille velvoitteita taikka kieltää toimenpiteen, jos asianomainen
toimii tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti. Tehosteeksi virasto voi
asettaa uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan. Niistä säädetään uhkasakkolaissa
(1113/1990). 

Jos toiminnanharjoittaja ei täytä 3 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, Liikenteen turvalli-
suusviraston on viipymättä 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen saatuaan tai saatuaan asiasta
muutoin tiedon varattava toiminnanharjoittajalle tilaisuus esittää selvitys puutteellisuu-
desta ja toimenpiteistä, joilla vaatimusten täyttäminen aiotaan hoitaa. Jollei toiminnanhar-
joittaja täytä vaatimuksia kohtuullisessa määräajassa, joka ei saa olla kahta kuukautta ly-
hempi, virasto voi kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta toimintaansa toistaiseksi tai
määräajaksi, jos puutteellisuutta on pidettävä toiminnan turvallisuuden kannalta olennai-
sena. Jos puutteellisuus on vähäinen, virasto voi asettaa puutteellisuuden korjaamiseksi
uuden määräajan, joka ei saa olla kahta viikkoa lyhempi. 

20 § 

Toimenpiteeseen tai tapahtumaan puuttuminen 

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus keskeyttää metro- tai raitioliikennettä uh-
kaava tai siihen vaikuttava toimenpide tai muu tapahtuma, jos on perusteltua syytä olettaa,
että metro- tai raitioliikennejärjestelmän turvallisuus tai ihmisten henki tai terveys on
uhattuna. Samoin perustein virasto voi keskeyttää huomattavaa omaisuus- tai ympäristö-
vahinkoa aiheuttavan toimenpiteen tai tapahtuman. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä vi-
raston on kuultava asianosaisia, jollei tilanne edellytä välittömiä toimenpiteitä.

21 §

Vuosimaksu

Toiminnanharjoittajan on suoritettava Liikenteen turvallisuusvirastolle kaupunkiraide-
liikenteen vuosimaksuna 40 000 euroa vuosittain. Maksu peritään yhdeltä toiminnanhar-
joittajalta vuosittain vain kerran riippumatta myös siitä, toimiiko tämä sekä rataverkon
haltijana että liikenteenharjoittajana. Vuosimaksulla katetaan niitä kustannuksia, jotka vi-
rastolle aiheutuvat kaupunkiraideliikenteen turvallisuuden kehittämisestä ja valvonnasta
sekä kaupunkiraideliikennettä koskevan rekisterin pitämisestä ja muista kaupunkiraidelii-
kenteen hallinnollisista viranomaistehtävistä. 

Vuosimaksu on suoritettava täysimääräisenä myös toiminnan ensimmäisenä vuotena,
vaikka toiminta aloitettaisiin kesken vuotta. Vuosimaksua ei palauteta, vaikka toiminnan-
harjoittaja lopettaisi toimintansa kesken vuotta. 
7



1412/2015  
Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen, jolla virasto on määrännyt vuosimaksun
maksettavaksi, saa hakea oikaisua siten kuin hallintolain 7 a luvussa säädetään.

Vuosivalvontamaksu on suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään verojen
ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Jollei maksua suoriteta vii-
meistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa kor-
kolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto voi viivästyskoron sijasta periä toiminnanharjoittajalta viiden euron suu-
ruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

22 §

Muutoksenhaku 

Liikenteen turvallisuusviraston 21 §:n 3 momentissa tarkoitettuun oikaisuvaatimuk-
seen antamaan päätökseen tai muuhun tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallin-
to-oikeus myöntää valitusluvan.

23 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) harjoittaa kaupunkiraideliikennettä tässä laissa säädettyjen edellytysten puuttuessa

tai 
2) liikkuu tai oleskelee asiattomasti metrorataverkolla, metron ratapiha-alueella,

metrosillalla taikka metrotunnelissa, joka ei ole yleisön käytettävissä,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen eikä siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-

gaistusta, kaupunkiraideliikennelainsäädännön rikkomisesta sakkoon. 
Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä uhkasakolla, teettämisuhalla tai keskeyttä-

misuhalla tehostettua velvoitetta tai kieltoa, voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen
samasta teosta.

Rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden
vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, junaliikennejuopu-
muksesta, kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeu-
detta ja liikennepaosta tieliikenteessä säädetään rikoslain 23 luvussa. Rangaistus kuole-
mantuottamuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja vaaran
aiheuttamisesta säädetään rikoslain 21 luvussa.

24 § 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.
Tätä lakia sovelletaan raitioliikenteeseen 1 päivästä tammikuuta 2018.
Toiminnanharjoittajan on tehtävä 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus viimeistään 31 päivänä

heinäkuuta 2016, jos toiminnanharjoittaja harjoittaa ilmoituksessa tarkoitettua toimintaa
tämän lain tullessa voimaan. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleet kelpoisuudet tässä laissa tarkoitettuihin
liikenneturvallisuustehtäviin säilyvät voimassa niillä henkilöillä, jotka hoitavat samoja lii-
kenneturvallisuustehtäviä tämän lain tullessa voimaan. 
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Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö
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