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Liikenteen turvallisuusvirasto 

 

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä 

 

Määräyksen tausta ja säädösperusta 

 

Määräyksellä pannaan täytäntöön komission päätös Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän osa-

järjestelmää ”käyttötoimintaa ja liikenteenhallintaa” koskevat yhteentoimivuuden tekniset eritel-

mät ns. OPE YTE (2012/757/EU) sekä edellistä päivittävä komission päätös (2013/710/EU). 

Määräys annetaan rautatielain (304/2011) 74 ja 75 §:ien nojalla. 

Määräyksellä kumotaan kahdeksan voimassa olevaa määräystä: 

 

TRAFI/18213/03.04.02.02/2010 Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta, 

RVI/295/411/2008 Museoliikenne, 

RVI/301/412/2008 Liikennöinti ilman JKV-veturilaitetta, 

RVI/363/412/2008 junan jarrutuskyky sekä jarrujen tarkastus ja koettelu, 

RVI/725/412/2008 Tavaravaunujen suurimmasta sallitusta kuormasta, junapainosta ja junan ko-

koonpanosta, 

RVI/1090/412/2009 Viestintä rautatiejärjestelmässä ja  

TRAFI/16561/03.04.02.00/2012 Liikennöinti ja ratatyö rautatiejärjestelmässä 

TRAFI/917/03.04.02.00/2013 Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän infrastruktuuri-, käyttö-

toiminta-, liikkuva kalusto ja energiaosajärjestelmät (siltä osin, kuin määräys koskee komission 

päätöksen (2011/314/EU) täytäntöönpanoa) 

Määräyksellä toteutetaan uudenlaista sääntelyä: Yksityiskohtaisesta sääntelystä siirrytään kohti 

yleisempää sääntelyä, jossa pääpaino on velvoittaa toimijat itse ohjeistamaan oma toimintansa 

säädetyissä rajoissa. Muutoksen perimmäisinä syinä ovat jo voimassa olevat OPE YTE:n tavoitteet 

sekä eurooppalaisen sääntelyn harmonisoinnista johtuva kansallisen sääntelyn alati kapeneva 

toimintakenttä. Sääntelyn harmonisoinnin edetessä kansallista sääntelyä saa antaa vain niiltä ra-

joitetuilta osa-alueilta, joita eurooppalainen sääntely ei vielä kata. Lisäksi tarkoituksena on pois-

taa kumottavissa määräyksissä olevia päällekkäisyyksiä sekä parantaa luettavuutta ja hallitta-
vuutta. Päämääränä on, että osajärjestelmää koskeva sääntely löytyy yhden määräyksen kautta. 

Määräyksen valmistelu 

Määräyksen valmistelu aloitettiin 2011 ns. Rahtijärviprojektilla, johon osallistuivat osastonjohtaja 

Heidi Niemimuukon johdolla hyvin kattavasti Liikenteen turvallisuusviraston rautatiealan asian-

tuntijat. Määräyksiä on työstetty myös kirjoituspöytätyönä sekä työryhmissä, joissa mukana ovat 

olleet virastosta Heidi Niemimuukko, Kaisa Sainio, Jari Nieminen, Une Tyynilä, Esko Sandelin, Vil-

le-Veikko Savolainen, Tomi Anttila, Jouni Karhunen, Jouko Linnasaari, Jouko Pirttimäki ja Päivi 

Mäkinen.  

Määräys lähetettiin sidosryhmille alustavalle lausuntokierrokselle joulukuussa 2012. Toimijoilta 

pyydettiin erityisesti näkemyksiä siitä, millaisilla toimenpiteillä ja välietapeilla määräysten mukai-
nen rautatiejärjestelmä voidaan toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Määräys lähetettiin sidosryhmille tiedoksi myös 7.6.2013 ja 12.6.2013 pidettiin tiedotustilaisuus 

Trafissa. Tiedotustilaisuudessa esitettiin, että siirtymäsääntelystä luovutaan ja määräys tulee sel-

laisenaan voimaan 2013 lopusta. OPE YTE:en täytäntöönpanoon liittyy kuitenkin erityinen täytän-

töönpanosuunnitelman laadinta, jonka pohjalta voidaan ottaa uusia toimintamalleja vaiheittain 
käyttöön.  
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 Määräys lähetettiin Trafin sisäiselle lausuntokierrokselle 13.6.2013 ja ulkoiselle lausuntokier-

rokselle 28.6.2013 – 1.10.2013 väliseksi ajaksi. Trafi vastasi toimijoiden kysymyksiin määrä-

yksestä 9.10.2013 pidetyssä sidosryhmätilaisuudessa.  

 Määräysvalmistelussa on otettu huomioon lausuntokierrokselta, sidosryhmätilaisuuksista sekä 

täytäntöönpanotyöryhmästä saadut kommentit. Trafin vastineet lausuntokierroksen kom-

mentteihin on esitetty lausuntoyhteenvedossa (liite 3). 

 Trafi kutsui junaliikennettä harjoittavat rataverkon haltijat ja rautatieliikenteen harjoittajat 

valmistelemaan täytäntöönpanoon liittyvää kansallista täytäntöönpanosuunnitelmaa. Työryh-
mä kokoontui kolme kertaa 8.11.2013 - 27.11.2013 välisenä aikana. 

Arvio määräyksen vaikutuksista 

 

Ville Vainiomäki Liikenteen analyysit –osastolta teki 6.2.2013 riskien arvioinnin tavoitteena arvi-

oida muutoksen vaikutuksia ja tuottaa näkemyksiä siitä, miten määräysmuutoksen täytäntöön-

panossa voidaan edetä mahdollisimman hallitusti ja turvallisuutta vaarantamatta. Riskien arvioin-

nin aineisto perustuu pitkälti toimijoiden näkemyksiin.  

Riskien arvioinnissa tarkasteltiin mallia, jossa edettäisiin määräysmuutoksessa vaiheittain ku-

moamalla osa vähemmän keskeisiä määräyksistä ensin. Arvioinnissa todettiin kuitenkin, että yh-

dellä kertaa toteutettava muutos olisi liikenneturvallisuustehtävissä työskenteleville henkilöille 

helpompi sisäistää ja hallita. Alustavalla lausuntokierroksella toimijoiden taholta esitettiin myös 

vaihtoehto toteuttaa muutos yhdellä kertaa ja tehdä aktiivista yhteistyötä toimijoiden kanssa jo 

muutoksen valmisteluvaiheessa, jolloin toimijat ehtisivät riittävästi valmistautua tuleviin muutok-

siin. 

Toimijoille asetettavien vastuiden jaon tulee olla hyvin selkeä, jotta toimijoiden välinen yhteistyö 

toimii menettelytapojen ja ohjeiden kehittämisessä. Toimijoiden tekemät riskien arvioinnit ja toi-

mijoiden välinen riskienhallinnan yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä muutoksen onnistumisessa. 

Määräysmuutoksen vaikutuksista tiedotettaessa on tärkeää korostaa myös toimijoiden välisiin ra-

japintoihin liittyvän riskienhallinnan merkitystä. 

 

Vaikutukset viranomaisen toimintaan:  

- Nykyisen yksityiskohtaisen sääntelyn sijasta toimijoiden oman ohjeistuksen merkitys koros-

tuu. Viranomaisen suorittaman turvallisuusjohtamisen auditoinnin sekä valvonnan merkitys 

korostuu. 

- Trafin tiedottaminen määräysmuutoksen merkityksestä ja toimijoiden vastuista on tärkeää, 

jotta myös pienet toimijat ovat valmiita muutoksen tapahtuessa. 

 

Vaikutukset asiakkaiden toimintaan (toiminnalliset ja taloudelliset): 

 

- Muutoksen myötä toimijat pääsevät ottamaan entistä suurempaa vastuuta rautatiejärjestel-

män turvallisuudesta. Toimijoiden tulee jatkossa kuvata liikennöintikokonaisuuteen liittyvät 

varsinaiset toimintaa ohjaavat yksityiskohtaiset menettelyt itsenäisesti osana turvallisuusjoh-

tamisjärjestelmäänsä sekä muuta ohjeistusta painottaen yhteisten riskien ja menettelyjen 

hallinnan merkitystä. Toimintatavat/menettelyt ja ohjeiden sisältö on valtaosin jo olemassa, 

joko kumottavissa määräyksissä tai toimijoiden nykyisissä turvallisuusjohtamisjärjestelmien ja 

ohjeiden sisällöissä. 

 

- Määräysmuutoksen jälkeiseen toimintaan siirtymisen onnistumisen kannalta keskeistä on 

pienten rataverkon haltijoiden ja rautatieliikenteen harjoittajien saaminen mukaan muutoksen 

toteuttamiseen. Toimijoiden tulee turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä puitteissa seurata viran-

omaismääräysten muutoksia ja reagoida niihin. 

 

- Ohjeistamistarve lisääntyy  
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- Yhteistyötarve viranomaisen ja muiden toimijoiden kanssa lisääntyy. 

 

Turvallisuusvaikutukset: 

- Riskien arvioinnin perusteella merkittävimmät riskit liittyvät JKV- ja viestintäasioita käsittele-

vien kokonaisuuksien muutoksiin. Riskeiltään merkittävimmiksi arvioitujen asioiden muutok-

sissa tulee noudattaa erityistä harkintaa ja huolellisuutta, jotta asioihin liittyvät riskit pysyvät 

hallinnassa. 

 

Määräyksellä ei ole tiedossa olevia ympäristövaikutuksia eikä vaikutuksia esteettömyyteen. 

Yksityiskohtaiset perustelut 

• Yksityiskohtaiset perustelut määräyksen antamisesta on esitetty liitteessä 1. 

• Yksityiskohtaiset perustelut määräysten kumoamisesta on esitetty liitteessä 2. 

Määräyksen aikataulu 

Tavoitteena on, että määräys tulee voimaan 1.1.2014 

Määräyksestä viestiminen 

 
Hanke esiteltiin sidosryhmille Trafin 14.9.2012 järjestämässä rautatiesääntelyn infotilaisuudessa. 

Virasto järjesti alustavan lausuntokierroksen jälkeen keskustelutilaisuuden sidosryhmille 12.2 

2013. 

Määräysvalmistelusta on viestitty lausuntopyyntöjen ja infotilaisuuskutsujen yhteydessä Trafi.fi -
verkkosivuilla 2012-2013. 

Virasto toimitti luonnosversiot määräyksestä sidosryhmille 07.06.2013 sekä järjesti tiedotustilai-
suuden 12.6.2013.  

Määräys on ollut lausuntokierroksella 13.6.2013 – 1.10.2013 välisen ajan ja se on ollut kaikkien 
saatavilla em. ajan Trafin verkkosivuilla.  

LIITTEET: 

 

1. Yksityiskohtaiset perustelut määräyksen antamisesta  

2. Yksityiskohtaiset perustelut määräysten kumoamisesta 

3. Lausuntoyhteenveto 

 

  



4(37)  

Liikenteen turvallisuusvirasto 

Liite 1 - Uusi määräys 

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta –osajärjestelmä 

 

Osa I – Yleiset määräykset 

 

Kohdassa 1 määritetään soveltamisala koskemaan koko Suomen rataverkkoa ja tar-

kemmin käyttötoiminta ja liikenteen hallinta –osajärjestelmää siten, kuin ne on määritel-
ty rautatielaissa (304/2011) ja lakia tarkentavassa valtioneuvoston asetuksessa 

(372/2011). 
 

Kohdassa 2 laitetaan kansallisesti täytäntöön komission päätös OPE YTE. Tarkemmat 
viittaukset täytäntöönpantavaan OPE YTEn versioon ja sen muutoksiin on esitetty osassa 
II.  

 
Kohdassa 3 kerrotaan määräyksen rakenteesta. Määräys noudattaa Trafin yleistä mää-

räyksen rakennetta. Osassa I esitetään yleiset määräykset, osassa II esitetään täytän-
töönpantava OPE YTE ja osassa III esitetään OPE YTE:ä täydentävät kansalliset määrä-
ykset. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa myös käyttötoiminta ja liikenteenhallinta –

osajärjestelmän olennaisia vaatimuksia koskevia määräyksiä siltä osin, kuin niitä ei ole 
katettu EU-sääntelyllä. Olennaiset vaatimukset on esitetty valtioneuvoston asetuksen 

(372/2011) liitteessä III. Vaihto- ja ratatyöstä voidaan määrätä kansallisesti, koska OPE 
YTE käsittelee käyttötoiminta ja liikenteenhallinta –osajärjestelmää vain junaliikennöin-
nin osalta. OPE YTE:ssä on myös avoimia kohtia, joita voidaan tarkentaa kansallisin 

määräyksin. 
 

Kohdassa 4 esitetään velvoite kaluston haltijan tunnuksen (VKM = Vehicle Keeper Mar-
king) merkitsemisestä kalustoyksiköihin niin, kuin se on esitetty OPE YTE 
(757/2012/EU):ssa. Aikataulu merkintöjen suorittamiseksi olisi tullut OPE YTE:n versios-

ta 314/2011/EU, mutta sitä ei ole Suomessa erikseen täytäntöönpantu. OPE YTE 
314/2011/EU edellyttäisi, että merkinnät tulisi olla tehty 31.12.2013 mennessä. Koska 

merkintöjä ei kuinkaan ole mahdollista vaatia tehdyksi samanaikaisesti määräyksen an-
tamisen kanssa, määräyksessä annetaan 6kk lisäaika VKM tiedon merkitsemiselle kalus-
toyksikköön.  Vaatimus VKM merkinnästä ei koske museokalustoyksiköitä. 

 
Kohdassa 5 viitataan OPE YTE artiklaan 3, jonka mukaisesti jäsenvaltion on laadittava 

kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma OPE YTE:n käyttöönottovaiheista. Täytäntöön-
panosuunnitelmassa tulee noudattaa OPE YTE:n kohdan 7.1 – 7.2 vaatimuksia.  
 

Kohdassa velvoitetaan, että kumottavia määräyksiä on noudatettava sellaisinaan 31 päi-
vään joulukuuta 2015 saakka, jollei rautatieliikenteen harjoittaja ja rataverkon haltija ole 

laatinut tämän määräyksen toimeenpanemiseksi tarvittavia muutoksia turvallisuusjoh-
tamisjärjestelmäänsä ja muuhun oman toiminnan ohjeistukseensa. Menettelyllä on tar-
koitus varmistaa, että toimijoilla on riittävästi aikaa sopeuttaa oma ohjeistuksensa vas-

taamaan annettua sääntelytapaa, jossa vastuu toiminnan kuvaamista on toimijoilla itsel-
lään. 

 
OPE YTE:n täytäntöönpanoon liittyvässä työryhmässä toimijat nostivat esille tarpeen, et-

tä kumottavien määräysten siirtyminen toimijoiden ohjeistukseen tulisi tapahtua hallitus-
ti ja samanaikaisesti. Tästä syystä määräyksessä on vaatimus, että toimijoiden tulee 
tehdä yhteistyötä asiassa, jotta siirtymisestä edellä mainituin perustein voidaan varmis-

tua. Trafi on myös luvannut tukea toimijoita tässä työssä. Erityisesti on huomioitava, et-
tä kumottavissa määräyksissä esitettyjen toimintamallien muuttaminen edellyttää, että 

muutoksen suorittava toimija hallitsee kaikki muutokseen liittyvät riskit oman turvalli-
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suusjohtamisjärjestelmänsä mukaisesti. Mahdollisten uusien toimijoiden ei tarvitse sisäl-

lyttää kumottavissa määräyksissä esitettyjä toimintamalleja omaan ohjeistukseensa, 
mutta tällöin uuden toimijan on huomioitava uusien toimintamallien vaikutus koko rauta-
tiejärjestelmään. 

 

Osa II – Yhteentoimivuuden tekninen eritelmä 

 

Kohdassa esitetään viittaukset täytäntöönpantaviin komission päätöksiin OPE YTE 
(757/2012/EU) sekä OPE YTE:n lisäyksen A (ERTMS/ETCS käyttösääntöjen päivitys ver-
siosta 2 versioon 3) muutoksesta (2013/710/EU). Molemmat komission päätökset tulee 

implementoida osaksi kansallista sääntelyä 1.1.2014 mennessä.  

Osa III – Kansalliset vaatimukset 

 

Kohta 1.1 Junankulunvalvonta(JKV) 

 
Kohdassa asetetaan velvoite JKV-veturilaitteen käytöstä liikennöitäessä JKV-ratalaittein 
varustetulla rataosalla. Tietyissä tapauksissa junaliikenne on kuitenkin mahdollista ilman 

JKV-järjestelmän tuomaa lisäturvaa. Näissä tilanteissa suurin sallittu nopeus on enintään 
80 km/h.   

 
Määräys ei ota kantaa siihen, tuleeko uuteen/uudistettavaan kalustoon asentaa JKV-
veturilaite. Nämä rakenteeseen ja käyttöönottolupaan liittyvät velvoitteet junankulunval-

vontalaitteiston (JKV tai ETCS/STM) asentamisesta kalustoyksikköön tulevat CCS-YTE:n 
kansallisesta täytäntöönpanomääräyksestä. 

Kohta 1.4 Kuljettajan toimintakyvyn valvonta 

 
Uudessa kalustossa turvalaite on pakollinen, mutta vanhassa (historiallisessa) kalustossa 
turvalaitetta ei välttämättä ole. Turvalaitteella tarkoitetaan laitetta, jolla pysäytetään ju-

na, jos kuljettajan toimintakyky ei ole riittävä esim. yllättävän sairastumistapauksen 
vuoksi. Vastuu turvallisesta liikennöinnistä on aina rautatieliikenteen harjoittajalla ja 

näin ollen rautatieliikenteen harjoittajalla on velvoite kuvata ne vaihtoehtoiset menette-
lyt, joilla turvallisesta liikennöinnistä voidaan varmistua myös liikennöitäessä ilman tur-
valaitetta. Turvalaitteen vikaantumisesta tai korvaavan menettelyn puuttumisesta johtu-

vassa vajaatoimintatilanteessa on junan suurin sallittu nopeus 50 km/h. Rajoitetulla no-
peudella saattaa olla vaikutuksia myös junan kululle aikataulussa ja tämä saattaa edel-

lyttää ilmoittamista liikenteenohjaukselle. Vikaantunut kalusto tulee myös pikimmiten 
korjata tai vaihtaa toimivaan. On huomattava, että mahdollisuus liikkua enintään 50 
km/h nopeudella on rajoitettu ainoastaan vajaatoimintatilanteiden hallintaan. Jos kuljet-

tajan toimintakykyä ei voida varmistaa OPE YTE:n edellyttämällä tavalla, juna ei saa 
lainkaan lähteä liikkeelle lähtöpaikalta.  

Kohta 1.5 Junan etupään ilmaisu 

 
Kohdassa tarkennetaan OPE YTE:n kohdan 4.2.2.1.2 vaatimuksia sellaiseen kalustoon, 
jota ei ole valmistettu PAS&LOC-YTE:n mukaisesti. Aikaisemman kansallisen teknisen 

sääntelyn perusteella kalustoyksiköihin on edellytetty asennettavaksi puskinvalot ja va-
lonheitin, jotka ovat muodostaneet kolmion junan etupäähän. Näiden valojen käyttöä 

koskevat käytännössä samat vaatimukset kuin PAS & LOC-YTE mukaisia ajo- ja merkki-
valoja.  
 

Kohta 1.6 Tavarajunan takapään ilmaisu 
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Kohdan ensimmäisellä kappaleella täytetään OPE YTE:n kohdan 4.2.2.1.3.2 vaatimus il-

moittaa jäsenvaltioiden välisten rajojen ylittävän kansainvälisen liikenteen osalta käyte-
täänkö Suomessa loppuopastimia vai heijastavia levyjä. Suomella ei ole kansainvälisen 
liikenteen osalta erityistapausta, sillä Suomessa ei ole kansainvälistä junaliikennettä 

muiden EU:n jäsenvaltioiden kesken. Käytännössä Suomi hyväksyy myös loppuopastimi-
en käytön hyväksyessään heijastinlevyt. 

 
Kansallisen liikenteen osalta tavarajunan takapään ilmaisu on OPE YTE:n kohdassa 
4.2.2.1.3.3 avoin kohta. Suomessa luovuttiin kokonaan loppuopastimien käytöstä vuon-

na 2005 ja liikennöintiä koskevat säännöt laadittiin niin, että loppuopastimilla ei enää ol-
lut ollut aiemman sääntelyn edellyttämää turvallisuusvaikutusta. Loppuopastimien näky-

vyys oli myös epäluotettavaa mm. lumen paakkuuntuessa vaunun perään sekä akkujen 
keston ja loppuopastimien katoamisen vuoksi. Loppuopastimien hallinnointi aiheutti 

myös toimijoille huomattavia kustannuksia. Loppuopastimilla pyritään valvomaan junan 
kokonaisuutta sekä hallinnoimaan riskiä junien peräänajon estämiseksi.  
 

Trafi ei määräyksellä sulje avointa kohtaa, mutta kansallisessa liikenteessä tavarajunan 
takapään ilmaisun ei katsota olevan pakollista, mikäli rataverkon haltija ja rautatieliiken-

teen harjoittaja hallinnoi junien kokonaisuuden varmistamiseen ja/tai samaan suuntaan 
kulkevien junien törmäämiseen liittyvät riskit vaihtoehtoisilla menettelyillä ja kuvaavat 
nämä menettelyt omissa ohjeistuksissaan.   

 

Kohta 1.7 Junan kokonaisuus 

 

Kohdassa velvoitetaan junan kuljettajaa ilmoittamaan liikennöitävästä alueesta vastuus-
sa olevalle liikenteen ohjaukselle, mikäli jarru- tai pääsäiliöjohdon tyhjentymisen vuoksi 
on epäilys junan katkeamisesta. Kuljettajan on myös tämän jälkeen varmistuttava, että 

juna on kokonainen ennen matkan jatkamista. Kohdalla on liitäntä Suomen hakemalle 
erityistapaukselle OPE YTE:en tavarajunan takavalojen käytöstä kansallisessa liikentees-

sä.  
 
VAIHTOTYÖ 

 

Kohta 2 Vaihtotyötä koskevat kansalliset vaatimukset 

 

Vaihtotyö tulisi ymmärtää junaliikennettä tukevaksi toiminnoksi, jolla ei tule korvata 
normaalia junaliikennöintiä. Perusajatuksena tulisi olla, että vaihtotyötä ei suoriteta lii-
kennepaikalta toiselle ulottuvana. Tämä ei kuitenkaan ole kaikissa tilanteissa mahdollista 

(esimerkiksi vain vaihtotyökäyttöön määritellyt rataosat, joita ei ole varusteltu junalii-
kennöintiä varten). Vaihtotyöliikennöinti myös sen korostetun tähystämisvelvoitteen 

kannalta saattaa olla turvallisin liikennöintimuoto myös ulkopuolisien uhkien hallinnoimi-
seksi.  
 

Kohta 2.1 Liikennöitävien rataosien sekä niillä käytettävien olennaisten ratalaitteiden kuvaus 

 
Kohdassa velvoitetaan rataverkon haltija toimittamaan vaihtotyön suorittamisen kannal-

ta tarpeelliset tiedot rautatieliikenteen harjoittajalle. Menettely noudattaa pitkälti OPE 
YTE:n vaatimusta junaliikennettä koskien.  Velvoitetta reitti- tai sääntökirjan laadintaan 
ei vaihtotyössä kuitenkaan ole. Rautatieliikenteen harjoittajan on kuitenkin varmistutta-

va siitä, että sen vaihtotyöhön osallistuvalla henkilöstöllä on tarvittavat tiedot käytettä-
vissä vaihtotyön turvallista suorittamista varten. 
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Kohta 2.2 Vaihtotyön suorittaminen 

 
Vaihtotyössä suurin sallittu nopeus on 50 km/h. Rataverkon haltijan tehtävä on määrit-
tää rataverkkonsa suurimmat sallitut nopeudet raiteistoittain ja rautatieliikenteen har-

joittajan tulee vaihtotyöliikkeistä annettujen näkemällä ajoa koskevien vaatimusten mu-
kaisesti sovittaa vaihtotyön nopeus sellaiseksi, että kuljettaja kykenee pysäyttämään 

vaihtotyön ennen mitä tahansa estettä. Käytännössä nopeus on usein huomattavasti 
alempi kuin 50 km/h edellä mainituista asioista johtuen. Rataverkon haltija ja rautatielii-
kenteen harjoittaja voivat sopia myös erikseen esim. JKV-järjestelmän käyttämisestä 

vaihtotyössä turvallisuuden parantamiseksi.  
 

Radio-ohjauksella tapahtuvassa liikennöinnissä suurimman sallitun nopeuden osalta toi-
mijoiden tulisi huomioida, että veturin liikennöinti standardin EN 15746-2 mukaisesti ra-
dio-ohjauksella tulisi teknisesti rajoittaa nopeuteen 25 km/h, kun kuljettaja on veturissa 

sekä nopeuteen 5 km/h, kun kuljettaja ei ole veturissa.  
 

Vaihtotyö on aina rataverkon haltijan myöntämän luvan varaista toimintaa. Rataverkon 
haltijan on myös saatettava rautatieliikenteen harjoittajien tietoon luvan pyytämiseen 
liittyvät menettelyt. Riippuen rataverkon haltijan liikenteenohjausmallista luvan antamis-

tapa voi vaihdella. Lupa voi olla esimerkiksi erillinen sopimus asian hoitamisesta tai se 
voi olla tapauskohtainen liikenteenohjaajan antama suostumus.  

 
Vaihtotyöyksiköt vastaavat aina itsenäisesti vaihtotyön suorittamisesta alueella, johon 
niillä on lupa.  

 
Aikaisemmat näkemällä ajamista koskevat vaatimukset on muutettu OPE YTEssä määri-

tellyn junan näkemällä ajamisen mukaisesti. Käytännön työhön muutoksella ei ole vaiku-
tusta. Kuljettajan sijoittumista koskevat säädökset on myös poistettu annettavasta mää-
räyksestä, sillä velvoitteen nopeuden suhteuttamisesta näkemään voidaan katsoa katta-

van myös tämän. Annettu määritelmä ei estä pätevän henkilön käyttämistä tähystysteh-
tävään esimerkiksi työnnettäessä vaunuja. Rautatieliikenteen harjoittajan tulee kiinnittää 

erityistä huomiota henkilöstönsä välisen viestinnän ohjeistamiseen näissä tilanteissa. 
 

Matkustajien kuljettamista vaihtotyössä koskevat rajoitukset säilyvät entisellään.  

Kohta 2.7 Viestintä vaihtotyössä 

 
OPE YTE:n junaliikennettä koskevien säännösten mukaisesti vastuu viestinnän ohjeista-

misesta kuuluu rataverkon haltijalle, joka laatii tarvittavat viestintäohjeistukset siltä osin 
kun on kyse vaihtotyöyksikön ja liikenteenohjauksen välisestä viestinnästä. Turvallisuu-
teen liittyvän viestinnän (esim. lupa vaihtotyöhön) on oltava määrämuotoista ja sen on 

noudatettava määräyksessä annettua rakennetta. Lähtökohtaisesti viestinnän tulee olla 
lyhyttä ja selkeää (yksi lupa kerralla). 

 
Rataverkon haltijan on muodostettava vaihtotyölle yksilöivä tunnus. Tunnuksen on olta-
va riittävä yksilöimään vaihtotyö siten, että ei ole vaaraa saman tunnuksen käytöstä 

samalla alueella. Tunnuksen muodostaminen ei ole pakollista, mikäli vaihtotyön suorit-
tamiseen ei liity viestintää vaihtotyöyksikön ja liikenteenohjauksen välillä.  

 
RATATYÖ 

 

Kohta 3 Ratatyötä koskevat kansalliset vaatimukset 

 

Kohdassa määritellään, mitä ratatyöllä tarkoitetaan. Ratatyöalueella tapahtuva liikkumi-

nen kalustoyksiköillä ei ole vaihtotyö- tai junaliikennöintiä. Ratatyöksi on määriteltävä 
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sellaiset työt, joilla epäillään olevan vaikutuksia liikennöinnin turvallisuuteen. Rataverkon 

haltija voi antaa asiasta tarkempia määritelmiä.  
 

Kohta 3.1 Lupa ratatyöhön 

 

Ratatyö on rataverkon haltijan luvanvaraista toimintaa. Rataverkon haltijan tehtävä on 
kuvata tarvittavat menettelyt luvan hakemiseksi sekä menettelyt liikennöinnin turvalli-

suudesta varmistumiseksi ratatyön läheisyydessä. Ratatyön sisäistä turvallisuutta sääte-
lee pitkälti muut säädökset (esim. työturvallisuus). Riippuen rataverkon haltijan valitse-
masta liikenteenohjausmallista luvan antamistapa voi vaihdella. Lupa voi olla esimerkiksi 

erillinen sopimus ratatyön suorittamisesta tai se voi olla tapauskohtainen liikenteenoh-
jaajan antama suostumus. 

 

Kohta 3.2 Viestintä ratatyössä 

 
OPE YTE:n junaliikennettä koskevien säännösten mukaisesti vastuu viestinnän ohjeista-

misesta kuuluu rataverkon haltijalle, joka laatii tarvittavat viestintäohjeistukset siltä osin 
kun on kyse ratatyön ja liikenteenohjauksen välisestä viestinnästä. Turvallisuuskriittisen 

(esim. lupa ratatyöhön) viestinnän on oltava määrämuotoista ja sen on noudatettava 
annettua rakennetta. Lähtökohtaisesti viestinnän tulee olla lyhyttä ja selkeää (yksi lupa 
kerralla). 

 
Rataverkon haltijan on muodostettava ratatyölle yksilöivä tunnus. Tunnuksen on oltava 

riittävä yksilöimään ratatyö siten, että ei ole vaaraa saman tunnuksen käytöstä samalla 
alueella. Tunnuksen muodostaminen ei ole pakollista, mikäli ratatyön suorittamiseen ei 
liity viestintää ratatyöhön osallistuvan henkilöstön ja liikenteenohjauksen välillä. 
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Liite 2 – Kumotut määräykset 

Liikennöinti ilman JKV-veturilaitetta  

 

Kohta 1 Määräyksen soveltamisala 

Kohta muutetaan, sillä uusi määräys kattaa koko Suomen rataverkon rautatielain mukai-
sesti. 

Kohta 2 Yleistä 

Kohta poistetaan, sillä kohdassa vain viitataan muihin määräyksiin ja ei suoraan määrätä 
mitään.  

Kohta 3 Liikennöinti ilman JKV-veturilaitetta 

 

Velvoite junan varustamisesta JKV-veturilaittein jätetään, mutta sitä muutetaan siten, 
että velvoite JKV-veturilaitteesta koskee ainoastaan liikennöintiä JKV-ratalaittein varus-

tetulla rataosalla.  
 
Uudessa määräyksessä ei ole tarpeen viitata poikkeuslupamenettelyyn, sillä poikkeuslu-

van myöntämiseen liittyvät menettelyt on jo riittävällä tasolla kuvattu rautatielain 
(304/2011) 76§:ssä. 

 
Vaihtotyövetureita koskevissa teknisissä säädöksissä ei velvoiteta vaihtotyöveturiin 
asennettavaksi JKV-veturilaitetta. Vaihtotyöliikennöinti ei myöskään velvoita JKV:n käyt-

tämiseen. 
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Junan jarrutuskyky sekä jarrujen tarkastelu ja koettelu 

 

Kohta 1 Soveltamisala 

Kohta muutetaan, sillä uusi määräys kattaa koko Suomen rataverkon rautatielain mukai-
sesti. 

 

Kohta 2 Määritelmät 

- 

Kohta 3 Junan jarrutuskyky 

OPE YTE:n kohdat 4.2.2.6.1, 4.2.2.6.2 ja 4.2.1.2 käsittelevät asian.  

OPE YTE velvoittaa, että jarrutuskykyyn liittyvät asiat rautatieliikenteen harjoittajan sekä 
rataverkon haltijan tulee hallinnoida osana turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä. Tästä 
syystä voidaan katsoa, että kattavalle kansallisille viranomaissääntelylle ei ole enää tar-
vetta. 

 
Jarrupainoja ei myöskään vaadita rekisteröitäväksi minkään säädöksen perusteella ja 

näin ollen virastolla voi olla osa tiedoista, mutta näiden oikeellisuudesta ei ole varmuut-
ta, sillä velvoitetta tietojen ajan tasalla pitämiseen ei ole.  
 

Kalustoon tehtävien merkintöjen osalta sääntelyn voidaan katsoa olevan riittävää jo liik-
kuvan kaluston rakenteellisen sääntelyn kautta.  

 

Kohta 4 Vähimmäisjarrupainoprosentti 

 
OPE YTE:n kohta 4.2.2.6.2 käsittelee asian. 

 

Kohta 5 Junan koko ja jarrutuskyky 

 

OPE YTE:n kohta 4.2.2.6.2 käsittelee asian. 
 

Kohta 6 Jarrujen tarkastus ja koettelu 

 

OPE YTE:n kohta 4.2.2.7 käsittelee asian. 
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Tavaravaunujen suurimmasta sallitusta kuormasta, junapainosta ja junan 

kokoonpanosta 

 

Kohta 1 Soveltamisala 

Kohta muutetaan, sillä uusi määräys kattaa koko Suomen rataverkon rautatielain mukai-
sesti. 

Kohta 2 Tavaravaunujen suurin sallittu kuorma 

 

OPE YTE:n kohdat 4.2.2.5 ja 4.2.1.2.2 käsittelevät asian.  

Määräyksessä esitetyt kansalliset kuormataulukot eivät enää uudessa rakenteellisten 
YTE:ien mukaisessa rataverkossa ja kalustossa noudata em. jaottelua. Tavaravaunu-YTE 
esittää vaatimukset kuormataulukon merkitsemisestä ja INF-YTE ratojen luokittelusta 
EN-rataluokkien mukaisesti.  

Kohta 3 Junapaino 

 
OPE YTE:n kohta 4.2.2.5 käsittelee asian. 

 

Kohta 4 Junan kokoonpano 

 

OPE YTE:n kohdat 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6 ja 4.2.3.6 käsittelevät asian.  

 
Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole toimeenpanovaltaa vaarallisten aineiden kuljetuk-

sia (VAK) koskevan lain (719/1994) pykälän 11c ”Kuljetukseen liittyvät asiakirjat, selvi-
tykset ja ilmoitukset” osalta. Lain pykälä voidaankin katsoa riittäväksi myös rautatiekul-
jetusten osalta.  

 
Onnettomuustapauksien hallinnoinnin tulee komission asetuksen (1158/2008) mukaises-

ti tapahtua rataverkon haltijan sekä rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamis-
järjestelmän puitteissa ja näiden toimijoiden tulee sopia menettelyistä.  

  



12(37)  

Liikenteen turvallisuusvirasto 

Liikennöinti ja ratatyö 

Kohta 1 Soveltamisala 

Kohta muutetaan, sillä uusi määräys kattaa koko Suomen rataverkon rautatielain mukai-
sesti. 

Kohta 2 Määritelmät 

 

Kohta 3 Yleinen osa 

 
Kohdassa annettaan yleisiä määräyksiä koskien ratatyötä sekä liikennöintiä junana tai 

vaihtotyönä.  Suurin osa asioista on junaliikenteen osalta käsitelty OPE YTE:ssä, mutta 
vaihtotyötä ja ratatyötä koskevien asioiden osalta sääntely tulee myös jatkossa olemaan 
pitkälti kansallisesti säänneltyä. Vaihtotyötä koskeva sääntely pyritään kuitenkin laati-

maan niin, että se vastaisi OPE YTEssä esitettyä mallia, jolloin sääntelyllä pyrittäisiin 
esittämään ne asiat, jotka toimijoiden tulee ottaa huomioon. Sääntelyllä ei suoraan sa-

nottaisi miten asiat tulee ottaa huomioon, vaan toimijat voivat itse ratkaista heille par-
haiten sopivat toimintamallit. 
 

Rautatielain perusteella rataverkon haltija on velvollinen järjestämään liikenteen ohjauk-
sen hallinnoimalleen rataverkolle. Näin ollen käsitettä liikenteenohjauksen ulkopuolinen 

alue ei ole tarvetta soveltaa. Rataverkon haltija voi kuitenkin kehittää eritasoisia menet-
telyjä liikenteen hallinnoimiseksi liikennöintitarpeesta ja -määristä johtuen. 
 

Lupamuodollisuuksien sekä tunnisteiden osalta asiat käsitellään jatkossa juna liikennöin-
tiä, vaihtotyötä ja ratatyötä koskevien osioiden alla erikseen. 

 
Velvoite toiminnasta turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa tullaan säilyttämään. Myös OPE 
YTE:n päivittämisessä asiaan tullaan ottamaan kantaa. 

 

Kohta 4 Junaliikenne 

 

OPE YTE:n kohdat 4.2.1.2.2.2 ja 4.2.1.2.2.3 käsittelevät asian. 

Kohta 4.1 Junan kulkutien turvaaminen 

 

OPE YTE:n kohdat 4.2.1.2.2.1 ja 4.2.3.5 käsittelevät asian. 
 
Sääntö junan kokonaisuuden varmistamisesta tullaan jatkossakin säilyttämään osana 

kansallista sääntelyä. Asialla on merkitystä erityistapauksen hakemiseen junien taka-
pään ilmaisemisen osalta, mikäli OPE YTE:n kohdan 4.2.2.1.3.3 mukainen avoin kohta 

myöhemmin suljetaan, sillä takapään ilmaisulla pyritään varmistamaan junien kokonai-
suuden hallinta. 
 

Kohta 4.2 Junan kuljettaminen 

 
OPE YTE kohdat 4.2.1.2, 4.2.1.4, 4.2.2.7, 4.2.3.2 ja 4.2.3.3 käsittelevät asian. 

 
OPE YTE:n päivittämisessä otetaan kantaa poikkeustilanteiden hallintaan ja siinä tullaan 

esittämään menettelyt Seis-opasteen ja päätekohdan ohittamisen osalta.  
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Säännöt ennakoimattomasta jarru- tai pääsäiliöjohdon tyhjentymisestä ja siitä ilmoitta-

misesta liikenteenohjaukselle tullaan jatkossakin säilyttämään osana kansallista säänte-
lyä. Asialla on merkitystä erityistapauksen hakemiseen junien takapään ilmaisemisen 
osalta, mikäli OPE YTE:n kohdan 4.2.2.1.3.3 mukainen avoin kohta myöhemmin sulje-

taan, sillä takapään ilmaisulla pyritään varmistamaan junien kokonaisuuden hallinta. 

Kohta 4.3 Junan nopeus 

 

OPE YTE:n kohdat 4.2.2.5, 4.2.2.6 ja 4.2.2.6 käsittelevät asian.  
 

Suurin sallittu nopeus liikennöitäessä ilman JKV-veturilaitetta JKV-rataosalla tullaan säi-
lyttämään nykyisen linjauksen mukaisesti nopeudessa 80 km/h.  
 

Uudessa kalustossa turvalaite on pakollinen, mutta vanhassa historiallisessa kalustossa 
turvalaitetta ei välttämättä ole. Turvalaitteella pyritään pysäyttämään juna, mikäli kul-

jettajan valppaus ei ole riittävää esim. yllättävän sairastumistapauksen vuoksi. Vastuu 
turvallisesta liikennöinnistä on aina rautatieliikenteen harjoittajalla ja näin ollen rautatie-
liikenteen harjoittajalla on velvoite kuvata ne vaihtoehtoiset menettelyt, joilla turvallises-

ta liikennöinnistä voidaan varmistua myös liikennöitäessä ilman turvalaitetta. Poikkeusti-
lanteissa, kuten turvalaitteen vikaantuessa kesken matkan on suurin sallittu nopeus 50 

km/h. Asialla voi olla vaikutuksia myös junan kululle aikataulussa ja tämä saattaa edel-
lyttää ilmoittamista liikenteenohjaukselle.  

 
Itäisen yhdysliikenteen kaluston suurin sallittu nopeus määräytyy vastaavasti, kuin 
muunkin Suomen rataverkolla käytettävän kaluston. Asia hoidetaan käyttöönottoluvassa 

määritetyn nopeuden sekä rataosakohtaisen nopeuden mukaisesti.  
 

Menettelyt Seis-opasteen ohittamiseen on tulossa OPE YTE:n päivittämisen yhteydessä.   
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Jos JKV-veturilaite ei anna tietoa nopeudesta junan nopeus on muutettava vastaavaksi 
kuin liikennöitäessä ilman JKV-veturilaitetta. Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataver-
kon haltijan tulee ohjeistaa kuljettajalle mistä / miten hän saa tiedon radan suurimmasta 

nopeudesta, jos JKV-laite ei anna tietoa. 
 

Kohta 4.4 Junien kulunvalvonta (JKV) 

 
OPE YTE:n kohdat 4.2.1.2.2, 4.2.2.7 ja 4.2.3.6 käsittelevät asian.  

 
Koska rataverkon haltijan tehtävänä on rautatielain 36§:n perusteella vastata liiken-
teenohjauksen järjestämisestä hallinnoimallaan rataverkolla, niin ei voida katsoa, että 

yksi liikenteenohjaus vastaisi koko Suomen rataverkon liikenteenohjauksesta. Koska 
kansallisesti junaliikenteessä on JKV-veturilaitetta käytettävä JKV-ratalaittein varustetul-

la rataosalla, niin ilman JKV-veturilaitetta liikennöinnin voidaan katsoa olevan OPE YTE:n 
kohdan 4.2.3.6 mukainen vajaatoiminta tilanne.  

Kohta 5 Vaihtotyö 

 

OPE YTE ei käsittele vaihtotyötä.  
 

Rautatielaki velvoittaa, että rataverkon haltijan on vastattava liikenteen ohjauksesta hal-
linnoimallaan rataverkolla. Näin ollen erottelu liikenteen ohjauksen piirissä oleviin aluei-
siin ei ole enää tarpeen. Rataverkon haltija voi kuitenkin kehittää eritasoisia menettelyjä 

liikenteen hallinnoimiseksi liikennöintitarpeesta ja -määristä johtuen. Koska koko rata-
verkon tulee olla liikenteen ohjauksen piirissä, vaihtotyön suorittaminen edellyttää aina 

liikenteen ohjauksen luvan vaihtotyön suorittamiseen. Luvan puitteissa voidaan vaihto-
työlle suojata tietty alue tai reitti, jolla vaihtotyö voidaan suorittaa.  
 

OPE YTE:n lisäyksen C menettelyt viestinnän periaatteista koskevat vain junaliikennettä. 
Vaihtotyötä koskeva viestintä tullaan rakenteeltaan muuttamaan lisäystä C vastaavaan 

malliin, jolloin rataverkon haltijalla olisi päävastuu viestinnän määrittelystä vaihtotyöyk-
sikön ja liikenteenohjauksen välisessä viestinnässä. Rautatieliikenteen harjoittaja sen si-
jaan voi itse ohjeistaa viestintämenettelyt vaihtotyöyksikön ja vaihtotyönjohtajan väli-

seen viestintään suojatun alueen sisällä. Lähtökohtana on, että liikenteenohjauksen ja 
vaihtotyöyksikön välisen viestinnän tulee olla määrämuotoista. 

 
Jos vaihtotyönjohtaja ja vaihtotyöyksikön kuljettaja ovat eri yritysten palveluksessa, niin 
rautatieliikenteen harjoittajan vastuulla on omien kuljettajiensa ohjeistaminen eri yritys-

ten kesken sovittujen menettelyjen mukaisesti.  
 

Matkustajien kuljettamista vaihtotyössä koskevat säännökset tullaan säilyttämään ennal-
laan annettavassa määräyksessä.  
 

Puskinvalojen käytön pakollisuus tullaan poistamaan vaihtotyössä. Uudessa PAS&LOC-
YTE:n mukaisesti valmistetussa vetokalustossa ei ole puskinvaloja. Velvoite puskinvalo-

jen käytöstä ei myöskään nykymääräyksen mukaisesti toteudu, kun vaihtotyöyksikköä 
työnnetään, jos yksikköön on liitetty tavaravaunuja. 

Suomessa ei perinteisesti ole kalustoa hankittu vain linja- tai vaihtotyökäyttöön ja näin 
ollen linjakäyttöön hyväksytyllä vetokalustolla liikennöidään myös vaihtotyönä. Rautatie-
liikenteen harjoittaja voi edellyttää (yhdessä muiden toimijoiden kanssa), että vaihto-

työssä on käytettävä kaluston etupään valoja, jos tähän on tarvetta. 
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Kuljettajan sijoittumista koskevat säännöt katsotaan sisältyvän vaihtotyön suorittami-

seen kuljettajan näkemällä. 
 
Määräys kaluston jättämisestä raiteille seisomaan säilytetään. 

 
Vaihtotyöyksikön jarrutuskyky koskevat vaatimukset poistetaan annettavasta määräyk-

sestä, mutta niiden katsotaan sisältyvän näkemällä ajon vaatimukseen. 
 
Vihellinopasteiden käyttö on rautatieliikenteen harjoittajan ohjeistettavissa osana kuljet-

tajan ja vaihtotyönjohtajan välistä viestintää.  
 

Vaihtotyössä käytettävien nopeuksien osalta määrätään ainoastaan suurimmasta salli-
tusta nopeudesta, joka on 50 km/h. 

 
Vaihtotyönjohtamisen osalta määräystaso rajataan OPE YTE:n rautatieliikenteen harjoit-
tajan ja rataverkon haltijan väliseen rajapintaan.  

Kohta 6 Ratatyö 

 
Määräys ei jatkossa koske ratatyöalueen sisäistä liikkumista, vaan painottuu ratatyöalu-
een suojaamiseen ja erityisesti juna- ja vaihtotyöliikenteen turvaamiseen. Vastuu liiken-

nöinnin turvallisuudesta on rataverkon haltijalla. 
 

Ratatyö edellyttää aina rataverkon haltijan lupaa ratatyöhön. Lupakäsitteellä ei kuiten-
kaan kaikissa tilanteissa tarkoiteta liikenteenohjaajan antamaa lupaa, vaan lupa voi 

myös perustua esimerkiksi sopimuksiin.  
 
Rautatielaki velvoittaa, että rataverkon haltijan on vastattava liikenteen ohjauksesta hal-

linnoimallaan rataverkolla. Näin ollen erottelu liikenteen ohjauksen piirissä oleviin aluei-
siin ei ole enää tarpeen. 

 
Jatkossa ei määritellä minkälainen työ edellyttää luvan pyytämistä (ratatyö edellyttää 
aina lupaa), vaan määräyksessä otetaan kantaa siihen, mitä asioita rataverkon haltijan 

tulee huomioida myöntäessään lupaa ratatyöhön. Rataverkon haltijan tulee kuvata me-
nettelyt luvan hakemiselle, myöntämiselle ja päättämiselle. 

 
Uudella käyttöönottoluvattomalla rataosalla ei saa jatkossakaan liikennöidä, sillä rauta-
tielaki edellyttää, että osajärjestelmän on täytettävä kaikki sitä koskevat vaatimukset 

ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Kohta poistetaan. 
 

Kohta 7 Toiminta erityistilanteissa 

 

OPE YTE:n kohta 4.2.3.6 käsittelee asian. 
 

Toimijoiden tulee sopia keskenään  poikkeus- ja häiriötilanteiden hoidosta. Näin ollen ei 
ole tarpeen määräystasolla antaa tarkempia määräyksiä menettelyistä erityistilanteissa. 
OPE YTE:n päivityksessä tullaan myös tarkentamaan tiettyjä menettelyjä koskien erityis-

tilanteita. Näiden menettelyjen osalta tullaan siirtymään Euroopan tasolla harmonisoi-
tuun sääntelyyn jatkossa. 

Museoliikenne 
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Kohta 1 Soveltamisala 

Kohta muutetaan, sillä uusi määräys kattaa koko Suomen rataverkon rautatielain mukai-
sesti. 
 

Kohta 2 Määritelmät 

 

Kohta 3 Liikennöinti 

Museoliikennettä koskevat erityismääräykset on poistetaan. Jatkossa museoliikennöintiin 
sovelletaan vastaavia säännöksiä kuin muuhunkin liikennöintiin. Liikennöinti historialli-
sella kalustolla rinnastetaan siis muuhun juna- tai vaihtotyöliikennöintiin ja näin ollen 
museorautatieliikenteenharjoittajaa koskee samat velvoitteet ja oikeudet kuin muitakin 
rautatieliikenteen harjoittajia. 

Suurin osa museoliikennemääräyksen vaatimuksista on toisintoa muista määräyksistä. 

Osa vaatimuksista on kaluston käyttöä koskevia rajoituksia ja nämä rajoitukset tulee olla 
kalustokohtaisesti ilmoitettu kalustoyksikön käyttöönottoluvassa tai sitä vastaavassa lu-
vassa. Rajoitukset tulee olla merkitty myös kalustorekisteriin.  

Vaihtotyötä koskeva laskumäkirajoitus sekä ns. ”heiton” kieltämisellä on ajateltu, että 
museokaluston rakenne ei välttämättä ole siinä kunnossa, että se kestäisi tämän tyyp-
pistä vaihtotyötä. Jokaiselle kalustoyksikölle on kuitenkin nykysäädösten mukaisesti ni-
metty ja kalustorekisteriin merkitty kunnossapidosta vastaava yksikkö, jonka tehtävänä 
on huolehtia siitä, että kalustoyksikön kunto on sellainen, että kalustoyksikköä voidaan 
käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on valmistettu. Mikäli kalustoyksikkö ei täytä tätä 
vaatimusta, voi kunnossapidosta vastaava yksikkö tai muu taho asettaa vaunun käytölle 
rajoituksia ja toimittaa nämä kuljettavan rautatieliikenteen harjoittajan tietoon. 

Kohta 4 Museokalusto 

Kohdan määräykset ovat pitkälti muuta, kuin liikennöintiä koskevia määräyksiä. Kohta 
kuitenkin kumotaan liikennöintimääräys uudistuksen yhteydessä, sillä määräystarve on 
poistunut.  

Rautatielaki kuvaa riittävällä tasolla, milloin osajärjestelmän uudistaminen tai paranta-
minen edellyttää uuden käyttöönottolupatarpeen arviointia. Lähtökohtaisesti kaikella 
Suomessa käytössä olevalla kalustolla on käyttöönottolupa tai siihen rinnastettava lupa, 
vaikka kalusto olisi ennen viraston perustamista otettu käyttöön. Eli kalustoyksikköä saa 
käyttää sen hyväksymisehtojen mukaisesti vaikka hyväksynnän olisi suorittanut muu ta-
ho kuin viranomainen. On kuitenkin oleellista, että kalustoyksikkö ja sitä koskevat rajoi-
tukset merkitään asianmukaisesti kalustorekisteriin. 

Kunnossapitoa koskevien sääntöjen osalta asia on riittävästi kuvattu rautatielaissa. 

Höyryveturilla liikennöinti metsäpalovaaran aikana ei suoranaisesti kuulu viraston toimi-
valtaan. Menettely on suosituksenomainen ja näin ollen se poistetaan määräyksestä. On 
kuitenkin huomioitava, että pelastusviranomainen voi ilmoituksen vaatia.  

Turvavarusteiden osalta asia on käsitelty OPE YTE:n viestintävaatimusten kautta. Kalus-
toon tehtävät työturvallisuusmerkinnät ovat työturvallisuus asia, joista vastaa työnanta-
ja. 

Rekisteröinnin osalta asia on riittävällä tasolla kuvattu rautatielaissa sekä viraston rekis-
teröintiä koskevassa määräyksessä. 

Katsastuskäytäntö on poistunut ja näin ollen määräys on tältä osin vanhentunut. 

Kaluston käytöstä ei myöskään katsota tarpeelliseksi erityisten merkintöjen tekemistä. 
Rautatielain mukaisesti kaupallinen liikennöinti museoliikenteessä on kiellettyä ja virasto 
ei näe tarvetta sen rajoittamiseksi lakia tarkentavilla määräyksillä. 
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Viestintä rautatiejärjestelmässä 

 

Kohta 1 Soveltamisala 

Kohta muutetaan, sillä uusi määräys kattaa koko Suomen rataverkon rautatielain mukai-
sesti. 
 

Kohta 2 Määritelmät 

 

Kohta 3 Yleiset viestintämääräykset 

OPE YTE:n kohta 4.2.1.4 kattaa asian junaliikenteen osalta. 

Viestinnässä on käytettävä rataverkon haltijan operointikieltä. 

Velvoite turvallisuusviestinnän määrämuotoisuudesta sekä osapuolten tunnistamisesta 
säilytetään.  

Tunnusten osalta hallinnoinnin ja yksilöinnin osalta vaatimukset säilytetään. 

Hätäviestintä saa myös jatkossa etusijan muuhun viestintään. 

Velvoite viestintälaitteesta noudattaa Suomen CCS YTE:n täytäntöönpanosuunnitelmaa. 
GSM-R verkko kattaa jo valtion rataverkon. Vajaatoimintatilanteiden hallintaan sovelle-
taan OPE YTE:n kohtaa 4.2.3.6. 
 

Kohta 4 Määrämuotoiset viestit 

OPE YTE:n kohta 4.2.1.4 kattaa asian junaliikenteen osalta. 

Vaihto- ja ratatyön osalta viestintää koskevat vaatimukset muutetaan vastaamaan OPE 
YTE:n mukaista linjaa.  
 

Kohta 5 Suullisen viestin toistaminen ja virheen korjaaminen 

OPE YTE:n kohta 4.2.1.4 kattaa asian junaliikenteen osalta. 

Vaihto- ja ratatyön osalta rataverkon haltija on velvollinen ohjeistamaan viestinnässä 
käytettävät termit.  
 

Kohta 6 Erityismääräykset viestinnästä vaihtotyössä 

 

Vaatimukset poistetaan, sillä kyse on rautatieliikenteen harjoittajan sisäisestä toiminnas-
ta, jota rautatieliikenteen harjoittaja suorittaa vaihtotyölle suojatulla alueella. Rautatie-
liikenteen harjoittaja on velvollinen ohjeistamaan henkilöstöllensä käytettävän vaihto-

työalueen sisäisen viestinnän. 

Kohta 7 Viestintä hätätilanteessa 

OPE YTE:n kohta 4.2.1.4 kattaa asian junaliikenteen osalta. 

Vaihto- ja ratatyön osalta vaatimus muutetaan rataverkon haltijan määritettäväksi. 

 

 

 

 



 Perustelumuistio 
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Liikenteen turvallisuusvirasto 

 

Liite 3 – Lausuntoyhteenveto 

 

No. Osa Kappale Alkuperäinen teksti 
Kommentit ja muutoksen 

perustelut 
Esitys uudeksi tekstiksi Trafin vastaus 

Tee

mu 

Sirk

iä 1 

III 1.1 lukitusjärjestelmät ovat lukittu 

junakulkutietä suojaavaan 
tilaan 

Virheellinen passiivi lukitusjärjestelmät on lukittu 

junakulkutietä suojaavaan 
tilaan 

Kulkutietä koskevat määräykset 

poistetaan kokonaisuudessaan. 
Rataverkon haltijan tehtävä on 

oman 
turvallisuusjohtamisjärjestelmä

nsä puitteissa hallinnoita 
junaliikennöinnin turvallisuus ja 

kulkutien muodostamisen 
voidaan katsoa kuuluvan osaksi 

tätä toimintaa 

2 
III 1.1 junakulkutiellä olevat käytössä 

olevat varoituslaitokset 
hälyttävät lähestyvästä junasta 

Parempi muotoilu junakulkutiellä käytössä olevat 
varoituslaitokset hälyttävät 

lähestyvästä junasta 

Kulkutietä koskevat määräykset 
poistetaan kokonaisuudessaan. 
Rataverkon haltijan tehtävä on 

oman 
turvallisuusjohtamisjärjestelmä

nsä puitteissa hallinnoita 
junaliikennöinnin turvallisuus ja 

kulkutien muodostamisen 
voidaan katsoa kuuluvan osaksi 

tätä toimintaa 
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No. Osa Kappale Alkuperäinen teksti 
Kommentit ja muutoksen 

perustelut 
Esitys uudeksi tekstiksi Trafin vastaus 

3 
III 1.2 Junan kuljettaja saa lähteä 

lähtöasemalta tai 

aikataulunmukaiselta 
pysähdykseltä 

seuraavien vaatimusten 
täyttyessä: 

- kuljettajalla on lupa lähteä, 
- junan lähtötarkastukset on 

suoritettu ja 

- junalla on aikataulunmukainen 

lähtöaika, ellei erikseen sallita 
aikaisempaa lähtöä 

Junan kuljettajasta puhuminen 
tässä yhteydessä on outoa. 

 
Lisäksi tulisi täsmentää, mistä 

lupa lähtöön saadaan 
(konduktööri, liikenteenohjaus 
vai jokin muu taho?) Parempi 

muotoilu jätetään Trafin 
pohdittavaksi. 

Juna saa lähteä lähtöasemalta 
tai aikataulunmukaiselta 

pysähdykseltä 
seuraavien vaatimusten 

täyttyessä 
 

Lähtölupaa koskevat 
määräykset poistetaan 

kokonaisuudessaan. Rataverkon 
haltijan tehtävä on oman 

turvallisuusjohtamisjärjestelmä
nsä puitteissa hallinnoita 

junaliikennöinnin turvallisuus ja 
lähtöluvan antamistavan 

voidaan katsoa kuuluvan osaksi 

tätä toimintaa. On kuitenkin 

huomioitava, että EU-sääntelyn 
mahdollisesti kattaa myös 

lähtölupaan ja sen antamiseen 
liittyviä asioita jatkossa.  

4 
III 1.4 Kuljettajan toimintakyvyn 

lakattua juna tulee pysäyttää 
joko automaattisesti 

turvalaitteen 

toiminnan seurauksesta tai 
kuljettajan toimintakykyä 

valvovan henkilön toimesta. 

Nykyinen muotoilu kuulostaa 
siltä kuin toimintakyky olisi 

asia, jonka voi kääntää päälle 
tai pois. 

Mikäli kuljettaja menettää 
toimintakykynsä, juna tulee 

pysäyttää joko automaattisesti 
turvalaitteen 

toiminnan seurauksena tai 
kuljettajan toimintakykyä 

valvovan henkilön toimesta. 

 
Teksti on muotoiltu kokonaan 

uudestaan 

5 
III 2 Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvan 

varaista junaliikennettä tukevaa 
rautatiejärjestelmässä tehtävää 

vaunujen siirto työtä. 

Kirjoitusvirhe Vaihtotyöllä tarkoitetaan 
luvanvaraista junaliikennettä 

tukevaa rautatiejärjestelmässä 
tehtävää 

vaunujen siirtotyötä. 

OK 

6 
III 2.2 Lupa vaihtotyön Kirjoitusvirhe otsikossa Lupa vaihtotyöhön Otsikko poistettu 

7 
III 2.5 Vaihtotyössä kuljettajan tai 

vaihtotyönjohtajan on 
sijoituttava siten, että näkyvyys 

kulkusuuntaan 
on vastaava, kuin ajettaessa 

kulkusuuntaan nähden 
ensimmäisestä ohjaamosta. 

Kuin-sanan kanssa ei käytetä 

pilkkua vertailun yhteydessä 

Vaihtotyössä kuljettajan tai 

vaihtotyönjohtajan on 
sijoituttava siten, että näkyvyys 

kulkusuuntaan 
on vastaava kuin ajettaessa 

kulkusuuntaan nähden 
ensimmäisestä ohjaamosta. 

Kohta on poistettu ja tekstiin on 

lisätty OPE-YTE:n näkemällä 
ajamisen määritelmä.  

8 
III 2.5 Jätettäessä kalustoa seisomaan 

raiteelle on sen paikallaan 
pysyminen varmistettava. 

Varmistetaanko kaluston vai 
raiteen pysyminen paikallaan? 

Jätettäessä kalustoa seisomaan 
raiteelle on kaluston paikallaan 

pysyminen varmistettava. 

OK 
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No. Osa Kappale Alkuperäinen teksti 
Kommentit ja muutoksen 

perustelut 
Esitys uudeksi tekstiksi Trafin vastaus 

9 
III 2.5 Muualta, kuin kalustoyksikön 

ohjaamosta radio-ohjauksella 

tapahtuvassa vaihtotyössä 
vaihtotyön 

suurin sallittu nopeus on 20 
km/h. 

Virheellinen pilkku Muualta kuin kalustoyksikön 
ohjaamosta radio-ohjauksella 

tapahtuvassa vaihtotyössä 
vaihtotyön 

suurin sallittu nopeus on 20 
km/h. 

Kohta poistettu 
kokonaisuudessaan. Vaihtotyön 

suurin sallittu nopeus on 
jatkossa 50 km/h, huomioiden 

näkemällä ajon vaatimukset 
sekä radan nopeusrajoitukset. 

10 
III 2.7 Rataverkon haltijan tulee laatia 

rataverkon 
haltijan ja rautatieliikenteen 

harjoittajan välisen viestinnän 
menettelyt ja asettaa ne 

rautatieliikenteen 

harjoittajan saataville. 

Kahdessa päälauseessa on eri 
subjekti, joten ne erotetaan 

toisistaan pilkulla. 

Rataverkon haltijan tulee laatia 
rataverkon 

haltijan ja rautatieliikenteen 

harjoittajan välisen viestinnän 
menettelyt, ja asettaa ne 

rautatieliikenteen 

harjoittajan saataville. 

OK 

11 
III 3.1 ratatyöalueen palauttaminen 

liikennöinti käyttöön 

Kirjoitusvirhe ja outo ilmaus ratatyöalueen palauttaminen 

liikennöintiä varten 

Teksti muutettu muotoon 

”ratatyöalueen palauttaminen 
liikennöinnille” 

12 
III 3.3 Rataverkon haltijan tulee 

kuvata rataverkon haltijan ja 
ratatyöstä vastaavan välisen 

viestinnän menettelyt ja 
toimittaa ne ratatyöstä 

vastaavan saataville. 

Kahdessa päälauseessa on eri 

subjekti, joten ne erotetaan 
toisistaan pilkulla. 

Rataverkon haltijan tulee 

kuvata rataverkon haltijan ja 
ratatyöstä vastaavan välisen 

viestinnän menettelyt, ja 
toimittaa ne ratatyöstä 

vastaavan saataville. 

OK 
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No. Osa Kappale Alkuperäinen teksti 
Kommentit ja muutoksen 

perustelut 
Esitys uudeksi tekstiksi Trafin vastaus 

POR

HA 

13 

   Museoliikennettä järjestetään 
usein liikennepaikoille, joille 

voidaan liikennöidä vain 
vaihtotyönä (esim. satama- ja 
teollisuusraiteet, Otanmäki ja 

vastaavat liikennepaikat). Usein 
myös erilaisiin tapahtumiin 

liittyvät museoajot 
suuntautuvat jollekin entiselle 

liikennepaikalle tai matkustajia 

kuljetetaan tapahtumiin 
liikennöitsijän toimipisteelle 
liikennepaikan sisällä (esim. 
Oulu asema – Oulu Nokela).  

 
Museojunaa (myös kaupallisia 

junia) joudutaan myös 
liikennepaikalla siirtämään 

raiteelta toiselle matkustajien 
ollessa junassa. 

 
Määräystekstin muuttaminen on 

perusteltua myös siksi, että 
poikkeuslupien hakeminen 

aiheuttaa tarpeetonta 
ylimääräistä työtä niin 

museoliikennöitsijöille kuin 
Trafillekin. 

 

Matkustajien kuljettaminen 
vaihtotyönä on kiellettyä. Kielto 

ei koske rataosia, joilla voidaan 
liikennöidä vain vaihtotyönä tai 

liikennöinti koskee vain osaa 
liikennepaikkojen välistä 
rataosaa tai liikennöinti 

tapahtuu liikennepaikan sisällä. 
 

Teksti muutettu vastaamaan 
aikaisempaa tilannetta sekä 

huomioitu raiteistot, joilla voi 
liikennöidä vain vaihtotyönä  

HM

VY 

14 

I  Kalustoyksiköihin on merkittävä 
komission päätöksen 

2007/756/EY lisäyksen 6 

mukainen 
liikkuvan kaluston haltijan 

merkintä (VKM) 31. päivään 
kesäkuuta 2014 mennessä. 

Esitetään museokalustoa 
koskevaa poikkeusta, mikäli 

sitä ei muussa määräyksessä 

tai YTE:ssä jo ole. 
 

LISÄYS: Määräys ei koske 
museoliikenteessä käytettäviä 

kalustoyksiköitä, joissa 

merkintää ei ole ollut. 

Muutettu päivämäärä 
30.6.2014:ksi. 

Lisätty museokalustoyksiköille 

poikkeus merkinnästä.  
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No. Osa Kappale Alkuperäinen teksti 
Kommentit ja muutoksen 

perustelut 
Esitys uudeksi tekstiksi Trafin vastaus 

15 
III  Junakulkutie on varmistettu, 

kun: 

--- − junakulkutiellä olevat 
käytössä olevat 

varoituslaitokset hälyttävät 
lähestyvästä junasta; 

Nykyisissä 
turvalaitejärjestelmissä 

junakulkutie voi olla 
varmistettu, vaikka 

junakulkutiellä oleva 
varoituslaitos ei vielä hälyttäisi 
lähestyvästä junasta, kun juna 

ei ole vielä hälytysosuudella. 

 Kulkutietä koskevat määräykset 
poistetaan kokonaisuudessaan. 

Rataverkon haltijan tehtävä on 
oman 

turvallisuusjohtamisjärjestelmä
nsä puitteissa hallinnoita 

junaliikennöinnin turvallisuus ja 
kulkutien muodostamisen 

voidaan katsoa kuuluvan osaksi 

tätä toimintaa 

16 
III 2  HMVY:n näkemyksen mukaan 

liikennöinnin pitäisi olla 

lähtökohtaisesti junaliikennettä 
liikennöitäessä kahden 
liikennepaikan välillä ja 
vaihtotyön kieltämistä 

tällaisessa liikennöinnissä tulisi 
harkita.  

 
Viranomaismääräysten tulisi 

tukea liikennepaikkojen välillä 
tapahtuvan junaliikenteen 

kaltaisen liikennöinnin olevan 
aina junaliikennettä, kun 

liikennöintitapa ja 

ratainfrastruktuuri sen 
mahdollistavat ja toisaalta 

tukea junaliikenteen 
edellytysten täyttämistä sekä 

liikennöinnin että 
ratainfrastruktuurin osalta.  

 

Liikennöinti vaihtotyönä 
junaliikenteen kaltaisesti johtaa 

käytännössä siihen, että 
nopeuta ei soviteta riittävän 

alhaiseksi näkemään nähden 
kohdan 2.6 mukaisesti. 

 Trafi tukee ajatusta, että 
junaliikennettä ei 

tarpeettomasti korvattaisi 
vaihtotyöllä. Tämän määräys 

uudistuksen yhteydessä ei 
kuitenkaan ole mahdollista 

kattavasti huomioida asiaan 
liittyviä näkemyksiä ja tästä 

syystä toiminta määräysten 
näkökulmasta säilytetään 

ennallaan.  
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perustelut 
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17 
III 2.5 Vaihtotyön suurin sallittu 

nopeus on 35 km/h, kun 

yksikköä kuljetetaan 
ohjaamosta tai seuraavien 

ehtojen täyttyessä enintään 50 
km/h: ---  

HMVY esittää näkemyksenään, 
että etenkin liikennepaikoilla 

edellytykset 50 km/h nopeuden 
turvalliselle käyttämiselle eivät 

usein täyty (vrt. kohdan 2.6 
mukainen edellytys pysähtyä 
näkyvissä olevalla matkalla). 

Näkemäolosuhteet eivät usein 
mahdollista 50 km/h nopeuden 

käyttämistä vaihtotyössä 

myöskään liikennepaikkojen 
välillä. Näiden seikkojen vuoksi 

tulee harkita: 
• Onko vaihtotyönopeuden 50 

km/h käyttämiselle turvallisesti 
ylipäätään edellytyksiä? 

• Voidaanko 50 km/h nopeuden 
käyttäminen rajata vain 

liikennepaikkojen välille? 
• Jarrutuskykyvaatimuksen 

kiristämistä selvästi 
määräysluonnoksessa 

esitetystä. 

 Vastuu nopeuden sovittamiseksi 
on rautatieliikenteen 

harjoittajilla, joiden tulee hallita 
omaan toimintaansa liittyviä 

riskejä. Määräyksessä 
asetetaan ainoastaan suurin 

sallittu nopeus vaihtotyölle ja se 
on 50 km/h. Tämä ei tarkoita, 
että vaihtotyö olisi mahdollista 

suorittaa kaikissa tilanteissa 

tällä nopeudella. Trafi korostaa 
toimijoiden 

turvallisuusjohtamisjärjestelmie
n toimintaa asiassa. 
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18 
III 2.5 Matkustajien kuljettaminen 

vaihtotyönä on kiellettyä. 

 Edellä kuvatut tilanteet on voita-
va hoitaa siten, että matkustajat 
ovat yksikön kyydissä. 

 Edellisellä merkittävällä määrä-
ysmuutoskierroksella noin viisi 
vuotta sitten asiasta käytiin laaja 
keskustelu, jonka johdosta mat-
kustajien kuljettamista vaihto-
työssä rajoitettiin ainoastaan lii-
kennepaikalta toiselle johtavan 
vaihtotyön osalta.  

 Määräyksen poistamisella ei 
vaaranneta rautatiejärjestelmän 
turvallisuutta, koska muukin 
vaihtotyö on voitava tehdä tur-
vallisesti (vrt. esim. vaaralliset 
aineet). 

 Rautatiejärjestelmän liikennöin-
tiin ei pidä luoda junaliikenteen 
(vrt. perustelumuistiossa mainittu 
junan ajaminen näkemällä) ja 
vaihtotyön välille muita toiminta-
tapoja, koska ne sekoittavat ti-
lannetta ja aiheuttavat siten lisää 
vaaraa. 

 

HMVY esittää, että kyseinen 
kohta poistetaan määräyksestä. 

Matkustajien kuljettaminen 
vaihtotyössä pitäisi sallia 

esimerkiksi seuraavien 
tilanteiden hoitamiseksi: 

 Saapuneen/lähtevän junan 
siirtäminen liikennepaikalla 
junakulkutien mahdollista-

van raiteiston osan ja muun 

raiteiston välillä. 
 Junan kokoonpanon muut-

taminen kesken matkan. 
 Liikennöinti rataosuudella, 

jota ei voi käyttää junalii-
kenteessä. 

 Rikkoutuneen junan avus-
tamiseen liittyvät tilanteet, 
jossa yksikkö avustetaan 
vaihtotyönä paikkaan, josta 
voidaan jatkaa junana tai 
jossa matkustajat voidaan 

ohjata turvallisesti pois ju-
nasta. 

 

Teksti muutettu vastaamaan 
aikaisempaa tilannetta sekä 

huomioitu raiteistot, joilla voi 
liikennöidä vain vaihtotyönä 
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Pro

xion 

19_

1 

    Yleistä kohdasta 2: Yhtiön 

näkemyksen mukaan liiken-

nöinnin pitäisi olla lähtökoh-

taisesti junaliikennettä lii-

kennöitäessä kahden liiken-

nepaikan välillä ja vaihtotyön 

kieltämistä tällaisessa liiken-

nöinnissä tulisi harkita. Vi-

ranomaismääräysten tulisi 

tukea liikennepaikkojen välil-

lä tapahtuvan junaliikenteen 

kaltaisen liikennöinnin olevan 

aina junaliikennettä, kun lii-

kennöintitapa ja ratainfra-

struktuuri sen mahdollistavat 

ja toisaalta tukea junaliiken-

teen edellytysten täyttämistä 

sekä liikennöinnin että ra-

tainfrastruktuurin osalta. Lii-

kennöinti vaihtotyönä junalii-

kenteen kaltaisesti johtaa 

käytännössä siihen, että no-

peuta ei soviteta riittävän 

alhaiseksi näkemään nähden 

kohdan 2.6 mukaisesti.   

JATKUU seuraavassa… 
 

 Trafi tukee ajatusta, että 
junaliikennettä ei 

tarpeettomasti korvattaisi 
vaihtotyöllä. Tämän määräys 

uudistuksen yhteydessä ei 
kuitenkaan ole mahdollista 

kattavasti huomioida asiaan 
liittyviä näkemyksiä ja tästä 
syystä toiminta määräysten 

näkökulmasta säilytetään 

ennallaan. 
 

Vastuu nopeuden sovittamiseksi 
on rautatieliikenteen 

harjoittajilla, joiden tulee hallita 
omaan toimintaansa liittyviä 

riskejä. Määräyksessä 
asetetaan ainoastaan suurin 

sallittu nopeus vaihtotyölle ja se 
on 50 km/h. Tämä ei tarkoita, 
että vaihtotyö olisi mahdollista 

suorittaa kaikissa tilanteissa 

tällä nopeudella. Trafi korostaa 
toimijoiden 

turvallisuusjohtamisjärjestelmie
n toimintaa asiassa. 
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2 

   JATKOA edelliseen… 

Kohta 2.5, Edellytykset no-

peuden 50 km/h käyttämisel-

le vaihtotyössä:  

e-

nään, että etenkin liikenne-

paikoilla edellytykset 50 

km/h nopeuden turvalliselle 

käyttämiselle eivät usein täy-

ty (vrt. kohdan 2.6 mukainen 

edellytys pysähtyä näkyvissä 

olevalla matkalla). Näkemä-

olosuhteet eivät usein mah-

dollista 50 km/h nopeuden 

käyttämistä vaihtotyössä 

myöskään liikennepaikkojen 

välillä. Näiden seikkojen 

vuoksi tulee harkita:  

o Onko vaihtotyönopeuden 

50 km/h käyttämiselle tur-

vallisesti ylipäätään edelly-

tyksiä?  

o Voidaanko 50 km/h no-

peuden käyttäminen rajata 

vain liikennepaikkojen välil-

le?  

o Jarrutuskykyvaatimuksen 

kiristämistä selvästi määrä-

ysluonnoksessa esitetystä.  

 

 KTS edellinen 

JHL 

20 

 1.2   lisäys: matkustajajunassa on 

junamiehistön 
liikenneturvallisuuspätevän 

annettava ilmoitus junan 
lähtövalmiudesta kuljettajalle.  

Asia on huomioitu jo OPE-YTE:n 

kohdassa 4.2.3.3.  
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21 
 2.5   Kalustoyksikön ohjaamosta tai 

vastavalta paikalta radio-

ohjauksella tapahtuvassa 
vaihtotyössä suurin sallittu 

nopeus on 35 km/h. 

Vastuu nopeuden sovittamiseksi 
on rautatieliikenteen 

harjoittajilla, joiden tulee hallita 
omaan toimintaansa liittyviä 

riskejä. Määräyksessä 
asetetaan ainoastaan suurin 

sallittu nopeus vaihtotyölle ja se 
on 50 km/h. Tämä ei tarkoita, 
että vaihtotyö olisi mahdollista 

suorittaa kaikissa tilanteissa 

tällä nopeudella. Trafi korostaa 
toimijoiden 

turvallisuusjohtamisjärjestelmie
n toimintaa asiassa. Radio-

ohjauksella tapahtuvassa 
vaihtotyöliikennöinnissä 

rautatieliikenteen harjoittajan 
on hyvä huomioida myös asiaa 

käsittelevät standardit. 

Des

tia 

22 

III 1.7 Junan kuljettajan on ennen 
liikennöinnin jatkamista 

ilmoitettava liikennöimänsä 

rataverkon 
liikenteenohjaukselle 

ennakoimattomasta jarru- tai 

pääsäiliöjohdon 
tyhjentymisestä. 

Tapauksesta tulee ilmoittaa 

viipymättä liikenteenohjauk-

selle. Määräys sallii ilmoituk-

sen tekemisen vasta koko-

naisuuden varmistumisen 

jälkeen. Ja silloin voi olla 

myöhäistä estää lisäonnet-

tomuus ainakin niillä rataosil-

la, joissa on useampi raide. 

Myös junan viipyminen tulee 

saattaa heti liikenteenohja-

uksen tietoon. 

Junan kuljettajan on viipymättä 
ilmoitettava liikennöimänsä 

rataverkon 

liikenteenohjaukselle 
ennakoimattomasta jarru- tai 

pääsäiliöjohdon 

tyhjentymisestä. 

Tekstiä on muutettu. Pelkkä 
ilmoittaminen ei ole riittävää, 

vaan kuljettajan on myös 

varmistuttava junan 
kokonaisuudesta ennen 

liikennöinnin jatkamista. 

23 
III 2 Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvan 

varaista junaliikennettä tukevaa 
rautatiejärjestelmässä tehtävää 

vaunujen siirto työtä. 

Yhdyssanavirheet pois. Myös 

turhia ja osin harhaanjohta-

via sidesanoja ovat ”junalii-

kennettä tukevaa”. 

Vaihtotyöllä tarkoitetaan 

luvanvaraista 
rautatiejärjestelmässä tehtävää 

vaunujen siirtotyötä. 

Tekstiä on muutettu. Trafin 

näkemyksen mukaan 
junaliikennettä ei tulisi korvata 

vaihtotyöllä. Tästä syystä 
tekstiin on jätetty 

”junaliikennettä tukevaa”.   



28(37)  

Liikenteen turvallisuusvirasto 

No. Osa Kappale Alkuperäinen teksti 
Kommentit ja muutoksen 

perustelut 
Esitys uudeksi tekstiksi Trafin vastaus 

24 
III 2.1 Tietojen tulee kattaa vähintään: 

- yleiset liikennöintiä koskevat 

ominaispiirteet 
- nousujen ja laskujen 

kaltevuuslukemat 
- yksityiskohtainen 

raiteistokaavio ja 
- tarvittavat tiedot ohjaus-, 

hallinta- ja 

merkinantojärjestelmästä 

Liikennevirasto on kehittä-

mässä reaaliaikaista ETJ-

järjestelmää. Sen tarkoitus 

on korvata raiteisto- ja linja-

kaaviot mahdollisesti jo ensi 

keväänä. Linjakaavioista ei 

ole mainintaa. 

Tietojen tulee kattaa vähintään: 
- yleiset liikennöintiä koskevat 

ominaispiirteet 
- nousujen ja laskujen 

kaltevuuslukemat 
- yksityiskohtaiset tiedot 

vaihtotyöalueen raiteistosta 
ja 

- tarvittavat tiedot ohjaus-, 

hallinta- ja 

merkinantojärjestelmästä 

Ok 
Kohtaan on lisätty myös 

”nopeusrajoitukset” 

25 
III 2.5 Vaihtotyössä kuljettajan tai 

vaihtotyönjohtajan on 

sijoituttava siten, että näkyvyys 
kulkusuuntaan on vastaava, 

kun ajettaessa kulkusuuntaan 
nähden ensimmäisestä 

ohjaamosta. 

Kun liikettä tehdään työntä-

mällä, on vaihtotyönjohtajan 

vaikea täyttää kyseinen vaa-

timus näkyvyydestä, koska 

ohjaamosta näkee pidem-

mälle (korkeammalta) ja 

säältä sekä viimalta suojas-

sa. 

Vaihtotyössä kuljettajan tai 
vaihtotyönjohtajan on 

sijoituttava siten, että näkyvyys 
kulkusuuntaan on esteetön. 

Kohta on poistettu ja tekstiin on 
lisätty OPE-YTE:n näkemällä 

ajamisen määritelmä. 

26 
III 2.6 Vaihtotyö on tehtävä siten, että 

liike voidaan pysäyttää 
näkyvissä olevalla matkalla. 

Toisen luokan liikenteenoh-

jauksen piirissä yksiköt vas-

taavat itse liikkumisestaan. 

Tällä alueella voi olla yhtä 

aikaa liikkumassa useampia 

yksiköitä, jotka eivät tiedä 

toisistaan. Tällöin oheisella 

määräyksellä törmääminen 

on mahdollista.  

Vaihtotyö on tehtävä siten, että 

liike voidaan pysäyttää 
näkyvissä olevalla matkalla. 

Toisen luokan 

liikenteenohjauksen piirissä 
vaihtotyö on tehtävä siten, että 

liike voidaan pysäyttää 
näkyvissä olevan matkan 

puoliväliin. 
 
 

Kohta on poistettu ja tekstiin on 

lisätty OPE-YTE:n näkemällä 
ajamisen määritelmä. 

27 
III 3 Ratatyöllä tarkoitetaan 

rataverkolla tai rataverkon 

läheisyydessä tehtävää työtä, 
joka voi vaikuttaa liikennöinnin 

suorittamiseen. 

Ratatyön määritelmä laaje-

nee nyt kohtuuttoman pal-

jon. Jos ratatyötä on kaikki 

rataverkon läheisyydessä 

tehtävä työ joka voi vaikut-

taa liikennöintiin, niin mieli-

kuvitus on vaan rajana. 

? Teksti säilytettään. Rataverkon 
haltija voi antaa tarkempia 

ohjeita asiasta.  
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28 
III 3.1 Ratatyöhön on oltava 

rataverkon haltijan lupa. Lupaa 

pyydettäessä on määriteltävä 
ratatyöalueen rajat ja sijainti. 

Nyt lisätään vaade pyytää 

lupa ratatyöhön myös toisen 

luokan liikenteenohjauksen 

alueella eli yksityisraiteilla. 

Samoin pitää määritellä rajat 

ja sijainti. Ainakaan nyt ei 

ole selvää kuinka tuo lupa 

saadaan ja miten pystytään 

sijainti määrittelemään, kos-

ka mitään kaavioita ei ole 

käytettävissä. 

? lupa käsite on tulkinnan 
varainen riippuen siitä 

toimitaanko ensimmäisen vai 
toisen luokan 

liikenteenohjauksen alueella. 
Rataverkon haltija kuvaa 

menettelyt luvan antamiselle ja 
näissä menettelyissä voi olla 

huomattavia eroja riippuen 

liikenteenohjaustavasta. 

Vaatimus raiteistokaavioille 
tulee Trafin infrastruktuuri 

määräyksestä. 

29 
III 3.1 Menettelyssä on kuvattava 

vähintään seuraavat asiat: 
- liikennöitävän alueen 

suojaaminen ratatyöalueen 
läheisyydessä 

- viereisen raiteen juna- ja 

vaihtotyöliikenteen 
turvaaminen ja 

- ratatyöalueen palauttaminen 

liikennöinti käyttöön. 

Turhia sidesanoja pois ja yh-

dyssanojen korjaaminen. 

Termin ”viereisen raiteen” 

osalta täsmällisempi ilmaisu. 

Menettelyssä on kuvattava 
vähintään seuraavat asiat: 

- liikennöitävän alueen 
suojaaminen  

- liikennöinnin turvaaminen 
ratatyön viereisellä raiteella 

ja 
- ratatyöalueen palauttaminen 

liikennöinnille. 

ok 

30 
III 3.2 Ratatyöalueen turvallisuudesta 

vastaa ratatyöstä vastaava. 
Myös liikenteenohjaus vastaa 

ratatyöalueen turvallisuudes-

ta suojausmielessä. Jos hae-

taan sitä, että ratatyöstä 

vastaava vastaa alueen ra-

jaamisesta, henkilöiden pe-

rehdyttämisestä ja osaltaan 

suojaamisesta sekä siitä, että 

henkilöt ja koneet pysyvät 

sovitun alueen sisällä niin se 

tulisi sanoa eksaktimmin. 

? Poistetaan vaatimus 
kokonaisuudessaan, sillä 

henkilöstöä koskevien 
vaatimusten voidaan katsoa 

tulevan hoidetuksi myös 
rataverkon haltijan 

turvallisuusjohtamisjärjestelmä

n kautta.   
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Livi  

31 

I 3  OPE-YTE:n kansallisessa täytän-
töönpanosuunnitelmaa tehtäes-

sä Trafin on otettava huomioon 
kansallisesti merkittävät erityis-
piirteet ja varmistettava se, että 
ei oteta käyttöön turvallisuutta 
vaarantavia menettelyjä. Liiken-
nevirasto toivoo, että Liikenteen 
turvallisuusvirasto ottaa muut 

toimijat mukaan valmistelles-

saan täytäntöönpanosuunnitel-
maa. 

 ok 

32 
I 6   Liikenteen turvallisuusviraston 

tulee varmistaa se, että 
määräysten sisällön siirtyessä 

toimijoiden ohjeisiin, 
siirtymävaiheen (31.12.2015 
asti) aikana ei ole keskenään 

ristiriitaisia menettelytapoja 
edelleen voimassa olevien 

Liikenteen turvallisuusviraston 
määräysten sekä rataverkon 

haltijoiden ja rautatieyritysten 
ohjeiden kesken. 

Liikennevirasto on huolissaan 

myös siitä, että loppukäyttäjien 
ohjeistus hajoaa liian monelle 

taholle ja ruohonjuuritasolla ei 
ole käytössä selkeää yhtä 

ohjeistusta. 
Liikenteen turvallisuusviraston 
tulee varmistaa se, että ohjeis-

tuksen siirtyessä rataverkon hal-
tijoiden vastuulle, ohjeistus ei 

pääse pirstaloitumaan eri rata-
verkon haltijoiden kesken tur-
vallisuuden kannalta keskeisissä 
asioissa. Tällöin rautatiejärjes-

telmän kokonaisturvallisuus 
heikkenisi oleellisesti. 

 Trafi tukee toimijoita 
tehtävässä, mutta ei voi ottaa 
vastuuta asiasta, joka kuuluu 
täysin toimijoille. Toimijoiden 

tuleekin varmistua, että 
ohjeistus on linjassa 

määräysten kanssa. 
 

Toimijoilla on käytössään 
menettelyt, joilla he 

keskustelevat 
yhteistyötahojensa kanssa 
(erityisesti turvallisuuteen 

liittyvistä asioita). Trafin ei tule 
tästä erityisesti varmistua.  
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33 
III    Ensimmäisen luokan 

liikenteenohjauksen piirissä 

oleva alue ja toisen luokan 
liikenteenohjauksen piirissä 
oleva alue olisi syytä kuvata 

myös tässä määräyksessä 
toiminnallisuuden kannalta. 

Asiat on kuvattu 
määräysluonnoksessa 

’Rautatiejärjestelmän ohjaus-, 

hallinta- ja merkinanto-
osajärjestelmä’ merkki-ja 

määritelmätasolla, mutta ei 
kerrottu miten ne vaikuttavat 

toimintaprosesseihin. 
Tämä sama havainto koskee 

myös muita määräysluonnok-
sessa ’Rautatiejärjestelmän oh-
jaus-, hallinta- ja merkinanto-
osajärjestelmä’ mainittuja lii-
kennöintiin tai liikenteenohjauk-
seen vaikuttavia merkkejä. 

 Eri tasoisia 
liikenteenohjausmalleja ei ole 

kuvattu tässä määräyksessä, 
sillä Trafin näkemyksen mukaan 

määräys ei ole ristiriidassa 
ohjaus-, hallinta- ja 

merkinanto-osajärjestelmää 
koskevan määräyksen kanssa.  

 

Luvan antamistavat voivat olla 

sääntöihin/sopimuksiin 
perustuva luvanantotapa tai 
liikenteenohjauksen suoraan 

kuljettajalle antama lupa.  
 

Merkkien osalta on haluttu 

yhdenmukaistaa käytettävät 
merkit. 

34 
III 1.1  Kolmanteen ja neljänteen rans-

kalaiseen viivaan olisi lisättävä 
maininta pysäytyslaitteesta. 

Kolmannessa ranskalaisessa vii-
vassa pysäytyslaitteen on oltava 
valvotusti käännettynä pois kis-
koilta ja neljännessä sen on ol-
tava valvotusti kiskoilla. 

 Kulkutietä koskevat määräykset 
poistetaan kokonaisuudessaan. 
Rataverkon haltijan tehtävä on 

oman 
turvallisuusjohtamisjärjestelmä

nsä puitteissa hallinnoita 
junaliikennöinnin turvallisuus ja 

kulkutien muodostamisen 
voidaan katsoa kuuluvan osaksi 

tätä toimintaa 
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35 
III 1.2  Puuttuu tieto mikä taho luvan 

lähteä antaa. Tässä ei myöskään 

mainita milloin lähtöluvan saa 
antaa tai sitä, että täytyykö jon-
kun tahon antaa tähän liittyen 
tarkempia ohjeita. Viimeiseen 
kohtaan sellainen huomio, että 
vaikka junalle sallittaisiin aikai-
sempi lähtö, niin sillä on sen 

lisäksi olemassa myös aikatau-

lunmukainen lähtöaika. Nämä 
eivät ole toisensa poissulkevia 
asioita. 

 Lähtölupaa koskevat 
määräykset poistetaan 

kokonaisuudessaan. Rataverkon 
haltijan tehtävä on oman 

turvallisuusjohtamisjärjestelmä
nsä puitteissa hallinnoita 

junaliikennöinnin turvallisuus ja 
lähtöluvan antamistavan 

voidaan katsoa kuuluvan osaksi 

tätä toimintaa. On kuitenkin 

huomioitava, että EU-sääntelyn 
mahdollisesti kattaa myös 

lähtölupaan ja sen antamiseen 
liittyviä asioita jatkossa. 

36 
III 2.2  Liikennevirasto pyytää selkiyt-

tämään lupa vaihtotyöhön –
määritelmää sekä kohdassa 2. 
mainittua vaihtotyön määritel-

mää. Rataverkon haltijan anta-
man luvan sijasta pitäisi puhua 
mieluummin rataverkon liiken-
teenohjauksen antamasta luvas-

ta. Rataverkon haltijan rooli on 
järjestää liikenteenohjaus, ei 
antaa lupia. 

 Luvan antamistavat voivat olla 
sääntöihin/sopimuksiin 

perustuva luvanantotapa tai 
liikenteenohjauksen suoraan 

kuljettajalle antama lupa.  
 

37 
III 2.3 ja 3.2  Onko näissä luvuissa kuvattu 

henkilöstöön kohdistuvia vaati-
muksia vai mieluummin kuvauk-

sia siitä, että millä pätevyydellä 
saa missäkin tehtävässä toimia? 

 Kohdat poistettu.   
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1 

III 2.5  Vaihtotyön nopeus ilman, että 
JKV-veturilaite on toiminnassa, 

tulee säilyttää nykyisessä 35 
km/h nopeudessa. 

Määräyksessä kaavailtuun 
muutokseen liittyy 

huomattavia, joista ei ole 
esittää itse määräyksessä tai 

perustelumuistiossa 

minkäänlaista riskienarviointia. 

Liikennevirasto pitää tätä 
erittäin merkittävänä 

turvallisuusriskinä ja tämä 
muutos myös kannustaisi 
operaattoreita suosimaan 
vaihtotyötä junaliikenteen 

sijasta, jonka myös Liikenteen 
turvallisuusvirasto katsoo 

tämän määräysluonnoksen 
perustelumuistiossa 

vaihtotyöstä turvallisemmaksi 
liikennöintimuodoksi.  

JATKUU ALLA… 

 Vastuu nopeuden sovittamiseksi 
on rautatieliikenteen 

harjoittajilla, joiden tulee hallita 
omaan toimintaansa liittyviä 

riskejä. Määräyksessä 
asetetaan ainoastaan suurin 

sallittu nopeus vaihtotyölle ja se 
on 50 km/h. Tämä ei tarkoita, 
että vaihtotyö olisi mahdollista 

suorittaa kaikissa tilanteissa 

tällä nopeudella. Trafi korostaa 
toimijoiden 

turvallisuusjohtamisjärjestelmie
n toimintaa asiassa. 

JKV:n käytön osalta tulee 
erityisesti huomioida, että onko 

kyseessä rautatieliikenteen 
harjoittajan vai rataverkon 

haltijan riskien hallintaan 
liittyvä toiminta.  
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2 

III 2.5  JATKOA EDELLISEEN.. 
Myös kalustoyksikön 

ohjaamosta radio-ohjauksella 
tapahtuvassa vaihtotyössä tulee 

olla JKV-veturilaite käytössä, 
jotta voitaisiin sallia 50 km/h 

nopeus. 
Matkustajien kuljettaminen 

vaihtotyönä tulee edelleen sallia 

häiriö- ja poikkeustilanteissa 

samalla tavalla kuin voimassa 
oleva Trafin määräys asian 

mahdollistaa. Tämän 
määräyksen perustelumuistissa 
mainitun OPE-YTE:n sisältämän 

’junan näkemällä ajaminen’ 

termin käyttöönotto tuo turhaa 
monimutkaisuutta 

rautatiejärjestelmään ja 
aiheuttaa väärinkäsityksiä sekä 

turvallisuusriskejä. Esim. 
liikenteenohjauksen kannalta 

menettelyt tulee pitää 
mahdollisimman yksinkertaisina 

ja Liikennevirasto esittää, että 
Suomessa ei ole tarvetta ottaa 

käyttööön liikennöintimuotoa 
’junan näkemällä ajaminen’, 

jolle ei täällä ole todellista 

tarvetta. 

 Matkustajien kuljettamisen 
osalta teksti muutettu 

vastaamaan aikaisempaa 
tilannetta sekä huomioitu 

raiteistot, joilla voi liikennöidä 
vain vaihtotyönä. 

 
Junan näkemällä ajaminen ei 

ole erillinen liikennöintimuoto. 

Tarkoituksena on selventää 

tilannetta, jossa 
vajaatoimintatilanteessa juna 

jatkaa kulkua, vaikka 
rataverkon haltija ei kykene 

turvaamaan junan kulkua. 
Menettely vastaa pitkälti 

Suomen käytäntöä muuttaa 
juna keskenmatkan 

vaihtotyöksi.  
On kuitenkin huomioitava, että 

junan näkemällä ajaminen on 
kirjattu osaksi OPE-YTE:ä ja 

näin ollen se on osa EU:ssa 
yhdenmukaistettuja 

menettelyjä. Käytännössä asia 
tulee myös Suomessa eteen, 
OPE-YTE:n lisäys A (ERTMS) 

tulee sovellettavaksi 
kokonaisuudessaan. 
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39 
III 3.1  Rataverkon haltijan antaman 

luvan sijasta pitäisi puhua 

mieluummin rataverkon 
liikenteenohjauksen antamasta 

luvasta. Rataverkon haltijan 
rooli on järjestää 

liikenteenohjaus, ei antaa lupia. 
Mitä tarkoitetaan lauseella ”Lii-
kennöinti on kiellettyä ratatyö-

alueella, jos ratatyö vaikuttaa 

liikennöinnin turvallisuuteen” ja 
mitä lisäarvoa se tuo? 

 Luvan antamistapa riippuu 
rataverkon haltijan 

liikenteenohjausmallista.  
 

Ratatyöalueella liikennöintiä 
käsittelevä kohta on poistettu 

määräyksestä.   

40 
III 3.3  Rataverkon haltija ei ole suo-

raan viestinnän osapuoli, kuten 
tekstissä on kuvattu. 

 Lisätty liikenteenohjaus 

VR 

41 

YLEISTÄ   Molempien määräysluonnosten 
ja niiden perusteluiden teksteis-
sä on tulkinnanvaraisuuksia ja 
ristiriitaisuuksia esim. junan läh-
töä, vaihtotöitä ja opastimia 
koskevissa kohdissa. Näiden 

tulkinnanvaraisuuksien yms. 
oikaisemiseksi toivoisimme, että 
Liikenteen turvallisuusvirasto 
järjestäisi tilaisuuden, jossa voi-
taisiin keskustella perusteellises-
ti määräysluonnosten sisällöstä.  
Mikäli tällaisen keskustelutilai-

suuden järjestäminen ei ole 
mahdollista, niin pyydämme 
uutta tilaisuutta lausua yksityis-
kohtaisesti määräysluonnokses-
ta perusteluineen.  

 ok 
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42 
YLEISTÄ   Kyseessä olevien määräysten 

voimaantulo ja siihen liittyvä 

monien rautatietoimintaa nykyi-
sin sääntelevien määräysten 
kumoaminen tuo merkittäviä 
muutoksia rautatietoimintaan. 
Tämän vuoksi muutos vaatii 
huolellista harkintaa ja valmiste-
lua sekä muutokseen liittyvien 

riskien kattavaa arviointia. 

Muutoksen toteutuksen onnis-
tuminen edellyttää mielestämme 
laajaa yhteistyötä Liikenteen 
turvallisuusviraston, Liikennevi-
raston ja muiden rataverkon 
haltijoiden sekä rautatieyritysten 

kesken, jotta vältetään muutok-
seen liittyvät mahdolliset rauta-
tietoimintaa tai rautatieliiken-
teen turvallisuutta vaarantavat 
näkemyserot. Tämän vuoksi 
myöskään määräysten lopulli-

sesta sisällöstä ei pitäisi päättää 
vielä, vaan vasta perusteellisen 
ja laaja-alaisen lisävalmistelu-
työn jälkeen. Näin vältettäisiin 
myös mahdolliset säädösten tar-
kistamistarpeet. 

 Trafi on perustanut erillisen 
kansallisista toimijoista 

koostuvan työryhmän 
selvittämään asiaa.  



37(37)  

Liikenteen turvallisuusvirasto 

No. Osa Kappale Alkuperäinen teksti 
Kommentit ja muutoksen 

perustelut 
Esitys uudeksi tekstiksi Trafin vastaus 

SM

RL 
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   Museoliikennettä järjestetään 
usein liikennepaikoille, joille 

voidaan liikennöidä vain 
vaihtotyönä (esim. satama- ja 
teollisuusraiteet, Otanmäki ja 

vastaavat liikennepaikat). Usein 
myös erilaisiin tapahtumiin 

liittyvät museoajot 
suuntautuvat jollekin entiselle 

liikennepaikalle tai matkustajia 

kuljetetaan tapahtumiin 
liikennöitsijän toimipisteelle 

liikennepaikan sisällä.  
Museojunaa (myös kaupallisia 

junia) joudutaan myös 
liikennepaikalla siirtämään 

raiteelta toiselle matkustajien 
ollessa junassa. 

 
Määräystekstin muuttaminen on 

perusteltua myös siksi, että 
poikkeuslupien hakeminen 

aiheuttaa tarpeetonta 
ylimääräistä työtä niin 

museoliikennöitsijöille kuin 
Trafillekin. 

 

Matkustajien kuljettaminen 
vaihtotyönä on kiellettyä. Kielto 

ei koske rataosia, joilla voidaan 
liikennöidä vain vaihtotyönä tai 

liikennöinti koskee vain osaa 
liikennepaikkojen välistä 
rataosaa tai liikennöinti 

tapahtuu liikennepaikan sisällä. 
 

Teksti muutettu vastaamaan 
aikaisempaa tilannetta sekä 

huomioitu raiteistot, joilla voi 
liikennöidä vain vaihtotyönä 

 


