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1502/2019

Laki
ratalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ratalain (110/2007) 4 a, 22, 22 a, 22 b, 25, 25 a, 90–92 ja 95 §,
sellaisina kuin ne ovat, 4 a § laissa 1395/2015, 22, 22 a, 22 b, 25, 25 a ja 90–92 § laissa

998/2018 sekä 95 § laissa 567/2016, sekä
lisätään lakiin uusi 22 c ja 25 c § seuraavasti: 

4 a §

Rautatieinfrastruktuurin kehittämissuunnitelma

Liikenne- ja viestintäministeriö laatii yhteistyössä rautatiealan toimijoiden kanssa
rautatieinfrastruktuurin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman. Suunnitelma voi olla
osa yleistä kaikkien kulkumuotojen liikenneinfrastruktuuria kattavaa suunnitelmaa. Suun-
nitelmaan on sisällytettävä rautatieinfrastruktuurin rahoitus- ja investointiohjelma vähin-
tään kahdeksalle vuodelle. Rahoitus- ja investointiohjelmaa on tarkistettava kunkin halli-
tuskauden alussa osana muuta liikennepoliittista strategia- ja suunnittelutyötä.

Jos rautatieinfrastruktuurin kehittämissuunnitelman mukaisesta rautatieinfrastruktuu-
rin rahoitus- ja investointiohjelmasta osoitetaan valtion vuotuiseen talousarvioon kuulu-
vaa rahoitusta valtion rataverkon lisäksi myös muun rautatiejärjestelmän kehittämiseen,
ministeriön on tehtävä kyseisen rautatiejärjestelmän osan hallinnasta vastaavan rataver-
kon haltijan kanssa sopimus, joka täyttää yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU liitteen V periaatteet.
Ministeriön on varmistettava, että raideliikennelaissa (1302/2018) tarkoitetut ratakapasi-
teetin hakijat voivat esittää näkemyksensä sopimuksesta ennen sen allekirjoittamista.

22 §

Suunnitelmien nähtäville asettaminen ja muistutusten tekeminen

Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa rataverkon haltijan on varattava kunnalle, kiin-
teistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, mahdollisuus osallistua suunnitelman val-
misteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipi-
teensä asiassa.

Ennen suunnitelman hyväksymistä 1 momentissa tarkoitetuille tahoille on varattava ti-
laisuus muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa yleissuunnitelma
ja ratasuunnitelma on asetettava nähtäville julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuk-
sesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Kuulutus ja suunnitelma on kuitenkin pidettävä
nähtävillä yhtäjaksoisesti 30 päivän ajan. Valtion rataverkkoa koskevan suunnitelman
nähtäväksi asettamisesta vastaa Väylävirasto. Yksityisraidetta koskevan suunnitelman
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nähtäväksi asettamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto, jolle rataverkon haltijan on
toimitettava yleissuunnitelmaa ja ratasuunnitelmaa koskevat asiakirjat ja tiedot.

Tieto kuulutuksesta on julkaistava viipymättä niissä kunnissa, joiden alueelle suunni-
telma sijoittuu. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain (410/2015) 108 §:ssä. Nähtä-
väksi asettamisesta vastaavan on lisäksi ilmoitettava suunnitelman nähtäväksi asettami-
sesta tavallisella tiedoksiannolla niille kiinteistön omistajille ja haltijoille, joiden kiinteis-
töltä suunnitelman mukaan lunastetaan aluetta, joiden kiinteistön alueelle muodostuu suo-
ja- tai näkemäalue, joiden kiinteistön alueeseen perustetaan muu oikeus tai joiden kiinteis-
tö rajoittuu rautatiealueeseen. Tavallisesta tiedoksiannosta säädetään hallintolaissa.

Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava nähtäväksi asettajalle ennen nähtävänä-
oloajan päättymistä. Rataverkon haltija on ilmoitettava perusteltu kannanottonsa suunni-
telmasta tehdyistä muistutuksista. Rataverkon haltijan on ilmoitettava kannanottonsa
alueen kunnille sekä niille muistutuksentekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja
samalla ilmoittaneet osoitteensa. Rataverkon haltijan perusteltu kannanotto ilmoitetaan
suunnitelmaa koskevassa hyväksymispäätöksessä.

22 a §

Lausunnot ja kunnan vastine muistutuksiin

Rataverkon haltijan on pyydettävä yleis- ja ratasuunnitelmasta lausunto niiltä elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, maakuntien liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle
suunnitelma sijoittuu ja joiden alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät. Ra-
taverkon haltijan on pyydettävä muulta viranomaiselta lausunto, jos se on päätösharkin-
nassa tarpeen.

Rataverkon haltijan on varattava niille kunnille, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu
mahdollisuus lausua suunnitelmasta tehdyistä muistutuksista.

Rataverkon haltijan on esitettävä perusteltu kannanottonsa suunnitelmasta annettuihin
lausuntoihin.

22 b §

Ennakkoneuvottelu

Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman laatimisen aikana ennen suunnitelman toimitta-
mista hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintäviraston on valtion tai muun rataverkon halti-
jan tai viranomaisen pyynnöstä järjestettävä ennakkoneuvottelu. Virasto voi järjestää en-
nakkoneuvottelun myös omasta aloitteestaan. Ennakkoneuvottelu on järjestettävä koh-
tuullisessa ajassa pyynnön esittämisestä. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää suun-
nitelman vaatimien selvitys- ja arviointimenettelyjen hallintaa, rataverkon haltijan, suun-
nitelman hyväksyvänä viranomaisena toimivan Liikenne- ja viestintäviraston ja muiden
viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käy-
tettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. Kun kyse on rautatien lakkauttamista koskevasta
ratasuunnitelmasta, liikenne- ja viestintäministeriöön sovelletaan, mitä tässä pykälässä
säädetään Liikenne- ja viestintävirastosta.

22 c §

Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman hyväksymisesitys

Rataverkon haltija tekee 11 §:ssä tarkoitetusta yleissuunnitelmasta sekä 14 ja 20 §:ssä
tarkoitetusta ratasuunnitelmasta hyväksymisesityksen Liikenne- ja viestintävirastolle. Jäl-
jempänä 79 §:ssä tarkoitetusta rautatien lakkauttamista koskevasta ratasuunnitelmasta hy-
väksymisesitys tehdään liikenne- ja viestintäministeriölle.
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Yleissuunnitelmaa koskevassa hyväksymisesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tarvittavat 9, 10, 12, 22, 22 a ja 24 §:ssä tarkoi-
tetut tiedot, selvitykset ja asiakirjat.

Ratasuunnitelmaa koskevassa hyväksymisesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tarvittavat 9, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 22 a, 23, 24,
37 ja 38 §:ssä tarkoitetut tiedot, selvitykset ja asiakirjat.

Hyväksymisesitys ja sen perusteena oleva suunnitelma-aineisto on toimitettava Liiken-
ne- ja viestintävirastolle ja 79 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa liikenne- ja viestintäminis-
teriölle kirjallisessa ja mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä yleissuunnitelman ja rata-
suunnitelman hyväksymisesityksen sisällöstä.

25 §

Suunnitelmien muuttaminen ja vähäinen poikkeaminen

Jos yleisesti nähtävillä ollutta ratasuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vai-
kutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin
mitä 22 ja 22 a §:ssä säädetään.

Jos hyväksyttyä yleissuunnitelmaa tai ratasuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, se tehdään
siten kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään uudesta yleissuunnitelmasta ja ratasuunni-
telmasta.

Hyväksytystä ratasuunnitelmasta voidaan poiketa sitä muuttamatta, jos poikkeus on
vaikutuksiltaan vähäinen, ja rataverkon haltija rakentamisen yhteydessä harkitsee poik-
keamisen tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

25 a §

Tasoristeyksiä koskevat ratasuunnitelmat

Väyläviraston lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi laatia 20 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun tasoristeyksiä koskevan ratasuunnitelman ja siihen sovelletaan täl-
löin, mitä tässä laissa säädetään rataverkon haltijasta.

25 c §

Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä 22 ja 22 a §:ssä sekä 25 §:n 1 momentissa säädetystä menette-
lystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

90 §

Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman hyväksy-
mistä sekä niiden voimassaoloajan pidentämistä koskevan päätöksen rataverkon haltijalle.
Yleissuunnitelman tai ratasuunnitelman hyväksymistä sekä niiden voimassaoloajan pi-
dentämistä koskeva päätös on annettava yleisesti tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julki-
sesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Kuulutus sekä päätös ja sen perusteena olevat
asiakirjat on pidettävä kuitenkin nähtävillä vähintään muutoksenhaulle säädetyn ajan.
Valtion rataverkkoa koskevan päätöksen nähtäväksi asettamisesta ja kuuluttamisesta vas-
taa Väylävirasto. Yksityisraidetta koskevan päätöksen nähtäväksi asettamisesta ja kuulut-
tamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto. Tieto kuulutuksesta on julkaistava viipy-
mättä niissä kunnissa, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu. Kunnan ilmoituksista sääde-
tään kuntalain 108 §:ssä.
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Merkitykseltään vähäinen ratasuunnitelman hyväksymispäätös voidaan antaa tiedoksi
todisteellisesti. Todisteellisesta tiedoksiannosta säädetään hallintolaissa. Päätösten säh-
köisestä tiedoksi antamisesta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa an-
netussa laissa (13/2003).

91 §

Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille

Päätöksen tiedoksi antamisesta 90 §:n 1 momentin mukaan vastaavan on ilmoitettava
yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä niille suunnitelmasta muistutuksen teh-
neille, joiden osoite on tiedossa tavallisella tiedoksiannolla. Tavallisesta tiedoksiannosta
säädetään hallintolaissa. Päätöksestä on ilmoitettava samanaikaisesti, kun päätös annetaan
90 §:n mukaisesti yleisesti tiedoksi.

Päätöksen tiedoksi antamisesta 90 §:n 1 momentin mukaan vastaavan on lähetettävä
yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymistä ja niiden voimassaoloajan pidentämistä koske-
vasta päätöksestä ilmoitus kunnalle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja maa-
kunnan liitolle sekä tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä tieto
siitä, missä ja mihin asti suunnitelma on nähtävillä.

92 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksen-
hausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa
laissa (808/2019). Väyläviraston päätöksestä 18 §:n 4 momentissa ja 2 a luvussa tarkoite-
tuissa tapauksissa valitetaan siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä
tarkoitettu tasoristeys sijaitsee, sekä 40 ja 41 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siihen hallin-
to-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu kiinteistö sijaitsee.

Rataverkon haltijalla on oikeus hakea valittamalla muutosta yleis- ja ratasuunnitelman
hyväksymispäätökseen. Kunnalla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja maa-
kunnan liitolla on oikeus hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja ratasuunnitelman
hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat kunnan alueelle tai viranomaisen toi-
mialueelle.

Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimi-
alaansa kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja ratasuunnitel-
man hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toiminta-
alueelle.

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymis-
päätöstä koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

Muutoksenhausta ratatoimituksessa tehtyyn päätökseen säädetään 77 §:ssä.

95 §

Kuuluttaminen

Milloin tämän lain nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia yleisesti
tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, toimivaltainen viranomai-
nen saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan. Julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.
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Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019
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